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مقدمه

 -0برای اینکه حسابرسی بخش دولتی از اعتبار ،کيفيت و حرفهایگری برخوردار باشد ،استانداردها و دستورالعملهای
حرفهای امری ضروری است .هدف از استانداردهای حسابرسی ،رشد و ترویج حسابرسی مستقل و اثربخش
میباشد .استاندارد شماره  ،3333اصول بنيادی حسابرسی عملکرد را پایهریزی و سپس توسعه میبخشد تا برای
مفهوم خاص حسابرسی عملکرد مناسب باشد .استاندارد شماره  3333الزم است همراه با استاندارد شماره 3033
که برای حسابرسی عملکرد نيز کاربرد دارد ،مطالعه شود.
 -1اصول بنيادی حسابرسی عملکرد شامل سه بخش میباشد:


بخش اول ،چارچوبی را برای حسابرسی عملکرد ایجاد مینماید.



بخش دوم ،متشکل از اصول عمومی برای الزامات حسابرسی عملکرد بوده که حسابرس باید قبل از آغاز
فرآیند حسابرسی و در طول آن ،مد نظر قرار دهد.



بخش سوم ،شامل اصول مرتبط با مراحل اصلی فرآیند حسابرسی میباشد .در پی هر اصل یک توضيح
مختصر ارائه میگردد.

هدف اصول بنيادي حسابرسی عملکرد

 -3این استاندارد به دنبال ایجاد شناخت از ماهيت حسابرسی عملکرد ،شامل اصولی که الزم است بکار گرفته شود تا
حسابرسی با کيفيت و استاندارد باال اجرا شود ،می باشد.
 -4زمانيکه استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور بر اساس یا منطبق با اصول بنيادی حسابرسی عملکرد
باشد ،در این موارد الزم است به جمله زیر در گزارش حسابرسی اشاره شود:
" این حسابرسی منطبق با استانداردها و اصول بنيادی حسابرسی عملکرد انجام شده است".

چارچوب حسابرسی عملکرد
تعريف حسابرسی عملکرد
 -5حسابرسی عملکرد ارزيابی مستقل ،هدفمند و قابل اتکاي تعهدات ،سامانهها ،عمليات ،برنامهها ،فعاليتها يا دستگاههاي
اجرايی از نظر انطباق با مولفههاي صرفه اقتصادي ،کارايی و اثربخشی و ارائه پيشنهاد با هدف پيشرفت و توسعه ،است.

 -6حسابرسی عملکرد در پی ارائه تجزیه و تحليل از اطالعات موجود ،ارائه اطالعات جدید و در صورت مقتضی
توصيههایی برای بهبود و پيشرفت موضوعات مورد حسابرسی میباشد .حسابرسیهای عملکرد از طریق موارد زیر
اطالعات و دانش جدید را ارائه میکند:
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ارائه تجزیه و تحليلهای جدید (تجزیه و تحليل وسيعتر یا عميقتر یا دید جدید)



قابل دسترستر کردن اطالعات موجود برای استفاده کنندگان ذیربط



ارائه پيشنهاد بر اساس تجزیه و تحليل یافتههای حسابرسی

صرفه اقتصادي ،کارايی و اثربخشی

 -7مولفههای صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخشی را میتوان به شرح زیر بيان نمود:


صرفه اقتصادی به معنی به حداقل رساندن بهای منابع است ،بطوری که منابع در زمان مقتضی ،با
کيفيت و مقدار مناسب و به بهترین قيمت ،در دسترس باشد.



کارایی به معنی دریافت بيشترین بهره از منابع موجود میباشد .این مولفه به ارتباط ميان منابع بکار
گرفته شده و خروجیها از نظر کميت ،کيفيت و زمانبندی میپردازد.



اثربخشی در خصوص دستيابی به اهداف وضع شده و نتایج مورد نظر اشاره دارد.
حسابرسی عملکرد اغلب شامل تجزیه و تحليل شرایط الزم برای اطمينان از توانایی دستيابی به صرفه
اقتصادی ،کارایی و اثربخشی میباشد .این شرایط ممکن است شامل رویهها و روشهای مدیریت مطلوب
برای اطمينان از ارایه صحيح و به موقع خدمات باشد .در مواقعی که شایسته است ،تاثير قوانين و مقررات
یا ساختارهای سازمانی بر عملکرد واحد مورد رسيدگی بایستی در نظر گرفته شود.

هدف حسابرسی عملکرد
 -8هدف اصلی حسابرسی عملکرد گسترش و اشاعه اعمال حاکميت همراه با صرفه اقتصادي ،کارايی و اثربخشی میباشد.
حسابرسی عملکرد همچنين موجب پاسخگويی و شفافيت می شود.

 -9حسابرسی عملکرد با کمک به اشخاص دارای مسئوليتهای حاکميتی و نظارتی در زمينه بهبود عملکرد ،موجب
ارتقاء پاسخگویی میشود .این کار از طریق بررسی این موضوع صورت میگيرد که آیا تصميمات توسط واحدهای
گزارشگری به شيوهای کارآمد و اثربخش اتخاذ و بکار گرفته میشوند یا خير؟ و آیا خدمات ارائه شده متناسب با
منابع مصرف شده است یا خير؟ حسابرسی عملکرد نيات و تصميمات قانونگذار را مورد پرسش قرار نمیدهد بلکه
این موضوع را بررسی میکند که آیا هر گونه کاستی در قوانين و مقررات یا نحوه اجرای آنها از دستيابی به اهداف
خاص جلوگيری کردهاند یا خير؟ حسابرسی عملکرد بر حوزههایی تمرکز دارد که در آن زمينه بتوان برای
شهروندان ارزشآفرینی کرده و نيز بخشهایی که توانایی بالقوهای برای بهبود دارند .حسابرسی عملکرد
مشوقهای سازندهای برای طرفهای مسئول فراهم مینماید تا اقدام مناسب را اتخاذ نمایند.
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-03

حسابرسی عملکرد موجب ارتقاء شفافيت میگردد .این امر از طریق انعکاس نتایج تصميمات مدیریت و پيامد

فعاليتهای مختلف به مجلس شورای اسالمی و سایر استفادهکنندگان ذیربط صورت میگيرد .دیوان محاسبات
کشور با توجه به وظایف و اختيارات قانونی و بر اساس استانداردها و دستورالعملهای حسابرسی اقدام مینماید.
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-00هنگامی که ميان انواع حسابرسی (یا حسابرسیهای ترکيبی) هم پوشانی وجود دارد نکات زیر باید مد نظر قرار
گيرد:


اجزای حسابرسی عملکرد میتواند بخشی از یک حسابرسی بزرگتر باشد که همزمان جنبههای
حسابرسی رعایت و مالی را نيز پوشش میدهد.



در صورت وجود همپوشانی ،کليه استانداردهای مربوطه باید رعایت شوند .این امر ممکن است در کليه
موارد امکانپذیر نباشد ،زیرا استانداردهای مختلف ممکن است اولویتهای مختلفی را شامل شوند.



در چنين مواردی ،هدف اوليه حسابرسی باید این باشد که حسابرسان را به شکلی راهنمایی کند که چه
استانداردهایی را باید بکار بگيرند .در تعيين اینکه آیا مالحظات عملکردی ،هدف اوليه حسابرسی را شکل
میدهد یا خير ،الزم است این موضوع مد نظر قرار گيرد که حسابرسی عملکرد بيشتر از اینکه بر گزارشات
و حساب ها تمرکز کند بر فعاليت و نتایج تمرکز دارد ،و اینکه هدف اصلی آن بهبود صرفه اقتصادی،
کارایی و اثربخشی است تا گزارش در زمينه انطباق موضوع حسابرسی با قوانين و مقررات.

اجزاي حسابرسی عملکرد

-01اجزای حسابرسی بخش عمومی شامل حسابرس ،طرف مسئول ،استفاده کنندگان مورد نظر ،موضوع و معيارها و
شاخصها میشود .حسابرسان باید صریحاً اجزای هر حسابرسی را شناسایی نموده و مفاهيم آنها را درک کنند به
گونهای که بتوانند بر همان اساس ،حسابرسی را اجرا نمایند.

اشخاص دخيل در حسابرسی عملکرد

-03حسابرسان غالباً صالحيت قابل مالحظهای در انتخاب موضوع و شناسایی معيارهایی دارند که متقابالً بر اینکه
طرفهای مسئول و استفادهکنندگان چه کسانی هستند ،تأثير گذارند .در حاليکه حسابرسان میتوانند توصيهها و
پيشنهادات خود را ارائه دهند ،باید مراقب باشند که مسئوليتهای طرفهای مسئول را بر عهده نگيرند .حسابرسان
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در حسابرسی عملکرد بصورت گروهی کار میکنند که دارای مهارتهای مختلف و در عين حال مکمل یکدیگر
هستند.
-04نقش طرف مسئول میتواند بين اشخاص یا دستگاههای اجرایی ،که هر یک در قبال یک جنبه از موضوع دارای
مسئوليت میباشند ،تقسيم شود .برخی اشخاص مسئول ممکن است مسئول اقداماتی باشند که مسائل را ایجاد
نموده است .دیگر افراد ممکن است بتوانند منشأ تغييراتی باشند که در توصيههای حسابرسی عملکرد به آن اشاره
شده است .برخی نيز همچنان مسئول تهيه اطالعات و شواهد برای حسابرس هستند .در هر صورت ،مسئوليت
نهایی بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.
-05استفاده کنندگان ،اشخاصی هستند که حسابرس گزارش حسابرسی عملکرد را برای آنها تهيه مینماید .قوه مقننه و
سایر قوا ،دستگاههای اجرایی ،عموم مردم و سایر مراجع ذیربط میتوانند جزئی از استفاده کنندگان باشند .طرف
مسئول میتواند به عنوان استفادهکننده قلمداد شود ،اما به ندرت تنها استفادهکننده خواهد بود.

موضوع و معيار در حسابرسی عملکرد

-06موضوع حسابرسی عملکرد الزاماً محدود به برنامهها یا دستگاههای اجرایی خاص نبوده بلکه شامل فعاليتها
(همراه با نتایج ،ماحصل و اثرات آنها) یا موقعيتهای موجود (از جمله علل و عواقب) نيز میباشد .به عنوان مثال
میتوان به خدمات ارائه شده توسط طرفهای مسئول یا اثرات سياست ها و مقررات دولتی ،اشاره نمود .موضوع بر
اساس هدف حسابرسی تعيين می شود و در قالب سواالت حسابرسی شکل میگيرد.
-07حسابرس در برخی مواقع با مساله چگونگی تدوین یا انتخاب معيارهای مرتبط با حسابرسی مواجه میشود؛ در بند
 18الزاماتی که حسابرس باید رعایت نماید تشریح میگردد.

اعتماد و اطمينان در حسابرسی عملکرد

 -08همانند کليه حسابرسیها ،استفاده کنندگان گزارش حسابرسی عملکرد نيز تمایل دارند تا نسبت به اعتبار اطالعاتی
که برای تصميمگيری استفاده میکنند ،مطمئن باشند ،بنابراین خواستار گزارشات معتبری هستند که در خصوص
موضوع مورد رسيدگی بر اساس شواهد ،اظهار نظر شده باشد .بر این اساس حسابرسان باید در کليه موارد
یافتههایی را ارائه نمایند که مبتنی بر شواهد مناسب و کافی باشد و مخاطرات گزارشات نامناسب را به شکلی فعال
مدیریت نمایند .به هر حال از حسابرسان انتظار نمی رود (در مقایسه با شيوه اظهار نظر در حسابرسی مالی)
پيرامون دستيابی واحد مورد رسيدگی به صرفه اقتصادی ،اثر بخشی و کارآیی ،اظهارنظر واحد و کلی نماید.
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-09سطح اطمينان حسابرسی عملکرد باید به شکلی شفاف اعالم گردد .ميزان صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخشی به
دست آمده ممکن است به اشکال گوناگون در گزارش حسابرسی عملکرد ارائه شود:


از طریق نگاه کلی به جنبههای صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخشی ،که در آن هدف حسابرسی ،موضوع
مورد نظر ،شواهد جمعآوری شده و یافتههای به دست آمده امکان یک چنين نتيجهگيری را ميسر سازد،



و یا از طریق ارائه اطالعات خاص در خصوص یکسری از نکات از جمله هدف حسابرسی ،سواالت
مطروحه ،شواهد جمعآوری شده ،معيارهای مورد استفاده ،یافتههای به دست آمده و نتيجهگيریهای
خاص.

-13گزارشهای حسابرسی باید تنها شامل یافتههایی باشند که توسط شواهد مناسب و کافی پشتيبانی میشوند.
تصميمات اتخاذ شده در تنظيم گزارش ،نتيجهگيریها و شکل دهی به توصيهها غالباً نياز به توضيح دارند تا
اطالعات کافی برای استفاده کنندگان فراهم شود .حسابرسان عملکرد باالخص باید توضيح دهند که چگونه
یافتههای آنها منجر به یکسری از نتيجهگيریها و یا صرفاً یک نتيجهگيری کلی شده است .این یعنی توضيح
اینکه چه معيارهایی تدوین و چرا استفاده شده ،و بيان اینکه کليه نقطهنظرات مرتبط مد نظر قرار گرفته است به
گونهای که یک گزارش معقول را بتوان ارائه نمود .اصول گزارشگری رهنمودهای بيشتری را برای این منظور
ارائه مینماید.

اصول حسابرسی عملکرد
اصول کلی

-10اصول کلی ،رهنمودی پيرامون جنبههای حسابرسی عملکرد میباشد که در فرآیند حسابرسی ،مرتبط به شمار
میروند .برخی از حوزههایی که این اصول به آن میپردازد همچون انتخاب موضوعات حسابرسی ،شناسایی اهداف
حسابرسی و تعریف رویکرد و معيارهای حسابرسی در استاندارد شماره  3033ذکر شده و برخی دیگر از حوزهها
همچون خطر حسابرسی ،برقراری ارتباط ،مهارتها ،قضاوت حرفهای ،کنترل کيفی ،سطح اهميت و مستندسازی بر
پایه استاندارد شماره  3033شکل گرفته است .برخی دیگر از حوزهها ،شامل اصول اخالقی ،اصول استقالل ،در
استاندارد شماره  3033و استانداردهای مربوط به سطح دو به آن اشاره شده است.
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هدف حسابرسی
-22

حسابرسان بايد هدف حسابرسی را به روشنی تعريف و تعيين نموده به نحوي که با مولفههاي صرفه اقتصادي ،کارآيی و

اثربخشی مرتبط باشد.

-13هدف حسابرسی ،رویکرد و طرح اجرای حسابرسی را تعيين مینماید .هدف حسابرسی میتواند تنها تشریح وضعيت
باشد .اگر چه بيان اهداف حسابرسی به صورت معياری (آیا امور آنگونه که باید باشند هستند؟) یا تحليلی (چرا امور
آنگونه که باید باشند نيستند؟) احتماالً ارزش افزوده بيشتری به دنبال خواهد داشت .در کليه موارد ،ضروریست
حسابرسان موضوعاتی از قبيل حسابرسی به چه چيزی مرتبط میشود ،چه دستگاههایی مشمول میشوند و
توصيههای نهایی توسط چه کسانی قابل استفاده است را مد نظر قرار دهند .اهداف حسابرسی که به صورت
مناسب و خوب تعریف شده باشند ،به یک سازمان خاص ،یک گروه قابل شناسایی از تعهدات دولت ،سامانهها،
عمليات ،برنامهها ،فعاليتها یا سازمانها ارتباط پيدا میکند.
-14بسياری از اهداف حسابرسی را میتوان در قالب یک سوال کلی حسابرسی مطرح کرد که قابل تقسيم به سواالت
فرعی دقيقتری باشد .سواالت مذکور باید از نظر موضوعی مرتبط و مکمل همدیگر باشند و با یکدیگر همپوشانی
نداشته باشند .همچنين سواالت باید مجموعاً تمامی جنبههای سوال اصلی را به شکلی جامع و فراگير در برگيرند.
کليه اصطالحات بکارگرفته شده در سوال باید به شکلی روشن تعریف شوند .طرح سواالت حسابرسی یک فرآیند
دایمی و تکرارپذیر بوده که در آن سواالت به شکلی مکرر با در نظر گرفتن اطالعات مرتبط با موضوع و نيز قابليت
پاسخگویی به آن ،تعریف و پاالیش میشوند.
به جای تعریف تنها یک هدف یا سوال حسابرسی کلی ،حسابرسان ممکن است بخواهند چندین هدف حسابرسی
را وضع نمایند که همواره نياز است تا به سواالت فرعی تجزیه شود.

رويکرد حسابرسی
 -25حسابرسان به منظور قابل اطمينان بودن برنامه حسابرسی الزم است رويکردهاي نتيجه ،مساله يا سيستم محور يا ترکيبی از
آنها را انتخاب نمايند.

-16رویکرد کلی حسابرسی عنصر اصلی در هر حسابرسی میباشد که ماهيت رسيدگیهایی را که باید انجام گردد
تعيين میکند .همچنين رویکرد کلی حسابرسی ،دانش ،اطالعات و دادههای ضروری و روشهای حسابرسی مورد
نياز را جهت اخذ و تجزیه و تحليل آنها تعریف مینماید.
-17حسابرسی عملکرد عموماً از رویکردهای زیر پيروی مینماید:


رویکرد سيستم محور ،که کارکرد صحيح سيستمهای مدیریتی نظير سيستمهای مدیریت مالی را رسيدگی
مینماید،
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رویکرد نتيجهگرا ،که ارزیابی مینماید آیا نتایج یا پيامدهای خروجی همانگونه که مدنظر بوده اند حاصل
شدهاند؟ یا برنامهها و خدمات طبق آنچه مد نظر بوده است عمل میکنند؟



رویکرد مساله محور ،که دالیل مسائل یا انحرافات خاص از معيارها را رسيدگی ،بررسی و تجزیه و تحليل
مینماید،

رویکردهای سهگانه فوق را میتوان از منظر باال به پائين یا پایين به باال پيگيری نمود .رویکرد باال به پایين عمدتاً بر
الزامات ،مقاصد ،اهداف و انتظارات حاکميت تمرکز میکند ،در حاليکه دیدگاه پایين به باال بر مشکالت عمده مردم و
جامعه متمرکز میشود.

معيارها
-28

حسابرسان بايد معيارهاي مناسبی را مرتبط با سواالت حسابرسی تعيين و بکار گيرند که با مولفههاي صرفه اقتصادي،

کارايی و اثربخشی ارتباط داشته باشند.

 معيارها ،سنجههایی هستند که برای ارزیابی موضوع مورد استفاده قرار میگيرند .معيارهای حسابرسی عملکرداستانداردهای معقول و معين عملکرد بوده که در قياس با آنها ،صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخشی موضوع
حسابرسی قابل اندازهگيری و ارزیابی است.
 معيارها مبنایی را برای ارزیابی شواهد ،شکلگيری یافتههای حسابرسی و حصول نتيجه در خصوص اهدافحسابرسی فراهم مینمایند .همچنين معيارها در مباحثی که درون گروه حسابرسی ،با مدیریت دیوان محاسبات
کشور و یا در ارتباط با دستگاههای مورد رسيدگی صورت میگيرد ،عنصری مهم به شمار میروند.
 معيارها میتوانند کمی یا کيفی باشند و باید مشخص نمایند که دستگاه مورد رسيدگی در قياس با چه چيزیباید مورد ارزیاب ی قرار گيرد .معيارها ممکن است عمومی یا خاص باشند ،و بر آنچه که باید طبق قوانين،
مقررات و اهداف باشد ،آنچه انتظار میرود مطابق با قوانين و مقررات ،دانش و عرف بوده ،یا آنچه باید باشد
(در صورتيکه شرایط بهتری باشد) تمرکز کنند.
-19منابع مختلفی میتواند برای تعيين معيارها استفاده شود که از آن جمله میتوان به چارچوبهای اندازهگيری
عملکرد اشاره نمود .بایستی اینکه کدام منبع از شواهد مورد استفاده قرار میگيرد ،تصریح شود .معيار بایستی به
همان ميزان که از منظر استفاده کنندگان مربوط و قابل فهم است ،با توجه به موضوع مورد رسيدگی و اهداف
حسابرسی ،کامل ،قابل اتکا ،عينی و بیطرفانه تعيين شده باشد.
 برای تعيين معيارها الزم است با دستگاه مورد رسيدگی مذاکره شود ،اما نهایتاً انتخاب معيار مناسب ازمسئوليتهای حسابرس است .اگر چه تعریف و ابالغ معيارها در خالل مرحله برنامهریزی ممکن است اعتبار و
پذیرش عمومی آنها را افزایش دهند ،اما در حسابرسی هایی که دربرگيرنده مسائل پيچيده هستند ،هميشه این
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امکان وجود ندارد تا پيشاپيش نسبت به وضع معيارها اقدام نمود ،بلکه معيارها را باید در طول فرآیند
حسابرسی تعریف کرد.
 در حاليکه در برخی انواع حسابرسی معيارهای قانونی روشن و به دور از ابهام وجود دارد ،در حسابرسی عملکردنوعاً وضع به این شکل نيست .اهداف حسابرسی ،سواالت و رویکرد حسابرسی ،مربوط بودن و نوع معيارهای
مناسب را تعيين نموده و اعتماد استفادهکنندگان به یافتهها و نتيجهگيریهای حسابرسی عملکرد به معيارها را
شکل میدهد .براین اساس ،انتخاب معيارهای معتبر و هدفمند امری حياتی به شمار میرود.
 در حسابرسی عملکرد مساله محور ،انحراف شناخته شده یا مشکوک از آنچه میتوانست یا باید باشد ،میتواندنقطه شروع محسوب گردد .لذا هدف اصلی تنها بررسی مسائل نيست (انحراف از معيار و عواقب آن) بلکه
شناسایی علل آن میباشد .این موضوع ،تصميمگيری در خصوص نحوه بررسی علل مسائل در طول مرحله
طراحی را مهم میسازد .نتيجهگيریها و توصيهها اساساً بر پایه فرآیند تجزیه و تحليل و تأیيد علل استوار
هستند ،هر چند همواره منبعث از معيارهای تجویز شده است.

خطر حسابرسی
 -33حسابرسان بايد به شکلی فعال خطر حسابرسی را مديريت نمايند ،خطر شامل نتيجهگيريهاي غلط و ناقص است ،که
اطالعات ناصحيح را در اختيار گذاشته يا در ايجاد ارزش افزوده براي استفاده کنندگان باز میماند.

-30برخی موضوعات در حسابرسی عملکرد پيچيده و از جنبه سياسی ،حساس میباشند .در حاليکه عدم انتخاب
اینگونه موضوعات خطر نقصان یا عدم صحت را کاهش میدهد اما احتمال افزایش ارزش نيز محدود خواهد شد.
خطری که بر اثر آن حسابرسی نتواند ارزش افزوده ایجاد نماید ،از احتمال عدم توانایی در ارائه اطالعات یا
دیدگاههای جدید تا احتمال غفلت از عوامل مهم متغير بوده و به عدم توانایی در تهيه گزارش حسابرسی متضمن
دانش یا توصيههایی که به استفاده کنندگان در عملکرد بهتر یاری رساند ،منجر خواهد شد.
-31جنبههای مهم خطر ممکن است شامل نداشتن شایستگی الزم برای انجام تجزیه و تحليل جامع یا عميق به
شکلی کافی ،عدم دسترسی به اطالعات کيفی ،جمعآوری اطالعات با دقت کم (برای مثال به دليل تقلب یا
رویههای غيرمعمول) ،عدم توانایی در بروز و ارائه کليه یافتهها ،و عدم جمعآوری یا اشاره به مناسبترین دالیل،
باشد.
-33حسابرسان باید خطر را به شکلی فعاالنه مدیریت نمایند .نحوه برخورد با خطر حسابرسی در درون کل فرآیند و
روششناسی حسابرسی عملکرد جای دارد .اسناد برنامهریزی حسابرسی باید خطرهای احتمالی و شناخته شده را
که تصور میرود احتماالً در آینده روی دهد ،در بر داشته و نحوه برخورد با آن را بيان نماید.
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برقراري ارتباط
 -33حسابرسان بايد در طول فرآيند حسابرسی به صورت اثربخش و مناسب با دستگاه مورد رسيدگی ارتباط داشته و محتوا،
فرآيند و مخاطبين ارتباطی خود را براي هر حسابرسی تعريف نمايند.

-35دالیل متعددی مبنی بر اهميت برقراری ارتباط در زمينه برنامهریزی با دستگاه مورد رسيدگی در حسابرسی
عملکرد به شرح زیر وجود دارد:


از آنجایيکه حسابرسیهای عملکرد معموالً به صورت مستمر (برای مثال به صورت ساالنه) انجام
نمیشوند ،مسيرهای ارتباطی ممکن است در حال حاضر وجود نداشته باشد.



غالباً معيار از قبل تعریف شدهای (نظير چارچوب گزارشگری مالی) وجود ندارد ،فلذا تبادل فشرده نظرات
با دستگاه مورد رسيدگی ضروری به نظر میرسد.



نياز به گزارشهایی که در بر گيرنده تمامی جواب امر باشد ،مستلزم تالش فعال برای تحصيل بينش
نسبت به نقطه نظرات ذینفعان مختلف میباشد.

-36حسابرسان باید اشخاص مسئول و سایر استفادهکنندگان اصلی را شناسایی نموده و در ایجاد ارتباط دوسویه
اثربخش پيشقدم شوند .با برقراری ارتباط مناسب ،حسابرسان میتوانند به نحوی موثر به منابع اطالعاتی ،دادهها و
نظرات دستگاه مورد رسيدگی دسترسی داشته باشند .بکارگيری مسيرهای ارتباطی برای تشریح اهداف حسابرسی
عملکرد به استفادهکنندگان ،موجب افزایش احتمال بکارگيری توصيههای حسابرسی میشود .لذا حسابرسان باید
ارتباط حرفهای خوبی را با کليه استفادهکنندگان ایجاد نموده و جریان آزاد و قوی اطالعات را تا جایی که الزامات
محرمانگی اجازه میدهد مستقر نموده و در فضای احترام و تفاهم متقابل برای نقش و مسئوليتها ،به بحث و
گفتگو بپردازند .در هر صورت ،برای اطمينان از اینکه ارتباط با دستگاه اجرایی بر استقالل و بيطرفی دیوان
محاسبات کشور خدشهای وارد نمیکند ،جانب احتياط باید رعایت شود.
-37حسابرسان باید دستگاه مورد رسيدگی را از جنبههای کليدی حسابرسی ،از جمله هدف حسابرسی ،سواالت
حسابرسی و موضوع مورد رسيدگی ،به طریق مناسب مطلع سازند.
-38به دستگاه مورد رسيدگی باید فرصتی داده شود تا قبل از اینکه دیوان محاسبات کشور گزارش حسابرسی خود را
منتشر نماید ،در خصوص یافتههای حسابرسی ،نتيجهگيریها و توصيهها اظهار نظر نماید .هر گونه اختالف باید
تجزیه و تحليل شده و اشتباهات موجود اصالح گردد .بررسیهای مجدد باید در کاربرگها ثبت شود به گونهای
که تغييرات در پيشنویس گزارش حسابرسی ،یا دالیل عدم اعمال تغييرات ،مستند شوند.
-39در پایان فرآیند حسابرسی ،میتوان بازخورد ذینفعان پيرامون کيفيت حسابرسی منتشر شده را اخذ نمود .میتوان
برداشت دستگاه مورد رسيدگی از کيفيت حسابرسی نيز مورد پرسش قرار داد.
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مهارتها
 -33مجموعاً ،تيم حسابرسی بايد صالحيت حرفهاي الزم براي انجام حسابرسی را دارا باشد .اين امر شامل برخورداري از
دانش مناسب در خصوص حسابرسی ،طراحی تحقيق ،ساير علوم از جمله علوم اجتماعی و تکنيکهاي رسيدگی و ارزيابی و
همچنين مهارت هاي شخصی نظير مهارتهاي تحليلی ،نوشتاري و ارتباطی میباشد.

-40ممکن است راههای خاصی برای کسب مهارتهای ضروری وجود داشته باشد؛ برای هر حسابرسی عملکرد،
حسابرسان الزم است درک کاملی از اقدامات دولتی که موضوع حسابرسی میباشد ،و نيز علل زمينهای مربوطه و
اثرات احتمالی داشته باشند .این دانش الزم است به صورت مستمر باالخص برای هر حسابرسی ،تحصيل یا
تکميل یابد .حسابرسیهای عملکرد غالباً شامل فرآیند یادگيری و توسعه روششناسی به عنوان بخشی از
حسابرسی میباشد .لذا یادگيری و آموزش حين کار باید برای حسابرسان تأمين شود ،حسابرسان باید مهارتهای
حرفهای خود را از طریق توسعه حرفهای مداوم حفظ نمایند .گرایش به یادگيری و فرهنگ تشویقی مدیریت
شرایط مهمی برای افزایش مهارتهای حرفهای تک تک حسابرسان به شمار میآید.
-41در حوزههای تخصصی ،میتوان برای تکميل دانش تيم حسابرسی ،از کارشناسان خارج از دیوان محاسبات کشور
استفاده نمود .ارزیابی اینکه آیا و در چه حوزههایی کارشناسی خارج از دیوان محاسبات کشور مورد نياز است و
ترتيب دادن اقدامات مورد نياز ،از وظایف حسابرسان میباشد.

قضاوت حرفهاي و ترديد حرفهاي
 -33حسابرسان بايد ترديد حرفهاي را بکار گيرند ،اما در عين حال الزم است منعطف بوده و تمايل به نوآوري داشته باشند.

-44بسيار ضرورت دارد که حسابرسان با تردید حرفهای و اتخاذ رویکرد انتقادی موجب حفظ فاصله عينی ب ا اطالع ات
تهيه شده گردند .از حسابرسان انتظار میرود تا ارزیابیهای خود را به صورت منطقی انج ام داده و م انع از دخال ت
ترجيحات شخصی خود و دیگران گردند.
-45هم زمان ،حسابرسان باید پذیرای نقطه نظرات و استداللها باشند .این موضوع جهت پرهيز از قضاوت نادرست یا
خطای تحليل ،امری ضروری به شمار میرود .احترام ،انعطافپذیری ،حس کنجکاوی ،و تمایل به نوآوری از درجه
اهميت یکسانی برخوردارند .نوآوری معطوف به فرآیند حسابرسی و نيز فرآیندها یا فعاليتهای مورد حسابرسی
میباشد.
-46حسابرسان باید دیدگاههای مختلف را مد نظر قرار داده و نظرات و استداللهای مختلف را با نگاهی باز و
بیطرفانه پذیرا باشند .در غير اینصورت ممکن است استداللهای مهم یا شواهد کليدی را از دست دهند .باید
همزمان با فعاليت در زمينه کسب دانش جدید ،برای جمعآوری ،تفسير و تجزیه و تحليل دادهها ،خالق ،متفکر،
انعطافپذیر ،کاردان ،و عملگرا باشند.
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-47در طول فرآیند حسابرسی ،از انتخاب موضوع و برنامهریزی حسابرسی گرفته تا گزارشدهی ،الزم است استاندارد
باالی رفتار حرفهای حفظ شود .برای حسابرسان مهم است که به صورت قاعدهمند ،با دقت و هدفمند و تحت
نظارت مناسب کار کنند.

کنترل کيفيت
 -38حسابرسان براي حفظ کيفيت ،بايد روشهايی را بکار بگيرند تا اطمينان حاصل کنند الزامات مربوط رعايت شده و بر تهيه
گزارشهاي مناسب ،جامع و عادالنه که متضمن ارزش افزوده بوده ،و به سواالت حسابرسی پاسخ میدهند ،تأکيد بورزند.

-49در انجام حسابرسیهای عملکرد با کيفيت مناسب ،موارد مشخص زیر الزم است مد نظر قرار گيرند:


حسابرسی عملکرد فرآیندی است که در آن تيم حسابرسی حجم عظيمی از اطالعات خاص حسابرسی را
جمعآوری نموده و درجه باالیی از قضاوت و صالحدید حرفهای در خصوص مسائل مربوطه را بکار
میگيرند .این موضوع باید در کنترل کيفيت مد نظر قرار بگيرد .نياز به استقرار فضای کاری اعتماد و
مسئوليت متقابل و پشتيبانی از تيمهای حسابرسی باید به عنوان بخشی از مدیریت کيفيت تلقی گردد .این
امر ممکن است شامل بکارگيری روشهای مرتبطی شود که مدیریت آن ساده و سهل بوده و موجب
کسب اطمينان از این موضوع میگردد که حسابرسان پذیرای بازخورد دریافتی از کنترل کيفيت
میباشند .در صورت وجود اختالف نظر بين سرپرستان و گروه حسابرسی ،اقدامات مناسبی باید صورت
پذیرد تا اطمينان حاصل شود دیدگاه گروه حسابرسی به اندازه کافی مد نظر قرار گرفته و اینکه با رویه-
های دیوان محاسبات کشور سازگار میباشد.



در حسابرسی عملکرد ،حتی اگر گزارش مبتنی بر شواهد ،مستند و صحيح باشد ،اگر متضمن نظر جامع و
غيرجانبدارانه نباشد ،و شامل نقطه نظرات مرتبط بسيار کمتری باشد ،یا به شکلی غير رضایتبخش با
سواالت حسابرسی برخورد کند ،نامناسب و ناکافی خواهد بود .لذا این مالحظات باید بخش ضروری از
اقداماتی باشد که از کيفيت محافظت مینماید.



با توجه به تغيير اهداف حسابرسی متناسب با موضوعات ،تعریف اینکه چه چيزی یک گزارش باکيفيت را
شکل میدهد از اهميت زیادی برخوردار است .به این منظور باید اقدامات عمومی کنترل کيفيت به عنوان
مکمل اقدامات حسابرسی به کار گرفته شود.
هيچ روش کنترل کيفيتی در سطح حسابرسی نمیتواند گزارشات حسابرسی عملکرد با کيفيت باال را
تضمين نماید .مهم است که حسابرسان از یک ميزان مشخص صالحيت و انگيزه برخوردار بوده و
آنها را حفظ نمایند .لذا الزم است ساز و کارهای کنترلی از طریق پشتيبانی ،نظير آموزش حين کار و
راهنمایی برای گروه حسابرسی بکار گرفته شود.
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اهميت
 -53حسابرسان بايد در تمام فرآيند حسابرسی اهميت را مد نظر قرار دهند .نه تنها الزم است نسبت به جنبههاي مالی بلکه
نسبت به جنبههاي اجتماعی و سياسی موضوع ،با هدف ارائه بيشترين ارزش افزوده تفکر و تعمق گردد.

-50اهميت میتواند اینگونه تعریف شود که عبارت است از اهميت نسبی موضوع مورد رسيدگی در موقعيت و وضعيتی
که در آن بررسی میشود .اهميت موضوع حسابرسی به ميزان اثرات آن ارتباط دارد .اهميت به این بستگی دارد که
آیا فعاليت در مقایسه با دیگر فعاليتها کم اهميت است یا خير؟ و اینکه آیا کاستیها در حوزه مربوطه میتواند بر
سایر فعاليتهای درون دستگاه مورد رسيدگی تأثيرگذار باشد یا خير؟ یک موضوع زمانی مهم تلقی میشود که
دارای اهميت ویژه ای بوده و بهبودهای حاصله تأثير چشمگيری داشته باشند .موضوع زمانی دارای اهميت کمتری
است که فعاليت دارای ماهيت عادی بوده و اثر عملکرد ضعيف ب ه یک حوزه کوچک محدود شده و یا بسيار ناچيز
است.
-51در حسابرسی عملکرد ،ممکن است سطح اهميت از طریق ارزش پولی ،تعریف شود اما لزوماً اینگونه نخواهد بود.
در تعریف سطح اهميت ،حسابرس باید همچنين در نظر بگيرد که چه چيزی از نظر اجتماعی و سياسی مهم بوده و
به خاطر داشته باشد که این اهميت در طول زمان دستخوش تغيير میشود و به دیدگاه کاربران مربوطه و
طرفهای مسئول بستگی دارد .با توجه به اینکه موضوعهای حسابرسیهای عملکرد با یکدیگر در ابعاد مختلف
دارای تفاوت میباشند و معيارهای مربوطه غالباً توسط قانونگذار وضع نمیشود ،این دیدگاه ممکن است از یک
حسابرسی به حسابرسی دیگر متغير باشد .ارزیابی این موضوع نيازمند قضاوت دقيق از جانب حسابرس می باشد.
-53اهميت ،کليه جنبههای حسابرسیهای عملکرد را در بر میگيرد ،نظير انتخاب موضوع ،تعریف معيارها ،ارزیابی
شواهد و مستندسازی و مدیریت مخاطرات مربوط به یافتهها یا گزارشهای حسابرسی نامناسب یا کماثر.

مستندسازي
 -53حسابرسان بايد حسابرسی را مطابق با شرايط خاص آن مستندسازي کنند .اطالعات بايد به شکلی کافی و کامل بوده و
حاوي جزئيات باشد تا يک حسابرس باتجربه که هيچ ارتباط قبلی با حسابرسی نداشته است بتواند متعاقباً مشخص نمايد که
چه کارهايی انجام شده است که به يافتههاي حسابرسی ،نتيجهگيريها و توصيهها منتج شده است.

 -55نظير کليه حسابرسیها ،حسابرسان عملکرد باید مستندات کافی از برنامهریزی ،اجرا و گزارشگری یافتههای هر
حسابرسی را نگهداری نمایند .با این حال ،هدف و مفهوم مستندات در حسابرسی عملکرد تا حدودی خاص
محسوب میشود.
-56با توجه به طراحی و تدوین روش شناسی حسابرسی و معيار به صورت خاص برای هر کار حسابرسی ،حسابرس
مسئوليت ویژه دارد تا استدالل خود را به صورت شفاف در بياورد.
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در حسابرسی عملکرد ،گزارش عالوه بر آنکه حاوی یافتهها و توصيهها میباشد ،چارچوب ،دیدگاه و
ساختار تحليلی را که اتخاذ شده است و فرآیندی که برای رسيدن به نتيجهگيریها پيگيری شده است ،را
شرح میدهد .گزارش تا آنجا که امکان دارد نقشی را بر عهده میگيرد که در سایر حسابرسیها توسط
استانداردهای کلی یا مستندات حسابرسی ایفا میشود.



مستندسازی تنها نباید صحت و سقم رویدادها را تایيد نماید ،بلکه باید اطمينان بدهد که گزارش یک
بررسی جامع ،عادالنه و کامل از سوال یا موضوع حسابرسی شده ارائه میدهد .لذا ،برای مثال ،ممکن
است برای مستندسازی ضروری باشد تا به استداللهای پذیرفته نشده در گزارش اشارهای شده یا نحوه
برخورد با نقطه نظرات مختلف در گزارش شرح داده شود.



هدف از گزارش حسابرسی در حسابرسی عملکرد ،ارائه استدالل جهت ایجاد عکسالعمل مناسب در
استفادهکنندگان با عرضه بينشهای جدید ،در عوض ارائه یک جمله رسمی اطمينانبخش است .درست
همانگونه که اهداف حسابرسی ،ماهيت شواهد ضروری را تعيين میکنند ،ماهيت مستندسازی را نيز
مشخص مینمایند.



داشتن مستندات کافی نه تنها بخشی از حفاظت از کيفيت (برای مثال از طریق کمک به اطمينان از این
که کار تفویض شده به شکلی رضایتبخش انجام شده و اینکه اهداف حسابرسی محقق شدهاند) ،بلکه به
عنوان بخشی از توسعه حرفهای دیوان محاسبات کشور و حسابرسان ،میباشد ،زیرا میتواند رویه خوبی را
برای حسابرسیهای مشابه در آینده ایجاد نماید.

اصول مربوط به فرآيند حسابرسی
-57حسابرسی عملکرد متشکل از مراحل اصلی برنامهریزی ،اجرا ،گزارشگری و پيگيری میباشد:


برنامهریزی به معنای انتخاب موضوعات ،مطالعات اوليه و طراحی حسابرسی میباشد.



اجرا به معنای جمعآوری و تجزیه و تحليل دادهها و اطالعات میباشد.



گزارشگری به معنای ارایه نتایج حسابرسی یا به عبارت دیگر پاسخگویی به سواالت حسابرسی،
یافتهها ،نتيجهگيریها و توصيهها به کاربران میباشد.



پيگيری به این معنا است که آیا اقدام انجام شده در پاسخ به یافتهها و توصيهها ،مشکالت
اساسی و نقاط ضعف را برطرف کرده است یا خير؟
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گامهای اشاره شده ممکن است تکرار شوند .برای مثال ،دیدگاههای جدید ناشی از فرآیند حسابرسی ممکن است تغيير
در طرح حسابرسی را ضروری سازد ،ممکن است بخش های مهمی از گزارشگری (به عنوان مثال بيان نتایج
حسابرسی) به صورت کلی بيان شود یا حتی ممکن است در خالل فرآیند حسابرسی تکميل شود.

برنامهريزي
انتخاب موضوع
 -58حسابرسان بايد از طريق فرآيند برنامهريزي راهبردي با تجزيه و تحليل موضوعات بالقوه و انجام تحقيق به منظور
شناسايی خطرها و مشکالت ،موضوعات حسابرسی را انتخاب نمايند.

-59تعيين اینکه چه موضوعاتی باید حسابرسی شود معموالً بخشی از فرآیند برنامهریزی راهبردی دیوان محاسبات
کشور میباشد .حسابرسان به نحو مقتضی ،باید در زمينههای تخصصی در این امر مشارکت نمایند .حسابرسان
ممکن است دانش ناشی از حسابرسیهای قبلی را با سایر حسابرسان به اشتراک بگذارند ،ممکن است اطالعات
حاصل از فرآیند برنامهریزی راهبردی ،برای حسابرسیهای آتی مفيد و مرتبط باشد.
-63در این فرآ یند ،حسابرسان باید به این موضوع توجه داشته باشند که موضوعات حسابرسی باید دارای اهميت کافی
و نيز قابل حسابرسی باشند و در راستای وظایف و مسئوليتهای قانونی دیوان محاسبات کشور باشد .هدف فرآیند
انتخاب موضوع باید افزایش تأثير مورد انتظار حسابرسی ،همزمان با در نظر گرفتن ظرفيتهای حسابرسی (نظير
منابع انسانی و مهارتهای حرفهای) باشد.
-60تکنيکهای رسمی برای آمادهسازی فرآیند برنامهریزی راهبردی ،نظير تجزیه و تحليل خطر یا ارزیابیهای مساله،
میتواند به سازماندهی این فرآیند کمک نماید اما به منظور جلوگيری از ارزیابیهای یک جانبه نياز است که
قضاوت حرفهای صورت گيرد.
طرحريزي حسابرسی
 -22حسابرسان بايد حسابرسی را به گونهاي برنامهريزي کنند که منجر به انجام حسابرسی با کيفيت باال شده و با لحاظ
کارآمدي ،اثرگذاري و استفاده مناسب از منابع ،در زمان مشخص شده و مطابق با اصول مديريت مطلوب پروژه صورت
گيرد.

-63در برنامهریزی حسابرسی ،در نظر گرفتن موارد زیر اهميت به سزایی دارد:


دانش و اطالعات پيشزمينه مورد نياز برای شناخت دستگاه مورد رسيدگی ،به گونهای که امکان ارزیابی
مساله و مخاطرات پيش روی ،منابع احتمالی شواهد و مستندات ،قابليت حسابرسی و اهميت حوزههای در
نظر گرفته شده برای حسابرسی ،فراهم گردد.
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اهداف حسابرسی ،سواالت ،معيارها ،موضوع و روش (از جمله تکنيکهای مورد استفاده برای جمعآوری
شواهد و انجام تجزیه و تحليل حسابرسی)



فعاليتهای ضروری ،نيروی انسانی مورد نياز و مهارتهای الزم (از جمله استقالل گروه حسابرسی ،منابع
انسانی و استفاده احتمالی از کارشناسان خارج از سازمان) ،منابع برآوردی مورد نياز برای انجام حسابرسی،
چارچوبهای زمانی کليدی پروژه ،نقاط مهم فرآیند حسابرسی و نقاط اصلی کنترل

 -64برای اطمينان از اینکه حسابرسی به شکلی درست برنامهریزی شده است ،حسابرسان الزم است تا دانش کافی در
خصوص موضوع مورد نظر به دست بياورند .حسابرسی عملکرد عموماً نياز به این دارد که دانش تخصصی،
موضوعی و روششناختی حسابرسی ،قبل از شروع حسابرسی (مطالعات اوليه) تحصيل شود.
-65به هنگام برنامهریزی حسابرسی ،حسابرس باید روشهای حسابرسی را که برای جمعآوری شواهد کافی و مناسب
حسابرسی استفاده میگردد ،طراحی نماید .این موضوع را میتوان در چندین مرحله انجام داد :تصميمگيری در
خصوص کل طراحی حسابرسی (چه سواالتی باید پرسيده شود ،نظير سواالت توضيحی ،تشریحی ،یا ارزیابی)،
تعيين سطح مشاهده (برای مثال مشاهده کل فرآیند یا اجزاء مختلف آن) ،روششناختی (برای مثال تجزیه و
تحليل جامع یا نمونهگيری) ،تکنيکهای خاص جمعآوری دادهها (برای مثال مصاحبه یا گروه کانونی) .روشهای
جمعآوری دادهها و تکنيکهای نمونهگيری باید به دقت انتخاب شوند .برنامهریزی همچنين باید متضمن کار
تحقيقاتی با هدف دانشآفرینی ،آزمایش طرحهای مختلف حسابرسی و بررسی این موضوع که آیا دادههای الزم
در دسترس هستند یا خير؟ باشد .این موضوع انتخاب مناسبترین روش حسابرسی را سادهتر خواهد نمود.
-66مدیریت ارشد ،عملياتی و گروه حسابرسی باید با طرح کلی حسابرسی و محتویات آن آشنایی داشته باشند.
تصميمگيری در خصوص طرح کلی حسابرسی و نتایج آن از نظر منابع غالباً مستلزم ورود و دخالت مدیران ارشد
دیوان محاسبات کشور میباشد ،زیرا آنها میتوانند تضمين نمایند که مهارتها ،منابع و ظرفيتها برای دستيابی به
اهداف و پاسخگویی به سواالت حسابرسی وجود دارند.
-67برنامه حسابرسی باید منعطف باشد؛ به گونهای که حسابرسان بتوانند از شناخت کسب شده در جریان حسابرسی
استفاده نمایند .روشهای حسابرسی انتخابی باید روشهایی باشد که به بهترین شکل امکان جمعآوری دادههای
حسابرسی را به شکلی کارآمد و موثر فراهم نماید .در حاليکه هدف حسابرسان باید اتخاذ بهترین شيوههای کاری
باشد ،مالحظات عملی نظير در دسترس بودن دادهها ممکن است انتخاب روشها را محدود سازد .لذا بهتر است در
این خصوص انعطاف پذیر و عمل گرا بود .به همين دليل ،روشهای حسابرسی عملکرد نباید بيش از حد استاندارد
شده باشند .برخورد تجویزی بيش از حد ،ممکن است بر انعطاف پذیری ،قضاوت حرفهای و سطوح باالی
مهارتهای تحليلی که در حسابرسی عملکرد مورد نياز است ،تاثير سوء داشته باشد .در یکسری موارد که برای
مثال حسابرسی نياز به جمعآوری دادهها در نقاط یا حوزههای مختلف دارد یا حسابرسی باید توسط تعداد زیادی از
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حسابرسان انجام شود ممکن است نياز به یک برنامه با جزئيات بيشتری باشد که در آن سواالت و روشهای
حسابرسی بطور شفاف و صریح تعریف شدهاند.
-68به هنگام برنامهریزی حسابرسی ،حسابرسان باید خطر تقلب را ارزیابی نمایند .اگر با توجه به اهداف حسابرسی،
خطر تقلب چشمگير باشد ،حسابرسان باید از سامانه کنترل داخلی مرتبط کسب شناخت نموده و بررسی کنند که
آیا نشانههایی از بینظمی وجود دارد که عملکرد را تحت شعاع قرار دهد یا خير؟ همچنين باید تعيين نمایند که آیا
دستگاه مورد رسيدگی اقدام مقتضی و مناسب در خصوص پيشنهادات ناشی از حسابرسیهای قبلی یا سایر
بررسیهایی که به اهداف حسابرسی مرتبط هستند را انجام دادهاند یا خير؟ نهایتاً ،حسابرسان باید به دنبال برقراری
تماس با ذینفعان و آگاهان و متخصصان حوزه مورد رسيدگی باشند ،تا دانش مناسب برای ایجاد رویههای مطلوب
یا بهترین رویهها شکل دهند .هدف کلی در مرحله برنامهریزی ،تصميمگيری از طریق ساخت دانش و بررسی انواع
راهبردها ،و نحوه انجام حسابرسی به بهترین شکل میباشد.

اجراي حسابرسی
شواهد ،يافتهها و نتيجهگيريها
 -26حسابرسان بايد شواهد حسابرسی مناسب و کافی به منظور تدوين يافتهها ،دستيابی به نتايج در پاسخ به اهداف حسابرسی
و سواالت و نيز ارائه توصيهها جمعآوري نمايند.

-73کليه یافتهها و نتيجهگيریهای حسابرسی باید پشتوانهای از شواهد مناسب داشته باشند .این امر باید در متن
حسابرسی قرار بگيرد و کليه استداللهای مرتبط ،نظرات موافق و مخالف و دیدگاههای مختلف قبل از بيان
نتيجهگيریها باید مد نظر قرار گيرد .ماهيت شواهد حسابرسی مورد نياز برای نتيجهگيری در حسابرسی عملکرد
توسط موضوع ،هدف حسابرسی و سواالت حسابرسی تعيين میشود.
-70حسابرس باید شواهد را از نقطه نظر دستيابی به یافتههای حسابرسی را ارزیابی نماید .حسابرس بر پایه یافتهها،
باید قضاوت حرفهای را به منظور دستيابی به نتایج انجام دهد .یافتهها و نتایج حسابرسی از تجزیه و تحليل
شواهد حاصل گردیده که در این فرآیند به اهداف حسابرسی توجه و سواالت حسابرسی پاسخ داده شده است.
-71نتيجهگيریها می تواند مبتنی بر شواهد کمی به دست آمده با استفاده از روشهای علمی یا تکنيکهای
نمونهگيری باشد .برای نتيجهگيری ،ممکن است نياز به ميزان عمدهای از قضاوت و تفسير باشد تا سواالت
حسابرسی پاسخ داده شود ،به این دليل که شواهد حسابرسی ممکن است متقاعد کننده باشند (نکاتی دال بر
اینکه )...تا قطعی (درست/غلط) .ميزان دقت باید در مقایسه با هرآنچه معقول ،اقتصادی و مرتبط با هدف است
سنجيده شود .مشارکت مدیریت ارشد در این موضوع توصيه میشود.
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 -73حسابرسی عملکرد یکسری از فرآیندهای تحليلی را شامل میشود که نهایتاً به تدریج از طریق تعامل متقابل بروز
کرده و اجازه میدهد تا سواالت حسابرسی و روشهای بکارگرفته شده از نظر عمق و سطح پيچيدگی توسعه پيدا
نمایند .این موضوع ممکن است شامل ترکيب و مقایسه دادهها از منابع مختلف ،انجام نتيجهگيریهای مقدماتی و
تدوین یافتهها به منظور ساخت فرضيه قابل آزمایش (در صورت لزوم) ،در قبال سایر دادهها باشد .کل فرآیند،
ارتباط تنگاتنگی با تهيه گزارش حسابرسی دارد و میتوان آن را به عنوان بخش اساسی از فرآیند تحليلی در نظر
گرفت که منجر به پاسخگویی به سواالت حسابرسی میشود .این موضوع از اهميت خاصی برخوردار است و موید
این موضوع است که حسابرسان باید هدفگرا باشند و به صورت قاعدهمند با اعمال مراقبت حرفهای و بیطرفانه
انجام وظيفه نمایند.

گزارشگري
محتواي گزارش
 -43حسابرسان بايد تالش کنند تا گزارشات حسابرسی را به گونهاي تهيه نمايند که جامع ،متقاعدکننده ،به موقع و متناسب
باشند و خواننده بتواند با آن ارتباط برقرار نمايد.

-75گزارش برای اینکه جامع باشد باید شامل کليه اطالعات مورد نياز برای دستيابی به هدف حسابرسی و سواالت
حسابرسی بوده و الزم است دارای جزئيات کافی به منظور درک موضوع و یافتهها و نتيجهگيریها باشد .برای
اینکه گزارش متقاعدکننده باشد ،باید دارای ساختار منطقی بوده و رابطهای روشن بين هدف حسابرسی ،معيارها،
یافتهها ،نتيجهگيریها و توصيهها فراهم آورد .کليه نقطه نظرات نيز باید مد نظر قرار بگيرند.
-76در حسابرسی عملکرد ،حسابرسان یافتههای خود در خصوص صرفه اقتصادی و کارایی منابع تحصيل و استفاده
شده ،همراه با ميزان اثربخشی که موید ميزان تحقق اهداف است ،گزارش میکنند .گزارشات از نظر دامنه و
ماهيت تفاوتهای چشمگيری با هم دارند ،برای مثال میتوان به ارزیابی اینکه آیا منابع به شکلی مناسب
بکارگرفته شدهاند ،اظهار نظر در خصوص اثر سياستها و برنامهها و پيشنهاد تغييرات با هدف پيشرفت و بهبود،
اشاره نمود.
-77گزارش باید شامل اطالعاتی در خصوص هدف حسابرسی ،سواالت حسابرسی و پاسخهای آن سواالت ،موضوع،
معيارها ،روششناختی ،منابع دادهها ،هر گونه محدودیت در خصوص دادههای استفاده شده ،و یافتههای حسابرسی
باشد .گزارش باید به صورت روشن پاسخ سواالت حسابرسی را داده یا توضيح بدهد که چرا پاسخگویی امکانپذیر
نمیباشد .یا اینکه ،حسابرسان باید نسبت به طراحی سواالت حسابرسی با هدف متناسبسازی آن با شواهد کسب
شده اقدام نمایند تا به موقعيتی برسند که سواالت قابل پاسخگویی باشند .یافتههای حسابرسی باید در کانون توجه
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قرار گيرند ،و باید بين هدف حسابرسی ،سواالت حسابرسی ،یافتهها و نتيجهگيریها ارتباط وجود داشته باشد.
گزارش باید توضيح بدهد که چرا و چگونه مشکالت اشارهشده در یافتهها بر عملکرد تأثير سوء داشتهاند تا بدین
ترتيب دستگاههای مورد رسيدگی یا استفاده کنندگان گزارش را برای انجام اقدام اصالحی ترغيب نماید .به تناسب
موقعيت ،گزارش باید توصيههایی را برای بهبود عملکرد ارائه نماید.
-78گزارش باید حتیالمقدر و تا آنجایی که موضوع اجازه میدهد شفاف ،مختصر و مفيد باشد و جمالت آن دارای
ابهام نباشد .به طور کلی ،گزارش باید سازنده بوده ،به دانش بهتر کمک کرده و هر گونه بهبود مورد نياز را برجسته
نماید.

توصيهها
 -46حسابرسان بايد به دنبال ارائه پيشنهادات سازنده بوده که به طور چشمگيري نقاط ضعف يا مشکالت شناسايی شده در
خالل حسابرسی را مرتفع سازد.

-83توصيهها باید دارای پایه و اساس خوبی بوده و ارزشافزا باشد .توصيهها باید به علل مشکالت و یا نقاط ضعف
بپردازند .در عين حال باید به شکلی جملهبندی شوند که از بيان هر گونه بدیهيات یا وارونه نشان دادن
نتيجهگيریهای حسابرسی پرهيز نموده و نباید در حوزه مسئوليتهای مدیریت ورود کند .باید روشن باشد که چه
کسی و چه چيزی مخاطب هر یک از توصيههاست ،چه کسی مسئول انجام هر گونه اقدام بوده و توصيهها به چه
معنی هستند ،یعنی ،چگونه به عملکرد بهتر کمک مینمایند .توصيهها باید عملی بوده و مخاطب آنها کسانی باشند
که در اجرای آنها دارای مسئوليت و صالحيت هستند.
-80توصيه ها باید روشن بوده و به شکلی منطقی و مستدل ارائه شوند و الزم است با اهداف حسابرسی ،یافتهها و
نتيجهگيریها مرتبط باشند .همراه با متن کامل گزارش ،باید خواننده را متقاعد کنند که میتوانند به طور
چشمگيری عمليات و برنامههای دولت ،به شيوههایی نظير کاهش هزینهها و سادهسازی مدیریت ،افزایش کيفيت
و حجم خدمات ،یا افزایش اثربخشی ،تأثير یا منافع برای جامعه ،بهبود ببخشند.

توزيع گزارش
 -82حسابرسان بايد گزارشهاي خود را مطابق با قوانين ،مقررات و رويه هاي ديوان محاسبات کشور در اختيار مراجع ذيربط
قرار دهند.

-83حسابرسان باید در نظر داشته باشند که ارائه گزارشات حسابرسی به ميزان زیادی میتواند اعتبار کار حسابرسی را
افزایش دهد.
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پيگيري
 -83حسابرسان بايد يافتهها و توصيههاي قبلی حسابرسی را عنداللزوم پيگيري نمايند .پيگيري بايد به شکلی مناسب گزارش
شده تا بازخورد الزم به قانونگذار ارائه و همراه آن ،در صورت امکان ،الزم است نتيجهگيري و اثرات کليه اقدامات اصالحی
ارائه شود.

-85پيگيری ،اشاره به بررسی اقدام اصالحی انجام شده بوسيله دستگاه مورد رسيدگی توسط حسابرس یا طرف مسئول
دیگر بر اساس نتایج گزارش حسابرسی دارد .پيگيری فعاليتی مستقل محسوب میشود که ارزش فرآیند حسابرسی
را با تقویت اثر حسابرسی و بسترسازی برای بهبود در کار حسابرسی آتی ،افزایش میدهد .پيگيری ،دستگاه مورد
رسيدگی و سایر استفاده کنندگان گزارش را ترغيب مینماید تا موضوع را جدی بگيرند ،و آموزههای مفيدی به
همراه شاخصهای عملکردی برای حسابرسان فراهم میآورد .پيگيری محدود به اجرای توصيهها نبوده بلکه بر
روی این موضوع تمرکز دارد که آیا دستگاه مورد رسيدگی به طور مناسب با مشکالت و مسائل برخورد نموده و
پس از یک مدت زمان معقول اقدام به اصالح موقعيت مورد نظر نموده است یا خير؟
 -86به هنگام پيگيری گزارش حسابرسی ،حسابرس باید بر روی یافتهها و توصيههایی که هنوز در زمان پيگيری
مرتبط هستند تمرکز نموده و رویکردی بیطرفانه و مستقل را اتخاذ نماید.
-87نتایج پيگيری ممکن است به صورت مجزا یا در قالب یک گزارش تلفيقی ارائه شوند و ممکن است شامل تجزیه و
تحليل گزارشات مختلف بوده که احتماالً در یکسری از حوزههای گزارشگری ،موضوعات مشترکی را برجسته
مینمایند .پيگيری میتواند فهم بهتری از کارکرد حسابرسی عملکرد در ایجاد ارزش افزوده در یک دوره زمانی
مشخص یا حوزه موضوعی ایجاد نماید.
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