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 کلیات

برخوردار است. طبق استانداردهای  ایصدور و ارائه گزارش حسابرسی عملیاتی از اهمیت ویژه .1

کنندگان در درک استفادهبه کهای تنظیم شود گونهعملیاتی، گزارش حسابرسی باید به حسابرسی

 در برگیرندهگزارش باید  ،لحاظ از اینکمک کند. در آن ها و اهمیت مطالب ارائه شده مورد یافته

ی معرف ،مربوطل انجام حسابرسی عملیاتی در بخش یالزامات قانونی و مقرراتی و دال ی ازشرح

های حاکم بر ، محدودیتشناسیروش ،یعملیاتحسابرسی اهداف و دامنه  ،حسابرسیواحد مورد 

رعایت استانداردهای حسابرسی به تصریح، معیارهای مورد استفاده، درصورت وجود( )حسابرسی

گزارش، ماهیت  موارد مطروحه دردر مورد  حسابرسیمسئولین واحد مورد  هایدیدگاهعملیاتی، 

عدم رعایت قوانین و مقررات،  بااهمیتشده )در صورت وجود(، موارد  اطالعات محرمانه حذف

وجود م بااهمیتو هرگونه نقاط ضعف در جریان حسابرسی  شدهکشف  استفادهسوء تقلب وموارد 

زبور م نقاط ضعفرفع  برایصرفه و عملی به مقرون هایارائه پیشنهاد ،نیزو  ؛های داخلیدر کنترل

 بهبود عملیات باشد. و

 حد امکان تا و موقعبه و واقع بینانه ،باید کامل، دقیق، هدفمندعملیاتی همچنین گزارش حسابرسی 

ده، طالحات فنی پیچیصا کارگیریاز بهضمن رعایت ارائه توالی منطقی مطالب،  و باشدمختصر 

و قواعد نگارشی نیز در تدوین آن رعایت  دشوپرهیز در آن تکراری و موارد محرمانه  هایواژه

 شده باشد. 

هدف این دستورالعمل، ایجاد هماهنگی در نحوه تهیه و ارائه گزارش حسابرسی عملیاتی و تدوین 

د مفا و گفتهپیشدر رعایت موارد  ساختار کلی برای شکل، محتوا و نحوه صدور و توزیع گزارش

شکل و محتوای گزارش حسابرسی  ،استانداردهای حسابرسی عملیاتی است. در صورت لزوم

 تعدیل شود. حسابرسیواحد مورد  متناسب با شرایط میتواند عملیاتی
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 مطالب در گزارش حسابرسی عملیاتیترتیب درج 

 "اتفهرست مندرج"ترتیب زیر و تحت عنوان به مطالب قابل درج در گزارش حسابرسی عملیاتی .2

ای در ابتدای گزارش، محتوا و مطالب مندرج شود. ارائه چنین خالصهدر ابتدای گزارش ارائه می

ا مطالب آن ربه ان از گزارشندگنکدر گزارش و ساختار آن را مشخص نموده و دسترسی استفاده

 سازد:بنا بر عالقه یا نیاز، تسهیل می

 ؛دوره مورد حسابرسی و حسابرسی، نام واحد مورد عنوان و مخاطب گزارش الف(

 ؛صهخال ب(

 بند مقدمه؛ پ(

 ؛اهداف و دامنه حسابرسی عملیاتی (ت

 ؛حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی انجام (ث

 ؛) درصورت وجود(حسابرسیهای حاکم بر محدودیت (ج

 ؛مراحل انجام حسابرسی عملیاتی (چ

 های حسابرسی؛یافته (ح

 پیشنهادها؛ (خ

 و ؛هاپیوست (د

 .سایر مطالب (ذ

 دوره مورد حسابرسیو  حسابرسی، نام واحد مورد عنوان و مخاطب گزارش

ت )هیئمخاطب آن ارکان راهبری باشد و  "گزارش حسابرسی عملیاتی"گزارش باید دارای عنوان  .3

ری ترتیب دیگ مربوطاجرایی  مقررات، مگر اینکه در قوانین و مورد حسابرسی استواحد  مدیره (

ین شود. همچندرج اساسنامه در گزارش  مطابق باباید نیز  حسابرسینام واحد مورد . تعیین شود

باید  ،دامنه عملیات حسابرسیطبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی، حسابرسان در گزارشگری 

وره دهند، از جمله دف حسابرسی انجام میاهدابه دستیابیبرای  هک پوشش عملیاتی راتحت دامنه 

ات و مقررمفاد قوانین به با توجه، مورد حسابرسیرا مشخص کنند. دوره  مورد حسابرسیزمانی 

قانون پنجم برنامه توسعه( یا درخواست  218کننده حسابرسی عملیاتی )مانند مفاد ماده  الزام

، اگرچه دهد، معموالً یک سال را تحت پوشش قرار میاختیاری متقاضیان انجام حسابرسی عملیاتی

ود. تری نیز انتخاب شطوالنیتر یا کوتاهمورد حسابرسی عملیاتی، دوره ممکن است برای موضوع 
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یاتی درج عمل یصفحه از گزارش حسابرسعناوین زیر در نخستین  پیشین،توضیحات به با توجه

 شود:می
 

 گزارش حسابرسی عملیاتی

 شرکت.......................به هیئت مدیره 

 x113اسفندماه  29برای سال منتهی به 

 خالصه

کند. در رسانی میخیلی مهم را در واژگان ساده و در دو صفحه یا کمتر اطالع هایپیام، خالصه .4

ارکان راهبری یا مسئولین ممکن است تنها بخشی از گزارش باشد که نکات برخی موارد، این 

 خوانند.آن را می ذیصالح

 ؟ ایمچه چیزی را آزمون کرده

 شامل شرح مختصری از موضوع یا برنامه مورد حسابرسی است. الف.

 ؟ چرا بااهمیت است

برحسب تعهدات یا  اندازه کافی،گوید که چرا زمینه مورد آزمون بهخوانندگان میبه ب.

 مخاطرات واحد مورد حسابرسی، برای حسابرسی بااهمیت است.

 ها چیست ؟یافته

 کند.صورت نکات برجسته بیان میهای حسابرسی را بهترین یافتهبااهمیت پ.

 بند مقدمه

کننده انجام  الزام ، ماده قانون یا مقرراتحسابرسینام واحد مورد  ،در این بخش از گزارش .5

ره دو، شماره و تاریخ درخواست انجام حسابرسی عملیاتی و ) حسب مورد(حسابرسی عملیاتی

 شود:درج می ،مورد حسابرسی

 مقدمه:

 .....        در اجرای ماده           )....... منتهی به  .. ماهه..../ دوره .برای سال ....... عملکرد شرکت

توسط این سازمان مورد درخواست شماره ..... مورخ ..... شرکت مزبور، به و بنا( قانون ..... 

 حسابرسی عملیاتی قرار گرفته است.
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در این بخش از گزارش، اطالعات الزم در مورد تاریخچه فعالیت شرکت یا دستگاه مورد 

در  هایطرحو  اصلیهای های قانونی، ساختار سازمانی، فعالیتشرحی از مسئولیتو  ،حسابرسی

 گردد.درج می ی آن،دست اجرا

 اهداف و دامنه حسابرسی عملیاتی

، لکردارزیابی نتایج عمهای کلی شامل منظور تأمین ترکیبی از هدفحسابرسی عملیاتی معموالً به .6

ه شود. از آنجا کپیشنهادهایی برای بهبود عملیات انجام میارائه های بهبود و شناسایی فرصت

ارهای کاهداف یا ترکیبی از آنهاست، بین  گفتهپیشحسابرسی عملیاتی یکی از اهداف  فاهدا

هایی عملیاتی، تفاوت یکننده انجام حسابرسیمقررات الزامقانون و به مختلف حسابرسی، بسته

عملیات یک سازمان یا وجود خواهد داشت. همچنین حسابرسی عملیاتی ممکن است ارزیابی 

های مشخص دربرگیرد. منظور از یک بخش نیز هدفبه دستیابیمنظور به بخش مشخصی از آن را

قسمت، کارخانه، دایره، شعبه یا یک وظیفه مانند تولید ممکن است، یک واحد سازمانی مانند یک 

، گفتهمطالب پیشبه گیرد. با توجهدر اولویت قرار می حسابرسییا بازاریابی باشد که از لحاظ 

در گزارش حسابرسی عملیاتی درج  زیرشرح بهطور مثال بهحسابرسی عملیاتی  اهداف و دامنه

 شود:می

 

 حسابرسی عملیاتی و دامنهف اهدا

 x113اسفند ماه  29سال منتهی به  ارزیابی عملکردعبارت است از هدف از حسابرسی عملیاتی 

 گیرند.میترین سطح اولویت قرار هایی که در باالعالیتفدر رابطه با شرکت 

 آمده دستهبها و نتایج عبارتست از مقایسه چگونگی انجام وظایف، فعالیت ارزیابی نتایج عملکرد

 با:

 بودجه، اهداف عملیاتی، استانداردها، قوانین و مقررات مربوط، و الف( 

 گیری مناسب.سایر معیارهای اندازه ب( 

عملیات شرکت که در باالترین بهبود در مورد آن بخش از  نیازمند بااهمیتموارد  ،عالوه بر این

 بااهمیتموارد  ،همچنینو در این گزارش درج شده است.  مشخصسطح اولویت قرار گرفته، 

در اجرای مراحل انجام حسابرسی بهبود در مورد سایر عملیات شرکت نیز که  نیازمند

 ن گزارش منعکس گردیده است.شده، در ای مشخص این گزارش( .....شرح بند عملیاتی)به
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 حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی انجام

ی داردهااستان انجام حسابرسی طبقبایستی  داردهای حسابرسی عملیاتی، حسابرسطبق استان .7

وط برخی الزامات مربتواند نمیو هنگامی که  دنمایرا در گزارش خود تصریح  ی عملیاتیسحسابر

 سوابق وبه دسترسی در دامنه حسابرسی، محدودیت در مقررات، محدودیت و دلیل قوانینرا به

اد آنها علت ایج ،اجرا کند، بایستی محدودیت یحسابرسبر اطالعات و سایر موضوعات تأثیرگذار 

ند ب اهداف حسابرسی خواهند داشت را در گزارش حسابرسی درج وبه و آثاری که در دستیابی

کی از ی بنابراین،ارائه نماید.  را استانداردهای حسابرسی عملیاتیالزامات رعایت  در تعدیل شده

 :شوددرباره نحوه رعایت استانداردها در این بخش از گزارش درج می زیرعبارات 

شده رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی، برای بیان اینکه حسابرس، حسابرسی نعبارت تعدیل  .1-7

 است: انجام دادهبرسی عملیاتی را طبق استانداردهای حسا

این سازمان، حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی انجام داده است. 

د ریزی و اجرا کنکند این سازمان، حسابرسی را چنان برنامهاستانداردهای مزبور ایجاب می

، هاگیریهنتیجها و منظور فراهم نمودن مبنایی معقول برای یافتهکه شواهد کافی و مناسب به

ها و آمده، مبنایی معقول برای یافته دستبهکه شواهد  اعتقاد دارد. این سازمان دست آیدبه

 کند.فراهم می ،هاگیرینتیجه

حسابرسی  ،حسابرسبرای بیان اینکه  عملیاتی عبارت تعدیل شده رعایت استانداردهای حسابرسی .2-7

 نجام دادهااستثنای برخی الزامات که رعایت نشده، بر طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی به را

 است:

 موارد عدم امکان رعایت برخی الزامات استانداردهای حسابرسی عملیاتی وبه استثنای 

حسابرسی را طبق  ،این گزارش، این سازمان ....... (های)های مندرج در بندمحدودیت

این  کندابرسی عملیاتی انجام داده است. استانداردهای مزبور ایجاب میاستانداردهای حس

 منظوراجرا کند که شواهد کافی و مناسب به ریزی وسازمان، حسابرسی را چنان برنامه

عتقاد ا. این سازمان آید دستبه، هاگیریها و نتیجهفراهم نمودن مبنایی معقول برای یافته

 کند.فراهم می ،هاگیریها و نتیجهمبنایی معقول برای یافته آمده، دستبهکه شواهد  دارد
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دلیل هعبارت تعدیل شده رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی برای بیان اینکه حسابرس، ب  3-7

اجرای حسابرسی برطبق استانداردهای به های بااهمیت از الزامات مقرر، قادروجود انحراف

 حسابرسی عملیاتی نبوده است:

ی عملیاتی و سدلیل اهمیت موارد عدم رعایت برخی الزامات استانداردهای حسابربه

اجرای حسابرسی به محدودیت های مندرج در بند)های( ..... این گزارش، این سازمان قادر

 طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی نبوده است.

 سابرسی طبق استانداردهایاجرای حبه موارد نادری ممکن است پیش بیاید که حسابرس قادر

حسابرسی عملیاتی نباشد. اما درصورت وجود چنین مواردی، چنانچه حسابرس طبق الزام 

وارد مبه های مختلف گزارشباید حسب مورد در قسمتارائه گزارش باشد، به قانونی مکلف

 محدودیت اشاره شود.

 توضیح:

 ارائه بند به نیازهای موجود، و محدودیت اینکه آیا الزامات رعایت نشدهبه حسابرس بایستی نسبت

یری گیا خیر، تصمیم سازدضروری میتعدیل شده رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی را 

س حسابر ،باشد، با این حال نشدهرعایت  دلیل وجود محدودیتبه ،برخی الزامات. حتی اگر کند

ها یریگها و نتیجهر رابطه با یافتهممکن است تعیین کند که در مجموع شواهد کافی و مناسب د

 ،تنهای در عوامل کمی و کیفی زیر وبه با توجه باره گیری حسابرس در این. تصمیموجود دارد

 گیرد:ای وی صورت میقضاوت حرفه

  گان کنندها بر دیدگاه استفادهنشده و محدودیتمیزان اهمیت و نحوه تأثیرگذاری الزامات رعایت

 ؛ها و پیشنهادهاگیریها، نتیجهعملیاتی درباره یافته از گزارش حسابرسی

 ها و بر کافی و مناسب بودن شواهد پشتوانه یافتهها اثر بالقوه الزامات رعایت نشده و محدودیت

 و ؛اهگیرینتیجه

 های روشطریق اجرای الزامات رعایت نشده از به اهداف مربوطبه چگونگی و میزان دستیابی

 .جایگزین
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 حسابرسیهای حاکم بر محدودیت

دالیلی چون محدودیت در دامنه به چنانچه بخشی از الزامات استانداردهای حسابرسی عملیاتی .8

سوابق یا اطالعات و دیگر موضوعات تأثیرگذار بر به و یا محدودیت در دسترسی حسابرسی

 مموجود تصمی شرایطبه موضوع حسابرسی رعایت نشده باشد و حسابرس در مجموع و با توجه

درج عبارت تعدیل شده رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی گرفته باشد، بایستی به

آنها بر یا احتمال تأثیر آنها و تأثیر  رعایتیل عدم رعایت نشده، دال ها، الزاماتمحدودیت

زارش گکنندگان ای که استفادهگونهبه ،بیــان کند گزارشرا در فراهم شده  اطمینانو حسابرسی 

 اشدکننده بمندرج در گزارش را بدون اینکه گمراه هایها و پیشنهادگیریها، نتیجهبتوانند یافته

بط با های مرتاین هدف، موارد محدودیت یا ابهامبه دستیابینمایند. برای  فسیرای معقول تگونهبه

 .شودین بخش ارائه میدر اشواهد حسابرسی  قابلیت اتکا یا اعتبار

دالیلی خارج از به های ضروری حسابرسیاجرای روشاست که  شرایطیمحدودیت، منظور از  .1-8

دهای ها و یا واحبرای نمونه، عدم امکان حسابرسی سیستم باشد.پذیر نمیامکان ،کنترل حسابرس

 اطالعات و افراد کلیدی.به دلیل دسترسی نداشتنبه سازمانی مهم

ی هابانک نبودهای ساختاری )مانند دو قسمت مشتمل بر محدودیتبه ها در این بخشمحدودیت .2-8

هت در ج هاییپیشنهادبایستی های داخلی که در طراحی کنترل بااهمیت ضعفوجود اطالعاتی و 

 هایشود( و سایر محدودیتگزارش حسابرسی ارائه  یاهپیشنهاد بهبود و اصالح آنها در بخش

توسط  داطالعات مورد نیاز، امکان ارائه پیشنهابه دلیل عدم دسترسی)که از بابت آنها به اطالعاتی

فع ضرورت ربه گزارش حسابرسیپیشنهادهای پذیر نبوده و الزم است در بخش امکان حسابرس

 بندیتقسیمیافت، اشاره شود( ضرورت می آنهااحتمالی که در صورت رفع  هایو نیز پیشنهاد آنها

 .دشومی

 حسابرسیهای حاکم بر محدودیت

 از جمله:

  ؛موردنظر حسابرسهای روشاجرای عدم امکان 

 ؛است حسابرسیمحدودیت در حسابرسی نشده باشد، نوعی  ،های مالیچنانچه صورت  

 ؛شرایط موجود گیری وضعیت واقعی وی مناسب جهت اندازهعدم امکان تعیین دقیق معیارها 

 ؛حسابرسیهای مورد مناسب و یکپارچه در محدوده فعالیتهای اطالعاتی بانک نبود 

 ؛ایاطالعات مالی و مقایسهبه عدم دسترسی 
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  و ؛انهای الزم از جمله تأییدیه مدیرتأییدیهدریافت عدم 

 های واقعی.عدم امکان ایجاد شرایطی برای ارتباط با مدیران کلیدی یا مشاهده وضعیت 

 مراحل انجام حسابرسی عملیاتی

ان کنندگاستفاده از سویبرای تسهیل در درک اهداف حسابرسی مناسب منظور ایجاد شرایط به .9

ای اهداف مربوط، خالصهبه دستیابیشده در  گزارش حسابرسی عملیاتی و چگونگی مراحل اجرا

 شود:زیر ارائه می شرحبه ،از مراحل انجام حسابرسی عملیاتی

 مراحل انجام حسابرسی عملیاتی

مشاهده عینی های داخلی آن، کسب شناخت از واحد تجاری و کنترل ریزی:امهمرحله برن

 های بااهمیت و فرآیندهای انجام کار، پرس و جو و مصاحبه با مدیران و کارکنان اجرایی،قسمت

 .و تدوین برنامه حسابرسی گیریاندازهتعیین اهداف، دامنه، معیارهای 

با  هایهای داخلی، ارزیابی ریسک، تعیین فعالیتآزمون کنترل :آوری و ارزیابی شواهدجمعمرحله 

 حسب رب اطالعات تفکیک و مقایسه محاسبه،) تحلیلی هایروش بندی آنها،ریسک باال و اولویت

 و اسناد بازرسی و مطالعه گردآوری، ،(آنها درباره منطقی هایاستداللبه دستیابی و آن اجزای

 شده داده تشخیص ضروری که حسابرسی هایروش سایر و اینمونه صورتبه الزم مدارک

 .است

واحد تجاری و دریافت نقطه نویس گزارش حسابرسی عملیاتی بهارائه پیش مرحله گزارشگری:

ها و نظرات مزبور و تعدیل گزارش نظرات مدیران واحد تجاری درباره آن، بررسی دیدگاه

 درصورت لزوم و صدور گزارش نهایی.

رای ، مبنایی معقول بشواهد کسب شدهریزی و اجرا شده است تا ، آنچنان برنامهگفتهپیشمراحل 

ینان سطح اطمبه و دستیابی بااهمیت بودنفراهم کند. در هر صورت،  هاگیریها و نتیجهیافته

حسابرسی اینکه به معقول بر تمام مراحل انجام کار حاکم بوده است. با این حال، با توجه

، مورد وسط حسابرس مستقل و بازرس قانونیتطور جداگانه هلی شرکت، بهای ماصورت

این گزارش هیچ نوع اطمینانی را در خصوص اطالعات مالی مورد  ،لذا ،گیردحسابرسی قرار می

 باشد.ای درباره آن نمیکند و شامل اظهارنظر حرفهاستفاده فراهم نمی
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 های حسابرسییافته .01

 بااهمیتهای لیتفعا

 رسیحسابواحد مورد  بااهمیتهای ها یا فعالیتدر این بخش از گزارش حسابرسی عملیاتی، بخش .1-10

 شود.درج می

 بااهمیتهای فعالیت

ای هموریتااهداف و مبه در راستای دستیابیشرکت در دوره مورد ارزیابی  بااهمیتهای فعالیت

 است: تشخیص داده شده زیرشرح شرکت به
- 

- 
- 

 گیری مناسبمعیارهای اندازهها و شاخص

استانداردهای حسابرسی عملیاتی، حسابرس بایستی معیارهای مناسبی را برای ارزیابی  به موجب .2-10

در این قسمت  ،و آنها را در گزارش شرح دهد. لذا دنمای مشخصهای مشمول حسابرسی فعالیت

بایستی مرتبط با اهداف  طور منطقیبهاز گزارش، معیارهای مورد استفاده در حسابرسی که 

 ای ازشود. نمونهمی، درج باشد حسابرسیمسئولین واحد مورد  با هماهنگیحسابرسی بوده و 

 است: زیرشرح به ،عمومیت دارد حسابرسیمورد واحدهای  که در بیشتر معیارها

 مناسبگیری اندازه معیارهای ها وشاخص

 باشد:زیر می شرحبه ارزیابی عملکردد استفاده جهت ها و معیارهای موراهم شاخص

 بودجه مصوب، 

  مدیریت از سویقوانین و مقررات یا تعیین شده  درشده  تعییناهداف، 

 های تولید کاال و ارائه خدماتظرفیتو ها، استانداردها، روش، 

 اساسنامه شرکت، 

 ناکارشناسان و متخصص هایدیدگاه، 

  مجامع عمومیو مصوبات هیئت مدیره، 

  و سایر واحدهای مشابه پیشینهای سالعملکرد، 

 های مالی و عملیاتی حسب مورد،شاخص 

 وهای درون سازمانیها و دستورالعملنامهمفاد آئین ، 

 توسعه کشورهای پنج ساله مفاد قوانین و مقررات برنامه. 
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 و شرایط موجود ی داخلیهانتایج ارزیابی کنترل

ر ه تفکیکبه و شرایط موجود ی داخلیهاکنترلدر این بخش از گزارش، نتایج ارزیابی  3-10

، نقاط قوت و جزءاست که در هر  روشنشود. های داخلی ارائه میکنترل اجزاییک از 

 .شونده میدر نظر گرفت با همضعف 

 محیط کنترلی  -1-3-10

 موارد قوت -1-1-3-00

 بهبود نیازمندموارد  -2-1-3-10
  

 ارزیابی ریسک -2-3-10

 موارد قوت -1-2-3-10

 بهبود نیازمندموارد  -2-2-3-10
  

 های کنترلیفعالیت -3-3-10

 موارد قوت -1-3-3-10

 بهبود نیازمندموارد  -2-3-3-10
  

 ارتباطات و اطالعات -4-3-10

 موارد قوت -1-4-3-10

 بهبود نیازمندموارد  -2-4-3-10
  

 نظارت -5-3-10

 موارد قوت -1-5-3-10

 بهبود نیازمندموارد  -2-5-3-10
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 های با ریسک باالفعالیت تشخیص

و  شرکتهای مهم اهداف فعالیتبه در این بخش از گزارش، چگونگی ارزیابی ریسک دستیابی .4-10

 شود.تعیین نتایج آن توضیح داده می

 های با ریسک باال فعالیت تشخیص

 و نتایج مربوط هااهداف فعالیتبه نحوه ارزیابی ریسک دستیابی 

، اهداف کلیه در مرحله اولها، اهداف فعالیتبه منظور ارزیابی ریسک دستیابیبه

اهداف به عوامل ریسک دستیابیی مربوط و همچنین هاشرکت و زیر فعالیتهای فعالیت

 مشخصین مربوط، مسئول هایدریافت دیدگاهمذکور، بر اساس الگوی عمومی تجاری و 

د وهای داخلی و شرایط موجشناخت و ارزیابی کنترلباتوجه بهشده است. در مرحله دوم، 

ای، سطوح ریسک در سه سطح)باال، متوسط و پایین( تعیین شده و برمبنای قضاوت حرفه

 است.

 باالترین سطح اولویتتعیین 

ح قرار در باالترین سط ،بیشتر حسابرسیکه برای  هاییفعالیتدر این قسمت، چگونگی تعیین  .5-10

 د:شوگیرند، بیان میمی

 تعیین باالترین سطح اولویت

 ش اثربخشی، افزایبه نیازکه در باالترین سطح اولویت )از لحاظ  هاییفعالیتمنظور تعیین به

اهداف هب بر سطح ریسک دستیابی افزونی و صرفه اقتصادی عملیات( قرار دارند، کارای

 نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. فعالیتها، اهمیت فعالیت
 

 گیری مناسبمعیارهای اندازه ها وشاخصبا عملکرد مقایسه نتایج 

را  نهاو نتایج آ های خودیافتهبه موجب استانداردهای حسابرسی عملیاتی، حسابرس بایستی  .6-10

اهیت و تشریح م ،هاگیرینتیجه ها وارائه شواهد کافی و مناسب برای پشتیبانی از یافتههمراه با 

که در گزارش ارائه کند. این شواهد  ،ها منجر شده استاین یافتهبه ای کهمیزان کار انجام شده

واحد  کردعملبه ها و نمودارهای مربوطای، تحلیلای از اطالعات، آمار، جداول مقایسهمجموعه

لل ع های حسابرسی واثبات یافتهبه تا حدی که وشود آن را شامل می ییا اجزا حسابرسیمورد 
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اطالعات و جداول فرعی در  ،آن مربوط است، در این قسمت ارائه شده و سایر جزئیات آثارو 

 گردد.های گزارش ارائه میبخش پیوست

تفکیک هب حسابرسی، در این بخش از گزارش، عملکرد واحد مورد گفتهپیش توضیحاتبه با توجه 

دجه، اساسنامه، بود ، با مفامختلف یهاکلی یا برحسب بخشصورت یا به های بااهمیت وفعالیت

 لل وع ها وییسنجیده شده و نارسا ،ها و دیگر معیارهای مرتبطعملکرد رقبا، استانداردها، ظرفیت

 ، اثربخشی . حسابرس از معیارهایگرددی گزارش میمهم آنها بر حسب عوامل کمی و کیفآثار 

 توانیمنماید. همچنین ها استفاده میییدر بیان آثار کمی و کیفی نارسااقتصادی  صرفهی و یکارا

مسئولین واحد مورد  هایدیدگاهنیز و یا بخش مربوط  حسابرسیثبت واحد مورد معملکردهای 

تفاده، عدم رعایت قوانین و قلب، سوءاست)مشتمل بر ها یها و نارسایدر مورد یافته حسابرسی

 .این بخش از گزارش درج نموددر حسب مورد طور خالصه هب رامقررات( 

 مناسب گیریاندازه معیارهایها و شاخصبا  عملکرد نتایج مقایسه

 ، استانداردها، قوانین و مقرراتاز مقایسه عملکرد با بودجه، اهداف عملیاتی آمده دستبهنتایج 

 بااهمیتهای این گزارش در مورد فعالیت در بند)های( ..... شده و دیگر معیارهای مناسب ارائه

 شرح زیر است:شرکت به

 مشتمل بر:  ارائه وضعیت واقعی

 مقایسه با معیارها

 هایینارسا تشخیص

 هایبیان علل نارسای

 هایبیان آثار نارسای

 

 هاپیشنهاد

 با توجه حسابرسیها، عملیات و عملکرد واحد مورد های بهبود در برنامههنگامی که فرصت .11

 و ارائه گردید، حسابرسان مشخص ،پیشیندر بندهای های گزارش شده گیریها و نتیجهیافتهبه

، در این بخش ارائه کنند. همچنین در مواردی که مزبوربایستی پیشنهادهایی را برای رفع اشکاالت 

اده سوءاستف، تقلب و مقررات و دم رعایت قوانینـاهمیتی از عوارد باـــم وجود حاکی از هایافته

مناسبی  هایداخلی باشد، حسابرسان بایستی توصیههای و یا وجود نقاط ضعف بااهمیت در کنترل

ود بدر صورت اثربخش بودن باعث تشویق در به هارفع آنها ارائه نمایند. پیشنهادجهت در را 
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، رفراگیکه شود و این پیشنهادها در صورتی اثربخش خواهند بود ها و عملکردها میاجرای برنامه

در گزارش و با  مندرجهای با نارسایی متناسب صرفه وبه ، روشن، صریح و مقرونبااهمیت

 های گزارشدر بخش پیوست نیز اهمیتکم هاید. همچنین پیشنهادنمطرح شده باش نگریآینده

 قابل طرح است.

 هاپیشنهاد

  ین ابند .... در مندرج های داخلی کنترل حاصل از ارزیابی بااهمیتنتایج به توجهضمن جلب

های مندرج در محدودیتاحتمالی که در صورت نبود  استثنای پیشنهادهایبه گزارش، و

ی هانارسایییافت، پیشنهادهای این سازمان برای رفع این گزارش ضرورت می بند)های( .....

 شرح زیر است:بهو عملیات، ها شده و بهبود برنامه مشخص

 و ؛لیپیشنهادهای ک 

  اند.هایی که در باالترین سطح اولویت قرار گرفتهبخشبه مربوطپیشنهادهای 

 هاپیوست

ر تریزها و سایر توضیحات تکمیلی الزم برای درک کاملیلی، صورتاطالعات تفص جداول و .12

. گردددر این قسمت از گزارش درج می ،های مربوطگیریها و نتیجهگزارش حسابرسی و یافته

 شرح زیر است:به ،شودمیها ارائه همچنین سایر مواردی که در صورت ضرورت در بخش پیوست

ها و در خصوص یافته حسابرسیتشریحی دریافتی از مسئولین واحد مورد  هایدیدگاه -

 ،هاگیرینتیجه

 ،ییاجرا کارکنان از سوییلی و جزئی برای اجرا های تفصپیشنهاد -

 تعیینارزیابی و به حسابرس )مانند جداول مربوط از سویشده تنظیم  یا اطالعات دشواه -

 و ،ها و تعیین باالترین سطح اولویت در صورت لزوم(اهداف فعالیتبه ریسک دستیابی

 .حسابرسیواحد مورد  مورد استفاده درالحات فنی طژگان و اصوا -
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 هاپیوست

 شماره صفحه  شماره پیوست  عنوان

-     

-     

-     
 

 

 سایر مطالب .01

 گذاری گزارشتاریخ

 ایداست که ب حسابرسی اجرای عملیاتتاریخ گزارش حسابرسی عملیاتی، تاریخ آخرین روز  -1-13

 در گزارش درج شود:زیر ترتیب به

آخرین بند گزارش و در  پایانطور کامل و با ذکر روز، ماه و سال در تاریخ گزارش باید به الف(

 و  درج شود. "سازمان حسابرسی"سمت راست، هم سطر با عبارت 

 حروف نوشته شود.به عدد، و ماهبه روز و سال ب(

ز اتاریخ گزارش حسابرسی عملیاتی نباید پیش از تاریخی باشد که تأییدیه مدیران  ،در هر حال

 شود.میامضا  تأیید و ،حسابرسیمدیریت واحد مورد  سوی

 امضای گزارش

رسی های حسابنامه امضای گزارشای )طبق آیینتوسط مدیران حرفهی عملیاتی گزارش حسابرس -2-13

 .شودمهر سازمان ممهور میبه مصوب هیئت عامل سازمان( امضا و

 هاگذاری بندها و صفحهشماره

 گذاری شود.شمارهترتیب به بندهای گزارش حسابرسی عملیاتی باید از ابتدا و -3-13

گذاری و نخستین صفحه آن بر روی از ابتدا شماره ، بایدگزارش حسابرسی عملیاتی هایهصفح -4-13

در گوشه سمت  زیربعدی الزم است عبارت  هایصفحهدار سازمان تایپ شود. در مورد کاغذ آرم

 تایپ گردد: هاصفحهراست باالی کلیه 

 ادامه -گزارش حسابرسی عملیاتی

 ............................ شرکت

                           مهر به بایدصفحات گزارش دار و صفحه امضاء، بقیه فحه سربرگاستثنای صبه 

 .در تمامی صفحات ممهور گردد ) درصورت لزوم(و مهر محرمانه پایین صفحه، سمت چپقسمت  در
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کدامیک از هب گزارش حسابرسی عملیاتی درباره اینکه حسابرسیحسابرس بایستی با واحد مورد  -5-13

و در صورت لزوم برای در دسترس عموم قرارگرفتن  ودیا مراجع ذیربط ارسال ش هاسازمان

 یسمکتوب بایستی از طریق سازمان حسابر هایگزارش ،طور معمولهد. بتوافق کن ،گزارش

کننده ییا الزام های درخواست، و ارگانواحد مورد حسابرسی)هیئت مدیره( ارکان راهبری به

 دریافت این گزارشبه مجازطبق قوانین و مقررات که  افرادیسایر  انجام حسابرسی عملیاتی و

 هستند، ارائه شود. 


