کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی  :سلسلِ فعبلیت ّبی هستمل ٍ ثی طزفبًِ است کِ ثِ هٌظَر ارائِ خذهبت اطویٌبى ثخص ٍ هطبٍرُ ای اس طزیك ثزلزاری رٍیکزدی هٌسجن
ضَد
ٍ رٍش هٌذ ثزای ارسیبثی ٍ ثْجَد فزایٌذ ّبی تجبری ٍ عولکزد ضزکت اس ًظز حسي جزیبى اهَر ٍ رعبیت الشاهبت لبًًَی ٍ سبسهبًی طزاحی ٍ اجزا هی .

کٌذ
ثطَر کلی حسبثزسی داخلی اثز ثخص اس دٍ طزیك ضزکت را ثزای دستیبثی ثِ اّذافص یبری هی :
 -1ارسیبثی ٍ ثْجَد فزایٌذّبی تجبری سبسهبًی:
گیزد
در ایي ثخص عولکزد ضزکت اس حیث حسي جزیبى اهَر ٍ رعبیت الشاهبت لبًًَی هَرد ارسیبثی ٍ کٌتزل لزار هی .
ارسیبثی فزایٌذّبی تجبری ضزکت اغلت ثب رٍیکزد حسبثزســـی عولیبتی ٍ ثب استفبدُ اس ضبخص کلی ضبهل ضبخص ّبی  :عولیبتی  ،هبلی  ،تَاًبیی ایفبی تعْذات
ٍ هطتزی هذاری صَرت هی پذیزد ٍ الذاهبت اصالحی ًیش ثز حَل هحَرّبی ضبخص ّبی 4گبًِ هی ثبضذ.
 -2ارسیبثی ٍ ثْجَد اثز ثخطی فزایٌذّبی راّجزی سبسهبى:
در ایي ثخص ثْجَد فزایٌذّبی راّجزدی  ،سبختبر هحیط کٌتزلی ٍ جْت گیزی ّبی راّجزدی ثِ هٌظَر حصَل اطویٌبى اس ایٌکِ ضزکت ثطَر التصبدی  ،کبر
آهذ ٍ اثز ثخص ثِ ّذف ّبی خَد دست هی یبثذ هَرد ارسیبثــی لزار هی گیزد ٍ ایي ارسیبثی هجتٌی ثز َّضوٌذ سبسی کٌتزل ّبی داخلی هی ثبضذ کِ ًتیجِ
ایي ارسیبثی سالهت عولکزد ضزکت را ارائِ خَاّذ کزد.
ثِ طَر کلی حصَل اطویٌبى ًسجت ثِ اثز ثخطی ارکبى اسبسی هحیط کٌتزلی  ،ثب تبکیذ ثز کیفیت ٍ کفبیت عولکزد چْبر راّجزد هذیزیتی ضبهل هذیزیت ّبی :
گیزد
ریسک  ،استزاتژیک  ،هذیزیت داًص ٍ سیستن هذیزیت اطالعبت هَرد ارسیبثی لزار هی .
وظایف حسابرسی و کنترل های داخلی
 -1تْیِ ٍ تٌظین ٍ اجزای ثزًبهِ حسبثزسی داخلی طجك استبًذاردّبی حزفِ ای ٍ اصَل لبثل لجَل حسبثذاری ثِ هٌظَر حصَل اطویٌبى اس صحت ٍ کفبیت
هزثَط
عولیبت هبلی ٍ غیز هبلی ضزکت ٍ ٍاحذّبی تبثعِ ٍ طزح ّبی عوزاًی ٍ اًتفبعی ٍ سپس تطجیك عولیبت ثب لَاًیي ٍ آئیي ًبهِ ّب ٍ دستَرالعول ّبی .
تبثعِ
 -2ثزرسی ٍ ارسیبثی سیستن کٌتزل ّبی داخلی هَجَد ٍ ارائِ پیطٌْبد ثزای ثْجَد رٍش ّبی کٌتزل داخلی هبلی در ضزکت ٍ ٍاحذ ّبی .
ضزکت
ّ -3وکبری ثب حسبثزسبى هستمل ٍ ثبسرسبى لبًًَی در هَرد رسیذگی ٍ ثزًبهِ حسبثزسی آًبى هطبثك ثب دستَر العول هذیزیت عبهل .
 -4ثزلزاری راثطِ ای هطلَة ٍ هٌبست ثب کلیِ کبرکٌبى ضزکت کِ ثب ًطبى دادى حسي ًیت ٍ کبرداًی ّوکبری آًبى را جلت ًوبیٌذ ٍ اطویٌبى دٌّذ کِ عولیبت
است
حسبثزسی ثزای ایزادگیزی ٍ اًتمبم اًجبم ًوی گیزد ثلکِ ّذف رسیذگی  ،کوک ثِ آًْب ٍ ثْجَد رٍش ّب ٍ افشایص کبرایی .

 -5ثزرسی گشارش ّبی صَرت ّبی هبلی لجـــل اس تسلین ثِ حسبثزسبى هستمل ٍ ّیبت هذیزُ ٍ هیــــشاى رعبیت استبًذارد ّبی حسبثذاری ٍ هیشاى لبثلیت
اعتوبد ٍ اتکبی اطالعبت صَرت ّبی هبلی ٍ همبیسِ ًسجت ّبی هبلی اسبسی کِ اهکبى تجسن ٍضعیت حبل  ،هیشاى تغییزات ٍ تبثیزات ًسجت ثِ گذضتِ ٍ افك
رٍضٌی اس آیٌذُ ضزکت ّب را فزاّن هیسبسد.
ضذُ
 -6ةررسی اجزای هطلَة هصَثبت ّیبت هذیزُ ضزکت در سهبى تعییي .
 -7ثزرسی رعبیت ٍ اجزای صحیح لَاًیي ٍ همزرات  ،اسبسٌبهِ ٍ آئیي ًبهِ ّبی ضزکت اعن اس فٌی  ،فزٍش  ،هبلی  ،هعبهالت  ،استخذاهی ٍ  ٍ ....در صَرت لشٍم
پیطٌْبد ثبسًگزی ٍ اصالح آًْب ٍ اعالم ًیبس ّبی آهَسضی پژٍّطی  ،خذهبتی  ،تذارکبتی  ،سخت افشاری ً ،زم افزاسی ٍ ثَدجِ .ای

ضزکت
.
 -8ثزرسی چگًَگی اجزای آئیي ًبهِ ًظبم راّجزی
 -9ثزرسی هیشاى کبرائی ٍ اثز ثخطی ًظبم کٌتزل ّبی داخلی ضزکت.
ضزکت
 -10ثزرسی فزایٌذ ّبی عولیبتی ثب رٍیکزد هٌْذسی ارسش ٍ در صَرت لشٍم پیطٌْبد ثبسًگزی ٍ اصالح آًْب ثِ تٌبست تَسعِ فعبلیت ّبی .
هزتجط
.
 -11ثزرسی ّبی ضبخص ّبی عولکزدی اس جولِ ثْزُ ٍری  ،کبرایی ٍ اثز ثخطی ثز اسبس ضبخص ّبی
ادٍاری
.
 -12ثزرسی عولکزد ٍ ثَدجِ ضزکت ٍ ارائِ گشارش ّبی
 -13ثزرسی لزار داد ّب ٍ هعبهالت عوذُ ضزکت.
 -14ثزرسی هسئَلیت اجتوبعی ضزکت.
ثْبدار
.
 -15ثزرسی گشارش ّبی هبلی هَرد در خَاست سبسهبى ثَرس ٍ اٍراق
 -16ثزرسی هیشاى تحمك ثزًبهِ ٍ اّذاف راّجزدی ضزکت.
ضزکت
 -17هطبلعِ ٍ پیگیزی هَارد هٌذرج در گشارش ّبی ثبسرسبى لبًًَی ٍ حسبثزسبى هستمل ٍ تکبلیف تعییي ضذُ تَسط هجوع عوَهی .

