نحوه بکارگیری استاندارد شماره 2100حسابرسی داخلی

ALIREZA GHASEMI

استاندارد  – 2100ماهیت و اهمیت کار
فعالیت حسابرسی داخلی باید با استفاده از رویکردی منظم  ،منضبط و مبتنی بر ریسک  ،روند بهبودی مدیریت ،
سازمان ریسک و کنترل سازمان را ارزیابی و کمک کند .اعتبار و ارزش حسابرسی داخلی وقتی حسابرسان فعال هستند
افزایش می یابد و ارزیابی های آنها بینش جدیدی را ارائه می دهد و تأثیر آینده را در نظر می گیرد
استانداردهای اصالح شده  ،از  1ژانویه 2017

شروع تفسیر استاندارد
ساااازگاری باااا اساااتاندارد  2100نیااااز باااه درا کااااملی از مفااااهیم حاکمیااات  ،مااادیریت ریساااک و
کنتااارل دارد  ،هماااان ور کاااه در اساااتاندارد هاااای باااین المللااای حرفاااه ای حسابرسااای داخلااای تعریاااف
شااده اساات  ،و هم نااین اسااتانداردهای فااردی کااه ب ااور خاااو در مااورد ایاان مفاااهیم اعمااال ماای
شاااودس اسااااتاندارد  - 2110حاکمیاااات  ،اسااااتاندارد  - 2120ماااادیریت ریسااااک  ،و اسااااتاندارد 2130
 کنتاارل .هم نااین باارای فعالیاات حسابرساای داخلاای درا درسااتی از اهااداس سااازمانی مهاام اسااتپاا

از دسااتیابی بااه ایاان درا  ،ماادیر ارشااد حسابرساای معمااو ب باارای درا نقااش هااا و مساا ولیت

هااای هاار یااک از ذینفعااان در راب ااه بااا حاکمیاات  ،ماادیریت ریسااک و کنتاارل  ،بااا ماادیریت ارشااد و
هی ااااات مااااادیره مصااااااحبه مااااای کناااااد .باااااه ،اااااور معماااااول  ،مرساااااو
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مسااا ول هااادایت فرایناااد حاکمیااات اسااات  ،و مااادیریت ارشاااد در قباااال فرآینااادهای مااادیریت و
کنتاااااااااااااارل ریسااااااااااااااک مساااااااااااااا ولیت پاااااااااااااا یر اساااااااااااااات
حسابرسااان داخلاای باارای انجااا ارزیااابی هااای معنااادار بایاادرمعنای تجااارر را درا کننااد و ممکاان
اساات از راااررو

هااای حاااکمیتی  ،ماادیریت ریسااک و کنتاارل بااه عنااوان راهنمااایی باارای ارزیااابی

خااود اسااتفاده کننااد .عااالوه باار ایاان  ،حسابرسااان داخلاای ممکاان اساات از دانااش  ،تجربااه و بهتاارین
شاایوه هااای خااود باارای نشااان دادن نقاااض فااعف برجسااته اسااتفاده کاارده و توصاایه هااایی را باارای
بهبااااااااااااااااااااااااااااود ارائااااااااااااااااااااااااااااه دهناااااااااااااااااااااااااااااد
باارای کمااک بااه فعالیاات حسابرساای داخلاای در درا خااود از اسااترات ی هااای اقتصااادی و خ اارار
ریاای

حسابرساای داخلاای بااه ،ااور معمااول هی اات ماادیره و منشااور کمیتااه  ،دسااتور کااار جلسااه و

صورتجلساااه و برناماااه اساااترات یک ساااازمان را بررسااای مااای کناااد .ریااای

حسابرسااای داخلااای

هم ناااین مأموریااات ساااازمان  ،اهاااداس اصااالی  ،خ ااارار مهااام و کنترلهاااای کلیااادی را کاااه بااارای
کاااهش رنااین خ اارار بااه میاازان قابااق قبااولی مااورد اسااتفاده قاارار ماای گیاارد  ،بررساای خواهااد کاارد.
در ،اای ایاان بررساای  ،فعالیاات حسابرساای داخلاای ممکاان اساات بااه تعاااریف  ،رارروبهااا  ،ماادلها و
فرایناادهای حاکمیاات  ،ماادیریت ریسااک و کنتاارل مااورد اسااتفاده سااازمان بچااردد .هم نااین ممکاان
اساات حسابرسااان داخلاای باارای درا نقشااهای کلیاادی سااازمانی مربااوض بااه سااه فرآینااد مفیااد
باشااد  ،کااه ممکاان اساات رئاای

هی اات ماادیره  ،ماادیر عامااق و سااایر مساا و ن اصاالی (ماننااد امااور

ماااالی  ،اخاااال  ،ریساااک  ،ان باااا  ،مناااابن انساااانی  ،فنااااوری ا،العاااارا باشاااد .ا و هم ناااین دیچاااران
باارای کسااا ا،العااار بیشااتر در مااورد حاکمیاات راهبااری  ،ماادیریت ریسااک و کنتاارل  ،ل فاااب بااه
راهنماهاااااااااای اجااااااااارای اساااااااااتانداردهای  2120 ، 2110و  2130مراجعاااااااااه کنیاااااااااد

مالحظار ونکار مربوض به اجرای آن
برای شروع اجرای این استاندارد ریی

حسابرسی داخلی به ،ور معمول با هی ت مدیره و مدیریت ارشد در مورد الزامار استاندارد ،

نقش ها و مس ولیت ها و بهترین راهبردهای فعالیت حسابرسی داخلی برای ارزیابی و مشارکت در حاکمیت  ،مدیریت ریسک و کنترل
کارآمد و مؤثر بحث می کند ریی

حسابرسی داخلی ممکن است در منشور حسابرسی داخلی انتظارار مربوض به نقش ها  ،مس ولیت ها

و مس ولیت های هی ت مدیره  ،مدیریت ارشد و فعالیت حسابرسی داخلی را در منشور داخلی ثبت کند .این امر با هدس تأیید استقالل
فعالیت حسابرسی داخلی با تأیید اینکه مدیریت ارشد و هی ت مدیره مس ول و مس ولیت پ یری برای مدیریت  ،مدیریت ریسک و کنترل
هستند  ،در حالی که فعالیت حسابرسی داخلی وظیفه ارائه هدس را دارد
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فعالیتهای ا،مینان بخش و مشاوره مربوض به سه فرآیند
باارای تاادوین یااک اسااترات ی مناسااا باارای ارزیااابی مراحااق ماادیریتی سااازمان  ،ماادیریت ریسااک و
کنتاارل ریاای

حسابرساای داخلاای بااه ،ااور معمااول میاازان بلااوس سااه فرآینااد و هم نااین فرهناا

سااازمان و بزرگاای افاارادی را کااه مساا ولیت فرایناادها را حفاام ماای کننااد در نظاار ماای گیاارد .ساا
ریااای

حسابرسااای داخلااای خ ااارار مااارتبط باااا ایااان ساااه فرآیناااد را ارزیاااابی مااای کناااد.ریی

حسابرساای داخلاای ممکاان اساات از راااررو

هااای ایجاااد شااده اتخاااذ شااده توسااط ماادیریت ارشااد

اساااتفاده کندباااه عناااوان م اااال ( ،گااازارش حاکمیااات در ماااورد مااادیریت شااارکتهایاکمیته ساااازمان
هاااای حمایااات ماااالی کنتااارل داخلااای و رااااررو

هاااای مااادیریت ریساااک شااارکتها  ،بااارای هااادایت

ارزیااابی انجااا میدهااد .در ،ااول ارزیااابی ریاای

حسابرساای داخلاای بااا مشاااهدار و نتیجااه گیااری

هااای ماارتبط بااا ماادیریت ارشااد اسااناد و گفتچااو ماای کنااد ریاای

حسابرساای داخلاای هم نااین باارای

تقویاات فرایناادها توصاایه هااایی را انجااا ماای دهااد و ممکاان اساات مشاااهدار قابااق تااوجهی را بااه
هی ااااااااااااااااااات مااااااااااااااااااادیره افااااااااااااااااااازایش دهاااااااااااااااااااد
اگاار رااارروبی اتخاااذ نشااده اساات باارای هاادایت فرایناادهای ماادیریتی  ،ماادیریت ریسااک و کنتاارل
سااازمان  ،اتخاااذ شااده باشااد  ،ریاای

حسابرساای داخلاای ممکاان اساات یااک راااررو

مناسااا را

باارای راهنمااایی ماادیریت ارشااد در جهاات دسااتیابی بااه پیشاارفت ایاان فرایناادها در نظاار بچیاارد

مالحظار سازگاری استاندارد  2100حسابرسی داخلی
مسااتنداتی کااه ممکاان اساات م ابقاات داده شااوند بااا اسااتانداردکه نشااان داده شااود کااه شااامق
منشااور حسابرساای داخلاای بااوده و وظااایف فعالیاات حسابرساای داخلاای را در راب ااه بااا حاکمیاات ،
ماادیریت ریسااک و کنتاارل مسااتند ماای کنااد .عااالوه باار ایاان  ،م ابقتهااا امکااان دارنااد توسااط برنامااه
 ،حسابرساای داخلاای یااا جلسااار جلساااتی کااه در آن عناصاار اسااتاندارد در بااین ریاای

حسابرساای

هی اات ماادیره و ماادیریت ارشااد مااورد مااورد بحااث قاارار گرفتااه اساات  ،اثبااار شااود .برنامااه هااای
برنامااه ریاازی شااده داخلاای ممکاان اساات رویکاارد منضاابط  ،ماانظم و مبتناای باار ریسااک فعالیاات
حسابرساای داخلاای را نشااان دهنااد و گاازارش هااای مربااوض بااه برنامااه هااا ممکاان اساات نتیجااه نتااایج
مااااااااااااااااارتبط و ارزش افااااااااااااااااازوده را نشاااااااااااااااااان دهاااااااااااااااااد
شواهد افافی از ان با در راهنماهای اجرای استانداردهای  2120 ، 2110و  2130شرح داده شده است.
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About The IIA
The Institute of Internal Auditors (The IIA) is the internal audit profession’s most widely recognized advocate, educator,
and provider of standards, guidance, and certifications. Established in 1941, The IIA today serves more than 180,000
members from more than 170 countries and territories. The association’s global headquarters are in Lake Mary, Fla.
For more information, visit www.globaliia.org or www.theiia.org.

About Implementation Guidance
Implementation Guidance, as part of The IIA’s International Professional Practices Framework® (IPPF®), provides
recommended (non-mandatory) guidance for the internal audit profession. It is designed to assist both internal auditors
and internal audit activities to enhance their ability to achieve conformance with the International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing (Standards).
Implementation Guides assist internal auditors in applying the Standards. They collectively address internal audit's
approach, methodologies, and consideration, but do not detail processes or procedures.
For other authoritative guidance materials provided by The IIA, please visit our website at
www.globaliia.org/standards-guidance or www.theiia.org/guidance.

Disclaimer
The IIA publishes this document for informational and educational purposes. This guidance material is not intended to
provide definitive answers to specific individual circumstances and, as such, is only intended to be used as a guide.
The IIA recommends that you always seek independent expert advice relating directly to any specific situation. The IIA
accepts no responsibility for anyone placing sole reliance on this guidance.

Copyright
Copyright® 2016 The Institute of Internal Auditors. For permission to reproduce, please contact guidance@theiia.org.
ALIREZA GHASEMI IAIA IRAN

4

