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 بخش شناخت کلی

 مقدمه.1
 هبودب و افزاییارزش منظور به طرفانه،ایِ مستقل و بیدهی و مشاورهخدمات اطمینان ارایه داخلی، ماموریت واحد حسابرسی

 به دستیابی برای که کندمی کمک شرکت به روشمند و منظم رویکردی ایجاد با داخلی شرکت است. حسابرس عملیات

ر نخستین مرحله د .بخشد بهبود و نماید ارزیابی را فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل اثربخشی خود، اهداف

پذیرد.میاجرای عملیات حسابرسی داخلی، طرحریزی است که بر مبنای کسب شناخت از واحد موردرسیدگی صورت

سازد که موضوع اصلی فعالیت شرکت را به از واحد مورد رسیدگی، حسابرس را قادر می (Mapping)قدماتی شناخت م

ی کلی آنها را شناسایی نماید. شناخت کلی، هاریسکی با اهمیت تفکیک و الزامات، انتظارات  و هافعالیتموضوعات یا 

ورد.آفراهم می "ارزیابی ریسک"ی بعدی، یعنی مبنایی برای مرحله
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بخش ارزیابی ریسک

 مقدمه

(، RISK ASSESSMENTارزیابی ریسک )

ک دهد، درسازد که گستره رویدادهایی را که بطور بالقوه، اهداف شرکت را تحت تأثیر قرار میحسابرسان داخلی را قادر می

قی ی مرتبط با اهداف شرکت است و مبنایی منطهاریسک)شناسایی( کند. ارزیابی ریسک به معنای شناسایی و تجزیه و تحلیل 

 آورد. میمهار نمودن ریسک، فراهمبرای چگونگی اداره و 

تاکنون روشی برای کاهش ریسک تا سطح صفر یافت نشده است. در واقع دست زدن به فعالیت تجاری، دراساس خود مستلزم 

پذیرش ریسک است. لیکن میزان قابل پذیرشِ ریسک باید بنحوی آگاهانه و منطقی تعیین و سعی شود که در عمل، ریسک در 

 ین شده، تحت کنترل شرکت درآید. ی تعیمحدوده

دات بهبود ی پیشنهاارائه داری را برایهای معنییافتهبندی آنها ، و اولویت هافعالیتبراین اساس،  نتایج حاصل از ارزیابی ریسکِ 

.مایدنمیایجاد  و تخصیص منابع الزم برای بهبود در شرکت

 رسیدگی عملیاتو دامنه  ارزیابی فاهدا  .2
است. ، مورد ارزیابی  قرارگرفته"موسسه"، توسط "شرکت"های داخلی کنترل راردادفیمابین، طبق مفاد ق

 ی داخلی حاکم بر گزارشگری مالی هاکنترلمراحل کلی انجام ارزیابی  .3
 است:مراحل کلی انجام ارزیابی، به شرح زیر بوده

 ریزیبرنامه مرحله اول:

 ی حاکم بر گزارشگری مالی( و تعیین سطوح و حوزه های ریسک هالکنتر)شامل  ارزیابی کنترل داخلی مرحله دوم:

 )مشتمل بر راه کارهای پیشنهادی برای بهبود عملیات( تدوین گزارش حسابرسی م:سومرحله 

 آورد.، مبنایی معقول برای ارائه این گزارش فراهملریزی و اجرا شده است تا نتایج حاصآنچنان برنامهفرایندهای فوق، 

  است.بر تمامی مراحل انجام کار حاکم بوده  صورت اصل اهمیت و دستیابی به سطح اطمینانی معقولدر هر 

 ی انجام کار هاروش .4
مستند، استشهادی  و  تواند به صورت عینی،گزارش، شواهد کافی که می ینبه منظور فراهم نمودن مبنایی معقول برای ا

است:بودهزیر انجام کار مشتمل بر موارد ی هاروش و تحلیلی باشد، گرد آوری شده

 ؛ایگرد آوری، مطالعه و بررسی اسناد و مدارک مورد لزوم به صورت نمونه -الف
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شرکت مورد گزارش پرس و جو و مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارکنان اجرایی  -ب

 ی کنترلی مربوطهافعالیتمشاهده برخی از مراحل اجرای   -پ

رخی از محاسبات، در مورد اسناد و مدارک نمونهاجرای مجدد ب -ت

.

.

.

اهداف خاص   .5
 است: نتایج  زیر را در برداشته  این گزارش  4رویکرد مندرج دربند انجام ارزیابی، طبق 

 هاحسابمانده ی مهم، شامل هافعالیتی مهم، اهداف و عوامل ریسک دستیابی به اهداف هافعالیتشناسایی و تدوین  –الف 

 ی معامالت مهم و اهداف  مهم کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالیهاگروهو

ی کنترلی هافعالیتشناسایی وتدوین اقدامات/  –ب 

ی معامال ت مهمهاگروهو  هاحسابی با اهمیت و مانده هافعالیت( هر یک از CRتعیین سطح ریسک کنترل ) –پ 

ی داخلی هاکنترلانعکاس نتایج حاصل از ارزیابی  –ت 

ی داخلی مناسب در حوزه های با ریسک باالهاکنترلارائه پیشنهاد اقدامات اصالحی برای استقرار  –ث 

عت و منف المقدور با در نظر گرفتن اصل هزینهپیشنهاد اقدامات اصالحی مندرج در بند )ث( باال ، حسب مورد ، حتی –ج 

و موضوعات کیفی. 

مستقل و بیطرفانههای فراهم آوردن ارزیابی –چ 

ارزیابی های یافته .6
  با اهمیت یهافعالیت .6.1

ی معامالت مهم و اهداف  مهم کنترل داخلی حاکم بر هاگروهو هاحسابفرایندهای با اهمیت و مانده  براساس شناسایی

است:به شرح زیر بوده ارزیابی ، در دوره موردو چرخه های مهم مربوط هافعالیت گزارشگری مالی، 

فعالیت تولید -1

فعالیت بازاریابی و فروش -2

نظام راهبری و مدیریت واحد اقتصادی -3

 مدیریت منابع انسانی -4
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 مدیریت وجوه نقد -5

 بودجه ریزی -6

 مدیریت فناوری اطالعات -7

 و بدهکاران هادریافتچرخه فروش، درآمدها،  -8

 و بستانکاران هاپرداختچرخه خرید، هزینه،  -9

 چرخه موجودی مواد و کاال -10

 ی ثابتهایدارایچرخه  -11

 چرخه حقوق و دستمزد -12

13- . 

14- . 

15- . 

 

 های ریسک تعیین سطوح و حوزه .6.2

 نحوه برآورد سطح ریسک .6.2.1

، در مرحله  26-1های مندرج در بند و چرخه هافعالیتی داخلی مربوط به هاکنترلبه منظور برآورد ریسک دستیابی به اهداف 

ی الزم برای دستیابی به اهداف مربوط، بر هاکنترلقدامات و های مذکور و همچنین او چرخه هافعالیتاول اهداف مربوط به 

ی سازمان حسابرسی(، تجربیات حرفه ای و اخذ نظرات مسئولین ذیربط، هالیستاساس الگوی ارزیابی) مدل کوزو و چک 

ای حرفه قضاوتی داخلی مناسب و هاکنترلاست. در مرحله دوم، سطوح ریسک کنترل با استفاده از نتایج آزمون شناسایی شده

 .استی کنترلی، برآورد شدههافعالیتآمده در مورد ی کنترلی( ناشی از شناخت بدستهافعالیت)در مورد ضرایب اهمیت 

 نتایج حاصل از برآورد نهایی ریسک کنترل  .6.2.2

ا لذکر ،  بی داخلـی مـربوط به چرخه های فوق اهاکنترلنتایج حـاصل از برآورد نهـایی ریسـک دستیابی به اهــداف 

پیوست( در جدول زیر منعکس شده CD) 12تا  1به شرح پیوست های شماره   26.2.1تـوجه به موارد مندرج دربخش

است. به این فرض شده %100تا  %30( در دامنه Control Riskاست. الزم به توضیح است که، سطح ریسک کنترل )

ر اغلب موارد، در بهترین شرایط نیز قادر به فراهم نمودن اطمینانی معنا که با توجه به محدودیت های ذاتی، کنترل داخلی د

 باشد. جهت دستیابی به اهداف شرکت نمی %70بیش از 
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ریسک کنترل  سطح و چرخه های مورد ارزیابی هافعالیت ردیف

)درصد(

 مدیریت تولید 1

مدیریت بازاریابی و فروش 2

 نظام راهبری 3

یمدیریت منابع انسان 4

 مدیریت وجوه نقد 5

 بودجه ریزی 6

 مدیریت فناوری اطالعات 7

 و بدهکاران هادریافتچرخه فروش، درآمدها،  8

و بستانکاران هاپرداختچرخه خرید، هزینه ها،  9

 چرخه موجودی مواد و کاال 10

ی ثابتهاداراییچرخه  11

چرخه حقوق و دستمزد 12

مکن ی مهم  به کمترین سطح مهافعالیتاند تا سطح ریسک دستیابی به اهداف که باعث شدهموارد با اهمیتی 

(، تحت عنوان موارد با 26.2.3های با اهمیت، در بخش)و چرخه هافعالیت( کاهش نیابد، به تفکیک 30%)

 اهمیت مستعد بهبود، توصیف شده است. 

ایین بودن اهمیت آنها در بخش موارد با اهمیت عالوه براین، سایر موارد مستعد بهبود که به دلیل پ

 است :جداول پیوست، انعکاس یافته، درمستعد بهبود توصیف نشده
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ی مدیریتی و ارزیابی ریسک هافعالیتموارد مستعد بهبود کنترل داخلی شامل ارزیابی ریسک  .6.2.3

 های مالی و بررسی رعایت استانداردهای حسابداریچرخه

 د تولیدموارد مستعد بهبو .6.2.3.1

 

 فقدان راهبردهای مدون در سطح فعالیت تولید .1 عنوان یافته

ی درنظر و نحوه نشده نیتدو دیتول، از جمله  مدیریت هافعالیت سطح در شرکت یراهبردها شرح یافته

ای هو تهدیدهای بیرونی ، در برنامه ریزی هافرصتگرفتن نقاط قوت و نقاط ضعف داخلی و 

ریزی تولید شرکت بر اساس نگاه عنوان مثال، سهم بازار و برنامهبتولید، نامشخص است. 

ی مشتمل بر نحوهریزی بلند مدت تولید )ای برنامهمبن راهبردی مورد نظر تعیین نشده و لذا

تطبیق ظرفیتهای الزم شامل تکنولوژی، ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی، با درنظر داشتن 

آن با جایگاه مورد نظر شرکت در بازار رقابت و  های نگهداری و تعمیر( و هماهنگیبرنامه

 توانمندیهای کمی و کیفی آن بنحو علمی و مناسب ، فراهم نشده است

فقدان نگاه راهبردی، منجر به بروز ابهام درمسیر حرکت شرکت و بروز ناهماهنگی هدف  شرح ریسک

 گذاری در سطوح مختلف خواهد بود.

 ی با اهمیت و جاری سازی آنهافعالیتسطوح کلی و  تدوین راهبردهای شرکت در پیشنهاد

 

 

 ی مالی بعنوان مبنای طراحی بهای تمام شده و خطوط تولیدیهابررسیفقدان  .2 عنوان یافته

 یشده تمام یبها یطراح خصوص در معکوس یمهندس یهاروش از استفاده با یمال یهابررسی شرح یافته

سازی اولیه و بهینه یطراح یمبان از یکی بعنوان ،یدیولت یهاایستگاه از کیهر کیتفک به کاال

 .استنشده انجام آالت، نیماش انتخاب و یدیتولو فرایندهای  خطوط

تمال ی مناسب، احی الزم برای دستیابی به بهای تمام شدههاتحلیلبا توجه به عدم انجام تجزیه و  شرح ریسک

 دارد.عدم  دستیابی به بهترین صرفه اقتصادی ، وجود 

ی مناسب و استفاده از آن در بازنگری و ی مالی به منظور طراحی بهای تمام شدههابررسیانجام  پیشنهاد

 سازی خطوط و فرایندهای تولیدی، بر اساس راهبردهای مدون.بهینه
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ی بهای تمام شدهفقدان دستورالعمل مدون و مناسب در خصوص محاسبه .3 عنوان یافته

به  برای دستیابیی کاالی تولید و فروخته شده، شده تمام یبها یمحاسبه خصوص درمناسب  ورالعملدست شرح یافته

اهداف حسابداری مدیریت، مشتمل بر دستیابی به صرفه اقتصادی و کارایی، تدوین و مورد استفاده 

است.قرارنگرفته

و  هاتحلیلناسب در تجزیه و عدم تحقق اهداف مدیریت به دلیل عدم استفاده از اطالعات م - شرح ریسک

تصمیمات مرتبط.

عدم تصمیم سازی، به دلیل فقدان اطالعات الزم و کافی-

ی هاایستگاهبه تفکیک مراحل و ی کاالی تولید شده ی بهای تمام شدهطراحی و تدوین سیستم محاسبه پیشنهاد

ی کاالی فروش رفتهمختلف تولیدی و بهای تمام شده

 ان مبنای مناسب در خصوص تعیین تولید مورد انتظارفقد .4 عنوان یافته

ی فرآیند، خطوط هاویژگیی علمی و مدون و با در نظر داشتن هاروشمقدار تولید مورد انتظار با استفاده از  شرح یافته

است.ی تولیدی و مشخصات مواد معدنی مورد استفاده، تعیین نشدههاایستگاهو 

 ی ذینفعهاگروهریزی و وجود ابهام در انتظارات اقعی و قابل برنامهنامشخص بودن توان و شرح ریسک

ی علمی و مناسب و کارشناسان با صالحیت و مستقلهابررسیتعیین ظرفیت مورد انتظار با انجام  پیشنهاد

 موارد مستعد بهبود بازاریابی و فروش .6.2.3.2

 و فروش ی بازاریابیعدم استفاده از راهبردهای مدون در حوزه .5 عنوان یافته

، از جمله، بازاریابی و فروش مدون و اجرا نشده، براین اساس هافعالیتراهبردهای شرکت در سطح  شرح یافته

دات شرکت و قیمت تولی تیفیک یسهیمقامستند به گزارش کارشناسان بازاریابی و فروش )شامل  قاتیتحق

 هدف یبازارها در یرقابت موارد و رسدبه فروش می یداخل یبازارها دری،که خارج مشابه محصوالت با

 یزیربرنامه در آن از استفاده و یابیدست قابل بازار سهم و تقاضا مقدارتحلیل  بمنظور(  کشور از خارج

.استنشده انجام ،دیتولظرفیت و  مدتبلند

جه به وجود عدم کسب سهم مناسب در بازار)اعم از داخلی و خارجی( یا از دست دادن سهم بازار با تو شرح ریسک

رقبای خارجی

ی بازار و سهم فعلی و آتی هامحرکانجام تحقیقات مناسب و مستند به تحلیل علمی مستمر، در خصوص  پیشنهاد

)اعم از داخلی و خارجی(شرکت در بازار
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 ی بازار آتیهافرصتعدم استفاده از  .6 عنوان یافته

 رکشو کالن یهاسیاست از یناش یتقاضاها راتییتغ و دیجد محصوالت د،یجد یازهاین خصوص در شرح یافته

 .استرفتهینپذ صورت مستمر قاتیتحق بازار ، یهامحرکسایر  و

 با توجه به افزایش شرایط رقابتی، احتمال ازدست دادن جایگاه شرکت در بازار، وجود دارد شرح ریسک

الن ی کهاسیاستحصول و تطبیق با تدوین و اجرای راهبردهای رقابتی مشتمل بر افزایش تنوع م پیشنهاد

 کشور در بلند مدت

 

 هافعالیتی راهبردی و اجرایی نشدن آن در سطح بهنگام نبودن اطالعات مبنای برنامه .7 عنوان یافته

ح در سط شرکت یبازارها و انیمشتر محصوالت، شرکت، یراهبرد یزیربرنامه پروژه یینها گزارش در شرح یافته

 یهابرنامه و اهداف منجر به تعیین و تدوین مذکور یهاتحلیل کنیل ارگرفتهقر یبررس موردکلی 

 یبروزرسان شده انجام مطالعات است. بعالوه،دهینگرد و جاری نمودن راهبردهای فروش، مدتکوتاه

 یفصلشرایط  ،یاقتصاد طیشرا ،محصول متیق )اعم از داخلی و خارجی( و هدف بازار نییتع و نشده

  .باشدیم یلیتکم مطالعات ازمندین حاضر حال در ،محصول یعرضه زمان بر موثر عوامل ریسا و

عدم کسب سهم مناسب در بازار)اعم از داخلی و خارجی( یا از دست دادن سهم بازار با توجه به  شرح ریسک

 وجود رقبای خارجی

استفاده از مدل علمی و انجام مطالعات تکمیلی و جاری نمودن راهبردی بازاریابی و فروش با  پیشنهاد

 ی مناسب.هاشاخص

 موارد مستعد بهبود نظام راهبری و مدیریت واحد اقتصادی .6.2.3.3

 هافعالیتعدم جاری سازی راهبردهای مدون در سطح  .8 عنوان یافته

 استراهبردهای شرکت بروزآوری و جاری سازی نشده شرح یافته

صوص محصول، کیفیت، بازار، عدم اطمینان درخصوص جهت گیری کلی شرکت در خ - شرح ریسک

 رقابت و غیره

 عدم اطمینان از سازگاری و همسویی اهداف مختلف با یکدیگر -

لند ی بهاشاخصفقدان مبنای مناسب در خصوص ارزیابی نتایج کسب شده در مقایسه با  -

 مدت)بالقوه(

ستفاده از مدل تدوین و به روز آوری راهبردهای شرکت در سطوح مختلف و جاری سازی آن با ا پیشنهاد

 ی مناسب و جامعهاشاخصعلمی مناسب ، از طریق بکارگیری 

. 
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 فقدان نظام مدیریت عملکرد مناسب .9 عنوان یافته

مشتمل بر تعیین و ابالغ اهداف عملیاتی شفاف )دارای مقادیر قابل توجیه و تاحدی  عملکرد تیریمد نظام شرح یافته

کرد عمل یابیارز یهاشاخص  شخص و قابل توجیه(، استفاده از چالش برانگیز، همچنین دارای زمانبندی م

 و شده نییتع انتظارات یراستا در هافعالیت تیهدا یبرا ،تعریف شده بصورت ادواری یهایابیارز انجام و

.است دهینگرد نیتدو شفاف،

عدم دستیابی به اهداف بلند مدت و راهبردی شرح ریسک

ی ارزیابی عملکرد نیز هاشاخص، اهداف مقداری و هافعالیتاستراتژی در سطح الزم است پس از تدوین  پیشنهاد

های کوتاه مدت در راستای استراتژیها مصوب، تدوین و ابالغ شود و گزارشات ارزیابی عملکرد در دوره

)ماهانه یا سه ماهه( تهیه و در جلسات فیمابین مدیران سطوح مختلف، مورد تجزیه و تحلیل و بحث و 

ی مناسب بودن مسیر و آهنگ حرکت کلیه ی قرارگیرد. بدین ترتیب اطمینانی معقول دربارهبررس

ی با اهمیت به سوی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، حاصل خواهد شد و در موارد الزم، با انجام هافعالیت

 اقدامات جبرانی، انحرافات احتمالی نیز بموقع تحت کنترل قرار خواهدگرفت.

 نفعی ذیهاگروهفقدان سازو کار مناسب در خصوص استفاده از نظرات کلیه  .10 تهعنوان یاف

 و انیمشتر ،یتجار یشرکا کارکنان، شنهاداتیپ و اتیشکا انتقادات، اخذ خصوص در مناسب کار و ساز شرح یافته

.استنشده اجرا و یطراح، نفعیذ یهاگروه ریسا

بی اطالعی از آن افزایش انتقادات و شکایات به دلیل - شرح ریسک

ی قابل دستیابیها و نظرات سازندهبی بهره ماندن از ایده-

های ارتباطی مناسب مشتمل بر سایت اینترنتی، صندوق پستی الکترونیکی )ایمیل( و ایجاد کانال - پیشنهاد

لینک مستقیم با مدیران ارشد شرکت

ه از استفاد در خصوص نحوه ایجاد صندوق انتقادات و پیشنهادات و تدوین دستورالعمل مناسب-

آن

برقراری خط تلفن ارتباط مستقیم با مسئولین و مدیران کلیدی-

برقرار نمودن جلسات حضوری در سطوح مختلف سلسله مراتب سازمانی، براساس دستورالعمل -

ی مدیریت موضوع و گردآوری و استفاده از نظرات مختلف، بعنوان مناسب در خصوص نحوه

ضور مدیر عامل و مدیران، جلساتی با حضور مدیرعامل و کلیه کارکنان، مثال جلساتی با ح

جلساتی با حضور کارکنان قسمتها و مدیران مربوطه،...

ی استعالم از کارکنان سطوح مختلف بصورت پرسشنامه ، نظرخواهی یا اخذ رای درباره-

 موضوعات خاص
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 ایی بودجههاکنترلعدم استفاده از  .11 عنوان یافته

ریزی، هدایت و کنترل عملیات، بطور مناسب مورد بودجه جامع عملیاتی، بعنوان ابزاری برای برنامه یافته شرح

ی مصوب )احتماالبه دلیل استفاده قرار نگرفته است. در وضعیت موجود، صرف نظر از فقدان بودجه

ریزی شرکت ، ی دولتی( رویکرد بودجهقانون اساسی و عدم نیاز به ردیف بودجه 44اجرای اصل 

است.تعیین انتظارات از سوی ارکان باالدستی) از باال به پایین( بوده

 دستیابی به اهداف و انتظارات بصورتی جامع و هماهنگ امکانپذیر نیست. شرح ریسک

ل ریزی، هدایت و کنتراستفاده از بودجه جامع عملیاتی، بعنوان ابزار مدیریتی، در کلیه مراحل برنامه پیشنهاد

ربطعملیات، با مشارکت کلیه مدیران ذی

 های راهبردیفقدان کمیته .12 عنوان یافته

ی جبران خدمات، در سطح شرکت )با حضور اعضای ی ریسک و کمیتهی حسابرسی، کمیتهکمیته شرح یافته

های مذکور، ی شرکت( ایجاد نشده است. با توجه به ماموریتها و اهداف ایجاد کمیتههیات مدیره

است.سازی نشدههبری شرکتی براساس مفاهیم نوین مدیری، بنحو مناسب پیادهرا

ی مسائل با اهمیتفقدان نظارت و فقدان رهنمودهای کافی از سوی هیات مدیره درباره - شرح ریسک

ی بالفعل و بالقوههاریسکی مناسب با عدم اطمینان در خصوص مقابله-

 عدم تحقق اهداف مدیریت منابع انسانی-

مدیره و استفاده مستمر از سازوکارهای های مذکور با حضور اعضای غیرموظف هیاتایجاد کمیته یشنهادپ

مذکور

 رفتاری نامهفقدان آیین .13 عنوان یافته

انتظارات و الزامات اخالقی و رفتارهای مورد پسند یا رفتارهای غیرقابل قبول، بصورت مدون و  شرح یافته

است. مناسب، تدوین وابالغ نشده

العمل مدیریت درقبال آن منجر به وارد اطالعی کارکنان نسبت به رفتارهای غیرقابل قبول و عکسبی شرح ریسک

.آمدن خسارت یا ممانعت از ورود منافع به شرکت خواهد بود

ای در موارد با اهمیت، مشتمل بر توضیحات تفصیلی در خصوص تدوین و ابالغ آیین رفتار حرفه پیشنهاد

ارهای انضباطی، بیدقتی در استفاده از اموال و امکانات مرتبط با وظایف شغلی و سایر موارد، رفتار رفت

ول، ی غیرقانونی یا غیرقابل قبهاپرداختو  هادریافتبا تامین کنندگان کاال و خدمات، عواقب مرتبط با 

دیریت العمل مبا توصیف عکسی مرتبط، همراه هاسازمانرفتار با مشتریان، رفتار با مسئولین نهادها و 

 در قبال آنها.
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 موارد مستعد بهبود مدیریت منابع انسانی .6.2.3.4

 

 مدون نبودن راهبردهای مدیریت منابع انسانی .14 عنوان یافته

راهبردهای مدیریت منابع انسانی در خصوص جذب، نگهداری، انگیزش، آموزش و جبران زحمات، مدون  شرح یافته

لعمل مدون در خصوص جذب نیرو، تدوین و اجرا نشده و دستورالعمل تعیین است. ازجمله، دستورانشده

است. همچنین رضایتمندی کارکنان با استفاده از مدل حقوق و مزایای کارکنان، در مواردی ، رعایت نشده

 استعلمی مناسب ، ارزیابی نشده

 ی با اهمیتهافعالیتعدم دستیابی به اهداف  شرح ریسک

 ریزی مدیریت منابع انسانیاهبردهای الزم و استفاده از آن در برنامهتدوین ر پیشنهاد

 

 ای کارکنانفقدان مبنای مناسب در خصوص تعیین تعداد و کیفیت حرفه .15 عنوان یافته

ی علمی هاروشبرداری با استفاده از و بهره یانداز راه اجرا، ی مرحله در ازین مورد یانسان منابع یکل طرح شرح یافته

 اساس بر یانسان یروین نیتام وبصورت مدون تهیه نشده  ( هافعالیتتمل بر کارسنجی و زمان سنجی )مش

 .استنشده انجام فوق، یبرنامه

 های نیروی انسانی) کمتر یا بیشتر بودن از معیارهای مربوطه(نامناسب بودن تعداد و هزینه شرح ریسک

 ی مربوطهاشاخصریزی بلندمدت برای دستیابی به تهیه مستندات یادشده و انجام برنامه پیشنهاد

 

 الزحمه کارکنانعدم تحقیق مناسب درخصوص تعیین حق .16 عنوان یافته

تعیین حقوق و مزایای کارکنان بدون انجام بررسی مناسب در خصوص واحدهای قابل مقایسه، مشتمل بر  شرح یافته

ی وابسته و هاشرکتفعال در منطقه، مجموعه واحدهای با فعالیت مشابه، واحدهای صنعتی، اداری،... 

 .استگروه،........ صورت گرفته و مستندات یا گزارشات جامعی از این بابت، مورد استفاده قرار نگرفته

 احتمال افزایش نارضایتی و کاهش انگیزش کارکنان شرح ریسک

 خدمات کارکنان ی الزم به شرح باال و استفاده از آن در جبرانهابررسیانجام  پیشنهاد

 

 فقدان ارتباط الزم بین خروجی نظام مدیریت عملکرد و نظامهای انگیزشی .17 عنوان یافته

ی جامع درخصوص ارزیابی عملکرد هاشاخصبا توجه به فقدان نظام مدیریت عملکرد مناسب و فقدان  شرح یافته

گروهی( و سایر اقدامات  فردی و گروهی، مبنای مناسب برای پرداخت پاداش عملکرد )اعم از فردی و

 است.انگیزشی، فراهم نشده

 وریی کارکنان، کاهش بهرهکاهش انگیزه شرح ریسک

استقرار نظام مدیریت عملکرد و ایجاد ارتباط مستقیم بین خروجیهای نظام مذکور)عملکرد مناسب و عملکرد  پیشنهاد

 نامناسب( با نظام انگیزش کارکنان
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 رح وظایف کارکنانعدم ابالغ ش .18 عنوان یافته

 بالغا شرکت پرسنل به مشاغل یبند طبقه طرح در مندرج شغل شناسنامه در مصوب فیوظا شرح شرح یافته

.است دهینگرد

پذیرد، از جمله بروز شرایطی که تدوین و ابالغ شرح وظایف، با هدف کنترل آن صورت می شرح ریسک

کاری و سایر شرایطی که موجب کاهش ، دوبارهی موازیهافعالیت، انجام هافعالیتناهماهنگی در 

گرددوری و کارایی میبهره

ابالغ و آموزش شرح وظایف کارکنان کلیدی پیشنهاد

 عدم ارتباط مناسب بین نظام آموزش و مسیر ارتقای شغلی کارکنان .19 عنوان یافته

 در همچنین صورت نگرفته است. کارکنان، براساس مسیرهای ارتقای شغلی یهاآموزشریزی برنامه شرح یافته

 در مندرج شغل یشناسنامهآموزشی مندرج در  یاستانداردها و مشخصات خالف بر موارد از یبرخ

.استشده افراد یشغل ارتقاء به اقدام مشاغل یبند طبقه طرح

 ی بهینه از منابع صرف شده برای آموزش کارکنانعدم استفاده شرح ریسک

ی موزشی بر اساس مغایرت گیری بین  استانداردهای آموزش شغلی و شناسنامهتدوین تقویم آ پیشنهاد

آموزش کارکنان

 موارد مستعد بهبود مدیریت وجوه نقد .6.2.3.5

 فقدان راهبردهای مدیریت وجوه نقد .20 عنوان یافته

 و وتق نقاط گرفتن نظر در و قبول قابل و یعلم یمدلها از استفاده با نقد وجوه تیریمد یراهبردها شرح یافته

دستورالعمل مدون و  و تدوین و بکارگرفته نشده ،یرونیب یدهایتهد و هافرصت و یداخل ضعف

ت. اسمناسب درخصوص ضوابط و معیارهای دقیق پیگیری و وصول مطالبات، بکارگرفته نشده

ورت ص شرکت، تیاهم با یهافعالیت بر یمبتن ینقد بودجهریزی وجوه نقد بر مبنای برنامه همچنین

است.رفتهنگ

 ریزیعدم امکان دستیابی به منابع مالی در زمان مشخص و قابل برنامه شرح ریسک

تدوین راهبردهای مدیریت وجوه نقد مشتمل بر سیاستگذاری مناسب در خصوص وصول مطالبات و  پیشنهاد

ریزی وجوه نقد.برنامه
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 منابع مالی قابل دسترس عدم تحقیق و بررسی مناسب در زمینه  فرصت ها و .21 عنوان یافته

و منابع  هافرصتاقدامات مناسب، با استفاده از نیروی انسانی متخصص و با تجربه، در خصوص شناساییِ  شرح یافته

نگرفته و براساس آن راهکارهای اجرایی مناسب برای تامین منابع مالی )بعنوان مالی قابل دستیابی صورت

ستیابی در شرایط موجود برای شرکت، شناسایی هزینه های هریک از مثال تعیین انواع منابع مالی قابل د

منابع تامین مالی مذکور و شناسایی مقدمات ، ضوابط و شرایط استفاده از هریک، برای سنجش امکانپذیری 

 و اولویت بندی منابع(، صورت نپذیرفته است.

سازی و عدم استفاده از منابع مالی های بهینهمواجهه با کمبود منابع مالی بخصوص در مورد اجرای پروژه شرح ریسک

 مناسب و اقتصادی.

امین ی تهاروشانجام اقدامات مناسب با استفاده از کارشناسان با صالحیت در خصوص تنوع بخشی به  پیشنهاد

 مالی با استفاده از ابزارهای مالی موجود.

 

 لباتفقدان مبنای مناسب درخصوص پیگیری و وصول مطا .22 عنوان یافته

. شده است وصول مدت بلند راتیتاخ با شرکت مطالباتبا توجه به محدود بودن مشتریان، درمواردی،  شرح یافته

 بدوندرمواردی  و بدون تسویه نقدی شرکت یهاروشف از یبرخ روش،نقدی بودن ف رغمیعل نیهمچن

 .است قرارداد

 ریزیو قابل برنامهعدم امکان دستیابی به منابع مالی در زمان مشخص  شرح ریسک

 ی وصول وجه در قراردادهای فروشو درج زمانبندی و نحوه هاروشانعقاد قراردا برای کلیه ف پیشنهاد

 

 ی تامین منابع مالی مناسب به ازای هر پروژهفقدان برنامه .23 عنوان یافته.

 یحاو ، رهیغ و یدیتول خطوط یسازنهیبه یهاپروژه یاجرا یبرنامه با هماهنگ و مناسب یمال یبرنامه شرح یافته

 و یطراح (یبعد راتییتغ و اصالحات شامل) آن به ازین یزمانبند و تیفعال هر کیتفک به الزم وجوه مبالغ

 .استنشده اجرا

 ها به دلیل فقدان منابع مالی در موعد الزمبرداری از پروژهتاخیر در اجرا و تاخیر در بهره شرح ریسک

کنترل  ی زمانبندیی زمانبندی هر پروژه، با استفاده از برنامهی تامین مالی متناسب با برنامهامهتدوین برن پیشنهاد

 پروژه
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موارد مستعد بهبود مدیریت بودجه ریزی .6.2.3.6

 ریزیی بودجهفقدان راهبردهای مدون در حوزه.24 عنوان یافته

ریزی با استفاده از نظرات مدیران مصوب است و مبانی بودجهی شرکت در سال جاری فاقد بودجهشرح یافته

و  ریزیای برای برنامهی بودجههاکنترلاست لذا مبنای سطوح مختلف شرکت، تهیه و تدوین نشده

اجرای عملیات، نامشخص است.

ی مختلف باعث هدررفتن منابع و کاهش هافعالیتوجود ابهام در هدفگذاری و ناهماهنگی در اهداف شرح ریسک

د شد.وری خواهبهره

ی راهبردی و با مشارکت کلیه مدیران شرکت، موجب افزایش منطق و تدوین بودجه با استفاده از برنامهپیشنهاد

مبانی بودجه ریزی و همچنین افزایش تعهدپذیری مدیران و تحقق اهداف مربوط خواهدشد.

موارد مستعد بهبود مدیریت فناوری اطالعات .6.2.3.7

ی مدیریت فناوری اطالعاتمدون در حوزهفقدان راهبردهای  .25 عنوان یافته

 اساس بری آن اتیعمل یبرنامههمراه با  اطالعات یفناور و یزیربرنامه واحد یهابرنامه و اهدافشرح یافته

ی عمومی و هاکنترل استقرار خصوص دربعنوان مثال،  .استدهشن نیتدو شرکت اهداف و اندازچشم

 صورت ات الزماقدام شده، شناخته یاستانداردها اساس بر ،اطالعات یفناور به مربوط کاربردیِ

ی مناسبی کمیته در نیاز مورد یافزارها سخت و افزارهانرم یاقتصاد و یفن توجیهات یبررس و رفتهینپذ

ه همچنین ب .ردیپذینمصورت اطالعات یفناور ریزی ومدیربرنامه در سطح مدیریت ارشد، با مشارکت

ی هاسیستمراهبردهای مدون و مناسب، مبنای الزم برای اجرای طرح جامع سازی دلیل عدم پیاده

است. براین اساس، احراز اطمینان در خصوص کامل بودن، بموقع بودن، قابل اطالعاتی، فراهم نشده

ی مورد استفاده، مقدور نیست.هاسیستمدرک بودن، اقتصادی بودن و امنیت اطالعات و 

و تحلیل مناسب و کامل در خصوص تصمیمات مرتبط با کارایی، اثربخشی و صرفه عدم امکان تجزیه شرح ریسک

اقتصادی و عدم امکان حصول اطمینان در خصوص مناسب بودن مسیر حرکت و مصرف منابع شرکت.

ی اطالعاتی و معماری مناسب سیستم جامع اطالعات شرکت برمبنای هاسیستمتدوین طرح راهبردی پیشنهاد

ه از نظام مدیریت عملکرد.آن، با استفاد
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 ی موجود و عملکرد یا کاربرد آنهاهاسیستمفقدان نظارت موثر بر  .26 عنوان یافته

 خصوص دربراین،  تهیه نشده، عالوه شرکت در استفاده مورد یافزارها سختی فهرست و شناسنامهشرح یافته

 هیهت تیریمد به ارائه جهت مستمر یاهگزارش ارتباطی، بسترهای از کارکنان استفاده نحوه و کیفیت

.شودینم

 اقتصادی از این بابتی بهینه از منابع شرکت و کاهش صرفهعدم استفادهشرح ریسک

افزارها و سخت افزارهای موجود و انجام بازدیدهای ی مناسب در خصوص نرمتهیه شناسنامهپیشنهاد

ب بودن عملکرد و کاربرد آنهاشده به منظور اعمال مراقبت در خصوص مناسزمانبندی

ی مربوط به کاربران محذوفهادسترسیو عدم حذف  هادسترسیعدم بازنگری  .27 عنوان یافته

 سطح موارد از یبرخ در و صورت نگرفته ،یدسترس سطوح یادوره ینیبازب اقدام مناسب درخصوصشرح یافته

ی امنیتی( هاسیاستور امنیت)حاوی ، همچنین منششدهن حذف شرکت، از شده خارج پرسنل یدسترس

است.ی اطالعاتی، تدوین و اجرا نشدههاسیستم

 ی شرکت از این بابتهاسیستمپذیر بودن اطالعات و های غیرمجاز و آسیب یساحتمال ایجاد دسترشرح ریسک

ری مذکوهارسیدستو  هاکاربریی اطالعاتی و بازنگری و حذف هاسیستمتدوین و اجرای منشور امنیت پیشنهاد

هادریافتموارد مستعد بهبود چرخه فروش، درآمدها، بدهکاران و  .6.2.3.8

فقدان فرم ثبت سفارش و مجوز فروش دارای شماره سریال مناسب .28 عنوان یافته

شود و براساس آن مجوز فروش صادر درخواست مشتریان بصورت تلفنی یا از طریق فکس دریافت میشرح یافته

خص به منظور ثبت سفارش، مورد استفاده قرارنگرفته و مجوزهای فروش شرکت، می گردد، لذا فرم مش

است.افزارمربوط( مورد استفاده قرارگرفتهبدون شماره سریال مناسب )اعم از چاپی یا درج شده توسط نرم

 ر خصوصازقلم افتادن و عدم امکان پیگیری به منظور کسب اطمینان در خصوص انجام اقدامات مناسب دشرح ریسک

کلیه سفارشات دریافتی و مجوزهای فروش صادره

ی مناسب و شماره سریال مناسب و انجام کنترل نسبت به کامل بودن اقدامات انجام شده، هافرماستفاده از پیشنهاد

ی مجوز فروشی سفارش و صادر کنندهتوسط فردی مستقل از دریافت کننده
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 سب درخصوص سفارشات معوقعدم اعمال کنترل منا .29 عنوان یافته

 بموجب کنیلاست  روز 5 فاکتور شیپ اعتبار مدت ل،یتحو و فروشضوابط مصوب مربوط به  به توجه باشرح یافته

 زیوار خیتار تا فاکتورشیپ اعتبار اتمام زمان حدفاصل های تصادفی()درموردنمونه آمدهبعمل یهایدگیرس

 که فروش سفارشاتبعالوه، مواردی از  .باشد یم روز....  و 10 ،25 ،40 مدت به یریتاخ یدارا یمشتر

کنترل و  ،شود، تا زمان واریز وجوه مربوط، بعنوان سفارشات معلق نگهداری مینشده زیوار هاآن وجه

پیگیری اقالم مذکور و احراز اطمینان از بابت لزوم به جریان انداختن سفارشات مذکور یا صحت نگهداری 

.گرددینم یریگیپ و کنترل ،کاال مجوزارسال صدور مسئول از مستقل فردی توسطوق، در فایل اقالم مع

تاخیر در دستیابی به منابع مالی-شرح ریسک

معوق ماندن سفارشات و کاهش رضایتمندی مشتری-

رعایت مفاد قراردادها و ضوابط مصوب-پیشنهاد

مستقل از صدور مجوز فروشبازبینی و کنترل مستمر فایل اقالم معوق فوق توسط مسئولین -

 عدم دریافت تاییدیه مناسب در خصوص تحویل کاال به مشتری .30 عنوان یافته

ذ رسید ی امضا شده، اخدرقبال تحویل کاال به مشتری، تاییدیه مناسب از قبیل دریافت یک نسخه از بارنامهشرح یافته

شودی معرفی شده،... اخذ نمیاز نماینده

وجود دارد و مدارکی برای اثبات ادعای شرکت  هاحساببروز اشتباه محاسبه و اخالف با طرف احتمال شرح ریسک

در دست نیست.

دریافت تاییدیه مناسب به شرح فوقپیشنهاد

 اندهایی که صورتحساب آنها صادر نشدهعدم اعمال کنترل مناسب در خصوص محموله .31 عنوان یافته

در چند مرحله انجام  محصول ارسال فروش، یبرا شده مشخص ریمقاد اساس بر عمده یقراردادها درشرح یافته

 و یآورجمع قرارداد، درشده  نییعت سطح به دنیرس از پس متعدد فروش یهاحواله و شودمی

 توسط شده صادرانبار  حواله اعتبار مدتدر ضمن،  .گرددیم صادرآن توسط واحد فروش  صورتحساب

 خارج انبار از کاال شده نییتع مدت ظرف یستیبایم و باشد یم ساعت 48 صدور زمان از ،یبازرگان واحد

.باشدیم فوق مراتب تیرعا عدممورد رسیدگی، در برخی موارد، حاکی از  یهانمونه. شودداده لیتحو و

عدم صدور بموقع صورتحساب یا صدور صورتحساب تکراری-شرح ریسک

ر به دلیل تاخیر در تحویل اقالمبروز اشکال در طبقه بندی و فضای انبا-

های معوقبروز اشتباه در کنترل اقالم فیزیکی نسبت به حواله-

هایی که صورتحساب آنها صادر نشده، بازبینی و اعمال کنترل مناسب در خصوص محموله-پیشنهاد

ی صورتحساب فروش مربوطتوسط فردی مستقل از صادر کننده

 رعایت ضوابط مصوب-
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 عدم استفاده از فرم رسید دریافت .32 هعنوان یافت

 دستورالعملو  شودینم صادر الیسر شماره یدارا دیرس چگونهیه ،هاشرکت از یافتیدر اسناد مقابل درشرح یافته

 عدم صورت در مربوط اقدامات ای و بانک به دیسررس در یافتنیدر اسناد یارائه خصوص در یمناسب

 رد ............ شرکت از یافتیدر یهاچک مورد دربعنوان نمونه،  .استنشدهو اجرا  هیته د،یسررس در وصول

 ..........بمبلغ جمعاً فقره سه یط 1392 سال در ................... و الیر اردیلیم ............. بمبلغ 1390 سال

.استنشده انجام شرکت، حساب به آنهاو واریز  وصول جهت یاقدام ،الیر اردیلیم

در  هادریافتو عدم احراز اطمینان در خصوص انعکاس کلیه  هادریافتاحتمال عدم ثبت بموقع کلیه یسکشرح ر

ی شرکتهاحساب

 اقدامات ای و بانک به دیسررس در یافتنیدر اسناد یارائه تدوین و اجرای دستورالعمل مناسب در موردپیشنهاد

 هاتدریافده از فرم رسید دریافت به ازای کلیه ، استفا. همچنیندیسررس در وصول عدم صورت در مربوط

الذکری فوقهاچکی شرکت و تعیین تکلیف هاحسابو وجوه واریزی به 

 الوصولعدم شناسایی و عدم اقدام بموقع درخصوص مطالبات مشکوک .33 عنوان یافته

 و هیزتج ستیل و نشده یبررس ،، از نظر قابلیت وصولمنظم فواصل در یتجار یافتنیدر یهاحساب ماندهشرح یافته

 سال مانده %89) الیر ونیلیم .............. شامل یتجار یافتنیدر یهاحساب مانده .شودینم هیته یسن لیتحل

 مانده ال،یر ونیلیم ............. بمبلغ ها پرداخت شیپ و الیر ونیلیم .......... مبلغ یتجار یافتنیدر اسناد ،(یجار

 ورتص یاقدام آنها، فیتکل نییتع به نسبت یدگیرس مورد خیتار تا که بوده یسنوات و راکد یهاحساب

 شرکت یمال تیریمد توسط یمقاطع در الوصول مشکوک مطالبات گزارشالزم به ذکر است،  .است رفتهینپذ

 148 ماده 11 بندمفاد  با مطابق) الزم طیشرا احراز خصوص در کنیل ،دهیرس رهیمد اتیه اطالع به و هیته

 نیهمچن است.دهشناتی فراهم ،مستند(مربوط هایدر خصوص شناسایی هزینه میمستق یهامالیات قانون

.استدهینرس موسسه نیا اطالع بهی، دگیرس خیتار تا یحقوق واحد اقدامات

عدم اقدام بموقع در خصوص وصول مطالبات شرکت و افزایش مطالبات الوصولشرح ریسک

 الذکرهای فوقو مستندسازی هابررسیانجام پیشنهاد
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 (nonauditableعدم امکان رسیدگی به فاکتورهای فروش) .34 عنوان یافته
 رهشما با بعد یمال سال اول در و کرده رییتغ یمال سال هر انیپا در فروش یفاکتورها الیسر شمارهشرح یافته

 هب نسبت نانیاطم و یزمان انقطاع آزمون انجام به نسبت توان ینم لذا شود، یم صادر یدیجد الیسر

 الس شده ارائه یها فاکتور نیآخر) نمود حاصل نانیاطم یمال سال هر انیپا در فاکتورها ی هیکل ثبت

 نیهمچن. است دهینگرد ارائه شماره................ یها فاکتور و بوده ی........................ها شماره 1392

(.شود یم شروع ............. شماره از 1393سال یفاکتورها الیسر شماره

وبدهکارانهادریافتی فروش، درآمدها،هاحساباحتمال تحریف شرح ریسک

 استفاده از فاکتورهای دارای شماره سریال چاپیپیشنهاد

هاپرداختها، بستانکاران و موارد مستعد بهبود چرخه خرید، هزینه .6.2.3.9

 ی خریدهادرخواستافقت با برخی از عدم درج دالیل عدم مو .35 عنوان یافته

 رندهیگ میتصم مسئول توسط مربوط لیدال د،یخر یهادرخواست از یبرخ با موافقت عدم صورت درشرح یافته

.پذیرددرج و مستندسازی مناسب صورت نمی

 عدم دستیابی به برخی از اهداف مبنای صدور درخواست خرید.شرح ریسک

ی انجام اقدامات جایگزین برای کسب ی خرید همراه با نحوههادرخواستفقت با درج دالیل عدم مواپیشنهاد

اطمینان درخصوص ایفای وظایف و تحقق اهداف مورد نظر.

 کنندگان کاال و خدماتعدم انجام اقدام مناسب در خصوص شناسایی عرضه .36 عنوان یافته

رد برخی از کاالها و خدمات خریداری شده اخذ استعالم بها و برگزاری فراخوان عمومی در موشرح یافته

.استنامه معامالت شرکت، صورت نپذیرفته)انتخاب بصورت نمونه تصادفی( مطابق با آیین

عدم تحقق اهداف اثربخشی و صرفه اقتصادی بعلت عدم انتخاب کیفیت بهینه و کمترین قیمت)با شرح ریسک

رعایت کیفیت مناسب(

کنندگان کاال و خدمات مورد نظر و رعایت یق مناسب در خصوص انتخاب عرضهانجام بررسی و تحقپیشنهاد

نامه معامالت شرکت در این خصوصمفاد آیین
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 ی خرید معوقهادرخواستعدم انجام کنترل مناسب در خصوص  .37 عنوان یافته

ب درخصوص ی درخواست خرید دارای شماره سریال، کنترل مناسهافرمرغم استفاده از علیشرح یافته

ی معوق و پیگیری موارد اقدام شده )دریافت صورتحساب به ازای خریدها( بموقع انجام هادرخواست

ی خرید مربوطه، بموقع دریافت و در هاحسابنشده و در مورد برخی از خریدهای مواد اولیه، صورت

استی شرکت انعکاس نیافتههاحساب

هاحسابکامل نبودن -شرح ریسک

 مکرر قانون مالیتهای مستقیم 169ارشات فصلی موضوع ماده ناقص بودن گز-

ی معوق و توجیه موارد اقدام نشده با هدف تعیین موارد اقدام شده و پیگیری هادرخواستکنترل پیشنهاد

 ی شرکتهاحسابدرخصوص اخذ صورتحساب و انعکاس بموقع رویدادهای مذکور در 

 

 اسب و عدم رعایت ترتیب در صدور چکفقدان فرم دستورپرداخت من .38 عنوان یافته

نگرفته و فرم مجوز دستورپرداخت، صورت هاچکهای صدور چک به ترتیب شماره سریال برگهشرح یافته

فاقد شماره سریال است.

ی شرکت.هاحسابی صادره، در هاچکعدم انعکاس بموقع -شرح ریسک

 ایجاد فرصت اشتباه یا سوء استفاده-

و استفاده از فرم مجوز دارای  هاچکی صادره، طبق شماره سریال هاچکی ترتیب رهرعایت شماپیشنهاد

 آنها یی صادره، توسط فردی مستقل از صادر کنندههافرمئ  هاچکشماره سریال و کنترل ترتیب 

 

 ی مبنای پرداختعدم ابطال مدارک مثبته .39 عنوان یافته

 مناسب نحو به مجدد استفاده از جلوگیری جهت پیوست رکمدا و مستندات چک، صدور با همزمانشرح یافته

ی، ای نمونههابررسید. الزم به توضیح است، در شونمی باطل ("پرداخت شد")با استفاده از مهر 

.ب شماره اسناد1393درنیمه نخست سال ) یحسابدار اسناد از یبرخ  به بیترت ه........................

..........  مورخ  ی گردان وسند حسابداری شمارهگزارش تنخواه فاقد( 2/4 و20/2 ،7/2 یها خیتار

 .استبوده ،شدهانجام یهانهیهزی فاقد مدارک مثبته 31/6

پرداخت وجوه بدون خرید کاال و خدمات-شرح ریسک

 بروز سوء جریان-

 ابطال مدارک مبنای پرداخت به شرح فوقپیشنهاد
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 لزحمه بدون تایید کارکرداپرداخت حق .40 عنوان یافته

 در رعایت مفاد قانون مبارزه ای()بررسی نمونه،یاالزحمهحق یقراردادها از یبرخ با ارتباط درشرح یافته

، از آنان قرارداد طرف اشخاصمقدماتی  ییشناساالزم در خصوص  مدارکبا پولشویی، 

 اتتعهدایفای  و کارکردییدتا گزارشات الزحمه، مستند بهپرداخت حق نیهمچن است.شدهاخذن

. استی،نشدهقرارداد

عدم رعایت ضوابط و الزامات قانون مبارزه با پولشویی-شرح ریسک

پرداخت وجوه بدون دریافت خدمات الزم-

 سوء جریان-

رعایت الزامات قانون مبارزه با پولشویی-پیشنهاد

ت مستندسازی مناسب در خصوص دریافت خدمات قراردادی، قبل از پرداخ-

الزحمهحق

موارد مستعد بهبود چرخه موجودی مواد و کاال.6.2.3.10

 عدم شناسایی کاالی ناباب و کم گردش .41 عنوان یافته

 رب مازاد ای ناباب مصرف، کم یکاالها یریگ میتصم و ییشناسا خصوص در یدستورالعملشرح یافته

.استنشده نیتدو اجیاحت

ودی موارد و کاالعدم انعکاس مبالغ صحیح در سرفصل موج-شرح ریسک

هاموجودیی ناشی از نابابی و ضایعات هازیانافزایش -

تدوین و اجرای دستورالعمل مناسب در خصوص بازدید و بررسی ادواری و شناسایی اقالم پیشنهاد

در  هاحسابمذکور به منظور اقدام بموقع در خصوص کاهش اقالم فیزیکی وهمچنین تعدیل 

موارد لزوم

.

www.irhesabdaran.ir



63

 عدم اعمال کنترل مناسب درخصوص دستمزد و سربارمستقیم .42 یافته عنوان

ی مدون و مناسب ، و متناسب با نامهی محصوالت تولیدی، با استفاده از شیوهبهای تمام شدهشرح یافته

 وردم کار میزاناست. بعنوان مثال، اهداف حسابداری مدیریت، محاسبه و تجزیه و تحلیل نشده

های دستمزد و سربار، در بهای که بصورت هزینه آالتماشین و رگرانکا کار از اعم) نیاز

 درشرایط محصوالت، از یک هر تولید جهت( یابدی کاالی تولیدشده انعکاس میشدهتمام

 واحد یروزه 15 گزارشات دراست. نشده برآورد)تولید مورد انتظار در شرایط عادی( عادی

 هب مربوط آالتنیماش کارکرد ساعتواقعی مربوط به  اتاطالع اطالعات، یفناور و یزیربرنامه

، لیکن تجزیه تحلیل مناسب در خصوص مقایسه با شرایط مورد گرددیم درج گزارش یدوره

 .پذیردی انحرافات سربار و دستمزد صورت نمیانتظار یا شرایط استاندارد و محاسبه

ریت اطالعی مدیکاالی تولید شده، منجر به بی یعدم شناسایی و تجزیه تحلیل بهای تمام شدهشرح ریسک

سازی بهای در خصوص نقاط مستعد بهبود خواهد شد و اقدامات مناسب در خصوص بهینه

 نخواهدپذیرفتی کاالی تولید شده و افزایش قدرت رقابت شرکت در بازار، صورتشدهتمام

 باال رتبه ریسک

ی کاالی تولیدشده و شدهی بهای تمامخصوص محاسبهتدوین و اجرای دستورالعمل مناسب در پیشنهاد

ظرفیت  ی بهینه ازانجرافات دستمزد و سربار، به منظور شناسایی نقاط مستعد بهبود و استفاده

 آالت.نیروی کار و ظرفیت ماشین

 ی ثابتهاداراییموارد مستعد بهبود چرخه .6.2.3.11

 ی دارایی ثابتهابحسای عینی با دفاتر و هاموجودیعدم تطبیق .43 عنوان یافته

 اضافه ثابت یهادارایی گزارشات با اموال جمعدار توسط اموال ستمیس یانهیماه گزارشاتشرح یافته

 قالما کنترل به نسبت منظم یهادوره یط کنیلشود، می کنترل (دفاتر در مندرجی طی دوره)شده

 اطالعاتی انجام شده، هایبررسطبق  .استهدیامن عمل به یاقدام ینیع مطابقت قیطر از موجود

 .، فاقد محل استقرار است هادارایی از قلم.................تعداددر مورد  اموال یکارتها در مندرج

 بایی، دارا پالک رفتن نیب از ای آنها یرو بر پالک نصب عدم لیدل به هادارایی از یبرخهمچنین، 

 .یستن یابیرد قابل اموال ستیل

ی فیزیکی، مشتمل برجابجایی، برکناری، ... در هاداراییاس بموقع تغییرات عدم انعکشرح ریسک

 ی شرکت.هاحساب

ای وضعیت موجود و انعکاس آثار آن در ی مذکور و بازدید دورههاداراییاصالح حساب پیشنهاد

 ی شرکتهاحساب

www.irhesabdaran.ir



64

 ی ثابتهاداراییی بهینه از عدم استفاده.44 عنوان یافته

 بررسی مورد ذیصالح مقامات توسط منظم هایدوره طی ثابت داراییهای از استفاده حـوهنشرح یافته

.گیردنمی قرار  گیری تصمیم و ارزیابی مورد آنها از مطلوبتر استفاده امکان و قرارنگرفته

 ی بهینه از منابع شرکتوری و عدم استفادهکاهش بهرهشرح ریسک

هاداراییی مناسب از ه منظور احراز اطمینان در خصوص استفادهانجام بازدید منظو و ادواری بپیشنهاد

 ی شرکتهاداراییی برخی از فقدان اسناد مالکیت و عدم احتساب بهای تمام شده.45 عنوان یافته

 یرادا بیترت به آالت،نیماش و تیمالک تحت یهانیزم شامل شرکت ثابت یهادارایی از یبرخشرح یافته

 تیمالک سند فاقد و یدادگستر یرسم کارشناس توسط یگزار ارزش بدون تیمالک توافقنامه

.باشدیم

درموارد فاقد سند مالکیت، انجام اقداماتی که نیاز به سند مالکیت خواهد داشت، -شرح ریسک

امکانپذیر نخواهد بود

های است، ماندهی شرکت انعکاس نیافتههاحسابدر مواردی که ارزش دارایی در -

های ی مالی شرکت از بابت انکاس بهای تمام شده و هزینههاصورتو  هاحساب

 ی مذکور، فاقد شرایط الزم استهاداراییاستفاده از 

ریزی و انجام اقدامات الزم برای اصالح به شرح فوقبرنامهپیشنهاد

موارد مستعد بهبود چرخه حقوق و دستمزد .6.2.3.12

های پرسنلیمناسب نبودن پرونده.46 عنوان یافته

 ریتصو به مربوط مستندات و مدارک فاقد و بوده ناقص موارد یبرخ در یپرسنل یها پروندهرح یافتهش

 سوء رمف ،یقبل یخدمت سوابق استخدام، ی هیاول فرم ،یلیتحص مدرک نیآخر خدمت، انیپا کارت

.باشد یم پرسنل ادیاعت عدم شیآزما و نهیشیپ

 زماحتمال جذب نیروهای فاقد شرایط الشرح ریسک

مستندسازی شرایط احراز کارکنان بطور کاملپیشنهاد

.
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 ی کارکرد و حقوق و مزایاهالیستفقدان کنترل مناسب در خصوص تغییرات .47 عنوان یافته

یست کارکرد ل تنظیم سئولینم از مستقل یشخص توسط دستمزد و حقوق ستیل در کارکنان راتییتغشرح یافته

 ورمذک راتییتغ مجوز خصوص نیا در و نشده کنترل ایای کارکنانی حقوق و مزو لیست محاسبه

 به نل،پرسو ماموریت  یماهانه کارکرد یهالیستبعالوه،  .استتصویب نشده مسئولین مجاز، توسط

 نامه یط) خود نیجانش به عامل ریمد اریاخت ضیتفو بموجب. استدهیرس رعاملیمد نیجانش دییتا

 و کاال دیخر مجوز صدور اختیارات تفویضی، محدود به  ،(........1392 مورخ ج/........... شماره

 .استبوده یادار مکاتبات یامضا و پرداخت دستور صدور متوسط، معامالت سطح در خدمات

درضمن گزارش ماموریت با تایید فرد مجاز ، بیانگر تایید انجام خدمات، بعنوان مبنای پرداخت 

ود.شی مورد نظر ، صادر نمیهزینه

ی حقوق و مزایای کارکرد و محاسبههالیستاحتمال بروز اشتباه و درج موارد غیر مجاز در شرح ریسک

تهیه گزارش تغییرات ماهانه )نسبت به ماه قبل( و تصویب آن توسط فردی مستقل از -پیشنهاد

تنظیم کنندگان مدارک مذکور.

ی کارکرد توسط مسئولین مربوطهالیستامضای -

احل الزم در خصوص صدور گزارش ماموریت و تایید انجام خدمات و استفاده انجام مر-

 ی ماموریتاز آن بعنوان مبنای پرداخت فوقالعاده

 ی خالص پرداختی، ارسالی به بانکهالیستوجود اشتباه در .48 عنوان یافته

 از تقلمس اشخاصی توسط پرداختنی، خالص مبلغ و حساب شماره نام، نظر از بانک، به ارسالی لیستشرح یافته

 یاماسهای انتخابی، مورد برخی از نمونه درشود. ، کنترل نمیدستمزد و حقوق لیست کنندگان تهیه

.استدارای اشتباه بوده افراد

 احتمال بروز سوء جریانشرح ریسک

ی مذکورهالیستانجام کنترل فوق الذکر توسط فردی مستقل از تنظیم کنندگان پیشنهاد

www.irhesabdaran.ir



66

 .49 عنوان یافته

 اساس بر تهران، دفتر در اشخاص جذب خصوص در یاالزحمهحق یقراردادها از یبرخ موضوعشرح یافته

 سطح توجه بهبای، پرداخت یالزحمهحق زانیم نییتع ینحوه و نبوده یانسان منابع واحد یازسنجین

مشاغل شرکت تعیین  بندی، مطابق با ضوابط طرح طبقمحوله امور و ها ییتوانا الت،یتحص

است.نشده

عدم رعایت ضوابط شرکت ، منجر به ایجاد شرایط تبعیض آمیز و کاهش انگیزش سایر -شرح ریسک

کارکنان خواهد شد.

بندی مشاغلرعایت ضوابط مقرر در طرح طبقهپیشنهاد
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ی انجام شدههابررسییافته های حاصل از سایر .6.2.4

 جمع عمومی اجرای مصوبات م .6.2.4.1

بعمل آمده، تکالیف مجمع عمومی عادی و همچنین اقدامات انجام شده در خصوص اجرای تکالیف  های برسیطبق 

و رفع اشکاالت و نقاط ضعف مربوطه به شرح زیر بوده است:

09/09/93توضیحات شرکت در اقدامات شرکتتکالیف مجمعردیف

شماره 

بند

در شرح

دست 

اقدام

اقدام 

نشده

گزارش حسابرس  4در خصوص بند 11-5

قانونی مقرر گردید هیات مدیره در اسرع 

وقت با استفاده از کارگروه و یا استفاده از 

خدمات یکی از موسسات حسابرسی عضو 

جامعه حسابداران رسمی 

. و با رعایت صرفه و  ...........................

صالح شرکت وصول مطالبات و همچنین 

رد مورد اشاره در گزارش سایر موا

حسابرسی را مورد پیگیری و اقدام قرار 

دهد بطوریکه ظرف مدت سه ماه مطالبات 

مذکور به حیطه وصول آید و گزارش 

اقدامات صورت گرفته جهت انجام 

الزم در اختیار حسابرسان و  های برسی

بازرس قانونی و سهامدار عمده قرار گیرد.

ی هاشرکتبا ضمن انجام مکاتبات مکرر *

گروه و تشکیل جلسات متعدد در دفتر 

ریاست محترم سازمان، پیگیری مستمر 

برای وصول مطالبات ادامه دارد. همچنین 

.  نیز برای  با موسسه حسابرسی ..............

 . رفع مغایرت مورد ادعای شرکت ...........

جهت انجام حسابرسی مذاکره بعمل آمده   

بدهی است. همچنین در خصصوص

. نیز اقدامات حقوقی  شرکت ..................

از طریق مراجع قضایی توسط واحد 

حقوقی انجام شده که آراء مربوطه به 

صورت قطعی صادر شده است و حکم 

جلب آنها اخذ و ممنوع الخروج شده اند. 

گزارش حسابرسی و  5در خصوص بند 22-5

بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره در 

تای استانداردهای حسابداری موضوع راس

زیان تسعیر ارز مرتبط با خرید دارایی های 

ثابت ناشی از کاهش ارزش پول اشاره شده 

در بند گزارش حسابرس را ظرف یک ماه 

 با هماهنگی مدیریت حسابرسی داخلی 
و

سازمان ایمیدرو و نیز حسابرس مستقل و 

بازرس قانونی و ............. ارائه گردد.

در این خصوص قبل از برگزاری مجمع *

عمومی عادی مکاتبه ای با سازمان 

حسابرسی بعمل آمده و مراتب اعتراض 

شرکت اعالم شده است. با توجه به نظر 

ریاست محترم مجتمع مبنی بر اینکه این 

موضوع در مورد سایر شرکت ها تحت 

پوشش .............. نیز اعالم شده لذا  منتظر 

ر مناسب از سوی سازمان میاعالم راهکا

باشیم.
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09/09/93توضیحات شرکت در  اقدامات شرکتتکالیف مجمع ردیف

شماره 

بند

در شرح

دست 

اقدام

اقدام 

نشده

گزارش حسابرس و  6در خصوص بند  3-5 3

بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره تعیین 

تکلیف بدهی مالیاتی شرکت را تا حصول 

نتیجه نهایی مورد پیگیری و اقدام الزم قرار 

دهد در این زمینه شرکت می تواند از تجربه 

 یاتیمشاوران مالیاتی باالخص مشاور مال

.................... استفاده نماید.

در این خصصوص اقدامات موثر توسط *

مشاور مالیاتی شرکت صورت گرفته 

است. علی ایحال تا بررسی موضوع در 

مراجع حل اختالف مالیاتی و عندالزوم 

شورای عالی مالیاتی نیاز به زمان دارد.

گزارش حسابرس و  7در خصوص بند  4-5 4

نونی، مقرر شد هیات مدیره ظرف بازرس قا

یک ماه نسبت به اخذ پاسخ تاییدیه ارسالی 

جهت خزانه داری وزارت امور اقتصادی و 

دارایی در خصوص تسهیالت مالی دریافتی 

به مبلغ........ میلیارد ریال اقدام و تاییدیه یاد 

ی الزم به هابررسیشده را جهت انجام 

د.حسابرس و بازرس قانونی ارائه نمای

با پیگیری های بعمل آمده متاسفانه تائیدیه *

ارسالی از سوی خزانه پاسخ داده نشده 

بود. لذا مجددا یک نسخه تائیدیه تحویل 

... ثبت شد 0و طی شماره ............ مورخ ..

که منتظر ارائه پاسخ می باشیم.

گزارش حسابرس و  9در خصوص بند  5-5 5

مدیره  بازرس قانونی، مقرر شد هیات

گزارش جامعی از پروژه احداث کارخانه 

تولید ........................ مشتمل بر بیان میزان 

پیشرفت فیزیکی و مالی، مشکالت و 

به روز شده و  cpmتنگناها، بهمراه 

پیشنهادات و راهکارهای اجرایی الزم که 

فرایند اجرایی پروژه را تسریع نماید تهیه و 

عامل .................. به ریاست محترم هیات 

ارائه نماید.

گزارش الزم به ریاست ..................... 

ارائه و با توجه به اینکه ادامه پروژه 

مستلزم تامین و تخصیص تسهیالت بانکی 

است، با راهنمایی جناب دکتر 

..................................... مکاتباتی با 

رم اقتصادی سازمان مدیریت و وزیر محت

و دارایی بعمل آمده است.

گزارش حسابرس  10در خصوصص بند  6-5 6

و بازرس قانونی، مجتمع مقرر داشت 

پیگیریهای الزم توسط هیات مدیره 

شرکت بعمل آید.

با توجه به تحریم های موجود در *

سسیستم بانکی استفاده از حدود 

انده .......................... میلیون دالر باقیم

فعال میسر نمی باشد. مگر اینکه خرید از 

کشور ....................... صورت پذیرد.
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09/09/93توضیحات شرکت در اقدامات شرکتتکالیف مجمعردیف

شماره 

بند

در شرح

دست 

اقدام

اقدام 

نشده

گزارش حسابرس و  11در خصوص بند 77-5

بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره 

وصول مطالبات شرکت را از طریق 

به صورت  5-1کارگروه اشاره در بند 

موثر و مستمر مورد پیگیری قرار دهد و 

مه ریزیهای الزم جهت بازپرداخت برنا

اقساط سرسید شده بعمل آید.

به لحاظ عدم پیگیری بانک ها در *

خصوص اقساط، اصلح است پس از 

اعالم نظر خزانه در پاسخ به تائیدیه 

ارسالی اقدام شود.

مصوبات هیأت مدیره درخصوص بهبود کنترل داخلی.6.2.4.2

. 

. 

 مقایسه عملکرد و بودجه.6.2.4.3

 .شودی مصوب بوده و تجزیه و تحلیل انحرافات عملکرد از بودجه انجام نمیشرکت فاقد بودجه

 نامه مدیریت.6.2.4.4

، موارد اقدام نشده و عدم رعایت به 1392بر اساس نامه ی مدیریت برای سال مالی منتهی به ... اسفندماه 

 شرح زیر می باشد:

 ن شده.ی تدویلب یک برنامهبرقراری سیستم کنترلی مناسب بمنظور پیگیری منظم مطالبات در قا -1

ی هر ی دارای شماره سریال چاپی و امضای آن توسط مسئولین ذیربط، درج شمارههافرماستفاده از  -2

فرم بر روی فرم مرتیط و بالعکس )عطف........
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اصالحیه قانون تجارت .6.2.4.5

نتایج بررسی با استفاده از چک لیست مربوطه به شرح جدول زیر بوده است:

عدم رعایت مفاد قانونی ماده قانون رهشما

، قبل یا بعد از نام شرکت درج نگردیده است."سهامی خاص "در اوراق شرکت، عبارت  4

ی مالی، گزارش مدیران و بازرس و هاصورتمجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به  138و  89

موعد پیش بینی شده در ، در 1392ی مالی برای سال مالی هاصورتسایر امورمربوط به 

اساسنامه تشکیل نشده است.

ی هیات مدیره به مدیرعامل مشخص نمی باشد.حدود اختیارات تفویض شده 124

معامالت اشخاص وابسته، در برخی از موارد بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته است 129

 9ع عمومی مورخ بغیر از حق حضور در جلسات و پاداش هیات مدیره که توسط مجم 134

ای با یکی از به تصویب رسیده، شرکت اقدام به عقد قرارداد حق الزحمه 1393شهریور ماه 

است.اعضاء غیر موظف ..........................................بعنوان مشاور نموده

ماهه، تهیه نشده و به  6ی ی دارائی و قروض شرکت در پایان دورههاصورتخالصه  137

است.ازرسان ارائه نگردیدهب

تا تاریخ مورد رسیدگی برخی از مصوبات مجمع عمومی )به شرح جدول مندرج در بخش  142

......(انجام نشده یا به نتیجه قطعی نرسیده است.
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ی مستقیمهامالیاتقانون .6.2.4.6

رسیدگی به مالیات عملکرد

سال 

مالی

 1391)میلیون ریال( 1392

میلیون 

ریال

وه نح

تشخیص
سود 

)زیان( 

ابرازی

درآمد 

مشمول 

مالیات

مالیات

مانده تادیه شدهقطعیتشخیصیابرازی

ذخیره

مانده 

ذخیره

توضیح:

ت نسبت به برگهای تشخیص صادره توسط سازمان امور ی مالی، شرکهاصورتتوضیحی  14طبق یادداشت  -1

در موعد مقرر به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده که  1390و  1389ی هاسالمالیاتی جهت عملکرد 

ریال ملیون ................های قانونی .............................پس از کسر معافیت 1392از بابت مالیات عملکرد سال مالی  -2

می باشد.

های تشخیص صادره، پیگیری از طرف شرکت از بابت مبانی رسیدگی ممیزان مالیاتی نسبت به نتایج برگ -3

است.نپذیرفتهصورت
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 مالیات تکلیفی.6.2.4.7

 

 .استدهینگرد ارائه موسسه نیا به 1390 یمال سال یبرا یفیتکل اتیمال یمطالبه برگه -1

 شامل الیر ونیلیم..............................بمبلغ یفیتکل اتیمال ،1392 یمال سال یاتیمال یحسابرس گزارش بموجب -2

 .باشد یم( م.م.ق 197 ماده) مقرر زمان در مزبور یهامالیات پرداخت عدم از یناش متعلقه جرائم و اتیمال اصل

 یهامالیات تطابق لذا ده،ینگرد ائهار موسسه نیا به یدگیرس مورد یدوره در یفیتکل اتیمال یزیوار یها شیف -3

  .باشدینم ریپذامکان مزبور یدوره در یزیوار یهاشیف و متعلقه

 رکتش طرف از یریگیپ ات،یمالی مطالبه یبرگها جینتا به نسبت یاتیمال زانیمم یدگیرس یمبان بابت از -4

 .استرفتهینپذصورت

 

 مالیات حقوق.6.2.4.8

 

 اموری اداره به یمیتسل و یمیتنظ یهالیست آمده، بعمل یهایدگیرس بموجب و شده اخذ یهانمونه با مطابق -1

 .استشده پرداخت بموقع و کسر محاسبه، مربوط مقررات برابر ربطیذ یاتیمال

 تشرک طرف از یریگیپ ات،یمال مطالبه یبرگها جینتا به نسبت یاتیمال زانیمم یدگیرس یمبان بابت از -2

 .استرفتهینپذصورت

ی مستقیم(هامالیاتقانون  95ن نامه تحریر دفاترقانونی )دستورالعمل ماده آیی.6.2.4.9

بررسی با استفاده از چک لیست مربوطه انجام شده است. -

است.این موسسه به موارد با اهمیتی که بیانگر عدم رعایت مفاد آیین نامه مذکور باشد، برخورد نکرده-

 

 موسسه حسابرسی..........................                                           1393ه تاریخ: ..................... ما         
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