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تفاوت حسابرسی داخلی و خارجی

حسابرسان . باشدهاي مالی میصورت2به معنی بررسی غیرسوگیرانه1حسابرسی

هاي رسیدگی، آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارك و سایر روش

هاي مالی، تصویري مطلوب و به نسبت کامل از اینکه صورتشواهد الزم براي تعیین

هاي آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا وضعیت مالی شرکت و فعالیت

.گردآوري می کنندخیر،

انواع حسابرس

. توان حسابرسان را به دو گروه حسابرس داخلی و حسابرس خارجی تقسیم کرددر یک تقسیم بندي کلی از لحاظ تابعیت سازمانی می

کند تا بتواند به اهدافش برسد و فرآیندهاي راهبري، حسابرس داخلی سازمان را یاري می. دامنه کاري حسابرس داخلی گسترده است

ها اعم از مالی و غیرمالی، ارتباط با کلیه حوزهحسابرس داخلی. هاي داخلی و مدیریت ریسک و همچنین عملیات را بهبود بخشدکنترل

همچنین حسابرس داخلی در زمینه جلوگیري از انواع تقلب نیز. ها، نظر بر آینده داردداشته و در ارزیابی پیوسته خود از فرآیندها و کنترل

در چارت سازمانی موسسه جایی براي حسابرسان داخلی . حسابرسی داخلی معموال در موسسات بزرگ مشاهده می شود.کندفعالیت می

.آنان در نظر گرفته شده و حدود وظایف و اختیارات آنان توسط مدیریت روشن شده است

ماهیت روش کار، مبتنی بر گذشته است زیرا هدف . استسازمانهاي مالی ، اظهار نظر در مورد صورتخارجیماموریت اصلی حسابرس 

ه ئدرستی اراهاي مالی منطبق بر استانداردهاي حسابرسی هستند، آیا موقعیت مالی سازمان را بهها این است که آیا صورتبررسی

ط افرادي مستقل از سازمان توسخارجیحسابرسی .کنند و آیا نتایج عملیات در یک دوره زمانی خاص، به درستی منعکس شده استمی

.صورت می پذیرد و انتخاب آنها به عهده واحد مورد رسیدگی نیست

حسابرسی داخلی و خارجیهاي تفاوت

از لحاظ هدف. 1

به منظور نیل به این هدف، . بررسی عملکرد سازمان در جهت کنترل ریسک و رسیدن به اهداف استراتژیک: حسابرسی داخلی

.کندهاي مالی و غیرمالی شرکت را بررسی میحسابرس داخلی فعالیت
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افه و ها، وضعیت سازمان را به صورت منصدهاي مالی، با توجه به قوانین و استانداربررسی اینکه آیا صورت: حسابرسی خارجی

دهند یا خیرمطلوب نشان می

از لحاظ هویت. 2

تواند توسط سازمان استخدام شود و یا برون سپاري صورت گیردمیحسابرس داخلی : حسابرس داخلی .

استیک سازمان مستقل خارجی است که به کار حسابرسی مشغول : حسابرسی خارجی.

از لحاظ دستور کاري. 3

کندمییت شود و درجهت بررسی ریسک و هدف سازمان فعالتوسط سازمان مشخص می: حسابرسی داخلی.

پردازداقالم صورتهاي مالی می3فشود و به بررسی تحریتوسط سازمان حسابرسی مشخص می: حسابرسی خارجی.

از لحاظ گزارش دهی. 4

دهدو هئیت مدیره گزارش می)در صورت وجود(به مدیریت، کمیته حسابرسی: حسابرسی داخلی.

نفعانذيدر درجه اول سهامدارن و سپس سایر :  حسابرسی خارجی.

ازلحاظ قالب گزارش دهی. 5

اي که حسابرسی حیطه(ها متناسب با نیاز مدیریت و در خصوص نحوه مدیریت ریسک و اهدافگزارش: حسابرسی داخلی

این نوع حسابرسی، در جهت کمک به سازمان به منظور حرکت رو به . به عبارت دیگر قالب خاصی ندارد. باشدمی) شودمی

.هایی ارائه گرددرود که در این زمینه توصیهباشد، بنابراین انتظار میجلوي سازمان می

باشد که با توجه به استانداردهاي حسابرسی مشخص شده است و به گزارش داراي قالب استانداري می: حسابرسی خارجی

اي داخلی را با هتواند ضعفمیهمچنین حسابرس. پردازدهاي مالی با توجه به ملزومات قانونی میمنصافه و درست اقالم صورت

. استفاده از نامه مدیریت، به مدیریت متذکر شود

از لحاظ پیگیري. 6

تواند توسط هاي صورت گرفته میهمچنین توصیه. گیرد تا موارد توصیه شده، عملی شوندپیگیري صورت می: حسابرسی داخلی

.گرفته شودمدیریت، به عنوان نوعی مشاور براي انجام امور به کار 

3 Misstated
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تا دوره حسابرسی بعدي هیچگونه اقدامی الزم نیست و در  دوره حسابرسی بعدي موارد ذکر شده باید : حسابرسی خارجی

.لحاظ شود

از لحاظ انتشار گزارش.  7

گیردبه صورت عمومی و در دسترس همگان قرار نمی: حسابرسی داخلی.

اما نامه مدیریتی، به صورت عمومی . باشدمیگزارش به عموم مردم هدف اصلی حسابرسی خارجی، ارائه : حسابرسی خارجی

.شودمنتشر نمی

از لحاظ الزام. 8

باشد و هیچ گونه الزامی براي بکارگیري آن وجود نداردبکار گیري حسابرسی داخلی، اختیاري می: حسابرسی داخلی.

گرچه روند فعلی، حرکت به سوي . ونی متفاوت هستندبا توجه به شرایط متفاوت است، زیرا الزامات قان: حسابرسی خارجی

ها و سرمایه گذاران ممکن است که باشد اما ذي نفعانی مانند بانکها از حسابرسی مینیاز شدن و معاف شدن سازمانبی

.هاي مالی کنندسازمان را ملزم به حسابرسی صورت

جمع بندي

جاي یشود که حسابرسی داخلی به نوعی یک واحد درون سازمانی بوده که در چارت سازمانبا توجه به مطالب گفته شده مشخص می

همچنین . باشدهاي حسابرسان داخلی با توجه به نیاز مدیریت، متفاوت میگیرد و وظایف آن نیز توسط مدیریت تعیین و قالب گزارشمی

اما حسابرسی خارجی داراي شکل و قالب خاص بوده که با توجه به قوانین . باشندنگاهی به آینده میحسابرسان داخلی داراي 

.کنندشود و عملکرد گذشته سازمان را بررسی میواستانداردهاي حسابرسی تعیین می


