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 لیاتک

 اربردکدامنه 
ند. به خصـو،، کلی حسابرس مستقل را در حسابرسی صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابرسی، تبیین میکاین استاندارد، مسئولیتهای  .1

، ی بـه ن  اهـدافار حسابرسی طراحی شـده بـرای دسـتیابکگردد و ماهیت و دامنه لی حسابرس مستقل تعیین میکاین استاندارد اهداف  در
 لـی حسـابرسکای نـد و مسـئولیتهکاربرد و ساختار استانداردهای حسابرسـی را ترـریم میکشود. این استاندارد همچنین دامنه توصیف می

 “ستقلمحسابرس ”اژه ند. از این پس، به جای وکا از جمله الزام به رعایت استانداردهای حسابرسی را مرخص میمستقل در تمام حسابرسیه
 شود.استفاده می “حسابرس”از واژه 

حسابرس، تدوین شده است؛ لـاا بایـد هنمـام حسابرسـی  کمالی توسط یفرض انجام حسابرسی صورتهای استانداردهای حسابرسی با پیش .2
رای بـین و مقـررات ن است در قـوانکه ممکطالعات مالی تاریخی، حسب مورد، تعدیل شود. استانداردهای حسابرسی به مسئولیتهایی سایر ا

ی ردهای حسابرسـن اسـت بـا مسـئولیتهای مرـخص شـده در اسـتانداکگونه مسئولیتها ممپردازد. اینحسابرسا  درنظر گرفته شده باشد، نمی
فـای س باید از این حسابرکننده باشد، لیککمکن است در چنین شرایطی که استانداردهای حسابرسی ممکبا ننمتفاوت باشد. در عین حال، 

 ای خود اطمینا  یابد.تعهدات قانونی، مقرراتی و حرفه

 حسابرسی صورتهای مالی

ه نیـا کـنظر حسـابرس نسـبت بـه ایننندگا  به صورتهای مـالی اسـت. ایـن هـدف بـا ا هـارکهدف حسابرس، افزایش میزا  اطمینا  استفاده .3
رسـی شـود. انجـام حساباهمیت، طبق چارچوب گزارشمری مالی مربوط تهیه شده است یا خیر، تأمین میهای باصورتهای مالی از تمام جنبه

 (1ـ: بند تکد. )رنکیای، مبنای الزم را برای ا هارنظر حسابرس فراهم مطبق استانداردهای حسابرسی و رعایت الزامات نیین رفتار حرفه

ا  راهبری واحـد تجـاری که صورتهای مالی مورد حسابرسی متعلق به واحد تجاری است لاا توسط مدیرا  اجرایی و با نظارت ارکاز ننجا  .4
نـد، کمین هبـری تعیـینا  راکـشود. استانداردهای حسابرسی، در این زمینه مسئولیتی برای مـدیرا  اجرایـی یـا ارمدیره( تهیه می)نظیر هیئت
بـر ایـن  بتنیای حسابرسی مگیرد. اما حسابرسی طبق استانداردهه نا ر بر مسئولیتهای ننهاست، نادیده نمیکه قوانین و مقرراتی را کضمن این

اسـت.  سیحسابرسی، اسا ه ایفای ننها برای انجامکاند ا  راهبری واحد تجاری مسئولیتهایی را پایرفتهکه مدیرا  اجرایی یا ارکفرض است 
 (9 ـتا ت 2 ـ: بندهای تکند. )رکا  راهبری واحد تجاری را منتفی نمیکحسابرسی صورتهای مالی، مسئولیتهای مدیرا  اجرایی و ار

 کبه عاری بود  صورتهای مالی، بـه عنـوا  یـند نسبت کاستانداردهای حسابرسی به عنوا  مبنایی برای ا هارنظر حسابرس، وی را ملزم می .5
. اطمینا  ز اطمینا  استاند. اطمینا  معقول، سطم باالیی کسب کعه واحد، از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه اطمینا  معقول مجمو

مناسـب  وافی کـسطم پایین قابل قبـول، شـواهد حسابرسـی  کاهش خطر حسابرسی به یکه حسابرس برای کنید می به دستمعقول زمانی 
یـن وجـود، اه معنی ا هارنظر نامناسب حسابرس نسبت به صورتهای مالی حاوی تحریـف بااهمیـت اسـت(. بـا ند )خطر حسابرسی بکسب ک

ز ننهـا اه حسابرس کسی دلیل محدودیتهای ذاتی حسابرسی بسیاری از شواهد حسابر ه بهکاطمینا  معقول به منزله اطمینا  مطلق نیست، چرا 
 (49ـتا ت 25ـ: بندهای تکباشد. )رننده میکه متقاعدکقطعی نیست بل ند،کگیری و ا هارنظر استفاده میبرای نتیجه

ریزی و اجرای عملیات حسابرسی و در ارزیابی اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسـی و نیـز اثـر حسابرس از مفهوم اهمیت در برنامه .6
لی، تحریفها، شامل اطالعات حاف شده یا از کبه طور  1ند.کتحریفهای اصالح نرده )در صورت وجود( بر صورتهای مالی، استفاده می

ه کنندگا  ک، بر تصمیمات اقتصادی استفادهه به طور معقول انتظار رود، به تنهایی یا در مجموعکشود قلم افتاده، زمانی بااهمیت تلقی می
 کگیرد و تحت تأثیر دررایط موجود صورت میشود، اثر گاارد. قضاوت درباره اهمیت، با توجه به شبرمبنای صورتهای مالی اتخاذ می

گیرد. حسابرس نسبت به نندگا  صورتهای مالی و میزا  یا ماهیت تحریف یا هر دو قرار میکحسابرس از نیازهای اطالعات مالی استفاده
هـایی یـا در مجمـوع بـر ه بـه تنکـرـف تحریفهـایی کند و بنابراین، در قبال کمجموعه واحد ا هارنظر می کصورتهای مالی به عنوا  ی
 گاارد، مسئولیتی ندارد.مجموعه واحد اثر بااهمیتی نمی کصورتهای مالی به عنوا  ی

سـب که برای پرـتیبانی حسـابرس در کاربردی است کاستانداردهای حسابرسی در برگیرنده اهداف، الزامات، نحوه اجرا و سایر توضیحات  .7
احـل ای در تمـام مرای و تردیـد حرفـهای حسابرسی، حسابرس را ملزم به اعمال قضاوت حرفهاطمینا  معقول طراحی شده است. استاندارده

 ند. حسابرس از جمله ملزم به انجام موارد زیر است:کریزی و اجرای عملیات حسابرسی میبرنامه
 داخلی. ینترلهاکشامل  د تجاری و محیط ن ،ترخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت )ناشی از تقلب یا اشتباه( برمبنای شناخت حسابرس از واح 

 برسـی مناسـب افی و مناسب درباره وجود یا نبود تحریفهای بااهمیت، از طریق طراحی و اجرای روشهای حساکسب شواهد حسابرسی ک
 در برخورد با خطرهای ارزیابی شده.

  سب شده.کی نمده از شواهد حسابرس به دستا هارنظر نسبت به صورتهای مالی، براساس نتایج 

                                                                                                                                                                                          
 

 “ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی”، 450حسابرسی  و استاندارد “(1392ریزی و اجرای عملیات حسابرسی )تجدیدنظر شده اهمیت در برنامه”، 320استاندارد حسابرسی  .1
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 (10ـ: بند تکا هارنظر حسابرس، به چارچوب گزارشمری مالی و قوانین و مقررات مربوط بستمی دارد. )ر .8

رسانی خا، دیمری شود، مسئولیتهای گزارشمری و اطالعه از حسابرسی ناشی میکن است در رابطه با موضوعاتی کحسابرس همچنین مم .9
ن اسـت در کـا  راهبری یا اشخا، خارج از واحـد تجـاری داشـته باشـد. ایـن مسـئولیتها ممک  اجرایی، ارنندگا ، مدیراکدر قبال استفاده

 1استانداردهای حسابرسی یا قوانین و مقررات مربوط تعیین شده باشد.

 تاریخ اجرا
 االجرا است.شود، الزمشروع میو پس از ن   1392ه دوره مالی ننها از اول فروردین کاین استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی  .10

 لی حسابرسکاهداف 
 لی حسابرس در انجام حسابرسی صورتهای مالی عبارت است از:کاهداف  .11

مجموعه واحـد، تـا  کسب اطمینا  معقول از وجود یا نبود تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی به عنوا  یک ـ الف
هیـه الی مربوط تهای بااهمیت، طبق چارچوب گزارشمری مه صورتهای مالی از تمام جنبهکد نسبت به اینبدین وسیله حسابرس بتوان

 ند؛ وکشده است یا خیر، ا هارنظر 
 های حسابرسی.رسانی الزم طبق استانداردهای حسابرسی، براساس یافتهگزارشمری نسبت به صورتهای مالی و اطالع ـ ب

مینا  معقول برای حسابرس میسر نیست و ارائه ا هارنظر مرـروط در گـزارح حسـابرس بـا توجـه بـه شـرایط سب اطکه کدر تمام مواردی  .12
 رعـدم ا هـارنظ افی نیست، حسابرس طبق استانداردهای حسابرسی،کنندگا  صورتهای مالی، کموجود، برای مقاصد گزارشمری به استفاده

 ند.کگیری مینارهکار کی وجود نداشته باشد، از ه منع قانونی یا مقرراتکند یا در مواردی کارائه می

 فیتعار
 ار رفته است:کاستانداردهای حسابرسی، اصطالحات زیر با معانی مرخص شده برای ننها ب در .13

شخص )اشخا،( یا سازما  )سازمانهای( مسئول نظارت بر هدایت راهبردی و تعهدات مرتبط با پاسخمویی واحد  ان راهبریکار ـ الف
صـطالح، اری است. این نظارت، شامل نظارت بر فرایند گزارشـمری مـالی اسـت. در ا لـب واحـدهای تجـاری منظـور از ایـن اتج

  اکـعامل یـا سـایر ارامنا، هیئتن است شامل هیئتکیالتی و حقوقی واحد تجاری، ممکن بسته به ساختار ترکمدیره است، لیهیئت
 مطرح شده است. 8ـتا ت 1ـندهای تمرابه باشد. انواع ساختارهای راهبری در ب

شـود و اساسـاا از سیسـتم واحـد تجـاری ارائـه می که در قالـب اصـطالحات مـالی دربـاره یـکـاطالعاتی  ـاطالعات مالی تاریخی ـ ب
  در مااطعی از زهای زمانی گاشته یا شرایط و اوضاع اقتصادی در مقحسابداری ن  واحد تجاری درباره رویدادهای اقتصادی دوره

 نید.می به دستگاشته 
 سطم اطمینا  باال )نه مطلق( در رابطه با حسابرسی صورتهای مالی. کیـاطمینان معقول ـ پ
قلـم گـزارح شـده در صـورتهای مـالی و مبلـغ، نحـوه  کبنـدی، ارائـه یـا افرـای یـهرگونه مغایرت بین مبلغ، نحوه طبقه ـتحریف ـ ت

باشد. در  تباه یا تقلبتواند ناشی از اشقلم طبق الزامات چارچوب گزارشمری مالی مربوط. تحریفها میبندی، ارائه یا افرای ن  طبقه
نظر ا خیـر، ا هـاریهای بااهمیت به نحو مطلوب ارائه شده است ه نیا صورتهای مالی از تمام جنبهکبه اینه حسابرس نسبتکمواردی 

س، قضاوت حسـابر ه بهک، ارائه یا موارد افرا است بندیدر مبالغ، نحوه طبقهند، تحریفها همچنین شامل ن  بخش از تعدیالت کمی
 های بااهمیت ضروری است.اعمال ن  برای ارائه مطلوب صورتهای مالی از تمام جنبه

یـا  تواند نرانه تحریـف ناشـی از تقلـبه میکذهن پرسرمر )هریاری نسبت به شرایطی  که متضمن یکنمرشی  ـ ایتردید حرفه ـ ث
 اشتباه باشد( و ارزیابی نقادانه شواهد حسابرسی است.

ا  راهبـری کـه توسط مدیرا  اجرایـی و در مـوارد مقتضـی، ارکچارچوب گزارشمری مالی  ـ چارچوب گزارشگری مالی مربوط ـ ج
 پایرح اسـت ، قابلواحد تجاری برای تهیه صورتهای مالی انتخاب شده و با توجه به ماهیت واحد تجاری و هدف صورتهای مالی

 یا به موجب قانو  یا مقررات الزامی شده است.
ار یا دیمر اعضای تیم حسابرسی، یا کدهند و معموالا شامل مدیر مسئول ه حسابرسی را انجام میکشخص یا اشخاصی  ـ  حسابرس ـ چ

صطالح باشد، از ا ار مدنظرکدیر مسئول مؤسسه حسابرسی است. در استانداردهای حسابرسی چنانچه انجام الزام یا مسئولیتی توسط م
و  “ارکـئول مدیرمسـ”معـادل  شود. در بخش عمومی بسته به مورد از اصطالحاتاستفاده می “حسابرس”به جای  “ارکمدیر مسئول ”
 شود.برای این منظور استفاده می “مؤسسه حسابرسی”

                                                                                                                                                                                          
 

مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهای مالی ”، 240استاندارد حسابرسی  و ؛“ا  راهبریکرسانی به اراطالع”، 260برای مثال به استاندارد حسابرسی  .1
 مراجعه شود “(1394)تجدیدنظر شده 
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ی تحریف شده باشد. این خطر در سطم بااهمیتحسابرسی، به طور ه صورتهای مالی قبل از انجام کخطر اینخطر تحریف بااهمیت ـ ح
 ادعاهای مدیریت شامل دو جزء زیر است:

مورد افرـا، بـدو  در نظـر  کمانده حساب یا ی کگروه معامالت، ی کپایری ادعای مدیریت درباره ینسیب ـخطر ذاتی .1ح ـ
 ت باشد.یی یا در مجموع با سایر تحریفها، بااهمیه بتواند به تنهاکنترلهای مربوط، در برابر تحریفی کگرفتن 

گـروه  کنترلهای داخلی واحد تجاری نتواند از بروز تحریـف در ادعاهـای مـدیریت دربـاره یـکه کخطر این ـنترلکخطر  .2ح ـ
 هیـا بـ پیرـمیری ه به تنهایی یا در مجموع با سایر تحریفها، بااهمیت اسـت،کمورد افرا  کمانده حساب یا ی کمعامالت، ی
 ند.کرف و اصالح کموقع ن  را 

نـد. که حسابرس هنمام وجود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، نسـبت بـه ن  نظـر نامناسـب ارائـه کخطر اینـخطر حسابرسی ـ خ
 رف است.کخطر حسابرسی تابعی از خطر تحریف بااهمیت و خطر عدم 

سطم پایین قابـل  کاهش خطر حسابرسی به یکه توسط حسابرس برای ه روشهای حسابرسی اجرا شدکخطر این ـشفکخطر عدم  ـ د
 ه به تنهایی یا در مجموع با سایر تحریفها، بااهمیت است.کند کرف کقبول، نتواند تحریفی را 

شواهد حسابرسـی گیرد. ه مبنای ا هارنظر وی قرار میکاطالعات مورد استفاده توسط حسابرس برای دستیابی به نتایجی  ـ شواهد حسابرسی ـ ذ
 ی حسابرسی:شامل اطالعات موجود در سوابق حسابداری مبنای تهیه صورتهای مالی و سایر اطالعات است. برای اهداف استانداردها

میـت شـواهد حسابرسـی تـابع ارزیـابی حسـابرس از کمیت شواهد حسابرسی اسـت. کافی بود  شواهد حسابرسی، معیار ک .1ذ ـ
 یفیت شواهد است.کچنین خطرهای تحریف بااهمیت و هم

ای شـواهد حسابرسـی که به مربوط بود  و قابلیت اتکیفیت شواهد حسابرسی است کمناسب بود  شواهد حسابرسی، معیار  .2ذ ـ
 گیرد، اشاره دارد.ه مبنای ا هارنظر حسابرس قرار میکگیریهایی در پرتیبانی از نتیجه

به منظور نرا  داد  منابع اقتصـادی و  مندشامل یادداشتهای توضیحی به صورتی نظامارائه اطالعات مالی تاریخی صورتهای مالی ـ ـ ر
لی. چـارچوب گزارشـمری مـا کدوره زمـانی، طبـق یـ کمقطع از زما  و تغییرات ننهـا در یـ کواحد تجاری در ی کتعهدات ی

 “ی مـالیصـورتها”حی است. اصـطالح و سایر اطالعات توضیهای حسابداری اهم رویه یادداشتهای توضیحی معموالا شامل خالصه
دارد ولـی  ه طبق الزامات چارچوب گزارشمری مالی مربـوط تعیـین شـده اسـت، اشـارهکامل صورتهای مالی کمعموالا به مجموعه 

 صورت مالی منفرد نیز اطالق شود. کتواند به یمی
ا  کـمـدیرا  اجرایـی و ار ـجاری در قبال حسابرسیان راهبری واحد تکفرض اساسی در رابطه با مسئولیتهای مدیران اجرایی و ار ـ ز

 ا  دارند:و به ن  اذع راهبری واحد تجاری، از مسئولیتهای اساسی زیر در قبال انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی اطالع داشته
  چارچوب گزارشمری مالی مربوط؛صورتهای مالی طبق مسئولیت تهیه  ـ1زـ
 نترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی عاری از تحریفهای بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه؛ وکال و حفظ مسئولیت طراحی، اعم ـ2زـ
 رد  موارد زیر برای حسابرس:کمسئولیت فراهم  ـ3زـ

 ا  دسترسی به تمام اطالعات مربوط به تهیه صورتهای مالی مانند سوابق حسابداری،کام ـ الف ـ3زـ
ا  راهبـری واحـد تجـاری بـرای کـن است حسابرس از مدیرا  اجرایی یـا ارکه ممکرگونه اطالعات اضافی ه ـ ب ـ3زـ

 ند، وکدستیابی به اهداف حسابرسی درخواست 
سـب شـواهد که حسابرس دسترسی بـه ننهـا را بـرای کنانی از واحد تجاری کارکا  دسترسی نامحدود به کام ـ پ ـ3زـ

 دهد.حسابرسی، ضروری ترخیص می
تواند به اختصـار می “ا  راهبری واحد تجاری در قبال حسابرسیکفرض اساسی در رابطه با مسئولیتهای مدیرا  اجرایی و ار”عبارت 

 نیز بیا  شود. “فرض اساسی”با اصطالح 
ی و الزامـات ها، تجارب و دانش به دست نمده درباره اسـتانداردهای حسابرسـی و حسـابدارارگیری نموختهکبـایقضاوت حرفه ـ ژ

 ار حسابرسی.کای، برای اتخاذ تصمیمات مناسب با توجه به شرایط رفتار حرفهنیین
مدیره و مدیرعامل از مصادیق بـارز شخص یا اشخا، مسئول اجرای عملیات واحد تجاری. اعضای مو ف هیئتـمدیران اجرایی ـ س

 روند.مدیرا  اجرایی به شمار می
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 الزامات

 ای مربوط به حسابرسی صورتهای مالیهالزامات اخالق حرف

 (14ـتا ت 11ـ: بندهای تکند. )رک، شامل استقالل، را در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی رعایت 1ایرفتار حرفهحسابرس باید الزامات نیین .14

 ایتردید حرفه
ن است موجب تحریف بااهمیت که ممکراقب وجود شرایطی باشد ند و مکریزی و اجرا ای برنامهحسابرس باید حسابرسی را با تردید حرفه .15

 (19ـتا ت 15ـ: بندهای تکدر صورتهای مالی شود. )ر

 ایقضاوت حرفه
 (24ـتا ت 20ـ: بندهای تکارگیرد. )رکریزی و اجرای حسابرسی صورتهای مالی بای را در برنامهحسابرس باید قضاوت حرفه .16

 مناسب و خطر حسابرسیافی و کحسابرسی  شواهد
سطم پایین قابل قبول،  کاهش خطر حسابرسی به یکافی و مناسب برای کبرای دستیابی به اطمینا  معقول، حسابرس باید شواهد حسابرسی  .17

 (49ـت تا 25ـ: بندهای تکگیرد، دست یابد. )ره مبنای ا هارنظر قرار میکه بتواند به نتایج معقولی کای گونهند بهکنوری جمع
 انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی

 ار حسابرسیکحسابرسی مربوط به  رعایت استانداردهای
ار ک کاستاندارد حسابرسی، زمانی در ی کند. یکار حسابرسی مورد نظر را رعایت کحسابرس باید تمام استانداردهای حسابرسی مربوط به  .18

ر، وجـود برسی مورد نظار حساکاالجرا بوده و شرایط تعیین شده در ن  استاندارد، در اندارد الزمه ن  استکشود حسابرسی، مربوط تلقی می
 (54ـتا ت 50ـ: بندهای تکداشته باشد. )ر

به و الزامات مربوط را  کتسلط داشته باشد تا بتواند اهداف ن  را در “اربردیکتوضیحات ”استاندارد شامل  کحسابرس باید به تمام متن ی .19
 (63ـتا ت 55ـ: بندهای تکند. )رکدرستی اعمال 

ه الزامـات ایـن اسـتاندارد و تمـام اسـتانداردهای کند ممر اینکحسابرس نباید به رعایت استانداردهای حسابرسی در گزارح حسابرس اشاره  .20
 رده باشد.کار حسابرسی را رعایت کحسابرسی مربوط به 

 حسابرسیتبیین شده در استانداردهای اهداف 

لی حسابرس، باید اهداف بیا  شده در اسـتانداردهای حسابرسـی مربـوط بـا در نظـر گـرفتن رابطـه متقابـل اسـتانداردها بـا کبرای دستیابی به اهداف  .21
 (66ـتا ت 64ـت : بندهایکشود: )رارگرفته شود. این اقدام به منظور ارزیابی موارد زیر انجام میکریزی و اجرای حسابرسی بدیمر، در برنامهکی

ضرورت اجرای روشهای حسابرسی دیمری، عالوه بر روشهای الزامی شده در استانداردهای حسابرسی، بـرای دسـتیابی بـه اهـداف  ـ الف
 (67ـ: بند تکتبیین شده در استانداردهای حسابرسی؛ و )ر

 (68ـ: بند تکنوری شده. )رافی و مناسب بود  شواهد حسابرسی جمعک ـ ب

 ایت الزامات مربوطرع
 ه:کند ممر در شرایطی کاستاندارد حسابرسی را رعایت  کلیه الزامات یک، حسابرس باید 23با توجه به بند  .22

 اربرد نداشته باشد، یاکار حسابرسی مورد نظر کاستاندارد حسابرسی برای  کل یک ـ الف
ار حسابرسی که در ن  کور تابع شرایطی است که الزام ماکد، چرا ار حسابرسی مربوط نباشکاستاندارد به ن   کالزامی خا، از ی ـ ب

 (70ـو ت 69ـ: بندهای تکوجود ندارد. )ر
استاندارد حسابرسی را الزم ترخیص دهـد. در  کالزام مربوط تصریم شده در ی کن است انحراف از یکدر شرایط استثنایی، حسابرس مم .23

الزام  کیرود انحراف از ند. انتظار میکی به هدف ن  الزام، روشهای حسابرسی جایمزین را اجرا چنین شرایطی، حسابرس باید برای دستیاب
وح ، اجرای ن  رار حسابرسیکید داشته باشد ولی در شرایط خا، که ن  الزام بر اجرای روح خاصی تأکمربوط تنها زمانی منطقی باشد 

 (71ـند ت: بکبرای دستیابی به هدف ن  الزام، اثربخش نباشد. )ر
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 هدف کدستیابی به ی عدم
استاندارد حسابرسی مربوط وجود نداشته باشد، حسابرس باید اثر این موضوع را بر دستیابی  کهدف مندرج در ی کا  دستیابی به یکاگر ام .24

قـانونی یـا مقرراتـی بـرای ند و طبق استانداردهای حسابرسی، ا هار نظر خود را تعـدیل یـا چنانچـه منـع کلی حسابرس ارزیابی کبه اهداف 
ه باید طبق اسـتاندارد کهدف، موضوع مهمی است  کند. عدم دستیابی به یکگیری نارهکار کار وجود نداشته باشد، از ن  کگیری از نارهک

 (73ـو ت 72ـ: بندهای تکمستندسازی شود. )ر 2301

*** 

 اربردیکتوضیحات 

 حسابرسی صورتهای مالی

 (3د : بنک)ردامنه حسابرسی 
های بااهمیت، طبق چارچوب گزارشمری مالی تهیه شده اسـت یـا خیـر، ا هـار نظـر ه نیا صورتهای مالی از تمام جنبهکحسابرس نسبت به این .1ـت

عالیـت بیـل تـداوم فقند. چنین ا هارنظری در تمام حسابرسیهای صورتهای مالی، معمول است. بنابراین، ا هارنظر حسـابرس، مـواردی از کمی
اسـت  نکـمقررات مم ند. برخی قوانین یاکارنیی و اثربخری اداره امور واحد تجاری توسط مدیرا  اجرایی را تضمین نمیکحد تجاری یا وا

های مدیره با صـورتنترلهای داخلی یا سازگاری گزارح هیئتکبه ا هارنظر نسبت به سایر موضوعات خا، مانند اثربخری حسابرس را ملزم 
نـین ر رابطـه بـا چداستانداردهای حسابرسی مرتبط با ا هارنظر نسبت بـه صـورتهای مـالی، حـاوی الزامـات و رهنمودهـایی ند. اگرچه کمالی 

 جام دهد. یرتری را انبار کباشد، اما اگر حسابرس برای ا هارنظر نسبت به چنین موضوعاتی مسئولیت داشته باشد الزم است موضوعاتی نیز می

 (4د : بنک)رتهیه صورتهای مالی 
ا  راهبـری واحـد تجـاری گااشـته کعهده مدیرا  اجرایی یا ارقوانین و مقررات موجود، مسئولیتهایی را در رابطه با گزارشمری مالی، به .2ـت

ای از مسـئولیته ا  راهبری واحد تجـاریکه مدیرا  اجرایی و ارکاست. حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی مبتنی بر این فرض است 
 اند:قبال موارد زیر اطالع داشته و ن  را پایرفتهخود در 

 چارچوب گزارشمری مالی مربوط؛و ارائه صورتهای مالی طبق  تهیه ـ الف
تقلب یـا  ناشی ازعاری از تحریف بااهمیت  هکای گونهبه صورتهای مالیمربوط به تهیه نترلهای داخلی کحفظ  طراحی، اعمال و ـ ب

 و باشد؛ اشتباه 
 رد  موارد زیر برای حسابرس:ک فراهم ـ پ

 ،کلیه اطالعات مربوط به تهیه صورتهای مالی مانند اسناد و مدارکا  دسترسی به کام ـ1
ا  راهبری واحد تجاری برای دستیابی به اهداف کن است از مدیرا  اجرایی یا ارکه حسابرس ممکهرگونه اطالعات اضافی  ـ2

 ند، وکحسابرسی درخواست 
سـب شـواهد حسابرسـی، که حسـابرس دسترسـی بـه ننهـا را بـرای کنانی از واحد تجاری کارکامحدود به ا  دسترسی نکام ـ3

 دهد.ضروری ترخیص می
 ا  راهبری واحد تجاری برای تهیه صورتهای مالی باید اقدامات زیر را انجام دهند:کمدیرا  اجرایی و ار .3ـت

 وانین و مقررات موجود.رد  چارچوب گزارشمری مالی مربوط با توجه به قک مرخص 

 .تهیه صورتهای مالی طبق چارچوب مرخص شده 

  افی این چارچوب در صورتهای مالی. کتوصیف 

انتخـاب و  وهـای حسـابداری معقـول در شـرایط موجـود براورده مـدیرا  اجرایـی بـرای انجـام کـتهیه صورتهای مالی مستلزم این است 
رگرفتـه شـده اکار گیرند. این قضاوتها در حیطه چارچوب گزارشمری مالی بکرا ب های حسابداری مناسب، قضاوت خودارگیری رویهکب

 گیرد.صورت می

 طراحی شده است، تهیه شود: زیراهداف  ه برایکچارچوب گزارشمری مالی  کن است طبق یکمم مالیصورتهای  .4ـت
 یا   )صورتهای مالی با مقاصد عمومی(،نندگاکاستفاده ای ازمورد نیاز برای طیف گسترده کتأمین اطالعات مالی مرتر 
 خا، )صورتهای مالی با مقاصد خا،(.نندگا  کتأمین اطالعات مالی مورد نیاز برای استفاده 

چارچوب گزارشمری مالی برای صورتهای مالی با مقاصد عمومی، استانداردهای حسابداری و تفاسیر مصـوب سـازما  حسابرسـی اسـت. چـارچوب  .5ـت
 شود.می دوین یا مرخصی برای صورتهای مالی با مقاصد خا، و سایر اطالعات مالی توسط سازما  حسابرسی یا دیمر مراجع قانونی تگزارشمری مال
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نـد. اگرچـه چـارچوب گزارشـمری مـالی کل و محتوای صورتهای مالی را مرخص میکالزامات چارچوب گزارشمری مالی مربوط، ش .6ـت
 هکـلـی اسـت کل ن معمـوالا دربرگیرنـده اصـوکند لـیکو افرای همه رویدادها یا معامالت را مرخص ن ن است نحوه شناسایی، ارائهکمم
 ود.وب استفاده شهای حسابداری سازگار با مفاهیم زیربنایی الزامات چارچارگیری رویهکتواند به عنوا  مبنایی برای تدوین و بمی

ند. در بسـیاری از چارچوبهـا، صـورتهای مـالی، بـه کرتهای مالی را مرخص میامل صوکالزامات چارچوب گزارشمری مالی، مجموعه  .7ـت
 کی، یشود. در چنین چارچوبهایواحد تجاری تهیه می کرد مالی و جریانهای نقد یکقصد ارائه اطالعات الزم درباره وضعیت مالی، عمل

ادداشـتهای یا  جامع، صورت جریا  وجـوه نقـد و امل صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیا ، صورت سود و زیکمجموعه 
الی و مـصـورت  کامل صورتهای مالی تنها شامل یـکتوضیحی مربوط است. در برخی دیمر از چارچوبهای گزارشمری مالی، مجموعه 

 یادداشتهای توضیحی مربوط است.
 ست:صورت مالی منفرد )شامل یادداشتهای توضیحی مربوط( به شرح زیر ا کی از یهاینمونه

 .ترازنامه یا صورت وضعیت مالی 

  . صورت سود و زیا 

 .صورت جریا  وجوه نقد 

 ها. صورت درنمدها و هزینه 

، مسئولیتهای مدیرا  1ار حسابرسیکشرط پایرح به دلیل اهمیت فرض اساسی در اجرای عملیات حسابرسی، حسابرس باید به عنوا  پیش .8ـت
 ند. کرا در قرارداد حسابرسی درج  2ـه شرح مندرج در بند تا  راهبری واحد تجاری بکاجرایی یا ار

 بخش عمومیدر مالحظات خاص حسابرسی 
تر از اهـداف و الزامـات حسابرسـی صـورتهای مـالی در اهداف و الزامات حسابرسی صورتهای مالی در واحدهای بخش عمومی گسترده .9ـت

ای بخـش ط بـا مسـئولیتهای مـدیریت، در حسابرسـی صـورتهای مـالی واحـدهسایر واحدهای تجاری است. در نتیجه، فرض اساسی مرتب
 ات باشد.ا سایر الزامین است دربرگیرنده مسئولیتهای اضافی مانند مسئولیت انجام معامالت و رویدادها طبق قوانین، مقررات کعمومی مم

 (8: بند ک)ر اظهارنظر حسابرس

های بااهمیت، طبق چارچوب گزارشمری مالی تهیه شـده اسـت یـا خیـر، ا هـارنظر تمام جنبهه صورتهای مالی از کحسابرس نسبت به این .10ـت
 لـب چارچوبهـایند. بنابراین، ا هارنظر حسابرس به چارچوب گزارشمری مالی مربوط و قوانین و مقررات ذیـربط بسـتمی دارد. ا کمی

ری ارچوب گزارشـمصورتهای مالی طبق چـ “تهیه”ت، از این رو،گزارشمری مالی دربرگیرنده الزامات مرتبط با ارائه صورتهای مالی اس
 گیرد.را نیز دربرمی “ارائه”مالی مربوط، نحوه 

 (14: بند ک)رای مربوط به حسابرسی صورتهای مالی الزامات اخالق حرفه
نیـین ”الل، اسـت. بخرـهای الـف و ب ای مرتبط با حسابرسی صورتهای مالی، از جمله الزامات اسـتقحسابرس تابع الزامات اخالق حرفه .11ـت

 ، مربوط به حسابرسی صورتهای مالی است.“ایرفتار حرفه
 کنـد و یـکای را بـرای حسـابرس در حسابرسـی صـورتهای مـالی تعیـین می، اصول بنیـادی اخـالق حرفـه“ایرفتار حرفهنیین ”بخش الف  .12ـت

 ارت است از:ه حسابرس ملزم به رعایت ن  است عبکای بنیادی اخالق حرفهند. اصول کاربرد ن  اصول فراهم میکچارچوب نظری برای 
 اری،کدرست  ـ الف
 بیطرفی،   ـ ب
 ای،صالحیت و مراقبت حرفه ـ پ
 رازداری،   ـ  ت
 ای، ورفتار حرفه ـ  ث
 ای.اصول و ضوابط حرفه ـ  ج

 ند.کیط خا، ترریم میرا در شرا ارگیری چارچوب نظریک، چمونمی ب“اینیین رفتار حرفه”بخش ب 
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ای، حسابرس باید مسـتقل از واحـد تجـاری باشـد. طبـق رفتار حرفهار دارد، بنابراین طبق الزامات نیینکه حسابرسی با منافع عمومی سروکاز ننجا  . 13ـت
 ه وی بـدو کـشـود باعـ  می ای، استقالل شامل استقالل واقعی و استقالل  ـاهری اسـت. اسـتقالل حسـابرس از واحـد تجـاریرفتار حرفهنیین
 دهد.ای افزایش میاری و حفظ بیطرفی و نمرح تردید حرفهکند. استقالل، توانایی حسابرس را برای درستکاری، نظر خود را ا هار کسازش

به اطمینـا  مسئولیتهای مؤسسه حسابرسی را برای تعیین سیاستها و روشهای طراحی شده جهت دستیابی  1یفیت کنترل کاستاندارد  .14ـت
. 1دهـدنـا  ن ، شـرح میکارکای مربـوط شـامل اسـتقالل توسـط مؤسسـه حسابرسـی و رفتار حرفهمعقول از رعایت الزامات نیین

دهد. این مسئولیتها شـامل ای مربوط، شرح میرفتار حرفهار را در رابطه با الزامات نیینک، مسئولیتهای مدیر مسئول 220استاندارد 
ای مربوط توسط اعضای تیم حسابرسی، رفتار حرفهو جو( در ارزیابی رعایت الزامات نیینیق مراهده یا پرس)از طر هریاریحفظ 

ای مربوط توسط اعضای تیم حسابرسـی و رفتار حرفهار هنمام عدم رعایت الزامات نیینکتعیین اقدام مقتضی توسط مدیر مسئول 
، تیم حسابرسـی بـرای انجـام مسـئولیتهایش در قبـال 220. طبق استاندارد 2تار حسابرسی اسکارزیابی رعایت الزامات استقالل در 

ه کند، ممر اینکا میکیفیت مؤسسه حسابرسی اتکنترل کاربرد دارد بر سیستم کار حسابرسی ک که در یکیفیتی کنترل کروشهای 
 ند.کدیمری را ارائه  ارکراهسب شده توسط مؤسسه حسابرسی یا سایر اشخا،، کاطالعات 

 (15: بند ک)رای دید حرفهتر
 ای مستلزم هریاری حسابرس نسبت به موضوعاتی از قبیل موارد زیر است:تردید حرفه .15ـت

  سب شده در تناقض باشد.که با سایر شواهد حسابرسی کوجود شواهد حسابرسی 

  دهد.ی، مورد تردید قرار وجوها را به عنوا  شواهد حسابرسو نتایج پرس کای اسناد و مدارکه قابلیت اتکاطالعاتی 

  ی از احتمال وجود تقلب باشد.کن است حاکه ممکشرایطی 

  بر الزامات مندرج در استانداردهای حسابرسی را ضروری سازد.ه اجرای روشهای حسابرسی دیمری عالوه کشرایطی 

 اهش خطرهایی مانند موارد زیر را داشته باشد:کد ای در تمام مراحل حسابرسی الزامی است، به خصو، اگر حسابرس قصحفظ تردید حرفه .16ـت
 .نادیده گرفته شد  شرایط  یرعادی 

 گیری از مراهدات حسابرسی.ها، هنمام نتیجهتعمیم بیش از حد یافته 

 نارگیری مفروضات نادرست در تعیین ماهیت، زمانبندی اجرا و میزا  روشهای حسابرسی و ارزیابی نتایج حاصل از کب.  

ای شامل ارزیـابی نقادانـه شـواهد حسابرسـی متنـاقض و ای برای ارزیابی نقادانه شواهد حسابرسی ضروری است. تردید حرفهدید حرفهتر .17ـت
. حـد تجـاری اسـتا  راهبـری واکـوجوها و سایر اطالعات اخا شده از مدیرا  اجرایـی و ارو نتایج پرس کای اسناد و مدارکقابلیت ات

رای مثال، در سب شده با توجه به شرایط موجود است، بکفایت و مناسب بود  شواهد حسابرسی کل بررسی ای همچنین شامتردید حرفه
ت در مبلغ بااهمیـ کیپایر است، تنها شواهد پرتوانه ه ماهیتاا در برابر تقلب نسیبکی که عوامل خطر تقلب وجود دارد و مدرکمواردی 

 صورتهای مالی است.
ه دلیلـی بـرخالف ن  داشـته باشـد. بـا ایـن حـال، کـمعتبر بپـایرد ممـر این کرا به عنوا  اسناد و مدار کناد و مدارتواند اسحسابرس می .18ـت

ه دربـاره کـ. در مـواردی 3شود مورد بررسی قرار دهـده به عنوا  شواهد حسابرسی استفاده میکای اطالعاتی را کحسابرس باید قابلیت ات
هایی از احتمال وجود تقلب، تردید وجـود دارد )بـرای مثـال، اگـر در جریـا  حسابرسـی شـرایطی های اطالعات یا درباره نرانکقابلیت ات

سند معتبر نباشد یا مندرجات ن  مخدوح باشد(، استانداردهای حسابرسـی،  کن است یکه ممکند که حسابرس را متقاعد کبوجود نید 
بینی شده یا طراحی و اجرای سایر روشهای حسابرسـی ای حسابرسی پیشوی را به انجام بررسیهای بیرتر و تعیین تعدیالت الزم در روشه

 .4ندک، ملزم میفصل موضوعوبرای حل
بـا ایـن  ا  راهبری واحد تجاری را نادیده بمیرد.کاری مدیرا  اجرایی و ارکه سابقه صداقت و درستکتوا  انتظار داشت از حسابرس نمی .19ـت

ای ردیـد حرفـها  راهبری واحد تجاری، نیـاز حسـابرس را بـه حفـظ نمـرح تکمدیرا  اجرایی و ار اریکحال، اعتقاد به صداقت و درست
 تقاعد شود.مافی و یا نامناسب کسب اطمینا  معقول، با شواهد حسابرسی ناکه حسابرس هنمام کدهد ند یا اجازه نمیکمرتفع نمی

                                                                                                                                                                                          
 

 26تا  14، بندهای “ینا  بخری و خدمات مرتبطننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمکیفیت در موسسات ارائه کنترل ک”، 1یفیت کنترل کاستاندارد  .1
 13تا  8، بندهای “(1386یفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی )تجدیدنظر شده کنترل ک”، 220استاندارد حسابرسی  .2
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 (16: بند ک)رای قضاوت حرفه
ای و اسـتانداردهای حسابرسـی رفتار حرفـهزیرا تفسیر الزامات نیین ،است امری اساسیحسابرسی، ار کانجام مناسب  یبراای اعمال قضاوت حرفه .20ـت

. اعمـال ود میسر نیستگیری از دانش و تجربه درخصو، واقعیتها و شرایط موجو اتخاذ تصمیمات نگاهانه در تمام مراحل حسابرسی، بدو  بهره
 گیری درباره موضوعات زیر، ضروری است:تصمیم خصو، برایای، بهقضاوت حرفه

 .اهمیت و خطر حسابرسی 

 بندی اجرا و میزا  روشهای حسابرسی مورد استفاده برای رعایت الزامات استانداردهای حسابرسی.ماهیت، زمان 

  سـی و اردهای حسابرف اسـتاندار بیرتر برای دستیابی به اهداکسب شده و نیاز به انجام کافی و مناسب بود  شواهد حسابرسی کارزیابی
 لی حسابرس.کدر نتیجه اهداف 

 ارگیری چارچوب گزارشمری مالی مربوط برای واحد تجاری.کارزیابی قضاوتهای مدیرا  اجرایی در ب 

 ه جرایـی در تهیـاهای انجام شده توسط مدیرا  براوردسب شده برای مثال، ارزیابی منطقی بود  کگیری براساس شواهد حسابرسی نتیجه
 صورتهای مالی.

سب صـالحیت الزم کها، دانش و تجربه وی، به ه نموختهکرود این است حسابرس انتظار می که از یکای ویژگی خا، قضاوت حرفه .21ـت
 ند.ک کمکجهت اعمال قضاوت منطقی 

ن  نگـاه اسـت. مرـورت در رابطـه بـا ه حسـابرس از کـشـود ای در هر مورد خا،، بر پایه واقعیتها و شـرایطی اعمـال میقضاوت حرفه .22ـت
انمیز در جریا  انجام حسابرسی هم با دیمـر اعضـای تـیم حسابرسـی و هـم بـا اشـخا، ذیصـالح در موسسـه موضوعات پیچیده و بح 

الزامی شده است، بـه حسـابرس در  2201ه در استاندارد کگونه حسابرسی یا سایر اشخا، ذیصالح در خارج از مؤسسه حسابرسی، هما 
 ند.کمی کمکعمال قضاوتهای نگاهانه و منطقی ا

ارگیری مناسـب اسـتانداردهای حسـابداری و کـننـده بکسکه نیا ایـن قضـاوت منعکشود ای این موضوع بررسی میبرای ارزیابی قضاوت حرفه .23ـت
 وی، است یا خیر. حسابرسی بوده و متناسب و سازگار با واقعیتها و شرایط شناخته شده برای حسابرس تا تاریخ گزارح

نحو مناسـبی مسـتند شـود. در ایـن ای بایـد بـهای در تمام مراحل حسابرسی ضروری اسـت. همچنـین قضـاوت حرفـهاعمال قضاوت حرفه .24ـت
ار حسابرسـی نداشـته کـه ارتبـاط قبلـی بـا ن  ک حسابرس با تجربه که یکای گونهند بهکافی فراهم کخصو،، حسابرس باید مستندات 

گیریهای مربوط به موضوعات بااهمیت پدید نمده در مراحل مختلف ای مهم انجام شده در دستیابی به نتیجهبتواند قضاوتهای حرفهاست، 
ار کبر واقعیتها و شرایط ه مبتنی کتوا  به عنوا  توجیهی برای اتخاذ تصمیماتی دانست ای را نمی. قضاوت حرفه2ندک کحسابرسی را در

 افی و مناسب نیست.کحسابرسی حسابرسی یا شواهد 

 (17و  5: بندهای ک)رافی و مناسب و خطر حسابرسی کشواهد حسابرسی 

 و مناسب بودن شواهد حسابرسی افیک
شونده دارند و اساساا بـا شواهد حسابرسی برای پرتیبانی از ا هارنظر و گزارح حسابرس، ضروری است. شواهد حسابرسی ماهیت انباشت .25ـت

سـب شـده از کن است شـامل اطالعـات کشوند. شواهد حسابرسی همچنین ممسب میکاجرای روشهای حسابرسی در جریا  حسابرسی 
ه کـه نیا پس از اتمام حسابرسی قبلی تغییراتی ایجـاد شـده اسـت کند که حسابرس تعیین ک)به شرطی سایر منابع مانند حسابرسیهای قبلی 

یفیـت مؤسسـه حسابرسـی بـرای کنتـرل ک( یـا روشـهای 3أثیر قرار دهد یا خیرحسابرسی جاری تحت ت را برایمربوط بود  شواهد  بتواند
بر سایر منابع درو  سازمانی و برو  سازمانی، سـوابق حسـابداری  . عالوهار قبلی باشدکاری با صاحبکار جدید یا ادامه همکپایرح صاحب

ه بـه عنـوا  شـواهد حسابرسـی مـورد اسـتفاده قـرار کـسب شواهد حسابرسی است. همچنین اطالعاتی کی از منابع مهم کواحد تجاری، ی
ه ادعاهـای مـدیریت را کـعاتی اسـت ارشناس گردنوری شده باشد. شواهد حسابرسی هم شامل اطالک کن است توسط یکگیرد، مممی

ند. بعالوه، در برخی موارد، عـدم دسـتیابی بـه اطالعـات که ن  ادعاها را نقض میکند، و هم شامل اطالعاتی است کپرتیبانی و تأیید می
تفاده قـرار )برای مثال، خودداری مدیریت از ارائه تأییدیه درخواست شده( نیـز توسـط حسـابرس بـه عنـوا  شـواهد حسابرسـی مـورد اسـ

 دهد.یل میکار حسابرس را برای ارائه ا هارنظر ترکگیرد. گردنوری و ارزیابی شواهد حسابرسی، بخش عمده می
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میت شواهد حسابرسی است. مقـدار شـواهد حسابرسـی کافی بود ، معیار ک. انددیمر وابستهکافی و مناسب بود  شواهد حسابرسی به یک .26ـت
 تمـاالا شـواهدیابی حسابرس از خطرهـای تحریـف بااهمیـت )هـر قـدر خطرهـای ارزیـابی شـده بـاالتر باشـد، احمورد نیاز تحت تأثیر ارز

رار نیاز باشد( ق متری موردکن است شواهد کیفیت باالتر باشد، ممکیفیت این شواهد )هر قدر کحسابرسی بیرتری الزم است( و همچنین 
 ند.کیفیت پایین شواهد را جبرا  نمیکسب شواهد حسابرسی بیرتر، کگیرد. به هر حال، می

ای شـواهد پرـتوانه ا هـارنظر حسـابرس، اشـاره دارد. که به مربوط بود  و قابلیت اتکیفیت شواهد حسابرسی است کمناسب بود ، معیار  .27ـت
 دارد.سب این شواهد نیز بستمی کسب شواهد است و به شرایط خا، کای شواهد، تحت تأثیر ماهیت و منبع کقابلیت ات

ه حسـابرس را بـه کـسـطم پـایین قابـل قبـول ) کاهش خطـر حسابرسـی بـه یـکـسب شـده، بـرای کافی و مناسب بود  شواهد حسابرسی کرزیابی ا .28ـت
ابرسـی ایر اسـتانداردهای حسو س 500ای حسابرس بستمی دارد. استاندارد سازد(، به قضاوت حرفهگیری منطقی به عنوا  مبنای ا هارنظر قادر مینتیجه

 اربرد دارد.ک افی و مناسب،کسب شواهد حسابرسی که در جریا  حسابرسی برای کدهند مربوط، الزامات و رهنمودهای بیرتری را ارائه می

 خطر حسابرسی
ی رف است. ارزیابی خطرها بر مبنای روشهای حسابرسـی اجـرا شـده بـراکخطر حسابرسی، تابعی از خطر تحریف بااهمیت و خطر عدم  .29ـت

ت ا اعمـال قضـاوبـشود. ارزیابی خطر اساسـاا سب شده در جریا  حسابرسی، انجام میکسب اطالعات مورد نیاز به این منظور و شواهد ک
 گیری دقیق.شود، نه با اندازهای انجام میحرفه

نـد. در ک)مرـروط یـا مـردود( ارائـه  ه عاری از تحریـف بااهمیـت اسـت، ا هـار نظـر نادرسـتکن است در مورد صورتهای مالی کحسابرس مم .30ـت
صـطالح فنـی ا کشود. بعالوه، خطـر حسابرسـی یـاهمیت بود ، جزء خطر حسابرسی محسوب نمیاستانداردهای حسابرسی این خطر به دلیل بی

  ناشـی از یـازار حسـابرس در ارتبـاط بـا حسابرسـی صـورتهای مـالی ماننـد کـسب و که به فرنیند حسابرسی مربوط است و به خطرهای کاست 
 شود.دعاوی حقوقی، تخریب وجهه حسابرس یا سایر رویدادهای نظیر ن ، مربوط نمی

 خطرهای تحریف بااهمیت
 تواند در دو سطم وجود داشته باشد:خطرهای تحریف بااهمیت می .31ـت

 مجموعه واحد؛ و کدر سطم صورتهای مالی به عنوا  ی 

 ،مانده حسابها و موارد افرا. در سطم ادعاهای مرتبط با گروههای معامالت 

ه ارتباطی فراگیر با صـورتهای مـالی بـه کخطرهای تحریف بااهمیت در سطم صورتهای مالی، به معنای خطرهای تحریف بااهمیتی است  .32ـت
 مجموعه واحد دارد و بالقوه بر ادعاهای متعددی اثرگاار است. کعنوا  ی

سـب کسطم هر ادعا، به منظور تعیین ماهیت، زمانبندی اجرا و میزا  روشهای حسابرسی الزم برای ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت در  .33ـت
ی، ل خطر حسابرسـسطم پایین قابل قبو کسازد تا در یشود. این شواهد، حسابرس را قادر میافی و مناسب، انجام میکشواهد حسابرسی 

نـد. بـرای کمی گوناگو  برای ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیـت اسـتفادهند. حسابرس از روشهای کنسبت به صورتهای مالی ا هارنظر 
سـطم  کبـه یـ ند، برای دسـتیابیکل ریاضی بیا  میکلی اجزای خطر حسابرسی را به شکه رابطه کن است از مدلی کمثال، حسابرس مم

 ند. کرف استفاده کقابل قبول خطر عدم 
نتـرل، خطرهـای کنترل. خطـر ذاتـی و خطـر کشود: خطر ذاتی و خطر یل میکاز دو جزء ترخطرهای تحریف بااهمیت در سطم هر ادعا  .34ـت

 مربوط به واحد تجاری است و مستقل از حسابرسی صورتهای مالی وجود دارند.
خطر ذاتـی  ای مثال،خطر ذاتی برای برخی ادعاها و گروههای معامالت، مانده حسابها و موارد افرای مربوط، بیرتر از سایر ادعاهاست. بر .35ـت

جـاری بـه خطرهـای ت ه منجـرکـهای حسابداری توأم با ابهام عمده، معموالا بیرتر است. شرایط برو  سـازمانی براوردمحاسبات پیچیده یا 
ه، نـد و در نتیجـکن اسـت محصـولی را از رده خـارج کـتواند بر خطر ذاتی اثر بماارد. برای مثال، پیرـرفتهای فنـاوری ممشود نیز میمی

روههـای ه بـه همـه گکـنمـایی قـرار دهـد. عوامـل موجـود در واحـد تجـاری و محـیط ن  اال را بیرتر در معرض بیشکموجودی مواد و 
حت تـأثیر قـرار ای خا، را تادع کتواند خطر ذاتی مرتبط با یمعامالت، مانده حسابها یا موارد افرا یا تعدادی از ننها ارتباط دارد نیز می

رخصـه صـنعت بـا م کیـ مبود سرمایه در گردح مورد نیاز برای ادامه عملیات یا روند نزولیکتوا  به عواملی مانند دهد. برای مثال، می
 رد.کستمیهای پرشمار، اشاره کورش
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دی بـرای ه تهدیـکـنترلهای داخلی توسط مدیرا  اجرایی برای مقابله با خطرهـایی اسـت کنترل، تابعی از اثربخری طراحی، اعمال و حفظ کخطر  .36ـت
نترلهای داخلی حتی اگر به بهتـرین نحـو طراحـی و کرود. با این حال، دستیابی واحد تجاری به هدفهای مرتبط با تهیه صورتهای مالی، به شمار می

خطرهـا را  تواند ایناهش دهد اما نمیکتواند خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی را وجود محدودیتهای ذاتی، تنها میبه دلیل اعمال شود، 
نترلهـا توسـط کنترلها بر اثر تبانی یا زیرپاگااشتن کند. برای مثال، این محدودیتها شامل احتمال بروز خطا یا اشتباهات انسانی، یا دور زد  کحاف 

اثربخرـی نترلی همواره وجود خواهد داشت. در استانداردهای حسابرسـی شـرایط نزمـو  کمدیرا  اجرایی است. بدین ترتیب، برخی مخاطرات 
 .1نترلها برای تعیین ماهیت، زمانبندی اجرا و میزا  نزمونهای محتوا، مرخص شده استکرد کارک

خطرهـای تحریـف ”یبـی که بـه ارزیـابی ترکند، بلکدیمر اشاره نمیکنترل به صورت مجزا از یکاستانداردهای حسابرسی معموالا به خطر ذاتی و خطر  .37ـت
ل را بـه نتـرکطـر ذاتـی و خ، حسابرسی و مالحظـات عملـی ارکروشهای انجام تواند با توجه به فنو  یا وجود، حسابرس می پردازد. با اینمی“ بااهمیت

  می باشد.کیر می )مانند درصد( یا به صورت کتواند به صورت ند. ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت میکیبی ارزیابی کصورت مجزا یا تر
ات و رهنمودهایی را برای ترخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت در سـطم صـورتهای مـالی و در سـطم هـر ، الزام315استاندارد  .38ـت

 ند.کادعا ارائه می

 شفکخطر عدم 
رف با خطرهای تحریف بااهمیت ارزیابی شده در سطم هر ادعـا، کسطم معین از خطر حسابرسی، سطم قابل پایرح خطر عدم  کدر ی .39ـت

تواند بپایرد و ا میررف پایینتری کرد. برای مثال، هرقدر حسابرس خطرهای تحریف بااهمیت را باالتر بداند، خطر عدم وس داکرابطه مع
 تری نیاز دارد.نندهکدر نتیجه، به شواهد حسابرسی متقاعد

 کهش خطـر حسابرسـی بـه یـاکه حسابرس برای کرف مربوط به ماهیت، زمانبندی اجرا و میزا  روشهای حسابرسی است کخطر عدم  .40ـت
  توسـط نارگیری کـرـف تـابعی از اثربخرـی روشـهای حسابرسـی و نحـوه بکگزیند. بنابراین، خطـر عـدم سطم پایین قابل قبول، برمی

 حسابرس است. موضوعاتی چو :
 ریزی مناسب،برنامه 

 یب مناسب گروه حسابرسی،کتعیین تر 

 ای، وارگیری تردید حرفهکب 

  ی حسابرسی انجام شده،ارهاکسرپرستی و بررسی 

حسابرس،  روح حسابرسی نامناسب توسط کبه افزایش اثربخری روشهای حسابرسی و نحوه اعمال ننها، احتمال انتخاب ی کمکضمن 
 دهد.اهش میکروح حسابرسی مناسب و تفسیر نادرست نتایج حسابرسی را  کاربرد نادرست یک

ریزی حسابرسی صورتهای مالی و نحوه برخورد حسابرس بـا خطرهـای ارزیـابی نمودهایی را برای برنامه، الزامات و ره330و  3002استانداردهای  .41ـت
 شود.اهش یابد ولی حاف نمیکتواند رف تنها میکند. با این حال، به دلیل وجود محدودیتهای ذاتی حسابرسی، خطر عدم کشده ارائه می

 محدودیتهای ذاتی حسابرسی
ار نیسـت، بنـابراین، حسـابرس کـاهش دهد، و حسابرس قـادر بـه انجـام ایـن کرود خطر حسابرسی را تا حد صفر ار نمیاز حسابرس انتظ .42ـت

وع به دلیل ورد. این موضن به دستتواند از وجود یا نبود تحریفهای بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی اطمینا  مطلق نمی
رس قـرار گیری و ا هـارنظر حسـابه مبنـای نتیجـهکـشود بیرتر شواهد حسابرسـی ه باع  میکست وجود محدودیتهای ذاتی حسابرسی ا

 شود:ننده باشد نه قطعی. محدودیتهای ذاتی حسابرسی از عوامل زیر ناشی میکگیرد، متقاعدمی
 ،ماهیت گزارشمری مالی 

 ماهیت روشهای حسابرسی، و 

 و با هزینه منطقی. دوره زمانی معقول کالزام به انجام حسابرسی در ی 

                                                                                                                                                                                          
 

 17تا  7، بندهای (“1393شده  شده )تجدیدنظر برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی”، 330استاندارد حسابرسی  .1
 “(1392ریزی حسابرسی صورتهای مالی )تجدیدنظر شده برنامه”، 300استاندارد حسابرسی  .2
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 ماهیت گزارشگری مالی
ارگیری الزامات چـارچوب گزارشـمری مـالی مربـوط بـا توجـه بـه واقعیتهـا و کتهیه صورتهای مالی مستلزم قضاوت مدیرا  اجرایی در ب .43ـت

ن کای از ابهام است، و ممجهبا در براوردشرایط ن  واحد تجاری است. عالوه بر این، بسیاری از اقالم صورتهای مالی متضمن قضاوت یا 
است در این رابطه تفاسیر یا قضاوتهای قابل پایرح مختلفی وجود داشـته باشـد. درنتیجـه، برخـی اقـالم صـورتهای مـالی بـه طـور ذاتـی 

هـای براوردرد. برای مثـال، ایـن موضـوع ا لـب در مـورد برخـی کتوا  ن  را حاف ه با گسترح روشهای حسابرسی نمیکتغییرپایرند 
هـای حسـابداری را بـا براوردند تا معقول بـود  کسابداری مصداق دارد. در هر صورت، استانداردهای حسابرسی، حسابرس را ملزم میح

هایی از های حسـابداری واحـد تجـاری شـامل نرـانهیفـی رویـهکهای توجه به چارچوب گزارشمری مالی و موارد افرای مربوط و جنبـه
 .1مدیرا  اجرایی، مورد بررسی قرار دهد جانبداری احتمالی در قضاوتهای

 حسابرسیماهیت روشهای 
 توسط حسابرس، محدودیتهای عملی و قانونی از قبیل موارد زیر، وجود دارد:  حسابرسیسب شواهد کبرای  .44ـت

 طالعـات مـوردیا ا امل مربوط به تهیه صورتهای مالیکن است به طور عمدی یا سهوی، اطالعات کمدیرا  اجرایی یا اشخا، دیمر مم 
مـام تدستیابی به  سب اطمینا  ازکنند. در نتیجه، حتی اگر حسابرس، روشهای حسابرسی را برای کدرخواست حسابرس را به وی ارائه ن

 امل بود  اطالعات، اطمینا  یابد.کتواند از رده باشد، باز هم نمیکاطالعات مربوط اجرا 

 بنـابراین، رد  ن ، طراحـی شـده اسـتکـطور ماهرانـه و بـا دقـت بـرای پنهـا  ه بهکرد ن است با انجام تمهیداتی صورت گیکتقلب مم .
، بـرای رف تحریفهای عمدی، اثربخش نباشدکن است برای کنوری شواهد حسابرسی ممروشهای حسابرسی مورد استفاده برای جمع

شـد. ه چنـین نباکـی ه ن  شواهد معتبر است در حالکرد کن است بتوا  حسابرس را متقاعد کمم کمثال، با تبانی در جعل اسناد و مدار
 رود.ارشناس ترخیص اصالت اسناد نموزح ندیده است و چنین انتظاری هم از وی نمیک کحسابرس به عنوا  ی

 ه کـس حسابرسی، به منزله تحقیقات قضایی درخصو، تخلفات نیست. بنابراین، حسابرس، قـدرت قـانونی خاصـی ماننـد قـدرت تجسـ
 ی چنین تحقیقاتی الزم باشد را در اختیار ندارد.ن است براکمم

 به موقع بودن گزارشگری مالی و توازن بین هزینه و منفعت
تواند مبنـای معتبـری بـرای حـاف روشـی روح حسابرسی به خودی خود نمی کیا زیاد بود  هزینه اجرای ی بربود دشواری اجرا، زما  .45ـت

ریزی سـت. برنامـهننـده نیکافی متقاعدکیا شواهد حسابرسی حاصل از روح جایمزین به اندازه  ه جایمزینی برای ن  وجود نداردکباشد 
 ود  اطالعـات وبـند. با این وجـود، مربـوط کمی کمکافی برای انجام حسابرسی کبینی زما  مناسب، حسابرس را در تأمین منابع و پیش

نندگا  کدهبراین، اسـتفاا و هزینه اطالعات، تواز  ایجاد شـود. بنـاکبلیت اتیابد و باید بین قااهش میکدرنتیجه ارزح ن  با گاشت زما  
لـم بـه عند، با کرنظر دوره زمانی معقول و با هزینه منطقی نسبت به صورتهای مالی ا ها که حسابرس در یکصورتهای مالی انتظار دارند 

اسـت  لب یا اشتباهه اطالعات مورد نظر، حاوی تقکاین فرض  گیری تمام موضوعات مربوط، باه، بررسی تمام اطالعات موجود یا پیکاین
 انپایر نیست.که خالف ن  ثابت شود(، امک)تا زمانی 

 در نتیجه، حسابرس باید: .46ـت
 ه به صورت اثربخش اجرا شود.کند کریزی ای برنامهگونهحسابرسی را به 
 و های دیمر اسـتهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در ن  بیش از حوزهه خطر بروز تحریف بااکند کز کهایی متمرتالح خود را بر حوزه ،

 ند، وکم خطر کهای متری را صرف حوزهکبه همین ترتیب تالح 

  ند.کرف موارد تحریف استفاده کاز نزمو  و سایر روشهای رسیدگی به جامعه برای 

ریزی و اجرای عملیات حسابرسـی اسـت. دربرگیرنده الزاماتی برای برنامه ، استانداردهای حسابرسی46ـبا توجه به موارد مندرج در بند ت .47ـت
 از جمله، حسابرس ملزم است:

  با اجرای روشهای ارزیابی خطر و فعالیتهای مرتبط، مبنایی برای ترخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت در سطم صورتهای مـالی
 و2نورد، به دستو در سطم هر ادعا 

  3گیری نسبت به جامعه فراهم شود.ه مبنایی معقول برای نتیجهکند کای استفاده گونهروشهای رسیدگی به جامعه بهاز نزمو  و سایر 

                                                                                                                                                                                          
 

ستاندارد ، و ا(“1392شده  حسابرسی برنوردهای حسابداری شامل برنوردهای حسابداری ارزح منصفانه و موارد افرای مرتبط )تجدیدنظر”، 540حسابرسی  استاندارد .1
 11، بند “(1389مالی )تجدیدنظر شده  گزارشمری نسبت به صورتهای”، 700حسابرسی 

 10تا  5، بندهای 315استاندارد حسابرسی  .2
گیری در نمونه”، 530و استاندارد حسابرسی “ (1395)تجدیدنظر شده  روشهای تحلیلیشواهد حسابرسی ـ ”، 520؛ استاندارد حسابرسی 500و  330اردهای حسابرسی استاند .3

 “(1395حسابرسی )تجدید نظر شده 
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 مؤثر بر محدودیتهای ذاتی حسابرسی سایر موضوعات
حریفهای بااهمیت، رف تکدر مورد برخی ادعاها یا موضوعات مورد رسیدگی، نثار بالقوه محدودیتهای ذاتی بر توانایی حسابرس جهت  .48ـت

 است: زیرای برخوردار است. ادعاها و موضوعات مزبور، شامل موارد از اهمیت ویژه
  مراجعه شود( 240ت مدیرا  ارشد یا بواسطه تبانی صورت گیرد. )به استاندارد که با مرارکتقلب، خصوصاا هنمامی 

  مراجعه شود( 5501د امل بود  معامالت و روابط با اشخا، وابسته. )به استاندارکوجود و 

  مراجعه شود( 2502عدم رعایت قوانین و مقررات. )به استاندارد 

  مراجعه شود( 5703ن است موجب توقف فعالیت واحد تجاری شود. )به استاندارد که ممکرویدادها و شرایط نتی 
 نند.کتی، تعیین میاهش نثار محدودیتهای ذاکای را برای استانداردهای حسابرسی مربوط، روشهای حسابرسی ویژه 

ریزی و اجرا شود، ایـن خطر یرقابـل به دلیل محدودیتهای ذاتی حسابرسی، حتی اگر حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی به نحو مناسب برنامه .49ـت
اشـی ریف بااهمیـت نتحرف نرود. بنابراین، اگر پس از خاتمه حسابرسی، که برخی تحریفهای بااهمیت در صورتهای مالی کاجتناب وجود دارد 

نیسـت. بـه  لیات حسابرسیدر اجرای عم حسابرسـیرف شود این امر لزوماا بیانمر عدم رعایت استانداردهای کاز تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی 
یـا ه نکـاین شـود. افی و نامناسـب متقاعـدکـه حسابرس بـا شـواهد حسابرسـی ناکهر حال، محدودیتهای ذاتی حسابرسی، توجیهی برای این نیست 

مناسـب  افی وکـوجود، حسابرس، حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی انجام داده است یا خیر، با روشهای حسابرسی اجرا شده در شرایط م
داف ا توجـه بـه اهـبود  شواهد حسابرسی گردنوری شده در نتیجه اجرای ن  روشها و مناسب بود  گزارح حسابرس برمبنای ارزیابی شواهد بـ

 شود.ی حسابرس، تعیین میلک

 انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی

 (18: بند ک)رماهیت استانداردهای حسابرسی 
نـد. اسـتانداردهای حسابرسـی بـه کلـی حسـابرس فـراهم میکاستانداردهای حسابرسـی در مجمـوع، رهنمودهـایی را بـرای دسـتیابی بـه اهـداف  .50ـت

 پردازد.نین الزامات تفصیلی برای ایفای این مسئولیتها در خصو، موضوعات خا، میمسئولیتهای عمومی حسابرس و همچ
ـاز بـه کاربرد، تاریخ اجرا و هرگونه محدودیت خا، در بکدامنه  .51ـت ـابرس مج ـتاندارد مرـخص شـده اسـت. حس ـنی در ن  اس ارگیری هر استاندارد، بـه روش

 باشد. ار منع شدهکه در ن  استاندارد به وضوح این کده در ن  است، ممر ایناستاندارد قبل از تاریخ اجرای مرخص ش کارگیری یکب
بر الزامـات اسـتانداردهای حسابرسـی ن است در اجرای عملیات حسابرسی ملزم به رعایت الزامات قانونی و مقرراتی عالوه کحسابرس مم .52ـت

 ند. کابرسی صورتهای مالی را منتفی نمیم بر حسکباشد. استانداردهای حسابرسی، اجرای قوانین و مقررات حا
المللی حسابرسی است. لاا رعایت این استانداردها خود به خود موجب رعایـت استانداردهای حسابرسی اساساا منطبق بر استانداردهای بین .53ـت

 شود و نیازی به تعدیل ندارد.المللی حسابرسی نیز میاستانداردهای بین

 بخش عمومی واحدهایی حسابرس خاص درمالحظات 
ن کـاربرد دارد. به هر حال، مسئولیتهای حسابرس بخـش عمـومی ممکاستانداردهای حسابرسی اساساا برای حسابرسی واحدهای بخش عمومی نیز  .54ـت

ه کـر گیـرد امات قـراالز م بر حسابرسی، یا تعهدات واحدهای بخش عمومی ناشی از قانو ، مقررات، یا سایرکاست تحت تأثیر الزامات قانونی حا
ها، در گونـه مسـئولیتتری نسبت به مسئولیتهای حسابرسی صـورتهای مـالی طبـق اسـتانداردهای حسابرسـی را شـامل شـود. اینتواند دامنه وسیعمی

 ولها ســتورالعمن اسـت در اسـتانداردهای حسابرسـی دولتـی یـا در دکـگیـرد. ایـن مســئولیتها مماسـتانداردهای حسابرسـی مـورد بحـ  قـرار نمی
 رهنمودهای حسابرسی مربوط به بخش عمومی مورد بح  قرار گیرد.

 (19: بند ک)رحسابرسی  محتوای استانداردهای
ن کـاربردی است. اسـتانداردها، همچنـین ممکبر اهداف و الزامات، شامل رهنمودهای مربوط در قالب توضیحات  هر استاندارد حسابرسی، عالوه .55ـت

امـل کمـتن  ند. بنابراین، توجه بـهکصحیم ن  استاندارد را فراهم می که زمینه الزم برای درکلیات باشد کری با عنوا  است شامل تعاریف و بخ
 ارگیری صحیم الزامات ن  مفید است.کاهداف بیا  شده در استاندارد و ب کهر استاندارد برای در

                                                                                                                                                                                          
 

 “(1389اشخا، وابسته )تجدیدنظر شده ”، 550استاندارد حسابرسی  .1
 (“1394ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی )تجدیدنظر شده ”، 250استاندارد حسابرسی  .2

 “(1383تداوم فعالیت )تجدیدنظر شده ”، 570استاندارد حسابرسی شماره  .3
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استاندارد و رهنمودهایی برای اجرای ن  است. در  کمورد الزامات ی اربردی شامل توضیحات بیرتر درکدر شرایط ضروری، توضیحات  .56ـت
 ن است:کاین بخش از استاندارد مرخصاا مم

 الزام یا هدف ن  با دقت بیرتری توصیف شود. کمفهوم ی 
 ن است در شرایط خا، سودمند واقع شوند، ارائه شود.که ممکهایی از روشهایی نمونه 

اسـت.  اسـتاندارد سـودمند کارگیری صـحیم الزامـات یـکـنور نیسـت ولـی بـرای بخود الزامهرچند چنین رهنمودهایی به خودی 
 د.نکاستاندارد را فراهم  کن است اطالعاتی درباره پیرینه موضوعات مطرح شده در یکاربردی همچنین ممکتوضیحات 

ائه هر پیوست، در متن استاندارد مربوط یـا در عنـوا  و شود. هدف از اراربردی قلمداد میکپیوستهای هر استاندارد، بخری از توضیحات  .57ـت
 شود.مقدمه ن  پیوست توضیم داده می

 ن است موارد زیر توصیف شود:کلیات هر استاندارد، حسب ضرورت ممکدر بخش  .58ـت
  استاندارد با سایر استانداردها. کاربرد استاندارد شامل چمونمی ارتباط یکهدف و دامنه 
 د.موضوع استاندار 
 .مسئولیتهای حسابرس و اشخا، دیمر در رابطه با موضوع استاندارد 
 .زمینه تدوین ن  استاندارد 

هـای خـا، بـرای اهـداف اسـتانداردهای ه معـانی منسـوب بـه واژهکـباشـد “ تعـاریف”ای بـا عنـوا  ن است شامل بخش جداگانهکهر استاندارد مم .59ـت
نـد کقـض ند تعـاریفی را نواخت استانداردها ارائه شده است و قصد ندارکاربرد و تفسیر یکبه  کمکی ند. این تعاریف براکحسابرسی را توصیف می

ار کـا  معنـا بداردها بـه همـور، در تمامی اسـتانکن است برای اهداف دیمری در قوانین، مقررات یا سایر الزامات تعیین شده است. تعاریف ماکه ممک
 ه این معنا صرفاا در ن  استاندارد خا، مصداق دارد.ک ه صراحتاا گفته شودکرفته است، ممر این

و  کوچـکاربردی هر استاندارد حسابرسی، حسب ضرورت، مالحظات بیرتری برای حسابرسی واحدهای تجاری کدر بخش توضیحات  .60ـت
گونـه واحـدهای ا در اینارگیری الزامات اسـتانداردهای حسابرسـی رکشود. مالحظات مزبور، بواحدهای تجاری بخش عمومی ارائه می

ابرسـی را ارگیری و رعایـت الزامـات اسـتانداردهای حسکـند. در هر حال، این مالحظـات، مسـئولیت حسـابرس در بکتجاری تسهیل می
 دهد.اهش نمیکرده و کمحدود ن

 کوچکواحدهای تجاری در حسابرسی مالحظات خاص 
ه معمـوالا کبه واحدی اشاره دارد  “کوچکواحد تجاری ”، اصطالح کوچکدر بخش مالحظات خا، در حسابرسی واحدهای تجاری  .61ـت

 یفی زیر است:کدارای ویژگیهای 
 شخص حقیقی یا حقوقی(، و کمی از افراد )ا لب یکیت و مدیریت در دست تعداد کز مالکتمر ـ الف
 یا چند ویژگی زیر: کی ـ ب

 معامالت ساده، ـ1 ـ ب
 باا  یرمدو ،سیستم حسابداری ساده و  ال ـ 2 ب ـ
 رشته فعالیت محدود و تولید محصوالت محدود در هر رشته، ـ 3 ب ـ
 نترلهای داخلی محدود،ک ـ 4 ب ـ
 نترلها را به عهده دارد، یا که هر سطم مسئولیت طیف وسیعی از کسطوح مدیریتی محدود  ـ 5 ب ـ
 ده دارند.ه بیرتر ننها طیف وسیعی از و ایف را بر عهکنا  کارکم کتعداد  ـ 6 ب ـ
تمـامی  لزومـاا دارای کوچـکنیسـت و واحـدهای تجـاری  کوچـکیفی مزبور فراگیر نبوده و منحصر به واحدهای تجـاری کویژگیهای 

 ویژگیهای مزبور نیستند.
 ، اساسـاا بـرای نندسـته از واحـدهای تجـاری تـدوینکوچـکدر استانداردهای حسابرسی، مالحظات خا، مربوط به واحدهای تجاری  .62ـت

ری واحدهای تجا ن است در حسابرسیکه اوراق بهادار ننها به عموم عرضه نرده است. در هر حال، برخی از این مالحظات ممکگردیده 
 ه اوراق بهادار ننها به عموم عرضه شده است نیز مفید باشد.کی کوچک

 شود.نامیده می“ کمال ـمدیر”یر اداره واحد تجاری است، ه به طور مستمر درگک کوچکواحد تجاری  کی کدر استانداردهای حسابرسی، مال .63ـت
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 (21: بند ک)ر شده در استانداردهای حسابرسی تبییناهداف 

از  کند. اهداف بیا  شـده در هـر یـکلی حسابرس ارتباط برقرار میکه بین الزامات و اهداف کیا چند هدف است  کهر استاندارد حسابرسی شامل ی .64ـت
 ند:کمی کمکزیر  ند، و در عین حال به حسابرس در مواردکز که حسابرس بر نتایج مورد نظر ن  استاندارد تمرکشود اع  میاستانداردها ب

  ارها، وکه الزم است انجام شود، و در صورت لزوم، روشهای مناسب برای انجام این کارهایی کنگاهی از 
 ار حسابرسی.ک کیابی به اهداف، در شرایط خا، یار بیرتر برای دستکگیری در رابطه با لزوم انجام تصمیم 

پـایر اسـت. ا کاین اسـتاندارد ترـریم شـده اسـت، ام 11ه در بند کلی حسابرس کاز استانداردها، در پرتو اهداف  کاهداف بیا  شده در هر ی کدر .65ـت
 ی حسابرسی قرار دارد.لی حسابرس، در معرض محدودیتهای ذاتکهدف خا، همانند اهداف  کتوانایی دستیابی به ی

 50ـه در بنـد تکطور در استفاده از اهداف، حسابرس باید روابط متقابل بین استانداردهای حسابرسی را مورد توجه قرار دهد. زیرا هما  .66ـت
ات خا، ا برای موضوعهاربرد ن  مسئولیتکبیا  شد، استانداردهای حسابرسی در برخی موارد، به مسئولیتهای عمومی و در سایر موارد به 

های م جنبـهای اسـت. حفـظ ایـن نمـرح در تمـاپردازد. برای مثال، طبق این استاندارد، حسابرس ملزم به حفـظ نمـرح تردیـد حرفـهمی
سـطم  ک. در یـرار نرده اسـتکالزام در استانداردهای دیمر ت کریزی و اجرای عملیات حسابرسی ضروری است ولی به عنوا  یبرنامه

سئولیتهای حسـابرس ه به ترتیب به مکبر طرح سایر موضوعات، شامل اهداف و الزاماتی است عالوه 330و  315، استانداردهای ترتفصیلی
پـردازد. ایـن می برای شناسایی و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت و طراحی و اجرای روشهای حسابرسی الزم در برخورد با ن  خطرها

 های خـا، حسابرسـیشود. استانداردهای حسابرسی مرتبط بـا جنبـهارگرفته میکتمام مراحل حسابرسی باهداف و الزامات به ترتیب در 
را در  330و  315ارگیری اهـداف و الزامـات اسـتانداردهایی چـو  اسـتانداردهای کـن است چمـونمی بک( مم540)برای مثال استاندارد 

یا  شده بسید  به هدف ند. بنابراین، حسابرس برای رکرار نمیکب ننها را تارتباط با موضوع ن  استاندارد به تفصیل شرح دهد ولی مطال
 دهد.، اهداف و الزامات سایر استانداردهای مربوط را مورد توجه قرار می540در استاندارد 

 الف(ـ21: بند ک)ر بیشترروشهای حسابرسی  تعیین ضرورت انجاماستفاده از اهداف برای 

ه حسابرس را در دستیابی به اهداف تعیین شده در ن  اسـتانداردها و در کردهای حسابرسی به این دلیل طراحی شده است الزامات استاندا .67ـت
، توسـط حسـابرس ارگیری صحیم الزامات استانداردهای حسابرسـیکرود بلی حسابرس، یاری رساند. بنابراین، انتظار میکنتیجه اهداف 

ای متنـوع ور گسـتردهطارهای حسابرسی به که شرایط کند. به هر حال، از ننجا کحسابرس را فراهم افی برای دستیابی به اهداف کمبنایی 
امـات ای انجـام الزبینی شود، حسابرس درقبال تعیین روشهای حسابرسـی الزم بـرتواند در استانداردها پیشاست و تمامی این شرایط نمی

ه حسـابرس کد ن است موضوعات خاصی وجود داشته باشکار حسابرسی، ممک کیاستانداردها و دستیابی به اهداف، مسئولیت دارد. در 
ر تعیـین شـده د بر روشهای الزامی شده در استانداردهای حسابرسی را جهت دستیابی به اهدافاجرای روشهای حسابرسی دیمری عالوه 

 استانداردها، ضروری بداند.

 ب( ـ21بند  :کراهد حسابرسی )و مناسب بودن شو افیکاستفاده از اهداف برای ارزیابی 

لی حسابرس گردنوری شـده اسـت کافی و مناسب با توجه به اهداف که نیا شواهد حسابرسی کحسابرس باید از اهداف برای ارزیابی این .68ـت
رد زیـر کـند رویچیا  کن است یکافی و مناسب نیست، ممکه شواهد حسابرسی، کند. اگر حسابرس به این نتیجه برسد کیا خیر، استفاده 

 ارگیرد:کب 21بند  “ب”را برای انجام الزامات قسمت 

 هد شد،نوری شده است یا خواتر جمعارگیری سایر استانداردهای حسابرسی، شواهد حسابرسی مناسبکه نیا با بکارزیابی این 
 یا چند الزام را توسعه دهد، یا کار انجام شده در اجرای یک 

  ند.کقضاوت وی در شرایط موجود ضروری است، اجرا  ه بهکسایر روشهای حسابرسی را 
نـد کنوری ب جمعافی و مناسکتواند شواهد حسابرسی پایر نباشد، حسابرس نمیا کردهای باال عملی یا امکاز روی که هیچ یکدر شرایطی 

 ند.کص ار مرخکا  ادامه کو طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرس ملزم است اثر ن  را بر گزارح خود یا ام
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 مات مربوطارعایت الز

 (22: بند ک)رمات مربوط االز

استاندارد حسابرسی )شامل همه الزامات ن ( در شرایط خاصی مربوط نباشـد. بـرای مثـال اگـر واحـد تجـاری فاقـد  کن است یکدر برخی موارد مم .69ـت

 ن  واحد تجاری، مربوط نخواهد بود.برای حسابرسی  6101از الزامات استاندارد  کیواحد حسابرسی داخلی باشد، هیچ

بینـی ه شرایط پیشکشود ن است الزامات مرروط وجود داشته باشد. این الزامات، زمانی مربوط تلقی میکاستاندارد حسابرسی مربوط مم کدر ی .70ـت
 برای مثال: تواند صریم یا تلویحی باشد،الزام می کلی، مرروط بود  یکشده برای ن  وجود داشته باشد. به طور 

 الزام مرروط صریم است. ک، ی2الزام به تعدیل ا هار نظر حسابرس در صورت وجود محدودیت در دامنه رسیدگی 

 ا  راهبـری واحـد کـه در جریا  حسابرسی مرخص شـده اسـت( بـه ارکنترلهای داخلی )کرسانی نقاط ضعف بااهمیت در الزام به اطالع

نوری شـواهد حسابرسـی بر این، الزام بـه جمـعه مرخص شده باشد، بستمی دارد. عالوه ک، به وجود چنین نقاط ضعف مهمی 3تجاری

ه چنـین افرـایی را ک، به چارچوبی 4افی و مناسب درخصو، ارائه و افرای اطالعات قسمتها طبق چارچوب گزارشمری مالی مربوطک

 ارد.رده است بستمی دارد. این دو نمونه از الزام مرروط جنبه تلویحی دکالزامی 

ای مثـال، ربوط شـود. بـراستاندارد حسابرسی مرروط به نحوه برخورد قانو  یا مقررات م کالزام بیا  شده در ی کن است یکدر برخی موارد، مم
 شـد.انو  منـع نرـده باار، طبق قکگیری از ن  نارهکه کند به شرطی کار حسابرسی ملزم کگیری از نارهکن است الزام خاصی، حسابرس را به کمم

 ار، به صورت صریم یا تلویحی بیا  شود.کن است الزام یا منع انجام کم، ممکبسته به قوانین و مقررات حا

 (23: بند ک)رالزام  کانحراف از ی

ایـت رده است. عدم رعکالزام مربوط را مرخص  کارگیری یک، الزامات مستندسازی برای شرایط استثنایی انحراف حسابرس از ب2305استاندارد  .71ـت

 شود.الزام محسوب نمی کباشد، انحراف از یار حسابرسی مرخص، مربوط نمیک که به شرایط یکالزام  کی

 (24: بند ک)رهدف  کیدستیابی به  عدم

ای حسابرس بستمی دارد. این قضاوت به نتـایج روشـهای حسابرسـی اجـرا هدف محقق شده است یا خیر به قضاوت حرفه که نیا یکاین .72ـت
ه نیـا کـو این افی و مناسب بود  شواهد حسابرسـی گـردنوری شـدهکرسی، و ارزیابی حسابرس از حساب بق الزامات استانداردهایشده ط

براین، می دارد. بنـابرای دستیابی به اهداف بیا  شده در استاندارد، اجرای روشهای بیرتری در ن  شرایط خا، الزم اسـت یـا خیـر، بسـت
 هدف شود عبارتند از: کدستیابی به ی ن است موجب عدمکه ممکشرایطی 

  استاندارد توسط حسابرس شود. که مانع از رعایت الزامات مربوط در یکشرایطی 

  ضـروری21نـد ه با توجه به اهداف بیا  شده در بکنوری شواهد حسابرسی الزم )ه اجرای روشهای حسابرسی بیرتر یا جمعکشرایطی ، 

 سازد.ن میکاست( را  یرعملی یا  یرمم

و الزامـات مستندسـازی سـایر اسـتانداردهای حسابرسـی مربـوط، شـواهدی را بـرای  230مستندسازی حسابرسی طبق الزامـات اسـتاندارد  .73ـت
اف از اهد کهر ی نورد. هرچند مستندسازی جداگانه دستیابی بهلی حسابرس، فراهم میکگیری حسابرس درباره دستیابی به اهداف نتیجه

تواند مانع دسـتیابی ه نیا این امر میکهدف خا،، حسابرس را در ارزیابی این کمستندسازی موارد عدم دستیابی به ی ضرورت ندارد، اما
 ند.کمی کمکلی حسابرس گردد یا خیر، کوی به اهداف 

                                                                                                                                                                                          
 

 2، بند“(1397)تجدیدنظر شده  داخلی حسابرسا ار ک استفاده از”، 610استاندارد حسابرسی  .1

 13، بند “ا هارنظرهای تعدیل شده در گزارح حسابرس مستقل”، 705استاندارد حسابرسی  .2
 9، بند “ا  راهبری و مدیرا  اجراییکنترلهای داخلی به ارکرسانی ضعفهای اطالع”، 265استاندارد حسابرسی  .3

 13، بند “(1395مالحظات خا، درخصو، برخی اقالم )تجدیدنظر شده  ـشواهد حسابرسی ”، 501استاندارد حسابرسی  .4
 12،  بند 230استاندارد حسابرسی  .5


