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 اتیلک

 اربردکدامنه 
شــود. رهرســت ســایر مــالی مطــر  می بــا تهیــه مســتندات حسابرســی در حسابرســی  ــورتهای ارتبــا  دردر ایــا اســتانداردئ مســحولیت حســابر   . 1

مسـتندات در  هبـ مربـو ت ویژه است. الزاما شده ارائهمستندات در پیوست ایا استاندارد  به مربو ات و راهنماییهای ویژه استانداردهای حاوی الزام
 ند.کرر ای مستندات مقالزامات بیشتری را بر است اکممند. قوانیا یا مقررات نیز کاربرد ایا استاندارد را محدود نمیکسایر استانداردهائ 

 دات حسابرسیماهیت و اهداف مستن
 ند:که در تهیه آنها الزامات ایا استاندارد و الزامات ویژه سایر استانداردهای مربو  رعایت شده باشدئ شواهد زیر را رراهم میکمستندات حسابرسی  . 2

 ئ و 1لی حسابر کبه اهداف  دستیابی خصوص درگیری حسابر  شواهد پشتوانه نتیجه ـ الف

 بق استانداردهای حسابرسی و الزامات قانونی و مقرراتی مربو .شواهد انجام حسابرسی ط ـ ب
 شود:موارد زیرئ می جمله ازبه اهداف دیگریئ  دستیابی به منجرمستندات حسابرسی  . 3

 ریزی و انجام حسابرسی.تیم حسابرسی در برنامه به کمک 

 2202ار طبق استاندارد کای بررسی ارئ و ایفای مسحولیتهکسرپرست تیم حسابرسی برای هدایت و سرپرستی  به کمک. 
  ار خود.ک مورد درقادر ساختا تیم حسابرسی به پاسخگویی 

  برای حسابرسیهای آتی. مربو نگهداری سوابق موضوعات عمده 

 13یفیت ک نترلکیفیت طبق استاندارد ک نترلکردن بازبینی و بررسی کپذیر انکام. 
 زامات قانونی و مقرراتی یا سایر الزامات مربو .سازمانی طبق الردن بازبینی برونکپذیر انکام 

 تاریخ اجرا
 االجراست.شودئ الزمآن شروع می از پسو  1395ه دوره مالی آنها از اول رروردیا کمالی  ایا استاندارد برای حسابرسی  ورتهای . 4

 هدف
 هدف حسابر  از تهیه مستندات حسابرسی تأمیا موارد زیر است: . 5

 ری و مناسب پشتوانه گزارش حسابر ئ واک کمدار ـ الف
 ریزی و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و الزامات قانونی و مقرراتی مربو .شواهد برنامه ـ ب

 تعاریف
 است: ررته ارکببرای آنها  شده مشخصدر ایا استانداردئ ا طالحات زیر با معانی  . 6

ه شـامل سـوابقی کـیئ کـترونیکی یا الکریزی لکش بههائ سازی دادها سایر ابزارهای ذخیرهیا چند پوشه ی کی - پرونده حسابرسی ـ الف
 دهد.یل میکار حسابرسی را تشک که مستندات یکاست 

 ه دارای تجربه عملی حسابرسیئ و شناخت معقولی از موارد زیر است:کرردی  - تجربه باحسابرس  ـ ب
 ررایندهای حسابرسیئ . 1
 حسابرسی و الزامات قانونی و مقرراتی مربو ئاستانداردهای  . 2
 تجاریئ و محیط تجاری حوزه رعالیت واحد . 3
 تجاری.  نعت واحد به مربو موضوعات حسابرسی و گزارشگری مالی  . 4

آمـده  دسـت بـهئ و نتـای  شـده سبکئ شواهد حسابرسی شده اجراروشهای حسابرسی  به مربو  کمدار ـ مستندات حسابرسی ـ پ
 شود(.نیز برای مستندات حسابرسی استفاده می“ اربرگهای حسابرسیک”سابر  )گاهی اوقات ا طال  توسط ح

                                                                                                                                                                                          
 

 11ئ بند “(1391شده  حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی )تجدیدنظرستقل و انجام لی حسابر  مکاهداف ”ئ 200استاندارد حسابرسی   1.

 29تا  21ئ بندهای “(1386شده  یفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی )تجدیدنظرکنترل ک”ئ 220استاندارد حسابرسی  2.

 97تا  84و  66تا  59ئ 49تا  45بندهای ئ “بخشی و خدمات مرتبطئ سایر خدمات اطمینانخدمات حسابرسی نندهک ارائه مؤسساتیفیت در کنترل ک”ئ 1یفیت ک نترلکاستاندارد  .3
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 الزامات

 مستندات حسابرسی موقع بهتهیه 
 (1-: بند تکند. )رکتهیه  موقع بهحسابر  باید مستندات حسابرسی را  . 7

 شده سبکو شواهد حسابرسی  شده اجرامستندات روشهای حسابرسی 

 ا و میزان مستندات حسابرسیل، محتوکش
ارتبـا   گونـهتجربهئ بدون هیچ حسابر  با کموارد زیر توسط ی که برای درکند کای تهیه گونه بهحسابر  باید مستندات حسابرسی را  . 8

 (17-و ت 16-ئ ت5-تا ت 2-: بندهای تکاری باشد: )رکئ نظر موردار حسابرسی کقبلی با 
طبق اسـتانداردهای حسابرسـی و الزامـات قـانونی و مقرراتـی مربـو ئ  شده اجرامیزان روشهای حسابرسی ماهیتئ زمانبندی اجرا و  ـ الف

 (7-و ت 6-: بندهای تک)ر
 ئ وشده سبکئ و شواهد حسابرسی شده اجراروشهای حسابرسی  از حا لنتای   ـ ب
ای عمـده در نهـا و قاـاوتهای حررـهآ مـورد در شـده انجـامگیری جریـان حسابرسـیئ نتیجـه در شـده مشـخصموضوعات عمده  ـ پ

 (11-تا ت 8-ت : بندهایکبه آن نتای . )ر دستیابی
 باید موارد زیر ثبت شود: شده اجرادر مستندسازی ماهیتئ زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی  . 9

 (12-: بند تکویژگیهای معرف اقالم یا موضوعات خاص آزمون شدهئ )ر ـ الف
 ارئ وکمیل آن کار حسابرسی و تاریخ تکدهنده نام شخص انجام ـ ب
 (13-: بند تکار حسابرسی و تاریخ و میزان ایا بررسی. )رکننده کنام شخص بررسی ـ پ

ان راهبریئ و سایر اشخاص درخصـوص موضـوعات عمـدهئ شـامل ماهیـت موضـوعات کاجراییئ ار ه با مدیرانکراتی کحسابر  باید مذا . 10
 (14-: بند تکند. )رکشونده داشته است را مستند  رهکره و شخص مذاکن مذاره و زماکمذا عمده مورد

موضوع عمده در تناقض باشـدئ بایـد نحـوه برخـورد بـا ایـا  کگیری نهایی وی درباره یه با نتیجهکند کسب کچنانچه حسابر  اطالعاتی  . 11
 (15-: بند تکند. )رکتناقض را مستند 

 الزام مربوط کانحراف از ی
ناپـذیر اسـت بایـد نحـوه استانداردئ اجتناب کالزام مربو  در ی که انحراف از یکشرایط استثناییئ چنانچه حسابر  به ایا نتیجه برسد  در . 12

: کرنـد. )کسـتند ور را مکطریق اجرای روشهای حسابرسی جایگزیائ و همچنیا دالیل انحراف از الـزام مـذ به هدف آن الزام از دستیابی
 (19-و ت 18-بندهای ت

 تاریخ گزارش حسابرس از پسوقایع 
ند یا به نتـای  جدیـدی کتاریخ گزارش حسابر ئ روشهای حسابرسی جدید یا اضاری را اجرا  از پسدر شرایط استثناییئ چنانچه حسابر   . 13

 (20-: بند تک)ر ند:کبرسدئ باید موارد زیر را مستند 
 آمدهئ شرایط پیش ـ الف
 ئ و اثر آنها بر گزارش حسابر ئ وشده انجامگیری ئ و نتیجهشده سبکئ شواهد حسابرسی شده اجراا بیشتر روشهای حسابرسی جدید ی ـ ب
 ننده ایا تغییرات و تاریخ بررسی.ک نام ررد تغییر دهنده مستندات حسابرسی و تاریخ آنئ و نام ررد بررسی ـ پ

 تنظیم نهایی پرونده حسابرسی
ند و ررایند اداری تنظیم نهـایی پرونـده حسابرسـی را در مـدت زمـان کرا در پرونده حسابرسی نگهداری حسابر  باید مستندات حسابرسی  . 14

 (22-و ت 21-: بندهای تکرساند. )ر انجام بهتاریخ گزارش حسابر ئ  از پسمناسب 
 (23-: بند تکند. )رکاری آن حذف یا امحا از پایان دوره نگهد تنظیم نهایی پرونده حسابرسیئ حسابر  نباید مستندات حسابرسی را پیش از پس . 15
حسابر ئ تعدیل مستندات حسابرسی رعلی یا ارزودن مستندات حسابرسـی جدیـد بعـد از  نظر بهئ اگر 13در بند  شده مطر موارد  جز بهدر مواردی  . 16

 (24-: بند تکند: )رکزیر را مستند تنظیم نهایی پرونده حسابرسیئ ضرورت یابدئ باید  ررنظر از ماهیت تعدیالت یا اضاراتئ موارد 
 دالیل خاص انجام تعدیالت یا اضاراتئ و ـ الف
 ننده و تاریخ بررسی ایا تعدیالت.ک ننده و تاریخ آنئ و نام ررد بررسیک ننده یا اضارهک نام ررد تعدیل ـ ب

*** 
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  اربردیکتوضیحات 

 (7: بند ک)ر مستندات حسابرسی موقع بهتهیه 
نـد و بررسـی و ارزیـابی اثـربخش شـواهد کمی کمـکیفیـت حسابرسـی کاری و مناسـب بـه ارـزایش کمستندات حسابرسی  موقع بهتهیه  .1-ت

 ر زمان انجامدشده  نماید. مستندات تهیهاز نهایی شدن گزارش حسابر ئ تسهیل می آمده را پیش دست بهو نتای   شده سبکحسابرسی 
 شود.آن تهیه می از پسه کار حسابرسی معموالً بهتر از مستنداتی است ک

 شده سبکو شواهد حسابرسی  شده اجرامستندات روشهای حسابرسی 

 (8: بند ک)رل، محتوا و میزان مستندات حسابرسی کش
 لئ محتوا و میزان مستندات حسابرسی به عواملی چون موارد زیر بستگی دارد:کش .2-ت

 تجاری. اندازه و پیچیدگی واحد 

  ار است اجرا شود.ه قرکماهیت روشهای حسابرسی 

  شده مشخصخطرهای تحریف بااهمیت. 
  شده سبکاهمیت شواهد حسابرسی. 
  شده مشخصماهیت و میزان موارد استثنای. 

 شـده سـبکسـی یـا شـواهد حسابر شـده انجـامار کـآسـانی از مسـتندات  ه بهکگیری گیری یا مبانی نتیجهبه مستندسازی نتیجه نیاز 
 تشخیص نیست. قابل

 شده استفادهبرسی و ابزارهای روش اجرای حسا. 
 :از عبارتندهایی از مستندات حسابرسی رد. نمونهکی یا روشهای دیگر تهیه کترونیکاغذیئ الک  ورت بهتوان مستندات حسابرسی را می .3-ت

 های حسابرسی.برنامه 

 .تجزیه و تحلیلها 

 ات حسابرسی.کشر  موضوعات شامل ن 

 .خال ه موضوعات عمده 

 سازمانی و تأییدیه مدیران.ونهای برتأییدیه 

 لیستها.کچ 

 موضوعات عمده. به مربو ی( کترونیکاتبات )شامل پست الکم 

شد. امائ ت حسابرسی باتواند جزء مستنداهای عمده و ویژه( میتجاری )برای مثالئ قراردادها و موارقتنامه واحد کخال ه یا تصویر مدار
 تجاری شود. حسابداری واحد کو مدار تواند جایگزیا اسنادمستندات حسابرسی نمی

های قبلـی مسـتندات مـالیئ یادداشـتهای نـاقص یـا مقـدماتیئ نسـخه اربرگهـا و  ـورتهایکهای اولیـه نویسنیازی نیست حسابر  پیش .4-ت
 ند.کری مستندات حسابرسی نگهدا عنوان بهراری را کهای تدلیل اشتباهات تایپی یا سایر اشتباهاتئ و نسخه به شده ا ال 

توانـد باشـدئ امـا میآمـده نمی دسـت بهیا نتای   شده ار حسابرسی انجامکاری برای کای تنهاییئ پشتوانه توضیحات شفاهی حسابر ئ به .5-ت
 قرار گیرد. استفاده موردس در مستندات حسابرسی کسازی اطالعات منعبرای تشریح یا شفاف

 الف(-8: بند کحسابرسی )رمستندات رعایت استانداردهای 
اری و مناسـب باشـد. سـایر اسـتانداردهای کـبه شرایط موجودئ  توجه باشود مستندات حسابرسی در ا لئ رعایت الزامات ایا استاندارد باعث می .6-ت

آن  بـه بـو مراربرد ایـا اسـتاندارد در شـرایط خـاص کـسازی ه هدف آنها شفافکبرگیرنده الزاماتی درخصوص مستندات است  حسابرسی در
یـائ نبـود ا بـر عـالوهنـد. کیاربرد ایـا اسـتاندارد را محـدود نمکدر سایر استانداردهائ  شده مطر مستندات  به مربو نداردها است. الزامات استا

 یست.رعایت آن استاندارد ن به مربو استاندارد خاصئ توجیهی برای عدم تهیه مستندات  کمستندات در ی به مربو الزامات 
بر انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی است. اما مستندسازی تمـام موضـوعات  ننده شواهدی مبنیک رراهممستندات حسابرسی  .7-ت

حسـابر   ایـائ ضـرورت نـدارد بـر عـالوهعملـی اسـت.  نـه ودر حسابرسیئ نه ضروری  شده انجامای شدهئ یا قااوتهای حرره بررسی
 کدر یـ )بـرای مثـالئ جداگانـه  ـورت بـهننـده انجـام آنهـا اسـت را ک ته مستندات موجـود در پرونـده حسابرسـی اثبـاکموضوعاتی 

 ند. برای مثال:کلیست( مستند کچ
  ند.کریزی توسط حسابر  را اثبات میلی حسابرسیئ انجام برنامهکطر   به مربو اری کوجود مستندات 
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 لـزوم   ـورت رداجرایی و  حسابرسی و مدیران همؤسسشده در پرونده حسابرسیئ شرایط توارق شده بیا  وجود قرارداد حسابرسی اماا
 ند.کتجاری را اثبات می ان راهبری واحدکار

  دهای در اسـتاندار شـده مشـخصاظهارنظر مشـرو  طبـق شـرایط  به مربو گزارش حسابر  حاوی اظهارنظر مشرو ئ رعایت الزامات
 ند.کحسابرسی مربو  را اثبات می

 نـده ت آنهـا در پروروشهای متعـددی بـرای اثبـات رعایـ است اکمماربرد دارندئ کریان حسابرسی ه عموماً در جکبا الزاماتی  ارتبا  در
 حسابرسی وجود داشته باشد. برای مثال:

o دئ مسـتندات وجـو ایـا روش وجـود نداشـته باشـد. بـا کتنهـا یـ است اکممای حسابر  مستند شده استئ ه تردید حررهکبرای اثبات این
اشد. چنـیا ای توسط حسابر  طبق استانداردهای حسابرسی بشواهدی درخصوص اعمال تردید حرره ندهنک رراهم است اکممحسابرسی 
 د.حسابر  باش سؤاالتبرای تأیید پاسخهای مدیران اجرایی به  شده اجرابرگیرنده روشهای خاص  در است اکممشواهدی 

o  حسابرسـی در ایفـای مسـحولیت هـدایتئ سرپرسـتی و  ارکـ مسـحولرعایت استانداردهای حسابرسی توسط مدیر  به مربو همچنیائ شواهد
 ارکـ مسـحولمـدیر  موقـع بـهت کشامل مسـتندات مشـار است اکممت به چندیا روش مستند شود. ایا امر اس اکممرد حسابرسیئ کعمل

 باشد. 3151ارد حسابرسی طبق الزامات استاند رات اعاای تیمکت در مذاکقبیل مشار ار حسابرسیئ ازکهای مختلف حسابرسی در جنبه

 پ(-8: بند ک)رای مربوط مستندات موضوعات عمده و قضاوتهای حرفه
هایی از موضوعات عمده شـامل طررانه واقعیتها و شرایط موجود است. نمونهموضوعئ مستلزم تحلیل بی کعمده بودن ی مورد درقااوت  .8-ت

 موارد زیر است:
  انجامد.( می3152ارد ه به خطرهای عمده )طبق تعریف استاندکموضوعاتی 

   جدیـدنظر تمـالیئ یـا )ب( لـزوم  ه بیانگر )الف( احتمـال تحریـف بااهمیـت  ـورتهایکاجرای روشهای حسابرسی  از حا لنتای
 ارزیابی قبلی حسابر  از خطرهای تحریف بااهمیت و برخورد حسابر  با آن خطرها باشد. در

  آورد.ای پدید میل عمدهکابر  مشه در اجرای روشهای حسابرسی الزمئ برای حسکشرایطی 

 شود. ید بر مطلب خاص در گزارش حسابر  منجرکشده یا ارزودن بند تأ تواند به ارائه اظهارنظر تعدیله میکهایی یارته 
ار کـدر انجـام  شـده اعمالای لئ محتوا و میزان مستندات حسابرسی برای موضوعات عمدهئ میزان قااوت حررهکی از عوامل مهم در تعییا شکی .9-ت

نـد. ایـا کمی کمـکیفیـت قاـاوت کای عمده به تشریح نتای  حسابرسی و ارـزایش حسابرسی و ارزیابی نتای  است. مستندات قااوتهای حرره
ا م عمـده بـودن ایـه در حسابرسـیهای بعـدیئ تـداوکـاررادی  جمله ازنندئ که مستندات حسابرسی را بررسی میکموضوعات برای ارراد مسحولی 

 اده است.گیرد( قابل استفبررسی مجدد قرار می های حسابداری قبلی موردبراورده ک نند )برای مثالئ زمانیکت را بررسی میاکن
در مواردی  جمله ازایئ قااوت حرره از استفاده به مربو ئ تهیه مستندات حسابرسی 8ه در آنئ طبق الزامات بند کهایی از شرایطی نمونه .10-ت

 :از عبارتندااوتها عمده هستندئ مناسب استئ ه موضوعات و قک
 کا یـبـ ارتبا  در ندئ و ایا توجهکالزام خاصئ باید به اطالعات یا عوامل معینی توجه  که طبق یک گیری حسابر  زمانیدالیل نتیجه 

 شود.ار خاصئ مهم تلقی میک

 ه(.های حسابداری عمدبراوردبودن  معقول بودن قااوتهای ذهنی )برای مثالئ معقول مورد درگیری حسابر  مبنای نتیجه 

 سابر  به ایاحجریان حسابرسیئ  در شده مشخصبه شرایط  توجه باه ک سند در مواردی کگیری حسابر  درباره اعتبار یمبنای نتیجه 
 اشد.أییدیهئ الزم بارشنا  یا دریارت تک کار یک از تفادهاسه آن سند اعتبار ندارد و انجام بررسیهای بیشترئ نظیر کنتیجه برسد 

از مسـتندات حسابرسـی را مفیـد بدانـد. در ایـا  بخشـی عنـوان بهموضوعات عمده  ای ازتهیه و نگهداری خال ه است اکممحسابر   .11-ت
دات حسابرسی ه به سایر مستنکینشود یا اجریان حسابرسی و نحوه برخورد با آنها تو یف می در شده مشخصخال هئ موضوعات عمده 

ئ باعـث ارهـای حسابرسـی بـزر  و پیچیـدهکویـژه در  توانـد بـهای میشود. چنیا خال هه حاوی ایا اطالعات استئ عطف داده میک
 هوضـوعات عمـده بـایائ تهیه ایا خال ـه در ارزیـابی م بر عالوهارآمد مستندات حسابرسی گردد. کرسی اثربخش و رتسهیل بازبینی و ب

سابرسـی حبـه روشـهای  توجـه بـاه آیا کاین به نسبتگیری تواند حسابر  را در تصمیمند. ایا خال ه همچنیا میکمی کمکحسابر  
 بـه منجـرمـر ادسـتیابی نبـوده و ایـا  ه قابـلکـآمدهئ اهداف اسـتانداردهای حسابرسـی خا ـی وجـود داشـته  دست بهو نتای   شده اجرا
 ند.کر  شده است یا خیرئ یاری لی حسابکبه اهداف  دستیابی عدم
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 (9: بند ک)رننده ک ننده و بررسیک شده، و افراد تهیه ردن اقالم یا موضوعات خاص آزمونکمشخص 
ه بـراوردننـدهئ اهـداف متعـددی را ک ننده و بررسیک ئ و ارراد تهیهشده آزمونننده اقالم یا موضوعات خاص ک ثبت ویژگیهای مشخص .12-ت

ند. ایـا کیض را تسهیل مند و بررسی موارد استثنا یا تناقکار خود میکیم حسابرسی را قادر به پاسخگویی در مقابل ند. برای مثالئ تکمی
 ویژگیهائ بسته به ماهیت روشهای حسابرسی و قلم یا موضوع مورد آزمون متفاوت خواهد بود. برای مثال:

 رد یـدئ اقـالم مـوتاریخ و شماره سفارشهای خر از استفاده باتواند تجاریئ حسابر  می آزمون جزئیات سفارشهای خرید واحد مورد در
 ند.کآزمون را مشخص 

 ه دامنـ اسـت اکـممجامعه آماری باشـدئ حسـابر   که مستلزم انتخاب یا بررسی همه اقالم بزرگتر از مبلغ معینی از یکروشی  مورد در
 مبلغ معیا در دراتر حسابداری(. کاز یند )برای مثالئ همه ثبتهای بزرگتر کروش را ثبت و جامعه را مشخص 

 منبـع آنهـائ  انتخابی را بـا ثبـت کمدار است اکممباشدئ حسابر   کجامعه مدار کگیری منظم از یه مستلزم نمونهکروشی  مورد در
ی االکـرسید  شهایاالئ انتخابی از گزارکگیری منظم از برگهای رسید ند )برای مثالئ نمونهکگیری مشخص نقطه شروع و را له نمونه

 (.25گیری و را له نمونه 345االی شماره کثبت شده برای را له زمانی از اول تیر تا پایان آذرئ با شروع از بر  رسید 

 و اسـامی  جو و پر تاریخهای  است اکممتجاری باشدئ حسابر   نان مربو  در واحدکارکجو از  و ه مستلزم پر کروشی  مورد در
 ند.کرا ثبت  نظر ردمونان کارکو عنوان شغلی 

 اریخ تـهای آنهائ و ررایند یا موضوع مورد مشاهدهئ ارراد مربو ئ مسحولیت است اکممه مستلزم مشاهده باشدئ حسابر  کروشی  مورد در
 ند.کو محل انجام مشاهده را ثبت 

ردن کـنـد. الـزام بـه مسـتند کرا بررسی  شده جامانار حسابرسی کطریق بررسی مستندات حسابرسیئ  از استئ حسابر  ملزم 2201طبق استاندارد  .13-ت
ور کحـالئ الـزام مـذ ایا اربرگهای حسابرسی شواهدی از انجام بررسی وجود داشته باشدئ باکه در تمام کمعنی نیست  ننده بدیاک نام ررد بررسی

 نندهئ و تاریخ بررسی باید مستند شود.ک شدهئ شخص بررسی ار بررسیکه کمعنی است  بدیا

 (10: بند ک)ران راهبری، و اشخاص دیگر درخصوص موضوعات عمده کاجرایی، ار رات با مدیرانکمذا مستندات
ه توسـط کـراتی باشد کتواند شامل دیگر سوابق مناسب نظیر خال ه مذاه میکشده توسط حسابر  نیست بل مستندات محدود به سوابق تهیه .14-ت

مده بـا آنهـا عدرباره موضوعات  است اکممه حسابر  کقع شده است. سایر اشخا ی حسابر  وا قبول موردتجاری تهیه و  نان واحدکارک
 شد.تجاری با ای واحدسازمانیئ مانند مشاوران حررهتجاریئ و اشخاص برون نان واحدکارکتواند شامل سایر ند میکره کمذا

 (11: بند ک)رمستندات نحوه برخورد با موارد متناقض 
ه حسابر  باید مستندات نادرست یا مـازاد کنحوه برخورد حسابر  با موارد متناقض در اطالعات به ایا معنی نیست الزام به مستندسازی  .15-ت

 ند.کو بالاستفاده را نگهداری 

 (8: بند ک)ر کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
رسی در حسابرسی سایر واحدهای تجـاری اسـت. مستندات حساب از مترکئ کوچکمعموالً مستندات حسابرسیئ در حسابرسی واحدهای تجاری  .16-ت

 اسـت اکـممه کـشـود شودئ مستندات شامل موضـوعاتی نمیار انجام میکار حسابرسی توسط مدیر مسحول کل که کایائ در مواردی  بر عالوه
یم مسـتند تـسایر اعاای  ی توسطبر انجام بررس رراهم آوردن شواهدی مبنی منظور به رراً باید برای آگاهیئ و هدایت اعاای تیم حسابرسیئ یا 

وجـودئ  ایـا ارات یا سرپرستی تیمئ هیچگونه موضوعی جهت مستندسـازی وجـود نـدارد(. بـکه درخصوص مذاکشوند )برای مثالئ در شرایطی 
باشـد. مسـتندات  کدر لقاب تجربه باحسابر   که برای یکند کای تهیه میگونه بهئ مستندات حسابرسی را 8ارئ طبق الزامات بند ک مدیر مسحول
 بررسی قرار گیرد. نظارتی یا سایر اهداف مورد اهداف با مؤسسه از خارجتوسط اشخاص  است اکممحسابرسی 

های مختلـف حسابرسـی ه ثبت جنبـهکدر تهیه مستندات حسابرسیئ به ایا نتیجه برسد  است اکمم کوچکتجاری  واحد کحسابر  ی .17-ت
هایی از اسـت. نمونـه مـؤثراربرگهای پشتیبانئ مفید و کلزومئ همراه با عطف متقابل به   ورت دراربر  و ک کجا و در یکی  ورت به

تجـاری و  جـا مسـتند شـود شـامل شـناخت واحـدکی  ـورت بـهئ کوچـکدر حسابرسی واحدهای تجاری  است اکممه کموضوعاتی 
شـدهئ موضـوعات  ئ خطرهـای ارزیـابی3202ندارد طبق استا شده لی و برنامه حسابرسیئ سطح اهمیت تعییاکداخلی آنئ طر   هاینترلک

 آمده است. دست بهجریان حسابرسیئ و نتای   در شده مشخصعمده 
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 (12: بند ک)رالزام مربوط  کانحراف از ی
به  ینتیجهئ دستیاب در ایا استانداردهائ و در شده مشخصبه اهداف  حسابر  در دستیابی به کمکالزامات استانداردهای حسابرسی برای  .18-ت

سته ه بکی حسابرسی استثناییئ باید الزامات تمام استانداردها موارد درروئ حسابر  جز  ایا لی حسابر  طراحی شده است. ازکاهداف 
 ند.کشوند را رعایت به شرایطئ مربو  تلقی می

الـزام  کشوند. تنها در شـرایط زیـرئ یـتلقی میه بسته به شرایطئ مربو  کاربرد دارد کالزاماتی  مورد درمستندات تنها  به مربو الزامات  .19-ت
 :1شودخاصئ مربو  تلقی نمی

از الزامـات  کیـ تجـاری دارای واحـد حسابرسـی داخلـی نباشـدئ هـیچ ل استانداردئ مربو  تلقی نشود )برای مثالئ اگر واحـدک ـ الف
 مربو  نخواهد بود(ئ یا 6102استاندارد 

حسابرسـیئ آن شـرایط وجـود  کشـرایط خا ـی باشـد و در یـ وجود به منو ستاندارد ا کارگیری برخی الزامات یکچنانچه ب .ـ ب
اری و کـرسـی سـب شـواهد حسابکوجود محـدودیت در   ورت درشده  به ارائه اظهارنظر تعدیل نداشته باشد )برای مثالئ الزام

 (.نظر موردار حسابرسی کمناسبئ و نبود چنیا محدودیتی در 

 (13: بند ک)ر ابرستاریخ گزارش حس از پسوقایع 
تاریخ گزارش حسابر  از آن مطلـع شـده اسـت امـا در تـاریخ  از پسه حسابر  کهایی از شرایط استثنایی شامل واقعیتهایی است نمونه .20-ت

مـالی ا ـال  یـا نظـر حسـابر  تعـدیل  ا بود  ورتهایکشدئ ممگزارش وجود داشته است و چنانچه حسابر  از آن واقعیتها آگاه می
اسـتئ  شـده مطـر  2204ه در اسـتاندارد کـار کـبررسـی  بـا مـرتبط. تغییـرات حا ـل در مسـتندات حسابرسـی طبـق مسـحولیتهای 3شود
 ار است.کمدیر مسحول  عهده بهگیرد. مسحولیت نهایی تغییرات بررسی قرار می مورد

 (16تا  14: بندهای ک)ر تنظیم نهایی پرونده حسابرسی
. 5نندکپرونده حسابرسی تعییا موقع بهحسابرسی ملزم هستند سیاستها و روشهایی را برای تنظیم  مؤسساتئ 1یت یفکنترل کطبق استاندارد  .21-ت

 .6تاریخ گزارش حسابر ئ دوره زمانی مناسبی برای تنظیم نهایی پرونده حسابرسی است از پسروز  60ثر تا کمعموالً حدا
ه مشتمل بر اجرای روشـهای حسابرسـی جدیـد یـا کش حسابر ئ ررایندی اداری است تاریخ گزار از پستنظیم نهایی پرونده حسابرسی  .22-ت

ه کـود دات اعمـال نمـتـوان تغییراتـی را در مسـتنجریان تنظیم نهایی پرونده حسابرسی می حالئ در ایا باشد. باگیریهای جدید نمینتیجه
 است: زیر شر  بههایی از اینگونه تغییرات  رراً ماهیت اداری دارند. نمونه

 ردن مستندات مازاد و بالاستفاده.ک حذف یا امحا 

  اربرگها.کگذاری متقابل ردن و عطفکردنئ منظم کمرتب 

 با ررایند تنظیم نهایی پرونده حسابرسی. ارتبا  درار کمیل کلیستهای تکاماای چ 

  ره و کی مـذاعاای مربو  تـیم حسابرسـیا درباره آنها با ا شده سبکاز تاریخ گزارش حسابر   ه پیشکمستندسازی شواهد حسابرسی
 توارق شده است.

ار حسابرسـی تعیـیا کـحسابرسی ملزم هستند سیاستها و روشهایی را برای نگهـداری مسـتندات  مؤسساتئ 1یفیت ک نترلکطبق استاندارد  .23-ت
 .8ش حسابر  گروهئ استاز تاریخ گزارش حسابر ئ یا تاریخ گزار سال بعد 3. دوره نگهداری مستندات حسابرسی حداقل 7نندک

تنظـیم  از پسحسابر  تعدیل مستندات حسابرسی موجود یا ارزودن مستندات حسابرسی جدید را  است اکممه کنمونه از شرایطی  کی .24-ت
ه کطالبی است از بررسی م ه ناشیکمستندات موجود است  مورد دربه توضیح بیشتر  دهدئ نیازنهایی پرونده حسابرسی ضروری تشخیص 

 شود.سب میکسازمانی و برون سازمانیطریق بررسیهای اشخاص درون زا
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 74ئ بند 1یفیتک نترلکاستاندارد  .6
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 (1: بند ک)ر پیوست

 با مستندات رابطه درالزامات سایر استانداردهای حسابرسی 
ود. شمی مطر ئ الی استم مستندات در حسابرسی  ورتهای به مربو ه حاوی الزامات کدر ایا پیوست بندهایی از سایر استانداردهای حسابرسی 

 و  نیست.دهای مربدر استاندار شده ارائهاربردی کارگیری آنها و توضیحات کورئ بکالزامات مذ به مربو رهرست زیر جایگزیا مالحظات 

 4ئ بند “قرارداد حسابرسی”ئ 210استاندارد حسابرسی 
 33و  31ئ 30ئ 27ئ 25ئ 16ئ 14تا  11ئ بندهای “(1386نظر شده  یفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی )تجدیدکنترل ک”ئ 220استاندارد حسابرسی 

 47تا  44دهای بنئ “(1394شده  مالی )تجدیدنظر با تقلبئ در حسابرسی  ورتهای ارتبا  درمسحولیت حسابر  ”ئ 240استاندارد حسابرسی 

 29 ئ بند(“1394شده  مالی )تجدیدنظر  ورتهایارزیابی رعایت قوانیا و مقررات در حسابرسی ”ئ 250استاندارد حسابرسی 

 23ئ بند “ان راهبریکرسانی به اراطالع”ئ 260استاندارد حسابرسی 

 12ئ بند “(1392نظر شده  )تجدید مالی  ورتهایریزی حسابرسی برنامه”ئ 300استاندارد حسابرسی 

 32ند ئ ب(“1393ظر شده ن آن )تجدیدتجاری و محیط  شناخت واحد طریق ازتشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ”ئ 315استاندارد حسابرسی 

 13ئ بند“(1392شده  نظر تجدیدریزی و اجرای عملیات حسابرسی )اهمیت در برنامه”ئ 320استاندارد حسابرسی 

 30تا  28ئ بندهای “(1393نظر شده  شده )تجدید حسابر  با خطرهای ارزیابیبرخوردهای ”ئ 330استاندارد حسابرسی 

 15ئ بند “در حسابرسی شده شناساییارزیابی تحریفهای ”ئ 450استاندارد حسابرسی 

ده نظر ش رتبط )تجدیدمو موارد ارشای منصفانه  های حسابداری ارزشبراوردهای حسابداریئ شامل براوردحسابرسی ” 540استاندارد حسابرسی 
 23ئ بند “(1392

 27ئ بند “(1389شده  نظر تجدیداشخاص وابسته )”ئ 550استاندارد حسابرسی 

 50ئ بند “(1389 نظر شده ار حسابرسان بخش( )تجدیدکگروه )شامل  مالی  ورتهایمالحظات خاص در حسابرسی ”ئ 600تاندارد حسابرسی اس
 35و  34بندهای ئ “(1397نظر شده  داخلی )تجدید انار حسابرسکاستفاده از ”ئ 610استاندارد حسابرسی 

 


