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 لیاتک

 اربردکدامنه 
ارگیری کااً، نحاوه بن استاندارد، مشخصیپردازد. امی یمال یصورتها یارتباط با تقلب، در حسابرس ت حسابرس درین استاندارد، به مسئولیا . 1

 دهد.یاز تقلب شرح م یت ناشیف بااهمیتحر یمورد خطرها را در 3302و 3151 یاستانداردها

 تقلب یهایژگیو
باه  ه منجارکاست  یبودن عمل یرعمدیا غی یا اشتباه ناشی شود. وجه تمایز تقلب و اشتباه، عمدیتواند از تقلب مالی می یف صورتهایتحر . 2

 شود.می یمال یف صورتهایتحر
ت یاف بااهمیاه سابب تحرکادهاد ینظر قرار م ، حسابرس تقلبهایی را مدیحسابرس یدارد، اما برای مقاصد استانداردها یاچه تقلب مفهوم گسترده اگر . 3

دیگاری  ومتقلباناه  یماال یاز گزارشاگر یناشا یفهاایی تحرکاه یکاشاوند یحساابرس مرباوط م باه یف عمادینوع تحر شود. دومی یمال یصورتها
وع تقلاب باه وقا یادر، پاا در ماوارد نایبه وقوع تقلب شود و  کوکاست مش نکچند حسابرس مم ها است. هرییاستفاده از دارا از سوء یناش یفهایتحر

 (6-تا ت 1-دهای ت: بنکه آیا تقلبی واقعاً روی داده است یا خیر. )رکند کم که به لحاظ قانونی حکحال وی در مقامی نیست  نیا ببرد، با

 شف تقلبکو  یریشگیت پیمسئول
، باا یایران اجرایه مادکااسات. ایان موعاوع مهام اسات  یتجار ان راهبری واحدکو ار ییران اجرایشف تقلب با مدکو  یریشگیپ یت اصلیمسئول . 4

 هکاناده تقلاب )ازداراهش دهاد( و عوامال بکاوقاوع تقلاب را  یتواناد فرصاتهاه میکاز تقلب ) یریشگی، بر پیتجار ان راهبری واحدکنظارت ار
بنادی باه یاد متضامن پایکأن تیانند. اکد زیادی یکاهش دهد( تأکاب تقلب توسط افراد را که، انگیزه ارتیشف تقلب و تنبکدلیل احتمال  تواند بهمی

ان کانظاارت ار ت شاود.یاتقو یتجاار ان راهباری واحادکاق نظارت فعاالناه اریطر تواند ازه میکاست  یو رفتار اخالق یارکترویج فرهنگ درست
 یتالشاها ریا، نظیماال یگرگار در فرایناد گزارشایهای دا اعمال نفوذ نامناسب به شایوهینترلها کپاگذاری  ریراهبری، شامل در نظر گرفتن احتمال ز

 باشد.، مییرتجا واحد یرد و سودآورکلگران از عملیر قراردادن برداشت تحلیتأث منظور تحت ران اجرایی در زمینه مدیریت سود بهیمد

 تهای حسابرسیمسئول

باودن  یباه عاار ناان معقاول نسابتیاطم سابکدهاد، مسائول یانجاام م یحسابرسا یرا طباق اساتانداردها یار حسابرساکاه کا یحسابرس . 5
 یطباق اساتانداردها یاگار حسابرسا یا اشاتباه اسات. حتایاز تقلب  یت ناشیف بااهمیواحد از تحر مجموعه کیعنوان  به یمال یصورتها
ه کار وجاود دارد یناپاذ ن خطر اجتناابی، ایحسابرس یذات یتهایو اجرا شده باشد، به علت محدود یزیرای مناسب برنامهگونهبه یسحسابر
 3شف نشود.ک، یمال یت صورتهایبااهم یفهایتحر یبرخ

از تقلاب، از اهمیات  ماورد تحریاف ناشای طاور خاا ، در شده است، آثار بالقوه محدودیتهای ذاتی، باه اشاره 2004ه در استاندارد ک گونهنهما . 6
ا ارائاه اطالعاات نادرسات یامعاامالت،  یردن عمادکابا انجام تمهیداتی چون جعل، ثبات ن است نکه تقلب ممک آنجا ای برخوردار است. ازویژه
از  یت ناشایابااهم یافهایشاف تحرکردن آن طراحای شاده اسات، خطار عادم کطور ماهرانه و با دقت برای پنهان ه بهکحسابرس صورت گیرد  به

شاف کهماراه باشاد،  یاری با تباانکه چنین اقداماتی برای پنهانک یاز اشتباه است. هنگام یت ناشیبااهم یفهایشف تحرکتقلب، بیشتر از خطر عدم 
 ییسات. توانااین نی چناه واقعااًکا یحاال نناده اسات، درک ه شاواهد، متقاعادکاجه برساند ین نتیتواند حسابرس را به ایم یشود. تبانیآن دشوارتر م
 یارکاز مباال  دسات کهر یا ی، اندازه نسبی، گستردگی تبانیارکزان دستین، دفعات و میبکچون مهارت مرت یشف تقلب به عواملک یحسابرس برا

ناد، اماا کشخص اب تقلب را مکبالقوه ارت یاست بتواند فرصتها نکدارد. اگرچه حسابرس مم یننده بستگک تکشده، و مراتب سازمانی افراد مشار
 از اشتباه. از تقلب بوده است یا ناشی ناشی یهای حسابداربراوردمثل  یهای قضاوتف در حوزهیا تحریه آکند کتواند مشخص به سختی می

                                                                                                                                                                                          
 

 (“1393 شده تجدیدنظر) نآ محیط و تجاری اخت واحدشن طریق تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از”، 315استاندارد حسابرسی  .1
 (“1393شده  شده )تجدیدنظر برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی”، 330استاندارد حسابرسی  .2

 49-و ت 48-، بندهای ت(“1391شده  لی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی )تجدیدنظرکاهداف ”، 200استاندارد حسابرسی  .3

 48-، بند ت200سابرسی استاندارد ح .4
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ناان کارکاز تقلاب  یت ناشایاف بااهمیاران اجرایی بیشتر از خطار تحریاز تقلب مد یت ناشیف بااهمیشف تحرکن، خطر عدم یا بر عالوه . 7
طالعاات ، ارائاه ایدارساوابق حسااب یارکبه دست م قادریمستق ریا غیم یطور مستق ه بهکهستند  یتیران اجرایی اغلب در موقعیرا مدیت، زاس

 ان هستند.نکارکر یاز تقلبهای مشابه توسط سا یریشگیپ یشده برا یطراح ینترل داخلک یا زیرپاگذاردن روشهایمالی متقلبانه 
 یگذار رپایان زکند، امکحفظ  یرا در سراسر فرایند حسابرس یاد حرفهینان معقول، مسئولیت دارد نگرش تردیاطم سبکحسابرس، هنگام  . 8

شاتباه شاف اکؤثر در م یحسابرس یه روشهاکن واقعیت توجه داشته باشد یران اجرایی را مدنظر قرار دهد و به ایتوسط مد یداخل ینترلهاک
ف یاحرت یخطرهاا یابیاحساابرس در تشاخیص و ارز باه کماکن اساتاندارد بارای یاالزامات ا شف تقلب مؤثر نباشد.کاست برای  نکمم

 فها تدوین شده است.ین تحریشف اکروشهای  یاز تقلب و طراح یت ناشیبااهم

 خ اجرایتار
 االجراست. ، الزمشودیاز آن شروع م و پس 1395ن یآنها از اول فرورد یه دوره مالک یمال یصورتها یحسابرس ین استاندارد برایا . 9

 اهداف
 اهداف حسابرس به شرح زیر است: . 10

 ،یمال یاز تقلب در صورتها ت ناشییف بااهمیتحر یتشخیص و ارزیابی خطرها ا الف
 یو اجرا یق طراحیطر از تقلب، از یشده ناش ت ارزیابییف بااهمیتحر یمورد خطرها و مناسب در یافک یسب شواهد حسابرسک ا ب

 ومناسب،  یروشها
 جریان حسابرسی. شده در به تقلب مشخص کوکا مشیبرخورد مناسب با موارد تقلب  ا پ

 فیتعار
 رفته است: ارک، اصطالحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بیحسابرس یاهداف استانداردها یبرا . 11

ه متضامن کاا اشاخا  ثالا ، یاناان، کارکری، ان راهبک، ارییران اجرایا چند نفر از مدی کیتوسط  یهرگونه اقدام عمد ـ تقلب ا الف
 است. یقانون ریا غیناروا  یتیاز مز یبرخوردار یاری براکفریب

 اب تقلب باشد.کننده فرصت ارتک ا فراهمیاب تقلب کارت یا فشار برایزه یدهنده انگه نشانک یطیا شرایدادها یرو ـ عوامل خطر تقلب ا ب

 الزامات

 یاد حرفهیترد
ان راهباری کاو ار یران اجرایایاری مادکخاود از صاداقت و درسات ید بادون درنظار گارفتن تجرباه قبلای، حسابرس با2001ارد طبق استاند . 12

را در تماام  یاد حرفاهیااز تقلب وجود داشته باشد، نگرش ترد یت ناشیف بااهمیاست تحر نکه ممکن احتمال یرش ای، با پذیتجار واحد
 (8-و ت 7-ت: بندهای کند. )رکحفظ  یمراحل حسابرس

برخالف آن وجود داشاته باشاد.  یلیه دلک نیرد، مگر ایمعتبر بپذ کرا به عنوان اسناد و مدار یحسابدار کتواند اسناد و مداریحسابرس م . 13
ع اطال ه بهکون اینا مفاد آن بدیسند معتبر نباشد  کاست ی نکه ممکه حسابرس متقاعد شود کطی بوجود آید یاگر درجریان حسابرسی شرا

 (9-: بند تکانجام دهد. )ر یشترید بررسیهای بیده باشد تعدیل شده است، حسابرس بایرس یو
 ند.ک ید موارد تناقض را بررسیدهند، حسابرس باجوهای حسابرس، پاسخهای متناقض می و ان راهبری به پرسکا اری ییران اجرایه مدک یهنگام . 14

 یتیم حسابرس یره اعضاکمذا
ند چه موعوعاتی باید به اعضای تیم حسابرسی کار تعیین کراتی انجام شود و مدیر مسئول کتیم حسابرسی مذا ین اعضای، الزم است ب315رد طبق استاندا . 15

ز ا یت ناشایااز تحریفهاای بااهم یمال یپذیری صورتهاد بر نحوه و احتمال آسیبیرات باکن مذای. در ا2اند اطالع داده شودره حضور نداشتهکه در مذاک
اری کره اعضای تیم حسابرسی بدون در نظرگرفتن صداقت و درستکن مذایصورت گیرد. در ا ید خاصیکان وقوع تقلب، تأکجمله چگونگی ام تقلب، از

 (11-و ت 10-: بندهای تکپردازند.)ران راهبری به تبادل نظر میکو ار ییمدیران اجرا
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 10، بند 315استاندارد حسابرسی  .2
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 ارزیابی خطر و فعالیتهای مرتبط یروشها
 ینترلهاای داخلاکجملاه  ط آن، ازیو محا یتجاار ساب شاناخت از واحادک یارزیابی خطر و فعالیتهای مارتبط بارا یروشها یراهنگام اج . 16

اساتفاده در  ساب اطالعاات ماوردکمنظور  را به 24تا  17 یشده در بندها رکذ ید روشهای، حسابرس با3151، طبق استاندارد یتجار واحد
 ند.کتقلب، اجرا  از یت ناشیف بااهمیتحر یتشخیص خطرها

 تجاری نان واحدکارکو سایر  ییاجراران یمد

 ند:کجو  و ر پرسیران اجرایی درخصو  موارد زید از مدیحسابرس با . 17
ابیهاا، یزان و فراوانی این ارزیت، میجمله ماه ، ازیمال یاز تقلب در صورتها ران اجرایی از خطر تحریف بااهمیت ناشییمد یابیارز ا الف

 (13-و ت 12-ای ت: بندهک)ر
جمله خطرهای خاا   ، ازیتجار از تقلب در واحد یناش یفرایند مورد استفاده مدیران اجرایی برای تشخیص و برخورد با خطرها ا ب

 ا ماواردیاساابها، حمعاامالت، ماناده  یا گروههاایا از آن مطلع شده باشند، یرده کرا مشخص  ران اجرایی آنیه مدک یاز تقلب یناش
 (14-: بند تکمورد آنها وجود دارد، )ر وجود خطر تقلب دره ک ییافشا

از تقلااب در  یناشاا یان راهبااری درخصااو  فرایناادهای تشااخیص و برخااورد بااا خطرهاااکاابااه ار یاایران اجرایمااد یرسااان اطااالع ا پ
 ، ویتجار واحد

 .یاخالقار و ارزشهای ک نان درباره روشهای انجامکارکبه  ییران اجرایدیدگاههای مد یرسان اطالع ا ت
ه آیا آنها از هرگونه تقلب قطعی و ماوارد کمورد این ، دریتجار نان واحدکارکر یصورت لزوم از سا ، و درییران اجراید از مدیحسابرس با . 18

 (17-تا ت 15-: بندهای تکند. )رکجو  و مطلع هستند یا خیر، پرس یتجار بر واحد به تقلب مؤثر کوکمش
ه آیا آنها از هرگونه تقلاب قطعای و کدر مورد این ید از حسابرسان داخلیباشد، حسابرس با یداخل یاحد حسابرسو یدارا یتجار اگر واحد . 19

 یورد خطرهام حسابرسان داخلی در یدگاههایمطلع هستند یا خیر، و همچنین درخصو  د یتجار بر واحد به تقلب مؤثر کوکموارد مش
 (18-: بند تکند. )رکجو  و تقلب پرس

 بریان راهکار

تقلاب در  یاجرایای بارای تشاخیص و برخاورد باا خطرهاا رانیاستفاده مد ان راهبری بر فرایندهای موردکد از نحوه نظارت اریحسابرس با . 20
ان کااعضای ار ه همهکنیند، مگر اکسب کاند، شناخت ردهکن خطرها طراحی یاهش اک یران اجرایی برایه مدکنترلهایی کو  یتجار واحد

 (21-تا ت 19-: بندهای تک)ر 2دیران اجرایی باشند.راهبری جزو م
مطلع هستند  یتجار بر واحد به تقلب مؤثر کوکه آیا آنها از هرگونه تقلب قطعی و موارد مشکان راهبری در مورد اینکد از اریحسابرس با . 21

 یهاد پاساخییتأ یرابجوها تا حدی  و ن پرسیاان راهبری جزو مدیران اجرایی باشند. کاعضای ار ه همهکاین ند، مگرکجو  و یا خیر، پرس
 گیرد.شده از آنها صورت می انجام یجوها و ران اجرایی به پرسیمد

 منتظره مشخص شده ریا غی یعاد ریروابط غ

لاه ماوارد جم ، ازیلایتحل یروشها یمنتظره مشخص شده در اجرا ریا غی یعاد ریا روابط غیه آکند ک یابید این موعوع را ارزیحسابرس با . 22
 ر.یا خیاز تقلب باشند  یت ناشیف بااهمیتحر یاست نشانه خطرها نکبه حسابهای درآمدی، مم مربوط

 ر اطالعاتیسا

از تقلاب  یت ناشایاف بااهمیاتحر ینشاانه خطرهاا یشده توساط و سبکر اطالعات یا سایه آکند ک ید این موعوع را بررسیحسابرس با . 23
 (22-: بند تکر. )ریا خیهستند 

                                                                                                                                                                                          
 

 24تا  5، بندهای 315استاندارد حسابرسی  .1

 13، بند “ان راهبریکرسانی به اراطالع”، 260استاندارد حسابرسی  .2
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 عوامل خطر تقلب یابیرزا

ارزیابی خطار و فعالیتهاای مارتبط، نشاانه  یر روشهایشده با استفاده از سا سبکا اطالعات یه آکند ک یابید این موعوع را ارزیحسابرس با . 24

 شاد، اماا ایاننبا است عرورتاً نشانه وجود تقلب نکر. هرچند عوامل خطر تقلب ممیا خیاز تقلب است  یا چند عامل خطر ناشی کیوجود 

از  یت ناشایامف بااهیتحر یاست نشانه خطرها نکرو مم نیا اند و ازه تقلب صورت گرفته است، وجود داشتهک یطیعوامل اغلب در شرا

 (27-تا ت 23-: بندهای تکتقلب باشد. )ر

 از تقلب یت ناشیف بااهمیتحر یتشخیص و ارزیابی خطرها

باه  ، و در ساطح ادعاهاای مرباوطیماال یاز تقلب را در سطح صورتها یت ناشیف بااهمیتحر ید خطرهای، حسابرس با315طبق استاندارد  . 25

 1ند.کحسابها و موارد افشا مشخص و ارزیابی  های معامالت، ماندهگروه

شاناخت از تقلب در  یناش یفرض وجود خطرها شید با پیاز تقلب با یت ناشیف بااهمیتحر یحسابرس هنگام تشخیص و ارزیابی خطرها . 26

ایش آمادها سابب پیادباه در مرباوط یا ادعاهاایاز انواع درآمدها، معامالت درآمدزا  کدام یکه کدرآمد، به ارزیابی این موعوع بپردازد 

 داق نادارد، ومصا یار حسابرسک کط ییتوجه به شرا فرض مزبور با شیه پکشود. چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد می یین خطرهایچن

را  نآ یمستندساز به رده است، باید الزامات مربوطکاز تقلب مشخص ن یت ناشیف بااهمیعنوان خطر تحر اخت درآمد را بهرو، شن نیا از

 (30-تا ت 28-: بندهای تکند. )رکرعایت  47طبق بند 

 ینترلهااکد از یاناابراین، باند و بکعمده برخورد  یعنوان خطرها د بهیاز تقلب با یشده ناش ت ارزیابییف بااهمیتحر یحسابرس با خطرها . 27

: ک)ر ند.کسب کناخت شنشده است(،  حال انجام به ه تاک یزانیم مرتبط با این خطرها )به ینترلکجمله فعالیتهای  ، ازیتجار مربوط واحد

 (32-و ت 31-بندهای ت

 از تقلب یشده ناش ت ارزیابییف بااهمیتحر یبرخورد با خطرها

 یلکبرخوردهای 

از تقلاب در ساطح  یشاده ناشا ت ارزیاابییاف بااهمیاتحر یبا خطرهاا را برای مقابله یلک ید برخوردهای، حسابرس با330د طبق استاندار . 28

 (33-: بند تک)ر 2ند.کن ییتع یصورتهای مال

 د:یبا یتهای مالاز تقلب در سطح صور یشده ناش ت ارزیابییف بااهمیتحر یبا خطرها برای مقابله یلک ین برخوردهاییمنظور تع حسابرس به . 29

شاود و ارزیاابی عمده به آنها واگاذار می یتهایه مسئولکافرادی  ییاعضای تیم حسابرسی را با در نظر گرفتن دانش، مهارت و توانا ا الف

 (35-و ت 34-: بندهای تکند، )رکاز تقلب، تعیین و بر آنها نظارت  یت ناشیف بااهمیتحر یخطرها

های ژه رویااهیااو ، بااهیتجااار توسااط واحااد یهای حسااابداررویااه یریارگکااا انتخاااب و بیااه آکاانااد ک یابیااایاان موعااوع را ارز ا ب

 یبارا ران اجرایاییاز تاالش ماد یمتقلباناه ناشا یمال یتواند نشانه گزارشگرده، مییچیریهای ذهنی و معامالت پیگاندازه به مربوط

 ر، ویا خیمدیریت سود باشد 

 (36-: بند تکرد. )رینظر بگ را در یریناپذ ینیبشی، عنصر پیحسابرس یزان روشهایمت، زمانبندی اجرا و یدر انتخاب ماه ا پ

 از تقلب در سطح ادعاها یشده ناش ت ارزیابییف بااهمیتحر یدر برخورد با خطرها یحسابرس یروشها

 یزان آنهاا بارایات، زمانبندی اجرا و میهه ماکند کطراحی و اجرا  یاگونه الزم را به یحسابرس ید روشهای، حسابرس با330طبق استاندارد  . 30

 (40-تا ت 37-: بندهای تک)ر 3از تقلب در سطح ادعاها مناسب باشد. یشده ناش ت ارزیابییف بااهمیتحر یبرخورد با خطرها

                                                                                                                                                                                          
 

 25، بند 315استاندارد حسابرسی   .1

 5، بند 330استاندارد حسابرسی  .2

 6، بند 330استاندارد حسابرسی  .3
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 ران اجراییینترلها توسط مدکبا زیرپاگذاری  مرتبط یدر برخورد با خطرها یحسابرس یروشها
ه در شرایط ک یینترلهاکرپاگذاری یق زیطر متقلبانه از یمال یه صورتهایو ته یسوابق حسابدار یارکاجرایی در دست رانیمد ییل توانایدل به . 31

زان خطار چاه میا اب تقلاب دارناد. اگارکاارت یفاردی بارا باه رد هستند، مادیران اجرایای موقعیات منحصارکارک یبخش اثر یمعمول دارا
وجاود  یجاارت یواحادها ین خطار در تماامیسان نیست، اما اکمختلف ی یتجار احدهاینترلها توسط مدیران اجرایی در وکرپاگذاری یز

از  اشایت نیاف بااهمیارعنوان خطر تح ن خطر بهینترلها توسط مدیران اجرایی، اکرپاگذاری یبودن نحوه ز ینیبشیل غیرقابل پیدل دارد. به
 شود.یم یتلق یارو خطر عمده این تقلب محسوب و از

ر یامقاصاد ز یرا بارا یحسابرسا یران اجرایی، بایاد روشاهاینترلها توسط مدکزیرپاگذاری  یفنظر از ارزیابی خود از خطرهاحسابرس صر . 32
 د:یو اجرا نما یطراح
 یروشها یو اجرا ی. حسابرس در طراحیمال یه صورتهایشده در ته الت انجامیر تعدیحسابداری و سا یبودن ثبتها آزمون مناسب ا الف

 د:ی، بایین آزمونهایچن یبرا یحسابرس

ر یحساابداری و ساا یباا پاردازش ثبتهاا ا نامناسب مرتبطی یعاد ریغ یتهای، درخصو  فعالیمال یبا فرایند گزارشگر از افراد مرتبط .1

 ند،کجو  و الت، پرسیتعد

 ند، وکرا انتخاب  یدوره گزارشگر انیالت انجام شده در پایر تعدیحسابداری و سا یثبتها .2

 (44-تا ت 41-: بندهای تکنظر قرار دهد. )ر دوره را مد یالت طیر تعدیحسابداری و سا یبه آزمون ثبتها نیاز .3
صاورت وجاود(  ها )درینناده جانبادارک جاادیط ایا شارایه آک نیا یابیرا با هدف تشخیص جانبداریها و ارز یهای حسابداربراورد ا ب

 د:یها باین بررسیند. حسابرس در انجام اک یر، بررسیا خیاز تقلب است  یت ناشیف بااهمیانگر خطر تحریب
شاده در  سکمانع یهاای حساابداربراوردران اجرایای در ماورد یمات مادیا قضااوتها و تصامیاه آکاناد ک یابیاایان موعاوع را ارز . 1

ایای اجر رانیماد یاحتماال ینحاوی نشاانه جانبادار باشند(، به از آنها به تنهایی معقول کی ه هرک)حتی در مواردی  یمال یصورتها
 ر، ویا خیاز تقلب باشد  یت ناشیف بااهمیه بتواند بیانگر خطر تحرکاست  یتجار واحد

ناد. کقبل را بررسی  دوره یمال یس در صورتهاکعمده منع یهای حسابداربراوردران اجرایی درخصو  یقضاوتها و مفروعات مد . 2
 (47-تا ت 45-: بندهای تک)ر

باه شاناخت حساابرس از  توجاه ه بااکاا معاامالتی یا، یتجاار از روال عاادی عملیاات واحاد خاار  درخصو  معاامالت عماده ا پ
ین موعوع د ایرسند، حسابرس باینظر م رمعمول بهی، غیجریان حسابرس شده در سبکر اطالعات یط آن و سایو مح یتجار واحد
لباناه متق یمال یرشگران دارد آنها به قصد گزاکه امکت از آن اس یکمعامالت )یا نبود آن( حا یا منطق تجاریه آکند ک یابیرا ارز

 (48-: بند تکر. )ریا خیها انجام شده باشند ییا اختفای سوءاستفاده از دارای
ران ینترلهاا توساط مادکبه زیرپاگاذاری  شده مربوط مشخص یمنظور برخورد با خطرها ا بهیه آکند کن یید این موعوع را تعیحسابرس با .33

ا یارد شده، وجاود دا به آنها اشاره یقبل یطور مشخص در بندهاه بهکی یبر روشها عالوه یحسابرس یسایر روشها یاجرا به یازیاجرایی، ن
 یا روشاهاه باکااجرایای وجاود دارد  رانینترلها توساط مادکمضاعف مشخصی در زمینه زیرپاگذاری  یه خطرهاک در مواردی یعنیر )یخ

 ش داده نشده است(.پوش 32شده براساس الزامات بند  اجرا

 (49-: بند تک)ر یشواهد حسابرس یابیارز

گیری ار حسابرسی )هنگاام نتیجاهکبه خاتمه  کشده در زمانی نزدی ه آیا روشهای تحلیلی اجراکند کحسابرس باید این موعوع را ارزیابی  . 34
از ایان  یشه پاکااز تقلبای  ف بااهمیات ناشایتجاری( بیاانگر خطار تحریا مالی با شناخت وی از واحد مورد سازگاری صورتهای لی درک

 (50-: بند تکباشد یا خیر. )رمشخص نشده است، می
صاورت  ر. دریا خیباشد از تقلب می یانشانه یفین تحریا چنیه آکند ک یابید این موعوع را ارزیند، باکرا مشخص  یفیاگر حسابرس تحر . 35

ار فرد باشد، آث به شده، رویدادی منحصر تقلب مشخص که یکه بعید است کن موعوع یاز ا ید با آگاهی، حسابرس بایان نشانهیوجود چن
 (51-ت : بندکند. )رکاجرایی، ارزیابی  رانیمد یبودن ادعاها اکات ژه قابلیو ، بهیحسابرس یهار جنبهیارتباط با سا ف را درین تحریا
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تواناد یا میاف نتیجاه تقلاب اسات ین تحریه اکد ، و دالیلی داشته باشد نکاهمیت( را مشخص مکت و یا ی)بااهمیفیچنانچه حسابرس تحر . 36
حریاف تد از خطرهاای د ارزیاابی خاویات داشته باشاند، باکران ارشد اجرایی( در آن مشاریژه مدیو اجرایی )به رانینتیجه تقلب باشد و مد

ازنگری بایاابی شاده را ارز یدر برخورد با خطرهاا یحسابرسزان روشهای یت، زمانبندی اجرا و میبر ماه  ر آنیاز تقلب و تأث یت ناشیبااهم
ا یا طیشاده، شارا سابکای شواهد قابالً کا هنگام بازنگری قابلیت اتیه آکد این موعوع را مورد توجه قرار دهد ین حسابرس بایند. همچنک

 (52-: بند تکر. )ریا خیجود داشته است ا اشخا  ثال  باشد، ویاجرایی  رانینان، مدکارکتوسط  یاحتمال یاز تبان یکه حاکتهایی یموقع
ماورد  نیادر ا یریگجهیبه نت ا قادریاست،  ف شدهیتحر یتیطور بااهم به دلیل بروز تقلب به یمال یه صورتهاکند کد ییچنانچه حسابرس تأ . 37

 (53-: بند تکند. )رک یابیارز یرا بر حسابرس د اثر آنینباشد، با

 ین بودن ادامه حسابرسکنامم
ل کرا با مشا یار حسابرسک ه ادامهکروبرو شود  ییبه تقلب، حسابرس با شرایطی استثنا کوکا مشیاز تقلب  یف ناشیجه تحرینت چنانچه در . 38

 د:یمواجه سازد با
ا یاه آیاا حساابرس بارای گازارش باه شاخص کاجملاه این ناد ازکخود را در شرایط موجود مشخص  یو قانون یاحرفه یتهایمسئول ا الف

 ،الزامی دارد یا خیر یموارد، به مراجع قانون یبرخ ا، دریاند ردهکمنصوب  یار حسابرسکه وی را به ک یاشخاص
ا یاانپاذیر باشاد، مناساب اسات کام یلحاظ قانون ه ازک یطیدر شرا یار حسابرسکاز  یریگنارهکه آیا کند کاین موعوع را بررسی  ا ب

 ر، ویخ
 ر:اکحسابرس از  یریگنارهکصورت  در ا پ

 ند، وکره کل آن مذایو دال یار حسابرسکاز  یریگنارهکمورد  ان راهبری درکو ار ییاجرا رانیاز مد یبا سطح مناسب . 1
را  یو هکا یا اشخاصایال آن به شخص یو دال یار حسابرسکخود از  یریگنارهکگزارش  یا برایه آکند کاین موعوع را مشخص  . 2

ر یاا خیاوجاود دارد  یا قاانونیا یا، الزام حرفهیموارد، به مراجع قانون یبرخ ا، دریاند ردهکبه عنوان حسابرس واحد تجاری منصوب 
 (57-تا ت 54-: بندهای تک)ر

 تبیکتأییدیه 
 ه در آن:کند کافت یتبی درکای هیدییان راهبری، تأکاجرایی و درصورت لزوم از ار رانید از مدیحسابرس با . 39

 نند،کشف تقلب اذعان کو  یریشگیمنظور پ به یداخل ینترلهاک، اعمال و حفظ یطراح یت خود برایآنها به مسئول ا الف
حساابرس افشاا  یرا بارا یمال یاز تقلب در صورتها ف بااهمیت ناشییج ارزیابی خود از خطر تحریمدیران اجرایی اذعان نمایند نتا ا ب

 اند،ردهک
ر انجاام یاه توساط اشاخا  زکرا  یتجار بر واحد به تقلب مؤثر کوکوارد مشا میه اطالعات خود درباره تقلب کنند کآنها تأیید  ا پ

 اند:ردهکحسابرس افشا  یشده است، برا
 اجرایی، رانیمد . 1
 ای، ینترلهای داخلکعمده در  ینقشها ینان داراکارک . 2
 باشد، وداشته  یمال یبر صورتها یتیاست اثر بااهم توانستهه تقلب میک یر اشخا  در مواردیسا . 3

ه کا یتجاار واحد یمال یبر صورتها به تقلب مؤثر کوکا موارد مشینند اطالعات خود را درباره هرگونه اتهام تقلب، کآنها اعالم  ا ت
ا حسابرس افش یرابداده شده است، را  ر اشخا  اطالعیا سایلگران، دستگاههای نظارتی ی، تحلینان قبلکارکنان فعلی، کارکتوسط 

 (59-و ت 58-: بندهای تکاند. )رردهک

 ان راهبریکو ار ییران اجرایبه مد یرسان اطالع
  موقع به ن موعوعات را بهید ایان وقوع تقلب باشد باکدهنده امسب شده نشانکا اطالعات یرده باشد کرا مشخص  یچنانچه حسابرس تقلب . 40

شف تقلاب کیا  یریشگیپ یت اصلیه مسئولکردن افرادی است ک رسانی، آگاهاجرایی اطالع دهد. هدف این اطالع رانیاز مد یسطح مناسب
 (60-: بند تکرا در حیطه وظایفشان به عهده دارند. )ر
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ا یاه حسابرس موارد تقلب ک یصورت دارای مسئولیت اجرایی هستند، در یتجار ان راهبری در واحدکه همه اعضای ارکمواردی  به جز در . 41
خا  ر اشایساا ایا، ینترلهاای داخلاکنقاش عماده در  یناان داراکارک اجرایای، رانیماد ر آنه دکاناد کرا مشاخص  یبه تقلبا کوکمش
اطاالع  ع باهموقا د را باهد آن ماواریاند، باداشته باشد(، دخالت داشته یمال یبر صورتها یتیتوانسته است اثر بااهمه تقلب میک مواردی )در
د آن یابا یاند، واجرایای در آن دخالات داشاته رانیه مادکاند کرا مشخص  یبه تقلب کوکان راهبری برساند. اگر حسابرس موارد مشکار

ل یامکت یزم باراال یحسابرسا یزان روشاهایات، زمانبنادی اجارا و میمورد ماه برساند و در یتجار ان راهبری واحدکاطالع ار موارد را به
 (63-تا ت 61-: بندهای تک)ر ند.کبا آنها گفتگو  یحسابرس

اطاالع آنهاا برسااند.  ان راهبری مرتبط اسات، باهکار یتهایه بر پایه قضاوت وی با مسئولکبا تقلب را  موعوعات مرتبط رید سایحسابرس با . 42
 (64-: بند تک)ر

 ییبه مراجع قانونی و اجرا یرسان اطالع
اب کاگزارش ارت یا برایه آکند کن یید این موعوع را تعیند، باکرا مشخص می یبه تقلب کوکه حسابرس تقلب یا مورد مشک مواردی در . 43

بار حساابرس مبنی یافاه حرفاهیچاه وظ ر. اگاریاا خیادارد  یتیمسائول یتجاار از واحاد به تقلب به اشخا  خار  کوکا مورد مشیتقلب 
 یتهایسائولمط، یشارا یبرخا اسات در نکاشود، اما مم ین گزارشگریاز انجام چن است مانع نکار ممکنگهداشتن اطالعات صاحب محرمانه

 (67-تا ت 65-: بندهای تکند. )رکغلبه  یو یفه رازداریبر وظ حسابرس یقانون

 یساز مستند
 :2است یت در موارد زیر الزامیف بااهمیتحر یط آن و ارزیابی خطرهایو مح یتجار شناخت حسابرس از واحد یساز ، مستند1 315طبق استاندارد . 44

بابات  از یتجاار واحاد یماال یصاورتها یریپاذ بیدربااره آسا یحسابرسارات اعضای تایم کمذا شده در مات عمده اتخاذیتصم ا الف
 از تقلب، و یت ناشیف بااهمیتحر

 و در سطح ادعاها. یمال یاز تقلب در سطح صورتها یشده و ارزیابی شده ناش ت مشخصیف بااهمیتحر یخطرها ا ب
 :3است یشده در موارد زیر، الزام ت ارزیابییااهمف بیتحر ینحوه برخورد حسابرس با خطرها ی، مستندساز330طبق استاندارد  . 45

زان یات، زمانبندی اجارا و میو ماه یمال یت ارزیابی شده در سطح صورتهایف بااهمیتحر یبرای مقابله با خطرها یلک یبرخوردها ا الف
 وادعاها، از تقلب در سطح  یت ارزیابی شده ناشیف بااهمیتحر ین روشها با خطرهای، و ارتباط ایحسابرس یروشها

 اجرایی. رانینترلها توسط مدکبا خطر زیرپاگذاری  شده برای مقابله یطراح یجمله روشها ، ازیحسابرس یاز اجرای روشها ج حاصلینتا ا ب
را  ر اشاخا ی، مراجع قانونی و سایتجار ان راهبری واحدک، ارییاجرا مورد تقلب به مدیران شده در انجام یهایرسان د اطالعیحسابرس با . 46

 ند.ک یمستندساز
ار کاماورد شاناخت درآماد، در شارایط  از تقلب در یت ناشیف بااهمیفرض وجود خطر تحر شیه پکبرسد  جهیچنانچه حسابرس به این نت . 47

 ند.کرا مستند  یریگجهین نتیل اید دالیبامورد نظر مصداق ندارد،  یحسابرس
*** 

 اربردیکحات یتوض

 (3: بند ک)رتقلب  یهایژگیو
 یاب آن، فرصات متصاور باراکاارت یا فشار بارایزه یها، مستلزم وجود انگییاستفاده از دارا ا سوءیمتقلبانه  یمال یتقلب، اعم از گزارشگر .1 ا ت

 مثال: یانجام آن و توجیهاتی برای عمل به آن است. برا
 ا یا ساازمان ع درونران اجرایای از مناابیه مادکا به وجاود آیاد یاست زمان نکمتقلبانه مم یمال یاب گزارشگرکارت یا فشار برایزه یانگ

ه کا یماانزژه یاو د، باهفشاار باشان بیناناه باشاد( تحاترواقعید غیه شااکانتظار ) مورد یجه مالیا نتیبه سود  یابیدست یسازمان، برا برون
 اسات دارای نکافاراد ممر باشاد. باه هماین ترتیاب، ایاجرایای چشامگ رانیماد ینظر برا مورد یامدهای عدم دستیابی به اهداف مالیپ

 خواه هستند.ه زیادهکل یدل نمونه به این یها باشند براییاستفاده از دارا سوء یای برازهیانگ

                                                                                                                                                                                          
 

 32، بند 315استاندارد حسابرسی  .1

 6و ت ا  11تا  8، بندهای “(1395تندات حسابرسی )تجدیدنظر شده مس”، 230استاندارد حسابرسی  .2

 28، بند 330استاندارد حسابرسی  .3
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 یگذاشت، برارا زیرپا یداخل نترلهایکتوان یه فرد معتقد است مک ن است زمانی به وجود آیدکاب تقلب ممکفرصت متصور برای ارت 
 داشته باشد. یآگاه یداخل ینترلهاکدر  یا از ععفهای خاصیاد بوده اعتم ه فرد موردک یطیمثال، در شرا

 از  یامجموعاه ایات ینگارش، شخصا یاز افاراد دارا یعمل متقلبانه را داشته باشاند. برخا کیاب کاست توانایی توجیه ارت نکافراد مم
د افارا ید، حتاوجاو نیاا ب شاوند. بااکاا مرتدهد آگاهاناه و عامداناه اقادامی نادرسات ریه به آنها اجازه مکهستند  یاخالق یارزشها
 ب تقلب شوند.کگیرند مرتفشار زیاد قرار می ه تحتک یطیاست در شرا نکز ممیار نکدرست

ب دادن یاامنظااور فر ، بااهیمااال یا مااوارد افشااا در صااورتهایااجملااه حااذف مبااال   ، ازیعمااد یفهااایمتقلبانااه مسااتلزم تحر یمااال یگزارشااگر .2 ات 
ب یاظاور فرمن مادیریت ساود باه یاجرایای بارا رانیماد یواسطه تالشاها است به نکن موعوع ممیاست. ا یمال یهانندگان صورتکاستفاده
ن مدیریت یهد. چند ی، رویتجار واحد یرد و سودآورکاز عمل دادن برداشت آنها ر قراریتأث ق تحتیطر از یمال ینندگان صورتهاکاستفاده
هاا زهیگ. فشارها و اناجرایی شروع شود رانیمد یر در قضاوتهاییل نامناسب مفروعات و تغیعدا تیاست با انجام اقدامات جزئی  نکمم یسود
ه در کاروی دهاد  یاست زمان نکن وععیتی ممیمتقلبانه شود. چن یمال یبه گزارشگر ه منجرکند کاست این اقدامات را چنان تشدید  نکمم

ه انجاام کا موعاعی بگیرناد اجرایی عماداً رانیرد، مدکبر عمل یساختن پاداش مبتن ثرکا میل به حدایاثر فشار جهت دستیابی به انتظارات بازار 
ااهمیات ساود باهش کااست  نک، ممیتجار یواحدها یبرخ متقلبانه شود. در یمال یبه گزارشگر ، منجریمال یت صورتهایبااهم یفهایتحر
 شود. یاجرایی تلق مدیران یبرا یازهیی، انگکبان منظور اخذ تسهیالت ردن سود بهکا متورم یات یردن مالک منظور حداقلبه

 روشهای زیر انجام شود: است به نکمتقلبانه مم یمال یگزارشگر .3 ات 
 یمال یه صورتهایا مستندات پشتوانه تهی یر سوابق حسابدارییا تغیجمله جعل(،  )از یساز ، سندیارکدست. 
  یمال یر اطالعات عمده در صورتهایسا ایمعامالت، سایر رویدادها  یعمد حذفا یارائه نادرست. 

 مدی.صورت ع ا موارد افشا بهی، نحوه ارائه، یبنددر رابطه با مبال ، طبقه یحسابدار ینادرست استانداردها یریارگکب 

رد هستند. کارکخشی ه در شرایط معمول، دارای اثربکگذارند ر پا میینترلهایی را زکاجرایی اغلب  رانیمتقلبانه، مد یمال یدر گزارشگر .4 ات 
 ود:ش، انجام زیر ر مواردینظ ییهاکینکاز ت استفاده است با نکاجرایی، مم رانینترلها توسط مدکاب تقلب از طریق زیرپاگذاری کارت

 به اهداف دیگر. یابیا دستیات یج عملینتا یارکمنظور دست دوره مالی، به ژه در اواخریو ثبت معامالت صوری، به 
 حسابها. مانده براورداستفاده در  مورد یر نامناسب قضاوتهاییروعات و تغل نامناسب مفیتعد 

 یمال یدر صورتها یدوره گزارشگر یشده ط ر یا تعجیل در شناخت معامالت و سایر رویدادهای واقعیحذف، تأخ. 

 مؤثر باشد. یمال یتواند بر مبال  مندر  در صورتهاه میک یقیحقا یا عدم افشای یارک پنهان 

  اند.شده یطراح یتجار واحد یرد مالکا عملی یت مالیارائه نادرست وعع یه براک یادهیچیمعامالت پانجام 

 یرعادیبا معامالت عمده و غ ط مرتبطیر سوابق و شراییتغ. 

ت، یااهمیزئای و بمورد مباال  ج نان درکارکشود و اغلب توسط را نیز شامل می یتجار واحد یهاییها، سرقت داراییاستفاده از دارا سوء .5 ات 
 یبارا یشاتریب ییوانااته معماوالً کاز صورت گیارد یاجرایی ن رانیتواند توسط مدیها مییاستفاده از دارا شود. با این وجود، سوءیانجام م
سات باه ان کاها ممییارااستفاده از د ل باشد. سوءکشف آنها مشکه ک نحوی ها دارند بهییاستفاده از دارا ردن سوءکردن یا پنهان ک گمراه

 رد:یگر، صورت یجمله موارد ز ، ازیمختلف یهاوهیش

 شاده،  وختساباه مطالباات  شاده مرباوط ز مباال  وصاولیا واریاستفاده در وصول مطالبات  نمونه، سوء یشده )برا سرقت مبال  وصول
 شخصی(. یکبان یحسابها به

 عات یاعافاروش، سارقت  یا بارایمصارف شخصی  یبرا ینمونه، سرقت موجود یری )براکی یا دستاوردهای فکفیزی یهاییسرقت دارا
 اسرار فناوری در قبال دریافت وجه(. یبا رقبای واحد تجاری با افشا یفروش، همدست یبرا

  وهاوم، فروشاندگان م شاده باه انجام ینمونه، پرداختها یافت نشده است )برایدر یتجار ه توسط واحدک یاالها و خدماتکسندسازی پرداخت برای
 ساختگی(. نانکارکطریق باال بردن قیمتها، پرداخت حقوق به  از یتجار د واحدیندگان خریتوسط فروشندگان به نما یختوجوه پردا

 وام  قاهیناوان وثع باه یتجاار واحاد یهاییقراردادن دارا نمونه، در رهن ی)برا یمصارف شخص یبرا یتجار واحد یهاییاز دارا استفاده
 شخص وابسته(. کا وام به یی یشخص

هاا ییه داراکان موعاوع ردن ایاکا جعلی به منظور پنهان یننده ک گمراها مستندات یسوابق  کق تداریطر ها اغلب ازییاستفاده از دارا ءسو
 شود.یاند، انجام مقه استفاده شدهیعنوان وث ا بدون مجوز بهیمفقود شده 
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 عمومی مالحظات خاص واحدهای بخش
ن و مقررات، یا دیگر الزامات مرتبط با بخش عماومی یاا باه یقوان  است در نکدر رابطه با تقلب ممحسابرسان بخش عمومی  یتهایمسئول .6 ات 

اسات  نکاحساابرس بخاش عماومی مم یتهایجاه، مسائولینت م بر حسابرسی مشخص شده باشد. درکطور جداگانه در الزامات قانونی حا
 یخطرهاا بارای بررسای یعتریوسا یتهایه شاامل مسائولکاد، بلنباشا یمال یت صورتهایف بااهمیتحر یبه در نظر گرفتن خطرها محدود

 ز باشد.یاز تقلب ن یناش

 (14تا  12: بندهای ک)ر یاد حرفهیترد
شاده نشاانه  سابک یا اطالعاات و شاواهد حسابرسایه آکن موعوع است یمستلزم ارزیابی نقادانه و مستمر ا یاد حرفهیحفظ نگرش ترد .7 ات 

 عناوان تفاده باهباودن اطالعاات ماورد اسا اکاات قابل یشامل بررس یاد حرفهیر. تردیا خیباشد تقلب میاز  یت ناشیف بااهمیوجود تحر
 یاحرفاه دیاتقلاب، نگارش ترد یهاایژگیماوارد مقتضای اسات. باه دلیال و ه و حفظ آنهاا دریبر ته مکحا ینترلهاکو  یشواهد حسابرس

 ای دارد.ب، اهمیت ویژهاز تقل یت ناشیف بااهمیتحر یحسابرس، در زمان بررسی خطرها
را نادیده بگیرد،  یتجار ان راهبری واحدکاجرایی و ار رانیمد یارکه سابقه صداقت و درستکتوان انتظار داشت اگرچه از حسابرس نمی . 8 ات 

ه کات، چارا ای اسااز تقلب حایز اهمیت ویژه یت ناشیف بااهمیتحر یخطرها یژه هنگام بررسیو حسابرس به یاد حرفهیاما نگرش ترد
 رده باشد.کر ییط تغیاست شرا نکمم

ه حساابرس در ایان زمیناه کااصاالت اساناد اسات، عامن این ینادرت مساتلزم بررسا باه یطباق اساتانداردهای حسابرسا یانجام حسابرس .9 ات 
ه وی کیابد آگاهی می ه حسابرس از شرایطیک وجود، زمانی این با 1ارشناس تعیین اصالت اسناد باشد.کرود ندیده و انتظار نمی آموزش

شاده باشاد، روشاهای  رسانی باه حساابرس، تعادیلسند معتبر نباشد، یا مندرجات آن بدون اطالع کن است یکه ممکند کرا متقاعد می
 تواند شامل موارد زیر باشد:احتمالی برای بررسی بیشتر می

 طور مستقیم.دریافت تأییدیه از اشخا  ثال  به 
 ای تعیین اصالت سند.ارشناس برکاز  استفاده 

 (15: بند ک)رره اعضای تیم حسابرسی کمذا

 از تقلب: یت ناشیف بااهمیاز تحر یمال یصورتها یریپذ بیدرباره آس یتیم حسابرس یره اعضاکمذا .10-ت 
 الی ماصورتهای  یریپذ بیخود درباره نحوه و احتمال آس یدگاههایند تا دکیفراهم م یتر تیم حسابرسبا تجربه یاعضا یرا برا یفرصت

 از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب را مطرح سازند.
 ا ، خا یحسابرسا یناد برخای روشاهاکپذیریها نشان دهاد و مشاخص بینش مناسبی به این قبیل آسکدهد تا واان میکبه حسابرس ام

 از اعضای تیم حسابرسی اجرا شود. کی دامکتوسط 

 گی ، و چگاونیتایم حسابرسا ین اعضاایحسابرسای با یاز روشاها ج حاصالیتن نتاادهد چگونگی در میان گذاشمیحسابرس اجازه  به
 ند.کرد، مشخص یتوجه حسابرس قرار گ است مورد نکه ممکاز تقلب را  یبا اتهام ناش برخورد

 ر باشد:یر موارد زینظ یاست شامل موعوعات نکره اعضای تیم حسابرسی ممکمذا .11 ات 

 فیااثار تحر ن است بارکتجاری مم واحد یمال یه چگونه و در چه مواردی صورتهاکر مورد ایند ین اعضای تیم حسابرسیتبادل نظر ب 
 آن را مخفای ومتقلباناه شاوند  یماال یب گزارشاگرکاتوانناد مرتپذیر باشد، چگونه مدیران اجرایی میاز تقلب، آسیب یت ناشیبااهم
 اقع شود.تجاری مورد سوءاستفاده و واحد یهایین است داراکنند، و چگونه ممک

 ار کیریت سود، بمد یاجرایی برا رانیاست توسط مد نکه ممکدهنده مدیریت سود باشد و اقداماتی  تواند نشانیه مک یطیبه شرا توجه
 متقلبانه گردد. یمال یبه گزارشگر ه منجرکای گونهگرفته شود به

 عا  ا دیگاران بااجرایی ی است برای مدیران نکه ممکاری تج بر واحد شده مؤثر سازمانی شناختهسازمانی و برونتوجه به عوامل درون
اب کارت هکحیطی باشد ا میند یا بیانگر عوامل فرهنگی کاب تقلب را فراهم کاب تقلب باشد، فرصت ارتکایجاد انگیزه یا فشار برای ارت

 پذیر سازد.ن توجیهیریاجرایی یا سا رانیتقلب را برای مد

                                                                                                                                                                                          
 

 44-، بند ت200استاندارد حسابرسی  .1
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 دارند. یسستفاده، دسترا برابر سوء ر دریپذ بیآس یهاییر دارایا ساینقد  ه به وجهک ینانکارکنظارت بر  اجرایی در رانیت مدکبه مشار توجه 

 ا ر یای تیم حسابرساه نظر اعضکنانی کارکا یاجرایی  رانیمد یزندگ کا سبیا بدون توعیح در رفتار ی یعاد ریر غییهرگونه تغ به توجه
 رده است.کبه خود جلب 

 از تقلب. یت ناشیف بااهمیدرخصو  احتمال وجود تحر یر مناسب در تمام مراحل حسابرسکطرز تفت حفظ یبراهم دیکتأ 

 تواند نشانه احتمال تقلب باشد.یه مواجه شدن با آن مکط گوناگونی یبه شرا توجه 

 یحسابرس یزان روشهایت، زمانبندی اجرا و میناپذیری در ماهبینیبه چگونگی اعمال عنصر پیش توجه. 

 ت یاف بااهمیحربرابر ت تجاری در واحد یمال یصورتها یریپذ بیتواند در برخورد با آسه میک یحسابرس یه آندسته از روشهاب توجه
 ر.یا خیتند ر روشها مؤثرتر هسیدر مقایسه با سا یحسابرس یاز روشها یا انواع خاصیه آک نیاز تقلب، انتخاب شود و ا یناش

 ه توجه حسابرس به آنها جلب شده است.کبه هرگونه اتهام ناشی از تقلب  توجه 

 اجرایی. رانینترلها توسط مدک یگذار رپایبه خطر ز توجه 

 مرتبط یتهایارزیابی خطر و فعال یروشها

 اجرایی رانیجو از مد و پرس

 الف( -17: بند ک)راجرایی  رانیاز تقلب توسط مد یت ناشیف بااهمیارزیابی خطر تحر
اجرایای  رانین، شایسته است حسابرس از مادیت دارند. بنابرایمسئول یمال یه صورتهایواحد تجاری و ته یداخل ینترلهاک قبال اجرایی در رانیمد .12 ات 

فعاات ارزیاابی دزان و یات، میاناد. ماهکجاو  و شف آن پارسکپیشگیری و  یبرقرار شده برا ینترلهاکدرخصو  ارزیابی آنها از خطر تقلب و 
 یتجااار یاز واحادها یبرخاا اسات متفاااوت باشاد. در نکاامختلاف، مم یتجااار ینترلهااا در واحادهاکا و گونااه خطرهامادیران اجرایای از این

یاابی ، ارزیتجاار یگار واحادهایمباادرت ورزناد. در د یلیانجاام ارزیابیهاای تفصا ا با نظارت مساتمر، باهیاست هر ساله  نکاجرایی مم رانیمد
ط یز محااناخت حساابرس شااجرایی، باه  ت، دامنه و فراوانی ارزیابی مدیرانیشود. ماهمتر انجام کت یاست با تعداد و رسم نکاجرایی مم رانیمد
ه کاآن باشاد  تواناد نشاانهیط میشارا یبرخا اجرایای در رانیمثال، عدم ارزیابی خطر تقلب توسط مد یند. براکمی کمکتجاری  واحد ینترلک
 دهند.ت نمییاهم یداخل ینترلهاکاجرایی به  رانیمد

 کوچک یتجار یواحدها مالحظات خاص
ا یاتقلاب  یاسات باه ارزیاابی خطرهاا نکااجرایای مم رانیز مادکا، تمرکوچاک یتجار یویژه واحدها، بهیتجار یواحدها یبرخ در .13 ات 

 ها معطوف شود.یینان از داراکارکاستفاده  سوء

 ب(ـ  17: بند ک)ر ناشی از تقلب یاجرایی برای تشخیص و برخورد با خطرها رانیفرایندهای مورد استفاده مد
است دربرگیرنده سطوح مختلف نظارت بار  نکاجرایی مم رانیمستقر در چندین محل، فرایندهای مورد استفاده مد یتجار یواحدها در .14 ات 

را  یخاصا یتجاار یا قسامتهایا یاتیاانهاای عملکاسات م نکان ممیاجرایای همچنا رانیباشد. مد یا قسمتهای تجاری، یاتیانهای عملکم
 ه احتمال خطر تقلب در آنها بسیار زیاد است.کرده باشند کمشخص 

 (18: بند ک)رتجاری  نان واحدکارکاجرایی و سایر  جو از مدیران و پرس

از تقلاب  یت ناشایاف بااهمیاتحر یدربااره خطرهاا یدیااسات اطالعاات مف نکااجرایی مم حسابرس از مدیران یجو و چه پرس اگر .15 ات 
ت یاف بااهمیاتحر یدربااره خطرهاا یدیاجوها بعیاد اسات بتواناد اطالعاات مف و ن پرسیند، اما اکفراهم  یمال ینان در صورتهاکارک
نتقال ا یرا برا یتواند فرصتتجاری می نان واحدکارکجو از سایر  و دست دهد. پرس به یمال یران اجرایی در صورتهایاز تقلب مد یناش

 رسانی آن فراهم نشود.ان اطالعکاست ام نکممه در غیر این صورت کند کحسابرس فراهم  اطالعات به
 ند عبارتند از:کجو  و به تقلب از آنها پرس کوکا موارد مشیتواند درباره وجود تقلب یه حسابرس مکتجاری  نان واحدکارکاز سایر  ییهانمونه .16 ات 

 ندارند. یدخالت یمال یماً در فرایند گزارشگریه مستقک یاتینان عملکارک 
 ار متفاوت.یارای سطوح اختنان دکارک 

 ا آنها ظارت دارند یننان کارکن یه بر اک ت دارند و افرادیکمشار یعاد ریا غیده یچیا ثبت معامالت پیه در شروع، پردازش ک ینانکارک
 نند.کرا سرپرستی می
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 یحقوق مسئول امور. 

 ا همتای آن.ی یمسئول امور اخالق 

  تقلب. ا اشخا  مسئول برخورد با موارد اتهامیشخص 

اجرایای باه  مادیران یپاسخها یابین، حسابرس هنگام ارزیاب تقلب قرار دارند. بنابراکارت یت براین موقعیاجرایی، اغلب در بهتر مدیران .17 ات 
 هد.باق دابع دیگر انطبا اطالعات دریافتی از من یاد حرفهین پاسخها را با اعمال نگرش تردیه اکن است عروری بداند کجوها، مم و پرس

 (19: بند ک)ر یجو از حسابرسان داخل و پرس

دارند، ارائاه شاده  یداخل یه واحد حسابرسکتجاری  واحدهای یمرتبط با حسابرس ی، الزامات و رهنمودها610و  315در استانداردهای  .18 ات 

مانناد  یداخلا یواحاد حسابرسا خاا  یتهاایاست درباره فعال نکمورد تقلب، حسابرس مم در 610الزامات استاندارد  یاجرا در 1است.
 ند:کجو  و ر، پرسیموارد ز

 شف تقلب.ک یسال برا یدر ط یصورت وجود( توسط حسابرسان داخل شده )در اجرا یروشها 
 ر.یا خیاند ردهکبرخورد  یبخش تیطور رعا آن روشها، به یاز اجرا حاصل یهاافتهیاجرایی با  ا مدیرانیه آکاین 

 (20: بند ک)ر تجاری اهبری واحدان رکسب شناخت از نظارت ارک

ن نظاارت دارناد. در برخای از واحادهای تجااری، یت قاوانیاو رعا ینتارل ماالکپایش خطار،  یستمهایتجاری بر س ان راهبری واحدکار .19 ات 
 یداخلا ینترلهااکتقلاب و  یخطرهاا یابیاان راهباری در نظاارت بار ارزکتجاری بخوبی استقرار یافته است و ار نظامهای راهبری واحد

متفاوت باشاد،  یتجار واحد اجرایی در هر ان راهبری و مدیرانکار یتهایان دارد مسئولکه امک آنجا نند. ازکیفا میا یمربوط، نقش فعال
شاده توساط افاراد  ساازد از نظاارت اعمااله وی را قاادر میکتها از آن جهت حائز اهمیت است ین شناخت حسابرس از این مسئولیبنابرا

 2ت بدست آورد.ربط شناخیذ
برابار تقلاب  تجااری در واحد یریپذ بیخصو  آس نش حسابرس دریگیری بلکتواند به شیان راهبری مکشناخت از نحوه نظارت ار .20 ات 

ساابرس حاجرایای منجار شاود.  مادیران یارکت و درساتیتقلاب، و صاالح یم بر خطرهاکحا یداخل ینترلهاکت یفاکاجرایی،  مدیران
شااود، مطالعااه در آن مطاارح می ین مبااحثیه چنااکاا یدساات آورد، ماننااد حضاور در جلسااات ن راه بااهیخت را از چنادن شاانایااتواناد ایم

 ان راهبری.کجو از ار و ا پرسیصورتجلسات مربوط 

 کوچک یتجار یمالحظات خاص واحدها

 یتجار واحد کیاست در  نکحالت مم نی. اان راهبری در اداره واحد تجاری مسئولیت اجرایی دارندکموارد، همه اعضای ار یبرخ در .21 ات 
ظارتی جدای ه نقش نکل آنیدل ن موارد، بهیا نقش راهبری ندارد. در کمال -ه هیچ فرد دیگری جز مدیرکی روی دهد کمالکت کوچک

 دهد.ین خصو  انجام نمیا در یاز نقش مدیریتی وجود ندارد، حسابرس اقدام

 (23: بند ک)رر اطالعات یبه سا توجه

تواند باه یط آن میتجاری و مح شده درباره واحد سبک، سایر اطالعات یلیتحل یروشها یشده از طریق اجرا سبکبر اطالعات  عالوه .22 ات 
ه در کاد ناکرا فاراهم  یتواناد اطالعااتیم یره اعضای تیم حسابرسکند. مذاک کمکاز تقلب  یت ناشیف بااهمیتحر یتشخیص خطرها

باا آن، و  اریکاار و اداماه همکرش صااحبیپاذ یطریق فراینادها شده از سبکعالوه، اطالعات  اشد. بهد بیمف یین خطرهایتشخیص چن
تشاخیص  ن اسات درکامم یادوره انیام یاجماالی اطالعاات ماال یار، مانناد بررساکشده باه صااحب ر خدمات ارائهیتجربه حاصل از سا

 از تقلب، مربوط تلقی شود. یت ناشیف بااهمیتحر یخطرها

                                                                                                                                                                                          
 

 “(1397)تجدیدنظر شده  داخلی انار حسابرسک استفاده از”، 610، و استاندارد حسابرسی 23ا الف و  6 های، بند315استاندارد حسابرسی  .1

رسانی سی اطالعکتجاری به خوبی مشخص نباشد، حسابرس باید به چه  واحد کمیتی یکه اگر ساختار حاکمورد این ، در8-تا ت 1-، بندهای ت260استاندارد حسابرسی  .2
 ند.کند، بح  میک
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 (24: بند ک)رعوامل خطر تقلب  یابیارز

تواناد یحاال، حساابرس م نیاا ل ساازد. بااکار مشایرا بس شف آنکتواند یشود، میه تقلب معموالً بصورت پنهان انجام مکت ین واقعیا .23 ات 
ر تقلاب( اسات، طاخاب تقلاب )عوامال کاجاد فرصات ارتیا ایاب تقلب کا فشار برای ارتیزه یدهنده انگ ه نشانکرا  یطیا شرایدادها یرو

 مثال: یند. براکمشخص 
 اب تقلب باشد؛کارت یتواند مولد فشار برایم یه اعافیسب سرماک یبه انتظارات اشخا  ثال  برا یابیلزوم دست 
 اب تقلب باشد؛ وکارت زهیتواند مولد انگیبینانه مغیرواقع یبه سودها یابیصورت دست پرداخت پاداشهای عمده در 

 اب تقلب باشد.کتواند مولد فرصت ارتیم ینترلکط یاثربخش نبودن مح 

از  یت عوامل خطر تقلب بسیار متنوع است. برخایرد. میزان اهمک یبندت آنها رتبهیبرحسب اهم یراحت توان بهیعوامل خطر تقلب را نم .24 ات 
نبود  ن وجود یاییعن، تیت نیست. بنابرایف بااهمیتحر یخطرها ط خا  آنها، بیانگر وجودیه شراکوجود دارند  یین عوامل در واحدهایا
م اعماال مساتلز یماال یاز تقلاب در صاورتها ت ناشاییف بااهمیتحر یبه آن در ارزیابی خطرها عامل خطر تقلب و عرورت توجه کی

 است. یاقضاوت حرفه
شده اسات. عوامال خطار  ارائه 1وست یها در پییاستفاده از دارا متقلبانه و سوء یمال یبا گزارشگر از عوامل خطر تقلب مرتبط ییهانمونه .25 ات 

 شوند:یم یبنده معموالً با وقوع تقلب همراه هستند، طبقهکور براساس سه شرط زیر کمذ
 اب تقلب،کا فشار برای ارتیزه یانگ 
 اب تقلب، وکارت یفرصت متصور برا 

 ه عمل متقلبانه.یتوج ییتوانا 

حاال،  نیاا است توساط حساابرس قابال مشااهده نباشاد. باا نکمل متقلبانه است ممه بیانگر وجود نگرش برای توجیه عکعوامل خطری 
ز موقعیتهایی ، طیف وسیعی ا1وست یشده در پ رکچه عوامل خطر تقلب ذ آگاه شود. اگر ین اطالعاتیاز وجود چن است نکحسابرس مم
ر است عوامل خطا نکاند و ممشده وان مثال ارائهعنبه ن عوامل تنهایا یاست با آن مواجه شود ول نکه حسابرس ممک دهدیرا پوشش م

 ز وجود داشته باشند.ین یگرید

مثال،  یای دارند. برامالحظه عوامل خطر تقلب مربوط تأثیر قابل یتجاری بر بررس ت واحدیکو مال یدگیچیویژگیهای مرتبط با اندازه، پ .26 ات 
اجرایای  دیرانه عموماً اقدامات نامناسب توسط ماکجود داشته باشند چون موارد زیر و یاست عوامل نکبزرگ مم یتجار واحد کیدر 

 نند:کرا محدود می
 ان راهبری.کنظارت مؤثر ار 
 اثربخش. یداخل یوجود واحد حسابرس 

 ای مدون.رفتار حرفه وجود و اجرای آیین 

نش ی، بیتجار ل واحدکسه با سطح یقااست در م نکمم یتجار واحد یاتیه در سطح قسمتهای عملکعالوه، بررسی عوامل خطر تقلب  به
 ند.کجاد یرا ا یمتفاوت

 کوچک یتجار یمالحظات خاص واحدها
اربرد داشاته باشاند. کمتر کا یاربرد نداشته باشند کاست  نکا همه آنها ممین مالحظات یاز ا ی، برخکوچک یتجار واحد کیمورد  در .27 ات 

رسانی شفاهی و الگوهای عوض با اطالع ای مدون نداشته باشد اما درفتار حرفهراست آیین نکمم کوچک یتجار واحد کیمثال،  یبرا
ر شخص با کسلط یتد دارد. یکتأ یو رفتار اخالق یارکت درستیاهم ه برکرفتاری مدیران اجرایی، فرهنگی در واحد تجاری ترویج یابد 

ناساب رساانی نگارش مدیریت در نماایش و اطالعسات ماکدهناده ش نشاان ییتنهاا معموالً به کوچک یتجار واحد کامور مدیریتی ی
ف یعع ینترلهاکتواند یبه مجوز مدیریت م ازی، نیتجار یواحدها یبرخ ست. درین یمال یو فرایند گزارشگر یداخل ینترلهاکمورد  در
 یداخلا ینترلهاک یذارگ رپایه در این شرایط فرصت زکحال، از آنجا  این اهش دهد. باکنان را کارکند و خطر تقلب کگر را جبران ید

 داخلی باشد. نترلهایکتواند ععفی بالقوه در یفرد بر امور مدیریتی م کتوسط مدیران اجرایی وجود دارد، تسلط ی
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 از تقلب یت ناشیف بااهمیتحر یتشخیص و ارزیابی خطرها

 (26: بند ک)رتقلب در شناخت درآمد  یخطرها

درآمادها مانناد شاناخت  یینماا شیطریاق با متقلبانه در رابطه باا شاناخت درآماد، اغلاب از یمال یاز گزارشگر یت ناشیف بااهمیتحر .28 ات 
انناد انتقاال درآمادها، م یینما مکاز  است نکور ممکف مذین تحریشود. همچنصوری انجام می یا ثبت درآمدهایهنگام درآمدها  زود

 شود. ینادرست درآمدها به دوره بعد، ناش
اسات  نکامثاال، مم یشاتر از ساایر واحادها باشاد. بارایب یتجاار یاز واحدها یبرخ است در نکاخت درآمد ممتقلب در شن یخطرها .29 ات 

  ررسات درآماد دق شاناخت نادیاطر متقلباناه از یماال یاب گزارشاگرکاهایی بارای ارتاجرایی مواجه با فشارها یا دارای انگیزه مدیران
شود. یم یریگندازها سود ایاجرایی براساس رشد ساالنه درآمد  رد مدیرانکه عملکتهای پذیرفته شده در بورس باشند، نظیر مواردیکشر

  هاا ازآن یاز درآمادها یتاوجه ه بخاش قابالکا ییتقلب در شناخت درآماد واحادها یاست خطرها نکمثال مم یبه همین ترتیب، برا
 شود، بیشتر باشد.حاصل می یفروشهای نقد

ه خطر کجه برسد ین نتیاست به ا نکمثال، حسابرس مم یتقلب در شناخت درآمد، رد شود. برا یفرض وجود خطرها شیاست پ نکمم .30 ات 
 رآمد حاصال ازنمونه، د ینوع معامله درآمدزای ساده )برا کیاز تقلب در شناخت درآمد در صورت وجود تنها  یت ناشیف بااهمیتحر

 اجاره مستغالت( وجود ندارد.

 (27: بند ک)ر مربوط یداخل ینترلهاکاز تقلب و شناخت  یت ناشیاهمف بایتحر یتشخیص و ارزیابی خطرها

قابال قباول،  یزان خطرهاایات و میااعماال، و ماه یشاده بارا انتخااب ینترلهااکزان یات و میااست درخصاو  ماه نکاجرایی مم مدیران .31 ات 
 یشف تقلب باید اعمال شاوند،خطرهاکپیشگیری و  یبرا یینترلهاکنند چه که مشخص کاجرایی برای آن مدیران 1قضاوتهایی را انجام دهند.
ن یااسات باه ا نکااجرایای مم ، مادیرانین بررسیاز ا یعنوان بخش نند. بهکیم یرا بررس یمال یاز تقلب در صورتها تحریف بااهمیت ناشی

 صرفه نخواهد بود.از تقلب، مقرون به  یت ناشیف بااهمیتحر یاهش خطرهاکنترل خا  برای ک کیه اعمال و حفظ کجه برسند ینت
حساابرس مهام  یاناد، باراردهک، اعمال و حفاظ یشف تقلب، طراحکپیشگیری و  یاجرایی برا ه مدیرانک یینترلهاکسب شناخت از کبنابراین،  .32 ات 

 ف رایوظااقسایم تباا عادم  مارتبط یاجرایای، آگاهاناه خطرهاا ه مدیرانکن است متوجه شود کار، به عنوان مثال حسابرس ممکاست. برای این 
 یز خطرهااااسات ارزیاابی حساابرس  نکاه ممکاتواند در تشخیص عوامل خطر تقلاب ین مین شناخت همچنیاز ا اند. اطالعات حاصلرفتهیپذ
 د باشد.یر قرار دهد، مفیتأث را تحت یمال یاز تقلب در صورتها یت ناشیف بااهمیتحر

 باز تقل یشده ناش ت ارزیابییف بااهمیتحر یبرخورد با خطرها

 (28: بند ک)ر یلک یبرخوردها

ه کان موعوع اسات یا یاز تقلب معموالً شامل بررس یشده ناش ت ارزیابییف بااهمیتحر یمقابله با خطرها یبرا یلک ین برخوردهاییتع .33 ات 
 ند:کس کطریق موارد زیر، منع عنوان مثال از مضاعف را، به یاد حرفهیتواند تردیم یحسابرس یلکچگونه راهبرد 

 ت.یاز معامالت بااهم یبانیشده در پشت زان مستندات آزمونیت و میت بیشتر در انتخاب ماهیحساس 
 ت.یارتباط با موعوعات بااهم اجرایی در مدیران یهاهیدییا تأیحات ید توعییبیشتر به تأ ازیتشخیص ن 

عات ن مالحظاات شاامل موعاویاباشاد، اتاری مییلکشاده، مساتلزم مالحظاات  یزیر خا  برنامه ی، جدا از روشهایلک یبرخوردها
 شود.ه در ادامه تشریح میکاست  29شده در بند  مطرح

 الف(-29: بند ک)رنان کارکص و سرپرستی یتخص

ه مهارتهاا و کاشاتری یمثاال، از افاراد ب یاز تقلب، برا یت ناشیف بااهمیشده تحر مشخص یاست در برخورد با خطرها نکحسابرس مم .34 ات 
 ند.کتر استفاده ا افراد با تجربهیاطالعات  یارشناسان حقوقی و فناورکد، مانند دانش خاصی دارن

 باشد.ار میکدر انجام  یت اعضای تیم حسابرسیاز تقلب و صالح یت ناشیف بااهمیتحر یزان سرپرستی، بیانگر ارزیابی حسابرس از خطرهایم .35 ات 
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 پ(-29د : بنک)ر یحسابرس یری در انتخاب روشهایناپذنییبشیپ

 یمتقلباناه را مخفا یماال یاسات بتوانناد گزارشاگر نکآشنا هستند مم یمعمول حسابرس یتجاری با روشها ه افراد درون واحدکاز آنجا  .36 ات 
 .ده، مهام اساتماورد اساتفا یحسابرسا یزان روشاهایات، زمانبنادی و میدر انتخاب ماه یریناپذنییبشینظر گرفتن عنصر پ نند. لذا درک

 ل موارد زیر را انجام داد:یقب از یتوان اقداماتیظور، ممنبدین
 د طر آنهاا، ماورا خیت یدلیل اهم ه در شرایط معمول، بهکای شده انتخاب یحسابها و ادعاها خصو  مانده آزمونهای محتوا در یاجرا

 گیرند.آزمون قرار نمی
 رود.یتظار مه در شرایط معمول انکبه آنچه  نسبت یحسابرس یل زمانبندی روشهایتعد 

 متفاوت. یریگنمونه یاز روشها استفاده 

 یا بدون اطالع قبلیمتفاوت  یانهاکدر م یحسابرس یروشها یاجرا. 

 (30: بندک)رشده ناشی از تقلب در سطح ادعاها  ت ارزیابییف بااهمیتحر یدر برخورد با خطرها یحسابرس یروشها

ت، زمانبنادی و یار ماهییاست شامل تغ نکاز تقلب در سطح ادعاها مم یشده ناش رزیابیت ایف بااهمیتحر یبرخورد حسابرس با خطرها .37 –ت 
 ر باشد:یطرق ز به یحسابرس یزان روشهایم
 یبرساحسا یت روشاهایااسات عارورت یاباد ماه نکسب اطالعات بیشتر ممکا یتر اتر و مربوطکات قابل یسب شواهد حسابرسک یبرا 

 مثال: یگذارد. برار بیمورد استفاده تأث یحسابرس یب روشهایکتواند هم بر نوع و هم بر ترین موعوع میند. اکر ییمورد استفاده تغ
o یحسابرسا یهااکینکاز ت است نکا حسابرس ممیند کاست اهمیت بیشتری پیدا  نکها ممییمشاهده عینی یا وارسی برخی دارا 

 ی،کاترونیکت النشهای معاامالکا ترایعمده  یبه حسابها ربوطم یهاشتر درباره دادهیشواهد ب یآورجمع یانه برایرا کمکبه 
ند.کاستفاده 

o ه کاهاد مثال، اگر حسابرس تشخیص د یند. براک ید بیشتر طراحیسب اطالعات مؤک یرا برا یین است روشهاکحسابرس مم
 یردادهاانعقاد قرا قیطر از ه آنهاکن خطر وجود دارد یفشار هستند، ا به سود مورد انتظار، تحت یابیدست یاجرایی برا مدیران
بل  فاروش را اال، مکل یاز تحو ا ارسال صورتحساب قبلیه مطابق مفاد آنها شرایط شناخت درآمد احراز نشده است کفروشی 
ن آه در کند کی سازمانی را طراحه برونیدییمثال نوعی از درخواست تأ یتواند برایحسابرس م یطین شرایچن نند. درکمتورم 

گشت ه هرگونه بربفروش شامل زمان فروش و شرایط مربوط  یات قراردادهاید جزئیین تأیه همچنکد مبال  عمده بلییأتنها ت نه
 یهاهیادییأل تیامکت یه باراکاجاه برساد ین نتیاست به ا نکعالوه، حسابرس مم پذیر شود. بهانکاال، امکل یاز فروش و تحو

ل، یش و تحوفرو یر در مفاد قراردادهایید تجاری درخصو  هرگونه تغواح یمال رینان غکارکجو از  و ، پرسیسازمان برون
اثربخش خواهد بود.

 محتوا  یآزمونها یاه با اجرکجه برسد ین نتیاست به ا نکل داشته باشد. حسابرس ممیبه تعد ازیاست ن نکزمانبندی آزمونهای محتوا مم
وجاه باه ند. حسابرس باتکاز تقلب برخورد می یشده ناش ت ارزیابییهمف باایبه آن، بهتر با خطر تحر کیا تاریخی نزدیان سال یدر پا

از دوره  یرساحساب یج اجرای روشهایه تعمیم نتاکجه برسد ین نتیاست به ا نک، ممیارکا دستی یف عمدیشده تحر ارزیابی یخطرها
ت به شاناخ مربوط فیتحر کیمثال،  ی)برا یف عمدیتحر کیه انجام کل آن یدل مقابل، به دوره مؤثر نخواهد بود. در انیمیانی به پا

 ده در اوایالمعاامالت انجاام شا یتواند آزمونهای محتوا را بارایاست طی دوره شروع شده باشد، حسابرس م نکنامناسب درآمد( مم
 ند.کدوره گزارشگری اجرا  یا طیدوره 

 ش یار افازاکاراه ی از دوکامثاال، ی یباشاد. باراتقلاب میاز  یت ناشیف بااهمیتحر یننده ارزیابی خطرهاکس کشده، منع اجرا یزان روشهایم
تواناد یرایاناه م کماکباه  یحسابرسا یهااکینکن، تیاست مناسب باشد. همچنا نکبا جزئیات بیشتر مم یلیتحل یروشها یا اجرایاندازه نمونه 

های هالت از پرونادانتخااب نموناه معاام یاتواناد باریهاا مکینکگوناه تناد. اینکانپاذیر کتر معاامالت و پروناده حساابها را امآزمون گساترده
 .ار رودکای از آن بنمونه یجا جامعه به کل یکا آزمون یخا ،  یهایژگیسازی معامالت واجد واصلی، مرتب یکیترونکال
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سوابق موجودیهاا گذارد، بررسی یر میها تأثیر موجودیه بر مقادکند کاز تقلبی را مشخص  یت ناشیف بااهمیچنانچه حسابرس خطر تحر .38 ات 
ناد. ک کماکند، به توجه خا  دار ازیاز آن ن ا پسیی موجودیها کجریان شمارش فیزی ه درک یا اقالمیانها کاست به تشخیص م نکمم
ا یا یقبلا انهاای خاا  بادون اعاالمکهاا در برخای میبه اتخاذ تصمیم برای مشااهده شامارش موجود ن است منجرکهایی ممین بررسیچن

 انها شود.کها در همه میدشمارش همزمان موجو

ن یاگاذارد. ار مییه بار تعادادی از حساابها و ادعاهاا تاأثکاناد کاز تقلبی را مشخص  یت ناشیف بااهمیاست خطر تحر نکحسابرس مم .39 ات 
 ایا د سااختاریال، تجدیبا معاامالت و ساایر رویادادهای خاا  )نظیار تحصا های مرتبطبراوردتواند شامل ارزشیابی داراییها، یموعوع م
خدام از اسات پس یایو دیگر تعهدات مربوط به مزا یعمده )مانند تعهدات بازنشستگ یهایر بدهی(، و سایتجار قسمتی از واحد یواگذار

 ه در مفروعااترات عمادییتواند مربوط به تغین می( باشد. این خطر همچنیطیمح ستیمربوط به جبران خسارت ز یهایا بدهینان، کارک
حسابرس در  تواند بهیط آن میتجاری و مح سب شناخت از واحدکق یطر شده از یآورمستمر باشد. اطالعات جمع هایبراوردبا  مرتبط
عات ضاوتها و مفروق یند. بررسک کمکاجرایی و قضاوتها و مفروعات زیربنایی آنها،  های مدیرانبراوردگونه نیمعقول بودن ا یابیارز

وعاات ضااوتها و مفرباودن ق تواند دید مناسبی را برای تشخیص معقولیز میاند نداده ل انجامقب یهااجرایی در دوره ه مدیرانکمشابهی 
 اجرایی فراهم آورد. های مدیرانبراوردپشتوانه 

 ییجمله روشاها از تقلب، از یشده ناش ت ارزیابییف بااهمیتحر یبرخورد با خطرها یاستفاده برا قابل یحسابرس یاز روشها ییهانمونه .40 ات 
توجاه باه  سابرس بااز برخورد ح ییهاوست شامل نمونهین پیشده است. ا ارائه 2وست یرا در خود دارند، در پ یریناپذینیبشیه عنصر پک

رآمد و از شناخت د یمتقلبانه ناش یمال یجمله گزارشگر متقلبانه، از یمال یاز گزارشگر یت ناشیف بااهمیتحر یارزیابی وی از خطرها
 ها است.ییدارا استفاده از سوء

 اجرایی نترلها توسط مدیرانک یگذار رپایدر برخورد با خطر ز یحسابرس یروشها

 الف(-32: بند ک)رالت یر تعدیحسابداری و سا یثبتها
ا ی ق ثبتهای حسابداری نامناسبیطر از یمال یفرایند گزارشگر یارک، اغلب شامل دستیمال یاز تقلب در صورتها ت ناشییف بااهمیتحر .41 ات 

 ان اجرایای باان اسات مادیرکا ممیدوره روی دهد،  انیا در پایسال  یاست در ط نکن موعوع ممیرمجاز در دفاتر حسابداری است. ایغ
ناد ام دهناد )ماناری را انجاکااس آنهاا در دفااتر حساابداری، چناین کانجام تعدیالتی در اقالم گزارش شده در صورتهای مالی بدون انع

 ها(.یبندید طبقهو تجد یقیالت تلفیتعد
حساابداری موعاوعی  یم بار ثبتهااکحاا ینترلهاکنامناسب  یگذار رپایبا ز ت مرتبطیف بااهمیتحر یحسابرس از خطرها یاین، بررس بر عالوه .42 ات 

ه کاایان خطار توانناد بار ینم یاهش دهناد ولاکارا  یر عمادیاتوانند خطر اشاتباهات غیار مکخود ینترلهاکحائز اهمیت است، زیرا فرایندها و 
ا یای حساابدار فااتردار باه کاطاور خود ه باهک یر مبالغییطریق تغ ار )برای مثال ازکخود ین فرایندهایای نامناسب اگونهاست به نکاشخا  مم

ار کاودانتقاال خ یراه از فنااوری اطالعاات باکا ایان، هنگاامی بار ناد. عاالوهیق آیشوند( را زیرپاگذارند، فاایمنتقل م یمال یستم گزارشگریس
 اشد.بجود نداشته ه وکناچیز باشد یا این یاطالعات یستمهاین دخالتهایی در سیرؤیت چن است شواهد قابل نکشود، ممیاطالعات استفاده م

وه مناسب برای آزمون شواهد پشتیبان اقالم انتخاب ین شییآزمون و تع یالت برایر تعدیهنگام تشخیص و انتخاب ثبتهای حسابداری و سا .43 ات 
 ر باید مورد توجه قرار گیرند:یه، موعوعات زشد

 بی حسابرس از شده در جریان ارزیا سبکر اطالعات یوجود عوامل خطر تقلب و ساا  از تقلب یت ناشیف بااهمیتحر یارزیابی خطرها
آزماون  ایالت خاا ، باریحسابداری و سایر تعاد یحسابرس در تشخیص ثبتها تواند بهیاز تقلب م یت ناشیف بااهمیتحر یخطرها

 ند.ک کمک
 تواند یمالت، یر تعدیاسحسابداری و  یمؤثر نسبت به ثبتها ینترلهاکاعمال  ا التیر تعدیحسابداری و سا یاعمال شده بر ثبتها ینترلهاک

 .رده باشدکنترلها را آزمون کرد کارک یبخش ه حسابرس، اثرک یشرط اهش دهد، بهکالزم را  یمحتوا یزان آزمونهایم

 معماول  ، پاردازشیتجاار یاز واحادها یاریدر بس - سب شودکتواند یه مک یت شواهدیو ماه یتجار واحد یمال یشگرفرایند گزار
الت یر تعادحساابداری و ساای یار است. به هماین ترتیاب، پاردازش ثبتهااکو خود یدست یاز مراحل و روشها یبیکمعامالت شامل تر

 یشود، ثبتهات استفاده از فناوری اطالعا یمال یم شود. چنانچه در فرایند گزارشگرار انجاکو خود یدست ینترلهاکتواند با روشها و یم
 ی وجود داشته باشد.کیترونکصورت ال به است تنها نکالت ممیر تعدیحسابداری و سا
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 ارز باا یهااایژگیالت نادرساات اغلااب ویر تعاادیا سااایااحسااابداری  یثبتهااا -الت متقلبانااهیر تعاادیا سااایااثبتهااای حسااابداری  یهااایژگیو
ندرت  هبه ک ییسابهاحا یمرتبط، غیرعادی  ریغ یدر حسابها ر باشد: )الف(یتواند شامل موارد زها مییژگین ویدارند. ا یفرد به منحصر
شاند، دهناد، انجاام شاده بایثبتهاای حساابداری را انجاام نم نیاه معماوالً اکا یتوسط افراد شوند، منظور شده باشند، )ب(یاستفاده م

تند، انجاام شاده ا فاقاد توعایح هسایادارند  یمکف یا توصیح یه توعکعنوان تعدیالت پس از بستن حسابها  ا بهیدوره  انیدر پا )پ(
 عاداد سرراساتا یا )ث( حااویاشده باشند،  حساب انجام یا در جریان آن بدون در  شماره یمال یه صورتهایاز ته قبل  باشند، )ت(

 ان باشند.همس یانیبا ارقام پا یا اعدادیشده(  )روند

 یحااو (ه )الافکاشاده باشاند  منظاور ییاسات در حساابها نکاالت نادرسات، ممیا تعادیثبتهای حسابداری  -حسابها یدگیچیت و پیماه 
در معارض  ذشاتهگدوره هساتند، )پ( در  انیاالت پایهای عماده و تعادبراورد یحاو ا غیرعادی هستند، )ب(یده یچیت پیمعامالت با ماه

ا یاهساتند،  یازمانسمعامالت درون یحاو ای هستند، )ث(مغایرتهای رفع نشده یا حاوینشده  یریگرتیموقع مغا هب اند، )ت(ف بودهیتحر
ا بخشاهای یاانهاا که دارای مکاواحادهای تجااری  یاز تقلب مرتبط هستند. در حسابرسا یت ناشیف بااهمیشده تحر با خطر مشخص ) (

 ود.شان متفاوت انجام کن میحسابداری باید از چند یه انتخاب ثبتهاکته توجه شود کاست به این ن متعدد هستند، الزم

  ان اسات تاابع هما نکاممراستاندارد، یثبتهای حسابداری غ -یعملیات تجار یاز روال عاد شده خار  الت انجامیر تعدیا سایثبتهای حسابداری
 باشد.ماهانه ن یقددها و پرداختهای نینند فروشها، خرما یثبت معامالت یاستفاده برا راری موردکبه ثبتهای ت مربوط یداخل ینترلهاک

ناد. باا ایان کیای اساتفاده مالت، از قضاوت حرفاهیر تعدیحسابداری و سا یزان آزمون ثبتهایت، زمانبندی و مین ماهییحسابرس برای تع .44 ات 
 2 -الاف-32شاود، طباق بناد انجاام می یارشاگردوره گز انیاالت متقلبانه در پایر تعدیه اغلب ثبتهای حسابداری و ساک وجود، از آنجا

 یفهاایه تحرکانیال یادل عاالوه، باه ناد. باهکخ را انتخااب یشده در آن تار الت انجامیر تعدیحسابداری و سا یحسابرس ملزم است ثبتها
 ردنک پنهان یراب یاگسترده ین است شامل تالشهاکدوره رخ دهند و مم ین است در طکمم یمال یاز تقلب در صورتها یت ناشیبااهم

ر یاساحساابداری و  یناد عارورت آزماون ثبتهااکیحساابرس را ملازم م 3ا الفا  32اب تقلب صورت گرفته باشد، بندکارت یچگونگ
 قرار دهد. یبررس دوره را نیز مورد یالت طیتعد

 ب(ا  32: بند ک)ر یهای حسابداربراورد

بار  یار عمادهیه تاأثکاار گیرناد کارا ب یا مفروعااتیارایی قضاوتهایی را انجام دهند اج ه مدیرانکمستلزم این است  یمال یه صورتهایته .45 ات 
ق یاطر ه اغلاب ازمتقلبانا یماال ینناد. گزارشاگرکای مساتمر نظاارت گونهها بهبراوردن یبودن ا بر معقول دارند و یهای حسابداربراورد
منظاور  ر باهیذخاا یینمااشیا بی یینمامکطریق  مثال، از یرااست ب نکار ممک شود. اینیانجام م یهای حسابداربراورد یف عمدیتحر

نندگان کادهب دادن اساتفیاریزی شاده باه منظاور فرباه ساود برناماه یابیا بارای دساتیا یا چند دوره حساابداریدو  یط سود یهموارساز
 نجام شود.تجاری، ا رد و سودآوری واحدکق تحت تأثیر قرار دادن برداشت آنها از عملیطر از یمال یصورتها

س در کعمااده ماانع یهااای حسااابداربراوردهااای قباال درخصااو  قضاااوتها و مفروعااات ماادیران اجرایاای در دوره یهاادف از بررساا .46 ات 
باردن  سائوال ، زیارین بررسایااجرایای اسات. هادف ا مادیران یجانباداری احتماال یهاردن نشانهک سال قبل، مشخص یمال یصورتها
 باشد.خ بوده است، نمییدسترس تا آن تار بر اطالعات در ه مبتنیکوره قبل حسابرس در د یاحرفه یقضاوتها

ی از کایعناوان  باه ین بررسایاور، اکاست. در استاندارد ماذ  یهای قبل الزامز بررسی قضاوتها و مفروعات دورهین 5401طبق استاندارد  .47 ات 
ا یاج، یدرباره نتاا یسب شواهد حسابرسکدر دوره قبل،  راوردبفرایند  یبخش سب اطالعات درخصو  اثرک یروشهای ارزیابی خطر برا

مرباوط اسات، و شاواهد  یجاار دوره یهاای حساابداربراورده باه انجاام کدوره قبل  یهای حسابداربراورد، بازنگری یدر موارد مقتض
ته باشاد، انجاام عارورت داشا یماال یاسات افشاای آن در صاورتها نکاه ممک براوردچون ابهام در  یدرخصو  موعوعات یحسابرس

ت یاتواند نشانه خطر تحریف بااهمیه مکاجرایی با هدف تشخیص جانبداریهایی  رانیقضاوتها و مفروعات مد یشود. در عمل، بررسیم
 انجام شود. 540شده طبق استاندارد  یالزام یاست همراه با بررس نکن استاندارد باشد، ممیاز تقلب طبق ا یناش

                                                                                                                                                                                          
 

 9، بند (“1392شده  ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط )تجدیدنظر یحسابدار ی، شامل براوردهایحسابدار یبراوردها یحسابرس”، 540استاندارد حسابرسی  .1
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 پ(ا 32: بند ک)رمعامالت عمده  یمنطق تجار

ه باا هادف کاا معامالت به ظاهر غیرعاادی باشاد یتجاری  از روال عادی عملیات واحد ن است بیانگر وجود معامالت عمده خار که ممک ییهانشانه .48 ات 
 باشد:می زیرها انجام شده است، شامل موارد ییاستفاده از دارا ردن سوءک ا پنهانیمتقلبانه  یمال یگزارشگر

 ه کافرعای  یتجاار گروهای باین چنادین واحاد مثال، معاامالت درون یرسد )براینظر م ده بهیچیبیش از اندازه پ ینین معامالتچ لکش
 رمرتبط انجام شده است(.یه با اشخا  ثال  غکا معامالتی یشود اطالعات مالی آنها تلفیق می

 یافکااناد، و مساتندات ردهکره نکتجااری ماذا ان راهبری واحادکچنین معامالتی با ار یت و نحوه حسابداریاجرایی درباره ماه مدیران 
 خصو  وجود ندارد. این در

 گونه معامالت ید دارند تا محتوای اقتصادی اینکاجرایی بیشتر بر عرورت اعمال روشهای حسابداری خا  تأ مدیران. 

 ن اکاسبی توسط ارخا  انجام شده است، به نحو منابا مقاصد  یتجار یاند، شامل واحدهانشده قیتلف هکای معامالت با اشخا  وابسته
 ب نشده است.یا تصوی یتجاری بررس راهبری واحد

 یافی باراک یالما توان یتجاری، فاقد ساختار  واحد کمکه بدون ک یا اشخاصیاند ه قبالً مشخص نشدهکای معامالت با اشخا  وابسته 
 ه باشد.از انجام چنین معامالتی هستند، صورت پذیرفت یبانیپشت

 (37تا  34 ی: بندهاک)ر یشواهد حسابرس یابیارز

 یبودن ارزیاابی خطرهاا شده، مناسب سبک یشده و شواهد حسابرس اجرا یحسابرس ی، حسابرس ملزم است براساس روشها330طبق استاندارد  .49 ات 
 یابیان ارزیمبتنی بر قضاوت حسابرس اسات. چنا یفیکی اساساً موعوع یابین ارزی. ا1قرار دهد یابیت در سطح ادعاها را مورد ارزیف بااهمیتحر

شاود. در یا متفاوت میبیشتر  یحسابرس یروشها یاجرا به ازیاز تقلب و ن یت ناشیف بااهمیتحر یبه خطرها شتر حسابرس نسبتینش بیموجب ب
 شده است. دهنده احتمال وجود تقلب ارائهط نشانیاز شرا ییها، نمونه3وست یپ

 (34: بند ک)رلی کگیری ار حسابرسی برای دستیابی به نتیجهکبه خاتمه  کاجرا شده در زمانی  نزدیروشهای تحلیلی 

 یاارگیری قضاوت حرفهکاز تقلب باشد، مستلزم ب یت ناشیف بااهمیدهنده خطر تحر تواند نشانه میکتشخیص روندها و روابط خاصی  .50 ات 
، مثاال یبارا یدرعااین رواباط غیاشاوند. اان سال مربوط باشاند، ساودمند تلقای مییود پاه به درآمد و سک یرعادیویژه روابط غاست. به

ان یه با روند جرکباشد  یا سودی، یعاد ریا معامالت غی یهای پایانی دوره گزارشگرتواند شامل مبال  هنگفت نامشخص سود در هفتهیم
 ات در تناقض است.یاز عمل حاصل ینقد

 (37تا  35: بندهای کر)شده  مشخص یفهایتحر یبررس

د یباشد، بعهاتی برای عمل به آن مییا توجیاب آن، فرصت متصور برای انجام آن کارت یا فشار برایزه یه تقلب مستلزم وجود انگکاز آنجا  .51 ات 
جماوع ماسات در  نکاچاه مم ان خاا  اگارکام کیامتعادد در  یفهاین، تحریاست رخداد تقلب، رویدادی منحصر به فرد باشد. بنابرا

 از تقلب باشد. یت ناشیف بااهمیای از وجود خطر تحرتواند نشانهت نباشد، اما مییبااهم
ت داشاته کاهمیات مشااره مادیران ارشاد در تقلبای بیکا یصاورت مثال، در یدارد. برا یط موجود بستگیشرا شده، به تقلب مشخص کی یامدهایپ .52 ات 

ه کاال بارود چارا اسات زیار ساو نکامم یسب شده قبلکبودن شواهد  اکات ، قابلیطین شرایچن . درت تلقی شودیاست آن تقلب، بااهم نکباشند مم
ن یناجاود آیاد. همچباه و یحساابدار کاجرایی و معتبر باودن اساناد و مادار مدیران  بودن اظهارات حیو صح  املکدرباره  ییدهایاست ترد نکمم
 ا اشخا  ثال  مدنظر قرار گیرد.یاجرایی  نان، مدیرانکارکن یب یاست احتمال تبان نکمم

فهااا و اثاار آن باار اظهااارنظر حسااابرس در یوفصاال تحرو حل یابیااباارای ارز یی، الزامااات و رهنمودهااا7003و  4502در اسااتانداردهای  .53 ات 
 شده است. حسابرس، ارائه گزارش

                                                                                                                                                                                          
 

 25، بند 330استاندارد حسابرسی  .1
 “یشده در حسابرس ییاشناس یفهایتحر یابیارز”، 450حسابرسی  استاندارد .2
 (“1389شده  )تجدیدنظر یمال یبه صورتها گزارشگری نسبت”، 700استاندارد حسابرسی  .3
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 (38: بند ک)رار حسابرسی کن بودن ادامه کنامم
 از: ل مواجه سازد عبارتندکرا با مش یار حسابرسک ن است ادامهکه ممکبوجود آمده  ییط استثنایاز شرا ییهانمونه .54 ات 

 تقلاب  اگار یط موجود عروری است، حتیه از نظر حسابرس در شراک تجاری از اتخاذ اقدام مناسب درخصو  تقلب خودداری واحد
 قلمداد نشود، یمال یت در صورتهایمورد نظر، تحریف بااهم

 تیقلب بااهمتدهنده وجود خطر عمده  ، نشانیحسابرس یج آزمونهایاز تقلب و نتا یت ناشیف بااهمیتحر یطرهاحسابرس از خ یبررس 
 ایر باشد، یو فراگ

 جدی داشته باشد. یان راهبری، نگرانکا اریاجرایی  ا صداقت مدیرانیت یحسابرس درباره صالح 

بر  ست. عوامل مؤثرین نکمم یار حسابرسکاز  یریگنارهکزمان مناسب برای  ین قطعییاست رخ دهد، تع نکه ممکطی یل تنوع شرایدل به .55 ات 
اسات  نکاه ممکااب تقلب )کان راهبری در ارتکا عضوی از اریاجرایی  رانیی از مدکت یکمشار یامدهایم عبارت است از  پیاین تصم

برس را بارای حساا تجااری باا واحاد یارکاه اداماه همکر قرار دهد( و پیامدهایی یتأث اجرایی را تحت مدیران  بودن اظهارات اکات قابل
 پی خواهد داشت. در

است در واحدهای تجاری مختلف، متفاوت باشد.  نکتها ممین مسئولیدارد و ا یاو حرفه یقانون یتهای، حسابرس مسئولیطین شرایچن در .56 ات 
را  یه وکا یا اشخاصایاشاخص  یرا بارا یا گزارشایایاه ا ملازم باشاد، اعالمیاست بخواهد  نکموارد حسابرس مم یبرخ مثال، در یبرا

، یبه الزاماات قاانون ط و لزوم توجهیشرا ییت استثنایبه ماه توجه ند. باکنظارتی ارسال  مراجع یموارد، برا یبرخ ا دریاند ردهکمنصوب 
باه ساهامداران،  یان گزارشاگرکان اقدامات مناسب شاامل امییار و تعکاز  یریگنارهکدرباره  یریگمیاست هنگام تصم نکحسابرس مم

 .1ا سایر اشخا  ذیصالح، مشورت حقوقی را مناسب بداندیمراجع قانونی 

 یمالحظات خاص واحدهای بخش عموم
ار کا از یریگناارهک، به دلیل وجود الزام قانونی یا به منظور تأمین مناافع عماومی، عادم پاذیرش یاا یاز موارد در بخش عموم یاریدر بس .57 ات 

 باشد.یار حسابرس نمیاخت در

 (39: بند ک)ر یتبکتأییدیه 

ان راهباری کااجرایای و در صاورت لازوم، ار مناساب از مادیران یهاهیادییدریافات تأ یبارا ییالزامات و رهنمودهاا 5802در استاندارد  .58 ات 
رش یبار پاذ راهباری، عاالوه انکاصاورت لازوم ار اجرایای، و در ه مادیرانکان موعوع اهمیت دارد یشده است. ا تجاری، ارائه واحد
ز صارفنظر از انادازه یاشاف تقلاب را نکو  یریشاگیپ یبارا یداخلا ینترلهااک، اجرا و حفظ یت طراحی، مسئولیمال یت صورتهایمسئول
 رند.یتجاری، بپذ واحد

 یتبکه یدیی، دریافت تأیمال یاز تقلب در صورتها یت ناشیبااهم یفهایشف تحرکحسابرسان در  یروشیالت پکت تقلب و مشیل ماهیدل به .59 ات 
 ت:ت اسیاند، حایز اهمردهکحسابرس افشا  یرا برا زیره موارد کد اینییتأ یان راهبری، براکصورت لزوم ار اجرایی، و در از مدیران

 ، ویمال یاز تقلب در صورتها ت ناشییف بااهمیاجرایی از خطر تحر ج ارزیابی مدیرانینتا ا الف
 تجاری. به تقلب و ادعای تقلب مؤثر بر واحد کوکواقع شده، موارد مش اطالع آنها از تقلب ا ب

 ان راهبریکاجرایی و ار به مدیران یرسان اطالع

 (40: بند ک)راجرایی  به مدیران یرسان اطالع

این موعوع  هکآورد، حایز اهمیت است یدست م ا احتمال وجود تقلب بهیی از وجود تقلب کحا یه حسابرس شواهدکدر مواردی  .60 ات 
ثاال، م یرسد )بارابنظر  ت بهیاهم مکاگر احتماالً موعوع  یاجرایی برساند، حت از مدیران یرا در اولین فرصت به اطالع سطح مناسب

حسابرس بستگی  یاقضاوت حرفه اجرایی به ن سطح مناسب مدیرانییتجاری(. تع نان رده پایین واحدکارکی از کی کوچکاختالس 
اجرایی،  ناسب مدیرانپذیرد. معموالً سطح مبه تقلب تأثیر می کوکت و اندازه موارد مشی، و ماهیچون احتمال تبان یدارد و از عوامل
 به تقلب دخالت دارند. کوکرسد در مورد مشه به نظر میکاست  یاز اشخاص رده باالتر کیه حداقل کسطحی است 

                                                                                                                                                                                          
 

 شده است ن ارائهیخصو  ارتباط با حسابرس جانش در ییای، رهنمودهادر آیین رفتار حرفه .1
 “(1396شده  )تجدیدنظر رانیمد تبیک هیدییتأ”، 580استاندارد حسابرسی  .2
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 (41: بند ک)ر ان راهبریکبه ار یرسان اطالع

توجه حسابرس در  ، عوامل مورد260باشد. در استاندارد  یتبکا ی یصورت شفاه است به نکان راهبری ممکحسابرس به ار یرسان اطالع .61 ات 
ت تقلااب یت و حساساایاابااه ماه توجااه . بااا.1شااده اساات ان راهبااری، مشااخصکاابااه ار یرسااان بااودن اطااالع یتبااکا یاا ین شاافاهیاایتع

موقاع و  ن قبیال موعاوعات را باهیاشاود، حساابرس ایم یماال یت صاورتهایابااهم فیاباه تحر ه منجرک یا تقلبیاجرایی  ارشد مدیران
 ند.کیگزارش م یتبکصورت  صورت لزوم به در

اسات  نکاگاردد، ممیشاود، آگااه میت نمیاف بااهمیاباه تحر ه منجرکاجرایی  جز مدیران نانی بهکارکه حسابرس از تقلب ک یهنگام .62 ات 
ن ینال باشاند از چاسات مایا نکاز ممیاان راهباری نکترتیب، ارنیان راهبری را مناسب بداند. به همکاربه  یرسان موارد، اطالع یبرخ در
حساابرس  یرساان زان اطاالعیات و میادربااره ماه یه حسابرسایاان راهباری در مراحال اولکاآگاه شوند. چنانچه حساابرس و ار یطیشرا
 شود.رسانی تقویت مینند، فرایند اطالعکزمینه توافق  نیا در

ساب مشاورت کاست  نکد دارد، ممیان راهبری تردکا اریاجرایی  اری مدیرانکه حسابرس درباره صداقت یا درستک ییط استثنایدر شرا .63 ات 
 توجه قرار دهد. ن اقدام مناسب، موردییتع یحقوقی را برا

 (42: بند ک)ر با تقلب ر موضوعات مرتبطیسا

تواناد شاامل ند، به عناوان مثاال، میکره میکتجاری مذا ان راهبری واحدکابرس درباره آنها با اره حسکبا تقلب  سایر موعوعات مرتبط .64 ات 
 موارد زیر باشد:

 ف یتحر ف تقلب و خطرشکو  یریپیشگ یبرقرار شده برا ینترلهاکاجرایی از  مدیران یهایابیزان و تناوب ارزیت، میها درباره ماهینگران
 .یمال یصورتها یاحتمال

 لااب ا برخااورد مناساب بااا تقیا یداخلاا ینترلهاااکت مشااخص شاده در یااجرایای در برخااورد مناساب بااا عااعفهای بااهم انقصاور ماادیر
 شده. مشخص

 اجرایی. اری مدیرانکت و درستیجو درخصو  صالح و تجاری، شامل پرس واحد ینترلکط یحسابرس از مح یابیارز 

 ته از آن دسا یریرگاکامتقلبانه باشد، مانند شیوه انتخاب و ب یمال یگراست نشانه گزارش نکه ممکاجرایی  آن بخش از اقدامات مدیران
نندگان کادهب اساتفیامادیریت ساود باه منظاور فر یدهنده تالش آنها براتواند نشانیه مکاجرایی  توسط مدیران یحسابدار یهاهیرو

 تجاری باشد. واحدرد و سودآوری کر قراردادن برداشت آنها درخصو  عملیتأث ق تحتیطر از یمال یصورتها

 هستند. یاز روال عادی عملیات تجار ه به ظاهر خار ک یبودن مجوز انجام معامالت املکت و یفاکها درباره ینگران 

 (43: بند ک)ر ییبه مراجع قانونی و اجرا یرسان اطالع

از  اشاخا  خاار  تقلاب باه یگزارشاگر از اسات ماانع نکاار ممکبار محرماناه نگهداشاتن اطالعاات صااحب حساابرس مبنای یافه حرفهیوظ .65 ات 
اسات مسائولیت  نکاط، ممیمختلف، متفاوت است و در برخی شارا یشورهاکحسابرس در  یقانون یتهایتجاری شود. با این وجود، مسئول واحد

ا باه ررخاداد تقلاب رد مسائولیت نظاارتی دا یشورها، حسابرس مؤسسات ماالک یبرخ ا دادگاه، لغو شود. دریام قانونی، قانون کرازداری طبق اح
ه کاا اساات یدر مااوارد یفهااا بااه مراجااع قااانونیشااورها، حسااابرس مساائول گاازارش تحرک یبرخاا ن، دریگاازارش دهااد. همچناا یمراجااع نظااارت

 نند.کیخودداری م یان راهبری در انجام اقدام اصالحکاجرایی و ار مدیران
ار، تعیاین کا ساب در شارایط موجاود مناساب بداناد. هادف از ایانن اقدام مناییسب مشورت حقوقی را برای تعکاست  نکحسابرس مم .66 ات 

 اثر تقلبهای مشخص شده بر منافع عمومی است. یبررس یگامهای الزم برا

 یمالحظات خاص واحدهای بخش عموم
اسات طباق  نکشف نشده باشد، ممکشف شده یا ک یه از طریق فرایند حسابرسکتقلب، اعم از آن ی، الزامات گزارشگریدر بخش عموم .67 ات 

 ن و مقررات مربوط یا سایر الزامات باشد.یا قوانی یالزامات خا  حسابرس

                                                                                                                                                                                          
 

 37–، بند ت260ندارد حسابرسی استا .1
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  1وست یپ

 (25-: بند تکر)

 از عوامل خطر تقلب ییهانمونه
آنها ا ی گوناگون بوععیتها ه حسابرسان معموالً در دامنه وسیعی ازکاست  یازچنین عوامل ییهاوست، نمونهین پیا عوامل خطر تقلب مشخص شده در

صورت جداگانه  ها(، بهییرااز دا استفاده متقلبانه و سوء یمال ینوع تقلب مورد توجه حسابرس )یعنی گزارشگر مربوط به دو یهاشوند. نمونهرو میروبه
جود ز تقلب وی امیت ناشه معموالً هنگام وقوع تحریف بااهک ین دو نوع تقلب، عوامل خطر براساس سه شرطیاز ا کی هر یشده است. برا ارائه

اگونی را ععیتهای گونوخطر،  چه این عوامل بندی شده است. اگرها طبقههینگرشها/ توج فرصتها، و )پ( ها/ فشارها، )ب(زهیانگ دارند، یعنی )الف(
تمام  ند.کا مشخص رتی تفاوماست عوامل خطر دیگر یا  نکنظر هستند و از این رو، حسابرس مم از عوامل مورد ییهادهند، اما تنها نمونهپوشش می

 یتیکمال یهایژگیط و ویاا با شریبا اندازه متفاوت  یتجار یاست در واحدها نکمم یشوند و برخط، مربوط محسوب نمییها در همه شران نمونهیا
 نیست. رخداد آنها ا تناوبی یت نسبیعوامل خطر تقلب، بیانگر اهم یهان، ترتیب ارائه نمونهیداشته باشند. همچن یشتریمتر یا بکت یمتفاوت اهم

 متقلبانه یمال یاز گزارشگر یناش یفهایبا تحر عوامل خطر مرتبط
 متقلبانه است. یمال یاز گزارشگر یناش یفهایبا تحر از عوامل خطر مرتبط ییهار، نمونهیموارد ز

 ها/ فشارهازهیانگ
 ، مانند:یتجار حدات وایا عملی، صنعت یط اقتصادیبدلیل شرا یتهدید ثبات یا سودآوری مال

 ه سود.یحاش یبا روند نزول ا اشباع بازار، همراهید یوجود رقابت شد 
 ی.کسود بان یا نرخهایشدن محصول  ، نابابیع، نظیر تحوالت فناوریرات سرییمقابل تغ باال در یریپذ بیآس
 ل اقتصاد.کدر صنعت و  یستهای تجارکش شیان و افزایمشتر یاهش عمده در تقاعاک

 شود.یصورت ناخواسته م تجاری به نترل واحدکدادن  دست ا ازیف اموال ی، توقیستگکبه خطر ورش ه منجرک یاتیعمل یانهایز

 عملیاتی علیرغم گزارش سود و رشد سود. ینقد یانهایجاد جریدر ا یا ناتوانیمستمر  یعملیاتی منف ینقد یانهایجر

 همان صنعت. فعال در یتجار یر واحدهایساسه با یژه در مقایو ، بهیعاد ریغ یا سودآوریع یرشد سر

 د.یجد یا مقرراتی ی، قانونیالزامات حسابدار
 ل:یدل ا انتظارات اشخا  ثال  بهیبه الزامات  یابیدست یحد بر مدیران اجرایی برا از فشار بیش

 باه  ی یاا روناد آنمورد سودآور ال  درر اشخا  ثیا سایگذاران نهادی، اعتباردهندگان عمده هی، سرمایگذارهیانتظارات تحلیلگران سرما(
ریق ارائه اخبار یاا مثال، از ط یاجرایی برا شده توسط مدیران جادینانه(، شامل انتظارات ایب واقع ریا غیپروازانه غیرمنطقی  ویژه انتظارات بلند

 اجرایی. نانه مدیرانیگزارشهای ساالنه بیش از حد خوشب
 عمده. یاهیخار  سرماما یق و توسعه یبرای مخار  تحق یمال نیشامل تأم -حفظ توان رقابتی یبرا یاعافبه اخذ تسهیالت مالی یا سرمایه  ازین

 ا ایفای سایر تعهدات.یها یا بازپرداخت بدهیدر دستیابی به الزامات مقرر شده توسط بورس  کاند ییتوانا

 ردادهای عمده.ا انعقاد قرای یبهای تجاریکعمده در جریان انجام مانند ترف بر معامالت یعع یج مالییا متصور ناشی از گزارش نتا یواقع یآثار منف

 زیر: الکبه اش یرتجا احدو یرد مالکواسطه ارتباط آن با عمل ان راهبری براساس اطالعات موجود، بهکا اریاجرایی  مدیران یتهدید منافع مالی شخص

 یتجار عمده در واحد یوجود منافع مال. 
 به اهداف  یابیاز قرارداد( به دست خرید سهام و دریافتهای خار  یارهایمثال پاداشها، اخت یا )برایاز حقوق و مزا یامشروط بودن بخش عمده

.1یانهای نقدیا جری یت مالیات، وععیج عملیمت سهام، نتایق یپروازانه برا بلند
 یتجار واحد یهایسپرده شده توسط اشخا  مزبور در قبال بده یشخص یعمانتها.
 یبرا یزشیل اهداف انگری، شامان راهبکشده توسط ار به اهداف مالی تعیین یابیدست یبرا یاتینان عملکارکا یاجرایی  بیش از حد بر مدیران فشار

 .یا سودآوریفروش 

 فرصتها
 شود: یاشنر یرد زتواند از موایه مکآورد یمتقلبانه فراهم م یمال یگزارشگر یرا برا یی، فرصتهایتجار ات واحدیا عملیت صنعت یماه
  ه کاای بساتهوا یتجاار یا معاامالت عماده باا واحادهایانشاده  ات تجااری انجاامیه در روال عادی عملکمعامالت عمده با اشخا  وابسته

 شده است. یحسابرس یگرید یا توسط مؤسسه حسابرسینشده  یحسابرس

                                                                                                                                                                                          
 

اگر  یشود، وابسته باشد حتیمربوط م یتجار منتخب واحد یتهایا فعالیبه حسابهای خا   ه تنهاک یبه اهداف یابیبه دست تواند مشروطیمدیران اجرایی م یزشیانگ یهابرنامه .1
 ت نباشد.یدر مجموع، بااهم یتجار واحد یمرتبط برا یتهایا فعالیحسابها 
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  ان ینندگان و مشاترکط واحاد تجااری باه عرعاهیل شارایاه باعا  تحمکاتسلط بر بخش خاصی از صنعت  یبرا یقو یمال ییا توانایحضور
شود.منجر  یرعادیط غیدر شرا یقیرحقیاست به انجام معامالت نامناسب و غ نکه ممکشود یم

 تایید است. ابلق یسخت ه بهک یا ابهاماتیهای عمده مستلزم قضاوتهای ذهنی براوردبر  یمبتن یهانهیا هزیها، درآمدها، یها، بدهییدارا

 برد.یر سوال میرا به شدت ز “لکبر ش رجحان محتوا”شده و  دوره انجام انیبه پا کیه نزدک ییژه آنهایو ده، بهیچیار پیا بسی یرعادیامالت عمده، غمع

 و فرهنگی متفاوت. یطهای تجاریو در مح یالمللنیات عمده در سطح بیانجام عمل

 آنها وجود نداشته باشد. یبرا یروشن یه تجاریرسد توجینظر م ه بهکدر مواردی  یتجار یهااز واسطه استفاده

 یراب یروشن یه تجاریرسد توجینظر م ه بهکات یدر مناطق آزاد معاف از مال ا شعب واقعی یفرع یات واحدهایا عملیعمده  یکبان یحسابها 
آنها وجود نداشته باشد.

 ر:یاجرایی به واسطه موارد ز اثربخش نبودن نظارت بر مدیران

 یجبران ینترلهاکت از مدیریت جداست( بدون وجود یکه مالک یتجار بر امور مدیریتی )در واحد کوچکا گروه یشخص  کط یتسل. 
 یداخل ینترلهاکو  یمال یان راهبری بر فرایند گزارشگرکاثربخش نبودن نظارت ار.

 ر:یثبات، براساس شواهد زیا بیده یچیپ یساختار سازمان کیوجود 

 نترلی در واحد تجاری.کا افراد دارای منافع یا فرد ین سازمان ییدشوار بودن تع  
 ایی.ران اجریمد یرعادیارات غیا اختیواحد تجاری  یت حقوقیده، شامل غیرعادی بودن شخصیچیبیش از حد پ یساختار سازمان

 ان راهبری.کا اریرر و غیرمعمول مدیران ارشد اجرایی، مشاوران حقوقی کتغییرات م

 ر:یجه موارد زینت در یترلهای داخلنکععف اجزای 

 یگزارشاگر هکا ی)در ماوارد یادوره میاان یماال یبار گزارشاگر مکنترلهاای حااکار و کخود ینترلهاکنترلها، شامل کافی بر کنظارت نا 
 است(. یسازمانی آن الزامبرون

  ات.اطالع یا فناوری یداخل یرس، حسابیارآمد برای واحدهای حسابدارکنان ناکارکنان یا استخدام کارکتغییرات زیاد در

 یداخل ینترلهاکت در ی، شامل وجود ععفهای بااهمیو اطالعات یحسابدار یستمهایاثربخش نبودن س.

 هاهینگرشها/ توج

 ایااجرایای،  انتوساط مادیر یتجاار واحاد یاخالقا یا اساتانداردهایاا تقویت ارزشاها ی یبانیارگیری، پشتک، بیرسان اثربخش نبودن اطالع 
 نامناسب. یاخالق یا استانداردهایارزشها  یرسان اطالع

 های عمده.براوردن ییا تعی یحسابدار یهاهیدر انتخاب رو یمال ریران غیاز حد مد دخالت بیش

 شاد ار ری، مادیرانتجاا ه واحادیاا دعاوی مطرح شاده علین و مقررات، یر قوانیا سایبه اوراق بهادار  ن مربوطیسوابق مشخصی از نقض قوان
ن و مقررات.یا نقض قوانیاب تقلب کان راهبری آن مبنی بر ارتکا اریی اجرای

 مت سهام.یش روند سود یا قیا افزایاجرایی در حفظ  مالحظه مدیران وجود منافع قابل

 ناناه یب قاعوا ریاا غینه پروازا بلند یهاینیبشیدن به پیر اشخا  ثال  جهت رسیاران و ساکتحلیلگران، بستان یاجرایی برا ه مدیرانک یاهیرو
برند.یار مکب

 یداخل نترلهایکشده در  ت مشخصیبااهم یموقع ععفها اجرایی در اصالح به قصور مدیران.
 اتی.یهای مالبه حداقل رساندن سود گزارش شده با انگیزه یاز روشهای نامناسب برا اجرایی به استفاده ل مدیرانیتما

 .اخالق مداری ناچیز مدیران ارشد اجرایی

 یتجار از معامالت واحد یمعامالت شخص کیک، به تفکمال -ریتوجهی مدبی.
 دارای تعداد محدودی سهامدار. یتجار ن سهامداران در واحدینظر ب اختالف

 ت.یهای حسابداری نامناسب با استناد به موعوع اهمه رویهیتوج یاجرایی برا مستمر مدیران یتالشها
 ر:یهای ز، با وجود نشانهیا قبلی یبرس فعلاجرایی و حسا ن مدیرانیتیرگی روابط ب

o یا گزارشگری ی، حسابرسیدرباره موعوعات حسابدار یا قبلی یرر با حسابرس فعلکم ینظرها اختالف.
o حسابرس.ا صدور گزارشی یل حسابرسیمکبرای ت یرمنطقیغ یتهای زمانیاز حسابرس، شامل ایجاد محدود یرمنطقیغ یدرخواستها

o ند.کد مین راهبری محدواکحسابرس را برای ارتباط سازنده با ار ییا توانایا اطالعات، یحسابرس به افراد  یه دسترسک یتهاییایجاد محدود

o باا  یارکاا اداماه همیاب ا انتخایار وی کگذاردن بر دامنه اثر یژه تالش برایواجرایی در برخورد با حسابرس به گرانه مدیرانرفتار سلطه
خا  طرف مشورت حسابرس.ا اشیاعضای تیم حسابرسی 
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 هاییاستفاده از دارا از سوء یناش یفهایبا تحر عوامل خطر مرتبط

ها/ زهیانگ ارند، یعنی:حضور د ه معموالً هنگام وجود تقلبکز طبق سه شرطی یها نییاستفاده از دارا از سوء یناش یفهایبا تحر عوامل خطر مرتبط
است  نکممتقلبانه م یمال یاز گزارشگر یناش یفهایبا تحر از عوامل خطر مرتبط یشوند. برخیم یندب ها طبقههیفشارها، فرصتها و نگرشها/ توج

ایر ععفهای ساجرایی و  نمدیرا مثال، اثربخش نبودن نظارت یها نیز وجود داشته باشد. براییاستفاده از دارا از سوء یناش یفهایهنگام وقوع تحر
اشته باشد. دها، وجود ییز دارااستفاده ا متقلبانه و هم در موارد سوء یمال یاز گزارشگر یناش یفهایتحراست هم در موارد  نکمم یداخل ینترلهاک

 شده است: ها ارائهییاستفاده از دارا از سوء یناش یفهایبا تحر از عوامل خطر مرتبط ییهادر ادامه، نمونه

 ها/ فشارهازهیانگ
آنها  است نکد، ممترسی دارناستفاده دس مستعد سرقت و سوء یهاییر دارایا ساینقد  ه به وجوهکنانی کارکا یاجرایی  مدیران یشخص یتعهدات مال
 فشار قرار دهد. را تحت

دار نان را واکارکت این اس نکدارند، مم یمستعد سرقت دسترس یهاییگر دارایا دینقد  ه به وجوهک ینانکارکو  یتجار ن واحدیتیرگی روابط ب
 د:یوجود آ ر بهیاثر موارد ز است در نکره ممیمثال روابط ت یها بزنند. براییاز دارا استفاده ند دست به سوءک

   ا مشخص.ی ینیبشینده قابل پینان در آکارکاخرا 
 نان.کارکدر حقوق و مزایای  ینیبشیا قابل پی یرات جارییتغ

 نان.کارکت ر با انتظارایگر پاداشهای مغایا دیجبران خدمات  یایعات، حقوق و مزایاعطای ترف

 فرصتها

ها در ییدارا استفاده از سوء یامثال، فرصته یش دهد. برایاستفاده افزا برابر سوء ها را درییدارا یریپذ بیاست آس نکط ممیا شرایها یژگیبرخی و
 ابد:ییش میر افزایموارد ز

  نقد. مالحظه وجوه ا گردش قابلینگهداشت 
  باال. یعاا اقالم با تقایحجم  مکوجود اقالم با ارزش

 رایانه. یهاا تراشهینام، جواهرات یل آسان به وجه نقد مانند اوراق بهادار بیت تبدیقابل های باییوجود دارا

 یت.کرسمی مال کبه مدار ا بدون نیازید و فروش، یم حجم، قابل خرکثابت  یهاییوجود دارا

ده از استفا ، سوءمثال یرابش دهد. یاستفاده افزا برابر سوء آنها را در یریپذ بیاست آس نکها ممییم بر داراکحا یداخل ینترلهاکت یفاکعدم 
 ل رخ دهد:یدال است به نکها ممییدارا

 مستقل. ینترلهاکا یف یوظا کیکافی نبودن تفک 
 ا بازپرداخت سایر مخار  انجام شده.ینه سفر یمانند هز  ارشد اجرایی، بر مخار  مدیران افی نبودن نظارتک

 دست. در مناطق دور یا سرپرستیبودن نظارت  یافکها نظیر نایینان مسئول داراکارکبر  اجرایی رت مدیرانافی نبودن نظاک

 دارند. یها دسترسییه به داراک ینانکارکنش برای استخدام ینبودن فرایند گز یافک

 ها.ییسوابق دارا یافی نبودن نگهدارک

 د(.یال، در معامالت خرمث یب معامالت )برایستم صدور مجوز و تصویافی نبودن سک

 ثابت. یهاییا دارایاز وجوه نقد، اوراق بهادار، موجودیها  یکیزیافی نبودن حفاظت فک

 های عینی با داراییهای دفتری.ییموقع نبودن مطابقت دارا امل و بهک

 شها.مثال، برای تعیین قابل قبول بودن برگشت از فرو یمعامالت. برا یموقع برا نبود مستندات مناسب و به

 یدیلک ینترلهاکنان مسئول کارک یبرا یاجبار ینبود مرخصیها.
 ند.کاهم نان فناوری اطالعات را فرکارکاستفاده  تواند فرصت سوءه میکاجرایی از فناوری اطالعات  افی نبودن شناخت مدیرانک

 ای.نهرایا یستمهایت وقایع در سگزارشهای ثب ینترل و بررسکار، شامل کخود یم بر ثبتهاکحا یدسترس ینترلهاکافی نبودن ک

 هاهینگرشها/ توج

 ها.ییاستفاده از دارا با سوء مرتبط یاهش خطرهاکا یتوجهی به عرورت نظارت بی 
 ته شده ح ععفهای شناخدر اصال یوتاهکا یموجود  ینترلهاکها با زیرپاگذاشتن ییاستفاده از دارا م بر سوءکحا یداخل ینترلهاکتوجهی به بی

.یداخل ینترلهاک
 نان باشد.کارکا واحد تجاری از رفتار ی یتجار نان از واحدکارک یتیا نارعایدهنده رنجش  ه نشانک یرفتار

 ها باشد.ییاستفاده آنها از دارا دهنده سوء است نشان نکه ممکنان مربوط کارک یزندگ کا سبیر در رفتار ییتغ

   کوچکتحمل سرقتهای. 
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  2وست یپ

 (40-: بند ت ک)ر

 از تقلب یشده ناش ارزیابی تیف بااهمیتحر یبرخورد با خطرها یقابل استفاده برا یحسابرس یاز روشها ییهانمونه
ی از با تقلب ناش رتبطشده م ت ارزیابییف بااهمیتحر یبرخورد با خطرها یاستفاده برا قابل یحسابرس یاز روشها ییهادر این پیوست نمونه

آنها تنها به  یدهند، ولوشش میپن روشها، وععیتهای گوناگون را یچه ا ها ارائه شده است. اگرییده از دارااستفا متقلبانه و سوء یمال یگزارشگر
ت یها اهمرائه نمونهارتیب تن، یترین روش نباشند. همچنن یا عرورییط، مناسبتریاست در همه شرا نکاند و از این رو، ممعنوان مثال ارائه شده

 ند.کس نمیکآنها را منع ینسب

 مالحظات در سطح ادعاها
ط یراا شیلب ب عوامل خطر تقیکا تریاز تقلب، بر حسب نوع  یت ناشیف بااهمیتحر یخا  با ارزیابی حسابرس از خطرها یبرخوردها
 ود.واهد بتفاوت خاز این خطرها متأثر شود، م است نکه ممک ییحسابها، موارد افشا و ادعاها معامالت، مانده یهاشده، و گروه مشخص
 ر است:یشرح ز خا  این برخوردها به یهانمونه
 ه حضور کی انهایکا در مهیمثال، مشاهده موجود ییا به صورت غیرمنتظره. برا یقبل آزمونها بدون اطالع یبرخ یا اجرایانها کد برخی میبازد

 یرمنتظره.خصو  به صورت غ خ بهیتار کینقد در  ا شمارش وجوهیحسابرس در آنها قبالً اعالم نشده است 
 ها در فاصاله نادهما یارکبه حداقل رساندن خطار دسات یبه آن برا کینزد یخیا تاری یدوره گزارشگر انیها در پایبر شمارش موجود یدکتأ

.یدوره گزارشگر انیل شمارش و پایمکخ تین تاریزمانی ب
 یتباکأییدیاه بار درخواسات ت نندگان عماده عاالوهکان و عرعاهیبا مشتر یمثال، تماس شفاه ی. برایدر سال جار یرد حسابرسکیر روییتغ، 

شتر و متفاوت.یا جستجو برای اطالعات بیتجاری،  در داخل واحد یشخص خاص یه برایدییارسال درخواست تأ

 یعااد ریاا مبلا ، غی تیلحاظ ماه ه ازکهر موعوعی  ییجو یتجاری و پ ان سال واحدیا پایسه ماهه  یهادوره انیپا یمفصل ثبتهای اصالح یبررس 
رسد.ینظر م به

 نهاا باا آه نظار ارتبااط داده است، از نقطا یبه آن رو کیخی نزدیا تاریان سال یه در پاک ییژه آنهایو، بهیعادریمعامالت عمده و غ ییجویپ
پشتوانه آن معامالت. یچویی منشاء منابع مالمعامالت با اشخا  وابسته و نیز پی

 رافیاایی، ان جغکاحساب م شده فروشها بار تمام یسه فروشها و بهایمثال، مقا یتجزیه شده. برا یهااز داده استفاده با یلیتحل یروشها یاجرا
خط تولید یا ماه به ماه با انتظارات حسابرس.

  دگاه آناان یادسب ک یاز تقلب در آن مشخص شده است، برا یت ناشیف بااهمیه خطر تحرک ییهانان فعال در حوزهکارکانجام مصاحبه با
با این خطر برقرار شده است، و چگونه. افی برای مقابلهکنترلهای که آیا کنیتقلب و ا مورد خطر در

 شود، باا یم یر حسابرسان مستقل حسابرسیتجاری توسط سا ا شعبه واحدی، قسمت یفرع تکا چند شری کی یمال یه صورتهاک یدر موارد
ماابین فی تهااییت و فعالشده ناشی از تقلاب در ارتبااط باا معاامال ت ارزیابییبااهمف یبرخورد با خطر تحر یار الزم براکزان یآنها درباره م

شود.ینظر م اجزای واحد تجاری، تبادل

  ماورد آن  راز تقلاب د یشاده ناشا ف ارزیاابییاه خطار تحرکا یماال یاز اقالم صورتها یکیارشناس برای کار انجام شده توسط کچنانچه
سب کمنظور  وی به یهاافتهیا یارشناس، روشها کا همه مفروعات ی یبیشتر درباره برخ یروشها ید، اجراای داشته باشباالست، اهمیت ویژه

منظور. آن یگر برایارشناس دک کیاز خدمات  ا استفادهی یو یهاافتهینبودن  ینان از غیرمنطقیاطم

 ونگی چگ یابیارز یشده سال قبل برا یرازنامه حسابرسدوره برخی از سرفصلهای ت اول یهال ماندهیمنظور تحل به یحسابرس یروشها یاجرا
فع آن.ره برگشت از فروش( باتوجه به منایمثال، ذخ ی)برا یهای حسابداربراوردموعوعات متضمن قضاوتها و  یحل و فصل برخ

 صاورت  یل بررساتجااری، شاام شده توسط واحد هیقهای تهیر صورت تطبیا سایق حسابها یمورد صورت تطب در یحسابرس یروشها یاجرا
.یانیم یهاشده برای دوره هیقهای تهیتطب
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 جامعه. کیبرای آزمون ناهنجاریهای موجود در  یاوکانه، مانند دادهیرا کمک به یحسابرس یهاکینکت یاجرا

 انه.یشده توسط را آزمون صحت سوابق و معامالت پردازش

 تجاری مورد رسیدگی. از واحد بیشتر از منابع اطالعاتی خار  یشواهد حسابرس یجستجو

 متقلبانه یمال یاز گزارشگر یناش یفهایتحر -خاص یبرخوردها

 ت:ر اسیشرح ز نه بهمتقلبا یمال یاز گزارشگر یت ناشیف بااهمیحسابرس باتوجه به ارزیابی وی از خطرهای تحر یاز برخوردها ییهانمونه

 شناخت درآمد
 صاورت  به یجار رهشده دو سه درآمد گزارشیمثال، مقا یشده، برا کیکتف یهاز دادها استفاده با درآمد با مرتبط یلیتحل یروشها یاجرا

توانناد در یاناه میرا کماکباه  یحسابرسا یهااکینکسه گذشته. تیمقا قابل یهابا دوره یتجار ا قسمتهایید یماه به ماه، بر حسب خطوط تول
 واقع شوند.د یمنتظره مفریا غی یرعادیغ یا معامالت درآمدیتشخیص ارتباطات 

 ناساب م یل حساابداررا در اغلاب اوقاات، نحاوه عمایاجنبای، ز یط قراردادها و نبود توافقهاایان درباره برخی شرایه از مشتریدییافت تأیدر
ل و یوط تحیرش، شرایذار پیمثال، مع یشود. برابرای آن تهیه نمی یافک که اغلب اسناد و مدارکاست  ییا توافقهایط ین شرایر چنیتأث تحت

ت وجه، اغلب برگشت محصول، تضمین فروش مشتری و شرایط فسخ یا برگش فروشنده، حق یا مستمر برای یدریافت وجه، نبود تعهدات آت
شوند.یم یمربوط تلق یطین شرایچن در

 ی دوره و آگاه انیبه پا کیاالهای ارسالی نزدکدرخصو  فروشها و  یحقوق ا مدیر اموری یابینان واحد فروش و بازارکارکجو از  و پرس
ن معامالت.یبا ا مرتبط یرعادیط غیآنها از هرگونه شرا

 ه مراحال کرگشتی باالهای کا آماده برای حمل )یا یدر حال حمل  یاالهاکمشاهده  یدوره براانیان در پاکا چند می کیدر  یکیزیحضور ف
ها.یا و موجودفروشه یمناسب برای انقطاع زمان یر روشهایسا ینند( و اجراکاداری را طی می

 از وقاوع  ناانیساب اطمک ینترلهاا باراکشاوند، آزماون می شروع، پردازش و ثبت یکیترونکصورت ال به یه معامالت درآمدک یطیدر شرا
بودن ثبت آنها. شده و مناسب ثبت یمعامالت درآمد

 یر موجودیمقاد

 ای هستند.توجه ویژه از آن نیازمند ا پسی یالل انبارگردانه در خکا اقالمی یانها کتشخیص م یتجاری برا واحد یهایسوابق موجود یبررس 
 انها.کها در همه میا شمارش همزمان موجودی یقبل انها بدون اطالعکها در برخی میمشاهده شمارش موجود 
 ن تااریخ یبا انیدر فاصاله زما یارکرساندن خطر دسات حداقل به یآن برا به کینزد یخیا تاری یدوره گزارشگرانیها در پایشمارش موجود

.یدوره گزارشگرانیشمارش و پا
 ال، مثا یاالهاا )باراکچیادن  وهیشا شاده، یبندتر اقالم بساتهقیدق یمثال بررس یها، برایزمان مشاهده شمارش موجود الزم در یانجام روشها

ر این . دییایمیمواد ش اینند عطرها ع مایا غلظت( مواد مایت )یعنی، خلو ، درجه یفیکا برچسب زدن آنها و یاالها( کبین  یوجود فضای خال
تواند مفید باشد.ارشناس میکار کزمینه، استفاده از 

 ر یه مقاادسایا مقایگر یارهای دیا معیان نگهداری موجودیها کقبل بر حسب گروه یا طبقه موجودیها، م یهابا دوره یجار ر دورهیسه مقادیمقا
ها.یموجود یمیشده با سوابق ثبت دا شمارش

 ساب حردن اقاالم بار کا مثاال، مرتاب یبرا اها یموجود یکیزیشتر نتایج شمارش فیآزمون ب یانه برایرا کمک به یحسابرس یهاکینکاز ت استفاده
یا اقاالم  م شمارش نشدهحصول اطمینان از نبود اقال یال اقالم برایمرتبط با برچسب برحسب شماره سر ینترلهاکشماره برچسب به منظور آزمون 

شده.دو بار شمارش 

 اجرایی های مدیرانبراورد

 اجرایی. مدیران براوردسه آن با یی مستقل، و مقابراوردانجام  یارشناس براکاز  استفاده 
 داماتی نها برای انجاام اقاآاجرایی و قصد  مدیران یید تواناییتأ یبرا ینان واحد حسابدارکارکاجرایی و  از مدیران ریغ یجو از افراد و پرس

ها مربوط هستند.دبراوره به انجام ک
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 هاییاستفاده از دارا از سوء یناش یفهایتحر -خاص یبرخوردها

ها ییز داراااستفاده  وءبا س طاز تقلب مرتب یت ناشیف بااهمیمتفاوت است. معموالً برخورد حسابرس با خطر تحر یط متفاوت مستلزم برخوردهایشرا
ن است کد ممش مطرح ه با دو عنوان قبلکحسابرس  یاز برخوردها یچه برخ . اگرشودیمعامالت م یهاحسابها و گروه مانده یمعطوف به برخ

 دارد. یگده بستش استفاده مشخص به خطر سوء اطالعات خا  مربوط ار حسابرس بهکنیز قابل اعمال باشد، اما دامنه  یطین شرایچن در
 ست:ر ایشرح ز ها بهییاستفاده از دارا سوءاز  یت ناشیبااهم یفهایاز برخورد حسابرس با ارزیابی خطر تحر ییهانمونه
 به آن. کینزد یخیا در تاریان سال یا اوراق بهادار در پاینقد  شمارش موجودی 
 ره داخات( طای دوخهاای پریار و برگشات از فروشاها و تارکهای بساتانهیان درباره گردش حساب )شامل اعالمیم از مشتریه مستقیدییاخذ تأ

مورد حسابرسی.

 سوخت شده. یوصول حسابها ل مواردیتحل

 ا نوع محصول.یان نگهداری کها بر حسب میموجود یسرکل یتحل

 ها با نرم صنعت.یموجود یدیلک یسه نسبتهایمقا

 در سیستم ثبت دائمی موجودیها. اهشکمستندات پشتوانه برای موارد  یبررس

 ا شماره تلفنها.یانطباق آدرسها  نان به منظور تشخیص مواردکارکان با فهرست یای فهرست مشترق رایانهیتطب

 یرراکت یکبان یسابهاا حینان کارکا شماره بیمه ینان کارکت یردن نشانی، هوکنان به منظور مشخص کارکای سوابق حقوق و دستمزد رایانه یجستجو.
 رد.کلعم یابیوابق ارزسمثال، نبود  یراا اساساً فعالیتی ندارند، بیدارند  یمکت یه فعالک ردن افرادیک مشخص یهای پرسنلی براپرونده یبررس

 یرعادیغ یا روندهایردن الگوها ک مشخص یل تخفیفات و برگشت از فروش برایتحل.
 ط خا  قراردادها.یه از اشخا  ثال  درباره شرایدییاخذ تأ

 ط آنها.یقراردادها طبق شرا یدهنده اجراسب شواهد نشانک

 یعادریگزاف و غ یهانهیبررسی صحت هز.

 ارشد اجرایی و اشخا  وابسته و صحت مبال  گزارش شده. پرداختی به مدیران یوجود مجوز الزم برای وامها یسبرر

 ارشد اجرایی. شده توسط مدیران نه ارائهیهز یمیزان و صحت گزارشها یبررس
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  3وست یپ

 (49-: بند تک)ر

 دهنده احتمال وجود تقلب ط نشانیاز شرا ییهانمونه
 اشد.ب یمال یاز تقلب در صورتها یت ناشیف بااهمیدهنده احتمال تحر است نشان نکه ممک است یطیاز شرا ییهاموارد زیر، نمونه

 ، شامل:یوجود مغایرت در سوابق حسابدار

 است. آنها نامناسب یه حسابداریا روی یبندا مبل ، تاریخ ثبت، طبقهیاند موقع ثبت نشدها بهیامل کطور ه بهک یمعامالت 
 مجاز.ریا غیا معامالت بدون پشتوانه یسابها حمانده

 دهند.یر قرار میتأث را به شدت تحت یج مالیه نتاکشده  الت انجامیآخرین تعد

 ف مجاز آنها ناسازگار است.یه با وظاک ستمها و سوابقیینان به سکارک یبر دسترسمبنی یوجود شواهد

  به تقلب. کوکارد مشحسابرس درباره مو ت بهیاکا شیارائه اطالعات محرمانه

 ا نبود شواهد، شامل:یشواهد متناقض 

 .نبود مستندات 
 اند.اری شدهکرسد دسته به نظر میک یوجود مستندات

 ت وجاود رود نسخه اصل این مستندایه انتظار مک یی ارسال شده آنها در مواردکترونیکدسترس نبودن اصل مستندات بجز تصاویر یا نسخه ال در
داشته باشد.

 صورت مغایرتها. اقالم عمده بدون توعیح در وجود

 ر مقایساه باا تر مطالباات دعیرمثال، رشد س یبرا -یمال یا روابط مهم صورتهایا نسبتها یرات در روندها ییا تغیدر ترازنامه،  یرعادیرات غییتغ
رشد درآمدها.

 یلیا نتایج آزمونهای تحلیجوها ونان به پرسکارکا یاجرایی  رقابل قبول مدیرانیا غیمتناقض، مبهم  یپاسخها.
 یافتیهای درتجاری و تأییدیه ن سوابق واحدیب یعاد ریوجود اختالفات غ.
 یافتنیدر یالت انجام شده در سوابق حسابهایار و سایر تعدکبستان یثبتها یادیتعداد ز.
 ابهای دفااتر ن صورتحسایا بایانترلای مرباوط ک و حساب یافتنیدر یریز حسابهان صورتیا با توعیح ناقص بیبدون توعیح  یوجود تفاوتها

تجاری. ان و صورتحسابهای دفاتر واحدیمشتر

 یکیزیف یهاییا دارایها یای از موجودمفقود شدن بخش عمده.
 وابق.س یبا نگهدار رابطه تجاری در معمول واحد یاستهایا سی، برخالف روشها یکیترونکا مفقود شدن شواهد الیدسترس نبودن  در

 ها.هیدییانتظار به تأ متر یا بیشتر از حد موردک یپاسخها

 باا تحاول و  در ارتبااط یساازادهیپ یتهاایر برنامه و فعالییاصلی و آزمون تغ یستمهایتجاری در ارائه شواهد مربوط به توسعه س ناتوانی واحد
.یستمها در سال جاریتوسعه س

 شامل: اجرایی، ن حسابرس و مدیرانیساز بو مسأله یعاد ریروابط غ

 توان از آنهاا را می یه شواهد حسابرسک ا اشخا  دیگرییان، فروشندگان ینان، مشترکارکحسابرس به سوابق، تجهیزات، برخی  یممانعت از دسترس
 رد.کطلب 

 انگیز.ا بح یده یچیحل مسائل پ یاجرایی بر حسابرس، برا فشار زمانی بدون توجیه مدیران تحمیل

 ا یا یابرساانه شواهد حسنقاد یابیبا ارز ارتباط ژه دریوبه ید اعضای تیم حسابرسیا تهدی یحسابرس ینحوه اجرا اجرایی از مدیران یتهایاکش
اجرایی. حل و فصل اختالفات بالقوه با مدیران
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 حسابرس. یتجاری در ارائه اطالعات درخواست واحد یعاد ریغ یرهایتأخ

 باه  یحسابرس یهاکینکاز ت اصلی به منظور آزمون استفاده یکیترونکهای الپرونده حسابرس به یل دسترسیاجرایی به تسه ل مدیرانیعدم تما
.انهیرا کمک

 ات و توساعه یات، عملیاناان بخشاهای امنکارکات فناوری اطالعات، شامل ینان اصلی عملکارکحسابرس به تجهیزات و  یممانعت از دسترس
ستمها.یس

 ردن آنها.کفهم  ل و قابلیمکت یبرا یمال یموارد افشا در صورتهاا بازنگری یاجرایی به افزودن  ل مدیرانیعدم تما

 یداخل ینترلهاکشده در  موقع با ععفهای مشخص برخورد به یاجرایی برا ل مدیرانیعدم تما.

 سایر موارد 

 ان راهبری.کحسابرس با ار یاجرایی به مالقات خصوص ل مدیرانیتما عدم 
 ی رسد با نرمهای صنعت متفاوت است.نظر م ه بهک یحسابدار یهاهیارگیری روکب

 ط باشند.یر شراییرسد نتیجه تغه به نظر نمیک یهای حسابداربراوردرر در کرات مییتغ

 تجاری. از منشور اخالقی واحد یتحمل تخط حد قابل



 


