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 لیاتک

 اربردکدامنه 
در صورتهای مالی، از طریق شناخت واحد تجـاری و  بااهمیتبرای تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف در این استاندارد، مسئولیت حسابرس  .1

 شود.نترلهای داخلی مطرح میکمحیط آن، شامل 

 خ اجرایتار
 ت.االجراسشود، الزماز آن شروع می و پس 1394ه دوره مالی آنها از اول فروردین ک یمال یصورتها یحسابرس ین استاندارد برایا .2

 هدف
از تقلـ  یـا اشـتباه در سـطر صـورتهای مـالی و سـطر ادزاهـا، از طریـق  ناشی بااهمیتهدف حسابرس، تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف  .3

بـا خطرهـای  ه به موج  آن مبنایی بـرای طراحـی و اجـرای نحـوه برخـوردکنترلهای داخلی، است کشناخت واحد تجاری و محیط آن، شامل 
 آید.یابی شده فراهم میارز بااهمیتتحریف 

 فیتعار
 ار رفته است:کآنها ب یمشخص شده برا یر با معانی، اصطالحات زحسابرسی هایدر استاندارد .4

شود و حسابرس از آن برای بررسی انواع قال  صورتهای مالی ارائه می ای دیگر درگونهل صریر یا بهکه به شکاظهاراتی  ـ ادعاها ـ الف
 ند.کن است رخ دهد، استفاده میکه ممکلقوه مختلف تحریفهای با

تواند بر توانایی واحد تجاری ه میکفعلهای زمده  کخطر ناشی از شرایط، رویدادها، موقعیتها، اقدامات یا تر ـخطر تجاری ـ ب
 .ی نامناس دهامنفی داشته باشد، یا خطر ناشی از تعیین اهداف و راهبر جهت دستیابی به اهداف و اجرای راهبردهایش اثر

 ای دارد.نظر حسابرس نیاز به توجه ویژه ه بهکمشخص شده و ارزیابی شده  بااهمیتخطر تحریف  ـخطر عمده ـ پ
 نترلهای داخلی، بهکس  شناخت از واحد تجاری و محیط آن، شامل کروشهای حسابرسی اجرا شده برای  ـروشهای ارزیابی خطر ـ ت

 اها.حریف بااهمیت ناشی از تقل  یا اشتباه در سطر صورتهای مالی و در سطر ادزمنظور تشخیص و ارزیابی خطرهای ت
نان به منظور ایجاد اطمینـان معقـول از دسـتیابی بـه کارکان راهبری، مدیران اجرایی و سایر که توسط ارکاست  فرایندی ـنترلهای داخلیک ـ ث

ت مربـو،، ارایی و اثربخشـی زملیـات، و رزایـت قـوانین و مقـرراکـا بودن گزارشـگری مـالی، کات اهداف واحد تجاری درخصوص قابل
 شود.طالق میانترلهای داخلی کیا چند جزء از اجزای  کاز ابعاد ی کبه هر ی“ نترلهاک”طراحی، ازمال و حفظ شده است. اصطالح 

 الزامات

 روشهای ارزیابی خطر و فعالیتهای مرتبط
در سـطر صـورتهای  بااهمیـتردن مبنایی برای تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریـف کمنظور فراهم حسابرس باید روشهای ارزیابی خطر را به  . 5

هـارنظر ناسـ  بـرای اظمافی و کـننده شواهد حسابرسـی کند. با این وجود، روشهای ارزیابی خطر به تنهایی فراهمکمالی و در سطر ادزاها اجرا 
 (5ـتا ت 1ـ: بندهای تکحسابرس نیست. )ر

 ی ارزیابی خطر باید شامل موارد زیر باشد:روشها .6
تجـاری و  نـان واحـدکارکصورت وجـود(، سـایر  جو از مدیران اجرایی، اشخاص ذیصالح در واحد حسابرسی داخلی )در و پرس ـ الف

ف هـای تحریـه به تشـخیص خطرکاست دارای اطالزاتی باشند  نکنظر حسابرس مم ه ازکاختیار متفاوت  دیگر افراد دارای سطوح
 (13ـتا ت 6ـ: بندهای تکند. )رک کمکبااهمیت ناشی از اشتباه یا تقل  

 (17ـتا ت 14ـ: بندهای تکروشهای تحلیلی. )ر ـ ب
 (18ـ: بند تکمشاهده و وارسی. )ر ـ پ

خیص خطرهـای تحریـف ار را جهـت تشـکاری بـا صـاحبکـار یا ادامـه همکس  شده در فرایند پذیرش کحسابرس باید مربو، بودن اطالزات  . 7
 بااهمیت مورد توجه قرار دهد.

سـ  شـده از ارائـه سـایر کند، وی باید مربو، بودن اطالزـات کار، خدمات دیگری نیز به واحد تجاری ارائه میکه مدیر مسئول کدر مواردی  . 8
 منظور تشخیص خطرهای تحریف بااهمیت مورد توجه قرار دهد. تجاری را به خدمات به واحد

نـد بایـد ایـن کس  شده و روشهای اجرا شده در حسابرسیهای قبلـی واحـد تجـاری اسـتفاده که حسابرس قصد دارد از اطالزات کمواردی  در . 9
 ر حسابرسـی جـاریده مربو، بودن ایـن اطالزـات را کنون، تغییراتی رخ داده است که آیا از زمان حسابرسی قبلی تاکند کموضوع را مشخص 
 (20ـو ت 19ـ: بندهای تکخیر. )ر تحت تأثیر قرار دهد یا
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و  بااهمیتپذیری صورتهای مالی واحد تجاری در اثر تحریفهای ار و سایر ازضای اصلی تیم حسابرسی باید درباره احتمال آسی کمدیر مسئول  .10
ه نـد چـکایـد تعیـین ار بکر مسئول نند. مدیکره کتجاری مذا توجه به شرایط و واقعیتهای واحد ارگیری چارچوب گزارشگری مالی مربو، باکب

 (23ـتا ت 21ـ: بندهای تکاند اطالع داده شود. )رره حضور نداشتهکه در مذاکموضوزی باید به ازضای تیم حسابرسی 

 نترلهای داخلیکشناخت واحد تجاری و محیط آن، شامل 

 تجاری و محیط آن واحد
 ند:کس  کحسابرس باید از موارد زیر شناخت  .11

 (29ـتا ت 24ـ: بندهای تکسازمانی شامل چارچوب گزارشگری مالی مربو،. )رصنعت، قوانین و مقررات و سایر زوامل برون ـ الف
 ماهیت واحد تجاری شامل: ـ ب

 زملیات آن، .1
 یت و راهبری آن،کساختارهای مال .2
 ص، و با مقاصد خا گذاری در واحدهای تجاریایهگذاری، شامل سرمهای آتی برای سرمایهگذاریهای انجام شده و برنامهانواع سرمایه .3
 تجاری، مالی واحد ساختار و چگونگی تأمین .4
سـ  کمالی شناخت  انتظار در صورتهای ه حسابرس را قادر می سازد تا از گروههای معامالت، مانده حسابها و موارد افشای موردک
 (34ـتا ت 30ـ: بندهای تکند. )رک

های حسـابداری های حسابداری و دالیل تغییر آنها توسط واحد تجاری. حسابرس باید مناس  بودن رویهیهارگیری روکانتخاب و ب ـ پ
د های حسـابداری مـوربه فعالیت آن و همچنین انطباق آنها را با چارچوب گزارشگری مالی مربو، و رویـه توجه تجاری را با واحد

 (35ـ: بند تکند. )رکاستفاده در صنعت مربو، ارزیابی 
شـود.  بااهمیـتن است موج  ایجاد تحریفهـای که ممکاهداف و راهبردهای واحد تجاری و آن دسته از خطرهای تجاری مرتبط  ـ ت

 (42ـتا ت 36ـ: بندهای تک)ر
 (48ـتا ت 43ـ: بندهای تکرد مالی واحد تجاری. )رکگیری و بررسی زملاندازه ـ ث

 نترلهای داخلی واحد تجاریک
نترلهـای مـرتبط بـا حسابرسـی احتمـاالگ بـه گزارشـگری مـالی کند. اگرچـه بیشـتر کس  کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی شناخت کس باید از حسابر .12

ترلهـا، بـه نکمـراه بـا سـایر هتنهـایی یـا  نتـرل، بـهک کیـه کـنترلهای مرتبط با گزارشگری مالی به حسابرسی مربو، نیستند. اینکشوند، اما همه مربو، می
 (72ـتا ت 49ـ: بندهای تکای حسابرس بستگی دارد. )رحسابرسی مربو، است یا خیر، به قضاوت حرفه

 نترلهای مربوطکماهیت و میزان شناخت 
نـان واحـد کارکجـو از  و بـر پـرس با حسابرسی باید با اجرای روشـهایی زـالوه نترلهای مرتبطکس  شناخت از کحسابرس هنگام  .13

 (75ـتا ت 73ـ: بندهای تکاند یا خیر. )رشدهنترلها ازمال که آیا کند کند و مشخص کنترلها را ارزیابی کتجاری، طراحی آن 

 نترلهای داخلیکاجزای 

 نترلیکمحیط 
 ه آیا:کند کاز این شناخت، حسابرس باید ارزیابی  ند. به زنوان بخشیکس  کنترلی واحد تجاری شناخت کحسابرس باید از محیط  .14

 نند، وکاری و رفتار اخالقی را ترویج و حفظ میکان راهبری، فرهنگ درستکمدیران اجرایی با نظارت ار ـ الف
ه آیـا سـایر کـنـد و اینکنترلهـای داخلـی فـراهم میکنترلی در مجموع، بستر مناسبی را برای سایر اجزای کنقا، قوت زناصر محیط  ـ ب

 (86ـتا ت 76ـ: بندهای تکبینند یا خیر. )رنترلی، آسی  میکنترلهای داخلی در اثر نارساییهای محیط کاجزای 

 تجاری فرایند ارزیابی خطر توسط واحد
 ند:کس  کتجاری شناخت  حسابرس باید از وجود یا نبود فرایندهای الزم برای موارد زیر در واحد .15

 تشخیص خطرهای تجاری مربو، به اهداف گزارشگری مالی، ـ الف
 ت این خطرها،اهمی براورد ـ ب
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 ارزیابی احتمال وقوع آنها، و ـ پ
 (87ـ: بند تک)ر شود.ه برای مواجهه با آن خطرها اتخاذ میکگیری درباره اقداماتی تصمیم ـ ت

سبی شود(، حسابرس باید شناخت منانامیده می “تجاری فرایند ارزیابی خطر واحد”ه از این پس به زنوان کدر صورت وجود چنین فرایندی ) .16
اند آنها را توانستهنه مدیران اجرایی کرا تشخیص دهد  یبااهمیت ه حسابرس خطرهای تحریفکند. هنگامی کس  کاز آن فرایند و نتایج آن 

یـابی خطـر واحـد رفت بایـد توسـط فراینـد ارزه انتظار میکه آیا نوزی خطر تجاری مرتبط وجود داشته کند کتشخیص دهند، باید بررسی 
مناسـ   ور وکشد یا خیر. اگر چنین خطری وجود داشته باشد، حسابرس باید زلت مشخص نشدن آن توسط فراینـد مـذیتجاری مشخص م

ر دضـعف بااهمیـت  نقطـه کتجاری، وجـود یـ توجه به فرایند ارزیابی خطر واحد ند یا باکبودن آن فرایند برای شرایط موجود را، بررسی 
 ند.کنترلهای داخلی را مشخص ک

تجاری چنین فرایندی برای ارزیابی خطر نداشته باشد یا این فرایند به صورت موقتی و موردی باشد، حسابرس باید در مورد نحوه  احداگر و .17
یـابی برس بایـد ارزند. حساکره کتشخیص خطرهای تجاری مرتبط با اهداف گزارشگری مالی و نحوه برخورد با آنها، با مدیران اجرایی مذا

ف ضـع کبیـانگر یـ ه آیـا نبـود ایـن فراینـدکـفرایند مدون ارزیابی خطر در شرایط موجود مناس  است یـا خیـر و این که آیا نبود یکند ک
 ( 88ـ: بند تکنترل داخلی واحد تجاری است یا خیر. )رکبااهمیت در 

 رسانیسیستم اطالعاتی، شامل فرایندهای تجاری مربوط، مرتبط با گزارشگری مالی و اطالع
 ند:کس  کهایی چون موارد زیر، شناخت باید از سیستم اطالزاتی، شامل فرایندهای تجاری مربو،، مرتبط با گزارشگری مالی، در زمینهحسابرس  .18

 شود،ه نسبت به صورتهای مالی زمده محسوب میکگروههای معامالت در زملیات واحد تجاری  ـ الف
ور شـروع، ثبـت، کوسـیله آنهـا معـامالت مـذ ه بـهکـین سیستمهای دستی روشهای موجود در سیستمهای فناوری اطالزات و همچن ـ ب

 شود،ل منتقل و در صورتهای مالی گزارش میکپردازش، در صورت لزوم اصالح، به حسابهای 
ه جهـت شـروع، ثبـت، پـردازش و گـزارش کـسوابق حسابداری مربو،، اطالزات پشتوانه و حسـابهای خـاص درصـورتهای مـالی  ـ پ

توانـد بـه بق میل( استفاده شده است. این سواکاصالح اطالزات نادرست و چگونگی انتقال اطالزات به حسابهای  معامالت )شامل
 ی باشد،کترونیکل دستی یا الکش

 ند،کاست، شناسایی می بااهمیته نسبت به صورتهای مالی کچگونه سیستم اطالزاتی، شرایط و رویدادهایی غیراز معامالت را  ـ ت
 های حسابداری و موارد افشای زمده، وبراوردزارشگری مالی مورد استفاده برای تهیه صورتهای مالی واحد تجاری، شامل فرایند گ ـ ث
: کرر. )رکبر ثبتهای حسابداری، شامل ثبتهای غیرمعمول مورد استفاده برای معامالت یا تعدیالت غیرزادی و غیرم مکنترلهای حاک ـ ج

 (93ـتا ت 89ـبند ت
رسانی درباره وظایف و مسئولیتهای گزارشگری مالی و موضوزات زمده مـرتبط بـا گزارشـگری مـالی توسـط برس باید از نحوه اطالعحسا .19

 (95ـو ت 94ـ: بندهای تکرسانی شامل موارد زیر است: )رند. این اطالعکس  کواحد تجاری شناخت 
  ان راهبری، وکرسانی بین مدیران اجرایی و اراطالع ـ الف
 قانونی. سازمانی، مثل مراجعرسانی به اشخاص بروناطالع ـ ب

 با حسابرسی نترلی مرتبطکفعالیتهای 
ه حسـابرس شـناخت آنهـا را بـرای کند. این فعالیتها شامل مواردی است کس  کبا حسابرسی شناخت  نترلی مرتبطکحسابرس باید از فعالیتهای  .20

شـده، ضـروری  بیادزاها و طراحی و اجرای روشهای حسابرسی الزم در برخورد با خطرهای ارزیادر سطر  بااهمیتارزیابی خطرهای تحریف 
 ده در صـورتهایبا هر گروه معامالت، مانده حساب و مـورد افشـای زمـ نترلی مرتبطکدهد. در حسابرسی، شناخت همه فعالیتهای تشخیص می

 (102ـتا ت 96ـت : بندهایکمالی یا هر ادزای مربو، به آنها ضرورت ندارد. )ر
تجاری، باید از نحوه برخورد واحد تجاری با خطرهای ناشی از فناوری اطالزات، شـناخت  نترلی واحدکحسابرس هنگام شناخت فعالیتهای  .21

 (105ـتا ت 103ـ: بندهای تکند. )رکس  ک
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 نترلهاکنظارت بر 
م بر گزارشگری مالی، شامل مـوارد کنترلهای داخلی حاکحد تجاری برای نظارت بر ع فعالیتهای زمده مورد استفاده وااحسابرس باید از انو .22

 نترلهـای آن،کف ضـع تجـاری در برخـورد بـا نقـا، نترلی مربو، به حسابرسی، و نحوه انجام اقدامات اصالحی واحـدکمرتبط با فعالیتهای 
 (108ـتا ت 106ـ: بندهای تکند. )رکس  کشناخت 

، حسابرس باید از ماهیت مسئولیتها، جایگاه سـازمانی و فعالیتهـای انجـام شـده یـا 1ری دارای واحد حسابرسی داخلی باشدچنانچه واحد تجا .23
 (116ـتا ت 109ـ: بندهای تکند. )رکس  که قرار است توسط آن انجام شود، شناخت کفعالیتهایی 

ای اطالزـات کفایت قابلیت اتکواحد تجاری و مبانی ارزیابی مدیران اجرایی از حسابرس باید از منابع اطالزاتی مربو، به فعالیتهای نظارتی  .24
 (117ـ: بند تکند. )رکس  کبرای هدف مورد نظر، شناخت 

 تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت
 ند:کو ارزیابی حسابرس برای طراحی و اجرای روشهای حسابرسی الزم باید خطرهای تحریف بااهمیت را در سطوح زیر مشخص  .25

 (121ـتا ت 118ـ: بندهای تکصورتهای مالی، و )ر ـ الف
 (126ـتا ت 122ـ: بندهای تکادزاهای مربو، به گروههای معامالت، مانده حسابها و موارد افشا، )ر ـ ب

 حسابرس برای این منظور باید: .26
نظـر گـرفتن گروههـای  نترلهای مربـو، بـه خطرهـا، و بـا درکیط آن، شامل س  شناخت از واحد تجاری و محکخطرها را از طریق فرایند  ـ الف

 (128ـو ت 127ـ: بندهای تکند، )رکمعامالت، مانده حسابها و موارد افشا در صورتهای مالی، مشخص 
دارنـد و بـه طـور مجموزه واحد ارتبا، فراگیرتری  که آیا این خطرها با صورتهای مالی به زنوان یکشده، و این خطرهای مشخص ـ ب

 ند،کبالقوه بر بسیاری از ادزاها اثر دارند یا خیر را ارزیابی 
توانـد در سـطر ادزـا ه میکـند، خطرهای مشخص شده را بـه آنچـه کخواهد آزمون ه حسابرس میکنترلهای مربوطی کتوجه به  با ـ پ

 (131ـتا ت 129ـ: بندهای تکاشتباه باشد، ربط دهد، و )ر
ه بتوانـد کـای است گونه ه آیا میزان تحریفهای بالقوه بهکان وجود تحریفهای متعدد، و احتمال اینکود تحریفها، شامل اماحتمال وج ـ ت

 ند.کشود یا خیر را بررسی  بااهمیتبه تحریفهای  منجر

 خطرهای مستلزم توجه خاص حسابرس
از خطرهـای مشـخص  کیدامکـبه قضـاوت وی،  ه بناکند کید تعیین ، با25از فرایند ارزیابی خطر مندرج در بند  زنوان بخشی حسابرس به .27

نترلهـای کثـار شود(. حسابرس هنگام قضاوت در ایـن مـورد بایـد آنامیده می “خطرهای زمده”شده، مستلزم توجه خاص است )این خطرها 
 نظر را نادیده بگیرد. با خطر مورد مشخص شده مرتبط

 از خطرها زمده است، حداقل باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد: کیدامک هکحسابرس هنگام قضاوت در مورد این .28
 نظر، خطر تقل  است یا خیر، ه آیا خطر موردکاین ـ الف
ه مستلزم ک نحوی ها است بههای اقتصادی، حسابداری یا سایر زمینهبه تحوالت زمده اخیر در زمینه نظر مربو، ه آیا خطر موردکاین ـ ب

 باشد، یا خیر،توجه خاصی 
 پیچیدگی معامالت، ـ پ
 نظر به معامالت زمده با اشخاص وابسته مرتبط است یا خیر، ه آیا خطر موردکاین ـ ت
 گیری، و صورت وجود ابهامات گسترده در اندازه گیری اطالزات مالی مربو، به خطر، به ویژه درمیزان ذهنی بودن اندازه ـ ث
تجاری مرتبط است یا خیر یا ناشی از معامالتی اسـت  معامالت زمده خارج از روال زادی زملیات واحدنظر با  ه آیا خطر موردکاین ـ ج

 (136 ـتا ت 132ـ: بندهای تکرسد. )ره به هر دلیل، غیرزادی به نظر میک
با  نترلی مرتبطکامل فعالیتهای نترلهای واحد تجاری، شکمورد  ، باید درای را تشخیص داده استه حسابرس وجود خطر زمدهکدر مواردی  .29

 (139ـتا ت 137 ـ: بندهای تکند. )رکس  کآن خطر، شناخت 

                                                                                                                                                                                          
 

است. ارائه شده تعریف واحد حسابرسی داخلی برای مقاصد این استاندارد ،ـ الف 13بند  در  ،“(1397داخلی )تجدیدنظر شده  انار حسابرسکاستفاده از ”، 610استاندارد حسابرسی . 1
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 ندکافی و مناسب برای آنها فراهم نمیکه آزمونهای محتوا، به تنهایی شواهد حسابرسی کخطرهایی 
مناس ، تنهـا از طریـق آزمونهـای افی و کس  شواهد حسابرسی که کند کن است چنین قضاوت کحسابرس درخصوص برخی خطرها، مم .30

یـا مانـده  امـل نبـودن ثبـت و نگهـداری سـوابق گروههـای معـامالتکتواند بـه صـحیر و ن یا زملی نیست. چنین خطرهایی میکمحتوا مم
ن مـواردی، شـوند، مربـو، باشـد. در چنـیار پـردازش میکـطـور خود ه اغل  بدون دخالت نیروی انسـانی و بـهکحسابهای معمول و زمده 

ند. کس  کاخت ار حسابرسی مربو، محسوب شده و حسابرس باید نسبت به آنها شنکمورد چنین خطرهایی، در  نترلهای واحد تجاری درک
 (142ـتا ت 140ـ: بندهای تک)ر

 تجدید نظر در ارزیابی خطر
نـد. در کجریـان حسابرسـی، تغییـر  ی بیشتر درس  شواهد حسابرسکن است با کدر سطر ادزاها مم بااهمیتارزیابی حسابرس از خطرهای تحریف  .31

ی ارزیـابی اولیـه و ه با شـواهد مبنـایکند کس  کبه اطالزات جدید، شواهدی  ه حسابرس با اجرای روشهای حسابرسی الزم یا دستیابیکشرایطی 
 (143ـت: بند کند. )رکمیاساس روشهای حسابرسی طراحی شده را تعدیل  همین متناقض باشد، در ارزیابی قبلی خود تجدیدنظر و بر

 مستندسازی

 :1ندکحسابرس باید موارد زیر را مستند  .32
 شده،  و تصمیمات زمده اتخاذ 10شده بین ازضای تیم حسابرسی درباره الزامات بند  رات انجامکمذا ـ الف
از  کو هـر یـ 11نـدرج در بنـد های واحد تجاری و محیط آن به شـرح ماز جنبه کس  شده درباره هر یکلیدی شناخت کزناصر  ـ ب

 ی ارزیابی خطر،شده، و روشهای اجرا شده برا س ک، منابع اطالزاتی شناخت 24تا  14نترلهای داخلی مندرج در بندهای کاجزای 
 ، و25مشخص شده و ارزیابی شده در سطر صورتهای مالی و در سطر ادزاها طبق الزامات بند  بااهمیتخطرهای تحریف  ـ پ
سـ  کمورد آنها شناخت  در 30تا  27ه حسابرس در اجرای الزامات مقرر در بندهای کنترلهای مرتبطی کشده و  مشخصخطرهای  ـ ت

 (147ـتا ت 144ـ: بندهای تکرده است. )رک

*** 

 اربردیکتوضیحات 

 (5: بند ک)رروشهای ارزیابی خطر و فعالیتهای مرتبط 

شـود(، نامیـده می “تجـاری شـناخت واحـد”زنـوان  ه از ایـن پـس بـهکنترلهای داخلی )کمل س  شناخت از واحد تجاری و محیط آن، شاک .1ـت
نـد کیرا فـراهم م فرایندی مستمر و پویا برای گردآوری، به روز رسانی و تحلیل اطالزات در جریان حسابرسی است. این شناخت چـارچوبی

 دهد:ن انجام میآموارد زیر را براساس  جمله در ایند حسابرسی، ازای خود در سراسر فرریزی و ازمال قضاوت حرفهه حسابرس، برنامهک
  در صورتهای مالی، بااهمیتارزیابی خطرهای تحریف 
  3202تعیین سطر اهمیت طبق استاندارد، 
 افی بودن افشا در صورتهای مالی،کهای حسابداری، و ارگیری رویهکبررسی مناس  بودن انتخاب و ب 
 ناسـ  بـودن ماست نیازمند توجه خاص در حسابرسی باشند، بـرای مثـال، معـامالت بـا اشـخاص وابسـته،  نکه ممکهایی شناسایی زمینه

 از فرض تداوم فعالیت یا بررسی هدف تجاری معامالت، استفاده
 ،تعیین انتظارات برای استفاده در روشهای تحلیلی 
 سابرسـی سـ  شـواهد حکروشهای حسابرسـی الزم بـرای  جمله طراحی و اجرای برخورد با خطرهای تحریف بااهمیت ارزیابی شده، از

 افی و مناس  ، وک
  ران اجرایی.تبی و شفاهی مدیکقبیل مناس  بودن مفروضات و اظهارات  س  شده، ازکافی و مناس  بودن شواهد حسابرسی کارزیابی 

                                                                                                                                                                                          
 

 6ت ـ  و 11تا  8، بندهای “(1395مستندات حسابرسی )تجدیدنظر شده ”، 230. استاندارد حسابرسی 1
 “(1392ریزی و اجرای زملیات حسابرسی )تجدیدنظر شده اهمیت در برنامه”، 320استاندارد حسابرسی  .2
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ت توسط حسابرس به زنـوان شـواهد حسابرسـی ن اسکس  شده از طریق اجرای روشهای ارزیابی خطر و فعالیتهای مرتبط ممکاطالزات  .2ـت
ن است کیابی خطر، مماستفاده قرار گیرد. افزون بر این، حسابرس با اجرای روشهای ارز خطرهای تحریف بااهمیت، مورد ارزیابیپشتوانه 

سـ  کنترلهـا کرد کارکـ به آنهـا و اثربخشـی شواهد حسابرسی درباره گروههای معامالت، مانده حسابها یا موارد افشا و ادزاهای مربو،
ن اسـت کـین ممنترلهـا طراحـی نشـده باشـد. حسـابرس همچنـکه این روشها مشخصاگ به زنوان آزمونهای محتوا یا آزمون کند، هر چند ک

 د.ارایی این همزمانی، انجام دهکنترلها را همزمان با روشهای ارزیابی خطر، به دلیل کآزمونهای محتوا یا آزمون 
ه آیـا کـ اسـت توجـه حسـابرس ایـن ند. موضوع اصـلی مـوردکای استفاده میتعیین میزان شناخت الزم، از قضاوت حرفهحسابرس برای  .3ـت

ز واحـد تجـاری، لی مورد نیـاز حسـابرس اکافی است یا خیر. میزان شناخت کس  شده برای دستیابی به اهداف این استاندارد کشناخت 
 یی برای اداره آن واحد است.نیاز مدیران اجرا از میزان شناخت مورد مترک

دو در این اسـتاندارد  ه هرکه باید ارزیابی شوند هم شامل خطرهای ناشی از اشتباه و هم شامل خطرهای ناشی از تقل  است، کخطرهایی  .4ـت
ارتبا، با روشـهای  در، الزامات و رهنمودهای بیشتری 240ه در استاندارد کای است اندازه حال، اهمیت تقل  به این شده است. با مطرح

 .1ناشی از تقل ، ارائه شده است بااهمیتس  اطالزات الزم برای تشخیص خطرهای تحریف کبا  ارزیابی خطر و فعالیتهای مرتبط
نـد )بـه کس  شناخت الزم از واحـد تجـاری اجـرا کرا در جریان  6اگر چه حسابرس باید همه روشهای ارزیابی خطر مطرح شده در بند  .5ـت

نـد. در ک، اجـرا از ابعـاد شـناخت کیـ مراجعه شود(، اما حسابرس ملزم نیست همه روشهای ارزیابی خطـر را بـرای هـر 24تا  11های بند
رسـی ن اسـت سـایر روشـهای حسابکـسودمند باشـد، مم بااهمیتس  شده بتواند در تشخیص خطرهای تحریف که اطالزات ک مواردی

 ن روشها زبارتند از:هایی از ایتوسط حسابرس اجرا شود. نمونه
  های تجـاری و بنـدی، مجلـههـا یـا مسسسـات رتبهکسازمانی، مانند گزارشـهای تحلیلگـران، بانس  شده از منابع برونکبررسی اطالزات

 اقتصادی، یا قوانین و مقررات.

 تجاری. شده توسط واحد ارشناسان ارزشیابی استفادهکتجاری یا  سازمانی واحدجو از مشاور حقوقی برون و پرس 

 الف( ـ 6 : بندک)رنان واحد تجاری کارکجو از مدیران اجرایی، واحد حسابرسی داخلی و سایر  و پرس
شـود. همچنـین سـ  میکجو، از مدیران اجرایی و افراد مسـئول گزارشـگری مـالی  و س  شده توسط حسابرس از طریق پرسکبیشتر اطالزات  .6ـت

 س  نمود.کری نان واحد تجاکارکنان واحد حسابرسی داخلی )در صورت وجود(، و سایر کارکجو از  و توان از طریق پرساطالزات را می
نان واحد تجاری و دیگر افراد دارای سطوح اختیار متفـاوت، اطالزـاتی کارکجو از سایر  و طریق پرس ن است ازکهمچنین حسابرس مم .7ـت

 آورد. برای مثال: به دست بااهمیتف ند، یا دید متفاوتی برای تشخیص خطرهای تحریکس  ک
 نـد. ک کمکه در آن صورتهای مالی تهیه شده است، کتواند به حسابرس در شناخت از محیطی ان راهبری میکجو از ازضای ار و پرس

ایـن  ان راهبـری درکـسـ  اطالزـات از ارکمنظور  به حسابرس به کمکسویه اثربخش در  رسانی دو، بر اهمیت اطالع2602استاندارد 
 رده است.کید کخصوص، تأ

 ا در ارزیـابی رتوانـد حسـابرس ه در شروع، پردازش یا ثبت معامالت پیچیده یـا غیرزـادی دخالـت دارنـد، میکنانی کارکجو از  و پرس
 ند.کهای حسابداری خاص یاری ارگیری رویهکمناس  بودن انتخاب و ب

 ن و مقـررات، اتی را درباره موضـوزاتی نظیـر دزـاوی حقـوقی، رزایـت قـوانیتواند اطالزسازمانی میجو از مشاور حقوقی درون و پرس
 فاهیم مفـادمتهای خاص و کها، تعهدات پس از فروش، مشاربه تقل  مسثر بر واحد تجاری، تضمین کوکآگاهی از تقل  یا موارد مش

 ند.کقراردادها، فراهم 
 ا ونـدهای فـروش یـررباره تغییرات راهبردهـای بازاریـابی واحـد تجـاری، تواند اطالزاتی دنان بازاریابی و فروش میکارکجو از  و پرس

 ند.کتوافقات قراردادی با مشتریان فراهم 
 ه کنی ملیاتی و قانوتواند اطالزاتی در مورد خطرهای زه دارای چنین نقشی هستند( میکجو از مسئولین مدیریت خطر )یا افرادی  و پرس

 ند.کار باشند، فراهم ن است بر گزارشگری مالی تأثیرگذکمم
 سـتمی، یـا سـایرنترلـی یـا سیکتواند اطالزاتی در مورد تغییرات سیستم، ضـعفهای نان واحد سیستمهای اطالزاتی میکارکجو از  و پرس 

 ند.کخطرهای مرتبط با سیستم اطالزاتی فراهم 
 ند.کار حسابرسی ادامه پیدا کن است در سراسر کای حسابرس ممجوه و ه شناخت واحد تجاری، فرایندی مستمر و پویا است، پرسکباتوجه به این .8ـت
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 و جو از واحد حسابرسی داخلیپرس
توانـد اطالزـات مفیـدی بـرای نان ذیصالح ایـن واحـد میکارکجو از  و چنانچه واحد تجاری دارای واحد حسابرسی داخلی باشد، پرس .9ـت

در سطر صورتهای مـالی و در سـطر ادزاهـا  بااهمیتبی خطرهای تحریف تجاری، و تشخیص و ارزیا منظور شناخت واحد حسابرس به
سـ  کتجـاری آگـاهی  به زملیات و خطرهای واحد احتمال زیاد نسبت اجرای وظایف خود، به ند. واحد حسابرسی داخلی، درکفراهم 
س  کتواند برای فرایند ه میکند کا نترلهای داخلی دست پیدکهایی نظیر خطرها یا ضعفهای مشخص شده ن است به یافتهکند، و ممکمی

نظر از احتمال اسـتفاده های حسابرسی، ارزشمند قلمداد شود. بنابراین صرفشناخت حسابرس از واحد تجاری، ارزیابی خطر یا سایر جنبه
ه قرار است کبرسی اهش میزان روشهای حساکار واحد حسابرسی داخلی برای تعدیل ماهیت و زمانبندی، یا کاستفاده حسابرس از  یا زدم

ن اسـت درخصـوص کـجوهـای مربـو، مم و . پـرس1شـودجوهای حسابرس از واحـد حسابرسـی داخلـی انجـام می و انجام شود، پرس
 ان راهبری و پیامدهای فرایند ارزیابی خطر توسط خود واحد حسابرسی داخلی باشد.کموضوزات مابین واحد حسابرسی داخلی و ار

ن اسـت در رابطـه بـا کـه ممکـهایی وجود دارد جوهای حسابرس، مشخص شود یافته و ردهای انجام شده نسبت به پرساگر باتوجه به برخو .10ـت
اخلـی دن است مطالعه گزارشهای مربو، واحد حسابرسـی کحسابرسی و گزارشگری مالی واحد تجاری مربو، محسوب شود، حسابرس مم

ی سابرسـی داخلـحریزی و راهبردی واحـد ن است شامل گزارشها و مستندات برنامهکهایی از این گزارشها ممرا مناس  تشخیص دهد. نمونه
 دهد.های حاصل از رسیدگیهای این واحد را شرح میشده است و یافته ان راهبری تهیهکه برای مدیران اجرایی و ارکباشد 

بـه تقلـ ، بـرای حسـابرس  کوکخصوص موارد تقل  قطعی یا مش ، اگر واحد حسابرسی داخلی اطالزاتی در2402زالوه بر این، طبق استاندارد  .11ـت
 دهد.ند، حسابرس در تشخیص خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقل ، آن اطالزات را مدنظر قرار میکفراهم 

رای دانـش، نظر حسـابرس دا ه ازکگیرند، افرادی هستند جوها قرار می و ه مخاط  پرسکاشخاص ذیصالح در واحد حسابرسی داخلی  .12ـت
مچنین هبرسی داخلی. نان واحد حساکارکاجرایی واحد حسابرسی داخلی یا بسته به شرایط، سایر  تجربه و اختیار مناس  هستند، مثل مدیر

 ای را با اینگونه افراد مناس  بداند.ن است برگزاری نشستهای دورهکحسابرس مم

 الف(ـ6: بند ک)رمالحظات خاص واحدهای بخش عمومی 
 نترلهای داخلی و رزایت قوانین و مقررات، اغل  دارای مسئولیتهای بیشتری هستند. پـرسکقبال  حسابرسان واحدهای بخش زمومی، در .13ـت

مربـو، و  تواند به حسابرسان در تشخیص خطر زدم رزایـت قـوانین و مقـرراتجو از اشخاص ذیصالح در واحد حسابرسی داخلی می و
 ند.ک کمکبر گزارشگری مالی مکداخلی حانترلهای کخطر وجود ضعف در 

 ب(ـ6: بند ک)رروشهای تحلیلی 

ه حسابرس از کن است بازث مشخص شدن ابعادی از واحد تجاری شود کروشهای تحلیلی انجام شده به زنوان روشهای ارزیابی خطر مم .14ـت
ا های برخـورد بـاختن مبنایی برای طراحی و اجـرای روشـجهت فراهم س بااهمیتتواند در ارزیابی خطرهای تحریف آن آگاه نبوده و می
مـالی و  ن اسـت شـامل اطالزـاتکـند. روشهای تحلیلی انجام شده به زنوان روشـهای ارزیـابی خطـر ممک کمکخطرهای ارزیابی شده 

 رفته( باشد. االی فروشکغیرمالی )مثل ارتبا، بین فروشها و زیربنای فروشگاه یا مقادیر 
توانـد ه میکـنـد ک کمـکن است به تشخیص وجود معامالت یا رویدادهای غیرزادی، و مبالغ، نسبتها و روندهایی کلیلی ممروشهای تح .15ـت

ص خطرهـای ن است حسابرس را در تشـخیکحسابرسی باشد. روابط غیرزادی یا غیرمنتظره مشخص شده مم نمایانگر موضوزات مسثر بر
 ناشی از تقل ، یاری رساند. یتبااهمخصوص خطرهای تحریف  ، بهبااهمیتتحریف 

ه اغلـ  درخصـوص کـشـود )لـی اسـتفاده میک ه در اجرای این روشهای تحلیلی از مجموزه اطالزات بسـیارکبا این وجود، در مواردی  .16ـت
ا درباره لی رکه و ای اولیزنوان روشهای ارزیابی خطر چنین است(، نتایج روشهای تحلیلی مزبور تنها نشانه شده به روشهای تحلیلی انجام
یص خطرهـای سـ  شـده در تشـخکچنین مواردی، توجه به سایر اطالزات  رو، در این ند. ازکفراهم می بااهمیتاحتمال وجود تحریف 

 ند.ک کمکیلی تواند به حسابرس در شناخت و ارزیابی نتایج روشهای تحلهمراه با نتایج این روشهای تحلیلی می اهمیت باتحریف 

                                                                                                                                                                                          
 

 تشریر شده است 610الزامات مربو، در استاندارد حسابرسی   .1

 19، بند 240د حسابرسی استاندار .2



 315استاندارد حسابرسی 

 تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن

 (1393)تجدیدنظر شده 
 

9 

 کوچکواحدهای تجاری  مالحظات خاص
ه بتـوان از آنهـا بـرای مقاصـد روشـهای تحلیلـی کـای نباشـند دورهن است دارای اطالزات مالی ماهانه یا میـانکمم کوچکبرخی واحدهای تجاری  .17ـت

ه بـجـو قـادر  و پـرس طریق س  اطالزات ازکریزی حسابرسی یا ن است حسابرس برای مقاصد برنامهکگونه موارد، هر چند مم رد. در اینکاستفاده 
یص حلیلـی بـرای تشـخمالی، روشهای ت نویس صورتهایاز تهیه اولین پیش ه پسکن است نیاز باشد کاجرای روشهای تحلیلی محدودی باشد، اما مم

 و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت، توسط حسابرس طراحی و اجرا شود.

 پ(ـ6: بند ک)رمشاهده و وارسی 

نـان باشـد و اطالزـاتی را نیـز دربـاره واحـد کارکشده از مدیران اجرایی و سایر  جوهای انجام و تواند پشتوانه پرسوارسی میمشاهده و  .18ـت
 شود:هایی از این روشهای حسابرسی شامل مشاهده و وارسی موارد زیر میند. نمونهکتجاری و محیط آن فراهم 

 .زملیات واحد تجاری 
 نترلهای داخلی.کتوب، و دستورالعملهای کراهبردهای تجاری(، سوابق مها و مستندات )مانند برنامه 
 مدیره(.جلسات هیئتان راهبری )مانند صورتکای( و اردورهگزارشهای تهیه شده توسط مدیران اجرایی )مانند گزارشها و صورتهای مالی میان 
 آالت واحد تجاری.و ماشین کامال 

 (9بند  :کر)های قبل سب شده در دورهکاطالعات 

تواند اطالزـاتی درخصـوص مـوارد زیـر، تجربه قبلی حسابرس از واحد تجاری و روشهای حسابرسی اجرا شده در حسابرسیهای قبلی می .19ـت
 ند:کبرای حسابرس فراهم 

 اند یا خیر.ه آیا به موقع اصالح شدهکتحریفهای گذشته و این 
  داخلی(. نترلهایکامل ضعفهای نترلهای داخلی )شکماهیت واحد تجاری و محیط آن، و 
  ،افی از واحـد کـس  شناخت کتواند حسابرس را در ه میکتغییرات زمده رخ داده در واحد تجاری و زملیات آن از دوره مالی گذشته

 ند.کیاری  بااهمیتتجاری و در نتیجه تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف 
ند، باید تعیین کهای قبل برای اهداف حسابرسی دوره جاری استفاده س  شده در دورهکه حسابرس در نظر دارد اطالزات ک در مواردی .20ـت

ن اسـت کـثـال، ممه بـرای مکـنترلی است که آیا این اطالزات همچنان مربو، است یا خیر. دلیل این امر وجود تغییرات در محیط کند ک
ن ایـن ه بـر مربـو، بـوداحتمالی تغییرات رخ داد ای تعیین تأثیرتأثیر قرار دهد. بر س  شده در دوره قبل را تحتکمربو، بودن اطالزات 
 ند.کجو و سایر روشهای حسابرسی مناس  مانند شناخت سیستمهای مربو، استفاده وتواند از پرساطالزات، حسابرس می

 (10: بند ک)ر ره اعضای تیم حسابرسیکمذا

 اثر تحریف بااهمیت، منافع زیر را دربردارد: تجاری در ی صورتهای مالی واحدپذیرره ازضای تیم حسابرسی درباره احتمال آسی کمذا .21ـت
 دایـه شـناخت واحـپ ه بـرکـآورد تا اطالزـاتی را وجود می ار، بهکتر تیم حسابرسی، شامل مدیر مسئول فرصتی را برای ازضای با تجربه 

 اند، با سایر ازضای تیم در میان بگذارند.ردهکس  کتجاری 
 پذیری نـد و نحـوه و احتمـال آسـی که واحـد تجـاری را تهدیـد میکـیابند درباره خطرهـای تجـاری سابرسی فرصت میازضای تیم ح

 نند.کنظر  ناشی از اشتباه یا تقل ، تبادل بااهمیتصورتهای مالی از تحریفهای 

  های ه در زمینـهاز تقلـ  یـا اشـتبا هکـدر صورتهای مالی  بااهمیتند تا از احتمال وجود تحریفهای کمی کمکبه ازضای تیم حسابرسی
های ر زمینـهان تأثیر نتایج روشـهای حسابرسـی محـول شـده بـه آنـان بـر سـایکشود و همچنین از امخاص محول شده به آنان ناشی می

 .نندکس  کگیری درباره ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی الزم، شناخت بهتری حسابرسی، شامل تصمیم

  بـر ارزیـابی  ن اسـتکـه ممکـسـ  شـده در جریـان حسابرسـی را کاز ازضای تیم حسابرسی، اطالزات جدید  کی ه هرکآورد را فراهم میمبنایی
 ی تیم برساند.ردن آن خطرها اثر بگذارد را به اطالع سایر ازضاکیا روشهای حسابرسی اجرا شده برای مشخص  بااهمیتخطرهای تحریف 

 1و رهنمودهای بیشتری درخصوص نشست ازضای تیم حسابرسی در خصوص خطرهای ناشی از تقل ، ارائه شده است.، الزامات 240در استاندارد 
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انی(، و نیـازی نیسـت کنشست واحد همیشه زملی و ضروری نیست )برای مثال، در حسابرسی چندم کت همه ازضای تیم حسابرسی در یکمشار .22ـت
زات بـا ازضـای ن اسـت دربـاره برخـی موضـوکـار ممکر نشست آگاهی داشته باشند. مدیر مسئول شده د ه همه ازضا از همه تصمیمات اتخاذک
 ونـد، کره کمـذا اشخاص دارای دانش یا مهارت ویژه و مسئوالن حسابرسی بخشهای واحد تجـاری، صورت لزوم، با لیدی تیم حسابرسی و درک
رسـانی ه اطالعبرنامـ که از یند. استفادکانی الزم به ازضای تیم حسابرسی، تفویض رسنظر گرفتن میزان اطالع ره با سایر ازضای تیم را با درکمذا
 تواند سودمند باشد.ار میکپذیرش مدیر مسئول  مورد

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
ه شخصـاگ کار کمسئول  شود. در چنین شرایطی، مدیرار انجام میکامل توسط مدیر مسئول کبطور  کوچکارهای حسابرسی کبسیاری از  .23ـت

ی از ناشـ بااهمیـت پذیری صورتهای مالی واحد تجاری در اثر تحریفهـایریزی حسابرسی را انجام داده است، درباره احتمال آسی برنامه
 تقل  یا اشتباه، مسئولیت خواهد داشت.

 نترلهای داخلیکشناخت واحد تجاری و محیط آن، شامل 

 واحد تجاری و محیط آن

 الف(ـ11: بند ک)رسازمانی ن و مقررات و سایر عوامل برونصنعت، قوانی

 عوامل صنعت
االهـا و خـدمات و مشـتریان و پیشـرفتهای کنندگان کبه صنعت شامل شرایط صنعت مانند محیط رقابتی، روابـط بـا زرضـه زوامل مربو، .24ـت

 ر دهد شامل موارد زیر است:ن است مورد توجه قراکه حسابرس ممکهایی از موضوزاتی فناوری است. نمونه
 .بازار و رقابت شامل تقاضا، ظرفیت و رقابت در قیمت 
 .فعالیتهای ادواری یا فصلی 
 تجاری. فناوری تولید مرتبط با محصوالت واحد 
 .تأمین انرژی و هزینه آن 

ناشی از نوع فعالیت تجاری یا مقررات  تبااهمین است همراه با خطرهای خاص تحریف کند ممکه واحد تجاری در آن فعالیت میکصنعتی  .25ـت
طرهـای ه بـه خکـها همـراه باشـد ای از درآمدها و هزینـههای زمدهبراوردن است با کم بر آن باشد. برای مثال، قراردادهای بلندمدت ممکحا

 یابد.همیت میسابرسی اافی در تیم حکگونه موارد، ضرورت حضور افراد با دانش و تجربه مربو، و  بینجامد. در این بااهمیتتحریف 

 عوامل قانونی و مقرراتی
زوامل قانونی و مقرراتی مربو، شامل محیط قانونی و مقرراتی است. محیط قانونی و مقرراتی شامل چارچوب گزارشگری مالی مربو، و  .26ـت

 زبارتند از:تواند مورد توجه قرار دهد ه حسابرس میکهایی از موضوزاتی محیط سیاسی و قانونی است. نمونه
 .استانداردهای حسابداری و روشهای حسابداری خاص صنعت 
 م بر صنعت.کچارچوب قانونی و مقرراتی حا 
  یم.گذارد، شامل فعالیتهای نظارتی مستقای بر فعالیت واحد تجاری اثر میطور قابل مالحظه ه بهکقوانین و مقرراتی 
 لیفی و غیره(.کرد، تکمالیات )زمل 
 دالت ارزی(، نترلهـای مبـاکدهد، نظیـر سیاسـتهای پـولی )شـامل ه فعالیت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار میکت سیاستهای جاری دول

 ننده تجاری.کی یا سیاستهای محدودکهای گمردولت(، و تعرفه کمکهای سیاستهای مالی، مشوقهای مالی )مثل برنامه
  بر صنعت و فعالیت واحد تجاری. مسثرالزامات زیست محیطی 

تجـاری در  ه واحدکتجاری و صنعت یا بخشی  بر واحد مکبا مبانی قانونی و مقرراتی حا ، برخی الزامات خاص مرتبط250در استاندارد  .27ـت

 1ند، ارائه شده است.کآن فعالیت می
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 مالحظات خاص واحدهای بخش عمومی

ن است بر زملیات واحد تجـاری اثرگـذار باشـد. لـذا کت قانونی ممدر حسابرسی واحدهای بخش زمومی، قوانین، مقررات یا سایر الزاما .28ـت
 تجاری، حسابرس باید این موارد را مورد توجه قرار دهد. هنگام شناخت واحد

 سازمانیسایر عوامل برون

هد زبارت است از شـرایط ن است آنها را مورد توجه قرار دکه حسابرس ممکسازمانی مسثر بر واحد تجاری مثالهایی از سایر زوامل برون .29ـت
 به منابع تأمین مالی، و تورم یا تغییر ارزش واحد پول. لی اقتصادی، نرخهای استقراض و دسترسیک

 ب(ـ11: بند ک)رماهیت واحد تجاری 
 ند:کس  کتواند از موارد زیر شناخت تجاری می حسابرس با شناخت ماهیت واحد .30ـت

 نـدین محـل ن مسـتقر در چتجاری فرزی یـا قسـمتهای گونـاگو پیچیده است یا خیر، برای مثال دارای واحدهای ه آیا واحد تجاری دارای ساختارکاین
یـن ا مثالهـایی از گـردد. بااهمیـتن است منجـر بـه افـزایش خطرهـای تحریـف که ممکاست یا خیر. ساختارهای پیچیده اغل  بیانگر مسائلی است 

 خاص باشد. تجاری با مقاصد گذاریها یا واحدهایتهای خاص، سرمایهکسرقفلی، مشار اس مناس کن است شامل محاسبه و انعکموارد مم
 نـد کمی کمکیت، و روابط بین صاحبان سرمایه و سایر افراد یا واحدهای تجاری. این شناخت به حسابرس در ارزیابی این موضوع کمال

، الزامات و رهنمودهـایی 5501ه است یا خیر. دراستاندارد نحو مناس  بود به ه آیا تشخیص و گزارشگری معامالت با اشخاص وابستهک
 درباره مالحظات حسابرس در ارتبا، با اشخاص وابسته ارائه شده است.

 س  شناخت از ماهیت واحد تجاری مورد توجه قرار دهد، به شرح زیر است:کن است در زمان که حسابرس ممکهایی از مواردی نمونه .31ـت
  مثل:تجاریزملیات ، 

o  ،یـابی الیتهـای بازار، ماننـد فروشـها و فعکترونیـکه دربرگیرنده تجـارت الکاالها یا خدمات، و بازارها کماهیت منابع درآمدی
 اینترنتی است.

o .)انجام زملیات )برای مثال، مراحل و روشهای تولید، یا فعالیتهای در معرض خطرهای محیطی 
o اری.سپتهای خاص و فعالیتهای برونکنسرسیومها، مشارک 

o ندگی جغرافیایی و تنوع صنعت.کپرا 

o .محل استقرار تجهیزات تولید، انبارها و دفاتر اداری، و محل و مقادیر موجودیها 

o اداش، مزایـای بـه پـ بـه نیـروی انسـانی )شـامل ضـوابط مربـو، ضوابط مربو، االها و خدمات،کنندگان زمده کمشتریان اصلی و تأمین
 به استخدام(. ار و سایر مقررات مربو،ک بندی مشاغل، قانوندمت، طرح طبقهخ بازنشستگی و سایر مزایای پایان

o .فعالیتها و مخارج تحقیق و توسعه 

o .معامالت با اشخاص وابسته 

 گذاری مثل:گذاریها و فعالیتهای سرمایهسرمایه 

o شده(. ریزی شده یا اخیراگ اجراتحصیل، ادغام یا واگذاری فعالیتهای تجاری )برنامه 

o گذاریها و واگذاری اوراق بهادار و وامها.سرمایه 

o ای.انجام مخارج سرمایه 

o تهای خاص و واحدهای تجاری با مقاصد خاص.کتها، مشارکگذاری در واحدهای تجاری غیرتلفیقی، شامل شراسرمایه 

 :فعالیتهای تأمین مالی مثل 

o ده.واحدهای تجاری فرزی و وابسته زمده، شامل واحدهای تلفیق شده و تلفیق نش 

o .ساختار بدهی و شرایط آن شامل روشهای تأمین مالی خارج از ترازنامه و روشهای اجاره 

o .استفاده از ابزارهای مالی مشتقه 
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 :گزارشگری مالی مثل 

o  اســتانداردهای حســابداری و روشــهای خــاص صــنعت، شــامل موضــوزات زمــده مخــتص صــنعت )بــرای مثــال، تســهیالت و
 تهای داروسازی(.کای تحقیق و توسعه شرها، یا فعالیتهکگذاری بانسرمایه

o .روشهای شناسایی درآمد 

o گیری بر اساس ارزشهای منصفانه.اندازه 

o .داراییها، بدهیها و معامالت ارزی 

o انگیز یا جدید.حسابداری معامالت غیرزادی یا پیچیده شامل معامالت بحث 

 یا تغییر در این خطرها شود. بااهمیتاست موج  ایجاد خطرهای تحریف  نکهای قبل، ممتغییرات زمده در واحد تجاری نسبت به دوره .32ـت

 ماهیت واحدهای تجاری با مقاصد خاص
قرارداد اجـاره یـا صـدور اوراق بهـادار بـه پشـتوانه  کتجاری با مقاصد خاص زموماگ برای هدفی محدود و مشخص نظیر اجرای ی واحد کی .33ـت

شـوند. در اغلـ  اوقـات یل کال مختلفی تشکاست به اش نکگونه واحدها مم شود. اینو توسعه تأسیس می داراییها، یا انجام فعالیتهای تحقیق
زنوان بخشی از معامله قطع شناخت مربو، به داراییهای مالی( به ایـن واحـدها منتقـل  ن است دارایی از واحد تجاری بانی )برای مثال، بهکمم

د، نـکگونه واحدها ارائـه  ند، یا خدماتی را به اینکس  کتجاری با مقاصد خاص را  ییهای واحداستفاده از دارا تجاری بانی حق شود، واحد
ر شـده اسـت، کـذ 550ه در استاندارد کنند. همانطور کتجاری با مقاصد خاص را تأمین مالی  است واحد نکه، اشخاص دیگر ممک حالی در

 .1واحد تجاری محسوب شود کء اشخاص وابسته ین است جزکتجاری با مقاصد خاص مم واحد کدر برخی شرایط، ی
تجاری بـا مقاصـد خـاص  واحد که یکنترل، یا شرایطی کتری برای تحقق معیار در چارچوبهای گزارشگری مالی، اغل  شرایط مفصل .34ـت

 واحـد بـه ات مربـو،ز توافقباید مشمول تلفیق شود، گنجانده شده است. تفسیر الزامات چنین چارچوبهایی اغل  نیازمند شناخت دقیقی ا

 تجاری با مقاصد خاص است.

 پ( ـ11: بند ک)رتجاری  های حسابداری توسط واحدارگیری رویهکانتخاب و ب
 تواند شامل موارد زیر باشد:تجاری می های حسابداری توسط واحدارگیری رویهکشناخت حسابرس از نحوه انتخاب و ب .35ـت

 اری برای حسابداری معامالت زمده و غیرزادی.تج استفاده واحد روشهای مورد 

 ه رهنمود یا اتفاق نظر در مورد آن وجود ندارد.کانگیز یا جدیدی های حسابداری در موارد بحثاثر اهم رویه 
 تجاری. های حسابداری واحدتغییر در رویه 
 حـدمـات توسـط واارگیری ایـن الزاکن و نحوه باستانداردهای گزارشگری مالی و قوانین و مقررات جدید مربو، به واحد تجاری و زما 

 تجاری.

 ت( ـ11: بند ک)راهداف و راهبردها و خطرهای تجاری مرتبط 
دهد. مدیران اجرایـی سازمانی انجام میو برون سازمانیواحد تجاری فعالیتهای خود را در چارچوب صنعت، مقررات و سایر زوامل درون .36ـت

ی محسـوب لـی واحـد تجـارکهای ه برنامـهکـننـد کنظر گرفتن این زوامل، اهـدافی را مشـخص می با در تجاری ان راهبری واحدکو ار
حـد راهبردهـای وا ووسیله آنها به اهداف خود برسند. اهـداف  خواهند بهه مدیران اجرایی میکردهایی هستند کشوند. راهبردها، رویمی

 ند.کن است طی زمان تغییر کتجاری مم
 نکـباشد. خطر تجـاری، ممه شامل آن نیز میکصورتهای مالی است، هرچند  بااهمیتتر از خطر تحریف ای گستردهی، مقولهخطر تجار .37ـت

جاری تجر شود. خطر تواند به خطر تجاری منموقع ضرورت انجام تغییر نیز می است از تغییر یا پیچیدگی ناشی شود. قصور در تشخیص به
 زیر ناشی شود: ن است از زواملی نظیر مواردکمم

  ن است با استقبال بازار مواجه نشود،که ممکتولید محصوالت یا ارائه خدمات جدیدی 

  اال به حد مطلوب نرسیده است.کخدمت یا  کآمیز، برای پشتیابی از یرغم توسعه موفقیته زلیکبازاری 

   حد تجاری را به خطر اندازد.شهرت وا به ایجاد بدهی گردد یا حسن ن است منجرکه ممکاالها یا خدمات کمعای 
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دهد زیـرا بیشـتر خطرهـای را افزایش می بااهمیتتجاری، احتمال تشخیص خطرهای تحریف  روی واحد شناخت خطرهای تجاری پیش .38ـت
 خطرهـای رزیابی همهاحال، مسئولیت تشخیص یا  این گذارد. بامالی اثر می رو، بر صورتهای این تجاری دارای پیامدهای مالی است و از

 انجامد.نمی بااهمیتلیه خطرهای تجاری به خطر تحریف کتجاری با حسابرس نیست زیرا 
توانـد ه میکـس  شناخت از اهداف، راهبردها و خطرهای تجـاری مربـو، )کن است هنگام که حسابرس ممکهایی از موضوزاتی نمونه .39ـت

 بررسی قرار دهد، به شرح زیر است:در صورتهای مالی شود( مورد  بااهمیتمنجر به خطر تحریف 
 الزم بـرای  نـان یـا مهـارتکارکه واحـد تجـاری دارای کـن است برای مثال، این باشد کتحوالت صنعت )خطر تجاری بالقوه مرتبط مم

 سازگاری با تغییرات صنعت نباشد(.

 ش یابد(.دات مربو، به محصول افزایه تعهکن است برای مثال، این باشد کمحصوالت و خدمات جدید )خطر تجاری بالقوه مرتبط مم 

 (.بینی نشده باشدای درست پیشگونهه تقاضا بهکن است برای مثال، این باشد کتوسعه فعالیت تجاری )خطر تجاری بالقوه مرتبط مم 

 جـرا انادرست  ص یاه این الزامات به صورت ناقکن است برای مثال، این باشد کالزامات حسابداری جدید )خطر تجاری بالقوه مرتبط مم
 ها گردد(.ه بازث افزایش هزینهکشود، و یا این

 (.ه تبعات موارد قانونی افزایش یابدکن است برای مثال، این باشد کالزامات قانونی )خطر تجاری بالقوه مرتبط مم 

 تجـاری  اتوانی واحـدنه دلیل ه بکن است برای مثال، این باشد کالزامات ناشی از تأمین مالی جاری و آتی )خطر تجاری بالقوه مرتبط مم
 نیاز میسر نشود(. رزایت این الزامات، تأمین منابع مالی مورد در

 های جدیـد ا این فناوریبها و فرایندها ه سیستمکن است برای مثال، این باشد کاستفاده از فناوری اطالزات )خطر تجاری بالقوه مرتبط مم
 ناسازگار باشند(.

 ایـن ست برای مثـالن اکشود )خطر تجاری بالقوه مرتبط ممه منجر به الزامات جدید حسابداری کآثاری  آثار اجرای راهبردها، به ویژه ،
 ه اجرای آنها به صورت ناقص یا نادرست صورت گیرد(.کباشد 

لیـت صـورتهای کا در سـطر ن است پیامدی آنی بر خطر تحریف گروههای معامالت، مانده حسابها و موارد افشا در سطر ادزاها یـکخطر تجاری مم .40ـت
ا ارزشـیابی بـ ن اسـت خطـر تحریـف بااهمیـت مـرتبطکـمشـتری، مم کمـالی یـ تجاری ناشی از وخامت وضعیت مالی داشته باشد. برای مثال، خطر

ه حسـابرس کـشـد تری نیـز داشـته بان است پیامد بلندمـدتکود اقتصادی، ممکویژه در شرایط رحسابهای دریافتنی را افزایش دهد. اما همین خطر، به
انجامـد یم بااهمیـته تحریـف ه خطرتجاری بکرو، ارزیابی این این دهد. ازتوجه قرار می را مورد هنگام ارزیابی مناس  بودن فرض تداوم فعالیت، آن

 همیـتبااهـای تحریـف طرن اسـت نشـانه خکه ممکهایی از شرایط و رویدادهایی آید. نمونهگرفتن شرایط واحد تجاری به زمل می نظر یا خیر، با در
 درج شده است.  2باشد در پیوست 

نترلهـای داخلـی کنند. این فرایند، بخشـی از کردهای مقابله با آن را تعیین میکمدیران اجرایی معموالگ خطرهای تجاری را مشخص و روی .41ـت
 توصیف شده است. 88ـو ت 87ـو ت 15ه در بندهای کاست 

 ومیمالحظات خاص واحدهای بخش عم
ن است تحت تأثیر موضوزات مرتبط با پاسخگویی کمم“ اهداف مدیران اجرایی”درخصوص حسابرسی واحدهای بخش زمومی،  .42ـت

 ن است این اهداف، ریشه در قوانین، مقررات و سایر الزامات داشته باشند.کزمومی قرار گیرد و همچنین مم

 ث( ـ11بند  :ک)رتجاری  رد مالی واحدکگیری و بررسی عملاندازه

از  رد )ازـمکـه بـرای آنهـا مهـم اسـت. معیارهـای ارزیـابی زملکـننـد کگیری و بررسـی میمدیران اجرایی و سایرین، مواردی را انـدازه .43ـت
جاری یا ت ردکتواند، برای بهبود زملخود می نوبه ند. این فشارها بهکتجاری وارد می سازمانی( فشارهایی را بر واحدسازمانی و بروندرون

 رد واحـدکـگیری زملسـ  شـناخت از معیارهـای انـدازهکاسـاس،  این ند. برکمالی، در مدیران اجرایی انگیزه ایجاد  تحریف صورتهای

نـد که اقداماتی باست مدیران اجرایی را وادار  نکه آیا چنین فشارهایی ممکند کمی کمکتجاری، حسابرس را در ارزیابی این موضوع 
 دهـای بیشـتر دراز تقل  را افزایش دهـد یـا خیـر. الزامـات و رهنمو جمله خطر تحریف بااهمیت ناشی ف بااهمیت، ازه خطرهای تحریک

 شده است. مطرح 240از تقل  در استاندارد  رابطه با خطرهای ناشی



 315استاندارد حسابرسی 

 تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن

 (1393)تجدیدنظر شده 
 

14 

( 117 ـتا ت 106 ـی، طبق بندهای تنترلهای داخلکزنوان جزیی از  نترلها )بهکرد مالی همانند نظارت بر کگیری و بررسی زملاندازه .44ـت
 است همپوشانی داشته باشد: نکچند اهداف آنها مم نیست، هر

 اجرایـی )یـا  شـده توسـط مـدیران تجاری، اهـداف تعیـین رد واحدکه آیا زملکپردازد رد به این موضوع میکگیری و بررسی زملاندازه
 ند یا خیر.که میبراورداشخاص ثالث( را 

  نترلها رابطه دارد.کبخش  اثرلها، مشخصاگ با اجرای نترکنظارت بر 

تواننـد ضـعفهای ه براسـاس آن، مـدیران اجرایـی میکـند کرد نیز اطالزاتی را فراهم میکبرخی موارد، شاخصهای زمل وجود، در این با
 نند.کنترلهای داخلی را مشخص ک

اسـت مـدنظر  نکـه ممکـرد مـالی، کـگیری و بررسـی زملاجرایی بـرای انـدازهاستفاده مدیران  سازمانی موردمثالهایی از اطالزات درون .45ـت
 است:زیر حسابرس قرار گیرد، شامل موارد 

 رد )مالی و غیرمالی( و نسبتها، روندها و آمارهای زملیاتی اصلی.کشاخصهای اصلی زمل 

 رد مالی.کتجزیه و تحلیلهای ادواری زمل 

 رد بخشها، دوایر یا سایر سطوح.کطالزات قسمتها و گزارشهای زملها، تحلیل انحرافات، ابینیها، پیشبودجه 

 نان و سیاستهای انگیزشی برای جبران خدمات آنان.کارکرد کگیری زملمعیارهای اندازه 

 رد رقبا.کتجاری با زمل رد واحدکمقایسه زمل 
سـازمانی ماننـد ننـد. بـرای مثـال، اطالزـات برونکو بررسـی گیری تجـاری را انـدازه رد مالی واحـدکاست زمل نکسازمانی نیز مماشخاص برون .46ـت

تجـاری و  واحـد است اطالزات مفیدی را برای شناخت حسابرس از نکبندی ازتبار واحدهای تجاری ممان و مسسسات رتبهتحلیلگرگزارشهای 
 رد.کتجاری مورد حسابرسی دریافت  توان از واحدند. چنین گزارشهایی را اغل  میکمحیط آن فراهم 

شود مدیران اجرایی زلت آنهـا ه الزم میکای را نشان دهد است نتایج یا روندهای غیرمنتظره نکسازمانی ممگیری درونمعیارهای اندازه .47ـت
رد کـگیری زملزهموقـع تحریفهـا( را انجـام دهنـد. معیارهـای انـدا شـف و اصـالح بـهکبرخی موارد شامل  را تعیین و اقدام اصالحی )در

عیارهـای ممـالی را بـرای حسـابرس نمایـان سـازد. بـرای مثـال،  است خطر تحریف اطالزات مرتبط مندرج در صورتهای نکن ممهمچنی
دآوری یا رشد تجاری همان صنعت، سو مقایسه با سایر واحدهای تجاری در ه واحدکاست نشانگر آن باشد  نکرد ممکگیری زملاندازه

ست ا نکی  شود، ممکرد ترکبر زمل یژه چنانچه با زوامل دیگری چون پاداش یا مشوقهای مبتنیو سریع غیرزادی دارد. این اطالزات، به
 مالی توسط مدیران اجرایی باشد. دهنده خطر بالقوه تهیه جانبدارانه صورتهاینشان

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
جو از مـدیران اجرایـی  و رد مالی خود نیستند. پرسکو بررسی زمل گیریاغل  دارای فرایندهایی برای اندازه کوچکواحدهای تجاری  .48ـت

ننـد. کا میکـی اتلیدی مشخصـکرد مالی و انجام اقدامات مناس ، بر شاخصهای که آنها برای ارزیابی زملکاست بیانگر این باشد  نکمم
شف نشده و کفهای ارتبا، با تحری زیادی دراست خطر  نکرد باشد، ممکگیری یا بررسی زملاز نبود اندازه یکجوها حا و اگر این پرس

 اصالح نشده وجود داشته باشد.

 (12: بند  ک)رتجاری  نترلهای داخلی واحدک

نترلهای داخلی، حسابرس را در تشخیص انواع تحریفهای بالقوه، زوامل مسثر بر خطرهای تحریف بااهمیت، و طراحی ماهیـت، کشناخت  .49ـت
 رساند.ای حسابرسی الزم یاری میزمانبندی اجرا و میزان روشه

 شده است: نترلهای داخلی در چهار بخش زیر ارائهکبه  اربردی مربو،کتوضیحات  .50ـت
  نترلهای داخلی.کماهیت و ویژگیهای زمومی 

 با حسابرسی. نترلهای مرتبطک 

  نترلهای مرتبط.کماهیت و میزان شناخت از 

  نترلهای داخلی.کاجزای 
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 نترلهای داخلیکومی ماهیت و ویژگیهای عم

 نترلهای داخلیکهدف 
 شوند:ند، طراحی، ازمال و حفظ میکبه اهداف زیر را تهدید می ه دستیابیکنترلهای داخلی برای مقابله با آن دسته از خطرهای تجاری ک .51ـت

 تجاری، ا بودن گزارشگری مالی واحدکات قابل 

 تجاری، و ارایی و اثربخشی زملیات واحدک 

 وانین و مقررات مربو،.رزایت ق 

 تجاری متفاوت است. نترلهای داخلی بسته به اندازه و پیچیدگی واحدکچگونگی طراحی، ازمال و حفظ 

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
 نند.کتر استفاده است برای دستیابی به اهداف خود از ابزارها، روشها و فرایندهای ساده نکمم کوچکواحدهای تجاری  .52ت.

 نترلهای داخلیکدودیتهای مح
 توانند اطمینانی معقول از دستیابی به اهـداف گزارشـگری مـالی بـرای واحـدنظر از میزان اثربخشی آنها، تنها مینترلهای داخلی، صرفک .53ـت

 تها، شـامل ایـندینترلهای داخلـی اسـت. ایـن محـدوکتأثیر محدودیتهای ذاتی  به این اهداف، تحت نند. احتمال دستیابیکتجاری فراهم 
تواننـد ای داخلـی مینترلهـکدلیل خطاهای انسـانی،  تواند توأم با اشتباه باشد، و بهگیری میه قضاوت انسان هنگام تصمیمکواقعیت است 

نتـرل ک کد یـرکارکـنترل داخلـی، اشـتباهی رخ دهـد. همچنـین ک کرابطه با طراحی یا تغییر ی است در نکمختل شوند. برای مثال، مم
ء( ارش موارد اسـتثنانترلهای داخلی )مانند گزکشده برای اهداف  ه اطالزات تهیهک است اثربخش نباشد. برای مثال، زمانی نکممداخلی 
م ا قصـور در انجـاتواند زدم شناخت مسئول بررسی اطالزـات از اهـداف آن یـه دلیل آن میکاستفاده قرار نگیرد  طور اثربخشی مورد به

 اقدامات مناس  باشد.
اثر شوند. برای مثال، مدیران وسیله تبانی دو یا چند نفر یا زیرپاگذاری آنها توسط مدیران اجرایی، بی ن است بهکنترلها ممکافزون بر این،  .54ـت

د و ی را تغییـر دهـتجـار ه مفاد و شرایط استاندارد قراردادهـای فـروش واحـدکاست به توافقهایی جنبی با مشتریان برسند  نکاجرایی مم
زارش گه برای تشخیص و کافزاری های نرمشده در برنامه نترلهای ویرایشی تعبیهکنسان، به شناخت درآمد نادرست بینجامد. همچنین، بدی

 ار انداخته شود.کزمد از  است نادیده گرفته شود یا به نکمعامالت افزون بر سقف ازتباری مشخصی طراحی شده، مم
شده برای ازمال، و  نترلهای انتخابکخصوص ماهیت و میزان  است در نکنترلها، مدیران اجرایی ممکمال بر این، در طراحی و از زالوه .55ـت

 قبول، قضاوتهایی را انجام دهند. ماهیت و میزان خطرهای قابل

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
وجـود، در  ایـن نـد. بـاکوظـایف را محـدود  کیـکزان تفاسـت میـ نکه این موضوع ممکمتری دارند کنان کارکاغل   کوچکواحدهای تجاری  .56ـت

ی گتر، نظـارت مـسثرترمقایسه با واحدهای تجاری بزر بتواند در کمال ـاست مدیر نکزهده دارد مم را بر ، مدیریت آنکه مالکی کوچکواحدهای 
 ند.کبران وظایف در این واحدها را ج کیکاست فرصتهای زموماگ محدودتر تف نکند. این نظارت ممکازمال 

نترلهـای کنترلهای داخلی، توانایی بیشتری برای زیرپاگـذاری کبودن ساختار سیستم  تردلیل ساده است به نکمم کمال ـطرف دیگر، مدیر از .57ـت
 دهد.توجه قرار می از تقل ، این موضوع را مورد زمان تشخیص خطرهای تحریف بااهمیت ناشی داخلی داشته باشد. حسابرس در

 نترلهای داخلیکاجزای  کیکتف
های ند تا به ارزیابی چگونگی تأثیر جنبـهکگانه زیر، چارچوب مفیدی را برای حسابرس فراهم مینترلهای داخلی به اجزای پنجک کیکتف .58ـت

 تجاری بر حسابرسی بپردازد: نترلهای داخلی واحدکمختلف 
 نترلی،کمحیط  ـ الف
 تجاری، فرایند ارزیابی خطر توسط واحد ـ ب
 رسانی،با گزارشگری مالی و اطالع سیستم اطالزاتی، شامل فرایندهای تجاری مربو،، مرتبط ـ پ
 نترلی، وکفعالیتهای  ـ ت
 نترلها.کنظارت بر  ـ ث

اری را نشـان تجـ بندی اجزای آن توسط واحدنترلهای داخلی یا چگونگی طبقهکبندی لزوماگ چگونگی طراحی، ازمال و حفظ این تقسیم
یی ن یـا چارچوبهـانترلهای داخلی و اثر آنهـا بـر حسابرسـی، از واژگـاکهای مختلف منظور تشریر جنبه توانند بهدهد. حسابرسان مینمی

 گیرند.بنظر  ارد را دره همه اجزای توصیف شده در این استاندکبه این نند، مشرو،کمتفاوت با موارد مندرج در این استاندارد استفاده 
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 117 ـتـا ت 76 ـمالی مربو، هسـتند، در بنـدهای ت ه به حسابرسی صورتهایکنترلهای داخلی کبا اجزای  اربردی مرتبطکات توضیح .59ـت
 شده است. مورد این اجزا ارائه ، توضیحات بیشتری در1تشریر شده است. در پیوست 

 توسط حسابرس با فرایند ارزیابی خطر نترلهای داخلی مرتبطکار کویژگیهای عناصر دستی و خود
نترلهای داخلی بر کار کار است. ویژگیهای زناصر دستی یا خودکتجاری شامل زناصر دستی و زناصر خود نترلهای داخلی واحدکسیستم  .60ـت

 بر آن روشها، مسثر است. فرایند ارزیابی خطر توسط حسابرس و روشهای حسابرسی الزم مبتنی
 گذارد.نترلهای داخلی، بر نحوه انجام، ثبت، پردازش و گزارش معامالت نیز اثر میکار در کاز زناصر دستی یا خود استفاده .61ـت

 زبـاز باشـد. ا یابی و پیگیری اقالماست شامل روشهایی چون تصوی  و بررسی معامالت، و مغایرت نکسیستم دستی مم کنترلها در یک 
 ایـن در هکـنـد کار اسـتفاده کـگزارش معامالت از روشـهای خوداست برای انجام، ثبت، پردازش و  نکتجاری مم سوی دیگر، واحد
 شود.اغذی میکی جایگزین مستندات کترونیکصورت، سوابق ال

 ای( و های رایانـهنامـهشـده در بر نترلهای تعبیـهکار )برای مثال، کنترلهای خودکیبی از کنترلها در سیستمهای فناوری اطالزات شامل ترک
شـده توسـط  هن اسـت مسـتقل از فنـاوری اطالزـات باشـد، از اطالزـات تهیـکنترلهای دستی ممکر این، نترلهای دستی است. افزون بک

سـتثنا یگیری موارد اپار و همچنین، کنترلهای خودکرد فناوری اطالزات و کارکند یا به نظارت بر اثربخشی کفناوری اطالزات استفاده 
وری مالی از فنا ایگزارش معامالت یا سایر اطالزات مالی مندرج در صورتهه برای انجام، ثبت، پردازش یا ک مواردی محدود شود. در

 از ااهمیـت باشـد یـابـا حسـابهای ب به ادزاهای مرتبط نترلهای مربو،کاست شامل  نکها ممشود، سیستمها و برنامهاطالزات استفاده می
 ه باشد.ی به فناوری اطالزات، نقش اساسی داشتکنترلهای دستی متکرد مسثر کلحاظ زمل

 متفاوت است. حس  ماهیت و پیچیدگی استفاده آن از فناوری اطالزات، تجاری بر داخلی واحد نترلهایکار کی  زناصر دستی و خودکتر
 ند:کمیانجام موارد زیر  به تجاری را قادر ند، زیرا واحدکتجاری فراهم می نترلهای داخلی واحدکمعموالگ فناوری اطالزات مزیتهایی را برای  .62ـت

 ها،ا دادهشده و انجام محاسبات پیچیده در پردازش حجم بزرگی از معامالت ی تعیین پیش نواخت قوازد تجاری ازکارگیری یکب 

 موقع بودن و صحت اطالزات، افزایش قابلیت دسترسی، به 

 ،تسهیل تحلیل بیشتر اطالزات 

 ی آن،هاتجاری و سیاستها و رویه رد واحدکافزایش توان نظارت بر زمل 

 نترلها، وکاهش خطر نادیده گرفتن ک 

 مهای طالزاتی و سیسـتهای اکاربردی، بانکهای نترلهای ایمنی در برنامهکطریق استقرار  مسثر وظایف از کیکتف به افزایش توان دستیابی
 زامل.

 دهد:ز قرار میمعرض خطرهای خاصی چون موارد زیر نی تجاری را در نترلهای داخلی واحدکفناوری اطالزات،  .63ـت
 دو. نند، یا هرکهای نادرست را پردازش مینند، دادهکها را نادرست پردازش میه دادهکهایی ازتماد به سیستمها یا برنامه 

 ا ا واهی، ییالت غیرمجاز ها، شامل ثبت معامها یا تغییر نابجا در دادهاست موج  از بین رفتن داده نکه ممکها، دسترسی غیرمجاز به داده
اسـت  نکـممدسترسـی دارنـد،  کاطالزاتی مشتر کبان کننده به یکاستفاده کاز ی ه بیشکثبت نادرست معامالت شود. در مواردی 

 خطرهای خاصی ایجاد شود.

  وظایف. کیکض تفاینرو، نق از حد نیاز برای انجام وظایف خود و از ان دسترسی بیشکنان فناوری اطالزات از امکارکاحتمال برخورداری 

 های اصلی.ها در پروندهتغییرات غیر مجاز داده 

 ها.تغییرات غیرمجاز در سیستمها یا برنامه 

 ها.قصور در انجام تغییرات الزم در سیستمها و برنامه 

 . دخالتهای دستی نامناس 

 نیاز. های موردبه داده ها یا ناتوانی در دسترسیدست رفتن داده احتمال از 
 است مناسبتر باشد: نکداخلی مم نترلهایکه مستلزم قضاوت و آزادی زمل است، زناصر دستی کموارد زیر  در وضعیتهایی نظیر .64ـت

 رر.کوجود معامالت بزرگ، غیرزادی یا غیرم 

  بینی اشتباهات دشوار است.ه تشخیص یا پیشکشرایطی 

  است. ار موجود،کنترل خودک کاز حدود ی نترلی، فراترکنش کوا که مستلزم یکشرایط متغیری 

  ار.کنترلهای خودکنظارت بر اثربخشی 
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تواند دور زده شـود، نادیـده گرفتـه آسانی می ا باشد، زیرا بهکات ار قابلکاز زناصر خود مترکاست  نکنترلهای داخلی ممکزناصر دستی  .65ـت
ه کـرد کـتوان فـرض یرو، نم این د. ازمعرض رخداد اشتباهات و خطاهای ساده قرار دار شود یا زیر پا گذاشته شود و همچنین، بیشتر در

 :مناس  نباشد زیرموارد  است در نکنترلهای دستی ممکشود. نواخت ازمال میکطور ی نترلهای داخلی بهکزناصر دستی 
  ار، کـنترلـی خودکهـای وسـیله پارامتر توانـد بـهبینـی میانتظار یـا قابـل پیش ه اشتباهات موردکمعامالت متعدد یا مستمر، یا در شرایطی

 شف و اصالح شود.کپیشگیری یا 

  رد.کار کنحو مناس  طراحی و خود توان بهنترل را میک کارهای خاص اجرای یکه راهکنترلی، در مواردی کفعالیتهای 
ش به نکتجاری در وا تجاری بستگی دارد. واحد نترلهای داخلی به ماهیت و ویژگیهای سیستم اطالزاتی واحدکمیزان و ماهیت خطرهای  .66ـت

 احـدیستم اطالزاتی وتوجه به ویژگیهای س نترلهای داخلی، باکاز زناصر دستی  ارگیری فناوری اطالزات یا استفادهکاز ب خطرهای ناشی

 ند.کنترلهای مسثری برقرار میکتجاری، 

 با حسابرسی نترلهای مرتبطک
، ارتبـا، مسـتقیمی وجـود شـودبه آن اهداف برقرار می از دستیابیه برای حصول اطمینان معقول کنترلهایی کتجاری و  بین اهداف واحد .67ـت

یـن شـود، امـا، همـه انترلها، به گزارشگری مالی، زملیات و رزایت قوانین و مقررات مربو، میکرو  این تجاری و از دارد. اهداف واحد
 شود.نترلها به ارزیابی خطر توسط حسابرس مربو، نمیکاهداف و 

 از: نترلها، با حسابرسی ارتبا، دارند یا خیر، زبارتندکتنهایی یا همراه با سایر  نترل، بهک که آیا یکبا قضاوت حسابرس درباره این زوامل مرتبط .68ـت
 .اهمیت 

 .،زمده بودن خطر مربو 

 تجاری. اندازه واحد 

 یتی آن.کتجاری، شامل ویژگیهای سازمانی و مال ماهیت فعالیت واحد 

 تجاری. حدتنوع و پیچیدگی زملیات وا 

 .،الزامات قانونی و مقرراتی مربو 

  ،نترلهای داخلی.کشرایط موجود و اجزای مربو 

  الی.مسپاری خدمات جمله برون شوند، ازتجاری محسوب می نترلهای داخلی واحدکاز  ه بخشیکماهیت و پیچیدگی سیستمهایی 

 ند، و کف و اصالح میشکتحریفهای بااهمیت پیشگیری یا آنها را  نترلها از وقوعکتنهایی یا همراه با سایر  ه بهکنترل خاص ک کوجود ی
 نحوه زمل آن.

ه کـاست به حسابرسی مربو، شـود  نکصورتی مم تجاری در شده توسط واحد بودن و صحت اطالزات تهیه املکبه  نترلهای مربو،ک .69ـت
ف زملیـاتی و اهـدا بـا نترلهـای مـرتبطکنـد. کاسـتفاده حسابرس بخواهد از این اطالزات در طراحی و اجرای روشهای حسابرسی بیشتر 

 ابرس در اجـرایشـده توسـط حسـ ه به اطالزات ارزیابی شده یـا اسـتفادهکتواند به حسابرسی ربط داشته باشد صورتی می رزایتی نیز در
 روشهای حسابرسی مربو، باشد.

بـا  نترلهـای مـرتبطکاسـت شـامل  نکـاستفاده یا واگذاری غیرمجاز، مم برابر تحصیل، به حفاظت از داراییها در نترلهای داخلی مربو،ک .70ـت
ا بـودن کـات ا قابـلبـ نترلهـا را بـه مـوارد مـرتبطکاهداف زملیاتی و گزارشگری مالی باشد. معموالگ حسابرس ارزیـابی خـود از ایـن قبیـل 

 ند.کگزارشگری مالی محدود می
 بـه بررسـی نـدارد. بـرای مثـال، واحـد رو، نیـاز ایـن شـود و ازه به حسابرسـی مربـو، نمیکارتبا، با اهدافی دارد  نترلهایی درکتجاری معموالگ  واحد .71ـت

های ار برنامـهکـای خودنترلهـکار )ماننـد سیسـتم کنترلهای خودکسیستم پیچیده  کارا، به یکبه زملیات اثربخش و  است برای دستیابی نکتجاری مم
تجـاری  حـدل واکداخلی به  نترلهایکچه  بر این، اگر شود. زالوهنترلها معموالگ به حسابرسی مربو، نمیکولی این  ی باشد،کپرواز خطو، هوایی( مت

تی و واحـدهای زملیـا از کیـ بـه هـر نترلهای داخلی مربـو،کباشد، اما، شناخت از واحدهای زملیاتی یا فرایندهای تجاری آن مربو، می کی یا هر
 است به حسابرسی مربو، نباشد. نکی ممتجار فرایندهای تجاری واحد
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 مالحظات خاص واحدهای بخش عمومی
رابطـه بـا  نترلهای داخلی دارنـد، بـرای مثـال ارائـه گـزارش درکرابطه با  زمومی، اغل  مسئولیت بیشتری در حسابرسان واحدهای بخش .72ـت

ات ا سـایر الزامـیند مسئولیت گزارش رزایت قوانین، مقررات توانزمومی می ها. حسابرسان واحدهای بخشها و بخشنامهنامهرزایت آیین
 تر باشد.تر و مفصلتواند گستردهزمومی می نترلهای داخلی توسط حسابرسان بخشکرا نیز داشته باشند. بنابراین، بررسی 

 (13: بند  ک)رنترلهای مرتبط کماهیت و میزان شناخت از 
شـف و اصـالح مـسثر کنترلها، توان پیشـگیری یـا کتنهایی یا همراه با سایر  نترل، بهکه آیا آن کنی است نترل به این معک کارزیابی طراحی ی .73ـت

زمـال رزیابی نحوه اتجاری است. ا ارگیری آن توسط واحدکنترل و بکمعنای وجود  نترل بهک کتحریفهای بااهمیت را دارد یا خیر. ازمال ی
 کیـ راحی نامناسـ طنترل مقدم بر ارزیابی نحوه ازمال آن است. کرو، ارزیابی طراحی اینزباشد و اه اثربخش نیست سودمند نمیکنترلی ک
 تجاری باشد. نترلهای داخلی واحدکاست نشانه ضعفی بااهمیت در  نکنترل ممک

 د زیر باشد:است شامل موار نکنترلهای مربو،، ممکس  شواهد حسابرسی درباره طراحی و ازمال کروشهای ارزیابی خطر برای  .74ـت
 تجاری. نان واحدکارکجو از  و پرس 

  نترلهای خاص.کمشاهده ازمال 

 و گزارشها. کوارسی مدار 

 با گزارشگری مالی. ردیابی معامالت در سیستم اطالزاتی مرتبط 

 افی نیست.کتنهایی  جو به و نترل مربو،، انجام پرسک کحال، برای ارزیابی طراحی و ازمال ی این با

رد کارکـار بـرای کسیستم خود که یکاین افی نیست، مگرکنترلها کرد کارکمنظور آزمون اثربخشی  تجاری به نترلهای واحدکاخت از س  شنک .75ـت
ننـده ک مقطـع زمـانی، فـراهم کنتـرل دسـتی در یـک کس  شواهد حسابرسی درباره ازمال یـکنترلها وجود داشته باشد. برای مثال، کنواخت کی

نواختی ذاتـی کدلیل ی حال، به این نترل در سایر مقاطع زمانی طی دوره مورد حسابرسی نیست. باکرد آن کارکربخشی شواهد حسابرسی درباره اث
بـه تغییـرات  نترلهـای مربـو،کنترلهـایی نظیـر کتوجه به ارزیابی حسابرس و آزمون  رجوع شود( و با 62ـپردازش در فناوری اطالزات )به بند ت

نتـرل کرد آن کارکـزنوان آزمون اثربخشـی  به تواندار میکنترل خودک کازمال یسی برای تشخیص ازمال یا زدمبرنامه، اجرای روشهای حسابر
 نترلها ارائه شده است.کرد کارکمورد آزمون اثربخشی  ، توضیحات بیشتری در3301نیز محسوب شود. در استاندارد 

 (14: بند  ک)رنترلی کمحیط  ـنترلهای داخلیکاجزای 
نترلهای داخلی و کبه  ان راهبری و مدیران اجرایی نسبتکنترلی شامل وظایف راهبری و مدیریتی و نگرش، آگاهی و اقدامات ارکمحیط  .76ـت

 گذارد.یمنان اثر کارکنترلی کتجاری، بر هشیاری  ل دادن جو زمومی واحدکنترلی با شکتجاری است. محیط  اهمیت آن در واحد
 از: نترلی مربو، تلقی شود، زبارتندکس  شناخت از محیط کتواند هنگام ه میکرلی نتکزناصری از محیط  .77ـت

 نترلها.کاری و ارزشهای اخالقی. زناصر زیربنایی مسثر بر اثربخشی طراحی، اجرا و نظارت بر کاشازه و تقویت درست ـ الف
 الزم برای مشاغل خاص و چگونگی تبیین آن دراجرایی به سطوح صالحیت  پایبندی به صالحیت. موضوزاتی نظیر توجه مدیران ـ ب

 نیاز. قال  تجربه و دانش مورد
 ان راهبری نظیر:کان راهبری. ویژگیهای ارکت ارکمشار .ـ پ

 .استقالل آنها از مدیران اجرایی 

 .تجربه و حسن شهرت آنها 

 نند و بررسی دقیق فعالیتها.که دریافت میکت آنها، اطالزاتی کمیزان مشار 

 نهـا بـا گیـری آن و همچنـین تعامـل آاجرایـی و پی رانین اقدامات آنها، شـامل طـرح موضـوزات پیچیـده بـا مـدمناس  بود
 حسابرسان داخلی و مستقل.

 اری مدیران اجرایی. ویژگیهای مدیران اجرایی نظیر:ک کدیدگاهها و سب ـ ت
 به پذیرش و مدیریت خطرهای تجاری. رد آنها نسبتکروی 

 به گزارشگری مالی. بتنگرش و اقدامات آنها نس 

 نان حسابداری.کارکبه پردازش اطالزات و وظایف و  نگرش آنها نسبت 

                                                                                                                                                                                          
 

 (“1393شده )تجدیدنظر شده  ارزیابی برخوردهای حسابرس با خطرهای”، 330استاندارد حسابرسی  .1
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 به اهداف آن. تجاری برای دستیابی نترل و بررسی فعالیتهای واحدکریزی، اجرا، ساختار سازمانی. چارچوب الزم برای برنامه ـ ث
مرات   فعالیتهای زملیاتی و نحوه برقراری روابط گزارشگری و سلسله تعیین اختیار و مسئولیت. چگونگی تعیین اختیار و مسئولیت ـ ج

 اختیارات.
بـا مـواردی نظیـر اسـتخدام، آشناسـازی، آمـوزش، ارزیـابی،  سیاستها و روشهای مدیریت منابع انسانی. سیاستها و روشهای مرتبط ـ چ

 مشاوره، ارتقا، حقوق و مزایا و اقدامات اصالحی.

 نترلیکصر محیط شواهد حسابرسی برای عنا
طریق مشاهده  جوها از و جو و سایر روشهای ارزیابی خطر، مانند تأیید پرس و یبی از روشهای پرسکطریق تر از است نکشواهد حسابرسی مربو، مم .78ـت

جرایی به ارسانی نظرات مدیران نان، از نحوه اطالعکارکجو از مدیران اجرایی و  و تواند با پرسس  شود. برای مثال، حسابرس میک، کیا وارسی مدار
نامـه طریـق آیین ثالگ ازمنترلها را کاست ازمال شدن یا نشدن  نکند. حسابرس ممکس  کار و رفتار اخالقی، شناخت کنان درباره روشهای انجام کارک

 ند.کرفتاری مدون و اقدامات مدیران اجرایی برای پشتیبانی از آن تعیین 
ها و پیشنهادهای واحد حسابرسی داخلی درخصوص به یافته ه برخورد مدیران اجرایی نسبتکند کاست بررسی  نکهمچنین حسابرس مم .79ـت

وردهـایی اجـرا ه آیا و چگونه چنـین برخکجمله این با حسابرسی چگونه بوده است، از داخلی مرتبط نترلهایکضعفهای مشخص شده در 
 رسی داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته است یا خیر.اند، و آیا بعداگ این برخوردها توسط واحد حسابشده

 نترلی بر ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیتکاثر محیط 
 نترلـی واحـدکتجاری اثری فراگیر بر ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیـت دارد. بـرای مثـال، هشـیاری  نترلی واحدکبرخی زناصر محیط  .80ـت

 دیران اجرایـی درمـردن فشـارهای وارد بـر کـاز نقشهای آنها متعـادل  یکبری است، زیرا یان راهکتأثیر ار میزان زیادی تحت تجاری به

ی نترلکراحی محیط طاز تقاضای بازار یا طرحهای پاداش باشد. بنابراین، اثربخشی  است ناشی نکه ممکارتبا، با گزارشگری مالی است 
 گیرد:ر قرار میتأثیر زواملی مانند موارد زی ان راهبری تحتکت ارکلحاظ مشار از

 اجرایی. رانیاستقالل آنها از مدیران اجرایی و توانایی آنها برای ارزیابی اقدامات مد 

 تجاری. شناخت آنها از معامالت واحد 

 مالی با چارچوب گزارشگری مالی مربو،. میزان ارزیابی آنها از انطباق صورتهای 
 نکـتأثیر قرار دهد. اما سـایر زوامـل مم اجرایی را تحت رانیاری مدک کها و سباست دیدگاه نکمدیره فعال و مستقل مم وجود هیئت .81ـت

ور مالی ارآمد امکنان کراکبر استخدام  چه سیاستها و روشهای مدیریت منابع انسانی مبتنی متری داشته باشند. برای مثال، اگرکاست آثار 
 رانیمـد اسـت گـرایش شـدید نکـاهش دهد، ولـی ممکمالی را  است خطر بروز اشتباه در پردازش اطالزات نکو فناوری اطالزات مم

 اهش ندهد.کنمایی سود اجرایی رده باال را برای بیش
ه کـچند  تواند زاملی مثبت باشد. هرنترلی مناس  میکمحیط  کند، وجود یکه حسابرس خطرهای تحریف بااهمیت را ارزیابی میکدر مواردی  .82ـت

س، ضـعفهای موجـود کنـد. بـرزک کمکاهش خطر تقل  کاست به  نکند، اما ممکطلق از تقل  پیشگیری نمیطور م نترلی مناس ، بهکمحیط 
 خصـوص در رو، در ارزیابی حسابرس از خطرهای تحریـف بااهمیـت، بـه این نترلها را از بین ببرد و ازکاست اثربخشی  نکنترلی ممکدر محیط 

افی بـرای برخـورد بـا خطرهـای ایمنـی ویـژه کـل، قصور مدیران اجرایی در تخصـیص منـابع ارتبا، با تقل ، زاملی منفی محسوب شود. برای مثا
ای یـا پـردازش معـامالت ها یـا اطالزـات رایانـهان انجـام تغییـرات نادرسـت در برنامـهکـشـدن ام طریق فراهم از است نکفناوری اطالزات، مم

نترلـی بـر ماهیـت، زمانبنـدی اجـرا و کشده اسـت، محـیط  رکذ 330در استاندارد ه ک نترلهای داخلی اثر منفی داشته باشد. همانطورکغیرمجاز، بر 
 .1میزان روشهای حسابرسی الزم نیز مسثر است

تواند ارزیـابی حسـابرس از ند، اما، میکشف و اصالح نمیکرا  تحریف بااهمیت، پیشگیری، یا آن کتنهایی از وقوع ی نترلی بهکمحیط  .83ـت
همیـت طرهـای تحریـف باانتیجه، ارزیابی خ نترلی خاص( و درکنترلها و اجرای فعالیتهای ک)برای مثال، نظارت بر  نترلهاکاثربخشی سایر 

 تأثیر قرار دهد. توسط حسابرس را تحت
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 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
ان راهبری واحـدهای کای مثال، اراحتماالگ متفاوت از واحدهای تجاری بزرگتر است. بر کوچکنترلی در واحدهای تجاری کمحیط  .84ـت

ه د، وظیفه اداره صاح  سرمایه دیگری وجود نداشته باشکاز سازمان باشند، و در مواردی  توانند مستقل یا خارجنمی کوچکتجاری 
ان آنها یا فقد نترلهاکاست اهمیت سایر  نکنترلی همچنین ممکاست. ماهیت محیط  کمال ـزهده مدیر تجاری اغل  مستقیماگ به واحد
ایف در وظـ کیـکاز زـدم تف است برخـی از خطرهـای ناشـی نکمم کمال ـت فعال مدیرکتأثیر قرار دهد. برای مثال، مشار را تحت

 نترلها را افزایش دهد.کاهش دهد ولی سایر خطرها مانند خطر نادیده گرفتن کرا  کوچکواحدهای تجاری 
 مـواردی خصـوص در است مدون نباشـد، بـه نکمم کوچکنترلی در واحدهای تجاری کای محیط بر این، شواهد حسابرسی درباره اجز زالوه .85ـت

واحـد  کیـد. برای مثال، زین حال، مسثر انجام شو صورت غیررسمی و در نان در این واحدها بهکارکرسانی بین مدیران اجرایی و سایر ه اطالعک
 اجرایـی، رانیمـد رسانی شـفاهی الگوهـای رفتـاریزوض، با اطالع اشد. اما دراست ملزم به داشتن آیین رفتاری مدون نب نکمم کوچکتجاری 

 ید دارد.کاری و رفتار اخالقی تأکاهمیت درست ه برکتجاری ترویج یابد  فرهنگی در واحد
، از کوچکتجاری  نترلی واحدهایکدر شناخت حسابرس از محیط  کمال ـنتیجه، نگرش، آگاهی و اقدامات مدیران اجرایی یا مدیر در .86ـت

 اهمیت خاصی برخوردار است.

 (15: بند ک)رتجاری  فرایند ارزیابی خطر توسط واحد ـنترلهای داخلیکاجزای 

ه بایـد مـدیریت شـوند. کـاجرایی برای تشـخیص خطرهـایی اسـت  رانیگیری مدتجاری، مبنای تصمیم فرایند ارزیابی خطر توسط واحد .87ـت
، ی( مناسـ  باشـدتجار جمله ماهیت، اندازه و پیچیدگی واحد تجاری برای شرایط موجود، )از ر توسط واحدچنانچه فرایند ارزیابی خط

ط موجـود تجـاری مناسـ  شـرای ه آیا فرایند ارزیابی خطر واحدکند. اینکمی کمکحسابرس را در تشخیص خطرهای تحریف بااهمیت 
 است یا خیر، به قضاوت حسابرس بستگی دارد.

 (17: بند ک)ر کوچکاحدهای تجاری مالحظات خاص و
احتمـال زیـاد، مـدیران  چنین مـواردی، بـه رسد. درنظر می ، بعید بهکوچکتجاری  واحد کفرایند ارزیابی خطر مدون در ی کوجود ی .88ـت

جـو  و ود، پـرسجحال، صرفنظر از شرایط مو این دهند. بات مستقیم در امور تجاری تشخیص میکطریق مشار اجرایی، این خطرها را از
 شده و نحوه برخورد با آنها توسط مدیران اجرایی، ضروری است. مورد خطرهای مشخص در

 رسانیبا گزارشگری مالی و اطالع سیستم اطالعاتی، شامل فرایندهای تجاری مربوط، مرتبط ـنترلهای داخلیکاجزای 

 (18: بند کمالی )ر با گزارشگری سیستم اطالعاتی، شامل فرایندهای تجاری مربوط، مرتبط
شـود، دربرگیرنـده روشـها و سـوابق طراحـی و ه سیستم حسابداری را نیز شـامل میکبا اهداف گزارشگری مالی  سیستم اطالزاتی مرتبط .89ـت

 شده برای موارد زیر است: مستقر
 رتبط و و بـدهیهای مـ رتبا، با داراییهـاا تجاری و پاسخگویی در انجام، ثبت، پردازش و گزارش معامالت و نیز رویدادها و شرایط واحد

 سرمایه، حقوق صاحبان

 نحـوه زمـل  وار کـطـور خود اصالح موارد پردازش نادرست معامالت، برای مثال، تشخیص نواقص اطالزاتی معامالت )اقالم معلق( بـه
 گونه اقالم، موقع این فصل به و تجاری برای حل واحد

  چگونگی مستندسازی آن،نترلها و کفرایند نقض سیستم یا دور زدن 

 ،انتقال اطالزات از سیستمهای پردازش معامالت به دفاتر حسابداری 

 یـت غییـر در قابلتداراییهـا و  کاز معـامالت، ماننـد اسـتهال با گزارشگری مالی درباره شرایط و رویدادهایی غیـر س  اطالزات مرتبطک
 وصول حسابهای دریافتنی، و

 ر طو خیص و بهآوری، ثبت، پردازش، تلزم برای افشا طبق چارچوب گزارشگری مالی مربو،، جمعه اطالزات الکحصول اطمینان از این
 مالی گزارش شده است. مناسبی در صورتهای
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 ثبتهای حسابداری
مـی اسـت. طور مستمر بـرای ثبـت معـامالت، الزا ه بهکبر ثبتهای حسابداری معمول است  تجاری معموالگ مشتمل واحد کسیستم اطالزاتی ی .90ـت

واری طـور اد ه بـهکـ های حسابداریبراوردبه  نقد، یا ثبتهای مربو، توان به ثبتهای حسابداری خرید، فروش و پرداخت وجوهبرای مثال، می
 رد.کحسابهای دریافتنی الوصول، اشاره  براورد شود، مانند تغییر درتوسط مدیران اجرایی انجام می

تجاری همچنین شامل ثبتهای حسابداری غیرمعمول برای معامالت یا تعدیالت غیرزادی و غیرمسـتمر  حدوا کفرایند گزارشگری مالی ی .91ـت
دهای فرزـی یـا تجـاری یـا واگـذاری واحـ یبهـایکبـه تر هایی از چنین ثبتهایی شامل تعـدیالت تلفیقـی و ثبتهـای مربـو،باشد. نمونهمی

طریـق  از اسـت نکـیستمهای ثبت دستی، ثبتهای حسـابداری غیرمعمـول ممارزش دارایی است. در س اهشکهای غیرمستمر مانند براورد
ار کـای خودمـالی از روشـه ه برای نگهداری حسـابها و تهیـه صـورتهایکوارسی حسابها و مستندات پشتوانه، مشخص شود. در مواردی 

ه بـهـای حسابرسـی کنیکاز ت استفاده است با نکی وجود داشته باشد و ممکترونیکل الکش تواند بهشود، چنین ثبتهایی تنها میاستفاده می
 آسانی شناسایی شود. رایانه به کمک

 فرایندهای تجاری مربوط
 تجاری، فعالیتهای طراحی شده برای مقاصد زیراست: از فرایندهای تجاری واحد منظور .92ـت

  تجاری، االها و خدمات واحدکتوسعه، خرید، تولید، فروش و توزیع 

 یت قوانین و مقررات، وحصول اطمینان از رزا 

 .ثبت اطالزات، شامل اطالزات حسابداری و گزارشگری مالی 

س  شناخت کد. تجاری، ثبت، پردازش و گزارش شو ه باید توسط سیستم اطالزاتی واحدکشود به معامالتی می فرایندهای تجاری منجر
 طالزاتی مرتبطس  شناخت از سیستم اکبه حسابرس در  س  شناخت از نحوه انجام معامالت،کتجاری شامل  از فرایندهای تجاری واحد

 ند.کمی کمکتجاری،  با گزارشگری مالی، متناس  با شرایط واحد

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
تجـاری  بـه واحـدهای احتمـال زیـاد نسـبت بـه کوچـکبا گزارشگری مالی در واحـدهای تجـاری  سیستمهای اطالزاتی و فرایندهای تجاری مرتبط .93ـت

ن اجرایـی آ رانیده مـکـی کوچکاندازه مهم است. واحدهای تجاری  کمتری دارد. اما، نقش آن در همه واحدهای تجاری به یکبزرگتر، پیچیدگی 
 ه باشـند.ی مـدون نداشـتاست نیازی به توصیف گسترده روشهای حسابداری، ثبتهای حسابداری پیچیده یا دستورالعملها نکت فعالی دارند، ممکمشار
اشـته باشـد تـا بـه دجو وابسـتگی بیشـتری  و تر باشد و به پرساست ساده نکمم کوچکتجاری  رو، شناخت سیستمها و فرایندهای واحدهای این از

 س  شناخت در این واحدها همچنان مهم است.کبه  حال، نیاز این بررسی مستندات. با

 (19: بند  ک)راطالع رسانی 
تجـاری، شـامل تبیـین  با گزارشگری مالی توسـط واحـد ئولیتهای گزارشگری مالی و موضوزات زمده مرتبطرسانی وظایف و مساطالع .94ـت

یـزان وضوزاتی نظیر مرسانی شامل مبر گزارشگری مالی است. این اطالع مکنترلهای داخلی حاکارتبا، با  وظایف و مسئولیتهای افراد در
ستثنا های گزارشگری موارد اار دیگران و شیوهکسیستم اطالزاتی گزارشگری مالی با نان از نحوه ارتبا، فعالیتهای خود در کارکشناخت 

 مشـی واحـدخط به جمله دستورالعملهای مربو، ال مختلفی ازکاست به اش نکرسانی ممتجاری است. اطالع به مسئولین ذیربط در واحد

مـوارد  هکـنـد کا فراهم تواند این اطمینان ررسانی میباز اطالع انالهایکبه گزارشگری مالی انجام شود.  تجاری و دستورالعملهای مربو،
 استثنا، گزارش و پیگیری شده است.

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
متر بودن سطوح مسئولیت و حضور مشهودتر مدیران اجرایـی و دسترسـی بیشـتر بـه کدلیل  به کوچکرسانی در واحدهای تجاری اطالع .95ـت

 تر باشد.است ساده نکواحدهای بزرگتر مم به آنها، نسبت
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 (20: بندک)ر با حسابرسی نترلی مرتبطکفعالیتهای  ـنترلهای داخلیکاجزای 
شـود. فعالیتهـای آن از اجـرای دسـتورات مـدیران اجرایـی اطمینـان حاصـل می کمکه به کنترلی، سیاستها و روشهایی است کفعالیتهای  .96ـت

هایی از شـود. نمونـهای، اهـداف متعـددی دارد و در بخشـها و سـطوح سـازمانی مختلـف ازمـال میو رایانه نترلی، در سیستمهای دستیک
 با موارد زیر است: نترلی خاص، شامل فعالیتهای مرتبطکفعالیتهای 

 . تصوی 

 رد.کبررسیهای زمل 

 .پردازش اطالزات 

 ی.کنترلهای فیزیک 

 وظایف. کیکتف 
 از: حسابرسی زبارتند با نترلی مرتبطکفعالیتهای  .97ـت

 افی و کـابرسـی تنهـایی شـواهد حس ه آزمونهای محتوا بهکبه خطرهایی  نترلهای مربو،کبه خطرهای زمده و همچنین  نترلهای مربو،ک
 (، یا30و  29شرح، بندهای  ند )بهکمناس  فراهم نمی

 شوند.ه به قضاوت حسابرس، مربو، محسوب میکنترلهایی ک 
به تحریـف  تواند منجره میکشده توسط حسابرس ) تأثیر خطر مشخص نترلی با حسابرسی تحتکفعالیت  کدرباره مرتبط بودن یقضاوت حسابرس  .98ـت

 نظر حسابرس، است. نترل در تعیین میزان آزمونهای محتوا ازکرد آن کارکبودن آزمون اثربخشی  بااهمیت گردد(، و مناس 
نظـر وی احتمـال  ه بـهکـید داشته باشـد کهایی تأبه حوزه نترلی مربو،کناخت از فعالیتهای س  شکاست بر تشخیص و  نکحسابرس مم .99ـت

 ناخت از تمامیس  شکنترلی، هدف مشابهی داشته باشند، که چند فعالیت ک وجود خطرهای تحریف بااهمیت در آنها بیشتر است. زمانی
 با آن هدف، ضرورتی ندارد. نترلی مرتبطکفعالیتهای 

نترلـی، بـه حسـابرس در تعیـین کنترلهای داخلـی دربـاره وجـود یـا نبـود فعالیتهـای کطریق شناخت سایر اجزای  شده از س کالزات اط .100ـت
 ند.کمی کمکنترلی کاز فعالیتهای  س  شناختکضرورت توجه بیشتر به 

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
نترلی در واحدهای تجاری بزرگتر است، کاحتمال زیاد مشابه فعالیتهای  به کوچکاری نترلی در واحدهای تجکمفاهیم اساسی فعالیتهای  .101ـت

 اجرایی، رانیط مدنترلها توسکدلیل ازمال  است به نکمم کوچکبر این، در واحدهای تجاری  اما نحوه ازمال آنها متفاوت است. زالوه
یدهای ی و تصوی  خرثال، حفظ اختیار تعیین سقف فروشهای ازتبارنترلی مورد نداشته باشد. برای مکوجود انواع مشخصی از فعالیتهای 
فصل را نترلی مکلیتهای به فعا ه نیازکند کم کنترلهای قوی را بر مانده حسابها و معامالت مهم حاکتواند زمده توسط مدیران اجرایی، می

 ند.کمتر کبرطرف نموده یا 
های اصلی معامالت ماننـد درآمـدها، خریـدها و احتمال زیاد به چرخه به کوچکای تجاری با حسابرسی واحده نترلی مرتبطکفعالیتهای  .102ـت

 شود.های پرسنلی مربو، میهزینه

 (21: بند ک)راز فناوری اطالعات  خطرهای ناشی
بـر سیسـتمهای  مکنترلهـای حـاک نظر حسابرس، دهد. ازتأثیر قرار می نترلی را تحتکاز فناوری اطالزات، نحوه ازمال فعالیتهای  استفاده .103ـت

نترلهـای ک نـد و شـاملکهـای مـورد پـردازش در ایـن سیسـتمها را حفـظ ه درستی اطالزات و امنیت دادهکاطالزاتی هنگامی مسثر است 
 اربردی فناوری اطالزات باشد.کاثربخش زمومی و 

رد مـسثر کارکـشـود و از اربردی متعـددی مربـو، میکـافزارهـای ه بـه نرمکـنترلهای زمومی فناوری اطالزات، سیاستها و روشهایی است ک .104ـت
. دارد اربردکـنهـایی  اربرانکـهای متوسـط و های بـزرگ، رایانـهنترلهـای زمـومی در محـیط رایانـهکنـد. کاربردی پشـتیبانی میکنترلهای ک
 ت:موارد زیر اس هب مربو،نترلهای کالگ شامل ند معمونکرا حفظ می هااطالزات و امنیت دادهه درستی کنترلهای زمومی فناوری اطالزات ک
 ه.کها و زملیات شبز دادهکمر 

 افزار سیستم.تحصیل، تغییر و نگهداری نرم 

 .تغییر برنامه 

 .امنیت دسترسی 

  اربردی.کتحصیل، توسعه و نگهداری سیستم 

 ود.شاجرا می 63ـمنظور برخورد با خطرهای مندرج در بند ت شده معموالگ به نترلهای یادک
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شـود و بـرای پـردازش معـامالت ه معموالگ در سطر فرایندهای تجاری اجـرا میکاری است کاربردی، روشهای دستی یا خودکنترلهای ک .105ـت
نندگی داشـته باشـد و کشفکنندگی یا کتواند ماهیت پیشگیریاربردی میکنترلهای کرود. ار میکاربردی خاص بکافزارهای توسط نرم

اده در انجـام، اسـتف اربردی بـه روشـهای مـوردکنترلهای ک ،رو این ازشود. ینان از درستی سوابق حسابداری طراحی میبرای حصول اطم
ام ه معامالت انجکشود نترلها اطمینان حاصل میکاین  کمکشود. به ثبت، پردازش و گزارش معامالت یا سایر اطالزات مالی مربو، می

هـای هدادیرایشـی نترلهـا شـامل بـازبینی وکهایی از ایـن اند. نمونـهو درست ثبت و پردازش شده املکطور  تصوی  رسیده و به شده، به
 ها است.شماره سریال همراه با پیگیری دستی گزارشهای موارد استثنا یا اصالح در زمان ورود داده نترلکو  ،ورودی

 (22: بند ک)رنترلها کنظارت بر  ـنترلهای داخلیکاجزای 

موقـع  نترلهای داخلی در طول زمـان اسـت. ایـن نظـارت شـامل ارزیـابی بـهکرد کنترلها، فرایندی برای ارزیابی اثربخشی زملکنظارت بر  .106ـت
بیهـای ی مسـتمر، ارزیاطریـق فعالیتهـا نترلهـا را ازکنترلها و انجام اقدامات اصالحی ضروری است. مدیران اجرایی، نظارت بر کاثربخشی 

شـود و اری تعبیـه میتجـ نند. فعالیتهای نظارتی مستمر اغل  در فعالیتهای مسـتمر زـادی واحـدکدو، ازمال می از هر یبیکجداگانه، یا تر
 شامل فعالیتهای معمول مدیریتی و سرپرستی است.

ایتهای مشتریان و همچنین کازمانی مانند شساتبات اشخاص برونکدست آمده از م از اطالزات به تواند شامل استفادهفعالیتهای نظارتی مدیران اجرایی می .107ـت
 ند.کار کهای نیازمند اصالح را آشالت یا زمینهکاست وجود مش نکه ممکنظرات دستگاههای نظارتی نیز باشد 

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 

شـود. چنـین در زملیـات ازمـال می کمالـ ـا مدیرت مسـتقیم مـدیران اجرایـی یـکطریـق مشـار نترلهای داخلی اغلـ  ازکنظارت مدیران اجرایی بر  .108ـت
 شود.نترلها میکنتیجه، اصالح  تی اغل  موج  تشخیص انحرافات زمده از انتظارات و اطالزات مالی نادرست و درکمشار

 (23: بند  ک)رواحد حسابرسی داخلی 

تجـاری و محـیط آن، شـامل  ن واحد، به حسـابرس در شـناخت واحـدس  شناخت از ایکتجاری دارای واحد حسابرسی داخلی باشد،  چنانچه واحد .109ـت
نـد. همچنـین ایـن کمی کمـکبـر گزارشـگری مـالی،  مکنترلهای داخلـی حـاکویژه نقش واحد حسابرسی داخلی در نظارت بر  نترلهای داخلی، بهک

ننـده اطالزـاتی باشـد کاسـت فراهم نکاستاندارد، ممالف این  ـ6شده در بند  های مطرحجو و طریق پرس شده از س کشناخت، همراه با اطالزات 
 شود.ه مستقیماگ به تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت توسط حسابرس مربو، میک

ار واحد حسابرسی داخلی، ماهیت مسئولیتها و جایگاه آن در سازمان، شـامل پاسـخگویی و حـوزه اختیـارات آن، بسـیار کاهداف و دامنه  .110ـت
گی دارد. ایـن ان راهبـری بسـتکـصـورت لـزوم، ار های مـدیران اجرایـی و درتجـاری و خواسـته بوده و به اندازه و ساختار واحـدمتنوع 

 ار واحد حسابرسی داخلی تشریر شده باشد.کاست در منشور یا چارچوب  نکموضوزات مم
بی نتایج آنها به منظور فراهم ساختن اطمینان بـرای مـدیران اجرایـی و است شامل اجرای روشها و ارزیا نکمسئولیتهای واحد حسابرسی داخلی مم .111ـت

احـد حسابرسـی نترلهای داخلی، و فراینـدهای راهبـری، باشـد. در ایـن حالـت، وکان راهبری درخصوص طراحی و اثربخشی مدیریت خطر، کار
ولیتهای واحـد ری مـالی داشـته باشـد. امـا، مسـئبـر گزارشـگ مکنترلهای داخلی حـاکتجاری بر  است نقش مهمی در نظارت واحد نکداخلی مم

ار واحـد کـاسـت  نکـه در این حالـت، ممکز باشد، کارایی و صرفه اقتصادی زملیات متمرکاست بر ارزیابی اثربخشی،  نکحسابرسی داخلی مم
 تجاری مربو، نشود. حسابرسی داخلی مستقیماگ به گزارشگری مالی واحد

س  شـناخت کالف این استاندارد(، به حسابرس در  ـ6شخاص ذیربط در واحد حسابرسی داخلی )طبق بند های حسابرس از اجو و پرس .112ـت
 سابرسی داخلی،حه مسئولیتهای واحد کند. چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد کمی کمکاز ماهیت مسئولیتهای واحد حسابرسی داخلی 

صـورت  دری برنامه حسابرسی واحـد حسابرسـی داخلـی بـرای همـان دوره )طریق بررس است از نکبا گزارشگری مالی مرتبط است، مم
حـد شده توسط وا اماشخاص ذیربط در واحد حسابرسی داخلی، شناخت بیشتری از فعالیتهای انج مورد آن برنامه با ره درکوجود(، و مذا

 ند.کس  که قرار است توسط آن واحد انجام شود، کحسابرسی داخلی یا فعالیتهایی 
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ار کـاسـت بتوانـد از  نکـبخشی واحد حسابرسی داخلی با گزارشگری مالی مـرتبط باشـد، حسـابرس مماگر ماهیت مسئولیتها و فعالیتهای اطمینان .113ـت
ای وسـط حسـابرس بـرته قرار اسـت مسـتقیماگ کاهش میزان روشهای حسابرسی کواحد حسابرسی داخلی برای تعدیل ماهیت یا زمانبندی اجرا، یا 

هـای قبلـی یـا نتـایج رهه به زنوان مثال، برمبنای تجارب حسابرس از حسابرسـی دوکند. در مواردی کد حسابرسی انجام شود، استفاده س  شواهک
ری و ماهیـت تجـا ه متناس  بـا انـدازه واحـدکتجاری دارای واحد حسابرسی داخلی است  حاصل از روشهای ارزیابی خطر، مشخص شود واحد

ار کـان از ه حسابرسکرود ان راهبری دارد، احتمال بیشتری میکافی و مناس  است و ارتبا، گزارشگری مستقیمی با ارکزملیات آن، دارای منابع 
 نند.کواحد حسابرسی داخلی استفاده 

یا زمانبنـدی اجـرا،  ار واحد حسابرسی داخلی برای تعدیل ماهیتکچنانچه حسابرس براساس شناخت اولیه خود از واحد حسابرسی داخلی، بخواهد از  .114ـت
 ند.کرا رزایت  610ند، باید الزامات استاندارد که قرار است انجام شود، استفاده کاهش میزان روشهای حسابرسی کیا 

 است بـه گزارشـگری مـالی مربـو، باشـد )مثـل بررسـی اطالزـات نکه ممکنترلهای نظارتی است کفعالیتهای واحد حسابرسی داخلی متمایز از سایر  .115ـت
 تجاری طراحی شده است(. شف تحریفها توسط واحدکبه تشخیص نحوه پیشگیری یا  کمکه برای کحسابداری مدیریت 

توانـد ار، میکـجریـان انجـام  ار حسابرسی، و حفـظ ایـن ارتبـا، درکاشخاص ذیربط واحد حسابرسی داخلی، در مراحل اولیه  برقراری ارتبا، با .116ـت
طلـع مزات بـااهمیتی توانـد از موضـوه در آن حسـابرس میکـند کار محیطی را ایجاد میک طالزات گردد. انجام اینموج  تسهیل فرایند تبادل ا

ریزی و نامـهبـر اهمیـت بر ،200ار حسابرس مسثر باشد. در اسـتاندارد کرده است و احتمال دارد بر که واحد حسابرسی داخلی به آنها توجه کشود 
ا بـودن اسـناد و کـات مـورد قابـل ه درکـبـه اطالزـاتی اسـت  ه شامل هشیاری نسـبتکید شده است کای تأفهاجرای حسابرسی با حفظ تردید حر

احـد قراری ارتبا، بـا واساس، بر این ند. برکزنوان شواهد حسابرسی، تردید ایجاد می استفاده به های موردجو و از پرس و نتایج حاصل کمدار
ه حسـابرس ارائـه بـنـد تـا چنـین اطالزـاتی را کاست فرصتهایی برای حسابرسان داخلی ایجاد  نکمار حسابرسی، مکجریان  حسابرسی داخلی در

 ر دهد.نتیجه، حسابرس قادر است این اطالزات را در فرایند تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت، مدنظر قرا نند. درک

 (24: بند  ک)رمنابع اطالعات 
ننـد کتجاری تهیه شود. چنانچه مدیران اجرایـی فـرض  است توسط سیستم اطالزاتی واحد نکتفاده برای نظارت مماس بسیاری از اطالزات مورد .117ـت

زـات تی در آن اطالن اسـت اشـتباهاکـه برای این فرض مبنایی داشـته باشـند، ممکاستفاده برای نظارت، درست است بدون آن ه اطالزات موردک
 :س  شناخت ازکین گیری نادرست مدیران اجرایی از فعالیتهای نظارتی خود شود. بنابرانتیجهطور بالقوه موج   ه بهکوجود داشته باشد 

 ،تجاری، و به فعالیتهای نظارتی واحد منابع اطالزاتی مربو 

  نظر، ا بودن اطالزات برای هدف موردکات فایت قابلکمبنای مدیران اجرایی در ارزیابی 

 ت.نترلهای داخلی، ضروری اسکاز  زنوان جزئی تجاری و به تی واحداز شناخت فعالیتهای نظار زنوان بخشی به

 تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت

 الف( ـ25: بند ک)ر مالی ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت در سطح صورتهای

مجموزـه  کزنوان ی مالی به ا صورتهایطور فراگیر ب ه بهکمالی به خطرهایی اشاره دارد  خطرهای تحریف بااهمیت در سطر صورتهای .118ـت
وسیله  زوماگ بهلا این ماهیت، دهند. خطرهایی بتأثیر قرار می طور بالقوه بسیاری از ادزاهای مدیران اجرایی را تحت واحد ارتبا، دارند و به

به  تواند منجره میک رایطی هستنده بیانگر شکتشخیص نیستند، بل ادزاهای خاص در سطر گروه معامالت، مانده حسابها و موارد افشا قابل
رایـی( شـود. نترلهـای داخلـی توسـط مـدیران اجکطریـق زیرپاگذاشـتن  افزایش خطرهای تحریف بااهمیت در سطر ادزا )برای مثال، از

 بو، باشد.از تقل  توسط حسابرس مر است به بررسی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی نکویژه مم مالی به خطرهای در سطر صورتهای
است به سایر  نکچه این خطرها مم نترلی ضعیف ناشی شود )اگرکمحیط  کاز ی است نکویژه مم مالی به خطرهای در سطر صورتهای .119ـت

 تری بـرتواند اثر فراگیرود اقتصادی نیز مربو، باشد(. برای مثال، ضعفهایی چون زدم صالحیت مدیران اجرایی میکزوامل مثل شرایط ر

 لی توسط حسابرس باشد.کاست مستلزم برخورد  نکه باشد و مممالی داشت صورتهای
 ند. برای مثال:کتجاری ایجاد  مالی واحد است تردیدهایی را درباره قابلیت حسابرسی صورتهای نکنترلهای داخلی ممکشناخت حسابرس از  .120ـت

 ه ه خطر ارائـکند ه حسابرس را به این نتیجه برساکاست چنان جدی باشد  نکتجاری مم اری مدیران اجرایی واحدکنگرانی درباره درست
 ه انجام حسابرسی میسر نیست.کاست  حدی مالی توسط مدیران اجرایی در نادرست صورتهای
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 ه شـواهد بـ ه دسترسـیکـگیری حسابرس شود است سب  این نتیجه نکتجاری مم ا بودن سوابق واحدکات نگرانی درباره وضعیت و قابل
 پذیر نیست.انکمالی ام به صورتهای برای اظهارنظر تعدیل نشده نسبت افی و مناس کحسابرسی 

ه کـار در مواردی کگیری از نارهکاظهارنظر، یا  نظر مشرو، یا زدم ، الزامات و رهنمودهایی برای تعیین ضرورت ارائه7051در استاندارد  .121ـت
 است.شده  گیری مجاز باشد، ارائهنارهکطبق قوانین و مقررات مربو،، 

 ب( ـ25: بند ک)رارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت در سطح ادعا 

طـور  ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت در سطر ادزاها برای گروههای معامالت، مانده حسـابها و مـوارد افشـا ضـروری اسـت زیـرا بـه .122ـت
 طر ادزـا ضـروریافی و مناس  در سکس  شواهد کرای ه بکمستقیم در تعیین ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی الزم )

نتیجـه  است به ایـن نکند. در تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت در سطر ادزا، حسابرس ممکمی کمکاست(، به حسابرس 
طور بالقوه  و بهشود مجموزه واحد مربو، می کزنوان ی مالی به طور بسیار فراگیرتری، به صورتهای ه خطرهای مشخص شده بهکبرسد 

 دهد.تأثیر قرار می ادزاهای بیشتری را تحت

 از ادعاها استفاده
صـورت ضـمنی یـا صـریر  شـده اسـت، بـه مالی طبق چارچوب گزارشگری مالی مربو، تهیه ه صورتهایکمدیران اجرایی برای بیان این .123ـت

 نند.کنها ارائه میآبه  مالی و موارد افشای مربو، گون صورتهایگیری، ارائه و افشای اقالم گوناادزاهایی را درخصوص شناخت، اندازه
 قرار گیرد: زیراست در سه گروه  نکاستفاده حسابرس برای ارزیابی انواع مختلف تحریفهای بالقوه مم ادزاهای مورد .124ـت

 رسیدگی: به گروههای معامالت و رویدادهای واقع شده در دوره مورد ادزاهای مربو، ـ الف
 باشند.تجاری می به واحد اند و مربو،معامالت و رویدادهای ثبت شده، رخ داده ـوقوع .1
 اند.شوند، ثبت شدهه باید ثبت کهمه معامالت و رویدادهایی  ـبودن املک .2
 اند.درستی ثبت شده مبالغ و دیگر اطالزات مرتبط با معامالت و رویدادهای ثبت شده، به ـصحیر بودن .3
 اند.معامالت و رویدادها در دوره مالی مربو، ثبت شده ـنقطاع زمانیا .4
 اند.معامالت و رویدادها در حسابهای مناسبی ثبت شده ـبندیطبقه .5

 به مانده حسابها در پایان دوره: ادزاهای مربو، ـ ب
 سرمایه وجود دارند. داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان ـوجود .1
 اسـت و بـدهیها، تعهـدات واحـد نتـرل آنکتجـاری و در  به واحد حقوق مترت  بر داراییها متعلق ـنه و تعهداتاکحقوق مال .2

 تجاری است.
 اند.ه باید ثبت شوند، ثبت شدهکسرمایه  تمام داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان ـبودن املک .3
س و هرگونه تعدیل کمالی، منع مبالغ درست در صورتهای رمایه بهس داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان ـارزشیابی و تخصیص .4

 اند.نحو مناس  ثبت شده از ارزشیابی یا تخصیص به ناشی
 به ارائه و افشا: ادزاهای مربو، ـ پ

تجـاری  احـدوبـه  و مربـو، اندشده، رخ داده رویدادها، معامالت و دیگر موضوزات افشا ـانه و تعهداتکوقوع و حقوق مال .1
 باشند.می

 شده است. مالی افشا شود، افشا ه باید در صورتهایکهمه مواردی  ـ بودن املک .2
 ده است.روشنی بیان ش نحو مناس ، ارائه و توصیف و موارد افشا به مالی به اطالزات ـفهم بودن و قابل بندیطبقه .3
 شده است. افشا نحو مطلوب و با مبالغ درست اطالزات مالی و غیرمالی به ـصحت و ارزشیابی .4

ور پوشـش داده کهای مـذه همـه جنبـهکنحوی دیگر، با این شر،  ه در باال توصیف شده یا بهک تواند از ادزاهای مدیریت همانگونهحسابرس می .125ـت
 ند.کی  کده حسابها ترنبه ما به معامالت و رویدادها را با ادزاهای مربو، تواند ادزاهای مربو،ند. برای مثال، حسابرس میکشود، استفاده 
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 مالحظات خاص واحدهای بخش عمومی
شـده در بنـد  بر ادزاهـای مطـرح زمومی، زالوه مالی واحدهای بخش رابطه با صورتهای اجرایی در زمان ابراز ادزاهای خود در رانیمد .126ـت

 یـنشده اسـت. ا جامبا مجوز مراجع ذیصالح ان ه معامالت و رویدادها طبق قوانین و مقررات و یاکنند کن است ادزا ک، اغل  مم124ـت

 مالی قرار گیرد. است در دامنه حسابرسی صورتهای نکگونه ادزاها مم

 الف( ـ26: بند  ک)رفرایند تشخیص خطرهای تحریف بااهمیت 
نترلها و تعیـین کبی طراحی شده در ارزیا س کطریق اجرای روشهای ارزیابی خطر، شامل شواهد حسابرسی  اطالزات گردآوری شده از .127ـت

ر بـرای تعیـین ند ارزیابی خطگیرد. از فرایاستفاده قرار می زنوان شواهد حسابرسی پشتوانه ارزیابی خطر، مورد اجرا یا زدم اجرای آنها، به
 شود.ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی الزم استفاده می

 شده است. است بیانگر وجود خطرهای تحریف بااهمیت باشد، ارائه نکه ممکدها و شرایطی ، مثالهایی از رویدا2در پیوست  .128ـت

 پ( ـ26: بند ک)رنترلها به ادعاها کارتباط دادن 
احتمـال زیـاد از بـروز تحریفهـای بااهمیـت در ادزاهـای خـاص،  ه بـهکند کنترلهایی را مشخص کاست  نکحسابرس در فرایند ارزیابی خطر مم .129ـت

جـود ویندها و سیسـتمها ه در چارچوب فراکدادن آنها به ادزاهایی  نترلها و ربطکس  شناخت از کنند. کشف و اصالح میکیشگیری یا آنها را پ
ی نترلـکنـدین فعالیـت شود. اغلـ ، چخطر مربو، نمی کی خود به خودی نترلی اغل  بهکاز فعالیتهای  کی دارد، معموالگ سودمند است زیرا هر

 ند.کفایت میکخطر  کنترلهای داخلی، برای مقابله با یکا سایر اجزای همراه ب
گروه معامالت یا مانده حساب خاص اثری ویـژه داشـته باشـد. بـرای  کبه ی ادزای مربو، کاست بر ی نکنترلی ممکمقابل، برخی فعالیتهای  در .130ـت

 نـان خـود،کارکوسـط ی پایـان سـال تکـشمارش و ثبت درست موجودیهـای فیزیتجاری برای اطمینان یافتن از  ه واحدکنترلی کمثال، فعالیتهای 
 شود.اال مربو، میکمانده حساب موجودی مواد و  بودن املکند، مستقیماگ به ادزاهای وجود و کبرقرار می

اسـت  نکـتر باشـد، ممرل غیرمستقیمنتک کقدر ارتبا، ی ادزا مربو، شوند. هر کصورت مستقیم یا غیرمستقیم به ی توانند بهنترلها میک .131ـت
 فروشگاههای هـر متر باشد. برای مثال، بررسی خالصه فروشکشف و اصالح تحریفها در آن ادزا کنترل در پیشگیری، یا کاثربخشی آن 

 نکـنتـرل ممکو، ایـن ر این بودن درآمد فروش ارتبا، دارد. از املکطور غیرمستقیم با ادزای  منطقه توسط مدیر فروش، معموالگ فقط به
ر اهش خطکروش( در حمل با صورتحساب ف کتری با آن ادزا دارند )مانند مطابقت مداره ارتبا، مستقیمکنترلهایی کمقایسه با  است در
 متری داشته باشد.کبا آن ادزا اثربخشی  مرتبط

 خطرهای عمده

 (28: بند  ک)رتشخیص خطرهای عمده 
ه کـشود. معامالت غیرمعمول، معامالتی هستند ده غیرمعمول یا موضوزات قضاوتی زمده مربو، میخطرهای زمده اغل  به معامالت زم .132ـت

هـای براوردجـام توانـد شـامل اندهنـد. موضـوزات قضـاوتی میندرت رخ می رو، به این لحاظ اندازه یا ماهیت، غیرزادی هستند و از از
ای هدی و غیرپیچیدمورد معامالت زا جود دارد. احتمال وجود خطر زمده درای وگیری زمدهه ابهام اندازهکحسابداری در مواردی باشد 

 شوند، پایین است.طور منظم پردازش می ه بهک
 از موضوزاتی چون موارد زیر، بیشتر باشد: مورد معامالت زمده غیرمعمول ناشی است در نکخطرهای تحریف بااهمیت مم .133ـت

 عیین نحوه زمل حسابداری.از حد مدیران اجرایی در ت دخالت بیش 

 ها.ای از زملیات گردآوری و پردازش دادهدستی بودن بخش زمده 

 .محاسبات یا استانداردهای حسابداری پیچیده 

  ند.ک به خطرها با دشواری روبرو نترلهای مسثر نسبتکتجاری را در ازمال  است واحد نکه ممکماهیت معامالت غیرمعمول 

هـای حسـابداری بـرای براورده مستلزم انجام کای بیشتر باشد مورد موضوزات قضاوتی زمده است در نکمیت ممخطرهای تحریف بااه .134ـت
 موضوزاتی نظیر موارد زیر است:

 ،د.های متفاوتی تفسیر شوگونه است به نکهای حسابداری یا شناخت درآمد ممبراوردبه  استانداردهای حسابداری مربو 

 انه.منصف اره ارزشیچیده یا مستلزم مفروضاتی درباره آثار رویدادهای آتی باشد، برای مثال، قضاوت درباست ذهنی، پ نکقضاوت الزم مم 

 .1زنوان خطر زمده توصیف شده است خطر به ک، پیامدهای اجرای روشهای حسابرسی الزم برای تشخیص ی330در استاندارد  .135ـت

                                                                                                                                                                                          
 

 21و  15، بندهای 330استاندارد حسابرسی  .1



 315استاندارد حسابرسی 

 تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن

 (1393)تجدیدنظر شده 
 

27 

 از تقلب با خطرهای تحریف بااهمیت ناشی خطرهای عمده مرتبط

 1.شده است از تقل  ارائه ارتبا، با تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی ، الزامات و رهنمودهای بیشتری در240در استاندارد  .136ـت

 (29: بند ک)ربا خطرهای عمده  نترلهای مرتبطکشناخت 
نترلهـای معمـول قـرار دارنـد، امـا کمعرض  متری درک  به احتمال با موضوزات غیرمعمول یا قضاوتی زمده اغل اگرچه خطرهای مرتبط .137ـت

ها نترلکی و ازمال رو، شناخت حسابرس از نحوه طراح این است برخوردهای دیگری با این خطرها داشته باشند. از نکمدیران اجرایی مم
ا ایـن خطرهـا بـبرخورد مـدیران اجرایـی  از موضوزات غیرمعمول یا قضاوتی، شامل نحوه برخورد یا زدم مورد خطرهای زمده ناشی در
 ن است شامل موارد زیر باشد:کشود. برخی از این برخوردها مممی

  ارشناسان.کنترلی مانند بررسی مفروضات توسط مدیران اجرایی ارشد یا کفعالیتهای 

  ها.براوردفرایندهای مدون برای انجام 

 ان راهبری.کتصوی  توسط ار 
مورد دزاوی حقوقی زمده وجود دارد، توجه به نحـوه برخـورد  ه رویدادهای استثنایی مانند دریافت اخطاریه درکدی برای مثال، در موار .138ـت

ی یــا ســازمان ارشناســان مناســ  )ماننــد مشــاور حقــوقی درونکارجــاع آن بــه  تجــاری شــامل موضــوزاتی ماننــد ارجــاع یــا زــدم واحــد
 مالی است. و چگونگی افشای آن در صورتهای اثر بالقوه، براوردیا زدم  براوردسازمانی(، برون

اجرایی در ازمال  رده باشند. قصور مدیرانکنترلهای مناسبی برای خطرهای زمده، ازمال نکاست  نکبرخی موارد، مدیران اجرایی مم در .139ـت
 .2تجاری باشد نترلهای داخلی واحدکاست نشانه ضعف بااهمیتی در  نکنترلهایی، ممکچنین 

 (30: بند ک)ر نندکافی و مناسب برای آنها فراهم نمیکتنهایی شواهد حسابرسی  ه آزمونهای محتوا، بهکخطرهایی 
ا کـات مـالی قابـل است مستقیماگ به ثبت گروههای معامالت یا مانده حسابهای معمول و تهیـه صـورتهای نکخطرهای تحریف بااهمیت مم .140ـت

ا، خریـدها و شامل خطر پردازش نادرست یا نـاقص گروههـای زمـده معـامالت ماننـد درآمـده توانندگونه خطرها می مربو، باشند. این
 تجاری باشند. دریافتها و یا پرداختهای نقدی واحد

 نکـشـوند ممار، بدون دخالت انسان یا با حداقل دخالـت انسـان پـردازش میکطور خود حد زیادی به ه معامالت تجاری معمول تاکدر مواردی  .141ـت
 بـه تجـاری، ای از اطالزـات واحـده بخـش زمـدهکافی نباشد. برای مثال، در شرایطی کرابطه با خطر  تنهایی در ت اجرای آزمونهای محتوا بهاس

ت تشـخیص دهـد اسـ نکشود، حسابرس ممپارچه، شروع، ثبت، پردازش یا گزارش میکسیستم اطالزاتی ی کطریق ی ی، مثالگ ازکترونیکطور ال
 چنین مواردی: افی نیست. درکرابطه با خطر  تنهایی در ای محتوا بهه اجرای آزمونهک
 مکنترلهای حاک افی و مناس  بودن آن معموالگ به اثربخشیکدسترس باشد و  ی درکترونیکل الکش است تنها به نکشواهد حسابرسی مم 

 دارد. بستگی بودن آن شواهد املکبر صحیر و 

  شود.شف آن بیشتر میکنشود، احتمال شروع نادرست یا تغییر اطالزات و زدم طور مسثر ازمال  نترلهای مناس  بهکاگر 
 .3توصیف شده است 330پیامدهای تشخیص چنین خطرهایی بر روشهای حسابرسی در استاندارد  .142ـت

 (31: بند  ک)رنظر در ارزیابی خطر  تجدید
توجهی داشـته  ه با اطالزات مبنای ارزیابی خطر، تفاوت قابلکجل  شود است توجه حسابرس به اطالزاتی  نکجریان حسابرسی، مم در .143ـت

شـوند. در اجـرای یطـور اثـربخش ازمـال م نترلها بهکه برخی کشده باشد  است با این فرض انجام نکباشد. برای مثال، ارزیابی خطر مم
ور اثـربخش طـ نظـر بـه در مقـاطع زمـانی مـوردنترلها که آن کبر این ند مبنیکس  کاست شواهدی  نکنترلها، حسابرس ممکآزمون آن 
 از راوانی، بیشـترفنظر مبلغ یا  ه ازکند کشف کاست تحریفهایی را  نکاند. همچنین، حسابرس در اجرای آزمونهای محتوا ممازمال نشده
ننده شرایط کسکنعس ، منحو منا است به نکچنین شرایطی، ارزیابی خطر مم انتظار در ارزیابیهای خطر توسط وی باشد. در میزان مورد
قع نشود. بـرای شف تحریفهای بااهمیت، مسثر واکاست در  نکریزی شده ممتجاری نباشد و روشهای حسابرسی الزم برنامه واقعی واحد

 مراجعه شود. 330راهنمایی بیشتر به استاندارد 
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 (32: بند  ک)رمستندسازی 
ند. بـرای مثـال، در حسابرسـی واحـدهای تجـاری کای تعیین میاز قضاوت حرفه استفاده ارا ب 32حسابرس شیوه مستندسازی الزامات بند  .144ـت

ترتی ، نتایج  همین . به1لی و برنامه حسابرسی انجام دهدکاست این مستندسازی را همراه با مستندسازی طرح  نک، حسابرس ممکوچک
ل و میـزان ایـن ک. شـ2زی سایر روشهای حسابرسی، مستند شـوداز مستندسا زنوان بخشی طور جداگانه یا به است به نکارزیابی خطر مم
تجـاری و  نترلهای داخلی آن، قابلیت دسترسـی بـه اطالزـات واحـدکتجاری و  تأثیر ماهیت، اندازه و پیچیدگی واحد مستندسازی تحت

 استفاده در حسابرسی است. متدولوژی و فناوری مورد
است ساده و نسـبتاگ مختصـر  نکل مستندسازی ممکبا گزارشگری مالی آنها ساده است، ش یات مرتبطه فرایندها و زملکدر واحدهای تجاری  .145ـت

برس ه حسـاکـبه آن، ضروری نیست. زناصـر اصـلی شـناخت  تجاری و موضوزات مربو، ل شناخت حسابرس از واحدکردن کباشد. مستند
 ااهمیت قرار گرفته است.ه مبنای ارزیابی خطرهای تحریف بکشود ند شامل مواردی میکمستند می

است بیانگر تجارب و تواناییهـای ازضـای تـیم حسابرسـی باشـد. بـا شـر، رزایـت همیشـگی الزامـات  نکمیزان مستندسازی همچنین مم .146ـت
با انجام  مقایسه شود )درتجربه اجرا میمکاز افراد  لکه حسابرسی توسط تیمی متشکاست نیاز باشد تا در مواردی  نک، مم230استاندارد 

   شود.سکتجاری  تری از واحدتری انجام شود تا بدینوسیله شناخت مناس حسابرسی توسط افراد با تجربه(، مستندسازی مفصل
توجه به تغییرات صورت گرفته  است دوباره مورد استفاده قرار گیرد. این مستندات باید با نکدر حسابرسیهای بعدی، برخی مستندات مم .147ـت

 روز شود.تجاری، به یات یا فرایندهای تجاری واحددر زمل
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 1پیوست 

 (117ـتا ت 76ـ، ت24تا  14پ، ـ4: بندهای  ک)ر

 نترلهای داخلیکاجزای 
تـا  76ـ، و ت24تـا  14پ، ــ4ه در بنـدهای کـمـالی،  با حسابرسی صـورتهای نترلهای داخلی مرتبطکدر این پیوست، توضیحات بیشتری درباره اجزای  . 1

 شود.مطرح شده است، ارائه می 117ـت

 نترلیکمحیط 
 نترلی شامل زناصر زیر است:کمحیط  . 2

ه آنهـا را کـاری و ارزشهای اخالقی افرادی باشـد کتواند فراتر از درستنترلها نمیکاثربخشی  . ـ الف
وه تجـاری، نحـ احـداری و ارزشهای اخالقی محصول اسـتانداردهای رفتـاری و اخالقـی وکنند. درستکمیایجاد و اداره نموده و بر آنها نظارت 

رای بـیران اجرایـی اری و ارزشهای اخالقی، برای مثال، شامل اقـدامات مـدکرسانی آنها، و نحوه تقویت آنها در زمل است. تقویت درستاطالع
نـد. کی ترغیـ  اقـدامات نادرسـت، غیرقـانونی، یـا غیراخالقـ انجـام بـهنـان را کارکتواند ه میکهایی است ها و وسوسهاهش انگیزهکحذف یا 
 از نـان،کارکری به رسانی استانداردهای رفتاتواند شامل اطالعاری و ارزشهای اخالقی میکمورد درست تجاری در رسانی سیاستهای واحداطالع

 رفتاری و الگوسازی باشد. نامهها، آیینطریق بخشنامه
 ه برای شغل فرد تعریف شده است.کصالحیت یعنی داشتن دانش و تجربه الزم برای انجام وظایفی   ـ ب
ان راهبـری در اساسـنامه کـان راهبری آن است. اهمیت مسئولیتهای ارکتأثیر ار شدت تحت تجاری به نترلی واحدکهشیاری   ـ پ

اهبـری ران کشود. سایر مسئولیتهای ارشده است، مشخص می ان راهبری تهیهکه برای ارکر قوانین و مقررات یا رهنمودهای مربو، تجاری و یا سای واحد
 تجاری است. نترلهای داخلی واحدکرد اثربخش روشهای خبررسانی و فرایند بررسی اثربخشی کارکلی بر طراحی و کشامل نظارت 

گیـرد. بـرای زمل اجرایی مدیران اجرایی دامنه وسـیعی از ویژگیهـا را دربرمی کدیدگاهها و سب  ـ ت
ای نه از بـین روشـهارانه یا جسوراکصورت انتخاب محافظه است به نکبه گزارشگری مالی مم مثال، دیدگاهها و اقدامات مدیران اجرایی نسبت

 ند.کهای حسابداری نمود پیدا براوردنجام اری در اکحسابداری مختلف و هشیاری و محافظه
های اصـلی اختیـار و مسـئولیت و مرزهـای مناسـ  گزارشـگری، ساختار سـازمانی مناسـ ، توجـه بـه حیطـه کبرای ایجاد ی  ـ ث

 تجاری، به اندازه و ماهیت فعالیتهای آن بستگی دارد. ضروری است. مناس  بودن ساختار سازمانی واحد
انجام زملیات تجـاری مناسـ ، دانـش و تجربـه  به است شامل سیاستهای مربو، نکتعیین اختیار و مسئولیت مم  ـ ج

رای بـرسـانیهای الزم توانـد شـامل سیاسـتها و اطالعشـده می زـالوه، زامـل یـاد شده برای انجام وظایف باشد. به نان اصلی، و منابع فراهمکارک
و  خود با دیگـران نند، چگونگی ارتبا، متقابل وظایفکمی کتجاری را در نان، اهداف واحدکارکه همه کن از این موضوع باشد اطمینان یافت

 ود.چه مواردی پاسخگو خواهند ب ه چگونه و درکدهند دانند، و تشخیص میتجاری را می به اهداف واحد تأثیر آن در دستیابی
رابطـه بـا هشـیاری  سیاستها و روشهای مدیریت منابع انسـانی، اغلـ  موضـوزات مهمـی را در  ـ چ

قبلی،  اریکلی، تجربه ید بر سابقه تحصیکترین افراد )با تأشرایط ند. برای مثال، استانداردهای استخدام واجدکتجاری مشخص می نترلی واحدک
مـاد را نشـان ازت نـان بـا صـالحیت و قابـلکارکتجـاری بـه اسـتخدام  اخالقی(، پایبندی واحـد اری و ارزشهایکرد گذشته و شواهد درستکزمل
هـای آموزشـی و نـد و شـامل اقـداماتی ماننـد برگـزاری دورهکانتظـار را تبیـین می ه وظایف و مسئولیتهای مـوردکدهد. سیاستهای آموزشی می

نـان کارک ری بـه ارتقـایتجا رد، پایبندی واحدکای زملارتقا برمبنای ارزیابی دوره ند.کانتظار را تشریر می رد و رفتار موردکهمایشهاست، زمل
 دهد.شرایط به سطوح باالتر مسئولیت را نشان می واجد

 تجاری فرایند ارزیابی خطر توسط واحد
مـالی، طبـق چـارچوب  ه تهیه صـورتهایتجاری شامل نحوه تشخیص خطرهای مربو، ب برای مقاصد گزارشگری مالی، فرایند ارزیابی خطر توسط واحد . 3

قـدامات اسـت. نتـایج ایـن ا واهمیت آنها، ارزیابی احتمال وقوع آنها، تعیین اقدامات الزم برای برخورد و مدیریت آنهـا  براوردگزارشگری مالی مربو،، 
 گـونگی تشـخیص وود معـامالت ثبـت نشـده یـا چدهنده نحوه ارزیابی احتمال وجاست نشان نکتجاری مم برای مثال، فرایند ارزیابی خطر توسط واحد

 تجاری باشد. مالی توسط واحد س در صورتهایکهای زمده منعبراوردتحلیل 
 ان دارد روی دهد و بر توانایی واحـدکه امکسازمانی است سازمانی و درونبا گزارشگری مالی شامل رویدادها، معامالت یا شرایط برون خطرهای مرتبط . 4

مالی اثر منفـی داشـته باشـد. مـدیران اجرایـی  م، ثبت، پردازش و گزارش اطالزات مالی منطبق با ادزاهای مدیران اجرایی در صورتهایتجاری برای انجا
یـا مالحظـات  ایدلیل مالحظـات هزینـه ن است خطری را بهکها یا اقداماتی را برای برخورد با برخی خطرها انجام دهند یا مماست طرحها، برنامه نکمم
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 اثر آنها تغییر یابند: است در شرایطی مانند موارد زیر ایجاد شوند یا در نکبپذیرند. خطرها مم دیگر
  نجامد.تواند به تغییر در فشارهای رقابتی و خطرهای نسبتاگ متفاوتی بیتغییر در محیط مقرراتی یا زملیاتی می 

  نترلهای داخلی داشته باشند.کبه  ه یا شناخت متفاوتی نسبتاست دیدگا نکنان جدید ممکارک 

 ی را تغییـر نترلهـای داخلـکبـا  تواند خطر مـرتبطتغییرات زمده و سریع در سیستمهای اطالزاتی می
 دهد.

 افتادن آنها را افزایش دهد. ارک طر ازنترلها آسی  برساند و خکتواند به توسعه زمده و سریع زملیات می 

  هد.نترلهای داخلی را تغییر دکبا  است خطر مرتبط نکارگیری فناوری جدید در فرایند تولید یا سیستمهای اطالزاتی ممکب 

  . اسـت  نکـی دارد، ممکجربـه انـدتجـاری در آن ت ه واحـدکـانجـام فعالیتهـای اقتصـادی یـا معـامالتی
 نترلهای داخلی ایجاد نماید.کارتبا، با  خطرهای جدیدی را در

  اسـت  نکـه ممکـوظـایف باشـد  کیـکنان و تغییرات در سرپرستی و تفکارکاهش کاست همراه با  نکتجدید ساختار مم
 نترلهای داخلی را تغییر دهد.کبا  خطر مرتبط

    خلـی اثـر نترلهـای داکاست بـر  نکه ممکنظیری همراه است مکتوسعه یا تحصیل زملیات خارجی با خطرهای جدید و اغل
 از معامالت ارزی. برای مثال، خطرهای اضافی یا تغییر خطرهای ناشیگذارد، 

  مـالی را  هایبه تهیه صـورت است خطرهای مربو، نکشده مم رارگیری استانداردهای حسابداری جدید یا تجدیدنظکب
 تحت تأثیر قرار دهد.

 رسانیبا گزارشگری مالی و اطالع سیستم اطالعاتی، شامل فرایندهای تجاری مربوط، مرتبط
از فنـاوری  ایطـور گسـترده الزـاتی بـهشـود. بیشـتر سیسـتمهای اطیل میکهـا تشـنان، روشها و دادهکارکافزار، افزار، نرمسیستم اطالزاتی از سخت کی . 5

 نند.کاطالزات استفاده می
 ه:کگیرد ه شامل سیستم گزارشگری مالی است، روشها و مستنداتی را دربرمیکبا اهداف گزارشگری مالی  سیستم اطالزاتی مرتبط . 6

 نند.کهمه معامالت معتبر را مشخص و ثبت می 

 ود.شبندی مناس  معامالت برای گزارشگری مالی میسر ه طبقهکای گونه نند بهکیف میافی توصکموقع و با جزئیات  معامالت را به 

 مالی میسر شود. ه ثبت ارزش پولی صحیر آنها در صورتهایکنند کگیری مینحوی اندازه ارزش معامالت را به 

 ردد.دهند تا ثبت معامالت در دوره مالی مربو، میسر گدوره زمانی وقوع معامالت را تشخیص می 

 مالی ارائه دهد. درستی در صورتهای معامالت و موارد افشای مربو، را به 
 نتـرل فعالیتهـای واحـدکشده توسط سیستمهای اطالزاتی، بر توانایی مدیران اجرایی برای اتخاذ تصمیمات مناس  جهـت اداره و  یفیت اطالزات تولیدک . 7

 د.گذارا اثر میکات تجاری و تهیه گزارشهای مالی قابل
اسـت بـه  نکـبـر گزارشـگری مـالی اسـت، مم مکنترلهای داخلی حاکارتبا، با  س  شناخت از وظایف و مسئولیتهای افراد درکه مستلزم کرسانی اطالع . 8

اهی و ی، شفکترونیکصورت ال تواند بهرسانی همچنین میها و دستورالعملهای حسابداری و گزارشگری مالی صورت پذیرد. اطالعالی مانند بخشنامهکاش
 طریق اقدامات مدیران اجرایی انجام شود. از

 نترلیکفعالیتهای 
 رد:کبندی با موارد زیر طبقه قال  سیاستها و روشهای مرتبط توان دراست به حسابرسی مربو، شود را می نکه ممکنترلی کزموماگ فعالیتهای  . 9

   دادن  ، ارتبـا،رد دوره قبـلکـبینـی و زملمقایسـه بـا بودجـه، پیش رد واقعـی درکـلنترلی شامل بررسـی و تحلیـل زمکاین فعالیتهای
هـای قایسـه دادهمجویانـه و اصـالحی، دیگر، همـراه بـا تحلیـل روابـط و انجـام اقـدامات پیکـهای زملیاتی یـا مـالی بـا یمتفاوت داده هایمجموزه
 رد بخشها یا فعالیتها است.کی زملسازمانی، و بررساز منابع برون سازمانی با اطالزات حاصلدرون

   نترلهـای زمـومی فنـاوری اطالزـات اسـت. کاربردی و کـنترلهـای کنترلی سیستمهای اطالزاتی شامل کدو گروه زمده فعالیتهای
ه بـه کـا و روشـهایی اسـت نترلهای زمومی فناوری اطالزات شامل سیاستهکشود. اربردی مربو، میکاز سیستمهای  کی اربردی به هرکنترلهای ک

نترلهـای کرد مـسثر کارکرد مناس  و مستمر فناوری اطالزات، از کبه اطمینان یافتن از زمل کمکشود و با اربردی متعددی مربو، میکسیستمهای 
سـابها و تـراز حسـابها، اربردی شامل بازبینی صحت محاسبات مستندات، نگهداری و بررسی حکنترلهای کهایی از ند. نمونهکاربردی پشتیبانی میک
نترلهـای زمـومی کهایی از نترل شماره سـریال و پیگیـری مـوارد استثناسـت. نمونـهکهای وارد شده و ار مانند بازبینی ویرایشی دادهکنترلهای خودک
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از ویرایش جدید  به استفاده ی مربو،نترلهاکها، ها یا دادهبه برنامه ننده دسترسیکنترلهای محدودکها، نترلهای تغییر برنامهکفناوری اطالزات شامل 
ها یـا سـوابق مـالی را تواند دادهه میکانات سیستم است کاز ام به سیستم یا نظارت بر استفاده ننده دسترسیکنترلهای محدودکافزاری و های نرمبسته

 بدون جاگذاشتن اثر برای حسابرسی تغییر دهد.

   است:نترلها شامل موارد زیر کاین 

o اراییهـا دازتماد به  بلبه دسترسی افراد قا ی داراییها، شامل تمهیدات حفاظتی مناس  مانند تجهیزات امنیتی مربو،کامنیت فیزی
 و سوابق.

o های اطالزاتی.ای و پروندههای رایانهبه برنامه صدور مجوز برای دسترسی 

o ق بهادار نقد، اورا وهبو، )برای مثال، مقایسه شمارش نتایج وجشمارش ادواری و مقایسه نتایج آن با مبالغ مندرج در سوابق مر
 اال با سوابق حسابداری(.ک و و موجودی مواد

سابرسـی، نتیجه با ح در مالی و بودن صورتهای اکات ی طراحی شده برای پیشگیری از سرقت داراییها، با قابلکنترلهای فیزیکمیزان ارتبا، 
 استفاده بستگی دارد. مقابل سوء داراییها درپذیری باالی به شرایطی نظیر آسی 

  اهش کـوظـایف،  کیـکتفویض مسئولیتهای تصوی  معامالت، ثبت معامالت و حفاظت از داراییها، به افـراد مختلـف. هـدف تف
 جریان زادی انجام وظایف خود است. فرد در کتمان آن توسط یکاب اشتباه یا تقل  و کفرصت ارت

ان راهبـری بسـتگی داشـته باشـد. بـرای مثـال، کـوجود سیاستهای مناس  برقرار شده توسط مدیران اجرایی یـا ار است به نکنترلی ممکلیتهای برخی فعا . 10
 سـوی دیگـر، از ان راهبری، تفویض شود.کشده توسط ار گذاری تعیینهایی مانند ضوابط سرمایهنامهاست طبق آیین نکمسئولیت تصوی  معامالت مم

 زمـومی اگ مجمـعمـدیره و بعضـ ان خاصـی، ماننـد هیئـتکاست مستلزم تصوی  ار نکغیرمتداولی مانند تحصیل یا واگذاری زمده داراییها مم معامالت
 صاحبان سرمایه، باشد.

 نترلهاکنظارت بر 
نترلها شامل توجه کظارت مدیران اجرایی بر ای مستمر است. نگونه نترلهای داخلی مناس  بهکاز مسئولیتهای مهم مدیران اجرایی، برقراری و حفظ  یکی .11

 نکـنترلهـا ممکظارت بر شود یا خیر. ننحو مناس  تعدیل می حس  تغییر شرایط، به نظر ازمال و بر صورت مورد نترلها بهکه آیا کبه این موضوع است 
 ای واحـدرزایـت سیاسـته ی، ارزیابی حسابرسان داخلی ازاجرای رانیی توسط مدکموقع صورت مغایرتهای بان است شامل فعالیتهایی مانند بررسی تهیه به

 تجـاری باشـد. دنان واحد فروش، و نظارت واحد حقوقی بر رزایت سیاستهای اخالقی یـا تجـاری واحـکارکتجاری در تنظیم قراردادهای فروش توسط 
موقـع و  هنانچه بر تهیه بـدر طول زمان است. برای مثال، چنترلهای داخلی کرد اثربخش کارکنترلها همچنین فرایندی برای حصول اطمینان از کنظارت بر 

 نند.کرا متوقف  نان تهیه آنکارکرود ی نظارت نشود، احتمال میکصحیر صورت مغایرتهای بان
ت کارتجـاری مشـ نترلهای واحدکطریق ارزیابیهای جداگانه، در نظارت بر  از است نکنان مجری وظایف مشابه، ممکارکحسابرسان داخلی یا  . 12

ننـد و کاخلـی فـراهم مینترلهای دکرد کارکطور مرت  درباره  نترلهای داخلی، اطالزاتی را بهکنند. معموالگ آنان با ارزیابی طراحی و اجرای ک
 نند.کنترلهای داخلی و پیشنهادات اصالحی مربو، را گزارش میکنقا، قوت و ضعف 

هـای الت یـا حوزهکاست بیانگر وجود مشـ نکه ممکسازمانی باشد دست آمده از اشخاص برون الزات بهاز اط تواند شامل استفادهفعالیتهای نظارتی می . 13
ر ایـن، نند. افزون بـکیطور ضمنی تأیید یا رد م را به مشخص مستلزم اصالح باشد. مشتریان با پرداخت صورتحساب یا ازتراض درباره آن، اطالزات آن

ی بـه بازرسـیها ربو،ماتبات کنند، نظیر مکاتبه کتجاری م نترلهای داخلی با واحدکرد کارکوضوزات مسثر بر است درباره م نکبرخی مراجع نظارتی مم
 مـورد رلهـای داخلـی رانتکاتبات با حسابرسان مسـتقل دربـاره کمنظور انجام فعالیتهای نظارتی، م است به نکاجرایی مم رانیزی. همچنین، مدکمر کبان

 توجه قرار دهند.
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 2پیوست 

 (128ـو ت 40ـ : بندهای ت ک)ر

 است بیانگر خطرهای تحریف بااهمیت باشد نکه ممکشرایط و رویدادهایی 
رایط و ه وسیعی از ششده دامن های ارائهاست نشانه وجود خطرهای تحریف بااهمیت باشد. نمونه نکه ممکهایی از شرایط و رویدادهایی است موارد زیر نمونه

 باشد:ها نمیه همه نمونهربرگیرندحسابرسی مورد نداشته باشد و این فهرست لزوماگ د کاست در ی نکد، اما، همه شرایط و رویدادها ممگیررویدادها را دربرمی
  ،اهش زمده در ارزش پول یا اقتصاد با تورم حاد دارند.که کشورهایی کفعالیت در مناطق فاقد ثبات اقتصادی، برای مثال

 ذیر، برای مثال، معامالت سلف.فعالیت در بازارهای تغییرپ

 ه تابع مقررات بسیار پیچیده هستند.کهایی زمینه فعالیت در

 دادن مشتریان زمده. دست الت تداوم فعالیت و نقدینگی شامل ازکمش

 به سرمایه و ازتبار. محدودیت در دسترسی

 تجاری. تغییر در صنعت موضوع فعالیت واحد

 .تغییر در زنجیره زرضه

 ت به سمت فعالیتهای تجاری جدید.کضه محصوالت یا خدمات جدید یا حرتوسعه یا زر

 .ورود به بازارهای جدید

 تحصیل یا تجدید ساختار زمده یا سایر رویدادهای غیرزادی. کتجاری مانند ی تغییر در واحد

  رود.ه احتمال فروش آنها میکواحدهای تجاری یا قسمتهای تجاری

 پیچیده.تهای خاص کوجود اتحادها و مشار

 مالی پیچیده. از ترازنامه، واحدهای تجاری با مقاصد خاص و سایر توافقهای تأمین مالی خارج از تأمین استفاده

 اشخاص وابسته. معامالت زمده با

  نان دارای مهارت حسابداری و گزارشگری مالی مناس .کارکمبود کنبود یا

  صلی.نان اصلی، شامل خروج مدیران اجرایی اکارکتغییرات در

  اجرایی قرار نگرفته است. رانیتوجه مد ه موردکویژه ضعفهایی  نترلهای داخلی، بهکوجود ضعف در

 زمینه فناوری اطالزات و راهبردهای تجاری آن. تجاری در ناهماهنگی بین راهبرد واحد

 .تغییر در محیط فناوری اطالزات

 ری مالی.استقرار سیستمهای جدید و زمده فناوری اطالزات برای گزارشگ

 تجاری توسط مراجع نظارتی یا دولتی. بررسی نتایج زملیاتی یا مالی واحد

 .تحریفهای گذشته، سوابق اشتباهات یا تعدیالت زمده در پایان دوره

 و فروشهای زمده در پایان دوره. گروهیزمده شامل معامالت درون کمعامالت غیرزادی یا غیرسیستماتی

  بنـدی اوراق بهـادار و طبقه نار گذاشته شـده بـرای فـروشکاجرایی ثبت شده است. برای مثال، تمدید بدهیها، داراییهای  رانیه برمبنای نظر مدکمعامالتی
المعامله.سریع

 ارگیری استانداردهای حسابداری جدید.کب

 ای است.ه شامل فرایندهای پیچیدهکگیریهای حسابداری اندازه

  های حسابداری.براوردجمله  ن توأم با ابهام زمده است، ازگیری آه اندازهکرویدادها یا معامالتی

 محیطی.های مالی و جبران خسارات زیستهای فروش، تضمینجریان و بدهیهای احتمالی، برای مثال، ضمانتنامه دزاوی حقوقی در 

 


