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 لیاتک

 اربرد کدامنه 
ریزی و اجـرای ممییـات حسابرسـی تـورتهای مـالی مـی ارگیری مفهوم اهمیت در برنامـهکاین استاندارد، به موضوع مسئولیت حسابرس در زمینه ب . 1

ابرسی و اثـر تحریفهـای اتـنش نشـده )در ارگیری مفهوم اهمیت در ارزیابی اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسک، نحوه ب4501پردازد. در استاندارد 
 تورت وجود( بر تورتهای مالی تشریح شده است.

 اهمیت در حسابرسی
همیـت در در استانداردهای حسابداری، مفهوم اهمیت در زمینه تهیه و ارائه تورتهای مالی مورد بحث قرار گرفته است. در این استانداردها، مفهـوم ا . 2

 است: قالب موارد زیر تشریح شده
  تصـمیمات  وع، بتوانـد بـره بطور منطقی انتظار رود به تنهایی یـا در مجمـکشود تیقی می بااهمیتتحریفها، شامل اطنمات گزارش نشده، زمانی

 شود، اثر بگذارد،ه بر مبنای تورتهای مالی اتخاذ میکنندگان کاقتصادی استفاده
  گیرد، وار میتحریف یا هر دو قر کشود و تحت تأثیر اندازه یا ماهیت یمیقضاوت در مورد اهمیت با توجه به شرایط موجود انجام 
 نندگان به منـوان کتفادهاس کنندگان تورتهای مالی، با توجه به نیازهای اطنماتی مشترکقضاوت درباره موضومات بااهمیت از دیدگاه استفاده

اشـته دیار متفـاوتی ن است نیازهای اطنماتی بسـکه ممکنندگان خاص، کدهگیرد. اثر احتمالی تحریفها بر تصمیمات استفال میکگروه، ش کی
 گیرد. باشند، مورد توجه قرار نمی

  ند.کویژگیهای یاد شده مبنای مناسبی را برای تعیین سطح اهمیت توسط حسابرس فراهم می

نندگان کشـت حسـابرس از نیازهـای اطنمـاتی اسـتفادهای است و خـود تحـت تـأثیر برداتعیین سطح اهمیت توسط حسابرس مستیزم قضاوت حرفه . 3
 نندگان:کند این استفادهکه حسابرس فرض کمالی قرار دارد. لذا منطقی است تورتهای

زمینه فعالیتهای اقتصادی و تجاری و همچنین حسابداری شناخت مناسبی دارند و ماییند اطنمات مندرج در تورتهای مـالی را بـا  در ـ الف
 نند.کطالعه دقت الزم م

 ه تورتهای مالی با توجه به سطوش اهمیت، تهیه، ارائه و حسابرسی شده است.کنند کمی کدر ـ ب

 شود، آگاهی دارند.، قضاوت و در نظر گرفتن رویدادهای آتی تعیین میبراورده بر مبنای کگیری مبالغی از ابهامات ذاتی اندازه ـ پ

 نند.کمالی، تصمیمات اقتصادی منطقی اتخاذ می بر مبنای اطنمات مندرج در تورتهای ـ ت
شـود، در ارزیـابی اثـر ارگرفتـه میکریزی و اجـرای ممییـات حسابرسـی به در هـر دو مرحیـه برنامـهکـمفهوم اهمیت توسط حسابرس مـنوه بـر آن . 4

ر در نـوع اههـارنظ ی و همچنـین در تعیـینتحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریفهای اتنش نشده )در تورت وجود( بر تـورتهای مـال
 (1ـ: بند تکگیرد. )رگزارش حسابرس مورد استفاده قرار می

ند. چنین قضاوتی، مبنـایی را بـرای مـوارد زیـر کشود قضاوت میتیقی می بااهمیته کریزی حسابرسی، درباره اندازه تحریفهایی حسابرس در برنامه . 5
 آورد:فراهم می

 ت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای ارزیابی خطر،تعیین ماهی ـ الف
 تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت، و ـ ب
 تعیین ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی الزم. ـ پ

ا در مجمـوع( از آن سـطح تحریفهای اتنش نشده )به تنهـایی یـ ه اگرکریزی حسابرسی ضرورتاً به این معنا نیست سطح اهمیت تعیین شده در برنامه
ه کـند، هرچند کتیقی  بااهمیتن است بامث شود حسابرس آنها را کاهمیت تیقی خواهد شد. شرایط برخی از این تحریفها مممتر باشد همواره بیک

 بااهمیـتماهیتشـان  ه تـرفاً بـه دلیـلکشف تحریفهایی کمتر از سطح اهمیت تعیین شده باشد. اگرچه، طراحی روشهای حسابرسی برای کمبیغ آنها 
ه ماهیت تحریفهای اتنش نشده وشرایط خاص پدیـد آمـدن آنهـا را هنگـام ارزیـابی کهستند، غیرممیی است، با این حال، حسابرس نه تنها اندازه بی

 .2دهدآثارشان بر تورتهای مالی مورد توجه قرار می

                                                                                                                                                                            
 

 “ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی”، 450استاندارد حسابرسی  .1
 16ـ، بند ت450استاندارد حسابرسی  .2
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 تاریخ اجرا
 االجراست.شود، الزمو پس از آن شروع می 1392مالی آنها از اول فروردین  ه دورهکاین استاندارد برای حسابرسی تورتهای مالی  . 6

 هدف
 ریزی و اجرای ممییات حسابرسی است.ارگیری تحیح مفهوم اهمیت در برنامهکهدف حسابرس، ب . 7

 تعریف
متر از سـطح اهمیـت تعیـین شـده بـرای کابرس ه توسط حسکاز لحاظ مقاتد استانداردهای حسابرسی، اهمیت در اجرا به معنی مبیغ یا مبالغی است  . 8

طح ش نشـده از سـشف نشده و اتـنکشود تا بدین ترتیب احتمال فزونی مجموع تحریفهای مجمومه واحد، تعیین می کتورتهای مالی به منوان ی
، به مبیـغ همیت در اجرااارد مقتضی، اهش یابد. در موکمجمومه واحد به سطح پایین و مناسبی  کاهمیت تعیین شده برای تورتهای مالی به منوان ی

 شود.می اص نیز اطنقمتر از سطح یا سطوش اهمیت تعیین شده توسط حسابرس برای گروه معامنت، مانده حسابها یا موارد افشای خکیا مبالغی 

 الزامات

 ریزی حسابرسیتعیین سطح اهمیت و اهمیت در اجرا هنگام برنامه

نـد. اگـر در شـرایط کمجمومـه واحـد تعیـین  کی حسابرسی باید سطح اهمیت را برای تورتهای مالی به منوان یـیکحسابرس هنگام تدوین طرش  . 9
ی نهـا بـه مبـالغآه در تـورت تحریـف کـیا چند گروه معامنت، مانده حسابها یا موارد افشای خاتی وجود داشته باشـد  کخاص واحد تجاری، ی

قتصـادی ه تصـمیمات اکـمجمومـه واحـد، بـه طـور منطقـی انتظـار رود  کمـالی بـه منـوان یـمتر از سطح اهمیت تعیـین شـده بـرای تـورتهای ک
نـده حسـابها معامنت، ما نندگان تورتهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد، حسابرس باید سطح یا سطوش اهمیت مورد استفاده برای آن گروهکاستفاده

 (.11ـتا ت 2ـ: بندهای تکند)رکیا موارد افشای خاص را تعیین 

و تعیین ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسـی الزم، تعیـین  بااهمیتحسابرس باید اهمیت در اجرا را با هدف ارزیابی خطرهای تحریف  . 10
 (.12ـ: بند تکند )رک

 ار حسابرسیکتجدید نظر در سطح اهمیت با پیشرفت 
ه در تورت آگاهی از آن در زمان شروع حسابرسی، سطح اهمیت متفـاوتی را کتی دست یابد ار حسابرسی به اطنماکچنانچه حسابرس با پیشرفت  . 11

ا یـزم اسـت سـطح ند )در موارد مقتضـی الکمجمومه واحد بازنگری  کرد، الزم است در سطح اهمیت برای تورتهای مالی به منوان یکتعیین می
 (13ـ : بند تکافشای خاص نیز بازنگری شود(. )رسطوش اهمیت مربوط به گروه معامنت، مانده حسابها یا موارد 

 که الزم است سطح اهمیت پایین تری را برای تورتهای مـالی بـه منـوان یـکچنانچه حسابرس هنگام اجرای ممییات حسابرسی به این نتیجه برسد  . 12
حسـابها یـا  امنت، مانـدهش اهمیت مربوط به گروه معمجمومه واحد نسبت به سطح اهمیت تعیین شده اولیه در نظر گیرد )و یا در مورد سطح یا سطو

هیـت، ناسـب بـودن مامای دست یابد(، وی باید منوه بر تعیین ضرورت بازنگری در سـطح اهمیـت در اجـرا، موارد افشای خاص نیز به چنین نتیجه
 ند.کزمانبندی و میزان روشهای حسابرسی را بررسی 

 مستندسازی

 :1برسی مربوط به مبالغ زیر و موامل در نظر گرفته شده در تعیین آنها را گردآوری نمایدحسابرس باید مستندات حسا . 13

 (،9: بند کمجمومه واحد )ر کسطح اهمیت برای تورتهای مالی به منوان ی ـ الف
 (،9: بند کدر تورت ضرورت، سطح یا سطوش اهمیت برای گروه معامنت، مانده حسابها و موارد افشای خاص )ر ـ ب
 (، و10: بند کسطح اهمیت در اجرا )ر ـ پ
 (.12و  11: بندهای کار حسابرسی )رکبا پیشرفت  “پ” تا “الف”هرگونه تجدید نظر در سطوش اهمیت مطرش شده در بندهای ـ ت

*** 

                                                                                                                                                                            
 

 6و ت ـ 11تا  8، بندهای “(1395)تجدیدنظر شده  ات حسابرسیمستند”، 230استاندارد حسابرسی  .1
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 اربردیک توضیحات

 (4: بند ک)راهمیت و خطر حسابرسی 

ه آیا تـورتهای مـالی بـه کسب اطمینان معقول درباره این موضوع کیی حسابرس مبارت است از کدر حسابرسی تورتهای مالی، هدف  .1ـت
سـازد مجمومه واحد ماری از تحریف بااهمیت ناشی از تقیب یا اشتباه است یا خیر. دستیابی به این هدف حسابرس را قادر می کمنوان ی

، طبق استانداردهای حسـابداری تهیـه شـده بااهمیتهای ه آیا تورتهای مالی از تمام جنبهکتا براساس استانداردهای حسابرسی درباره این

حسـابرس بـا  1های خود، نسبت به تهیه و ارائه گزارش در مورد تورتهای مالی اقدام نمایـد.ند و با توجه به یافتهکاست یا خیر، اههارنظر 

. خطـر 2نـدکسـب میکعقـول اهش خطر حسابرسی به سطحی پایین و قابل پـذیرش، اطمینـان مکافی و مناسب برای کآوری شواهد جمع
ند. خطر کاست اههار نظر نامناسب ارائه  بااهمیتتورتهای مالی حاوی تحریف  هکه حسابرس در شرایطی کحسابرسی بدان معنی است 

. اهمیـت و خطـر حسابرسـی در تمـام مراحـل حسابرسـی بـه 3شـف اسـتکحسابرسی، تابعی از خطرهای تحریف بااهمیت و خطـر مـدم 
 گیرد:ر، مورد توجه قرار میخصوص در مراحل زی

 ،4تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ـ الف

 ، و5تعیین ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی الزم ـ ب

 .7و بر اههارنظر در گزارش حسابرس 6ارزیابی اثر تحریفهای اتنش نشده )در تورت وجود( بر تورتهای مالی ـ پ

 اجرا هنگام برنامه ریزی حسابرسی در یتت و اهمیاهم سطح تعیین

 (9: بند ک)ر مالحظات خاص واحدهای بخش عمومی

بر این،  روند. منوهنندگان اتیی تورتهای مالی واحدهای بخش ممومی بشمار میکگذاری و دستگاههای نظارتی اغیب از جمیه استفادهمراجع قانون .2ـت
رای تـورتهای بن سطح اهمیت تی غیر از تصمیمات اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، تعیین است برای اتخاذ تصمیماکتورتهای مالی مم

سابرسی ای خاص( در حمجمومه واحد )و در تورت لزوم، سطح یا سطوش اهمیت برای گروه معامنت، مانده حسابها و موارد افش کمالی به منوان ی
گذاری و مموم راجع قانونمأثیر الزامات قانونی، مقرراتی و یا سایر الزامات و نیازهای اطنمات مالی واحد بخش ممومی، تحت ت کتورتهای مالی ی

 گیرد.های بخش ممومی، قرار میمردم در رابطه با برنامه

 (9: بند ک)ر مجموعه واحد کصورتهای مالی به عنوان یبرای اهمیت  سطحتعیین به منظور  ی مشخصمعیارها ارگیریکب

معیار به منوان نقطه شـروع در تعیـین سـطح اهمیـت  کای است. اغیب درتد معینی از یتعیین سطح اهمیت مستیزم اممال قضاوت حرفه .3ـت
ب بـرای ایـن معیـار مناسـ کن است انتخاب یکه ممکشود. موامیی مجمومه واحد، در نظر گرفته می کبرای تورتهای مالی به منوان ی
 مبارت است از:منظور را تحت تأثیر قرار دهد 

 ها(،اجزای تورتهای مالی )مانند داراییها، بدهیها، حقوق تاحبان سرمایه، درآمدها و هزینه 

  سـت بـرای ان کـنندگان ممکواحد تجاری قرار دارد )به منوان مثال، استفاده کنندگان از تورتهای مالی یکه مورد توجه ویژه استفادهکاقنمی
 ز نمایند(،کسود، درآمد یا خالص داراییها تمررد مالی، بر میزان کارزیابی ممی

  ند،که واحد تجاری در آن فعالیت میکماهیت واحد تجاری، موقعیت آن در چرخه ممر، نوع تنعت و محیط اقتصادی 
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 اض تـامین قرز طریـق اسـتیت واحد تجاری و روشهای مورد استفاده برای تأمین مالی )به منوان مثال، چنانچه واحـد تجـاری تـرفا اکساختار مال

ه آنهـا بیشـتر بدماهای نسبت ن است به داراییها و اکنندگان تورتهای مالی ممکمالی نماید و نه از طریق افزایش سرمایه، در این تورت استفاده

 از میزان سود توجه داشته باشند(، و

 .نوسان نسبی معیار مورد نظر 

تواند مناسب باشد، شامل اقنم تورت سود و زیان از قبیل سود قبل از مالیات، جمـع درآمـدها، یه با توجه به شرایط واحد تجاری مکنمونه معیارهایی  .4ـت

ها و یا جمع حقوق تاحبان سرمایه یا خالص داراییها است. در واحدهای تجاری انتفامی اغیب سود قبـل از مالیـات ناشـی از سود ناخالص، جمع هزینه

ه سود قبل از مالیات ناشی از ممییات در حال تداوم نوسان زیادی داشته باشـد کگیرد. زمانید استفاده قرار میممییات در حال تداوم به منوان معیار مور

 تر باشد.ن است مناسبکاستفاده از معیارهای دیگری همچون سود ناخالص یا جمع درآمدها مم

هـای گذشـته، رد مـالی و وضـعیت مـالی مربـوط بـه دورهکـامل ممیهای مالی مورد استفاده معموالً شدر رابطه با معیار انتخاب شده، داده .5ـت

 ورد رسـیدگی وهای انجام شـده بـرای دوره مـبینیها یا پیشرد مالی و وضعیت مالی مربوط به دوره مورد رسیدگی، بودجهکآخرین ممی

 مـده( و شـرایطمواحد تجاری  کل یدر محیط واحد تجاری )به منوان مثال، تحصی بااهمیتهمچنین تعدینت انجام شده بابت تغییرات 

ه سـطح اهمیـت بـرای کنقطه شروع، در تورتی  کباشند. برای مثال، به منوان یتنعت یا محیط اقتصادی محل فعالیت واحد تجاری می

 شـود، ایجـادواحد تجاری خاص بر حسب درتدی از سود قبل از مالیات ناشی از ممییات درحال تـداوم تعیـین می کتورتهای مالی ی

 عیین سطح اهمیـته به منظور تکن است حسابرس را متقامد سازد کشود مماهش غیرمنتظره این سود میکه منجر به افزایش یا کشرایطی 

بر مبنای  درحال تداوم مجمومه واحد، استفاده از مبیغ تعدیل شده سود قبل از مالیات ناشی از ممییات کبرای تورتهای مالی به منوان ی

 تر است.سبنتایج گذشته منا

شـود. چنانچـه تـورتهای مـالی بـرای دوره دهـد، مربـوط میه حسابرس نسبت به آن گزارش ارائه میکسطح اهمیت، به تورتهای مالی  .6ـت

شود یـا واحـد تجـاری واحد تجاری جدید تأسیس می که یکشود )برای مثال در مواردی ماه تهیه  12متر از کگزارشگری مالی بیشتر یا 

 شود.دهد(، سطح اهمیت، برای تورتهای مالی تهیه شده برای آن دوره مالی تعیین میخود را تغییر میسال مالی 

ه کـوجود دارد بدین ترتیـب  ایای است. بین درتد تعیین شده و معیار انتخابی، رابطهمعیار انتخابی مستیزم اممال قضاوت حرفه کتعیین درتدی از ی .7ـت

هـد بـود. بـه منـوان ها بیشـتر خواار رفته برای جمع درآمدکبل از مالیات ناشی از ممییات در حال تداوم معموالً از درتد بار رفته برای سود قکدرتد ب

ه کـدانـد در حالیبت تولیـدی مناسـب کشـر کن است پنج درتد سود قبل از مالیات ناشی از ممییات در حال تداوم را بـرای یـکمثال، حسابرس مم

وجـود، مجه به شـرایط واحد غیرانتفامی مناسب تشخیص دهد. با این وجود، با تو کها را برای یآمدها یا جمع هزینهدرتد جمع در کن است یکمم

 تر مناسب باشد.ارگیری درتدهای باالتر یا پایینکن است بکمم

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 

واحد تجاری همواره با سود حقیقـی آن تفـاوت داشـته باشـد )بـه  کیناشی از ممییات در حال تداوم ه سود قبل از مالیات کدر شرایطی  .8ـت

ار ت نمایـد( معیـای از سود قبل از مالیات را به تـورت حقـوق و مزایـا برداشـ، بخش ممدهکمال ـمدیر که یکمنوان مثال، در مواردی 

 .تر باشدتواند مناسبدیگری )مانند سود قبل از حقوق و مزایا و مالیات( می

 خاص واحدهای بخش عمومی مالحظات

ن اسـت کـها منهای درآمدها یا مخارج منهای دریافتیها( ممها )هزینهها یا خالص هزینهدر حسابرسی واحدهای بخش ممومی، جمع هزینه .9ـت

ا بـر ومی رییهـای ممـه واحد بخش ممومی مسئولیت حفاهـت از داراکبرنامه باشد. در مواردی  کمعیار مناسبی برای ارزیابی فعالیتهای ی

 ن است داراییها معیار مناسبی برای تعیین سطح اهمیت باشد.کمم مهده دارد،
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 (9: بند ک)رسطح یا سطوح اهمیت برای گروه معامالت، مانده حسابها یا موارد افشای خاص 

متـر از سـطح کرود تحریفهـای ه انتظـار کـد حسابها یا موارد افشای خاتی وجود داشته باشـ ن است گروههای معامنت، ماندهکدر برخی موارد مم .10ـت
توانـد بـه ه میکموامیی  نندگان تورتهای مالی مؤثر باشد.کمجمومه واحد در آنها، بر تصمیمات استفاده کاهمیت برای تورتهای مالی به منوان ی

 ند به شرش زیر است:ک کمکتشخیص این موارد 
 نـوان مثـال، م خـاص )بـه مگیری یا افشـای اقـننندگان در زمینه اندازهکنتظارات استفادهقوانین، مقررات یا چارچوب گزارشگری مالی موثر بر ا

 ان راهبری واحد تجاری(.کمعامنت با اشخاص وابسته، و حقوق و مزایای مدیران اجرایی و ار

  ت دارویی(.کرش کتوسعه در یهای تحقیق و ند )مانند هزینهکه واحد تجاری در آن فعالیت میکموارد افشای اتیی با توجه به تنعتی 
 شود یا خیـر )ماننـد می ه به طور جداگانه در تورتهای مالی افشا شده است توجه خاتیکهای خاتی از فعالیت واحد تجاری ه آیا به جنبهکاین

 واحد تجاری تازه تحصیل شده(. کی

، بـا توجـه بـه شـرایط خـاص واحـد 10ـد افشای واجد خصوتیات بند تحسابرس به منظور ارزیابی وجود گروههای معامنت، مانده حسابها یا موار .11ـت
 ان راهبری و مدیریت واحد تجاری را مفید تشخیص دهد.کسب اطنع از دیدگاهها و انتظارات ارکن است کتجاری مم

 (10: بند ک)ر اهمیت در اجرا

ه مجمـوع کهستند، به منزله نادیده گرفتن این واقعیت است  همیتبااه به تنهایی کشف تحریفهایی کریزی حسابرسی ترفاً با هدف برنامه . 12ـت
فهای نی برای تحریتورتهای مالی شود و منوه بر آن حاشیه اطمینا بااهمیتن است منجربه تحریف کاهمیت، ممتحریفهای به تنهایی بی

شود ینظور تعیین ممیا چند مبیغ باشد( بدین  که طبق تعریف می تواند یکشود. اهمیت در اجرا )شف نشده در نظر گرفته نمیکاحتمالی 
الی به منوان سطح اهمیت برای تورتهای م بهشف نشده و اتنش نشده در تورتهای مالی نسبت که احتمال فزونی مجموع تحریفهای ک
ی عیـین شـده بـرایـت تاهش دهد. به همین ترتیب، اهمیت در اجرا در رابطه با سـطح اهمکمجمومه واحد را به سطح پایین و مناسبی  کی

شـف نشـده و کی ه احتمال فزونی مجموع تحریفهـاکشود گروههای معامنت، مانده حسابها یا موارد افشای خاص بدین منظور تعیین می
 وه سـطح پـایین بـاتنش نشده در آنها نسبت به سطح اهمیت تعیین شده برای آن گروه معامنت، مانده حسابها یـا مـوارد افشـای خـاص 

ای اسـت. اهمیـت در اجـرا ی ساده نیست و مستیزم اممـال قضـاوت حرفـهکانیکمحاسبه م کاهش یابد. تعیین اهمیت در اجرا یکمناسبی 
ی یفهای شناسایشود( و ماهیت و میزان تحرروز میه طی اجرای روشهای ارزیابی خطر بهکتحت تأثیر شناخت حسابرس از واحد تجاری )

 گیرد.جه انتظارات حسابرس در رابطه با تحریفهای موجود در دوره جاری، قرار میهای قبیی و در نتیشده در حسابرسی

 (11: بند ک)ر حسابرسی ارکبا پیشرفت  اهمیتسطح تجدید نظر در 

مجمومه واحد )و در تورت لزوم، سطح یا سطوش اهمیت برای گروههای معامنت، مانـده  کسطح اهمیت برای تورتهای مالی به منوان ی .13ـت
ف بخـش قتصمیم به تو افتد )برای مثال،ه در جریان حسابرسی اتفاق میکن است به دلیل تغییر در شرایط،کابها یا موارد افشای خاص( ممحس

ود در نتیجـه ه خـکـسب اطنمات جدید و یا تغییر در شناخت حسابرس از واحد تجـاری و ممییـات آن کای از فعالیت واحد تجاری(، ممده
د نتـایج ی انتظـار روار حسابرسـکـسی حاتل شده است، نیاز به تجدید نظر داشته باشد. به منوان مثال، اگر با پیشـرفت اجرای روشهای حسابر

مجمومـه  کیـی بـه منـوان ه در ابتدا برای تعیین سطح اهمیت برای تورتهای مـالکبینی شده برای پایان دوره )مالی واقعی با نتایج مالی پیش
 ظر نماید.ای داشته باشد، الزم است حسابرس در سطح اهمیت تجدید نفته است( تفاوت قابل منحظهواحد، مورد استفاده قرار گر

 


