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 لیاتک

 اربردکدامنه 
بااهمیـت مشـ ش شـده و این استاندارد به مسئولیت حسابرس در زمینه طراحی و اجرای روشهای حسابرسی الزم برای مقابله با خطرهـای تحریـف  . 1

 پردازد.مالی، می در حسابرسی صورتهای 3151ارزیابی شده توسط وی طبق استاندارد 

 تاریخ اجرا
 االجراست.شود، الزماز آن شروع می و پس 1394اول فروردین ه دوره مالی آنها از کمالی  این استاندارد برای حسابرسی صورتهای . 2

 هدف
طریق طراحی و اجرای روشـهای  افی و مناسب درخصوص خطرهای تحریف بااهمیت ارزیابی شده، ازکحسابرسی سب شواهد کهدف حسابرس،  . 3

 مقابله با آن خطرهاست. حسابرسی الزم برای

 تعاریف
 رفته است: ارک، اصطالحات زیر با معانی مش ش شده برای آنها بهای حسابرسیدر استاندارد . 4

شـف و اصـال  کیـا  ،نترلهـا در پیشـریریک ردکارکـ منظـور ارزیـابی ابرب شـی به شده طراحیرسی حساب روشهای .  ـ الف
 .هاتحریفهای بااهمیت در سطح ادعا

 شف تحریفهای بااهمیت در سطح ادعاها. آزمونهای محتوا شامل موارد زیر است:کمنظور  شده به روشهای حسابرسی طراحی آزمون محتوا. ـ ب

 ای معامالت، مانده حسابها، و موارد افشا، وآزمون جزئیات گروهه .1
 روشهای تحلیلی. .2

 الزامات

 لیکبرخوردهای 
: کنـد. )رکمـالی را مشـ ش  شده در سـطح صـورتهای لی برای مقابله با خطرهای تحریف بااهمیت ارزیابیکحسابرس باید برخوردهای  . 5

 (3ـتا ت 1ـبندهای ت

 شده در سطح ادعاها تحریف بااهمیت ارزیابیروشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای 
ف یـتحر هـایخطربـا  مقابلـه یبـران، آ زانیـو ماجرا  یت، زمانبندیه ماهک ندکو اجرا  یطراح ایگونه بهرا  الزم یحسابرس ید روشهایحسابرس با . 6

 (8ـتا ت 4ـت ی: بندهاک. )رباشدمناسب  هادر سطح ادعا شده ارزیابیت یبااهم
 د:یحسابرس با الزم، یحسابرس یروشها یو اجرا یاحطر یبرا .7

شـامل  ا مورد افشـایهر گروه معامالت، مانده حساب  یرا برا هادر سطح ادعا شده مش ش تیف بااهمیخطر تحر تعیین میزانل یدال ـ الف
 :ردیردر نظر ب موارد زیر

 (، ویخطر ذات یعنیمربوط ) یا مورد افشایه حساب خاص هر گروه معامالت، ماند یهایژگیو از احتمال تحریف بااهمیت ناشی . 1
صورت، حسابرس باید برای  این نترل(. درکنظر گرفته شده است )یعنی خطر  نترلهای مرتبط درکه آیا در ارزیابی خطر، کاین . 2

یزان مو  دی اجراند )یعنی حسابرس برای تعیین ماهیت، زمانبنکسب کنترلها، شواهد حسابرسی کرد کارکتعیین ابرب شی 
 (18ـتا ت 9ـ: بندهای تکند(، و )رکا کنترلها اتکرد کارکخواهد بر ابرب شی آزمونهای محتوا، می

 (19ـ: بند تک. )رنمایدسب کتری نندهکشواهد حسابرسی متقاعد ند،کباالتر ارزیابی  را میزان خطر قدرهر  ب ـ

 نترلهاکآزمون 
نترلهـای مربـوط، کرد کارکـرابطه بـا ابرب شـی  افی و مناسب درکسب شواهد حسابرسی کترلها را برای نکصورتی ملزم است آزمون  حسابرس در .8

 ه:کند کطراحی و اجرا 
حسـابرس  یعنـینترلها باشـد )کرد کارکشامل انتظار وی از ابرب شی  هاارزیابی حسابرس از خطرهای تحریف بااهمیت در سطح ادعا  ـ الف

 ایند(، کا کنترلها، اتکرد کارکبر ابرب شی  ب واهد جرا و میزان آزمونهای محتواتعیین ماهیت، زمانبندی ا برای
 (24ـتا ت 20ـ: بندهای تکند. )رکافی و مناسب در سطح ادعاها فراهم کتنهایی نتواند شواهد حسابرسی  آزمونهای محتوا به  ـ ب

                                                                                                                                                                            
 

 “(1393تش یش و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن )تجدیدنظر شده ”، 315استاندارد حسابرسی  .1
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نتـرل داشـته باشـد بایـد شـواهد حسابرسـی ک کبیشـتری بـر ابرب شـی یـ ایکـنترلهـا، اتکچنانچه حسابرس ب واهـد در طراحـی و اجـرای آزمـون  .9
 (25ـ: بند تکند. )رکسب کتری نندهکمتقاعد

 نترلهاکماهیت و میزان آزمون 
 نترلها، حسابرس:کدر طراحی و اجرای آزمون  .10

 ند:کجو، اجرا  و رسی شامل موارد زیر را همراه با پرسباید سایر روشهای حساب نترلهاکرد کارکسب شواهد حسابرسی درباره ابرب شی کمنظور  به ـ الف
 حسابرسی، نظر در طول دوره مورد نترلها در مقاطع زمانی موردکآزمون چرونری اعمال  . 1
 نترلها، وکنواختی اعمال کآزمون ی . 2
 (29ـتا ت 26ـ: بندهای تکنترلها. )رکهای اعمال سب شناخت از مجریان یا شیوهک . 3

 درصورت مثبـتیا خیر، و  اندنترلهای غیرمستقیم( وابستهکنترلها )کد به سایر نه باید آزمون شوکنترلهایی که آیا کند کد مش ش بای ـ ب

 رت دارد، یا خیـرنترلهای غیرمستقیم ضروکرد آن کارکسب شواهد حسابرسی پشتوانه ابرب شی که آیا کند کپاسخ، باید تعیین  بودن
 (31ـو ت 30ـ: بندهای تک)ر

 نترلهاکزمانبندی اجرای آزمون 
ه قصـد دارد بـه آن کـای مقطع زمـانی خـاص یـا در سراسـر دوره کنترلها را در یکاین استاندارد، آزمون  15و  12توجه به بندهای  حسابرس باید با .11

 (32ـت: بند کراهم شود. )رنظر حسابرس ف ای موردکه مبنای مناسبی برای میزان اتک ایگونه ند، بهکند، اجرا کا کنترلها اتک

 شده طی دوره سبکاز شواهد حسابرسی  استفاده
 ند، باید:کسب میکنترلها را طی دوره کرد کارکبه ابرب شی  ه حسابرس شواهد مربوطکدر مواردی  . 12

 ، وندکسب ک بعد از مقطع زمانی انجام آزمون نترلهاک عمل آمده در به شواهدی را درباره تغییرات عمده ـ الف
 (34ـو ت 33ـ: بندهای تکند. )رکه الزم است برای باقیمانده دوره گردآوری شود، مش ش کشواهد دیرری را  ـ ب

 یقبل یهایسب شده در حسابرسک یاستفاده از شواهد حسابرس
 و در ،نترلهـاک ردکارکـ یاره ابرب شـدربـ یقبلـ یهایحسابرس درشده  سبک یشواهد حسابرس از استفاده تعیین مناسب بودن یا نبودن یحسابرس برا .13

 رد:یگنظر  ر را درینترل با آزمون قبلی آن باید موارد زک کآزمون مجدد ی بین یزمان فاصلهن ییتع منظور ش دادن آن، بهیمناسب تش صورت 
 تجاری، واحد توسط خطر یابیارزند ی، و فرانترلهاکتجاری بر  ، نظارت واحدینترلکط ی، شامل محیداخل ینترلهاکر اجزای یسا یابرب ش ـ الف
 ،آن بودن ارکا خودی یدست شامل، نظر مورد نترلک یهایژگیاز و یناش یخطرها ـ ب
 ،اطالعات یفناور یعموم ینترلهاک یابرب ش ـ پ
 ه درکـنتـرل ک آن اعمـالانحـراف در  زانیـمت و یـماه شـامل، تجاری واحدتوسط  آناعمال  یچرونر و نترل مورد نظرک یابرب ش ـ ت

ای ل ابر عمـدهنترکه بر نحوه اعمال آن کنان صورت گرفته است کارکراتی در ییا تغیه آکنیو ا حسابرسیهای قبلی مش ش شده است
 ر،یا خیداشته باشد 

 شود یا خیر، وط، موجب بروز خطر جدیدی مییشرا خاص با توجه به تغییر درنترل ک یکر ییعدم تغ ه آیاکاین ـ ث

 (35ـ: بند تکنترل. )رکا بر آن کزان اتیت و میمف بااهیتحر هایخطر ـ ج

سـب کنـد، بایـد بـا کنترلهـا اسـتفاده کرد کارکشده در حسابرسی قبلی برای ارزیابی ابرب شی  سبکچنانچه حسابرس ب واهد از شواهد حسابرسی  . 14
نـد. کعیـین تآن شـواهد را  فتاده است، استمرار سـودمندینترلها بعد از حسابرسی قبلی اتفاق اکه در آن کای شواهد حسابرسی درباره تغییرات عمده

 ند، و:کیید نترلها تأکند تا شناخت خود را از آن کسب کبا مشاهده یا وارسی  جو همراه و طریق پرس حسابرس باید این شواهد را از
دهد، حسابرس باید تأبیر قرار  تحتشده در حسابرسی قبلی را  سبکچنانچه تغییرات واقع شده استمرار سودمندی شواهد حسابرسی  ـ الف

 (36ـ: بند تکند. )رکنترلها را در حسابرسی دوره جاری آزمون کآن 
بار در هر سه حسابرسی و در هر حسابرسی برخـی کم یک نترلها را دستکگونه اگر چنین تغییراتی واقع نشده باشد، حسابرس باید این ـ ب

و دوره نـد و در دکمـون نترلهـا را آزکدوره همه  که در یکوسیله از اینآزمون نماید و بدینند کا که قصد دارد برآنها اتکنترلها را ک
 (39ـتا ت 37ـ: بندهای تکند، اجتناب ورزد. )رکنترلی را آزمون نکبعدی هیچ 

 بر خطرهای عمده مکنترلهای حاک
 ند.کجاری آزمون  نترلها را در دورهکن ند، باید ایکا کبر خطری عمده ات مکنترلهای حاکاگر حسابرس ب واهد بر  . 15
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 نترلهاکرد کارکارزیابی اثربخشی 
اجـرای  نتیجـه شـده در شـفکه آیـا تحریفهـای کـنـد کارزیـابی  ایـن موضـوع را باید ی مربوطنترلهاکرد کارکحسابرس هنرام ارزیابی ابرب شی  . 16

 زمونهـای محتـوا، لزومـاًآبا اجرای  تحریفها نشدن شفکوجود  این با ا خیر.ی باشدمینترلها ک آن ردکارک نبودن ابرب ش از یکحاآزمونهای محتوا 
 (40ـ: بند تکباشد. )ربه ادعای مورد آزمون نمی نترلهای مربوطکشواهد حسابرسی درباره ابرب شی  شدنمعنای فراهم  به

ایـن موضـوعات و پیامـدهای  کشود، حسابرس باید برای درشف کند انحرافاتی کا کخواهد بر آنها اته حسابرس میکنترلهایی کچنانچه در اعمال  . 17
 (41ـ: بند تکه آیا: )رکند کای را انجام دهد و مش ش جوهای ویژه و احتمالی آنها، پرس

 ند یا خیر،کنترلها فراهم میکا بر کشده، مبنای مناسبی را برای ات نترل انجامکآزمونهای  ـ الف
 ، ضروری است یا خیر، یانترل بیشترکاجرای آزمونهای  ـ ب
 از آزمونهای محتوا ضروری است یا خیر. برای برخورد با خطرهای تحریف، استفاده ـ پ

 آزمونهای محتوا
 مـورد افشـای بـاو  حسـاب گـروه معـامالت، مانـدههـر  یبـرا محتوا را ید آزمونهایشده با ت ارزیابییف بااهمیحسابرس صرفنظر از خطرهای تحر . 18

 (47ـتا ت 42ـت ی: بندهاک)ر ند.کاجرا  و یطراحت یاهم
: بنـدهای کیـا خیـر. )ر ضرورت داردعنوان آزمون محتوا  سازمانی بهبرون یهتأیید سبک ه آیاک توجه قرار دهد این موضوع را مورد حسابرس باید . 19

 (51ـتا ت 48ـت

 با فرایند تهیه صورتهای مالی نهایی آزمونهای محتوای مرتبط
 داشته باشد:دربر نهایی است، یمال یه صورتهایته با فرایند ه مرتبطکرا ر یز یحسابرس ید روشهایمحتوا با یونهاآزم . 20

 .زیربنای آن یبا سوابق حسابدار یمال یصورتها مطابقت ـ الف

 (52ـ: بند تک)ر .ه استشد انجام یمال یصورتها هیته انیجر ه درکتی یاهم الت بایتعدرر یت و دیبااهم یحسابدار یبررسی ببتها ـ ب

 عمده یدر برخورد با خطرها شده ی طراحیمحتوا یآزمونها
ژه یـو یمحتـوا ید آزمونهـایـبا ،اسـت عمـده ی، خطرادعا یکدر سطح  شده یابیارزت یف بااهمیتحر ه خطرکجه برسد ین نتیبه اهرگاه حسابرس  . 21

آن  ،شـودیممحـدود  محتـوا یعمـده تنهـا بـه آزمونهـا یمقابله بـا خطرهـا یبرا یسرد حسابریکرو هک یموارد درند. کبرخورد با آن خطر را اجرا 
 (53ـ: بند تکرآزمونها باید شامل آزمونهای جزئیات باشد. )

 محتوا یآزمونها یاجرا یزمانبند
 ا انجام موارد زیر پوشش دهد:دوره باقیمانده را ب دیحسابرس با شود،یاجرا م یحسابرس مورد دوره طی ،محتوا یه آزمونهاک یدر موارد . 22

 ای،  مانده دورهیباق ینترلها براکآزمون  همراه بامحتوا  یآزمونها اجرای ـ الف
 افی بداند.که حسابرس اجرای این آزمونها را برای باقیمانده دوره کصورتی  شتر دریب یمحتوا یصرفاً اجرای آزمونها ـ ب

 (57ـتا ت 54ـت ی: بندهاکند. )رکان دوره فراهم مییشده طی دوره به پا گیریهای انجامجهبسط نتی یمعقول برا ییوسیله مبناحسابرس بدین
ه حسابرس هنرام ارزیابی خطرهـای تحریـف کشف شود کشود، تحریفهایی ه طی دوره مورد حسابرسی انجام میکچنانچه در جریان رسیدگیهایی  . 23

ریزی رنامـهبونهـای محتـوای ورت بازنرری ارزیابی خطر و نیز ماهیت، زمانبندی اجـرا یـا میـزان آزمباید ضررا نداشته است، وی  بااهمیت انتظار آن
 (58ـ: بند تکارزیابی قرار دهد. )ر شده برای باقیمانده دوره را مورد

 فایت ارائه و افشاک
مربـوط، بـا چـارچوب گزارشـرری مـالی  یمـوارد افشـا ، شـاملیمال یت ارائه صورتهایلکالزم انطباق  یحسابرس یحسابرس باید با اجرای روشها . 24

 (59ـ: بند تکند. )رکمربوط را ارزیابی 

 یو مناسب بودن شواهد حسابرس افیک یابیارز
ناسـب بـودن ارزیـابی م ،یاز حسابرسـ یریگجـهیقبـل از نت دیـبا سـب شـدهک یاجرا شده و شـواهد حسابرسـ یحسابرس یحسابرس بر اساس روشها . 25

 (61ـو ت 60ـت ی: بندهاک)ر .قرار دهد یابیارز ها راموردادعا در سطح تیاهمف بایتحر یخطرها
اظهـارنظر، بایـد همـه  ینـد. حسـابرس بـراکگیری سب شده است یا خیـر، نتیجـهکو مناسب  یافک یه آیا شواهد حسابرسکد درباره اینیحسابرس با . 26

 (62ـند تب: کاست. )ر یمال یمندرج در صورتها یا ناقض ادعاهاید یه مؤک دیاز شواه اعم رد،یرنظر ب مربوط را در یشواهد حسابرس
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سـب شـواهد ک ید بـرایـرده باشد باکن سبک یمال یت صورتهایاهمبا یادعا یکو مناسبی در مورد  یافک یاگر حسابرس شواهد حسابرس . 27
ا ی، نظر مشروط یمال یبه صورتها د نسبتیند باکسب کسب و منا یافک یند. اگر حسابرس نتواند شواهد حسابرسکتالش شتر، یب یحسابرس
 ند.کاظهارنظر ارائه  عدم

 مستندسازی
 :1ندکر را مستند ید موارد زیحسابرس با . 28

 زانیـمو  اجـرا یت، زمانبنـدیـو ماه یمال یدر سطح صورتها شده ارزیابیت یف بااهمیتحر یمقابله با خطرها یبرا یلک یبرخوردها ـ الف
 الزم، یبرسحسا یروشها

 ها، ودر سطح ادعا ارزیابی شده یبا خطرها مزبور یحسابرس یارتباط روشها ـ ب
 (63ـ: بند تک. )ریحسابرس یروشها یج حاصل از اجراینتا ـ پ

 ،بهـره ببـرد یجـار دوره ینترلها در حسابرسکرد کارک یدرباره ابرب ش یقبل یهایسب شده در حسابرسک یاگر حسابرس ب واهد از شواهد حسابرس .29
 ند.کرا مستند  یقبل یهایآزمون شده در حسابرس ینترلهاکا بر کات از گیریهای حاصلنتیجهد یبا

 است. زیربنای آن یحسابدار سوابق به یکمت یمال یه صورتهاک نشان دهدد یحسابرس با یمستندساز .30

*** 

 یاربردکحات یتوض

 (5: بند ک)ر یلک یبرخوردها
 ر باشد:یموارد ز تواند شاملیم یمال یدر سطح صورتها شده ارزیابی تیف بااهمیتحر یهاخطر ه بامقابل یراب یلک یبرخوردها .1ـت

 یاد حرفهیترد نررش حفظ درخصوص لزوم یحسابرس تیم ید به اعضاکیتأ. 

 خبره. ارشناسانک از استفاده ایژه یو ید مهارتهاجا وایتر با تجربه حسابرسان یریارگکب 

 شتر.یب یاعمال سرپرست 

 الزم. یحسابرس یانت اب روشهادر  ینیبشیارگیری عناصر غیرقابل پکافزایش ب 

 جـرای آن ا یجـا بهان دوره یپادر  محتوا یآزمونها یمثال، اجرا ی، برایحسابرس یزان روشهایا می اجرا یت، زمانبندیماهدر  یلکر ییایجاد تغ
 تر.نندهکواهد حسابرسی متقاعدسب شکدر طی دوره، یا تعدیل ماهیت روشهای حسابرسی برای 

 تـأبیر تحـت لـی حسـابرس بـرای مقابلـه بـا آنهـا،کنتیجه برخوردهـای  و در یمال یت در سطح صورتهایبااهم فیتحر هایخطر ارزیابی .2ـت
شـواهد  ا بودنکتا لقاب و یداخل ینترلهاکبه را حسابرس  عتمادتواند ایموبر م ینترلکط ی. محگیردقرار می ینترلکط یاز مح ویشناخت 
ان یـپا یا به جـار یحسابرس یروشها یبرخ تواندمیحسابرس  مثال، یبرا، جهینت درش دهد و یافزا یتجارجاد شده در واحد یا یحسابرس
ر است به طرق زیـ نکوس دارد، برای مثال، حسابرس ممکنترلی، ابر معکوجود، نارساییهای محیط  این با دوره انجام دهد. طی در، دوره
 ند:کنترلی مقابله کبرب ش نبودن محیط با ا
 جای انجام آن در طی دوره. در پایان دوره به یرسحساب یروشها شتریاجرای ب 
 محتوا یآزمونها یاجرا شتر بایب یشواهد حسابرسسب ک. 
  گیرد.قرار می یدر دامنه حسابرسه بررسی آنها کی یانهاکتعداد مافزایش 

ا یـ(، ییرد محتـوایکـمحتـوا )رو یآزمونها بر یدکتأمثال،  یحسابرس دارد. برا یلکرد یکبر رو یار عمدهیباد شده تاین، مالحظات یبنابرا .3ـت
 .(یبکیرد تریک)رو ندکمیمحتوا استفاده  یآزمونها ونترلها ک آزموناز  طور همزمان به هک یردیکرو

 هاعادر سطح اد شده ارزیابی تیف بااهمیتحر یدر برخورد با خطرها یحسابرس یروشها

 (6: بند ک)ر الزم یحسابرس یزان روشهایاجرا و م یت، زمانبندیماه

 یو اجـرا یطراحـ منظور بهمناسب  یرد حسابرسیکرو تعیین یبرا را ییمبنا ها،شده در سطح ادعا مش ش یحسابرس از خطرها یابیارز .4ـت
 ه:کنتیجه برسد  است به این نکبرای مثال، حسابرس مم .آوردفراهم میالزم،  یحسابرس یروشها
 خاص محسوب شود، یادعا یک مورد در شده ارزیابیت یف بااهمیتحر یهاخطرمؤبر با  یتواند برخوردیم ییتنهابه نترلهاکآزمون  یاجرا ـ الف

                                                                                                                                                                            
 

 6و ت ـ  11تا  8ی ، بندها“(1395ات حسابرسی )تجدیدنظر شده مستند”، 230استاندارد حسابرسی  .1
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آن  خطـر ارزیـابینترلها را در کابر  رو، حسابرس نیا ازادعاها مناسب است و،  برای بررسی برخیمحتوا  یآزمونها یصرفاً اجرا ـ ب
نترل کهیچ  ابرس،حس توسط خطر ارزیابی یروشهابا اجرای ه کباشد  نیاتواند یم گیریل چنین نتیجهیدل. گیردمیده یناد ادعاها
 یا بـر ابرب شـکـبـه ات یلیتمـا نترلهـاکآزمـون  اراییکـدلیـل نا حسابرس به ای ه به آن ادعا مربوط باشد، مش ش نشود،کمؤبری 

 ایزان آزمونهای محتوا نداشته باشد، یاجرا و م یت، زمانبندیهن مایینترلها در تعکرد کارک
 .است مؤبر یردیکرو، محتوا ینترلها و آزمونهاک یآزمونها ارگیریکبا ب یبکیرد تریکاز رو یریگبهره ـ پ
امالت، مانده حساب و گروه مع شده آزمونهای محتوا را برای هر رد انت ابکنظر از روی، حسابرس صرف18حال، طبق الزامات بند  این با 

 ند.کمورد افشای بااهمیت طراحی و اجرا می
، محاسـبه سب تأییدیهک، جو و ، مشاهده، پرسیوارس یعنی)ن، آ و نوع ا آزمون محتوا(ینترلها ک به هدف آن )یعنی آزمون یحسابرس یت روشهایماه .5ـت

 .ت را داردیاهم نیشتریارزیابی شده ب یدر برخورد با خطرها یحسابرس یت روشهای( اشاره دارد. ماهیلیتحل یا روشهای، مجدد یمجدد، اجرا
مربـوط ن آ بـه یه شـواهد حسابرسـکـ ی یا تـاریـ یزمانا دوره ی یحسابرس یروشها یزمان اجرا روشهای حسابرسی به یاجرا یزمانبند .6ـت

 ، اشاره دارد.شودیم
 ، اشاره دارد.ینترلکت یفعال کیتعداد مشاهده  ایاندازه نمونه  نظیرشده  ی اجراآزمونها روشهای حسابرسی به حجم زانیم .7ـت
 شده ارزیابیت یف بااهمیتحر هایخطربر مبنای ن، آ زانیو ماجرا  یت، زمانبندیه ماهک یاگونهبه  الزم یحسابرس یروشها یو اجرا یطراح .8ـت

 آورد.وجود می هبو ارزیابی خطر  یسابرسح یروشها نیب شفاف یندویپ بوده و برای برخورد با این خطرها مناسب باشد، هادر سطح ادعا

 الف(ـ7: بند ک)ر هاشده در سطح ادعا یابیارز یبرخورد با خطرها

 تیماه
مثـال،  یابـر گـرارد. بـرا آنهـاب کیـاجـرا و هـم تر مـورد یحسابرس ینوع روشها برتواند هم یشده توسط حسابرس م یابیارز یخطرها .9ـت

ن کـ، ممکو مـدار اسـناد یشده باال باشد، افزون بـر وارسـ ه خطر ارزیابیکدر مواردی  ط قراردادیشرا بودن املکاببات  یحسابرس برا
از هـا مناسـبتر از ادعا یبرخـ یبـرا ن اسـتکـمم یحسابرسـ یروشـها یبرخارگیری کن، بیا بر عالوه .ندکدیه ییبه دریافت تأ اقدام است
 شـده در یـابیارزف یـخطـر تحر ابـ برخـورد نین است بهترکممنترلها ک درآمدها، آزمون یسابرسمثال، در ح یرر باشد. براید یروشها

 وقوع باشد. یادعا رابطه با در شده ارزیابیف یخطر تحر اب برخورد نین است بهترکمم محتوا یآزمونها بودن، و املک یادعا رابطه با
 ه بـهکـجـه برسـد ین نتیـمثال، اگر حسابرس به ا یبراگیرد. خطر مورد توجه قرار می کن ی، دالیل تعیین میزایحسابرس یت روشهاین ماهییدر تع .10ـت

ن اسـت چنـین کـ، مماسـتن ییمربوط پا ینترلهاکت، بدون درنظر گرفتن یف بااهمیوقوع تحر گروه معامالت، خطر یکخاص  یهایژگیل ویدل
وجـود ل یـدل رس بـهرر، اگـر حسـابید یسو . ازندکیفراهم م مناسب راو  یافک یشواهد حسابرس ییتنها به یلیتحل یروشهاه کند کگیری نتیجه
 آزمـون زم اسـتملـ نرـاهآ، ندک یطراح را محتوا یآزمونها ند و ب واهد بر پایه این ارزیابی پایین،کن ارزیابی ییرا پاخطر  مؤبر، یداخل ینترلهاک
گـروه معـامالت واجـد  که یـکـن شرایط، زمانی روی خواهـد داد یمثال، ا یدهد. براانجام  ن استانداردیالف ا ـ8طبق الزامات بند نترلها را ک آن

 شود.ینترل مک، پردازش و یواحد تجار یستم اطالعاتیطور مرتب توسط س ه بهکده باشد یچیپرینواخت و غیکنسبت  به ویژگیهای

 اجرا یزمانبند
شـتر باشـد، یت بیف بااهمیخطر تحر قدر هرند. کان دوره اجرا یا پایا در طی دوره محتوا ر یا آزمونهاینترلها کتواند آزمون یحسابرس م .11ـت

را  یسـحسابر یروشـها ایـرد، کان دوره اجرا خواهد یا در پایان دوره یبه پا یکدر مقطعی نزدمحتوا را  یحسابرس به احتمال بیشتر آزمونها
 ماعـال بـدون منت ب یاانهکدر م یحسابرس یروشها ی)مانند اجرا واهد آورداجرا درخ به ینیبشیرقابل پیغ یا در زمانهای یبدون اعالم قبل

ه کـیمانمثال، ز یبرا توجه حسابرس باشد، از تقلب مورد یناش یه برخورد با خطرهاکچنین اقداماتی سودمند است  یژه زمانیو به (.یقبل
 یطـ یحسابرسـ یروشـها یه اجراکجه برسد ینت نین است به اکدهد، ممیش میرا تش  یارکو دست یف عمدیتحر یحسابرس خطرها

 ان دوره، مؤبر ن واهد بود.یبه پا آنج یبرای تعمیم نتا دوره
و  یه حسابرسـیدر مراحل اولش موضوعات عمده یدر تش  حسابرس به تواندیان دوره میقبل از پا یحسابرس یروشها یرر، اجراید یسو از .12ـت

 ، یاری رساند.اتموضوع گونه برخورد با این یبرا مؤبر یرد حسابرسیکرو اجرایی، یا تعیین رانیمد کمکفصل آنها به  و حل، جهینت در
 مثال: یبرا جراست،قابل ا از آن پس یا ان دورهیپا در تنها یسبرحسا یروشها ین، برخیعالوه برا .13ـت

 یحسابدار سوابقبا  یمال یصورتها مطابقت، 
 و ،یمال یه صورتهایته انیجر الت انجام شده دریتعد یبررس 
 یان دوره مالیدر پا نشده یقطعا خطر معامالت ی صوری فروش یقراردادها انعقادخطر  برخورد با یروشها. 
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 :دهد، عبارتند ازتأبیر قرار می را تحت یحسابرس یروشها یبندی اجرانحسابرس درباره زما تصمیمه ک یرریعوامل مربوط د .14ـت
 ینترلکط یمح. 

 نحـوه اجـرای شـاهدهمه کـ ییا روشـهایـ ندکبعداً تغییر ن است کمم یکیترونکال یهاهپروند مثال، یاطالعات مربوط )برا بودنزمان در دسترس 
 (.روی دهد ینیمع یدر مقاطع زمانتنها ن است کباشد ممیم نظر مد هانآ

 ود داشـته انتظار وج مورد سود به منظور دستیابی به یساختر یه قراردادهایق تهیدرآمدها از طر نماییبیشمثال، چنانچه خطر  یت خطر )برایماه
 (.ندک یدگیرس یره مالوان دیدر پارا قراردادها  ردیم برین است تصمکباشد، حسابرس مم

 شود.یبه آن مربوط م یه شواهد حسابرسک یزمان یا مقطع دوره 

 یحسابرس یزان روشهایم
ریزی شـده توسـط حسـابرس نان برنامـهیشده و سطح اطم یابیت، خطر ارزینظر گرفتن اهم از در پس یروش حسابرس کیزان یقضاوت درباره م .15ـت

ورت جداگانـه صـ زان هـر روش بـهیاز روشها حاصل گردد، م یبیکتر یریارگکخصوص، با ب هدف به کیبه  یابیه دستک یشود. زمانین مییتع
خورد بـا مثال، در بر یابد. براییش میت، افزایف بااهمیتحر یش خطرهایابا افز یحسابرس یزان روشهای، میلکطور  رد. بهیگتوجه قرار می مورد

 ایـن اشـد. بـابتواند مناسـب یروشهای تحلیلی با جزئیات بیشتر م یا اجرایش اندازه نمونه یاز تقلب، افزا یشده ناش یابیت ارزیف بااهمیخطر تحر

 نظر مربوط باشد. خطر مورد آن روش، بهه کابرب ش است  یتنها زمان یروش حسابرس کیزان یش میوجود، افزا
 ند،کرا میسر  حسابها هایپرونده و یکترونیکنشهای الکتر تراگسترده یآزمونها دتوانیانه میرا کمک به یحسابرس یهایکنکت ارگیریکب .16ـت

لـب، از تق یت ناشیف بااهمیتحر یمثال، در برخورد با خطرها یزان آزمونها را برایه حسابرس قصد دارد مکن موضوع در مواردی یه اک
 براسـاسمعـامالت  یسـاز، مرتبنشـهاکتراانت ـاب نمونـه  یبـرا توانـدیهـا میکنکگونـه ت نیا واقع شود. سودمندتواند یش دهد، میافزا
 .ار رودکبن آاز  اینمونه یجا جامعه به یکل ک ا آزمونیخاص،  یهایژگیو

 یعمومبخش  واحدهایمالحظات خاص 
اسـت  نکـبر حسابرسی و دیرـر الزامـات خـاص حسابرسـی مم مکعمومی، الزامات قانونی و مقرراتی حا حسابرسی واحدهای ب شدر  .17ـت

 تأبیر قرار دهد. مالحظات حسابرس را درباره ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی الزم تحت

 کوچکواحدهای تجاری مالحظات خاص 
یـا میـزان مستندسـازی  نباشـد تشـ یش قابـل توسط حسابرس نترلی زیادیکن است فعالیتهای ک، ممکوچکیار در واحدهای تجاری بس .18ـت

 ،شـهای حسابرسـییه حسابرس بر آزمونهای محتـوا در انجـام روکت ن استکمم چنین مواردی، نترلها محدود باشد. درکطراحی یا اعمال 
بـه  ین اسـت دسـتیابکـمم نترلهـاکنترلی یا سـایر اجـزای کد نادر، نبود فعالیتهای برخی موار وجود، در این ارایی بیشتری داشته باشد. باک

 ن سازد.کافی و مناسب را غیرممکشواهد حسابرسی 

 ب(ـ7: بند ک)رارزیابیهای باالتر خطر 
میزان شواهد را افزایش دهد  است نکشود، حسابرس ممسب میکتری نندهکدلیل ارزیابی باالتر خطر، شواهد حسابرسی متقاعد ه بهک زمانی .19ـت

 ند.کب سکابع مستقل را سب شواهد مؤید از برخی منکسب شواهد از اش اص بالث یا کید بیشتر بر کاتر نظیر تأکات تر و قابلیا شواهد مربوط
 نترلهاکآزمون 

 (8: بند ک)رنترلها کطراحی و اجرای آزمون 
ت در یاهمف بایتحر شف و اصال کا ی یریشریپ یا را براآنه یرس، طراحه حسابکشود یم اجرا یینترلهاک مورد در تنها نترلهاک آزمون .20ـت

از  یکهر  ده باشد،استفاده ش یحسابرس مورد دوره طی م تلف یامالً متفاوت در زمانهاک ینترلهاکچنانچه از  داند.یمناسب م ادعا یک
 گیرد.یقرار م یبررس مورد جداگانه هانآ

دو مورد  وجود، در هر این بااست.  و ارزیابی آنها نترلهاکاعمال  شناخت از طراحی وسب ک از متفاوت نترلهاکرد کارک ی شآزمون ابرب .21ـت
 یمـون ابرب شـآز همزمـان انجـام هکـبه این نتیجـه برسـد ن است کحسابرس مم ن،یشود. بنابراسانی استفاده میکی یحسابرس یاز روشها

 افزاید.ارایی حسابرسی میکبه  سب شواهد مربوط به اعمال آنها،کو  یطراح یابینترلها با ارزکرد کارک
 نیـا بـا ، امـاده باشـدنشـ ینترلها طراحـک عنوان آزمون طور مش ش به بهن است کخطر مم ارزیابی یروشها ین، گرچه برخیا بر عالوه .22ـت

 محسـوبنترلهـا کون آزمـ عنـوان بـه جه،ینت درو اهم آورد فرنترلها ک ردکارک یرا درباره ابرب ش یشواهد ،ن روشهایان دارد اکوجود ام
 ر باشد:ین است شامل موارد زکمحسابرس م خطر توسط یابیارز یروشها مثال، یشود. برا

 هااز بودجه اجرایی رانیدرباره استفاده مدجو  و پرس. 
  اجرایی. رانیتوسط مدماهانه  یاو مبالغ بودجه یواقع یهانهیسه هزیمقامشاهده 
 یااز مبالغ بودجه یانحرافات مبالغ واقع ییجویمربوط به پ یگزارشها یوارس. 
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 دهد، اما دریم به دست آنها اعمال یا عدم و اعمال یتجار واحد یبندبودجه یروشها یطراحاز  یشناخت ،یحسابرس ین روشهایا یاجرا 
 یبنـدت در طبقهیـاهمبا یفهـایشـف تحرکا یـ یریرشیپدر  یبندنظام بودجه ردکارک یرا درباره ابرب ش یشواهد ن استکحال مم عین
 ند.کفراهم ها نهیهز

 نـد. اگرچـه هـدف آزمـونکات آن اجـرا یـمعامله را همزمـان بـا آزمـون جزئ یک هاینترلکن است آزمون کحسابرس مم ن،یا بر افزون .23ـت
 یـکات یـمـون جزئو آز نترلهاکآزمون همزمان  یاجرا باتوان هر دو هدف را یاست، اما م اتیجزئ یمتفاوت از هدف آزمونها ،نترلهاک

، از صورتحساب کیبه  یدگیبا رس است نکمم، حسابرس مثال ی. براردک نیتأم( شودنامیده می منظوره آزمون دوه اصطالحاً کمعامله )
 رمنظوره، با د دو آزمون کی .ندک یز گردآوریآن معامله را ن به مربوط ییمحتوا یابد و شواهد حسابرسینان یدن آن اطمیب رسیتصو به

 شود.طور جداگانه، طراحی و ارزیابی می از آنها به کی نظر گرفتن اهداف هر
و  یافکـ یشـواهد حسابرسـ دبتوانـ ییتنهابـه هکـابـرب ش  یمحتـوا یآزمونهـا یه طراحکجه برسد ین نتین است به اکحسابرس مم ،موارد یبرخ در .24ـت

خـود را بـا اسـتفاده از  یتهـایتجـاری فعال واحـده کن است روی دهد کمم ین موضوع زمانیا .1ن استکرممیند، غک فراهم هامناسب را در سطح ادعا
شـته باشـد. شود، وجود ندایجاد میاطالعات ا یستم فناوریجز آنچه توسط س معامالت به درباره مستنداتیگونه چیدهد و هیاطالعات انجام م یفناور
 ند.کنترلهای مربوط را اجرا کب، حسابرس ملزم است آزمون  ـ8چنین مواردی، طبق بند  در

 (9: بند ک)ر مورد نظر یاکات میزان و یشواهد حسابرس
 با تنها و مناسب یافک یسب شواهد حسابرسکه ک مواردی ژه دریو بهنترلها باشد )کبر آزمون  یرد حسابرسی اساساً مبتنیکه روک مواردی در .25ـت

 .ستجو شودجنترلها ک ردکارک یدرباره ابرب ش ینان باالتریسطح اطم ن استک( ممستین یا عملی ریپرانکما وامحت یآزمونها یاجرا

 نترلهاکزان آزمون یت و میماه

 الف( ـ10: بند ک)رجو  و پرسهمراه با  یحسابرس یر روشهایسا
ـابراین یافکنترلها ک ردکارک یه ابرب شدربار مناسبو  یافک یشواهد حسابرس یگردآور یبرا ییبه تنها جو و پرس .26ـت ـایست. بن  یحسابرسـ یروشـها رین، س

ـترینان بیاطم تواند، میمجدد یا اجرای یرسواهمراه با  جو و پرس خصوص، انجام نیا در. ردیگیاستفاده قرار م مورد جو و همراه با پرس ـبت یش بـه  را نس
 شود.یه صرفاً به مقطع زمانی انجام آن مربوط مرا نتایج مشاهدی، زدنکجو و مشاهده فراهم  و انجام پرس

شـود. ین میـینترل خاص تعکت آن ینترل، باتوجه به ماهک کرد یکارک یدرباره ابرب ش یسب شواهد حسابرسک یالزم برا ینوع روش حسابرس .27ـت
 یحسابرسـ سـب شـواهدک ین اسـت بـراکـمنـد، حسـابرس مکنترل پشتیبانی ک کرد یکارک یتجاری از ابرب ش مثال، اگر مستندات واحد یبرا

 رد ین مسـتنداتیت چنـن اسـکـنترلهـا، ممکمـورد سـایر  حـال، در ایـن آن مستندات بپـردازد. بـا ینترلها، به وارسکن یرد اکارک یدرباره ابرب ش
ز بعضـی اا یـت، یسـئولمر و ایـاخت نظیـر تعیـین، نترلیک طیعوامل مح یبرخمورد  مثال، در یصورت وجود، مربوط نباشد. برا ا دریدسترس نباشد 
اهد طی، شـویشـرا چنـین در وجـود نداشـته باشـد. رد آنهـاکارکـدربـاره  یمسـتندات است نکای، ممانهیرا نترلهایک نظیر، ینترلک انواع فعالیتهای

ا اسـتفاده از یـ نظیـر مشـاهده یحسابرسـ یر روشـهایجـو همـراه بـا سـا و از طریـق پـرستوانـد ینترلها مکرد کارک یمربوط به ابرب ش یحسابرس
 سب شود.کانه، یرا کمکبه  یحسابرس یهایکنکت

 نترلهاکزان آزمون یم
نترلهـا کاز باشـد، افـزایش آزمـون یـن یترننـدهکمتقاعد ینترل بـه شـواهد حسابرسـک کی ردکارک یه در خصوص ابرب شک یدر موارد .28ـت

برس حسـا توجه ها موردنترلک زان آزمونین مییتع یبرا نترلها،کا به کزان اتیبر م است، عالوه نکه ممکتواند مناسب باشد. موضوعاتی می
 :ر استیشامل موارد زرد، یقرار گ

 مورد حسابرسی دوره طی تجاری واحدنظر توسط  نترل موردکاعمال  فراوانی. 

 ندکیا مکاتنظر  نترل موردکرد کارک یبر ابرب ش طی آن مدت ه حسابرسک یاز دوره مورد حسابرس زمانی مدت. 

 نظر نترل موردکانتظار از  انحراف مورد ضریب. 
 شد. خواهد سبکدر سطح ادعا  نترلهاکرد کارک یابرب ش خصوص دره ک یشواهد حسابرس بودن اکات مربوط و قابل 

 سب خواهد شدک نظر مورد یمرتبط با ادعا ینترلهاکر یسا آزمون ه باک یزان شواهد حسابرسیم. 

 زان آزمونها ارائه شده است.یخصوص م شتر دری، رهنمودهای ب5302در استاندارد 

                                                                                                                                                                            
 

 30، بند 315استاندارد حسابرسی  .1
 “(1395)تجدیدنظر شده گیری در حسابرسی نمونه”، 530استاندارد حسابرسی  .2
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نباشـد. انتظـار  ارکـنتـرل خودک یـک زان آزمـونیـش میافـزا بـه یازین است نکاطالعات، مم یپردازش در محیط فناور یذات ینواختیکدلیل  به .29ـت
 مـورد یمیدا یهاادهرر دیا دیها، ل، پروندهه برنامه )شامل جداوکشود، مرر آن نواخت اعمال یکصورت  ار همواره بهکنترل خودک کرود یمی

ار کـن یـه اکـگـردد )نظـر اعمـال می وه مـوردیار بـه شـکـنترل خودک یکه کشود ه حسابرس متقاعد میک یموارد درند. کر ییاستفاده برنامه( تغ
اعمـال  ی شـابرب اسـتمرار نیـیتع یرا بـرا زمال یآزمونها ین است اجراکرد(، ممیانجام گ یرریا در زمان دینترل کدر زمان استقرار آن  تواندیم
 شامل تعیین موارد زیر باشد:د نتوایم گونه آزمونها نیدهد. اقرار  توجه مورد ،نترلک آن

 گیرد، صورت نمیر برنامهییتغ بر مکحا مناسب ینترلهاک بدون اعمال ر برنامهییتغه کاین، 

 وشوداده میاستف پردازش معامالت یاز نس ه مجاز برنامه براه کاین ، 

 مربوط، ابرب ش هستند. یعموم ینترلهاکرر یه دکاین 

 تجـاری واحـد هکـ یمـوارد ه درژیو ، بهها انجام نشده استدر برنامه یرییگونه تغه هیچکن این موضوع نیز باشد ییشامل تع تواندیم گونه آزمونها نیا
منیـت وط بـه نحـوه تـأمین ان اسـت سـوابق مربـکمم حسابرسمثال،  یند. براکیتفاده ماسنها آا نرهداشت ی لیبدون تعد، مادهآ یافزارنرم یهااز بسته
 جود ندارد.نظر، و طول دوره مورد ستم دریرمجاز به سیغ یه دسترسکبر این ند مبنیکسب کند تا شواهدی ک یاطالعات را وارس یفناور

 ب( ـ10: بند ک)رم یرمستقیغ ینترلهاکآزمون 
نترلهای غیرمستقیم گـردآوری شـود. بـرای مثـال، کرد کارکاست ضرورت یابد شواهد حسابرسی پشتوانه ابرب شی  نکمم برخی شرایط، در .30ـت

ار ورد آزمـون قـرمبر سقف اعتبار مجاز را  گیرد ابرب شی اقدامات مسئول بررسی گزارش فروشهای نسیه مازاده حسابرس تصمیم میکزمانی
بـر صـحت  مکاحـنترلهـای کشـود. ه مستقیماً بـه حسـابرس مربـوط میکنترلهایی است کبه آن،  ربوطشده و پیریریهای م دهد، اقدامات یاد

 شوند.ینترلهای غیرمستقیم محسوب مکآوری اطالعات(، نترلهای عمومی فنکگونه گزارشها )برای مثال  این اطالعات مندرج در
شـواهد  بـا ارکـنتـرل خودک کیـ اعمال مربوط به یشواهد حسابرس چنانچهاطالعات،  یفناور محیط پردازش در یذات ینواختیک لیدل به .31ـت

 مـوردسـابرس حوسـط ت ر برنامـه(،ییتغ ینترلهاکژه یو )به یواحد تجار یعموم ینترلهاکرد کارک یباره ابرب ششده در سبک یحسابرس

 ند.کفراهم  هانترلک ردکارک یباره ابرب شرا در توجهی قابل یشواهد حسابرس تواندیرد، میقرار گ یبررس

 نترلهاکآزمون اجرای  یزمانبند

 (11: بند ک)ر نظر مورد یاکات دوره
 ینترلهـاکماننـد آزمـون  ه سـازد،بـراوردرا  هدف حسـابرس ن استکمم شود،یمربوط م یزمان مقطع یکبه  صرفاًه ک یشواهد حسابرس .32ـت

نـد، کا کـنی اتدوره زمـا کنترل در طی یک کیحسابرس ب واهد بر رر اگر ید یسو از مالی. ان دورهیدر پا هایم بر شمارش موجودکحا
 نـد.کربـوط فـراهم منترل در مقـاطع زمـانی کرد کارک یالزم را درباره ابرب ش یه بتواند شواهد حسابرسکمناسب خواهد بود  ییآزمونها

 باشد. ینترلها توسط واحد تجارکتواند شامل آزمونهای نظارت بر یگونه آزمونها منیا

 ب(ـ12: بند ک)ردوره  یسب شده طک یفاده از شواهد حسابرساست
 از: عبارتند حسابرسی طی دوره،مانده دوره، پس از یباق یبرا نیاز مورد ین شواهد حسابرسییتع مؤبر برعوامل  .33ـت

 شده در سطح ادعاها. ت ارزیابییف بااهمیت خطرهای تحریاهم 
 دها و نـی، فرایالعـاتسـتم اطیرات سییـاز مقطع انجام آزمـون، شـامل تغ ا پسهرات عمده آنییو تغ اند،آزمون شده دوره یط هک یخاص ینترلهاک

 .یتجار نان واحدکارک
 نترلهاک رد آنکارک یدرباره ابرب ششده  سبک یزان شواهد حسابرسیم. 
 دوره از ماندهیباق مدت. 
 الزم براساس آن. یوامحت یاهش آزمونهاکمنظور  نترلها، بهکحسابرس بر  نظر مورد یاکزان اتیم 
 ینترلکط یمح. 

 یتجـار نظارت واحـدآزمون  ای باقیمانده نترلها در دورهک ردکارک یابرب ش ی، با گسترش آزمونهامثالً، دتوانیشتر میب یشواهد حسابرس .34ـت
 .سب شودک ،هانترلکبر 
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 (13: بند ک)ر یقبل یهایسب شده در حسابرسک یاستفاده از شواهد حسابرس
نـد، بایـد کاسـتفاده  یدوره جـار یعنوان شواهد حسابرسـ حسابرسیهای قبلی به شده در سبک یاز شواهد حسابرس ب واهدحسابرس  هک شرایطی در .35ـت

ن یـبـه ا یقبل یر حسابرسدن است کمثال، حسابرس مم ی. براندکافتن از استمرار سودمندی آن شواهد اجرا ینان یاطم یالزم را برا یحسابرس یروشها
عـد ار بکـنتـرل خودک کیرات ییه آیا تغکش اینیتش  ینظر بوده، اعمال شده است. وی برا ه مدک ار، آنرونهکنترل خودک یکه کده باشد یجه رسینت

 .پـردازدیالزم م یبرسـسـب شـواهد حساکتأبیر قرار دهد، بـه  را تحت رد آنکارکه استمرار ابرب شی کاز انجام حسابرسی قبلی در حدی بوده است 
 بررسـی. اسـتافتـه ی رییـنترلهـا تغکدام کـنـد کانه مشـ ش مییرد راکارک یگزارشها یاجرایی و وارس رانیجو از مد و رس با پرسحساب مثال، یبرا

 .باشد نترلهاکرد کارک یشب ابر درباره یدر دوره جار نیاز شواهد مورداهش کا یش یافزاوانه تواند پشتیرات میین تغیمربوط به ا یشواهد حسابرس

 الف( ـ14: بند ک)ر یقبل یهایحسابرس تغییر یافته بعد از یترلهانک
ا بـر کـادامه ات یبرا ییمبنا دیرر هک سازد متأبر چنان ی راقبل حسابرسیهایسب شده در ک یشواهد حسابرس مربوط بودن تواندیمرات ییتغ .36ـت

حتمـال ا بـهرد کـافـت یاز آن در را یدیه بتوان گزارش جدک باشد محدود به آنستم یر در سییتغ اگر مثال، ی. براآنها وجود نداشته باشد
 .اهد گراشـتابر ن و جاری( شده در حسابرسیهای قبلی )برای حسابرسی دوره سبک یبر مربوط بودن شواهد حسابرس زیاد این موضوع

بـرای  واهدشـ مربـوط بـودن آن بـر ایـن موضـوع ،شـود ره و پـردازشیـذخمتفـاوت  یاگونهها بهسبب شود داده یرییتغ حال، اگر این با
 گرارد.جاری تأبیر می حسابرسی دوره

 ب( ـ14: بند ک)راند ردهکنر ییتغ یقبل یهایحسابرس به نسبته ک یینترلهاک
 :هک یینترلهاک درخصوص یقبل یهایسب شده در حسابرسک یحسابرس شواهدا بر کات ا یا عدمکات .37ـت

 اند، و ردهکن رییتغن آزمون آنها، یاز زمان آخر ـ الف
 د،نده اهشکرا  ایه خطر عمدهک نیستند یینترلهاک جمله از ـ ب
ن گونـه یـن آزمـون قبلـی و آزمـون دوبـاره ایبـ ین، فاصله زمانیبر ا افزوندارد.  یحسابرس بستر یاه به قضاوت حرفهکموضوعی است  
بـار بایـد  کیـال سـ م سهک دست ب ـ14طبق الزام مندرج در بند  ،حال هر دردارد، اما  یحسابرس بستر یاز به قضاوت حرفهینترلها نک
 رد.کنترلها را آزمون کگونه  این

آزمـون  بـین آزمـون قبلـی و یزمان احتمال زیاد فاصله بهشتر باشد، ینترلها بکا بر کزان اتیا میت یف بااهمیخطر تحر قدر ، هریلکطور  به .38ـت
اهش دهـد، یـا کـ رانتـرل ک یـکآزمون دوبـاره  بین آزمون قبلی و یزمان است فاصله نکمم هک یاملد. عوشویتر موتاهکنترلها کدوباره 

 ر است:یشامل موارد ز شود، یقبل یهایسب شده در حسابرسک یشواهد حسابرس استفاده از باعث عدم
 ضعیف ینترلکط یمح. 

 نترلهاکبر  ضعیف نظارت. 

  دستی. ینترلهاکعمده بودن میزان 

  نترلها.ک ارگیریکبر ب نانکارکرات ییتغتأبیر شدید 

 ندکیجاب مینترل را اک یکر در ییه ضرورت تغک یریط متغیشرا. 

  اطالعات. یمربوط به فناور یعموم ینترلهاکحرف 

 ،نـدکا کات یقبل یهایشده در حسابرس سبک یشواهد حسابرس مورد آنها بر ب واهد دره حسابرس کوجود داشته باشد  یینترلهاکچنانچه  .39ـت
بـه و  نـدکیم نیتـأم ینترلـکط یرد محـکارکـ یرا دربـاره اسـتمرار ابرب شـ یدیشواهد مؤ، ینترلها در هر حسابرسکاز آن  یبرخآزمون 
 ند.کیم کمک یقبل یهایشده در حسابرس سبک یحسابرسشواهد  برا کات بارهحسابرس در یریگمیتصم

 (17و  16 ی: بندهاک)رنترلها کرد کارک یاثربخش یابیارز
 باشد. یداخل ینترلهاکت در یاهمبا یوجود ضعف ای قوی ازتواند نشانهیمشود یشف مک یحسابرس یروشها یبا اجرا هک یتیاهمف بایتحر .40ـت
 ی. عـواملدید آیپد ین است انحرافاتکمم ینترلها توسط واحد تجارکوه اعمال یه در شکته نهفته است کن نینترلها اکرد کارک یدر مفهوم ابرب ش .41ـت

 د.شـومقـرر  یلهـانترکبـروز انحـراف از  موجـبتواند یم یانسان ید در حجم معامالت و خطاهایشد ی، نوسانات فصلینان اصلکارکر ییچون تغ
ی با ادعاها تا سـطح طاهش خطر مرتبک یه براکتواند نشانه آن باشد یانتظار، م نسبت مورد سه بایمقا خصوص در شف شده بهکنسبت انحرافات 

 رد.کا کنترلها اتکتوان بر یشده است، نم یابیه توسط حسابرس ارزک
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 (18: بند ک)ر محتوا یآزمونها
 گروه معامالت، ماندههر  یمحتوا را برا ید آزمونهایشده با یابیت ارزیف بااهمیتحر های، حسابرس صرفنظر از خطر18طبق الزامات بند  .42ـت

 ی، قضـاوتاز خطـر حسابرس ارزیابی الف( هکت است ین واقعیدهنده ا الزام نشانن یند. اکا و اجر یطراح تیبااهم یمورد افشاو  حساب
 جملـه از، یذاتـ یتهایمحـدود یدارا ینترل داخلـکستم یهر س و ب( مش ش نشوند تیبااهمف یتحر یهاهمه خطر ن استکمم است و

 است. اجرایی انریوسط مدنترلها تک دنگرار پا ریز

 محتوا یازان آزمونهیت و میماه
 ه:کجه برسد ین نتین است به اکط، حسابرس ممیبسته به شرا .43ـت

 یابیـه ارزکـ ی، مـواردمثـال یباشد. بـرا یفاکتواند یم ییتنها به یلیتحل یروشها ی، اجراقبول قابل پایین به سطح حسابرسی اهش خطرک یبرا 
 .ودشیم یبانینترلها پشتکآزمون  از حاصل یحسابرس از خطر، با شواهد حسابرس

 از آزمون جزئیات مناسب است. صرفاً استفاده 
 شده است. یابیارز یمقابله با خطرها یبرا ارکراهن یات، مناسبتریجزئ یو آزمونها یلیتحل یاز روشها یبکیتر 

در استاندارد  .هستند ینیبشیه در گرر زمان، قابل پک رودیار مکب معامالت حجم باالیی از مورد درشتر یب ،یلیتحل یروشهالی، کطور  به .44ـت
 ارائه شده است. یان حسابرسیارگیری روشهای تحلیلی در جرکب یبرا یی، الزامات و رهنمودها5201

 ا وقوع،یوجود  یمرتبط با ادعاهاآزمونهای جزئیات  مثال، یات مؤبر است. برایجزئ ینظر بر طراحی آزمونها ت خطر و ادعای موردیماه .45ـت
رر، آزمونهای ید یسو . ازمربوط باشد یسب شواهد حسابرسکو  یمال یده در صورتهاش اقالم درج م انت اب از میاناست مستلز نکمم

درج شـود و  یمـال یدر صورتها رودانتظار می هکاست مستلزم انت اب از میان اقالمی باشد  نکممامل بودن، ک یادعا به مربوط جزئیات
 .باشد یمال یدر صورتها هاآن اسکانع ییجویپ از آن، متضمن پس

ل یـدل توانـد بـهیممحتـوا  یزان آزمونهـایـ، مشـودیم نظـر گرفتـه نیز در یداخل ینترلهاک ،تیف بااهمیخطر تحر یابیارز ه درکآنجا  از .46ـت
مناسب  یموارد ردتنها  یحسابرس روش یکزان یش میحال، افزا این با ابد.یش یافزا ،نترلهاکآزمون از  ج حاصلینتاب ش نبودن تیرضا
 نظر مربوط باشد. خطر مورد ه آن روش، بهکاست 

، یرـریوجـود، موضـوعات د نیـا شـود. بـایم گرفتـهنظر  دراندازه نمونه  معموالً در قالب آزمونهازان یمات، یئجز یآزمونها یدر طراح .47ـت
 گیرد. بـرای راهنمـایی بیشـتر بـهتوجه قرار می ا خیر، موردی دارد یشتریب یابرب ش اقالم انت اب یروشهارر یداستفاده از  ه آیاکاینشامل 

 .2شود همراجع 500استاندارد 

 (19: بند ک)ر یسازمانبرون یهاهیدییتأسب کضرورت  یبررس
ایـن روش شـود، امـا نبایـد سـازمانی اغلـب مربـوط محسـوب میهای برونبه مانده حسابها و اجزای آنها، تأییدیـه در بررسی ادعاهای مربوط .48ـت

ری و تجـا بـین واحـد ها، یـا معـامالتنامـهمورد شـرایط قراردادهـا، توافق است در نکمحدود به اینرونه اقالم شود. برای مثال، حسابرس مم
سـب شـواهد حسابرسـی درخصـوص نبـود شـرایط خـاص، از کاسـت بـه منظـور  نکـنـد. همچنـین ممکاش اص بالث، درخواست تأییدیه 

ه کـع انجـام شـود طور مش ش برای تأییـد ایـن موضـو است درخواست تأییدیه به نکی استفاده شود. برای مثال، ممسازمانهای برونتأییدیه
های آنهـا، تأییدیـه ه درکتجاری وجود ندارد. موقعیتهای دیرری  واحد کبر ادعای انقطاع زمانی درآمدهای ی مؤبر“ توافق جنبی”گونه هیچ
 ست:ال موارد زیر نند، شامکشده فراهم  مربوطی برای برخورد با خطرهای تحریف بااهمیت ارزیابی تواند شواهد حسابرسیسازمانی میبرون

 ی.کبه روابط بان ی و سایر اطالعات مربوطکمانده حسابهای بان 

 .مانده حسابهای دریافتنی و شرایط آنها 

 ار مش ش روی آن.کتجاری نزد دیرران به قصد فروش یا انجام  االهای امانی واحدک 

 شود.نندگان منابع مالی نرهداری میکال یا تأمینکنزد و عنوان وبیقه، صورت امانت یا به به هکیت اموال کاسناد مال 

 ه ه تـا تـاریخ ترازنامـکـای گراریهای تحصـیل شـدهمنظور حفاظت آنهـا، یـا سـرمایه شده نزد اش اص بالث به گراریگراریهای امانتسرمایه
 تحویل نشده است.

  شده در قرارداد وام. نییدهندگان، شامل شرایط بازپرداخت و محدودیتهای تعبه واممبالغ بدهی 

 حسابهای پرداختنی و شرایط آنها. مانده 

                                                                                                                                                                            
 

 “(1395)تجدیدنظر شده  روشهای تحلیلیشواهد حسابرسی ـ ”، 520استاندارد حسابرسی  .1

 10، بند “(1395)تجدیدنظر شده  یشواهد حسابرس”، 500 یاستاندارد حسابرس .2
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ه کـنـد، امـا ادعاهـایی نیـز وجـود دارنـد کتواند شواهد حسابرسی مربوطی را برای برخی ادعاهای خاص فـراهم سازمانی میهای برونچند تأییدیه هر .49ـت
سـازمانی، های برونییدیـهشوند. برای مثال، دریافـت تأمتر مربوط محسوب میکه کند کمورد آنها فراهم می سازمانی شواهدی را درهای برونیهتأیید

 ند.کاتری در مورد وجود حسابهای دریافتنی در مقایسه با قابلیت وصول آنها فراهم میکشواهد قابل ات
سـب شـواهد کسـازمانی بـرای هـدفی خـاص، فرصـتی را بـرای های برونه دریافـت تأییدیـهکـجه برسـد است به این نتی نکحسابرس مم .50ـت

غلـب شـامل ی اکمـورد مانـده حسـابهای بـان آورد. برای مثال، درخواست تأییدیه درمیحسابرسی درخصوص سایر موضوعات نیز فراهم 
ا گیری حسـابرس راسـت تصـمیم نکـین مالحظـاتی مممـالی نیـز هسـت. چنـ به سـایر ادعاهـای صـورتهای درخواست اطالعات مربوط
 تأبیر قرار دهد. سازمانی، تحتهای بروندرخصوص استفاده از تأییدیه

عنوان آزمونهای محتوا مؤبر باشد، شـامل  سازمانی، بههای بروناز تأییدیه به استفاده گیری حسابرس نسبتتواند در تصمیمه میکعواملی  .51ـت
 موارد زیر است:

 نظـر  ضوع مـوردبه مو ه از آگاهی الزم نسبتکه پاس ها توسط ش صی تهیه شود کصورتی نظر. در اهی م اطب تأییدیه از موضوع موردآگ
 یابد.ا بودن پاس ها افزایش میکات برخوردار باشد، قابل

 برای ارائه پاسخ تأییدیه، برای مثال، م اطب تأییدیه: توانایی یا تمایل م اطب تأییدیه 

o است مسئولیت ارائه پاسخ به درخواست تأییدیه را نپریرد، نکمم 

o هزینه بداند، بر یا پربه تأییدیه را زمان است ارائه پاسخ نکمم 

o شود، داشته باشد،ه از ارائه پاسخ ناشی میک ایاست نررانیهایی درباره مسئولیت قانونی بالقوه نکمم 

o باشد، یا ردهکپولی دیرری ببت  است معامالت را به واحد نکمم 

o وزمـره، موضـوع ره در آن ارائه پاسخ به درخواستهای تأییدیـه، در روال انجـام فعالیتهـای کند کاست در محیطی فعالیت  نکمم
 مهمی قلمداد نشود.

ننـد کاسـت تـالش  نکطور اتفاقی به تأییدیه پاسخ دهند یا مم است به تأییدیه پاسخ ندهند، به نکچنین شرایطی، م اطبان تأییدیه مم در 
 اهش دهند.کا بودن پاسخ تأییدیه را کات ه قابلک
 ری متـکای کـلیـت اتاست پاس های درخواسـت تأییدیـه از قاب نکبیطرفی م اطب تأییدیه. اگر م اطب تأییدیه، جزء اش اص وابسته باشد، مم

 برخوردار باشد.

 ب(ـ20: بند ک)ر یینها یمال یه صورتهایبا فرایند ته مرتبط یمحتوا یآزمونها
 یمـال یند گزارشرریفرا یدگیچیت و پیبه ماه ،شده انجام التیتعدرر یو د یحسابدار یببتها ازحسابرس  بررسیهایزان یم نیز ت ویماه .52ـت

 دارد. یبستر مربوطت یف بااهمیتحر یهاو خطر تجاری واحد

 (21: بند ک)رعمده  یمحتوا در برخورد با خطرها یآزمونها
شـده  عمـده طراحـی یبا خطرهـا طور مش ش برای برخورد ه بهکرا  محتوا ید آزمونهایبان استاندارد، حسابرس یا 21 طبق الزامات بند .53ـت

توانـد شده است، می افتیماً از م اطبان مناسب دریه مستقک یهای برون سازمانهیدییقالب تأ در یاجرا درآورد. شواهد حسابرس است، به
ا یـز تقلـب ا یت ناشـیـف بااهمیـعمـده تحر یدر برخورد با خطرهـا یه وکای باال کت اتیقابل با یسب شواهد حسابرسکبه حسابرس در 
انتظـار  ود مـوردسـبـه  دسـتیابی یاجرایی بـرا رانیه مدکش دهد یمثال، اگر حسابرس تش  یند. براک کمکازمند است، یاشتباه به آنها ن

ا یـپردازنـد بافتـه یتحقـق ن یدرآمـدها ییبـه شناسـا اجرایـی رانیده مـکـتوانـد وجـود داشـته باشـد ین خطـر میفشار قرار دارند، ا تحت
بـه تنهـا  را هیـدیین است درخواسـتهای تأکط، حسابرس برای مثال، ممین شرایادر نند. کاال صادر کش از حمل یصورتحساب فروش را پ

 تحویـل، حـق خید فـروش، شـامل تـارات قـراردایـنـد م اطبـان تأییدیـه جزئکبر آن، درخواست  ند، و عالوهکمحدود ن یمبلغ بده دییتأ

 یهاهیـدییتأگونـه  نیال شواهد حاصل از یمکت منظور بهتواند ین، حسابرس میا بر نند. افزونکز تأیید یط حمل را نیو شرا االکبرگشت 
 د.نکجو  و اال پرسکط حمل یو شرا فروش یرات قراردادهاییدرباره تغ تجاری واحد یرمالینان غکارکاز  ،یسازمانبرون

 (23و  22 ی: بندهاک)رمحتوا  یآزمونها یاجرا یزمانبند
ن یـده اسـت. بـا ایفامکا ی دهیفایب یدوره جار یحسابرس یلی، براقب حسابرسی در محتوا یآزمونها یحاصل از اجرا یثر موارد، شواهد حسابرسکادر  .54ـت

طریـق  ی ازمـال تـأمین کار یساختدرباره  در حسابرسی قبلی یتجارواحد  یوقحق ارشناسکاظهارنظر مثال،  یز وجود دارد. براین ییحال، موارد استثنا
ت ن اسـکـمم یواردمـن یز مربـوط باشـد. در چنـیـن دوره نیـتوانـد در ا یاست، مـدر آن موضوع رخ نداده  یرییگونه تغچیه هک صدور اوراق بهادار

دچـار آن،  ضوع مرتبط بـاه شواهد و موکنیقبلی مناسب باشد، مشروط به امحتوا در حسابرسی  یآزمونها یحاصل از اجرا یاستفاده از شواهد حسابرس
 د.نان حاصل شوی، از استمرار سودمندی آن شواهد اطمیدر دوره جار یحسابرس ینشده باشند، و با اجرای روشها یر اساسییتغ
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 (22: بند ک)ردوره  طیسب شده در ک یاستفاده از شواهد حسابرس
اطالعات مربوط به ش دهد و یحسابرسی مؤبر تش  محتوا را در طی دوره مورد یآزمونها ین است اجراکابرس ممط، حسیشرا یدر برخ .55ـت

 :مطابقت دهد تاو  نماید سهیمقا مقاطع میانیدر  سهیبا اطالعات قابل مقا را ان دورهیپا یهامانده
 ،ندکمش ش  دنرسینظر م به یرعادیه غکرا  یمبالغ ـ الف
 د، وینما ییجویلغ را پنرونه مبایا ـ ب
 ند.کاجرا  ماندهیباقدوره  یات را برایئجز یا آزمونهای یلیتحل روشهای ـ پ

ت موجـود یـبااهم یفهایشف تحرک، خطر عدم یبعد یدر مقاطع زمان یاضاف یمحتوا در طی دوره بدون انجام آزمونها یآزمونها یاجرا .56ـت
اسـت بـر  نکـوارد زیر مممشود. عواملی نظیر این خطر بیشتر می تر باشد،وره باقیمانده طوالنیهر قدر د دهد.یش میان دوره را افزایدر پا

 اجرا شدن یا نشدن آزمونهای محتوا در طی دوره ابر بررارد.
 مربوط. ینترلهاکرر یو د ینترلکط یمح 

 یبعد یدر مقاطع زمان یحسابرس یروشها یاجرا یاز برایدر دسترس بودن اطالعات مورد ن. 

 محتوا. یدف آزمونهاه 

 شده یابیارز تیف بااهمیتحر خطر. 

 مرتبط با آن. یا مانده حساب و ادعاهایت گروه معامالت یماه 

 بـهانـده میدوره باقوشـش بـرای پ نترلهاکمحتوا و آزمون  یاز آزمونها یبکیتر یجراا ایمناسب  یمحتوا یآزمونها یاجرا یحسابرس برا ییتوانا 
 ان دوره.یت موجود در پایبااهم یفهایحرشف تک اهش خطر عدمک منظور

 ر قرار دهد:یتأب مانده تحتیدوره باق یرا برا یلیتحل یروشها ین است اجراکر ممیعواملی نظیر موارد ز .57ـت
 آن.دهنده لکیتش یجزااو  یت نسبیاز نظر مبلغ، اهم خاص حسابهای ا ماندهیمعامالت  یان دوره گروههایپا یهامعقول مانده ینیبشیت پیقابل 
 بـودن مناسـبره و دو طـی حسـابها در ا مانـدهیمعامالت  یاگونه گروههنیل ایو تعد لیتحل و هیتجز یبرا یتجارواحد  یمناسب بودن روشها 

 .یحسابدار یانقطاع زمان
 بـه یلمـا یگزارشـرر یتطالعـاسـتم ایمانده توسـط سیباقدر دوره  شده انجامان دوره و معامالت یپا یهاآوردن اطالعات مربوط به مانده فراهم 

 داشته باشد:ت یفاک زیر موارد ییجویپ یه براک یاگونه
 ،(شودانجام می به آن یکنزد یزمان مقاطع ای دورهان یدر پا هک شامل معامالت یا ببتهایی)عمده و  یرعادیغ حسابداری یا ببتهایمعامالت  ـ الف

 ه رخ نداده است، وک یانتظار وردا نوسانات مید یل بروز نوسانات شدیرر دالید ـ   ب
 .ا مانده حسابهایمعامالت  یهادهنده گروهلکیرات رخ داده در اقالم تشییتغ ـ   پ

 (23: بند ک)ردوره  طیشف شده ک یفهایتحر
زان یـا میـ.اجـرا  یت، زمانبنـدیـطی دوره، تعـدیل ماه رمنتظرهیغ یفهایشف تحرکدلیل  ه بهکرسد یجه مینت نیا ه حسابرس بهک یهنرام .58ـت

ه اجـرا شـد یوشهارا اجرای مجدد یتواند شامل گسترش یالت مین تعدیمانده ضرورت دارد، ایدوره باق یشده برا یزیربرنامه یآزمونها
 ان دوره باشد.یدر طی دوره، برای پا

 (24: بند ک)رت ارائه و افشا یفاک

و  یبنـده طبقهکـمـالی آنرونـه  از صـورتهای کیـ مربوط، به نحوه ارائـه هـر یفشا، شامل موارد ایمال یت ارائه صورتهایلک یابیدر ارز .59ـت
شـود. در جـه میتوهمـراه  یادداشـتهایو  یمال یصورتها یم و محتوایل، نحوه تنظکش را بازتاب دهند، و یف مناسب اطالعات مالیتوص

 یمـال یااقالم در صورته یبندات ارائه شده، طبقهیزان جزئی، مشده استفاده اصطالحات مالی برای مثال، به لیت ارائه صورتهایکارزیابی 
 شود.یم توجه ،یمال یصورتهادرج مبالغ در  یو مبان
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 (27تا  25 ی: بندهاک)ر یو مناسب بودن شواهد حسابرس افیک یابیارز

شـده و بـر اسـاس شـواهد  یزیربرنامه یبرسحسا یروشها یاست. حسابرس با اجرا یرارکانباشت شونده و ت یندی، فرایمال یصورتهال یحسابرس .60ـت
ل یتعـد ازمنـدین شده یزیربرنامه یحسابرس یر روشهایزان سای، زمانبندی اجرا و متیه ماهکجه برسد ینت نیا بهن است کسب شده ممک یحسابرس
 مثال: یبرا داشته باشد. یریارزیابی خطر، تفاوت چشمر یه با اطالعات مبناکابد یدست  یدین است به اطالعات جدکحسابرس مم. است

 وانـدتیمر دهـد و ییـخطر تغ ارزیابیرا درباره  یوقضاوت  ن استکممند کیشف مکمحتوا  یآزمونها یه حسابرس با اجراک ییفهایزان تحریم 
 باشد. یداخل یهانترلکت در یاهمبا یضعف نشانه

 شود. افیکیا نا متضادا شواهد ی یحسابدار سوابق وجود مغایرت بینن است متوجه کحسابرس مم 
 است نشده آن مش شاز  شیه پک باشد یتیاهمف بایاست بیانرر خطر تحرن کمم یلک یاجرا شده در مرحله بررس یلیتحل یروشها. 

معامالت،  یاز گروهها یا تعدادیهمه  یبرا شده یابیارز یخطرها یبر اساس بازنررر شود یناگزن است کمم طیین شرایحسابرس در چن
 ،315اسـتاندارد در د. نـک یابیـارز مجـدداًشـده را  یزیربرنامـه یحسابرسـ یمرتبط با آنها، روشها یادعاها ا موارد افشا وی، حسابها مانده

 1است. شدهتوسط حسابرس ارائه خطر  یابیارز یباره بازنرردر یشتریب یرهنمودها
ر یتـأب نحـوه به توجه ،رو نیا از .است یاستثنائ یدادیه، روشد مش شا اشتباه یتقلب مورد  یکه کند کن فرض یتواند چنیحسابرس نم .61ـت

باشـد یـا خیـر، میمناسـب  شـده انجـام یابیـارز ه آیـاکـاین نیـیتع بـرای ،شده یابیارزت یف بااهمیتحر یبر خطرها فیتحر یکشف ک
 رود.شمار می موضوعی مهم به

 ر است:یهمچون موارد ز یر عواملیی و مناسب تلقی شود، تحت تابافکتواند شواهد حسابرسی ه میکمورد آنچه  قضاوت حسابرس در .62ـت
 ت یـاهمبا یبـرالقوه بتوانـد اب یفهایرر تحریبا د مجموع ا دری ییتنها ه بهک مورد نظر و احتمال آن یف بالقوه موجود در ادعایت تحریزان اهمیم

 داشته باشد. یمال یبر صورتها

 ونه خطرها.گنیمقابله با ا شده توسط آنان برای مقرر یهانترلکو  اجرایی انریمد یبرخوردها یابرب ش 

  بالقوه مشابه. یفهایدرباره تحر یقبل یهایسب شده در حسابرسکتجارب 

 روشها قبیل نیا یاجرا باا اشتباه یموارد تقلب  تش یشاجرا شده، شامل  یحسابرس یج روشهاینتا. 

 دسترس دراطالعات  یاکت اتیمنبع و قابل. 

 یشواهد حسابرس ینندگکزان متقاعدیم. 

 آن. یداخل ینترلهاکط آن، شامل یو مح یواحد تجار از شناخت 

 (28: بند ک)ر یمستندساز
 ینترلهـاکو  یواحد تجار یدگیچیت، اندازه و پیر ماهیتأب دارد و تحت یحسابرس بستر یا، به قضاوت حرفهیزان مستندسازیل و مکش .63ـت

 قرار دارد. یاستفاده در حسابرس مورد یو متدولوژی و فناور یاحد تجاردسترسی اطالعات و آن، قابلیت یداخل
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