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 لیاتک

 اربردکدامنه 
ییت حساابر  درصواوط طراحای و ناد، و باه مسا وکماایی را تراریم می استفاده در حسابرسی صورتهای این استاندارد، شواهد حسابرسی مورد . 1

 باشاد یمعقاویگیریهای این شواهد پرتوانه نتیجه هک یاگونه پردازد بهافی و مناسب میکسب شواهد حسابرسی کاجرای روشهای حسابرسی جهت 
 رد.یگیقرار م وی اظهارنظر یه مبناک

های اربرد دارد. سایر استانداردهای حسابرسی به جنباهکبرسی شده در جریان انجام حساسبکمورد تمام شواهد حسابرسی  این استاندارد در . 2
(، 5702ارتباط با موضوعی صاط )برای مثاال، اساتاندارد  شده درسبک(، شواهد حسابرسی 3151صاصی از حسابرسی )برای مثال، استاندارد

ساب شاده کافی و مناساب کاهد حسابرسای ه آیا شواک(، و ارزیابی این5203سب شواهد حسابرسی )برای مثال، استاندارد کروشهای صاط 
 پردازند.( می3305و  2004است یا صیر )استانداردهای 

 خ اجرایتار
 االجراست.شود، الزمیو پس از آن شروع م 1395آنها از اول فروردین  یه دوره مایک یصورتهای مای یحسابرس ین استاندارد برایا .3

 هدف
معقاول گیریهایی افی و مناساب پراتوانه نتیجاهکه بتواند شواهد حسابرسی کای است گونه ابرسی بههدف حسابر ، طراحی و اجرای روشهای حس . 4

 .ندکسب کرا رد، یگقرار می وی اظهارنظر یه مبناک

 فیتعار
 ار رفته است:کدر این استاندارد، اصطالحات زیر با معانی مرخص شده برای آنها ب . 5

ی وجاوه، کاترونیکدریافات و پرداصات و ساوابق انتقااالت ای کی و سوابق پرتیبان نظیار مادارثبتهای حسابدار -سوابق حسابداری ا ایف
س کساابداری مانعه در دفااتر حکابه صورتهای ماایی  ل، و معین، و سایر تعدیالت مربوطکصورتحسابها، قراردادها، دفاتر روزنامه، 

 فرا.ها و موارد اتطبیق ها، محاسبات، صورتتخویص هزینه ی پرتیبان برایکترونیکاربرگهای دستی و ایکنرده است، و سوابقی نظیر
قارار  یاظهاارنظر و یه مبنااکا گیریهایی اساتیجاهبه نت یابیدست یتوسط حسابر  برا استفاده مورداطالعات  ـ شواهد حسابرسی ا ب

 .باشدمیر اطالعات یو سا یمای یه صورتهایته یمبنا یسوابق حسابدار شامل اطالعات موجود در یرد. شواهد حسابرسیگیم
ار او در آن کا هکااز حسابداری یاا حسابرسای  غیر ایزمینهشخوی حقیقی یا حقوقی دارای تخوص در  ـ تجاری ارشناس واحدک ا پ

 .گیردقرار میاستفاده  مورد به تهیه صورتهای مایی کمکبرای  زمینه توسط واحد تجاری
 یابیاارز از نیااز، متارثر ماورد یشاواهد حسابرسا تیامکاسات.  یهد حسابرسات شوایمکار یمع ـ (یشواهد حسابرس)بودن  یافک ا ت

 شواهد است. آن تیفیکن یهمچن ت ویف بااهمیتحر یحسابر  از صطرها
شاواهد  باودن اکاات و قابالباودن  معناای مرباوط ه بهکاست  یت شواهد حسابرسیفیکار یمع ـ مناسب بودن )شواهد حسابرسی( ا ث

 رد.یگاظهارنظر حسابر  قرار می یه مبناکاست  ییهایریگجهیتاز ن یبانیدر پرت یحسابرس

 الزامات

 افی و مناسبک شواهد حسابرسی
افی و مناساب، تناساب کسب شواهد حسابرسی که در شرایط موجود، با هدف کند کای طراحی و اجرا گونهحسابر  باید روشهای حسابرسی را به . 6

 (25-تا ت 1-ت ی: بندهاکداشته باشد. )ر

 عنوان شواهد حسابرسی استفاده به اطالعات مورد
عنوان شواهد حسابرسی توجاه  استفاده به ا بودن اطالعات موردکات بودن و قابل حسابر  هنگام طراحی و اجرای روشهای حسابرسی باید به مربوط . 7

 (33-تا ت 26-ت ی: بندهاک)رند. ک
حاد  ار وی تهیاه شاده باشاد، حساابر  درکاز  استفاده تجاری یا با ارشنا  واحدکسی، توسط عنوان شواهد حسابر استفاده به اگر اطالعات مورد . 8

 (36-تا ت 34-ت ی: بندهاکارشنا  برای اهداف حسابر  باید: )رکار آن کمیزان اهمیت  توجه به ضرورت و با
 (43-ت تا 37-: بندهای تک. )رندکارشنا  را ارزیابی کطرفی آن صالحیت، تواناییها و بی ا ایف
 (47-تا ت 44-: بندهای تکند. )رکسب کارشنا  شناصت کار آن کاز  ا ب
 (48-: بند تکند. )رکعنوان شواهد حسابرسی پرتوانه ادعای مربوط را ارزیابی  ارشنا  بهکار آن کمناسب بودن  ا پ

                                                                                                                                                                            
 

 “(1393شده  تجاری و محیط آن )تجدیدنظر طریق شناصت واحد ترخیص و ارزیابی صطرهای تحریف بااهمیت از”، 315استاندارد حسابرسی  .1
 (“1383شده  تداوم فعاییت )تجدیدنظر”، 570استاندارد حسابرسی  .2

 (“1395شده  شهای تحلیلی )تجدیدنظررو -شواهد حسابرسی”، 520استاندارد حسابرسی  .3

 “(1391شده  )تجدیدنظر یحسابرس یطبق استانداردها یحسابر  مستقل و انجام حسابرس یلکاهداف ”، 200. استاندارد حسابرسی 4
 “(1393شده  شده )تجدیدنظر برصوردهای حسابر  با صطرهای ارزیابی”، 330 یاستاندارد حسابرس .5



 500استاندارد حسابرسی 

  سابرسیشواهد ح

 (1395شده  )تجدیدنظر
 

3 

ه آیا این اطالعات برای اهداف حساابر  باه کند کزیابی تجاری، باید این موضوع را ار حسابر  هنگام استفاده از اطالعات تهیه شده توسط واحد . 9
 توجه به شرایط موجود، اقدامات زیر را انجام دهد: تواند باباشد یا صیر. وی حسب مورد میا میکات افی قابلکاندازه 
 (50-و ت 49-: بندهای تک)ر ور، وکبودن اطالعات مذ املکمورد صحت و  سب شواهد حسابرسی درک ا ایف
 (51-: بند تکباشد یا صیر. )رافی دقیق و حاوی جزئیات میکمیزان  ه آیا اطالعات مزبور برای اهداف حسابر  بهکزیابی اینار ا ب

 سب شواهد حسابرسیکمنظور  انتخاب اقالم برای آزمون به
ه بارای دساتیابی باه کاناد کای تعیاین گونه ا بههای انتخاب اقالم برای آزمون رنتریها و آزمون جزئیات، حسابر  باید شیوهکهنگام طراحی آزمون  . 10

 (56-تا ت 52-: بندهای تکهدف روش حسابرسی، اثربخش باشند. )ر

 آن یاکات یتقابلبه  نسبت یدترد ی یاشواهد حسابرس در تناقض
 چنانچه: . 11

 اشد، یاشده از منابع دیگر در تناقض بسبکمنبع با شواهد حسابرسی  کشده از یسبکشواهد حسابرسی  ا ایف
 عنوان شواهد حسابرسی تردید داشته باشد، استفاده به ا بودن اطالعات موردکات مورد قابل حسابر  در ا ب

ن موضاوع ثر احتماایی ایاافول موضوع الزم است، و  و ه چه تغییراتی )شامل تعدیل یا افزایش( در روشهای حسابرسی برای حلکند کحسابر  باید تعیین 
 (57-: بند تکتوجه قرار دهد. )ر حسابرسی موردهای را بر سایرجنبه

*** 
 

 اربردیکتوضیحات 

 (6: بند ک)رافی و مناسب کشواهد حسابرسی 
ت انباشت شونده دارند و اساساا  باا یماه یحسابرس شواهد است. یاز اظهارنظر و گزارش حسابر ، ضرور یبانیپرت یبرا یشواهد حسابرسوجود  .1-ت

ر یشاده از ساا سابکن اسات شاامل اطالعاات کن ممیهمچن ،یشوند. شواهد حسابرسسب میک یحسابرس انیردر ج یحسابرس یروشها یاجرا
ه بتواناد کااسات  رخ داده یراتاییتغ یقبلا یحسابرسا زمااناز  ایاه آکا نادکمراخص  ه حسابر ک به آن مرروط) یقبل یهایمانند حسابرس ،منابع
رش یپاذ یبارا یحسابرسا ت مؤسساهیافیکنتارل ک یا روشاهای(  1ریا صیر قرار دهد یثتحت تر یجار یحسابرس یرا برا آن اطالعات بودن مربوط
، یواحاد تجاار ی، ساوابق حساابداریو برون ساازمان یر منابع درون سازمانیبر سا باشد. عالوه یار قبلکبا صاحب یارکا ادامه همید یار جدکصاحب

ن اسات کارد، ممیاگقارار می اساتفاده ماورد یشاواهد حسابرسا عنوان بهه ک ین اطالعاتیاست. همچن یسب شواهد حسابرسکمنابع مهم  از یکی
ت را یریماد یه ادعاهااکااسات  یهام شاامل اطالعاات یحسابرسا شاواهد شده باشد. ار وی تهیهکاز  استفاده تجاری یا با واحدارشنا  ک توسط
 یباه اطالعاات )بارادسترسی موارد، عدم  یعالوه، در برص هب ند.که آن ادعاها را نقض میکاست  یشامل اطالعات ند، و همکد میییو تر یبانیپرت

 .شودمحسوب می یشواهد حسابرس عنوان بهحسابر   ز توسطیشده( ن درصواست موضوع دییاز تر ان اجراییریمد یمثال، صوددار
ساب شاواهد کروشاهای حسابرسای بارای  .دهادل مییکارائه اظهارنظر تر یار حسابر  را براک، بخش عمده آن یابیو ارز سب شواهد حسابرسیک .2-ت

یبای از ایان کرته غایبا  کشد با یلیتحل یا روشهای، مجدد ی، محاسبه مجدد، اجرادیهیی، مراهده، دریافت تریجو، شامل وارس و بر پر  تواند عالوهمی
دسات  باه تحریاف کهدی از وجاود یاند، و حتی شواکاست شواهد حسابرسی مهمی فراهم  نکجو مم و شود. اگرچه پر گرفته می ارکروشها ب
 ست.نتریها نیکرد کارکافی از نبود تحریف بااهمیت در سطم ادعاها یا اثربخری کننده شواهد حسابرسی کتنهایی فراهم به معموال دهد، اما 

 را و مناساب یافک یسحسابرشواهد  ه حسابر کد یآیبدست م ینان معقول زمانیاطم شده است، یمترر 2002ه در استاندارد کهمانطور  .3-ت
ساطم  کمایی حاوی تحریاف بااهمیات، باه یا به صورتهای حسابر  نسبت اظهارنظر نامناسب، یعنی صطر یاهش صطر حسابرسک یبرا

 ند.کسب کقبول  پایین قابل
سات. مقادار شاواهد ا یشواهد حسابرسا تیمکار یبودن، مع یافک. ارتباط متقابل دارندگر یدکی اب یو مناسب بودن شواهد حسابرس یافک .4-ت

ال احتما باهاشاد، بشده باالتر  یابیارز یت )هر قدر صطرهایف بااهمیتحر یصطرها حسابر  از یابیر ارزیتحت ترث ،ازین مورد یحسابرس
ماورد  یمتارکد ن است شواهکمم ت باالتر باشد،یفیکن شواهد )هر قدر یت ایفیکن یالزم است( و همچن یرتریب یحسابرس شواهد زیاد،
 ند.کن شواهد را جبران نییت پایفیک است نکمم رتر،یب یحسابرس سب شواهدک، حال این بارد. یگیشد( قرار ماز باین

اظهاارنظر  ه مبنایکگیریهایی است نتیجه شواهد پرتوانهبودن  اکات و قابل بودن مربوط معنای بهه کاست  یت شواهد حسابرسیفیکار یمناسب بودن، مع .5-ت
 دارد. یتگز بسیسب شواهد نکط صاط یسب شواهد است و به شراکمنبع  ت ویر ماهیشواهد، تحت ترث یاکت اتیقابل. گیردقرار می حسابر 
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 یابیاارز .1ندک گیرییجهنت یر،ص یاسب شده است کو مناسب  یافک یشواهد حسابرس یاآ هکیند درباره ایحسابر  با، 330طبق استاندارد  .6-ت
 نتیجاه دساتیابی ، و درقباول ن قابالییساطم پاا کیاباه  یاهش صطر حسابرساک یشده براسبک یو مناسب بودن شواهد حسابرس یافک

شامل مطایبی راجع  200استاندارد  دارد. یحسابر  بستگ یابه قضاوت حرفه ،اظهارنظر یمبنا عنوان به معقول هاییریگجهینت به حسابر 
ه هنگام اعمال قضاوت کی مایی و توازن بین هزینه و منفعت است به موضوعاتی نظیر ماهیت روشهای حسابرسی، به موقع بودن گزارشگر

 شوند.، عواملی مربوط تلقی میشدهسبک یو مناسب بودن شواهد حسابرس یافکمورد  ای حسابر  درحرفه

 منابع شواهد حسابرسی 
تحلیال و بررسای،  و نظیر تجزیاه، اریآزمون سوابق حسابد استفاده در موردی حسابرس روشهای یطریق اجرا از یشواهد حسابرسبرصی  .7-ت

ساب ک عاات،اربردهاای هماان اطالکشده در فرایند گزارشاگری ماایی و تطبیاق اناواع اطالعاات مارتبط و  اجرای مجدد روشهای انجام
ا هساتند و با ه ساوابق حساابداری دارای ساازگاری درونایکبه این نتیجه برسد  است نکمم. حسابر  با اجرای چنین روشهایی شوندیم

 صورتهای مایی همخوانی دارند.
ه به تنهاایی ماورد توجاه کبه شواهد حسابرسی  شده از منابع مختلف یا با ماهیت متفاوت، نسبت سبکمعموال  شواهد حسابرسی سازگار  .8-ت

اسات  نکامم یتجاار از واحاد ساب شاده از منبعای مساتقلکد ینند. برای مثال، اطالعات مؤکگیرند، اطمینان بیرتری فراهم میقرار می
ا یرات کصه مذاتجاری نظیر شواهد حاصل از سوابق حسابداری، صال اطمینان حسابر  را نسبت به شواهد حسابرسی ایجاد شده در واحد

 اجرایی، افزایش دهد.  اظهارات مدیران
است شامل  نکند ممکرسی استفاده عنوان شواهد حساب به از آنها توانده حسابر  میکتجاری  واحد از اطالعات حاصل از منابع مستقل .9-ت

 مقایسه درمورد رقبا باشد. قابل هایاز اشخاط ثایث، گزارشهای تحلیلگران، و داده های دریافتیترییدیه

 شواهد حسابرسی سبکروشهای حسابرسی برای 
توان باه شاواهد اجرای روشهای زیر می شده است، با ایزامی شده و توضیحات بیرتری نیز ارائه 330و  315ه در استانداردهای کهمانطور  .10-ت

 :، دست یافتردیگمیقرار  حسابر  اظهارنظر یمبنا هکگیریهای معقویی سب نتیجهکحسابرسی الزم برای 
 روشهای ارزیابی صطر، و ا ایف
 شامل: روشهای حسابرسی الزم ا ب

طور اصتیاری  ه حسابر  بهکه است یا هنگامی ه انجام آن طبق استانداردهای حسابرسی ایزامی شدک نتریها، هنگامیکآزمون  .1
 دهد، وآن را انجام می

 آزمونهای محتوا، شامل آزمون جزئیات و روشهای تحلیلی. .2

نتریها یاا کعنوان روشهای ارزیابی صطر، آزمون  تواند به، حسب مورد، می25-تا ت 14-روشهای حسابرسی توصیف شده در بندهای ت .11-ت
ه حسابر  بخواهاد از شاواهد کترریم شده است، در شرایطی  330ه در استاندارد ک استفاده قرار گیرد. همانطور دآزمونهای محتوا، مور

 یحسابرسا یند بایاد روشاهاکمناسب برای دوره جاری استفاده  یحسابرس عنوان شواهد های قبلی بهحسابرسی شده در سبک یحسابرس
 .2ندکی آن شواهد اجرا افتن از استمرار سودمندینان یاطم یالزم را برا

های حسابداری ه برصی دادهکاست تحت تاثیر این واقعیت قرار گیرد  نکاستفاده مم ماهیت و زمانبندی اجرای روشهای حسابرسی مورد .12-ت
 کار، مدرای مثالهای صاصی در دستر  باشد. بی یا فقط در مقطع زمانی یا دورهکترونیکاست تنها به صورت ای نکو سایر اطالعات مم

ل کشا ند فقط بهکی استفاده میکترونیکتجاری از تجارت ای ه واحدک است هنگامی نکاوییه، نظیر صورتحسابها و سفارشهای صرید، مم
ساازی و یرهتجاری از سیساتمهای پاردازش تواویری بارای تساهیل  ص ه واحدک است هنگامی نکی وجود داشته باشند، یا ممکترونیکای

 شدن معدوم شوند. نکد، بعد از اسنکدسترسی استفاده می
ها پرونادهه کا ماواردینباشند، بارای مثاال، در  بیبازیا دوره زمانی صاصی قابل از گذشت پساست  نکی ممکترونیکبرصی اطالعات ای .13-ت

تجااری  های واحادهروی اثر دراست  نک، حسابر  ممصورت این در. شودتهیه نمیپرتیبان  نسخه های قبلیاز پرونده و یا نندکمیتغییر 
 یاا دناکنگهاداری  بارای بررسای وی را برصای از اطالعاات نادکتجااری درصواسات  ه از واحدکالزم بداند ها، داده درصووط حفظ

 ند.کدستر  است، اجرا  ه اطالعات درک در زمانی را حسابرسی روشهای

 وارسی
ال کاشا ایا یکیترونکای، یاغذکل کشبه  کمدار یاسوابق  از اعم، یسازمانا برونی یسازماندرون کا مداریبه سوابق  یدگیوارسی شامل رس .14-ت

ند. تفااوت کا فراهم میکبا درجات متفاوتی از قابلیت ات یشواهد حسابرس ،کسوابق و مدار یی داراییهاست. وارسکگر، و نیز بررسی فیزیید
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هاا بساتگی نایجااد آ بار مکحانتریهای کسازمانی به اثربخری درون کمورد سوابق و مدار ای شواهد به ماهیت و منبع آنها و درکدر قابلیت ات
 به توویب معامالت است. سب شواهد مربوطکبرای  کوارسی سوابق یا مدار ،نتریهاکاربرد وارسی در آزمون کای از . نمونهدارد

ماا   یزوناد. وارسای ایان قبیال مساتندات، کمیدارایی فراهم  کبرصی مستندات مانند اوراق بهادار، شواهد حسابرسی مستقیمی از وجود ی .15-ت
برد ارکاا دربااره ر یتواناد شاواهدیقرارداد م یکوارسی  ،یت یا ارزش نیست. افزون بر اینکبه مای شواهد حسابرسی مربوط نندهکفراهم
 نحوه شناصت درآمد، فراهم آورد.، مانند یحسابدار یهاهیرو

و  تواناد در ماورد حقاوقینم ماا یزوند، اما کفراهم وجود آنها  بارهرا در اییکتقابل ا ید حسابرستواند شواهیمرهود م یداراییها یوارس .16-ت
همزماان  اال معموال ک مواد و یاقالم موجود یرسوا ند.کفراهم  اییکات قابل شواهد حسابرسی داراییها، یابیا ارزشی تجاری واحدتعهدات 

 شود.با مراهده شمارش آنها انجام می

 مشاهده
اال توساط کاماواد و  یگران است. نظارت حسابر  بار شامارش موجاودیا روش درحال اجرا توسط دیند یفرا یکردن کنظاره یمراهده به معنا .17-ت

ا یاناد یفرا یاکرد کرا درصووط عمل یمراهده، شواهد هایی از مراهده است.نمونه ،ینتریک یتهایفعای یا مراهده اجرایتجاری  نان واحدکارک
زمان  ا روش مورد نظر )دریند یفرا یاجرا یآن بر چگونگ یاحتمایاثر مراهده و  یبودن آن به مقطع زمان محدوددییل به  ند، اما،کمیروش فراهم 

  ، ارائه شده است.5011در استاندارد  اال کبر شمارش موجودی مواد و  نظارت دربارهبا محدودیت همراه است. راهنمایی بیرتر  ،(مراهده

 سازمانیبرون هایتأییدیه
ل کشا ها(، باهتوب و مستقیم از اشخاط ثایث )مخاطباان ترییدیاهکطور م ه حسابر  بهکسازمانی بیانگر شواهد حسابرسی است برون هایترییدیه .18-ت

 یساازمانبرون هاییاهآنهاا، تریید اجزایو  ی صاطمانده حسابها به مربوط یادعاها یدر بررسند. کسب میکی یا طرق دیگر کترونیکاغذی، ایک
 ماورد در اسات نکامثاال، حساابر  مم یشاود. بارا ماناده حساابها محدود به فقط روش ینا یدنبا با این وجود، شود.یاغلب مربوط محسوب م

اسات بارای پاساخ باه ایان  نک. درصواست ترییدیه ممندک صواست ترییدیه ارسالاشخاط ثایث، در تجاری با معامالت واحد یا قراردادها یطشرا
باودن پاساخ، جزئیاات مرباوط چیسات.  صاورت مثبات ه آیا تغییراتی در قراردادها انجام شاده اسات یاا صیار، و درکضوع طراحی شده باشد مو

مثاال،  یاساتفاده شاود. بارا یساازمانبرون هاییاهصاط، از تریید یطدرصووط نبود شرا یسب شواهد حسابرسکبه منظور  است نکمم ینهمچن
 شده است. ارائه 5052صووط راهنماییهای بیرتری در استاندارد  این است بر شناصت درآمد اثر بگذارد. در نکه ممک “یتوافق جنب” نبود

 محاسبه مجدد
است به صورت دساتی یاا  نک. محاسبه مجدد ممکنترل صحت محاسبات ریاضی موجود در سوابق و مدارکاز  محاسبه مجدد عبارتست .19-ت

 ی انجام شود.کترونیکای

 اجرای مجدد
 تجاری توسط حسابر  است. نتریهای واحدکاجرای مجدد شامل اجرای مستقل روشها یا  .20-ت

 روشهای تحلیلی
ایان، روشاهای  بار های مایی و غیرمایی است. عالوهروشهای تحلیلی شامل ارزیابی اطالعات مایی از طریق تحلیل روابط منطقی بین داده .21-ت

انتظاار  مقاادیر ماورد رصورد با نوسانات یا روابط مغایر با سایر اطالعات مرباوط یاا متفااوت بااصورت ب تحلیلی شامل بررسیهای الزم در
 شده است. ارائه 520استاندارد  در ییرترب هایییراهنما صووط این مالحظه است. در میزان قابل به

 جو و پرس
 طوره باهکااسات  یوجو روشاست. پر  یسازمانا برونی یسازماندرون مایی و غیرمایی اشدن اطالعات از اشخاط آگاهیجو یوجو به معناپر  .22-ت

 یوجوهاااز پر  یفایتواناد طیجاو مو. پر اسات یحسابرسا یر روشاهایساا یاجارامال کمغلب اشود و یاستفاده م یای در حسابرسهگسترد
 وجو است.ند پر یفرا کنفیال و، جزءوجحاصل از پر  یپاسخها یابیرد. ارزیبرگ را در یررسمیغ یشفاه یوجوهاتا پر  یتوب رسمکم

طرف  یا شواهد حسابرسی مؤیدی را دراصتیار وی قرار دهد. ازند کفراهم حسابر   یرا برا جدیدی اطالعات ن استکمموجوها پاسخ پر  .23-ت
بارای  ،ی داشاته باشادامالحظه سب شده توسط حسابر  تفاوت قابلکه با دیگر اطالعات کند کن است اطالعاتی فراهم کاسخها ممپدیگر 
 ،ردبرصی موا د. دراجرایی باش نتریهای داصلی توسط مدیرانکا گذاشتن پی از زیرکاطالعاتی حا نندهکفراهمن است کر  و جوها ممپ مثال،
 ند.ک بیرتر فراهم حسابرسی تواند مبنایی را برای تعدیل روشهای حسابرسی یا اجرای روشهایر  و جو میپاسخهای حاصل از پ
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ن کامم ،اجرایای مادیرانمقاصاد مرباوط باه وجوهای پر  بارهاما در است یاژهیت ویاهم یدارا اغلبوجو، اگرچه تریید شواهد حاصل از پر  .24-ت
یحاا   از اجرایای نگذشاته مادیرارد کاعملآگااهی از موارد، گونه نیمحدود باشد. درا ،ن مقاصدیاز ارتیبانی پبرای دستر   است اطالعات در

یوه عمل صاط و تواناایی ش کانتخاب ی یاجرایی برا رانیابراز شده توسط مدل یها، دالیا بدهیداراییها صووط  ها درناصد بیان شده آاجرای مق
 د.نکوجو فراهم طریق پر  شده از سبکرا برای تریید شواهد  یاطالعات مربوط تواندادامه آن، می یاجرایی برا رانیمد

ان راهباری را بارای ترییاد کاصورت یزوم، ار اجرایی و، در تبی از مدیرانکاست دریافت ترییدیه  نکعات ممحسابر  درصووط برصی موضو .25-ت
 .شده است ارائه 5801استاندارد  در ییهای بیرتریراهنما صووط، این جوهای شفاهی ضروری ترخیص دهد. در و پاسخهای داده شده به پر 

 یعنوان شواهد حسابرس استفاده به اطالعات مورد

 (7: بندک)ر ا بودنکات مربوط بودن و قابل
شاود، اماا ساب میکشاده در جریاان حسابرسای  چند شواهد حسابرسی اساسا  از روشهای حسابرسی اجارا بیان شد، هر 1-ه در بند تکهمانطور  .26-ت

ت مؤسساه بارای یفیاکنترل کوشهای شده از سایر منابع نظیر حسابرسیهای قبلی، در شرایط صاط، و رسبکاست همچنین شامل اطالعات  نکمم
 گیرد.مبنا قرار می هکا بودن اطالعاتی است کات بودن و قابل یفیت همه شواهد حسابرسی تحت تاثیر مربوطکار نیز باشد. کپذیرش و ادامه 

 بودن مربوط
یا ترثیرگذاری بر آن هدف یا ادعاا، اشااره  نظر، وجود ارتباط منطقی با هدف روشهای حسابرسی و، درصورت یزوم، ادعای مورد بودن به مربوط .27-ت

شاد. بارای مثاال، ساوی آزماون با و تارثیر سامت است تحت نکشود، ممعنوان شواهد حسابرسی استفاده می ه بهکبودن اطالعاتی  دارد. مربوط
داصتنای حساابهای پردرصووط وجود یا ارزشایابی حساابهای پرداصتنای باشاد، آزماون  نماییه هدف روش حسابرسی، آزمون بیشکدرصورتی
یابی نماایی درصواوط وجاود یاا ارزشامکسوی دیگر، اگر هدف آزمون  حساب آید. از به روش حسابرسی مربوط کاست ی نکشده ممثبت

های دی، صورتحساابباشد اماا آزماون اطالعااتی نظیار پرداصتهاای بعاشده، مربوط نمیحسابهای پرداصتنی باشد، آزمون حسابهای پرداصتنی ثبت
 است مربوط باشد. نکاال ممکاال و صدمات و گزارشهای دریافت کنندگان کهای دریافتی از ترمیننرده، ترییدیه پرداصت

ه درصواوط ادعاایی صااط مرباوط و کاننده شواهد حسابرسای باشاد ک است فراهم نکمجموعه صاط از روشهای حسابرسی مم کی .28-ت
 اسات نکاوره ممبه وصول حسابهای دریافتنی پاس از پایاان د سی اسناد مربوطدرصووط ادعایی دیگر غیرمربوط باشد. برای مثال، وار

ساب کماین ترتیاب، هشواهد حسابرسی را درصووط وجود و ارزشیابی فراهم آورد، اما ایزاما  به ادعای انقطاع زمانی مربوط نیسات. باه 
ی سب شاواهد حسابرسای درصواوط ادعااکشواهد حسابرسی درصووط ادعایی صاط، برای مثال، وجود موجودیها جایگزینی برای 

ت اس نکتفاوت ممسب شواهد حسابرسی از منابع مختلف یا با ماهیت مکباشد. از طرف دیگر، دیگری مانند ارزشیابی آن موجودیها نمی
 ادعای صاط، مربوط باشد. کاغلب برای ی

راف و اصاالت تحریفهاای بااهمیات در ساطم ادعاا طراحای کنتریهاا در پیراگیری، یاا کرد کارکنتریها برای ارزیابی اثربخری کآزمون  .29-ت
ه کاسات سب شواهد حسابرسی مربوط، هم شامل ترخیص شرایطی )ویژگیهاا یاا صووصایاتی( اکنتریها برای کشود. طراحی آزمون می

اند وجود یاا تونتریها است. سپس حسابر  میکرد مناسب کننده انحراف از عملکنترل است، و هم شرایط مرخصک کرد یکبیانگر عمل
 ند.کنبود این شرایط را آزمون 

شود. این آزمونها شامل آزماون جزئیاات و روشاهای تحلیلای رف تحریفهای بااهمیت در سطم ادعا طراحی میکآزمونهای محتوا برای  .30-ت
 شود.وط میه شامل تحریف در ادعای مربکاست. طراحی آزمونهای محتوا شامل ترخیص شرایط مرتبط با هدف این آزمون است 

 ا بودنکات قابل
عنوان شواهد حسابرسی و به تبع آن، شواهد حسابرسای، تحات تااثیر منباع و ماهیات و شارایط  استفاده به بودن اطالعات مورد اکات قابل .31-ت

ع باودن اناواا کاات ماورد قابال شاود. بناابراین، درماوارد مرباوط، می م بر تهیه و حفاظ آنهاا، درکنتریهای حاکسب آنها است و شامل ک
ه کا در ماواردی رد، اما این قواعد هماواره ماوارد اساتثنای مهمای دارد. حتایکلی را مطرت کتوان قواعد گوناگون شواهد حسابرسی می

ه بار کاه باشاد است شرایطی وجود داشات نکشود، ممسب میکسازمانی عنوان شواهد حسابرسی از منابع برون استفاده به اطالعات مورد
ضاوع منباع، از مو ه آنکاساازمانی در شارایطی شاده از مناابع مساتقل برونسبکن آنها ترثیر بگذارد. برای مثال، اطالعاات ا بودکات قابل
تن نظار گارف طرفی باشاد. باا دراست فاقد بی نکتجاری مم ارشنا  واحدکایی باشد، یا کتواند شواهد قابل اتنظر آگاه نیست نمی مورد

 تواند سودمند باشد:ا بودن شواهد حسابرسی میکات مورد قابل لی زیر درک اعداحتمال وجود موارد استثنایی، قو
  اتر است.کات سازمانی قابلشده از منابع مستقل برون سبکشواهد حسابرسی 

 تجااری مساتقر شاده  ه توساط واحادکاباا آن،  نتریهای مرتبطکه کاتر است کات تجاری هنگامی قابل شواهد حسابرسی ایجادشده در واحد
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 م بر تهیه و حفظ آنها، اثربخش باشد.کنتریهای حاکجمله  ، ازاست

  ه کارسای اسات اتر از شاواهد حسابکانتارل( قابال اتک کشود )مانند مراهده اعماال یاسب میکه مستقیما  توسط حسابر  کشواهد حسابرسی
 د.شوسب میکنترل( ک کجو درباره اعمال ی و طریق استنتاج )مانند پر  طور غیرمستقیم یا از به

 سات )ماثال ، صاورت شافاهی ا شاده باه سابکاتر از شاواهد کاات ال دیگار، قابالکی یا اشاکترونیکاغذی، ایکاز  شواهد حسابرسی مستند اعم
 ست(.شده در جلسه ا اتر از توضیم شفاهی موضوعات بحثکات شود قابلجلسه تهیه می که همزمان با برگزاری یکای صورتجلسه

  گارهاا پی یا دورنکهای طریق نسخه ه ازکاتر از شواهد حسابرسی است کشود، قابل اتفراهم می کاز اصل مدار استفاده ه باکشواهد حسابرسی
م کنتریهاای حااکاست باه  نکمما بودن آنها کات شود، و قابلی فراهم میکترونیکال ایکل دیجیتایی یا سایر اشکیا اسناد تبدیل شده به فیلم یا ش
 ته باشد.بر تهیه و حفظ آنها بستگی داش

عناوان  استفاده برای اهداف طراحای روشاهای تحلیلای باه های موردا بودن دادهکات مورد قابل راهنماییهای بیرتری در 520در استاندارد  .32-ت
 1شده است. آزمونهای محتوا ارائه

 2شود. کوکسند، مر کار یبه اعتب است نسبت نکصورت وجود، حسابر  مم ه درکشده است  شرایطی مطرت 240در استاندارد  .33-ت

 (8: بندک)ر تجاری ارشناس واحدکا بودن اطالعات تهیه شده توسط کات قابل
چاوئری، ارزشایابی، کاز حسابداری یا حسابرسی، نظیر محاسابات ا ای غیراست به تخوص در زمینه نکتجاری مم در تهیه صورتهای مایی واحد .34-ت

نیااز بارای  ردا به تخوص موند تکار گیرد یا استخدام کها بارشناسانی را در این زمینهکاست  نکری ممتجا های مهندسی، نیاز باشد. واحدیا داده
 دهد.صورت ضرورت آن، صطر تحریف بااهمیت را افزایش می ارشناسانی، درکند. نبود چنین کتهیه صورتهای مایی دست پیدا 

تجااری  ارشنا  واحادکار کعنوان شواهد حسابرسی با استفاده از  استفاده به اطالعات مورد هکاربرد دارد کاین استاندارد هنگامی  8ایزامات بند  .35-ت
ود باازار فعاال، صورت نب ر درارگیری مدیها برای برآورد ارزش منوفانه اوراق بهاداکاست در ب نکتهیه شده باشد. برای مثال، فرد یا سازمانی مم

اری در تهیاه تجا ه واحادکاار گیارد کایاا ساازمان، تخواص صاود را بارای انجاام بارآوردی ببرای آن اوراق تخوص داشته باشد. اگر این فرد 
ساوی  یاباد. ازرت میضارو 8تجاری محسوب شده و رعایت ایزام بند  ارشنا  واحدکند، آن فرد یا سازمان، کمایی از آن استفاده می صورتهای

باه آنهاا  تجااری ه واحادکاای ه با معاامالت محرماناهکند کتجاری ارائه  به واحدمورد قیمت  دیگر، اگر آن فرد یا سازمان صرفا  اطالعاتی را در
ن شاواهد عناوا فاده باهصورت است ند، چنین اطالعاتی درکهای برآورد صود استفاده تجاری از آنها در شیوه دسترسی ندارد، مرتبط است و واحد

 شود.تجاری محسوب نمی ارشنا  واحدکار کاز  گیرد اما استفادهاین استاندارد قرار می 7حسابرسی، مرمول بند 
 از موضوعاتی نظیر موارد زیر باشد: است مترثر نکاین استاندارد مم 8با ایزام مندرج در بند  ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی مرتبط .36-ت

  تجاری. ارشنا  واحدکشده به  و پیچیدگی موضوع ارجاعماهیت 

 نظر. به موضوع مورد میت مربوطصطرهای تحریف بااه 

  سب شواهد حسابرسی.کقابلیت دسترسی به منابع جایگزین برای 

  تجاری. ارشنا  واحدکار کماهیت، دامنه و اهداف 

 تجااری  احادونظار، توساط  ه صرفا  برای ارائه صادمات ماوردکتجاری است یا شخوی است  تجاری در استخدام واحد ارشنا  واحدکه کاین
 ده است.ار گرفته شکب

  تجاری. ارشنا  واحدکار کنترل یا نفو  مدیران اجرایی بر کمیزان 

 به رعایت استانداردهای فنی یا سایر ایزامات صنعت یا حرفه است یا صیر. تجاری ملزم ارشنا  واحدکه آیا کاین 

  تجاری. تجاری توسط واحد ارشنا  واحدکار کم بر کنترل حاکماهیت و میزان هر گونه 

 تجاری. ارشنا  واحدکاصت حسابر  از حوزه تخووی تجربه و شن 

  تجاری. ارشنا  واحدکار کتجربه قبلی حسابر  از 

 الف(-8: بندکتجاری )ر ارشناس واحدکطرفی صالحیت، تواناییها و بی
ارگیری آن کار بتجاری د ارشنا  واحدکشود. تواناییها به توان تجاری مربوط می ارشنا  واحدکصالحیت به ماهیت و سطم تخوص  .37-ت

باه  ی، و دسترسایاست برای نمونه، شامل موقعیات جغرافیاای نکشود. عوامل مؤثر بر تواناییها ممصالحیت در شرایط موجود، مربوط می
ای یاا قضاوت حرفاه رباست  نکه جانبداری، تضاد منافع یا نفو  سایرین ممکشود طرفی به آثار احتمایی مربوط میزمان و منابع باشد. بی

ا کاات طه باا قابالتجاری، عوامل مهمی در راب ارشنا  واحدکطرفی تجاری اثر بگذارد. صالحیت، تواناییها و بی ارشنا  واحدکجاری ت
 تجاری است. ارشنا  واحدکبودن اطالعات تهیه شده توسط 
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 دست آید: متفاوتی، نظیر موارد زیر، بهاست از منابع  نکتجاری مم ارشنا  واحدکطرفی به صالحیت، تواناییها و بی اطالعات مربوط .38-ت
  ارشنا .کار قبلی آن کتجربه شخوی حسابر  از 

 ارشنا .کره با آن کانجام مذا 

 ارشنا  آشنا هستند.کار آن که با کرات با افراد دیگری کمذا 

  ال شاناصت کا سایر اشاری وی، یک ای یا انجمن صنعت مربوط، جوازارشنا ، عضویت وی در نهاد حرفهکآگاهی از صالحیتهای فنی
 سازمانی.برون

  ارشنا .کتب منترر شده توسط آن کمقاالت یا 

 ه توساط افی و مناساب باا توجاه باه اطالعاات تهیاه شادکسب شواهد حسابرسی که به حسابر  در کصورت وجود،  ارشنا  حسابر ، درک
 ند.کمی کمکتجاری  ارشنا  واحدک

ارشنا  طباق کار آن که آیا کتجاری شامل این موارد است  ارشنا  واحدکطرفی اناییها و بیصالحیت، توموضوعات مرتبط با ارزیابی  .39-ت
ای یاا حرفه ضویت در نهادرد فنی یا سایر ایزامات صنعت یا حرفه، برای مثال، استانداردهای اصالقی و سایر ایزامات عکاستانداردهای عمل

 ده جواز، یا ایزامات مقرر در قوانین یا مقررات است.ننکانجمن صنعت مربوط، استانداردهای معتبر نهاد صادر
 است مربوط باشند، شامل موارد زیر است: نکه ممکسایر موضوعاتی  .40-ت

 ه در کاووای شاود، شاامل هرگوناه تخارشنا  استفاده میکار که برای آن، از کتجاری با موضوعی  ارشنا  واحدکبودن صالحیت  مربوط
تخواص  زمینه بیماه اماوال و ساوانم است در نکچوئری صاصی ممکمتخوص ا کگیرد. برای مثال، ییارشنا  قرار مکحوزه تخوص آن 

 داشته باشد اما درصووط محاسبات حقوق بازنرستگی، تخوص محدودی داشته باشد. 

 باا هکامل مادیهایی ها، شاابا توجه به ایزامات حسابداری مرتبط، بارای مثاال، آگااهی از مفروضاات و شایوه تجاری واحدارشنا  ک صالحیت 
 استانداردهای حسابداری انطباق دارد.

 رورت ان ضاکیانگر امبنتیجه اجرای روشهای حسابرسی  شده درسبکه آیا رویدادهای غیرمنتظره، تغییرات در شرایط، یا شواهد حسابرسی کاین
 یر.سی باشد یا صبا پیررفت فرایند حسابر تجاری همزمان ارشنا  واحدکطرفی صالحیت، تواناییها و بی بررسی مجدد ارزیابی اوییه از

از  ناشای یدهایاز دوستی، تهد یناش یدهایاز جانبداری، تهد یناش یدهای، تهدیناشی از منافع شخو یدهایای از شرایط نظیر تهدطیف گسترده .41-ت
اهش دهاد، و کاا رواناد چناین تهدیادهایی تر ایمنای مییناد. تادابکطرفی را تهدید است بی نکاز تر  مم یناش یدهایار صود، و تهدک یبررس
شانا  ارکار کا محایط طریق تجاری(، یا از ارشنا  واحدکا مقررات یسازمانی )برای مثال، حرفه، قوانین طریق ساصتارهای برون است از نکمم

 یفیت( ایجاد شود.کنترل کتجاری )برای مثال، روشها و سیاستهای  واحد
 یدهایاتجاری را از میان ببرد، اما تهدیدهایی نظیار تهد ارشنا  واحدکطرفی به بی د همه تهدیدهای مربوطتواناگرچه تدابیر ایمنی نمی .42-ت

تجااری  احادارشنا  در اساتخدام وکتجاری نسبت به  شده توسط واحد گرفته ارکارشنا  بکمورد  است در نکاز جانبداری مم یناش
د دیاه تهکااز آنجا اسات بیراتر باشاد. نکیفیت ممکنترل کیر روشها و سیاستهای متری داشته باشد، و اثربخری تدابیر ایمنی نظکاهمیت 
احتماال    باهتجاری معماوال  ارشنا  در استخدام واحدکتجاری همیره وجود دارد،  نان واحدکارکطرفی ایجادشده توسط به بی مربوط
 تجاری باشد. نان واحدکارکطرفتر از سایر تواند بیینمزیاد 

ماورد مناافع و  ارشانا  درکاجرایای و آن  ره باا مادیرانکاست ماذا نکتجاری، مم شده توسط واحد گرفته ارکارشنا  بکطرفی زیابی بیهنگام ار .43-ت
نا  ارشاکماورد آن  ه درکاای ارشنا  و هرگونه تدابیر ایمنی مربوط )شامل هرگونه ایازام حرفاهکطرفی ننده تهدیدها درصووط بیکروابط ایجاد

 تواند شامل موارد زیر باشد:ا میننده تهدیدهکافی است یا صیر، مربوط باشد. منافع و روابط ایجادکه آیا تدابیر ایمنی کارزیابی این اربرد دارد(، وک
 .منافع مایی 

 .روابط تجاری و شخوی 

 .مفاد سایر صدمات 
 ب(-8: بندک)رتجاری  ارشناس واحدکار کسب شناخت از ک
ساب شاناصت از حاوزه تخووای مرباوط کباشاد. اری شاامل آگااهی از حاوزه تخووای وی میتجا ارشنا  واحادکار کشناصت از  .44-ت

تجااری تخواص  ارشنا  واحادکار که آیا وی برای ارزیابی کاست همزمان با تعیین این موضوع توسط حسابر  صورت گیرد  نکمم
 .1د یا صیرارشنا  حسابر  نیاز دارکبه این هدف به  دارد یا صیر، یا آیا حسابر  برای دستیابی
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 تواند شامل موارد زیر باشد:ه با شناصت حسابر  مرتبط است میکتجاری  ارشنا  واحدکهایی از تخوص جنبه .45-ت
 ه به حسابرسی مربوط باشد یا صیر.کهایی است ارشنا  دارای تخوصکه آیا کاین 

 یر.صیزامات قانونی یا مقرراتی است یا ای یا سایر استانداردها، و اارشنا  تابع استانداردهای حرفهکار که آیا کاین 

 وزه تخواص لای در حاکه آیاا آنهاا باه طاور کاگیارد، و ایناساتفاده قارار می تجاری مورد ارشنا  واحدکهایی توسط چه مفروضات و شیوه
 باشند یا صیر.اند و برای اهداف گزارشگری مایی مناسب میارشنا  پذیرفته شدهک

 تجاری. ارشنا  واحدکاستفاده توسط  سازمانی موردسازمانی و برونهای درونها یا دادهماهیت داده 
تجااری و آن  قارارداد یاا توافقناماه باین واحاد کتجااری، معماوال  یا شاده توساط واحاد گرفته ارکتجاری ب ارشنا  واحدکمورد  در .46-ت

بر  در تعیاین تواند به حسااتجاری می احدارشنا  وکار کسب شناصت از کارشنا  وجود صواهد داشت. ارزیابی این قرارداد هنگام ک
 ند:ک کمکحیث اهداف حسابر   مناسب بودن موارد زیر از

  ارشنا ،کار آن کماهیت، دامنه و اهداف 

  ارشنا ، وکاجرایی و آن  مدیران متقابلمس وییتها و نقرهای 

 هد شد.نا  ارائه صواارشکه توسط آن کل هرگونه گزارشی کارشنا ، شامل شکاجرایی و آن  ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان ارتباط بین مدیران 
ای وجاود داشاته ه چنین قارارداد یاا توافقناماهکدارد  متری وجودکتجاری، احتمال  تجاری در استخدام واحد ارشنا  واحدکمورد  در .47-ت

 زم باشد.سب شناصت الکابر  جهت ترین شیوه برای حساست مناسب نکاجرایی مم ارشنا  و دیگر مدیرانکجو از این  و باشد. پر 

 پ(-8: بندکتجاری )ر ارشناس واحدکار کارزیابی مناسب بودن 
نظار،  باا ادعاای ماورد عناوان شاواهد حسابرسای مارتبط تجاری به ارشنا  واحدکار کمالحظات مربوط در زمان ارزیابی مناسب بودن  .48-ت

 تواند شامل موارد زیر باشد:می
 ه آیاا آنهاا کاینحسابرسی، و ا گیریها با سایر شواهدها و نتیجهاین یافته هماهنگیارشنا ، کهای گیریها و نتیجهیافته مربوط بودن و معقول بودن

 س شده است یا صیر،کصورتهای مایی منع ای مناسب درگونهبه

  ها، ومفروضات و شیوه بودن و معقول بودن این های عمده باشد، مربوطارشنا  شامل استفاده از مفروضات و شیوهکار کاگر 

  ها.امل بودن، و صحت آن دادهکهای مبنا باشد، مربوط بودن، ارشنا  شامل استفاده عمده از دادهکار کاگر 
 ب(-9ایف و -9: بندهای ک)ر تجاری و استفاده شده برای اهداف حسابرس اطالعات تهیه شده توسط واحد

میازان  استفاده در اجرای روشهای حسابرسای باه ط حسابر ، الزم است اطالعات موردا توسکات سب شواهد حسابرسی قابلکمنظور  به .49-ت
حت ترثیر صا ، تحتبه مقادیر فروش امل باشد. برای مثال، اثربخری حسابرسی درآمد با اعمال نرصهای استاندارد نسبتکافی صحیم و ک

ای )بارای مثاال، تیاب، اگار حساابر  بخواهاد جامعاهتر هماین گیارد. باهبودن مقادیر فروش قارار می املکو  تنرصهای فروش و صح
ه اقاالم کاای جامعه نبودن املکند، نتایج آزمون درصورت کویژگی صاط )برای مثال، وجود مجوز( آزمون  کی حیث پرداصتها( را از

 متری برصوردار صواهد بود.کای کاند، از قابلیت اتآن انتخاب شده از
ارگیری روشاهای حسابرسای دربااره ایان کاطاور همزماان باا ب توان باهامل بودن چنین اطالعاتی را میکشواهد حسابرسی درصووط صحت و  .50-ت

اسات  نکاماز روشهای حسابرسی باشد. در شرایط دیگر، حساابر  م کور، بخش الینفکسب شواهد مذکه ک شرطی سب نمود، بهکاطالعات 
رده کاساب کعاات بر تهیه و حفظ آن اطال مکنتریهای حاکطریق آزمون  زاطالعاتی را ا بودن چنین املکبه صحت و  شواهد حسابرسی مربوط

 ارد.ده اجرای روشهای حسابرسی بیرتری ضرورت کاست به این نتیجه برسد  نکبرصی شرایط، حسابر  مم حال، در این باشد. با
ند. برای کسایر اهداف حسابرسی استفاده تجاری برای  است بخواهد از اطالعات تهیه شده توسط واحد نکدر برصی موارد، حسابر  مم .51-ت

یاه شاده بارای تجاری برای اهداف روشهای تحلیلای، یاا از اطالعاات ته رد واحدکاست بخواهد از معیارهای عمل نکمثال، حسابر  مم
ی د حسابرساشاواه ند. در چنین مواردی، مناسب بودنکتجاری، نظیر گزارشهای واحد حسابرسی داصلی استفاده  فعاییتهای نظارتی واحد

رای مثاال، فایات دارد یاا صیار. باکه آیا دقت و جزئیات این اطالعات برای اهداف حساابر  کشده تحت تاثیر این موضوع است سبک
 شد. افی دقیق نباکاندازه  رف تحریفهای بااهمیت، بهکاست برای  نکاجرایی مم استفاده مدیران رد موردکمعیارهای عمل

 (10: بند ک)ر سب شواهد حسابرسیکمنظور  انتخاب اقالم برای آزمون به
ه قواد کاشده یا شاواهدی سبکبا سایر شواهد حسابرسی  ه، همراهکآورد آزمون اثربخش، شواهد حسابرسی مناسب را تا میزانی فراهم می کی .52-ت

باودن و  ، مرباوط7ایزاماات بناد  افی باشد. در انتخاب اقالم بارای آزماون، حساابر  بایاد طباقکسب آنها وجود دارد، برای اهداف حسابر  ک
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باودن(،  افیکاهای اثربخرای )ه ساایر جنباهکند، و توجه داشته باشد کعنوان شواهد حسابرسی را تعیین  استفاده به ا بودن اطالعات موردکات قابل
 ند عبارتند از:کاستفاده  تواند برای انتخاب اقالم جهت آزمونه حسابر  میکهایی ته مهمی در انتخاب اقالم برای آزمون است. شیوهکن

 (،درصد اقالم 100رسیدگی انتخاب همه اقالم ) ا ایف
 انتخاب اقالم صاط، و ا ب
 گیری حسابرسی.نمونه ا پ
باه  اهمیات مرباوطاست بسته به شرایط صاط، برای مثال، صطرهای تحریف با نکیبی از آنها ممکها یا تراز این شیوه کی ارگیری هرکب

 هایی متفاوت، مناسب باشد. ، و عملی بودن و اثربخری شیوهادعاهای مورد آزمون

 انتخاب همه اقالم
گروه معامالت یاا  کدهنده ییلکه ترکای است ل اقالم جامعهکار، رسیدگی کترین ه مناسبکاست به این نتیجه برسد  نکحسابر  مم .53-ت

حاال، بارای  ایان رساد، باانتریها بعید به نظار میکمورد آزمون  در درصد 100باشد. رسیدگی ای از آن جامعه( میمانده حسابها )یا طبقه
 است، برای مثال، در موارد زیر مناسب باشد: نکدرصد مم 100تر است. رسیدگی آزمون جزئیات رایج

  می از اقالم با ارزش باشد،کجامعه شامل تعداد 

 افی و مناسب را فراهم بیاورند، یاکای وجود داشته باشد و سایر روشها نتوانند شواهد حسابرسی صطر عمده 

 درصاد اقاالم،  100ه رسایدگی کاار توسط سیستم اطالعاتی، باعث شاود کطور صود راری محاسبات یا سایر فرایندهای انجام شده بهکماهیت ت
 صرفه باشد. مقرون به

 انتخاب اقالم خاص
است شامل شاناصت حساابر   نکربوط در انتخاب اقالم ممند. عوامل مکجامعه انتخاب  کاست اقالم صاصی را از ی نکحسابر  مم .54-ت

ز ام صااط تاابعی شده، و ویژگیهای جامعه مورد آزمون باشد. انتخاب قضاوتی اقالتجاری، صطرهای تحریف بااهمیت ارزیابی از واحد
 است شامل موارد زیر باشند: نکشده ممگیری است. اقالم صاط انتخابصطر غیرنمونه

 ناد، کعه انتخااب اصی را از جامدییل باال بودن ارزش یا دارا بودن سایر ویژگیها، اقالم ص است به نکحسابر  مم لیدی.کاقالم ارزش یا  اقالم با
 مورد آنها سابقه دارد. ، غیرعادی، یا مستعد صطر هستند یا وقوع اشتباه درکوکه مرکبرای مثال، اقالمی 

 تاا  بلاغ معاین اساتم کاز یا ه مبلغ ثبت شاده آنهاا بیراترکند کاست اقالمی را رسیدگی  نکحسابر  مم مبلغ معین. کهمه اقالم بزرگتر از ی
 رده باشد.کل گروه معامالت یا مانده حسابها را رسیدگی کوسیله سهم بیرتری از مبلغ  بدین

 یا ماهیات  تجاری سب اطالعات درصووط موضوعاتی نظیر ماهیت واحدکاست برای  نکحسابر  مم سب اطالعات.کنیاز برای  اقالم مورد
 رسیدگی قرار دهد. معامالت، اقالمی را مورد

سب شواهد حسابرسی اسات، اماا کارا برای کگروه معامالت یا مانده حسابها اغلب روشی  کچند رسیدگی گزینری اقالمی صاط از ی هر .55-ت
تواناد قابال روش نمی رای اقالم انتخابی در اینارگرفته شده بکگیری در حسابرسی نیست. نتایج روشهای حسابرسی باین روش بیانگر نمونه

 معه نیست.اقیمانده جامورد ب ننده شواهد حسابرسی درک نظر باشد، بنابراین، رسیدگی گزینری اقالم صاط، فراهم ل جامعه موردکتعمیم به 
 گیری حسابرسینمونه
گیری حسابرسای شود. نموناهل جامعه طراحی میکی انتخابی، به هااز آزمون نمونه منظور تعمیم نتایج حاصل گیری حسابرسی، بهنمونه .56-ت

 بحث قرار گرفته است. مورد 5301در استاندارد 
 (11: بند ک)ر آن یاکات یتقابل به نسبت یدترد یا در شواهد حسابرسی تناقض
قلام صااط از شاواهد  که یاکااسات بیاانگر آن باشاد  نکاسب شواهد حسابرسی از منابع گوناگون یا دارای ماهیات متفااوت ممک .57-ت

شده از منابع دیگر متناقض اسات. سبکمنبع با شواهد  کشده از یسبکه شواهد حسابرسی کا نیست، نظیر مواردی کات حسابرسی قابل
هام  نان بااکارکاجرایی، حسابرسان داصلی، و سایر  جوها از مدیران و ه برای نمونه، پاسخ به پر کیابد این حایت هنگامی موداق می
اجرایای در تنااقض اسات.  جوهاا از مادیران و ان راهبری با پاسخ به پار کجوها از ار و ه پاسخ به پر کدر تناقض باشد، یا هنگامی 

موضاوع عماده در تنااقض باشاد، بایاد طباق  کگیری نهایی وی درصووط یاه با نتیجهکند کچنانچه حسابر  اطالعاتی را شناسایی 
 2توجه قرار دهد. ی صاصی را مورد، ایزامات مستندساز230استاندارد 
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