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 لیاتک

 اربردکه دامن
بر این، در این استاندارد مسئولیت  شده است. عالوه عنوان آزمونهای محتوای حسابرسی مطرح اربرد روشهای تحلیلی بهکدر این استاندارد،  . 1

لوی کگیری منظوور نتیجوه ه بوهکوشوود ار حسابرسی مطرح میکبه خاتمه  کخصوص اجرای روشهای تحلیلی در زمانی  نزدی حسابرس در
شوده اسوت.  عنووان روشوهای ارزیوابی خطور مطورح اربرد روشهای تحلیلی بهک، 3151شود. در استاندارد مالی انجام می صورتهای به نسبت

بندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای ارزیابی شامل الزامات و رهنمودهایی درخصوص ماهیت، زمان 330استاندارد 
  2تواند شامل روشهای تحلیلی باشد.برسی میه این روشهای حساکشده است 

 خ اجرایتار
 االجراست.شود، الزمیپس از آن شروع مو  1395اول فروردین  دوره مالی آنها از هک یصورتهای مال یحسابرس ین استاندارد برایا .2

 اهداف
 اهداف حسابرس عبارتند از: . 3

 رگیری روشهای تحلیلی، واکا با بکات سب شواهد حسابرسی مربوط و قابلک و الف
موورد سوازگاری  در یلوک یریگجوهیبوه نت کمکار حسابرسی برای کبه خاتمه  کطراحی و اجرای روشهای تحلیلی در زمانی  نزدی و ب

 .یتجار با شناخت حسابرس از واحد یمال یصورتها

 تعریف
زیوابی اطالعوات موالی از طریول تحلیول روابوی منط وی بوین معنای ار به“ روشهای تحلیلی”برای اهداف استانداردهای حسابرسی، اصطالح  . 4

ن نوسانات شد صورت مشخص جوییهای الزم دربر این، روشهای تحلیلی، حسب ضرورت، شامل پی های مالی و غیرمالی است. عالوهداده
 (3-ا تت 1-ندهای تب: کاست. )ر مالحظه، میزانی قابل انتظار، به یا روابی مغایر با سایر اطالعات مربوط یا متفاوت با م ادیر مورد

 الزامات

 روشهای تحلیلی
 3303تنهایی یا همراه با آزمونهای جزئیات، طبل اسوتاندارد  عنوان آزمونهای محتوا، به حسابرس هنگام طراحی و اجرای روشهای تحلیلی به . 5

 (5-و ت 4-: بندهای تکملزم است: )ر
نظور  است درخصوص ادعاهای موورد نکه ممکارزیابی شده و هرگونه آزمون جزئیات نظر گرفتن خطرهای تحریف بااهمیت  با در و الف

 (11-تا ت 6-: بندهای تکند، )رکریزی شده برای این ادعاها را تعیین شود، مناسب بودن روشهای تحلیلی برنامهاجرا 
ا بودن کات م بر تهیه آنها، قابلکنترلهای حاک، و نظر گرفتن منبع، ماهیت، قابل م ایسه بودن، و مربوط بودن اطالعات دردسترس با در و ب

 نووود.کی بوووه آنهوووا اسوووت، ارزیوووابی کوووشوووده متموووورد نسوووبتها یوووا مبوووال   بت ه انتظوووارات حسوووابرس درکوووهوووایی را داده
 (14-تا ت 12-: بندهای تک)ر

بوه ه، کواین انتظارات برای تشوخیص تحریفوی ه آیا کند کشده را تعیین و این موضوع را ارزیابی انتظارات خود از نسبتها یا مبال   بت و پ
 ویا خیر،  است لیدقافی کاندازه  ، بهشود یمال یت صورتهایف بااهمیموجب تحرن است ک، ممفهایر تحریا در مجموع با سای ییتنها
 (15-: بند تک)ر

نیازی به بررسوی بیشوتر نودارد، تعیوین  7ند ه طبل الزام بکانتظار را،  شده و ارزشهای موردپذیرش بین مبال   بت ثر مغایرت قابلکحدا و ت
 (16-: بند تکند. )رک

                                                                                                                                                                            
 

 ب-6، بند (“1393شده ظرتجاری و محیی آن )تجدیدن طریل شناخت واحد تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از”، 315استاندارد حسابرسی  .1

 18و  6، بندهای (“1393شده  شده )تجدیدنظر برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی”، 330استاندارد حسابرسی  .2

 18، بند 330استاندارد حسابرسی  .3
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 ی لک گیرییجهنتبه  کمکبرای  یلیتحل یروشهااز  استفاده
دربواره سوازگاری  یلوک یریگجوهینت کبوه یو ه در دسوتیابیکروشهای تحلیلی را  ی،ار حسابرسکبه خاتمه  کینزد یدر زمانحسابرس باید  . 6

 (19-تا ت 17-ت ی: بندهاک)ر. ندکو اجرا  یطراحند، کمی کمک یتجار از واحد با شناخت وی یمال یصورتها

 جویی نتایج روشهای تحلیلیپی
متفواوت بوا  یاقابول مالحظوه یزانبه ماگر روشهای تحلیلی اجرا شده طبل این استاندارد، نوسانات یا روابی مغایر با سایر اطالعات مربوط یا  . 7

 ند:کجویی ند، حسابرس باید چنین تفاوتهایی را از طریل موارد زیر پیکخص ارزشهای مورد انتظار را مش
 ارتباط با پاسخهای مدیران اجرایی، و افی و مناسب درکسب شواهد حسابرسی کجو از مدیران اجرایی و  و پرس و الف
 ( 21-و ت 20-ت : بندهایکاجرای سایر روشهای حسابرسی الزم در این شرایی. )ر و ب

  *** 

 اربردیکیحات توض

 (4: بند ک)رتعریف روشهای تحلیلی 

 :ر استیموارد ز چون یبا اطالعاتتجاری  واحد یمال اطالعات سهیشامل م ا یلیتحل یروشها .1-ت
 قبل یهادوره یاسهیم ا اطالعات . 
 کمبل  استهال براورد نظیر، رسحساب ، یا انتظاراتهاینیبشیپ یا ها؛ مانند بودجهتجاری واحد انتظار مورد جینتا . 
 تجواری یواحودها سوایرا یو صونعت متوسویبا تجاری  واحد های تجارینسبت فروش به دریافتنی سهی؛ مانند م اصنعت مشابه اطالعات 

 .صنعت در هماناندازه  هم
 :ر استیز توجه به روابطی چون موارد شامل نیهمچن یلیتحل یروشها .2-ت

 ماننودنود؛ ک یرویو، پتجواری واحود بور تجوارب یکومت ینیبشیپ قابل یالگو کیرود از یانتظار م هک یمال اطالعاتعناصر  نیب یرواب 
 .درصد سود ناخالص

 نانکراکا با تعداد یو مزا و دستمزد ح وق یهانهیهز ؛ مانند، رابطهمربوط یرمالیغ و اطالعات یمال اطالعات نیب روابی. 
بور  یکومت دهیوچیپ یلهوایو تحل هیتا تجز ساده یهاسهیها از م اوهیش نیا اجرا شود. دامنه یگوناگون یهاوهیش تواند بهیم یلیتحل یروشها .3-ت

ر از عناصو  کیو هور خشها واطالعات ب، ی یتلف یمال یصورتها تواند دربارهیم یلیتحل ی. روشهااست ، گستردهشرفتهیپ یآمار یروشها
 شود. ار گرفتهکب اطالعات

 (5: بند  ک)رروشهای تحلیلی 

یبوی از هور دو باشود. کاسوت شوامل آزمونهوای جزئیوات، روشوهای تحلیلوی، یوا تر نکوآزمونهای محتووای حسوابرس در سوطد ادعوا مم .4-ت
ز مورد انتظار ا ییاراکو  ا ربخشی درباره حسابرس قضاوت به تحلیلی، یروشها جمله ی، ازحسابرس انتخاب روشهای درباره یریگمیتصم

 دارد. ی، بستگقبول سطد پایین قابل کنظر به ی حسابرسی در سطد ادعای موردخطر  اهشک برای حسابرسی موجود یروشها
 از حاصل جینتا نیو همچن یلیتحل یروشها یریارگکب یبرا الزم اطالعات ایکقابلیت اتو  یدسترس تیقابل درباره ن استکمم حسابرس .5-ت

 شده هیته یلیتحل از اطالعات ند. استفادهکجو  و پرستجاری  واحد اجرایی انری، از مدتجاری واحد توسی شده انجام یلیتحل یروشها
 ابد.ی نانیآنها، اطم هیته یاز درست حسابرس هکباشد  تواند ا ربخشیم یصورت اجرایی در مدیران توسی

 الف( -5: بند ک)ر نظر ریزی شده برای ادعاهای موردمناسب بودن روشهای تحلیلی برنامه

 نیوبوا ا یلیتحل یروشهااربرد بیشتری دارد. کبینی هستند، پیش ه در طول زمان قابلکروشهای تحلیلی عموماً برای معامالتی با تعداد زیاد  .6-ت
ب حوال، مناسو ایون با. ستبرجا پا آنها همچنان ناقض ییشرا شیدایتا پ هکوجود دارد  هاداده نیب یروابط هک ندوشیم ار گرفتهکب فرض

 ا در مجموعی ییبه تنهاه کشف تحریفی بستگی دارد کبودن روشهای تحلیلی خاص به ارزیابی حسابرس از میزان ا ربخشی آن روشها در 
 .شود یمال یت صورتهایف بااهمیب تحرموجاست  نکمم فهایر تحریبا سا
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ه کوتحلیلوی، ا وربخش باشود. بورای مثوال، زموانی  روش کعنووان یو اسوت بوه نکوبینوی مممودل سواده پیش کدر برخی موارد، حتی ی .7-ت
ز افاده است رس بانظر  ابت است. حساب ه ح وق و مزایای آنها در طول دوره موردکنان است کارکتجاری دارای تعداد مشخصی از  واحد

برسوی را یوب، شوواهد حساند و بوه ایون ترتک براورددقت بسیار زیاد  نظر را با تواند جمع هزینه ح وق و مزایای دوره موردها میاین داده
ایوای دسوتمزد و مز مالی فراهم آورد و نیاز به انجام آزمونهای جزئیات را درخصوص هزینه ح ووق و از اقالم عمده صورتهای یکبرای ی

ای گونه تواند بهیمفروشی( اغلب دهد. استفاده از نسبتهای تجاری متعارف )نظیر حاشیه سود برای انواع واحدهای خردهاهش کن ناکارک
 شده را فراهم آورد.ار گرفته شود و شواهد پشتوانه منط ی بودن مبال   بتکا ربخش در روشهای تحلیلی ب

هتل  کبینی درآمد اتاقهای یه در پیشکنند. برای مثال، روشهای تحلیلی کتی را فراهم میروشهای تحلیلی مختلف، سطوح اطمینان متفاو .8-ت
فراهم  ایدهننکتواند شواهد مت اعدنظر گرفته شود، می ه نرخهای هر اتاق، تعداد اتاقها و نرخ اشغال هر اتاق درک صورتی رود درار میکب

ای مناسب تأیید گونه ور بهکه عناصر مذکمونهای جزئیات نباشد، البته به این شرط طریل آز به بررسی بیشتر از ن است نیازیکآورد و مم
 ینودگنکمت اعد زانیبا من است شواهدی کم ابل، محاسبه و م ایسه درصد حاشیه سود ناخالص برای تأیید مبل  درآمد مم شده باشند. در

أییود اقوالم تتوانود شوواهد سوودمندی را بورای فاده شوود، می، اموا چنانچوه هموراه بوا سوایر روشوهای حسابرسوی اسوتفراهم آورد یمترک
 ند.کرسیدگی فراهم  مورد

نظر و ارزیابی حسابرس از خطر تحریف بااهمیت اسوت. بورای  از ماهیت ادعای مورد روش تحلیلی خاص، متأ ر کتعیین مناسب بودن ی .9-ت
ابهای بوا حسو اسوت درخصووص ادعاهوای مورتبی نکافی نباشد، حسابرس ممکم بر پردازش سفارشهای فروش کنترلهای حاکمثال، اگر 

 ند.کا کجای روشهای تحلیلی، بیشتر به نتایج آزمونهای جزئیات ات دریافتنی، به
مورد همان ادعا اجرا شود. بورای  ه آزمون جزئیات نیز درکاست زمانی مناسب باشد  نکروش تحلیلی خاص همچنین مم کاز ی استفاده .10-ت

بهای لیت وصوول حسوامنظور تعیین قاب سب شواهد حسابرسی درباره ادعای ارزشیابی مانده حسابهای دریافتنی، حسابرس بهکل، هنگام مثا
ی بررسوی لیلی نیز بورااز تاریخ ترازنامه، از روشهای تح مورد مبال  وصولی بعد بر اجرای آزمون جزئیات در است عالوه نکدریافتنی مم

 ند.کفاده جدول سنی مطالبات است

 مالحظات خاص واحدهای بخش عمومی
ن اسوت هموواره در کوشود ممطور مرسوم در حسابرسی واحدهای تجاری درنظرگرفته می ه بهکروابی موجود بین اقالم صورتهای مالی  .11-ت

رابطوه  ن اسوتکواز واحودهای بخوش عموومی، مم عمومی، مربوط نباشد. برای مثال، در بسویاری حسابرسی واحدهای غیرانتفاعی بخش

ظوور نشوده باشود، حساب دارایوی من ه مخارج تحصیل داراییها بهک صورتی این، در بر مست یم بین درآمد و مخارج، ضعیف باشد. عالوه

ت بابو این شده از رائهااال و داراییهای  ابت مشهود و مبال  ک و شده برای داراییهایی نظیر موجودی مواد ای بین مخارج صرفهیچ رابطه
دسوترس  ای درهای صنعت برای م اصود م ایسوهاست در بخش عمومی، آمارها یا داده نکمالی، وجود ندارد. همچنین مم ورتهایدر ص

شوده بوا رین لیوه خریدا لیلومتر جاده یا م ایسه تعداد وسایکحال، روابی دیگری نظیر میزان تغییرات در مخارج ساخت هر  این نباشند. با

 است مربوط محسوب شود. نک، ممشده نارکن لیه بر وسایل

 ب(-5: بند ک)رها ای دادهکقابلیت ات

ها نیز بستگی دارد. بنوابراین، هنگوام تعیوین سب این دادهکسب داده است و به شرایی خاص کها متأ ر از ماهیت و منبع ای دادهکقابلیت ات .12-ت
 شود:ر مربوط تل ی میها برای م اصد طراحی روشهای تحلیلی، موارد زیای دادهکقابلیت ات

 1اتر باشند،کات است قابل نکسازمانی ممشده از منابع مست ل برون سبکمنبع اطالعات. برای مثال، اطالعات  و الف
های مل نیاز داشته باشد تا با دادهکاست به اطالعات م نکبه صنعت مم لی مربوطکهای قابلیت م ایسه اطالعات. برای مثال، داده و ب

 م ایسه شود، ه به تولید و فروش محصوالت خاص اشتغال دارد، قابلکتجاری  احدبه و مربوط

                                                                                                                                                                            
 

 31-، بند ت“(1395شواهد حسابرسی )تجدیدنظرشده ”، 500حسابرسی  استاندارد .1
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نوه  شوده باشود و ها براساس انتظوارات مع وول تعیوینه بودجهکماهیت و مربوط بودن اطالعات. برای مثال، توجه به این موضوع  و پ
 ه باید به آنها دست یافت، وکبراساس اهدافی 

نترلهای کاند. برای مثال، امل بودن، صحت و اعتبار آن طراحی شدهکسب اطمینان از که برای کالعات م بر تهیه اطکنترلهای حاک و ت
 ها.نترل بودجهکم بر تهیه و کحا

م بر تهیوه کنترلهای حاکرد کارکشده، آزمون ا ربخشی اجرای روشهای تحلیلی در برخورد با خطرهای ارزیابی در ن استکحسابرس مم .13-ت
بوه  نترلهوا، حسوابرس عمومواً نسوبتکصورت ا ربخش بودن این  توجه قرار دهد. در صورت وجود، را مورد تجاری، در اطالعات واحد

م بور اطالعوات کنترلهای حواکرد کارکند. ا ربخشی کنتیجه، نتایج روشهای تحلیلی اطمینان بیشتری پیدا می ای اطالعات و درکقابلیت ات
م بور پوردازش کنترلهوای حواکنترلهوا انجوام شوود. بورای مثوال، هنگوام اسوت رار کآزمونهوای ن اسوت هموراه بوا سوایر کغیرمالی اغلب مم

نظور بگیورد. در ایون شورایی، حسوابرس  بر  بت آحاد فروش را نیز در مکنترلهای حاکن است کتجاری مم صورتحسابهای فروش، واحد
م بر پردازش صورتحسابهای کنترلهای حاکرد کارکخشی م بر سوابل فروش را همراه با ا ربکنترلهای حاکرد کارکن است ا ربخشی کمم

ه آیوا آزمونهوای کوتوجوه قورار دهود  ن اسوت ایون موضووع را مووردکوروش جایگزین، حسوابرس مم کعنوان ی ند. بهکفروش آزمون 
وشوهای حسابرسوی ، الزامات و رهنمودهایی بورای تعیوین ر500شده است یا خیر. در استاندارد  مورد اطالعات مزبور، انجام حسابرسی در

 1.شده است قابل اجرا درخصوص اطالعات مورد استفاده در روشهای تحلیلی ارائه

موورد صوورتهای  درتوسی حسوابرس ت، صرفنظر از اجرای روشهای تحلیلی -12-الف تا ت-12-شده در بندهای ت موضوعات مطرح .14-ت
اجرای این روشها برای دوره باقیمانده، موضوعاتی مربوط اسوت. در  تجاری یا اجرای روشهای تحلیلی طی دوره و مالی پایان دوره واحد

 2شده است. الزامات و رهنمودهایی درخصوص روشهای تحلیلی اجراشده در طی دوره ارائه 330استاندارد 

 پ(و  5: بند ک)رافی بودن میزان دقت انتظارات کارزیابی 

ن است، که ممکه تحریفی را ک نحوی رد بهکافی تعیین کدقت  توان باانتظارات را میه آیا کموضوعات مرتبی با ارزیابی حسابرس از این .15-ت
 ند، شامل موارد زیر است: ک، مشخص شود یمال یت صورتهایف بااهمیموجب تحر، فهایر تحریدر مجموع با سا

 سوود ناخوالص نسوبت سهی انتظار دارد در م امعموال ، حسابرسمثال یبرا .یلیتحل یروشها یاجرا انتظار از مورد جینتا بینیپیش صحت 
 غات.یا تبلی  اتیتح  یهانهیهز نظیر یاریاخت یهانهیهز سهیابد تا در م ایرا ب یشتریب ینواختکیگر ید یهابا دوره دوره کی

 خشوهای مجوزایببه  مالی مربوط مورد اطالعات ن است استفاده از روشهای تحلیلی درکپذیری اطالعات. برای مثال، ممکیکمیزان تف 
از  ادهسه با استفم ای تجاری دارای فعالیتهای متنوع، در واحد کاز قسمتهای مختلف ی کی مورد صورتهای مالی هر فعالیت یا در کی

 تجاری ا ربخشی بیشتری داشته باشند. مالی واحد لیت صورتهایکمورد  روشهای تحلیلی در

 ها دجوهالی نظیر بومبه اطالعات  دسترسی است قابلیت نکز مالی و غیرمالی. برای مثال، حسابرس مما دسترسی به اطالعات، اعم قابلیت
رار دهود. ارزیابی قو دها، و اطالعات غیرمالی نظیر تعداد محصول تولید یا فروخته شده را برای طراحی روشهای تحلیلی موربینییا پیش

 ند.کسی برر 13-و ت 12-ای این اطالعات را نیز طبل بندهای تکبلیت اتاست قا نکدسترس باشد، حسابرس مم اگر اطالعات در

 ت(و  5: بند کر) شده با ارزشهای مورد انتظارپذیرش بین مبالغ ثبت میزان تفاوت قابل

 یصوورتهات یف بااهمیموجب تحرن است ک، ممفهایر تحریا در مجموع با سای ییبه تنهاتحریف،  که یکنظر گرفتن این موضوع  با در .16-ت
پذیرش واقع شود، تحت تا یر  جویی بیشتر موردتواند بدون پیه میکشده  ، تعیین میزان تفاوت بین انتظار حسابرس و مبال   بتشود یمال

نود، کهر قدر حسابرس میزان خطر را باالتر ارزیوابی  330گیرد. طبل استاندارد نظر قرار می و سازگاری آن با سطد اطمینان مورد 3اهمیت
به سوطد مطلووبی از  شده، برای دستیابیرو، همزمان با افزایش خطر ارزیابی این از 4سب نماید.کتری نندهکاید شواهد حسابرسی مت اعدب

  5یابد.اهش میکپذیرش است،  ه بدون بررسی بیشتر قابلکننده، میزان تفاوتی کشواهد مت اعد
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 (6: بندک)ر  یلک گیرییجهنتبه  کمکبرای  یلیتحل یروشهااز  تفادهاس

از  کیو از رسیدگی بوه هور شده حاصل سبکبرای تأیید نتایج  6از طراحی و اجرای روشهای تحلیلی توصیف شده در بند  نتایج حاصل .17-ت
ه کو یمع وول گیریهاینتیجوهبتوانود بوه ه کوند کمی کمکار به حسابرس کگیرد. این استفاده قرار می مالی مورد اجزا یا عناصر صورتهای

 .ابدیرد، دست یگیقرار م وی اظهارنظر یمبنا
چنوین شورایطی،  این شناسایی نشده اسوت. در از ه پیشکاست بیانگر خطر تحریف بااهمیتی باشد  نکنتایج این قبیل روشهای تحلیلی مم .18-ت

اس روشوهای حسابرسوی باید در ارزیابی قبلی خود از خطرهای تحریف بااهمیت تجدیدنظر و بور هموین اسو 315استاندارد حسابرس طبل 
  1ند.کشده را تعدیل طراحی 

اسوتفاده قورار  عنوان روشوهای ارزیوابی خطور موورد ه بهکن است مشابه روشهای تحلیلی باشد کمم 6روشهای تحلیلی اجرا شده طبل بند  .19-ت
 گرفته است.

 (7: بند ک)رجویی نتایج روشهای تحلیلی پی

سب شود، و در کطریل ارزیابی پاسخها  است از نکجوهای حسابرس مم و اجرایی به پرس مدیرانبا پاسخهای  شواهد حسابرسی مرتبی .20-ت
 شود.می شده در جریان حسابرسی توجهسبکتجاری و محیی آن و سایر شواهد حسابرسی  این ارزیابی به شناخت حسابرس از واحد

ه، برای مثال، مدیران اجرایی قادر بوه ارائوه توضویحی نباشوند یوا کد ن است هنگامی افزایش یابکلزوم اجرای سایر روشهای حسابرسی مم .21-ت
افی تل ی نشود.کخصوص،  این شده درسبکشده توسی آنها همراه با شواهد حسابرسی  توضید ارائه
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