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  كليات
كلـي و     تعيين برخوردهاي    براي   الزم ارائه استانداردها و راهنماييهاي   ،  استاندارداين   هدف     .1

تحريف بااهميت در  خطر برآوردي براي مقابله با      الزم حسابرسي طراحي و اجراي روشهاي   
شناخت حسابرس  . صورتهاي مالي و سطح ادعا در حسابرسي صورتهاي مالي است         سطح  

داخلـي و بـرآورد خطـر تحريـف      از واحد مورد رسيدگي و محيط آن، شـامل كنترلهـاي          
  .توصيف شده است ،3151استاندارد  ااهميت درب

  :خالصه الزامات اين بخش به شرح زير است   .2
  براي مقابله با    كلي   برخوردهايد  كن اين قسمت، حسابرس را ملزم مي      .برخوردهاي كلي

را تعيين كند و همچنين راهنماييهـايي       خطر تحريف بااهميت در سطح صورتهاي مالي        
 .دهد وردها ارائه ميرا در باره ماهيت اين برخ

           ايـن قـسمت،     .روشهاي حسابرسي در برخورد با خطر تحريف بااهميت در سطح ادعا 
اين روشـها،    . را طراحي و اجرا كند      الزم كند روشهاي حسابرسي    حسابرس را ملزم مي   

و ) در صـورت لـزوم يـا مربـوط بـودن          ( كنترلهـا    كـاركرد ي اثربخشي   شامل آزمونها 
ن بـه خطـر بـرآوردي       آو ميـزان    اجـرا   اهيت، زمانبندي    كه م  يي است ي محتوا آزمونها

 عالوه، اين قسمت شـامل موضـوعاتي          به .بستگي دارد تحريف بااهميت در سطح ادعا      
 روشـهاي   گونـه و ميـزان ايـن      اجـرا    است كه حسابرس براي تعيين ماهيت، زمانبندي      

 .دهد قرار ميتوجه  دور ميحسابرس

   اين قسمت، حـسابرس     .سي كسب شده   شواهد حسابر  بودن  ارزيابي كفايت ومناسب
 تـا بتوانـد     مناسب بودن برآورد خطر حسابرسي را ارزيابي كند         تداوم سازد  را ملزم مي  

 .نمايدگيري  سي كسب شده تصميم شواهد حسابرمناسب بودننسبت به كفايت و 

 كند اين قسمت الزامات مستندسازي مربوط را مقرر مي .مستندسازي. 

هـاي كلـي    برخوردبايد   پذيرش  ر حسابرسي به سطحي قابل    حسابرس براي كاهش خط      .3
با خطرهاي برآوردي در سطح صـورتهاي مـالي را تعيـين و بـراي مقابلـه بـا خطرهـاي                     

 
 “ن و برآورد خطر تحريف بااهميتآشناخت واحد موردرسيدگي و محيط ” ،315  حسابرسياستاندارد. 1
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برخوردهاي كلي   . را طراحي و اجرا كند     الزم، حسابرسي   برآوردي در سطح ادعا، روشهاي    
اي حـسابرس     وت حرفه قضا   به الزم،و ميزان روشهاي حسابرسي     اجرا   و ماهيت، زمانبندي  

عالوه بر الزامات اين اسـتاندارد موظـف بـه رعايـت الزامـات و               حسابرس  . بستگي دارد 
 تحريـف   هـاي بـرآوردي    خطر براي برخورد با   ،2402 استاندارد در   ارائه شده ي  راهنماييها

  .استبااهميت ناشي از تقلب 

  برخوردهاي كلي
 تحريـف بااهميـت در سـطح        هـاي ر خط ه بـا  مقابلبراي  ي كلي   حسابرس بايد برخوردها     .4

تواند شامل تأكيد بر لزوم حفظ ترديد         گونه برخوردها، مي   اين .ين كند يعتصورتهاي مالي را    
 كاركنان بـا    ، بكارگيري اي در گردآوري و ارزيابي شواهد به اعضاي گروه حسابرسي           حرفه
يا توجه بيشتر به ، نظارت و سرپرستي بيشتر،   د مهارتهاي ويژه يا كارشناسان    جتر يا وا    تجربه

بر ايـن، بـه     افزون  . الزم، باشد  حسابرسي   انتخاب روشهاي ناپذير در     بيني  عوامل خطر پيش  
 يا ميـزان روشـهاي       اجرا ماهيت، زمانبندي عنوان يك برخورد كلي، حسابرس ممكن است        

پايان دوره  به جاي ضمن دوره، در      ي محتوا را    آزمونها  براي مثال،  حسابرسي را تغيير دهد؛   
  .ا كنداجر

برآورد خطر تحريف بااهميت در سطح صورتهاي مـالي متـأثر از شـناخت حـسابرس از                    .5
به كنترلهاي داخلي و    را   حسابرس   عتمادتواند ا   كنترلي موثر مي  محيط  . محيط كنترلي است  

 براي مثال، نتيجه،   رسيدگي افزايش دهد و در     شواهد حسابرسي ايجاد شده در واحد مورد      
 دوره انجـام    ، ضـمن   از روشهاي حسابرسي را به جاي پايـان دوره         يبرختواند  حسابرس ب 

 روشـهاي    بيشتر  باشد، حسابرس معموالً   ضعفهايي در محيط كنترلي وجود داشته     اگر  . دهد
شـواهد حـسابرسي بيـشتري را        ؛دهـد   رسي را در پايان دوره، نه ضمن آن، انجام مي         حساب

 حـسابرسي را بـراي كـسب        شـهاي  ماهيت رو  ؛كند  گردآوري مي آزمونهاي محتوا   بااجراي  
در الزم اسـت     يا تعداد مكانهـايي را كـه         ؛كند  تر تعديل مي    كننده  شواهد حسابرسي متقاعد  
  .دهد د، افزايش ميودامنه حسابرسي منظور ش

 
 “مالي  حسابرسي صورتهاي مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه، در” ،240 ي حسابرساستاندارد. 2
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بـراي مثـال،    . اي بر رويكرد كلـي حـسابرس دارد         بنابراين، مالحظات ياد شده تاثير عمده        .6
، يا رويكردي بكـار گرفتـه       گرددتاكيد  ) رويكرد محتوايي (ي محتوا    آزمونها امكان دارد بر  

  .)رويكرد تركيبي(د گردي محتوا استفاده همراه آزمونها كنترلها آزمونكه از  شود

  روشهاي حسابرسي در برخورد با خطر تحريف بااهميت در سطح ادعا
اهيـت،   كـه م   اي طراحي و اجـرا كنـد        گونه  به   را   الزم حسابرسي   حسابرس بايد روشهاي     .7

خطر برآوردي تحريـف بااهميـت در سـطح         براي برخورد با    ن،   آ و ميزان اجرا  زمانبندي  
ماهيـت،  بـرآورد خطـر و       بـين    روشـن كار، ايجاد پيوندي      دف اين    ه .باشد  مناسب  ادعا  

 حـسابرس در طراحـي روشـهاي      . سابرسي الزم، اسـت    ح روشهاي و ميزان     اجرا زمانبندي
  :دگير ر را در نظر مي زيمواردالزم موضوعاتي چون حسابرسي 

 اهميت خطر. 

 بااهميتاحتمال وقوع تحريفي . 

 ويژگيهاي گروه معامالت، مانده حساب يا موارد افشاي الزم. 

 آن واحد تجاري، به ويژه دستي يا خودكار بودن ويژه مورد استفادهي ماهيت كنترلها. 

           احـد مـورد    امكان كسب شواهد حسابرسي براي ارزيابي اثربخشي كنترلهاي داخلـي و
  .ي بااهميترسيدگي در پيشگيري، كشف و اصالح تحريفها

  .ماهيت روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي، بيشترين اهميت را دارد

ارزيابي حسابرس از خطرهاي شناسايي شده در سطح ادعـا مبنـايي را بـراي وي فـراهم                     .8
 حـسابرسي  احي و اجراي روشـهاي  رويكرد حسابرسي مناسب را براي طركند تا بتواند   مي

به اين نتيجه برسد كـه      ممكن است    موارد، حسابرس    برخيدر  . توجه قرار دهد   الزم، مورد 
 بـرآوردي تحريـف     هـاي خطرتواند برخوردي مؤثر بـا       تنهايي مي    به اجراي آزمون كنترلها  

موارد ديگـر، حـسابرس ممكـن       در  . فراهم كند   را صوصخ يك ادعاي ب    مورد بااهميت در 
تنهايي در مورد ادعاهاي بخـصوصي   بهي محتوا  به اين نتيجه برسد كه اجراي آزمونها  است

 دليـل آن  . گيـرد ب اثر كنترلها را در برآورد خطر مربوط ناديـده           ،مناسب است و، از اين رو     
ن آ باشد كه روشهاي برآورد خطر حسابرس، هيچ نوع كنترل موثر مربوط بـه               اينتواند    مي
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ايـن   بـا . فايده است    بي  كنترلها كاركردده است يا آزمون اثربخشي      ادعاها را شناسايي نكر   
مـورد   يي محتوا براي ادعا   حال، الزم است حسابرس متقاعد شود كه تنها اجراي آزمونها         

اغلب حسابرس  .  موثر است  ،پذيرش  نظر، در كاهش خطر تحريف بااهميت به سطحي قابل          
 كنترلها و كاركردي اثربخشي كيبي آزمونهاگيري از رويكرد تر    بهره رسد كه   به اين نتيجه مي   
 حـسابرس آزمونهـاي     فنظر از رويكرد انتخابي،   صر. استرويكرد موثري   ،  آزمونهاي محتوا 

بااهميـت،   افـشاي    ومـوارد  مانده حسابها    ، معامالت عمدهمحتوا را براي يكايك گروههاي      
  .كند  طراحي و اجرا مياستاندارد اين 49طبق مفاد بند 

ي كنترلـي قابـل شناسـايي       ي تجاري بسيار كوچك، ممكن است تعداد فعاليتها       در واحدها    .9
الزم اساسـاً    حسابرسي   همين دليل، ممكن است روشهاي      به.  حسابرس محدود باشد   توسط
موارد، حسابرس عالوه بر موضوعات يـاد شـده   گونه   اين در. باشد آزمونهاي محتوا    از نوع 
ـ    مـي  ارد كه آيـا در نبـود كنترلهـا         باال، به اين نكته نيز توجه د       8در بند     بـه شـواهد     دتوان
  .بد يا خير دست يامناسبي كافي و يحسابرس

  الزم و ميزان روشهاي حسابرسي ماهيت، زمانبندي اجرا

  ماهيت

 كنترلهـا يـا آزمونهـاي       آزمـون (منظور از ماهيت روشهاي حسابرسي الزم، يكي هدف آن             .10
، محاسبه مجدد،     تأييدخواهي،  جو و هده، پرس يعني وارسي، مشا  ن،  آ ديگري نوع و  ) محتوا

 برخي براي  ممكن است حسابرسيبرخي روشهاي. است، يا روشهاي تحليلي مجدداجراي 
 كنترلها  مثال، در حسابرسي درآمدها، آزمون    براي  .  ديگر باشد  از روشهاي از ادعاها مناسبتر    

 بـودن باشـد،     امـل  ك  ادعاي  ازلحاظ  خطر برآوردي تحريف   ا ب برخورد ممكن است بهترين  
 درمورد خطر برآوردي تحريف     ا ب برخورد  ممكن است بهترين    كه آزمونهاي محتوا   حال آن 

  .ادعاي وقوع باشد

 چـه بـرآورد   هر. كنـد   پايه برآورد خطـر انتخـاب مـي         حسابرسي را بر   حسابرس روشهاي    .11
تر و  دعتماا  گردآوري شواهد حسابرسي قابل     حسابرس از خطر باالتر باشد، حسابرس در پي       

 نوع روشـهاي    برتواند هم     موضوع مي اين  .  خواهد بود   از طريق آزمونهاي محتوا    تر مربوط
مثال، حسابرس افزون بـر وارسـي       براي  . ن اثر گذارد  آاجرا و هم تركيب      حسابرسي مورد 
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خواهي  اقدام به تأييد   ،كامل بودن شرايط قرارداد   اسناد و مدارك، ممكن است براي اثبات        
  .كند

خطـر تحريـف بااهميـت در     داليل برآورد    الزم، حسابرسي   رس براي تعيين روشهاي   حساب   .12
كار اين  . گيرد  سطح ادعا را براي هر گروه معامالت، مانده حسابها يا موارد افشا در نظر مي              

شامل در نظر گرفتن ويژگيهاي خاص هر گروه معامالت، مانده حـسابها يـا مـوارد افـشا                  
به كنترلهاي داخلي واحد مورد رسـيدگي در بـرآورد خطـر      و نيز توجه    ) يعني خطر ذاتي  (
دليـل    مثال، اگر حسابرس بـه ايـن نتيجـه برسـد كـه بـه               براي   .است) يعني خطر كنترل  (

وقوع تحريف با اهميت، بـدون درنظـر گـرفتن          ويژگيهاي خاص يك گروه معامالت، خطر     
تنهايي    تحليلي به  روشهاي، ممكن است به اين نتيجه برسد كه         استكنترلهاي مربوط پايين    

دليـل    ديگر، اگر حـسابرس بـه     سوي   از. كند  فراهم مي  مناسب،شواهد حسابرسي كافي و     
وقوع تحريف با اهميت را پـايين        خطر   ،رسيدگي  واحد مورد   اثربخش در   كنترلهاي وجود

، طراحي كنـد  كنترلها   كاركردپايه اثربخشي     بر  را  آزمونهاي محتوا  تشخيص دهد و بخواهد   
 انجام  آنها كاركردمون كنترلها را براي كسب شواهد حسابرسي حاكي از اثربخشي           نگاه آز آ

تواند استفاده شـود كـه        مثال، اين رويكرد در مورد آن گروه از معامالت مي         براي  . دهد  مي
پيچيده است و بطور مرتب توسط سيستم اطالعاتي واحـد مـورد             يكنواخت و غير   ،نسبت  به

  .دشو رسيدگي، پردازش و كنترل مي

از اطالعات تهيه شده توسـط سيـستم اطالعـاتي           ، حسابرسي هرگاه براي اجراي روشهاي      .13
 صحت و كامل بودن آنهـا     باره    حسابرس ملزم است در    شود،استفاده  واحد مورد رسيدگي    

مثـال، چنانچـه حـسابرس بـراي اجـراي روشـهاي            بـراي   . كسب كند شواهد حسابرسي   
 از اطالعـات غيرمـالي يـا اطالعـات          )مون كنترلها  تحليلي يا آز   مانند روشهاي (حسابرسي  

رسيدگي استفاده كند، درخصوص     شده توسط سيستم اطالعاتي واحد مورد        اي تهيه   بودجه
 بيـشتر   راهنماييبراي  (كند    كسب مي  اين اطالعات شواهد حسابرسي      كامل بودن  و   صحت
  .)مراجعه شود ،5003 استاندارد 11به بند 

 
 “شواهد حسابرسي” ،500  حسابرسياستاندارد. 3



  ۳۳۰استاندارد حسابرسي 
  روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي

 
  

248

  زمانبندي اجرا

يا تـاريخي   زماني  زمان اجراي روشهاي حسابرسي يا دوره       اجرا عبارت است از      نديزمانب   .14
  .شود مربوط مين آكه شواهد حسابرسي به 

يا پـس از     پايان دوره    ، دوره ضمنتواند آزمون كنترلها يا آزمونهاي محتوا را          حسابرس مي    .15
 كـه   شـود   زيادتر مـي  خطر تحريف بااهميت بيشتر باشد، اين احتمال        چه   هر. كنداجرا    آن  

 اگر آزمونهاي محتوا را نزديـك بـه پايـان دوره يـا در               گيري كند كه    حسابرس چنين نتيجه  
  روشـهاي  پايان دوره اجرا كند مؤثرتر از اجراي آن در زماني زودتر اسـت، يـا ايـن كـه                  

ماننـد اجـراي     ( اجرا كنـد   بيني   يا در زمانهاي غيرقابل پيش     حسابرسي را بدون اعالم قبلي    
ديگـر، اجـراي    ازسـوي   ).  قبلـي  منظر بـدون اعـال     ي حسابرسي در مكانهاي مورد    روشها

را در تشخيص موضوعات عمده     تواند حسابرس      حسابرسي قبل از پايان دوره مي      روشهاي
  مديريت واحـد مـورد     آنها را با كمك   نتيجه،   در مراحل اوليه حسابرسي ياري رساند و در       

گونـه موضـوعات، رويكـرد حـسابرسي       اينحل وفصل نمايد يا براي برخورد با     رسيدگي  
 از پايـان  پـيش  كنترلها يا آزمونهاي محتـوا را     حسابرس آزمون اگر  . را طراحي كند  مؤثري  

دوره،  را بـراي باقيمانـده       بيـشتر  شـواهد حـسابرسي      ضـرورت كـسب   ،  كنـد دوره اجرا   
  ). مراجعه شود61 تا 56 و38 ، 37به بندهاي (دهد توجه قرار مي مورد

 براي تعيين زمان اجراي روشهاي حسابرسي، موضوعاتي چون موارد زير را نيـز              حسابرس   .16
  :گيرد در نظر مي

 محيط كنترلي. 

   هاي الكترونيكي ممكن است      هپروند براي مثال، ( اطالعات مربوط    بودن زمان در دسترس
ـ  آ يا روشهايي كه مشاهده      براي مدت مشخصي نگهداري شود     باشـد    مـي نظـر    دورن م

 ). شوداجرادر مقاطع زماني معيني تنها ممكن است 

    براي مثال، چنانچه خطر متورم كردن درآمـدها بـراي رسـيدن بـه سـود                (ماهيت خطر
انتظار از طريق تهيه قراردادهاي ساختگي وجود داشته باشـد، حـسابرس ممكـن               مورد

 ).كندره مالي رسيدگي ودر پايان درا  قراردادها است تصميم بگيرد
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  شود كه شواهد حسابرسي به آن مربوط ميدوره زماني يا تاريخي. 

ن قابـل اجراسـت، ماننـد تطبيـق        آ از   پس در پايان دوره يا      تنها حسابرسي   برخي روشهاي    .17
 تهيـه   جريـان  حـسابداري و بررسـي تعـديالت انجـام شـده در            سوابقصورتهاي مالي با    

معامالت  نبودن قطعي فروش يا خطر   نادرست  قراردادهاي وجود اگر خطر    .صورتهاي مالي 
 ايـن   بـراي برخـورد بـا      حـسابرس روشـهايي را       ، وجود داشته باشـد    در پايان دوره مالي   

تنهـايي    مثال، در مواردي كه هر يـك از معـامالت بـه           براي  . كند   اجرا مي  خطرهاي خاص 
 ، بـه تحريفـي بااهميـت منجـر شـود           بتوانـد   زماني انقطاع اشتباه در    يكيا  بااهميت باشد   

  .كند وارسي مينزديك به پايان دوره را حسابرس معموالً معامالت 

  ميزان

ميزان آزمونها شامل كميت هر يك از روشهاي حسابرسي است كه قرار است اجرا شـود،                   .18
ميـزان يـك روش حـسابرسي،       . مانند، اندازه نمونه يا تعداد مشاهدات يك فعاليت كنترلي        

ردي و سـطح    اساس قضاوت حسابرس و پس از در نظر گـرفتن اهميـت، خطـر بـرآو                بر
به ويـژه، حـسابرس معمـوالً ميـزان روشـهاي         . شود  اطمينان مورد نظر حسابرس تعيين مي     

اما، افزايش ميـزان يـك      . دهد  اهميت، افزايش مي   حسابرسي را متناسب با خطر تحريف با      
روش حسابرسي تنها زماني اثربخش است كه روش حسابرسي، به خطر مورد نظر مربـوط               

  .توجه حسابرس است  روش حسابرسي، مهمترين موضوع مورداز اين رو، ماهيت. باشد

ـ   كمك رايانه مـي      ي حسابرسي به  استفاده از تكنيكها     .19  ميـزان آزمونهـاي معـامالت و        دتوان
 بـراي انتخـاب نمونـه    توانـد   گونه تكنيكها مياين. كندتر  نيكي را گستردهحسابهاي الكترو 

 ويژگيهاي خـاص، يـا      باسازي معامالت     بهاي الكترونيكي اصلي، مرت     ه  معامالت از پروند  
  .بكار رودن آجاي يك نمونه از    كل يك جامعه بهآزمون

ايـن  بـا   . دهددست     نتايج معتبري را به    دتوان  ميمعموالً  گيري    استفاده از رويكردهاي نمونه      .20
 گيري  وجود، اگر تعداد نمونه انتخاب شده از يك جامعه، خيلي كم باشد، يا رويكرد نمونه              

،  نامناسب باشـد يـا مـوارد اسـتثنا          مورد نظر،   به هدفهاي حسابرسي   يابي براي دست  انتخابي
گيـري     كـه نتيجـه    آيد  مي اين خطر غيرقابل پذيرش پديد       ،گيري نشود   اي مناسب پي    گونه  به
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اي باشـد كـه درصـورت اعمـال همـان روش               متفاوت از نتيجـه    ،پايه نمونه  حسابرس بر 
  بـاره   در  را رهنمودهـايي ،  5304 استاندارد. دمآ  دست مي    هحسابرسي نسبت به كل جامعه ب     

  .ارائه داده استگيري در حسابرسي  كاربرد نمونه

عنـوان يكـي از        بـه  را حـسابرسي     گوناگون ارگيري تركيبي از روشهاي   ، بك استاندارداين     .21
 ، اما، حسابرس درصورت اجـراي     ه مطرح مي كند   گفت پيششرح    بههاي ماهيت آزمون      جنبه

مناسب بودن يا نبودن ميـزان آزمـون را ارزيـابي            ، حسابرسي ركيبي از روشهاي گوناگون   ت
  .كند مي

  آزمون كنترلها

 درمواردي كه برآورد خطر توسط حسابرس شامل انتظار وي از اثربخشي كاركرد كنترلهـا                .22
ادعا  در سطح     ومناسب را   شواهد حسابرسي كافي   نتواندتنهايي     باشد يا آزمونهاي محتوا به    

  .كنداجرا   است آزمون كنترلها را الزم، حسابرس فراهم نمايد

اهميت در سـطح ادعـا توسـط حـسابرس شـامل       درمواردي كه برآورد خطر تحريف با       .23
اجرا كند تا   كنترلها را     حسابرس بايد آزمون   ، باشد انتظار وي از اثربخشي كاركرد كنترلها     

مقاطع زمـاني    در   ثربخشي كاركرد كنترلها  ا  باره  را در  مناسب حسابرسي كافي و     شواهد
چگــونگي اســتفاده از شــواهد  . آورددســت برســيدگيمــورد مربــوط در طــول دوره 

 در كنترلهـا    كـاركرد ي قبلي در مورد اثربخـشي       حسابرسي گردآوري شده در حسابرسيها    
  . مطرح شده استزير 44 تا 39بندهاي 

 از  ممكن است شامل انتظـار وي      ادعا   حطاهميت در س    برآورد حسابرس از خطر تحريف با        .24
 حـسابرس آزمـون كنترلهـا را بـراي          ، باشد كه در اين صـورت      كاركرد كنترلها اثربخشي  

ي آزمونهـا . كنـد   مـي  اجـرا    آنهـا  كاركردگردآوري شواهد حسابرسي حاكي از اثربخشي       
حـي  رس، طراشود كه حساب  كنترلها اجرا مي آن دسته از برايتنها اثربخشي كاركرد كنترلها 

. دانـد    مناسب مـي   اهميت در يك ادعا     تحريف با  پيشگيري يا كشف و اصالح    ا را براي    آنه

 
 “آزمونانتخاب اقالم براي  روشهاي سايرگيري در حسابرسي و  نمونه”، 530  حسابرسياستاندارد. 4
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كنترلهايي را در سطح ادعا مطرح       شناسايي   چگونگي،  315استاندارد   106 تا   104بندهاي  
در گروه معامالت، مانده حـساب يـا مـوارد          اهميت     كه احتماالً از وقوع تحريف با      كند  مي

  .نمايد  را كشف و اصالح ميافشا، پيشگيري يا آن

به اين نتيجه برسـد كـه كـاهش         ،  315استاندارد   115در مواردي كه حسابرس طبق بند          .25
اهميت در سطح ادعا به سطحي قابل پذيرش تنهـا از طريـق گـردآوري                 خطر تحريف با  

 بايـد آزمـون     ي محتوا، ممكن يـا عملـي نيـست        شواهد حسابرسي از راه اجراي آزمونها     
جرا ا كنترلها   كاركرد شواهد حسابرسي در باره اثربخشي       كسبط را براي    بومركنترلهاي  

 در مواردي كـه واحـد مـورد    ياد شده آمده است،گونه كه در بند      مثال، همان  براي   .كنـد 
گونـه    دهـد و هـيچ      رسيدگي فعاليتهاي خود را با استفاده از فناوري اطالعـات انجـام مـي             

شـود،    ه توسط سيستم فناوري اطالعـات ايجـاد مـي          معامالت به جز آنچ    مستنداتي درباره 
وجود ندارد، حسابرس ممكن است به اين نتيجه برسد كـه طراحـي آزمونهـاي محتـواي                 

تنهايي شواهد حسابرسي كافي و مناسب را در سطح ادعا فراهم كند،            د به اثربخشي كه بتوان  
   .غيرممكن است

 سابرسي مربـوط بـه اعمـال كنترلهـا        آزمون اثربخشي كاركرد كنترلها با كسب شواهد حـ           .26
شـواهد  كـسب    روشهاي برآورد خطر به       در مواردي كه با اجراي     حسابرس. استمتفاوت  

كند كه كنترلهـاي      اين موضوع را مشخص مي    پردازد،    حسابرسي در باره اجراي كنترلها مي     
شي با آزمون اثربخحسابرس . بندد جود دارد و واحد مورد رسيدگي آن را بكار مي        مربوط و 

. پردازد  كنترلها مي  كاركرد اثربخش به گردآوري شواهد حسابرسي در باره       كاركرد كنترلها   
 مقـاطع زمـاني    در   اين كار شامل كسب شواهد حسابرسي در باره چگونگي اعمال كنترلها          

افـراد اجراكننـده يـا      ، و   آنهـا ، يكنواختي كـاربرد     رسيدگيدوره مورد   در طول   مورد نظر   
چنانچه از كنترلهاي كامالً متفاوتي در زمانهاي مختلف        . شود  ترلها مي  كن ابزارهاي بكارگيري 

 مورد بررسـي  جداگانه را  هانآ حسابرس هر يك از      دوره مورد رسيدگي استفاده شده باشد،     
حسابرس ممكن است انجام آزمون اثربخشي كاركرد كنترلهـا را همزمـان بـا              .دهد  قرار مي 

  .مال آنها، مناسب تشخيص دهدارزيابي طراحي و كسب شواهد مربوط به اع
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بـراي ارزيـابي طراحـي كنترلهـا و           برآورد خطر كـه حـسابرس      گرچه برخي از روشهاي      .27
، ده باشـد   كنترلهـا طراحـي نـش       آزمون كند ممكن است ويژه     اجرا مي  آنها اعمال   تشخيص

 كنترلهـا   كـاركرد بـاره اثربخـشي       شواهدي را در   ،اين وجود امكان دارد اين روشها      با اما
مكن براي مثال، حسابرس م.  شودمحسوب آزمون كنترلها عنوان به ،و در نتيجهدهد  دستب

هـاي واقعـي و مبـالغ     ، مقايسه هزينـه جو و ها پرس در باره استفاده مديران از بودجه  است  
جويي انحرافات مبالغ     توسط مديران را مشاهده و گزارشهاي مربوط به پي        ماهانه  اي    بودجه

 شـناختي از    ، حـسابرسي  اجـراي ايـن روشـهاي     . دكنسي  واراي را     جهواقعي از مبالغ بود   
دهد و    دست مي ب آنهابندي واحد مورد رسيدگي و چگونگي اعمال          طراحي روشهاي بودجه  

گيري يا  بندي در پيش    روشهاي بودجه  كاركردباره اثربخشي     شواهدي را نيز در    ممكن است 
در چنـين شـرايطي،   حسابرس . كند هم فراها   بندي هزينه   اهميت در طبقه   ي با كشف تحريفها 

  .كند ارزيابي مي حسابرسي را كفايت شواهد حسابرسي حاصل از اجراي اين روشهاي

   كنترلهاماهيت آزمون

 را   روشهاي حسابرسي مناسـبي    حسابرس براي اطمينان يافتن از اثربخشي كاركرد كنترلها،          .28
حـسابرسي   حسابرس شـواهد     ،باشد باالتر   چه سطح اطمينان مورد نظر    هر  . كند  انتخاب مي 

چنانچه حسابرس رويكردي را اتخاذ كنـد كـه عمـدتاً         . كند  قابل اعتمادتري را جستجو مي    
مورد خطرهايي كه كسب شواهد حسابرسي كـافي        به ويژه در  (مبتني بر آزمون كنترلهاست     

مـون   معمـوالً آز   )پـذير نيـست     مكان ا ي محتوا با اجراي آزمونها   تنها و مناسب در بارة آنها    
  .كند مي كنترلها اجرا كاركردكنترلها را براي كسب سطح اطمينان باالتري در باره اثربخشي 

همـراه  بايد ساير روشهاي حسابرسي را       حسابرس براي آزمون اثربخشي كاركرد كنترلها        .29
بـا كـسب شـناخت از        كنترلهـا    كـاركرد  اثربخشي   چه آزمون اگر .جو، اجرا كند   و پرسبا  

 روشـهاي    همـان  از  اما در اين آزمون نيـز معمـوالً        ، است  متفاوت كنترلهاطراحي و اعمال    
رود و    بكـار مـي   ي ارزيـابي طراحـي و اعمـال كنترلهـا           راشود كه ب    حسابرسي استفاده مي  

 به تنهايي   جو و چون پرس . تواند شامل اجراي مجدد يك كنترل توسط حسابرس باشد          مي
كـافي   كنترلها   كاركرد باره اثربخشي     در مناسببراي گردآوري شواهد حسابرسي كافي و       

يي كنترلها. دهد  باشد، حسابرس تركيبي از روشهاي حسابرسي را مورد استفاده قرار مي            نمي
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 ،شـود   رسي يا اجـراي مجـدد اسـتفاده مـي         وا همراه با    جو و ها از پرس   آن آزمونكه براي   
جـو و    و پـرس  شواهد حسابرسي آنهـا تنهـا از طريـق        در مقايسه با كنترلهايي كه       معموالً

مثال، حسابرس ممكـن اسـت      براي  . دنك   اطمينان بيشتري فراهم مي    شود،  مشاهده كسب مي  
كنترل خروج كاال از    باره   ، در براي آزمون اثربخشي كاركرد كنترلهاي حاكم بر فروش كاال        

مشاهده صرفاً به زمان انجام     چون  . كندها را مشاهده    آن و نحوه اعمال     جو و  پرس كارخانه،
احـد مـورد     از كاركنـان و    جـو  و  حسابرس معموالً مشاهده را با پرس      ،شود  وط مي آن مرب 

حسابرسي كافي و مناسب، مستندات      و اغلب براي كسب شواهد       نمايد رسيدگي تكميل مي  
  .كند رسيدگي را وارسي مي ديگري از دوره مورد زمانهاي در مربوط به اعمال اين كنترلها

سب شواهد حسابرسي دربـاره اثربخـشي كـاركرد هـر           نوع روش حسابرسي الزم براي ك        .30
كنترل در زمانهاي مشخصي از دوره مورد رسيدگي، باتوجه به ماهيـت آن كنتـرل خـاص                 

اثربخشي كاركرد برخي كنترلهـا، توسـط واحـد مـورد رسـيدگي مـستند               . شود  تعيين مي 
ه در اين گونه شرايط، حسابرس ممكن است براي كسب شواهد حسابرسي دربـار            .شود  مي

اما در مورد برخي ديگـر از       . اثربخشي كاركرد اين كنترلها، به وارسي مستندات آن بپردازد        
. كنترلها، چنين مستنداتي ممكن است در دسترس نباشد يا در صورت وجود، مربوط نباشد             

دليل وجود برخي عوامل محيطي، چون تفويض اختيار و مسئوليت، يـا نـوع                براي مثال، به  
شود، ممكن است مستنداتي درباره       د كنترلهايي كه توسط رايانه اجرا مي      برخي كنترلها، مانن  

 در اين گونه شـرايط، شـواهد حـسابرسي مربـوط بـه      .كنترلها وجود نداشته باشد   كاركرد  
جو همراه با ساير روشهاي حـسابرسي ماننـد          و پرستواند با     اثربخشي كاركرد كنترلها مي   

  .انه، كسب شودمشاهده يا تكنيكهاي حسابرسي به كمك راي

 وانه به ضـرورت كـسب شـواهد حـسابرسي پـشت           ها، كنترل حسابرس براي طراحي آزمون      .31
شود و نيـز      كند كه بطور مستقيم به ادعاها مربوط مي         توجه مي  كنترلهايي   كاركرداثربخشي  

مثال، حسابرس  براي  . وابسته است ها  آنساير كنترلهاي غيرمستقيمي كه كنترلهاي مستقيم به        
 اعتبار مجاز را به عنوان كنتـرل        مازاد بر سقف   نسيه   ست بررسي گزارش فروشهاي   ممكن ا 
در چنين مـواردي، اثربخـشي اقـدامات مـسئول          حسابرس  . تشخيص دهد ن ادعا   آمستقيم  
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در ايـن گزارشـها      اطالعات مندرج    صحتي مربوط به    بررسي گزارش و همچنين كنترلها    
  .دهد قرار مي توجه را مورد) اطالعاتبراي مثال، كنترلهاي عمومي مربوط به فناوري(

ي كاربردي خودكار، به دليل يكنواختي ذاتي عمـل پـردازش در فنـاوري              در مورد كنترلها     .32
 شواهد حـسابرسي كـسب      با اعمال كنترلها    مربوط به  شواهد حسابرسي    چنانچهاطالعات،  

سابرس قرار   ح بررسي مورد   واحد تجاري، ي عمومي   باره اثربخشي كاركرد كنترلها    شده در 
ر طـول    كنترلهـا د   كـاركرد باره اثربخشي     شواهد حسابرسي محكمي را در     تواند  يرد، مي گ

  .دوره مورد نظر فراهم كند

حسابرس در برخورد با برآورد خطر ممكن است آزمون كنترل يك معامله را همزمـان بـا                    .33
 كـاركرد يـك   خشي   ارزيابي اثرب  ، كنترلها هدف آزمون . آزمون جزئيات آن معامله اجرا كند     

. اهميـت در سـطح ادعاسـت      كشف تحريفهـاي با   ،  ي جزئيات  و هدف آزمونها   كنترل است 
 و آزمون كنترلهـا  اجراي باتوان هر دو هدف را همزمان    اگرچه اين اهداف متفاوتند، اما مي     

 با  تواند  ، حسابرس مي  براي مثال . تامين كرد ) آزمون دو منظوره  (يك معامله   آزمون جزئيات   
ه يك فاكتور، از به تـصويب رسـيدن آن اطمينـان يابـد و شـواهد حـسابرسي                   رسيدگي ب 

حسابرس براي دستيابي به هر دو هدف، . محتوايي مربوط به آن معامله را نيز گردآوري كند
  .دهد  قرار ميتوجه  را با دقت موردطراحي و ارزيابي اين گونه آزمونها

ف نشود، لزومـاً بـه معنـاي فـراهم آمـدن            كش يي محتوا، تحريف  چنانچه با اجراي آزمونها      .34
اين با  . باشد نميي مربوط به ادعاي مورد آزمون       شواهد حسابرسي درباره اثربخشي كنترلها    

كنـد در ارزيـابي       ي محتـوا كـشف مـي      را كه با اجراي آزمونها     وجود، حسابرس تحريفي  
 با اجراي    كه ياهميتتحريف با . دهد توجه قرار مي   ، مورد  كنترلهاي مربوط  كاركرداثربخشي  

 توسـط واحـد مـورد رسـيدگي شناسـايي      پيـشتر شـود و   كشف مـي  روشهاي حسابرسي   
ي داخلي است كه حسابرس     اهميت در كنترلها  حاكي از وجود ضعفي با    است معموالً    نشده

  .كند ن را به مديريت واحد مورد رسيدگي گزارش ميآ
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   كنترلهازمانبندي اجراي آزمون

ـ           آزمون كن  زمانبندي اجراي    .35 ي  كنترلهـا  رترلها به هدف حسابرس بستگي دارد و دوره اتكا ب
 كند، آزمون   ي را در مقطع زماني بخصوص     حسابرس كنترلها اگر  . كند  مي را تعيين    مورد نظر 

امـا،  . كنـد   يكسب م ن مقطع زماني    آ كنترلها در    كاركرد يباره اثربخش  شواهدي را در  تنها  
ن كنـد، شـواهدي را در بـاره اثربخـشي           آزمو يك دوره    طول را در    اگر حسابرس كنترلها  

  .نمايد ن دوره گردآوري ميآ طول در كاركرد كنترلها

 ماننـد آزمـون كنترلهـاي    شود، شواهد حسابرسي كه تنها به يك زمان بخصوص مربوط مي          . 36
هدف حـسابرس    براي   حاكم بر شمارش موجودي مواد و كاال در پايان دوره، ممكن است           

 اگر حسابرس كسب شواهد حسابرسي درباره اثربخشي كاركرد         از سوي ديگر،  . كافي باشد 
تنها به يك مقطع زمـاني   كه ي شواهدضروري تشخيص دهد،يك دوره در طول  را  كنترلها

ايـن آزمونهـا را بـا آزمـون      و حـسابرس   شود ممكن است كافي نباشـد      خاص مربوط مي  
 كـاركرد  اثربخـشي    كند كه شـواهد حـسابرسي الزم را دربـاره           كنترلهايي تكميل مي   ساير

ي ايـن گونـه آزمونهـا     . كنـد   رسيدگي فراهم مـي   كنترلها در زمانهاي معيني از دوره مورد        
  . باشد كنترلها ر نظارت واحد مورد رسيدگي ب شامل آزمونتواند تكميلي مي

را بـراي بخـشي از       در مواردي كه حسابرس شواهد مربوط به اثربخشي كاركرد كنترلها           . 37
مشخص كند چه شواهد ديگـري      بايد   كند  كسب مي ) دوره مياني  (دوره مورد رسيدگي  

بدين منظور، حـسابرس اهميـت خطـر         .الزم است براي باقيمانده دوره گردآوري شود      
  آزمون شده   طي دوره مياني    كه يي خاص برآوردي تحريف بااهميت در سطح ادعا، كنترلها      

 كنترلهـا، طـول دوره      كاركردباره اثربخشي     در  كسب شده  ، ميزان شواهد حسابرسي   است
 و  الزمي محتـواي     كـاهش آزمونهـا    منظـور   حسابرس بر كنترلها به    ميزان اتكاي مانده،  يباق

شواهدي را در بـاره ماهيـت و ميـزان    حسابرس . دهد مي قرار توجه  را مورد يمحيط كنترل 
شـامل تغييـرات سيـستم اطالعـاتي، فراينـدها و       (هرگونه تغيير عمده در كنترلهاي داخلي       

  .كند در دوره پس از پايان دوره مياني كسب مي) ان واحد مورد رسيدگيكاركن

 كنترلهـا در    كاركرد، با گسترش آزمونهاي اثربخشي      مثالً،  دتوان  شواهد حسابرسي بيشتر مي      .38
  . كسب شودها نظارت واحد مورد رسيدگي بر كنترل آزمون يادوره باقيمانده 



  ۳۳۰استاندارد حسابرسي 
  روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي

 
  

256

بـاره   ي قبلـي در ي كسب شده در حسابرسيهااگر حسابرس بخواهد از شواهد حسابرس      .39
 شواهد حسابرسي مربوط به هرگونـه تغييـر        كنترلها استفاده كند بايد    كاركرداثربخشي  

منظور تأييد  حسابرس به. ايجاد شده در آن كنترلها پس از حسابرسي قبلي را كسب كند  
ارسـي،  جـو بـه همـراه مـشاهده يـا و         و شناخت خود از آن كنترلهاي خاص بايد با پرس        

 حسابرس درمواردي كه ،500استاندارد  23بند  طبق .شواهد حسابرسي الزم را كسب كند
هاي گذشته در حسابرسي دوره جاري اسـتفاده كنـد،            دوره يخواهد از شواهد حسابرس     مي

روشهاي حسابرسي الزم را براي اطمينان يافتن از تداوم مربـوط بـودن آن شـواهد اجـرا                  
رس ممكن است در اجراي حسابرسي دوره قبلي بـه ايـن نتيجـه              براي مثال، حساب  . كند  مي

حـسابرس بـراي    . رسيده باشد كه يك كنترل خودكار، به گونه مورد نظر اعمال شده است            
تشخيص اثر تغييرات رخ داده در اين كنترل خودكار بر تداوم كـاركرد اثـربخش آن، بـه                  

جو از مـديريت و   و ا پرسرس ب حساببراي مثال،پردازد،   كسب شواهد حسابرسي الزم مي    
 ارزيـابي . كنـد  كنترلهاي تغيير يافته را مشخص مـي ثبت كاركرد رايانه،   وارسي گزارشهاي 

شواهدي افزايش يا كاهش ميزان     وانه  تواند پشت   شواهد حسابرسي مربوط به اين تغييرات مي      
  . كسب شود بخشي كاركرد كنترلها اثردرباره در دوره جاري باشد كه الزم است

  آنهـا، خرين آزمونآيي اتكا كند كه از زمان هد بر كنترلها خوا  درمواردي كه حسابرس مي      .40
در دوره جـاري نيـز        است بايد اثربخشي كاركرد ايـن كنترلهـا را           تغيير شده  ستخوشد

هـاي   بر مربوط بودن شواهد حسابرسي كسب شده در دوره        تواند    ميتغييرات   .ندكآزمون  
بـراي  . ه مبنايي براي ادامه اتكا بر آنها ديگر وجود نداشته باشد          اي اثر گذارد ك     گونه  قبل به 

اي كه بتوان گزارش جديدي از آن دريافت كرد احتمـاالً بـر               گونه  مثال، تغيير در سيستم به    
پيش اثر نخواهد گذاشت، اما تغييري كه سـبب شـود           مربوط بودن شواهد حسابرسي دوره      

  . گردد، بر شواهد مزبور اثر خواهد گذاردشذخيره و پردازاي متفاوت  گونه ها به داده

 بر كنترلهايي اتكا كند كه از زمان آخرين آزمون آنهـا   خواهد  در مواردي كه حسابرس مي       .41
يكبـار   را دست كم      است بايد اثربخشي كاركرد اين گونه كنترلها        دستخوش تغيير نشده  

 مطرح شده است،    44 و   40گونه كه در بندهاي       همان . آزمون نمايد  ،سه حسابرسي هر  در  
باره اثربخشي  درتواند بر شواهد حسابرسي كسب شده در حسابرسيهاي قبلي         حسابرس مي 
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كاركرد كنترلهايي كه از زمان آخرين آزمون آنها، تغيير كرده است يا كنترلهـايي كـه يـك         
شواهد حسابرسي   بها   اتك دربارهتصميم حسابرس   .  اتكا نكند  دهد،  خطر عمده را كاهش مي    

 بـستگي   وياي كسب شده در حسابرسيهاي قبلي در مورد ساير كنترلها، به قضاوت حرفـه     
اي  بر اين، فاصله زماني بين دو آزمون اين گونه كنترلها نيز به قـضاوت حرفـه              افزون  . دارد

  .تواند بيش از دو سال باشد حسابرس بستگي دارد، اما به هر حال، نمي

 شـده   كسب شواهد حسابرسي     از  استفاده درباره مناسب بودن  گيري    ي تصميم حسابرس برا    .42
مناسب تـشخيص   صورت    در ،نترلها و نيز  ك هاي قبلي درباره اثربخشي كاركرد     حسابرسي در

آزمون دوبـاره هـر كنتـرل، مـوارد زيـر را درنظـر               تعيين طول دوره زماني براي       دادن آن، 
  :گيرد مي
     خلي، شامل محـيط كنترلـي، نظـارت واحـد مـورد            اثربخشي ساير اجزاي كنترلهاي دا

   . واحد مورد رسيدگي توسط، و فرايند ارزيابي خطررسيدگي بر كنترلها
    بـراي   (  كنترلهـا   بـودن   دستي يا خودكار   شامل كنترل،    آن يخطرهاي ناشي از ويژگيها

شناخت بيشتر از خطرهاي خاص ناشي از اجزاي دستي و خودكار كنترلها، به بنـدهاي               
  ). مراجعه شود، 315استاندارد  63 تا 57

 فناوري اطالعات مربوط بهي عمومياثربخشي كنترلها  .  
    شـامل  رسـيدگي،    د توسط واحد مـور    آن اعمال    چگونگي  و اثربخشي كنترل مورد نظر 

 در  كـاركرد آن   آزمونهاي اثربخشي     از زمان   كنترل  آن  انحراف در اعمال   ميزانماهيت و   
  . ي قبليحسابرسيها

 يك خطر به دليل عدم تغيير در يك كنترل بخصوص عليرغم شرايط متغيراحتمال بروز  . 

 خطر تحريف بااهميت و ميزان اتكا بر آن كنترل . 

به طور كلي، هر چه خطر تحريف بااهميت يا ميزان اتكا بر كنترلها بيـشتر باشـد، احتمـاال                   
امل مؤثر بر كـاهش     عو. دشو  تر مي  طول دوره زماني الزم براي آزمون دوباره كنترلها كوتاه        

طول دوره زماني براي آزمون دوباره يك كنترل يا اتكا نكردن بر شواهد حسابرسي كـسب                
 :شده در حسابرسيهاي قبلي شامل موارد زير است
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 ضعف محيط كنترلي . 

 ضعف نظارت بر كنترلها. 

 عمده بودن جزء دستي در كنترلهاي مربوط . 

 گذارد ها اثر ميتغييرات كاركنان كه به شدت بر اعمال كنترل. 

 كند شرايط متغييري كه ضرورت تغيير در يك كنترل را ايجاب مي. 

 ضعف كنترلهاي عمومي مربوط به فناوري اطالعات. 

استفاده از شواهد حـسابرسي     چنانچه شماري از كنترلها وجود داشته باشد كه حسابرس             .43
اثربخـشي    بايد را درباره آنها مناسب تشخيص دهد      قبلي   ي شده در حسابرسيها   كسب

اين الزام، پيشگيري از     هدف   . آزمون كند  كاركرد برخي از آن كنترلها را در هر حسابرسي        
 كـه در     بكاربندد يي را براي همه كنترلها    41اين است كه حسابرس، رويكرد مندرج در بند         

ابرسي آزمون نمايد، اما هيچ يـك        يك دوره حس    وهمه آنها را در     كند اتكانها  آ رنظر دارد ب  
شواهد مؤيدي را   ،  اين گونه آزمونها  اجراي  . ز آنها را در دو حسابرسي بعدي، آزمون نكند        ا

 افزون بر فراهم كردن شواهد مربوط بـه اثربخـشي كـاركرد كنترلهـاي مـورد آزمـون در                  
 ،رو  و از اينكند در باره تداوم اثربخشي كاركرد محيط كنترلي تأمين مي ،حسابرسي جاري

 شـده در  كـسب  شـواهد حـسابرسي      بـر  اتكـا    بـاره ي حسابرس در  گير  تصميمتواند به     مي
 بـه   42 تـا    39بنابراين، چنانچه حسابرس بر اساس بندهاي       .  كند حسابرسيهاي قبلي كمك  

ي قبلـي بـراي     اين نتيجه برسد كه استفاده از شواهد حسابرسي كسب شده در حسابرسيها           
موجود در آن مجموعه را      از كنترلهاي    كافيشماري از كنترلها مناسب است، آزمون بخشي        

سه حسابرسي آزمون     هر ، هر كنترل را يكبار در      دست كم  وريزي     برنامه در هر حسابرسي،  
  . كند مي

 تحريـف   طـر بـرآوردي   خ،  315اسـتاندارد    108 اساس بنـد   در مواردي كه حسابرس بر       .44
 و بخواهـد بـر اثربخـشي        دهـد   بااهميت در سطح يك ادعا را خطري عمـده تـشخيص            

ـ     كنترلهايي اتكا نمايد كه براي كاهش آن خطر، برقرار شده         كاركرد واهد  اسـت بايـد ش
هـا  كنترل  آزمـون   از طريق اجراي    اين كنترلها  كاركرده اثر بخشي    ارب درالزم را   حسابرسي  
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 بااهميت بيشتر باشد، حـسابرس شـواهد        يف خطر تحر  چه هر   .كسب كند در دوره جاري    
رو،  ايـن از. كند   مي كسب كنترلهاي مربوط    اركردكباره اثربخشي    حسابرسي بيشتري را در   

ي قبلي را براي طراحي آزمـون       آمده در حسابرسيها   گرچه حسابرس غالباً اطالعات بدست    
 شواهد حـسابرسي    بردهد، اما      قرار مي  توجه  مورد عمده يك خطر    دهنده ي كاهش هاكنترل
 آن خطر   حاكم بر  كنترلهاي   كاركرداثربخشي  باره   قبلي در  هاي حسابرسي طي درشده   كسب

كنترلهـا را   گونـه    ايـن كـاركرد   بخشي   كند، بلكه شواهد حسابرسي مربوط به اثر       اتكا نمي 
  .نمايد دوره جاري كسب مي در

   كنترلهاآزمون) حدود(ميزان 

ي باره اثربخش   در مناسب كسب شواهد حسابرسي كافي و        را براي   كنترلها حسابرس آزمون    .45
 موضوعاتي كه ممكن است بـراي       .كند  طراحي مي  اتكا   ورد م ل دوره طو كنترلها در    كاركرد

  :شامل موارد زير است حسابرس قرار گيرد، توجه  كنترلها موردتعيين ميزان آزمون
 نظر توسط واحد مورد رسيدگي در طول دوره تناوب اعمال كنترل مورد. 

            كـا  اتنظر   مدتي از دوره مورد حسابرسي كه حسابرس بر اثربخشي كاركرد كنترل مورد
 .كند مي

                   مربوط بودن و قابليت اتكاي شواهد حسابرسي كه الزم اسـت در تأييـد تـاثير كنتـرل
ادعا كـسب    هري بااهميت در سطح      يا كشف و اصالح تحريفها     نظر در پيشگيري   مورد
 .شود

        كنترلهاي مـرتبط بـا ادعـاي       ر  ساي ميزان شواهد حسابرسي كسب شده از اجراي آزمون
 .مورد نظر

   در برآورد خطـر     نظر رد نظر حسابرس بر اثربخشي كاركرد كنترل مورد       ميزان اتكاي مو 
 ). كنترلهاگونه  اينراساس اتكا ب ي محتوا برنتيجه، كاهش آزمونها و در(

 نظر انتظار از كنترل مورد انحراف مورد. 
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 آزمون ميزان كند، اتكا بيشتر هر چه حسابرس در برآورد خطر، بر اثربخشي كاركرد كنترلها       .46
چـه ضـريب افـزايش انحـراف         بـر ايـن، هـر     افـزون   . يابد   افزايش مي   توسط وي  ترلهاكن

 حسابرس ميـزان آزمـون آن كنتـرل را افـزايش            ،انتظار از يك كنترل بيشتر مي شود       مورد
 كنترل مورد نظر براي كـاهش خطـر         حال، حسابرس كفايت يا عدم كفايت      هر در. دهد  مي

توجـه بـه انحـراف       شده را با   سطح برآورد  تحريف بااهميت موجود در سطح يك ادعا تا       
انتظار بسيار بـاال     چنانچه انتظار رود كه ضريب انحراف مورد      . كند  انتظار، ارزيابي مي   مورد

ادعـاي  يـك    كنترلهـا بـراي      باشد، حسابرس ممكن است به اين نتيجه برسد كـه آزمـون           
  .تواند اثربخش باشد نميبخصوص 

تي پردازش در فناوري اطالعات، ممكن است نيازي بـه          حسابرس با توجه به يكنواختي ذا        .47
صـورت   كنترل خودكار همواره بـه      .  نداشته باشد   يك كنترل خودكار   افزايش ميزان آزمون  
هـاي    ها، يـا ديگـر داده       شامل جداول، پرونده  (شود، مگر آن كه برنامه       يكنواخت اعمال مي  

گردد يك كنترل    سابرس متقاعد مي  كه ح  مواردي در. تغيير كند ) مي مورد استفاده برنامه   يدا
 در زمان استقرار آن كنترل      تواند  كه اين كار مي    (شود  نظر اعمال مي   خودكار به شيوه مورد   

 تـداوم اثربخـشي      را بـراي تعيـين     ي الزم ، اجراي آزمونها  )يا در زمان ديگري انجام گيرد     
زير شامل آزمونهاي   د  نتوا   مي گونه آزمونها   اين. دهد   قرار مي  توجه  مورد ، كنترل   آناعمال  
  : باشد
      تغييـر   حـاكم بـر       مگر با رعايت كنترلهاي مناسب     ،ها  كسب اطمينان از عدم تغيير برنامه

 .برنامه

 استفاده از نسخه مجاز برنامه براي پردازش معامالت. 

 ي عمومي مربوطاثربخشي ديگر كنترلها. 

ويـژه   ها نيز باشـد، بـه         برنامهگونه تغيير در      شامل تعيين نبود هر    تواند   مي گونه آزمونها  اين
يـا   بـدون تعـديل   ،  مـاده آافـزاري     هـاي نـرم     مواردي كه واحد مورد رسيدگي از بسته       در

مثال، حسابرس ممكن است سوابق مربوط بـه ايمنـي          براي  . كند  استفاده مي نها  آنگهداشت  
فناوري اطالعات را وارسي كند تا شواهد حسابرسي حاكي از نبود دسترسي غيرمجاز بـه               

  .سيستم را در طول دوره مورد نظر، كسب كند
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  آزمونهاي محتوا

شـود و شـامل        اجرا مي   ادعا  هر  كشف تحريفهاي بااهميت در سطح      براي ي محتوا آزمونها   .48
 . اسـت   افشا و روشهاي تحليلـي      موارد حسابها و  يات گروههاي معامالت، مانده   ئآزمون جز 
 خطر برآوردي تحريف بااهميت، طراحـي       منظور مقابله با   بهي محتوا را    آزمونها ،حسابرس
  .كند و اجرا مي

ي محتـوا را بـراي      حسابرس صرفنظر از خطر برآوردي تحريف بااهميت بايـد آزمونهـا             .49
ايـن   .طراحي و اجرا كنـد    موارد افشا    و    حساب  گروه معامالت، مانده  هر  اهميت   موارد با 

ممكـن   ، قضاوتي است و    خطر دهنده اين واقعيت است كه برآورد حسابرس از         الزام نشان 
افـزون  . بااهميت، به اندازه كافي دقيـق نباشـد       تحريف  هاي   براي شناسايي همه خطر    است

گـذاري كنترلهـا     پـا   هر سيستم كنترل داخلي داراي محدوديتهاي ذاتي، شامل زير         اين، بر
 كـه بـا     چند حسابرس ممكن است به اين نتيجه برسد        رو، هر  اين از. وسط مديريت است  ت

افـشا    مواردحساب يا  معامالت، مانده كنترلها براي ادعاي مرتبط با يك گروهاي آزمون   اجر
را به سطحي قابل پذيرش كـاهش  اهميت   خطر تحريف با دتوان  مي)  مراجعه شود  8به بند   (

 بااهميـت هـر گـروه معـامالت،     مواردي محتوا را براي  حسابرس همواره آزمونها  اما  دهد،  
  .كند ا اجرا ميموارد افشمانده حساب و 

 صـورتهاي   مورد مراحـل نهـايي تهيـه       را در ي محتوا بايد روشهاي حسابرسي زير       آزمونها   .50
  :مالي دربر گيرد

 تطبيق صورتهاي مالي با سوابق حسابداري زيربناي آن. 

   اهميـت انجـام شـده در        تعـديالت بـا    و ديگر    حسابداريي بااهميت   رسيدگي به ثبتها
 . صورتهاي ماليتهيه جريان

 ، انجـام شـده    تعديالت و ديگر    حسابداريي حسابرس به ثبتهاي     ماهيت و ميزان رسيدگيها   
 تحريـف  هـاي به ماهيت و پيچيدگي فرايند گزارشگري مالي واحد مورد رسـيدگي و خطر      

  . بستگي داردمربوطبااهميت 
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بـه ايـن نتيجـه برسـد كـه خطـر            ،  315اسـتاندارد    108هرگاه حسابرس بر اساس بند         .51
 است بايد آزمونهاي محتواي ، خطري عمده  تحريف بااهميت در سطح يك ادعا     برآوردي  

مثال، اگر حسابرس تشخيص دهد كه مـديريت        براي   .ويژه برخورد با آن خطر را اجرا كند       
كـه  تواند وجـود داشـته باشـد          انتظار در فشار است، اين خطر مي       براي كسب سود مورد   

پردازد يا فاكتورهاي فروش را پيش از حمـل         مديريت به شناسايي درآمدهاي تحقق نيافته ب      
اي   شرايط، حسابرس ممكن اسـت مـثالً درخواسـت تأييديـه       گونه ايندر  . كاال صادر كند  

 مبلغ بدهي منحصر نشود، بلكه تأييد جزئيات قرارداد فـروش،           به تأييد تنها  طراحي كند كه    
افـزون بـر    . ربرگيـرد و شرايط تحويل كاال را نيز د       شامل تاريخ قرارداد، حق برگشت كاال     

خواهيهاي بـرون    تأييدگونه   اينمنظور تكميل شواهد حاصل از       تواند به   اين، حسابرس مي  
  در باره تغييرات قراردادهاي فروش      نيز  از كاركنان غيرمالي واحد مورد رسيدگي      سازماني،

  .جو كند و و شرايط تحويل كاال پرس

ي محتـوا   با خطرهاي عمده تنها به آزمونهـا       رويكرد حسابرسي براي مقابله      كه مواردي در   .52
گونه خطرهاي عمده، تنها      براي برخورد با اين    روشهاي حسابرسي مناسب     ،شود  ميمحدود  

حـسابرس  . باشد  مي تحليلي   ي جزئيات و روشهاي   آزمونهاي جزئيات يا تركيبي از آزمونها     
ميـزان   و  اجـرا  را در طراحي ماهيـت، زمانبنـدي  64 تا 53رج در بندهاي    ي مند راهنماييها

كـسب شـواهد    منظـور   ه  ب. دهد  توجه قرار مي    براي خطرهاي عمده، مورد    آزمونهاي محتوا 
 اي  گونـه  خطرهاي عمـده بـه    ي محتواي مرتبط با     حسابرسي كافي و مناسب، اغلب آزمونها     

  برسي با قابليت اعتماد باال كسب گرددشود كه شواهد حسا طراحي مي

  ي محتواماهيت آزمونها

 كه در گذر زمـان،      رود  پرشماري بكار مي   معامالت   مورد در بيشتر    عموماً ي تحليلي روشها   .53
معموالً بيشتر براي كسب شواهد     ي جزئيات   سوي ديگر، آزمونها  از  . باشد  ميبيني    قابل پيش 

شـامل ادعاهـاي وجـود و       مرتبط با مانـده حـسابها،       حسابرسي مربوط به برخي ادعاهاي      
از موارد، حسابرس ممكن است به اين نتيجه برسد كـه  اي  در پاره. ارزشيابي، مناسب است  

توانـد    ي مـي  ي تحليلي بـه تنهـا     براي كاهش خطر به سطحي قابل پذيرش، اجراي روشهاي        
براي مثال، در مواردي كه برآورد حسابرس از خطـر، بـا شـواهد حـسابرسي                . ي باشد فاك
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 ممكـن   ود، حـسابرس  ش مي حاصل از اجراي آزمونهاي اثربخشي كاركرد كنترلها پشتيباني       
 خطر برآوردي    براي مقابله با    به اين نتيجه برسد كه اجراي روشهاي تحليلي به تنهايي          است

 ساير موارد، حـسابرس ممكـن       در. كافي است تحريف بااهميت براي گروهي از معامالت       
است به اين نتيجه برسد كه تنها اجراي آزمونهاي جزئيات، مناسـب اسـت يـا تركيبـي از                   

حليلي و آزمونهاي جزئيات، مناسبترين اقدام براي مقابله با خطرهـاي بـرآوردي             روشهاي ت 
  .باشد مي

 با هدف كـسب شـواهد       راخطر برآوردي   الزم براي مقابله با     ي جزئيات   حسابرس آزمونها    .54
در سطح هـر ادعـا      نظر    اطمينان مورد  منظور دستيابي به سطح      و مناسب به   حسابرسي كافي 

ي محتواي مرتبط با ادعاهاي وجود يا وقوع،        طراحي آزمونها  در   س حسابر .كند  طراحي مي 
ده در صورتهاي مالي انتخاب و شواهد حـسابرسي مربـوط را            ا از عناصر درج ش    راقالمي  

 حسابرسي مربوط بـه ادعـاي       سوي ديگر، حسابرس در طراحي روشهاي     از  . كند  كسب مي 
كند كه نشان دهد يك قلم بايـد     از بين شواهد حسابرسي آنهايي را انتخاب مي       كامل بودن،   

 آن قلم در صـورتهاي مـالي        انعكاسجويي    ، به پي  منظور شود و سپس   در صورتهاي مالي    
مثال، حسابرس ممكن است براي اطمينان يافتن از منظور شدن يك خريـد    براي  . پردازد  مي

  .زد از پايان سال مالي بپرداپسرسي پرداختهاي نقدي واهاي پرداختني، به نسيه در حساب

  :گيرد نكاتي چون موضوعات زير را در نظر مي تحليلي حسابرس در طراحي روشهاي  . 55

 مناسب بودن بكارگيري روشهاي تحليلي براي ادعاهاي مورد نظر. 

   كـه مبـالغ دفتـري يـا نـسبتهاي          ) درون يـا بـرون سـازماني      (هايي    قابليت اعتماد داده
 .شود انتظار براساس آن برآورد مي مورد

 در سطح اطمينان موردنظراهميت   انتظارات براي شناسايي يك تحريف باكفايت دقت. 

 انتظار ميزان تفاوت قابل پذيرش بين مبالغ دفتري و ارزشهاي مورد. 

حسابرس آزمون كنترلهاي حاكم بر تهيه اطالعات مورد اسـتفاده در روشـهاي تحليلـي را                
هـا، حـسابرس بـه قابليـت        بخش بودن ايـن كنترل     صورت اثر  در. دهد  توجه قرار مي   مورد

.  به تبع آن، به نتايج روشهاي تحليلي، اعتماد بيشتري خواهد داشـت             و اعتماد آن اطالعات  
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سوي ديگر، حسابرس ممكن است به اين موضوع توجه كند كه آيا ايـن اطالعـات در                 از  
حسابرس براي تعيـين روشـهاي      . دوره جاري يا دوره گذشته حسابرسي شده است يا خير         

مناسب جهت رسيدگي به اطالعاتي كه مبناي تعيين انتظارات وي در روشـهاي             حسابرسي  
  .دهد توجه قرار مي را مورد ،500استاندارد  11تحليلي است، رهنمودهاي ارائه شده در بند 

  ي محتوازمانبندي اجراي آزمونها

جـرا  ا) دوره ميـاني  (در مواردي كه آزمونهاي محتوا براي بخشي از دوره مورد رسيدگي               .56
 حسابرس بايد حسب مورد، آزمونهاي محتواي بيشتر يـا تركيبـي از آزمونهـاي               شود،  مي

محتوا و آزمون كنترلها را براي باقيمانده دوره اجرا كند تا مبنايي معقول براي بسط نتايج                
  .حاصل از حسابرسي ضمن دوره تا پايان دوره فراهم آيد

ايـن  . اجرا شود   ضمن دوره مورد رسيدگي      در برخي شرايط، آزمونهاي محتوا ممكن است         .57
هر چه  . دهد  كار، خطر عدم كشف تحريفهاي بااهميت موجود در پايان دوره را افزايش مي            

گيـري    حسابرس بـراي تـصميم    . شود  تر باشد اين خطر نيز بيشتر مي       باقيمانده دوره طوالني  
ـ              وارد زيـر را    درباره اجراي آزمونهاي محتوا ضمن دوره مورد رسيدگي، عـواملي چـون م

  :دهد توجه قرار مي مورد
 محيط كنترلي و ديگر كنترلهاي مربوط. 

               در دسترس بودن اطالعات مورد نياز براي اجراي روشهاي حسابرسي در مقاطع زمـاني
 .بعدي

 هدف آزمونهاي محتوا. 

 خطر برآوردي تحريف بااهميت. 

 ماهيت گروه معامالت يا مانده حساب و ادعاهاي مرتبط با آن. 

 تركيبي از آزمونهاي    جرايي محتواي مناسب يا ا    ايي حسابرس براي اجراي آزمونها    توان 
 در باره باقيمانده دوره بـه منظـور كـاهش خطـر عـدم كـشف                 محتوا و آزمون كنترلها   

 .ي بااهميت موجود در پايان دورهتحريفها
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ي اگرچه حسابرس براي دستيابي به مبنايي معقول جهت بسط نتـايج حاصـل از حـسابرس                  .58
ضمن دوره تا پايان دوره، به كسب شواهد حسابرسي مربوط به اثر بخشي كاركرد كنترلها               

پوشش باقيمانده دوره را    آزمونهاي محتوا به تنهايي براي      كفايت اجراي   باشد، اما     ملزم نمي 
تنهـايي كفايـت      ي محتوا بـه   اگر حسابرس به اين نتيجه برسد كه آزمونها       . كند  ميارزيابي  

  .دكن  ميآزمونهاي محتوا اجرارا همراه با  كنترلهاي مربوط كاركرد اثربخشي ندارد، آزمون

در شرايطي كه حسابرس خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب را شناسايي كرده باشد،      .59
 را تغييـر    روشـهاي حـسابرسي   اجراي   ممكن است براي برخورد با اين خطرها، زمانبندي       

 ناشي از   خطرهايتوجه به    نتيجه برسد كه با     ت به اين    مثال، حسابرس ممكن اس    براي   .دهد
  نتايج حاصل از اعمال روشهاي حـسابرسي ضـمن         تعميم ي عمدي، تحريفها يا دستكاريها  

 به اين نتيجه     ممكن است   حسابرس ، در چنين شرايطي   .اثربخش نيست  به پايان دوره،     دوره
تـوا را در    ي مح آزمونهـا برسد كه براي برخورد با خطر تحريف بااهميت ناشي از تقلـب،             

  ).مراجعه شود ، 240استاندارد به (پايان دوره يا نزديك به آن اجرا كند 

 در   با اطالعات قابل مقايـسه      را هاي پايان دوره    حسابرس معموالً اطالعات مربوط به مانده        .60
گونه مبـالغي را كـه غيرعـادي         كند تا هر    تاريخ حسابرسي ضمن دوره مقايسه و تطبيق مي       

يـات را   ئ و آزمونهاي تحليلي يـا آزمونهـاي جز        نمايد جويي    و پي رسد شناسايي     نظر مي   به
 تحليلـي را    حسابرس بخواهـد روشـهاي     در مواردي كه  . كند  مي دوره اجرا    باقيماندهبراي  
پايـان دوره گروههـاي   هـاي   بيني معقول مانده   نمايد، قابليت پيش   دوره اجرا    باقيماندهبراي  

 از نظر مبلغ، اهميـت نـسبي و    راهاي بخصوصي از حسابها ا مانده از معامالت ي   بخصوصي
 واحـد مـورد   حسابرس مناسـب بـودن روشـهاي    . كند آن ارزيابي مي  دهنده    اجزاي تشكيل 

 حسابها در  اي معامالت يا ماندهجزيه و تحليل و تعديل اين گونه گروهه براي ت   را رسيدگي
اي مناسـب ارزيـابي       گونـه  بداري بـه  تاريخهاي ضمن دوره و برقراري انقطاع زماني حسا       

كنـد تـا       افزون بر اين، حسابرس، سيستم اطالعاتي گزارشگري مالي را ارزيابي مي           .كند  مي
هاي پايان دوره و معامالت انجـام شـده در            ، اطالعات مربوط به مانده    اطمينان يابد سيستم  

  :داشته باشدزير كفايت جويي موارد  كند كه براي پي اي فراهم مي  دوره را به گونهباقيمانده
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   زمـاني  در پايـان سـال يـا         شامل موارد رخ داده   (عمدهي غيرعادي و    معامالت يا ثبتها 
 .)نزديك به آن

 انتظاري كه رخ نداده است ديگر داليل بروز نوسانات شديد يا نوسانات مورد. 

 هاي معامالت يا مانده حسابهادهنده گروه تغييرات رخ داده در اقالم تشكيل. 

آزمونهاي محتوا براي باقيمانده دوره، به اجرا يا عدم اجراي آزمون كنترلهـا توسـط               ميزان  
  .حسابرس بستگي دارد

يي را در گروههاي معامالت يا مانده       اگر حسابرس در جريان رسيدگي ضمن دوره تحريفها          .61
 ، معموالً برآورد خطر مربوط و نيز ماهيـت، زمانبنـدي اجـرا يـا ميـزان                حسابها كشف كند  

 دوره را براي آن گروه معامالت يا مانده         باقيماندهريزي شده براي      مونهاي محتواي برنامه  آز
روشهاي حسابرسي ضمن دوره را، حسب مورد، براي          اين گونه  نمايد يا    مي تعديل هاحساب

  .كند باقيمانده دوره يا كل دوره اجرا مي

بـا خطـر    براي برخـورد    بل   دوره ق   در ي محتوا شواهد حسابرسي حاصل از اجراي آزمونها        .62
اكثر موارد، شواهد حسابرسي حاصـل از  در .  دوره جاري كافي نيست     در تحريف بااهميت 

فايـده    يـا كـم    فايده  ل، براي حسابرسي دوره جاري بي      دوره قب   در ي محتوا اجراي آزمونها 
عنـوان شـواهد      بـه ي محتـواي دوره قبـل       براي استفاده از شواهد حاصل از آزمونها      . است

 و موضوع مورد رسيدگي مرتبط با       ست آن شواهد حسابرسي    ا الزم دوره جاري    يحسابرس
اي از شواهد حسابرسي كـسب شـده از اجـراي             نمونه .نشده باشند  دچار تغيير اساسي     ،آن

 جاري نيـز مربـوط و سـودمند باشـد،           دورهتواند در     آزمونهاي محتوا در دوره قبل كه مي      
 درباره يك موضوع حقوقي است، مشروط بر        اظهارنظر وكيل حقوقي واحد مورد رسيدگي     

 23 گونـه كـه در بنـد           همـان  .گونه تغييـري در آن موضـوع رخ نـداده باشـد             آن كه هيچ  
 اگر حسابرس بخواهـد از شـواهد حـسابرسي حاصـل از       ،مقرر شده است  ،  500 اسـتاندارد 

ر الزم اسـت روشـهاي حـسابرسي را د         دوره قبل استفاده كند،       در اجراي آزمونهاي محتوا  
  .طول دوره جاري اجرا نمايد تا از تداوم مربوط بودن آن شواهد اطمينان يابد
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  ي محتواميزان اجراي آزمونها

ـ ي  افزايش مـي  ي محتوا   هر چه خطر تحريف بااهميت بيشتر باشد، ميزان آزمونها           .63 چـون  . داب
، ميـزان   شـود   خطر تحريف بااهميت با توجه به اثربخشي كنترلهـاي داخلـي بـرآورد مـي              

بخـشي   آزمونهاي اثر نتايج حاصل از    بخش نبودن    رضايتتواند به دليل     ميي محتوا   آزمونها
تنهـا در    حـسابرسي     درهرحـال، افـزايش ميـزان يـك روش         .يابد   كنترلها افزايش    كاركرد

  .نظر مربوط باشد مواردي مناسب است كه آن روش، به خطر مورد 

 درنظرگرفتـه  انـدازه نمونـه      معموالً در قالب   آزمونهاميزان  يات،  ئي جز در طراحي آزمونها     .64
اين وجود، حسابرس موضوعات با .  تحريف بااهميت استاز خطرآن نيز متأثر  شود كه     مي

 بـراي  اقالم   انتخابروشهاي  ديگر  استفاده از   گيري در باره اثربخشي      ديگري، شامل تصميم  
انتخـاب  ر مقايسه بـا     آزمون مانند انتخاب اقالم بزرگ و غيرعادي جامعه مورد رسيدگي د          

. دهد توجه قرار مي   را نيز مورد  هاي همگن     بندي جامعه به زير مجموعه       يا طبقه   معرف  نمونه
 انتخاب اقالم   هايروشگيري و ديگر       استفاده از نمونه   را براي رهنمودهايي  ،  530استاندارد  

 از  ميـزان انحـراف    تحليلـي،    حسابرس در طراحي روشـهاي    . براي آزمون ارائه كرده است    
 اين  .دهد   قرار مي  توجه ، مورد دپذيربجويي بيشتر      بدون پي  دتوان  انتظار را كه مي    مبالغ مورد 

. پـذيرد    تاثير مـي   موضوع اساساً از سطح اهميت و هماهنگي آن با سطح اطمينان مورد نظر            
ي موجود  تعيين اين مبلغ، به اين احتمال نيز توجه دارد كه تركيب تحريفها           براي  حسابرس  

تواند غيرقابـل پـذيرش        گروه معامالت يا مورد افشا، در مجموع مي        مانده حساب، در يك   
 را با افـزايش خطـر       ، سطح اطمينان مورد نظر    ييل تحل در طراحي روشهاي  حسابرس  . باشد

بـراي بكـارگيري    را  هـاي الزم    ودرهنم ،5205 اسـتاندارد . بـرد   بااهميت، باال مـي    تحريف
  .ده استدا حسابرسي ارائه هرروشهاي تحليلي در 

  كفايت ارائه و افشا
حسابرس بايد روشهاي حسابرسي را اجرا كند تا از انطباق كليت ارائـه صـورتهاي مـالي،                    .65

حـسابرس   .شامل موارد افشاي مربـوط، بـا اسـتانداردهاي حـسابداري اطمينـان يابـد              
بندي و توصيف مناسـب اطالعـات مـالي           ه طبق چگونگي ارائه صورتهاي مالي را از لحاظ      

 
 “روشهاي تحليلي”، 520  حسابرسياستاندارد. 5
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 ارائه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري، شامل افـشاي كـافي            .ندك  رزيابي مي ا
 ايـن موضـوعات، بـه شـكل، نحـوه تنظـيم و محتـواي                .باشد  موضوعات بااهميت نيز مي   

صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه آن، شامل مواردي مانند اصطالحات مـورد اسـتفاده،              
درج مبـالغ در    ي اقـالم در صـورتهاي مـالي و مبـاني            بنـد   ميزان جزئيات ارائه شده، طبقه    

حسابرس ضـرورت افـشاي موضـوعات خـاص توسـط           . شود مربوط مي  ،صورتهاي مالي 
. كنـد كـه از آنهـا آگـاه شـده اسـت          مديريت را باتوجه به شرايط و حقايقي ارزيابي مـي         

 خطـر حسابرس براي ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي، شامل مـوارد افـشاي مربـوط،               
مرتبط ادعاهاي . دهد توجه قرار مي نيز موردادعا هر برآوردي تحريف بااهميت را در سطح 

  . است توصيف شده ،500 استاندارد 17با چگونگي ارائه و افشا در بند 

  ارزيابي كفايت و مناسب بودن شواهد حسابرسي كسب شده
ـ          .66  بايـد   سب شـده حسابرس بر اساس روشهاي حسابرسي اجرا شده و شواهد حسابرسي ك

  .كندادعا، ارزيابي هر در سطح را اهميت  تحريف باتداوم مناسب بودن برآورد خطرهاي 

ريزي شده و بر اسـاس شـواهد حـسابرسي           حسابرس با اجراي روشهاي حسابرسي برنامه        .67
، زمـان بنـدي اجـرا و ميـزان سـاير            به اين نتيجه برسد كه ماهيت     كسب شده ممكن است     

حـسابرس ممكـن اسـت بـه        . دارد تعـديل     نيـاز بـه    ريزي شده   رنامهروشهاي حسابرسي ب  
اطالعات جديدي دست يابد كه با اطالعات مبناي برآورد خطر، تفاوت چشمگيري داشـته              

كنـد   يي كه حسابرس با اجراي آزمونهاي محتوا كشف مـي       براي مثال، ميزان تحريفها   . باشد
 از  اي  وانـد نـشانه   ت  مـي  و حتي     را در باره برآورد خطر تغيير دهد       وي قضاوت   ممكن است 

 اين، روشهاي تحليلـي اجـرا شـده در    افزون بر.  داخلي باشدهاياهميت در كنترل   باضعفي  
ين  از ا   اهميتي را نشان دهد كه پيش       است وجود خطر تحريف با     ممكن   مرحله بررسي كلي  

بـر اسـاس    نـاگزير شـود     حسابرس در چنين شرايطي ممكن اسـت        . شناسايي نشده است  
، يـا    حسابها از گروههاي معامالت، مانده   براي همه يا تعدادي     ي  برآوردخطرهاي  ري  بازنگ

 وبـاره ريـزي شـده را د      ادعاهاي مرتبط با آنها، روشـهاي حـسابرسي برنامـه          موارد افشا و  
بـرآورد   بـاره بـازنگري     دررا  بيـشتري   رهنمودهاي   ،315استاندارد   119بند  . دارزيابي كن 

  .است توسط حسابرس ارائه دادهخطر 
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در مفهوم اثربخشي كاركرد كنترلها اين نكته نهفته است كه در شيوه اعمال كنترلها توسـط                   .68
عواملي چون تغيير كاركنان اصـلي،      . واحد مورد رسيدگي ممكن است انحرافاتي پديد آيد       

 بروز انحراف   موجبتواند    نوسانات شديد فصلي در حجم معامالت و خطاهاي انساني مي         
در مواردي كه حسابرس در اجراي آزمون كنترلها، چنين انحرافاتي          . دشومقرر  از كنترلهاي   
اي را براي شناخت ايـن موضـوعات و پيامـدهاي             جوهاي ويژه  و كند، پرس  را كشف مي  

ي اصـل  كه وظـايف      كاركناني ، در باره زمان تغيير    ؛براي مثال آورد  عمل مي   هاحتمالي آنها ب  
 حسابرس ايـن موضـوعات را       .پردازد  ميبه پرس وجو    عهده دارند،     داخلي را بر   هايكنترل

ي مناسب را بـراي اتكـا بـر كنترلهـا           يانكند كه آزمون كنترلهاي اجرا شده، مب        مشخص مي 
كند، اجراي آزمونهاي اضافي كنترلها ضرورت دارد يا براي برخورد با خطرهـاي               فراهم مي 

  .باشد  استفاده از آزمونهاي محتوا ضروري مي،تحريف بالقوه

تقلب يا اشتباه شناسايي شده، رويدادي      يك مورد   تواند چنين فرض كند كه        حسابرس نمي    .69
 بـر خطرهـاي بـرآوردي تحريـف          را كشف يك تحريف  تأثير  اين رو،     است و از   استثنائي
، به ارزيـابي ايـن      سيكار حسابر از  گيري    از نتيجه   پيش ،حسابرس. كند   ارزيابي مي  بااهميت

 به سطحي قابل پذيرش كاهش يافته و آيا تجديـد           سيخطر حسابر پردازد كه آيا      مطلب مي 
بـراي  .  يـا خيـر  ، ضروري استسي روشهاي حسابر ميزانو  اجرا  نظر در ماهيت، زمانبندي     

  :كند در موارد زير بازنگري مي حسابرس ،مثال
 آزمونهاي محتواميزانو اجرا  ماهيت، زمانبندي . 

        نترلهاي مربوط، شـامل فراينـد بـرآورد        شواهد حسابرسي مرتبط با اثر بخشي كاركرد ك
 .خطر توسط واحد مورد رسيدگي

حسابرس بايد در باره كسب شواهد حسابرسي كـافي و مناسـب بـراي كـاهش خطـر                     .70
حـسابرس   .گيري كند   به سطحي قابل پذيرش، نتيجه    اهميت در صورتهاي مالي       تحريف با 

 آن كـه ايـن   گيرد، صرفنظر از      براي اظهارنظر، همه شواهد حسابرسي مربوط را در نظر مي         
  .شواهد، مؤيد يا ناقض ادعاهاي مندرج در صورتهاي مالي باشد
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در طـول كـار      حـسابرس    يهايگير  كفايت و مناسب بودن شواهد حسابرسي پشتوانه نتيجه          .71
مـورد از عـواملي     ايـن   قضاوت حـسابرس در  .استاي    قضاوت حرفه ستلزم  محسابرسي،  

  :پذيرد همچون موارد زير تاثير مي

                   ميزان اهميت تحريف بالقوه موجود در ادعاي مورد نظر و احتمال آن كه به تنهـايي يـا
اهميت بر صورتهاي مـالي       درصورت جمع شدن با ديگر تحريفهاي بالقوه بتواند اثري با         

 .داشته باشد

 گونه خطرها اثربخشي برخوردهاي مديريت و كنترلهاي مقرر براي مقابله با اين. 

 ي قبلي در باره تحريفهاي مشابه بالقوهده در حسابرسيهاتجارب كسب ش. 

                 نتايج روشهاي حسابرسي اجرا شده، شامل شناسايي مواردي از تقلب يا اشـتباه در اثـر
 .اجراي اين روشها

 منبع و قابليت اعتماد اطالعات در دسترس. 

 ميزان متقاعدكنندگي شواهد حسابرسي. 

 ل كنترلهاي داخلي آنشناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن، شام. 

اهميـت    اگر حسابرس شواهد حسابرسي كـافي و مناسـب را در مـورد يـك ادعـاي بـا                     .72
. كندتالش بيشتر،   نكرده باشد بايد براي كسب شواهد حسابرسي         كسبصورتهاي مالي   

چنانچه حسابرس نتواند شواهد حسابرسي كافي و مناسـب را كـسب كنـد بايـد نظـر                  
  .رجوع شود، 7006 استانداردبراي آگاهي بيشتر به  .ارائه كندمشروط يا عدم اظهارنظر 
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  سازي مستند
  :حسابرس بايد موارد زير را مستند كند   .73

                برخوردهاي كلي بـراي مقابلـه بـا خطرهـاي بـرآوردي تحريـف بااهميـت در سـطح
 .صورتهاي مالي

 بيشتر روشهاي حسابرسي ميزان و ماهيت، زمانبندي اجرا. 

 سابرسي بيشتر با خطرهاي برآوردي در سطح ادعاارتباط روشهاي ح. 

 نتايج حاصل از اجراي روشهاي حسابرسي. 

افزون بر اين، اگر حسابرس بخواهد از شواهد حسابرسي كسب شده در حـسابرسيهاي              
قبلي در باره اثربخشي كاركرد كنترلها در حسابرسي جاري بهره ببرد بايد نتايج بدسـت               

شـيوه   .مـون شـده در حـسابرسيهاي قبلـي را مـستند كنـد             ي آز كنترلهاآمده از اتكا بر     
 ،2307 اسـتاندارد . بستگي دارداي حسابرس   مستندسازي اين موضوعات، به قضاوت حرفه     

 كارهـاي انجـام شـده در حـسابرسي          كردنبراي مستند را  استانداردها و رهنمودهاي الزم     
  .ده استكرصورتهاي مالي ارائه 

  تاريخ اجرا
 و 1387دوره مالي آن از اول فـروردين  براي حسابرسي صورتهاي مالي كه   ،  استاندارداين     .74

، مجـاز   استاندارد بكارگيري زودتر الزامات اين      .الزم االجراست شود،      مي شروعاز آن   پس  
  .است
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