
 

www.irhesabdaran.ir Page 1 
 

 
 
 
 
 

 کتاب حسابرسی پیشرفتهخالصه 

 

 تخصصی کارشناسی ارشد حسابداریدروس 

 

 

 

 

 آر حسابدارانآی 
 

www.irhesabdaran.ir 
 ویان حسابداری ایرانسایت تخصصی دانشج

 
 
 
 
 
 

http://www.irhesabdaran.ir/


 

www.irhesabdaran.ir Page 2 
 

 

 سیر تحول تاریخی در متدولوژی حسابرسی

 حسابرسی مبتنی بر سندرسی یا حسابرسی رویدادهای مالی –الف 

د اعتبار و شواه این نحوه عمل، سندرسی را مبنای اصلی کار قرار می دهد و معامالت را بطور نمونه یا کامل از نقطه نظر مستندات

 ا دفاترو دقت و ثبت های حسابداری مورد سندرسی قرار می دهد. کنترل محاسبات، رویدادهای مالی و تطبیق صورتهای مالی ب

های ام صورتتممل است در این نحوه عمل، مواردی از قبیل سیستم حسابداری، معقول بودن بخشی از بررسیهای  این نحوه ع

سان ه حسابربمورد توجه خاص قرار نمی گیرد و در واقع تنها مدرک و سوابق ارائه شده  مالی و یا اثبات وجود دارائیهای مورد

 مورد بررسی واقع می گردد.

 حسابرسی ترازنامه -ب

فاتر جهی به دحسابرسی، حسابرس کوشش خود را بر اثبات اقالم مندرج در ترازنامه متمرکز نموده و معموالً تودر این نحوه عمل 

تقال مالی قل و اننثبت اولیه معامالت نمی نماید. در این روش، فرض بر این است که وجود دارائیها و بدهیها مؤید وقوع معامالت و 

 مربوط است.

است.  یی در مدت زمان حسابرسی و انجام کار حسابرسی در یک مرحله بعد از پایان سال مالیمزیت این نحوه عمل، صرفه جو

 می دهد.این روش هرچند وجود دارائیها و بدهیها را اثبات می کند لیکن شواهدی حاکی از اعتبار معامالت ثبت شده بدست ن

 د مهم اشتباه و تقلب نخواهد بود.مضافاً حسابرس قادر به کسب اطمینان الزم در رابطه با عدم وقوع موار

 حسابرسی مبتنی بر سیستم -ج

طالعات ویژگی اصلی این نحوه عمل، اتکا بر سیستم کنترل داخلی به عنوان مبنائی جهت حصول اطمینان از قابلیت اعتماد ا

های در کنار آزمونمنعکسه در حسابها است. در این متدولوژی کنترلهای داخلی به منزله یک منبع جدید شواهد حسابرسی 

هند بود هرگاه کنترلهای داخلی صاحبکار موثر ارزیابی گردد، حسابرسان قادر خوایابد. بدین لحاظ  تطبیقی، نقش اساسی می

ی در از اطمینان الزم در مورد صحت سوابق حسابداری به کنترلهای مزبور اتکاء نمایند. فرآیند حسابرس یبرای کسب بخش

 دربرگیرنده مراحل زیر است:متدولوژی فوق بطور کلی 

امه ریزی د. برنبرای اینکه عملیات حسابرسی به نحوی موثر و بموقع و با کارائی انجام گردد، کار ابتدا باید برنامه ریزی شو -1

 مؤثر مستلزم تعیین استراتژی یا برنامه کلی حسابرسی است. 

سایی و رار می گیرد. سیستم کنترل داخلی ابتدا شناثبت و ارزیابی کنترلهای داخلی مورد توجه ق«شناخت»در این مرحله  -2

د تم بایثبت می گردد و آنگاه با اجرای آزمون شناخت سیستم، برداشت حسابرس از آن مورد تأیید قرار می گیرد، شرح سیس

 وتشخیص  وجود کنترلها قابلیت و کارائی اتکاء به آنها در عملیات حسابرسی قابلاطالعاتی را دربرگیرد تا بر آن اساس 

رزیابی امورد  ارزیابی باشد. آنگاه حسابرس سیستم را از این جنبه که آیا مبنای قابل اعتمادی برای تهیه صورتهای مالی است

نهای رعایت . آزمواولیه قرار می دهد. هرگاه ارزیابی اولیه از کنترلهای داخلی قابلیت اتکاء به آنها را مورد تأیید قرار دهد

زم رایط الیزان تأثیر آنها در عمل، اجرا می گردد. چنانچه نتیجه آزمونهای مزبور رضایت بخش باشد. شروشها جهت تعیین م

ترل برای کاهش میزان آزمونهای محتوا و یا تغییر زمان اجرای آنها تحصیل شده است.هدف اصلی از ارزیابی سیستم کن

مونهای یزان آزمعیین ماهیت، زمان و تء به سیستم و نتیجتاً داخلی و انجام آزمونهای رعایت روشها، تعیین میزان قابلیت اتکا

 محتوا است. 

های به رسیدگی صورتهای مالی می پردازد. این رسیدگی از طریق اجرای آزمون این مرحله از حسابرسی مبتنی بر سیستم -3

وا ای محتاز اجرای آزمونه محتوا در معامالت و مانده حسابها و همچنین انجام روشهای بررسی تحلیلی صورت می گیرد. هدف

بیل قیق گوناگون از کسب شواهد الزم در رابطه با کامل بودن، دقت و اعتبار دفاتر و سوابق حسابداری است که به طر

 گردد.بازرسی، تحقیق، بررسی تحلیلی، مشاهده عینی، اخذ تأییدیه از اشخاص ثالث و کنترل محاسبات انجام می

و اجرا این مطلب که سیستم مبنای قابل اعتمادی برای تهیه صورتهای مالی است، حسابرس پس از انجام آزمونهای محتوا  -4

باید در رابطه با مطلوب بودن کیفیت صورتهای مالی قضاوت نماید. بنابراین وی باید عالوه بر بررسی کاربرگهای حسابرسی و 
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بررسی قرار دهد. تطبیق صورتهای مالی با الزامات نتیجه گیریهای  مربوط، صورتهای مالی را از یک دیدگاه منتقدانه مورد 

قانونی و با استانداردهای متداول حسابداری مناسب بودن رویه های حسابداری  و اعمال یکنواخت و افشای صحیح آنها و 

 افشای کافی اطالعات در صورتهای مالی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

 سیستم حسابرسی مبتنی بر -2

و  بهادار حسابرسی مبتنی بر سیستم از آمریکا شروع گردید و چارچوب اولیه آن مبتنی بر پیشنهاداتی بود که کمیسیون اوراق

ده ای ارائه نمود. تا آن زمان روشهای سا mckesson and robbinsپس از افشای تقلب در شرکت  1940بورس آمریکا در سال 

 جهتهمچون رسیدگی به رویدادهای مالی و حسابرسی ترازنامه در حرفه حسابرسی متداول بود. پیشنهادات این کمیسیون 

 عبارت  بهبود روشهای حسابرسی در آن زمان از جمله 

 بود از:

 اثبات مستقیم وجود دارائیها از طریق مشاهده عینی و شمارش  -

 رسال تأییدیه به بدهکارانا -

 بررسی در مورد صالحیت مدیریت صاحبکار  -

 ارزیابی کفایت کنترلهای داخلی صاحبکار -

دف و هبا کاربست توصیه های فوق، عمل حسابرسی در آمریکا به سرعت متحول شد و به جای تأکید بر دفاتر و مستندات، با 

 طمینان ازادارائیها و حصول دارائیها، سیستم ها و روشهای حفاظت از دیدگاهی وسیعتر که متضمن بررسی فعالیت واحد تجاری، 

ر ود که دبقابلیت اتکاء  حسابها بود، فرآیند تکاملی خود را آغاز نمود. نتیجه کار، طراحی روش حسابرسی مبتنی بر سیستم 

وان در مبتنی بر سیستم را می تمقایسه با روشهای قبلی، هم موثرتر و هم کارآتر تلقی گردید. موضوع محوری در حسابرسی 

 عبارت زیر خالصه نمود:

ست. هرگاه کنترلهای داخلی صاحبکار قوی باشد، برای رسیدن به سطح اطمینان مورد لزوم، تالش حسابرسی کمتری الزم ا»

ونهای آزم حصول به این سطح اطمینان، بیشتر از طریق اثبات وجود کنترلهای قوی و رعایت آنها بدست می آید تا از انجام

ابرسی بدین ترتیب حسابرسی مبتنی بر سیستم بر این فرض استوار است که شرکت ها مورد حس«  محتوای معامالت و مانده ها

 . دارای سیستم های کنترل داخلی بوده و این سیستم ها مبنای قابل اتکایی برای تهیه صورتهای مالی فراهم می آورد

 ساختار کنترلی -2-2

 دهنده ساختار کنترلی عبارتند از:عناصر تشکیل 

        روشهای کنترلی -ج     اریسیستم حسابد -ب        محیط کنترلی -الف

 ها و روشها، محیطاز اثرات ترکیبی عوامل مختلف بر استقرار، پیشبرد یا تعدیل اثربخشی خط مشی محیط کنترلی عبارت است

 خص می شود. کنترلی تا حدی بر مبنای نیازهای واحد تجاری مش

خاب برعهده مدیریت واحد تجاری است تا در مورد دامنه سیستم کنترل داخلی مناسب واحد تجاری تصمیم گیری کند و انت»

 «.کنترلها ممکن است منعکس کننده مقایسه هزینه اجرای کنترلهای خاص با منابع مورد انتظار از اجرای آنها باشد

 یزان نیاز به کنترلها: ویژگیهای واحد تجاری و م1شکل شماره
 نیاز به کنترلهای گسترده نیاز به کنترلهای محدود ویژگی های واحد تجاری

 اندازه واحد تجاری 

 مالکیت واحد تجاری

 صنعت مورد فعالیت

 پیچیدگی فعالیت

 پردازش اطالعات

 میزان نظارت قانونی

 کوچک

 اداره مستقیم )سهامداران محدود(

 جا افتادن با تکنولوژی قدیمی

 متمرکز –تک فعالیت 

 بصورت دستی

 نظارت قانونی کم

 بزرگ

 اداره غیر مستقیم، سهامی عام و نرخ بندی شده 

 متخصص تکنولوژی پیشرفته

 فعالیت متنوع، غیر متمرکز

 با استفاده از کامپیوتر

 نظارت قانونی زیاد

 دارد: با توجه به منافعی که کنترلها دربردارند، محیط کنترلی به عوامل زیر بستگی
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 پذیر و تهاجمی یا تفوق یک فرد بر واحد تجاری می تواند منجر مدیریت ریسک -فلسفه مدیریت و روش اداره واحد تجاری -1

 به بی عالقگی به کنترلها یا زیر پا گذاشتن مکرر آنها گردد.

یق ه گیرند )مثالً از طرجود مدیران غیر موظف که نقشی فعال در نظارت بر واحد تجاری بعهدو -نحوه انجام وظیفه مدیریت -2

 تشکیل کمیته های حسابرسی( منجر به محیط کنترلی موثرتر می شود.

ر کلیه سطوح مخصوصاً در زمینه صدور مجوز معامالت و تغییرات در دمسئولیت ها  -روشهای تعیین اختیار و مسئولیت -3

و  ، اهداففعالیتهای تجاریسیستم کنترلی باید بوضوح تعریف شود. الزم است در زمینه هایی از قبیل روشهای پذیرفته شده 

  ف و ابالغ گردد.سیاست های واحد تجاری بنحو مناسب و کافی تعری

متضمن کنترلهای بودجه ای و بررسی انحرافات « حسابداری مسئولیت»تم وجود یک سیس -روشهای کنترلی مدیریت -4

و  روشها ضروری است. بویژه مدیریت  سطح  باالی  واحدهای  تجاری  باید  فعاالنه  در  نظارت  بر  رعایت  و اثر بخشی

 کنترلها شرکت نمایند. ایجاد 

 ایفاء کند« کنترل مدیریتی»حسابرسی داخلی می تواند نقش مهمی در 

شهای مناسبی جهت استخدام و ارتقاء کارکنان وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود الزم است رو -روشهای استخدامی -5

 که افرادی که مسئولیتی را بعهده می گیرند مورد اعتماد و دارای صالحیت فنی می باشند.

 حسابداریسیستم  -ب

سیستم حسابداری مشتمل است بر روشها و سوابق که جهت تشخیص، بررسی و تحلیل، طبقه بندی، ثبت و گزارش معامالت 

جاری، واحد ت واحد تجاری و حساب دهی در ارتباط با دارائیها و بدهیهای واحد تجاری ایجاد شده است. بسته به اندازه و ماهیت

 ترلهای داخلی را در خود جای دهد تا اطمینان را بوجود آورد که:یک سیستم حسابداری اغلب باید کن

 الف: کلیه معامالت و سایر اطالعات حسابداری که باید ثبت شود، در واقع ثبت شده است.

 ب: اشتباهات یا بی نظمی هایی که در پردازش اطالعات حسابداری رخ می دهد مشخص می شود.

 سیستم حسابداری واقعاً وجود داشته و بمبالغ صحیح ثبت شده است.ج: دارائیها و بدهیهای ثبت شده در 

 مبلغ پولی صحیح خود ثبت می شود.ه د: برای اهداف گزارشگری مالی، معامالت ب

 هـ : معامالت در دوره مالی مربوط ثبت می شود.

 روشهای کنترلی -ج

وأم با است تا فعالیت تجاری آن بنحوی منظم و ت روشهای کنترلی، روشهایی هستند که توسط مدیریت واحد تجاری طراحی شده

ن و امل بودکارایی انجام شود، از رعایت خط مشی های مدیریت اطمینان حاصل گردد، از دارائیها حفاظت شود و تا حد امکان، ک

 دقت سوابق حسابداری تضمین گردد.

 روشهای کنترلی خاص عمدتاً شامل موارد زیر است:

 ر مجوز انجام معامالت و فعالیت ها.ترتیبات مناسب برای صدو -1

تفکیک وظایف: هدف از تفکیک وظایف گرفتن فرصت از کسانی است که ممکن است در وضعیتی قرار گیرند که هم قادر  -2

، معموالً ین هدفباشند اشتباهات یا بی نظمی ها را در جریان انجام وظیفه مرتکب شوند و هم بتوانند آنها را پنهان نمایند. ا

 نگهداری دارائیها حاصل می شود.ثبت و 

دارک ماستفاده از طراحی و استفاده از مدارک و سوابق مناسب: هدف، افزایش اطمینان از ثبت معامالت است. بطور مثال  -3

 پیش شماره شده، در صورت اعمال نظارت درست، در کامل بودن ثبت های حسابداری دارای اهمیت ویژه است. 

 با امکان دسترسی به دارائیها و سوابق.حفاظت های مناسب در رابطه  -4

رسیدگی مستقل به وضعیت و دقت سوابق: این رسیدگی ها شامل رسیدگیهای محاسباتی، تهیه صورت مغایرت، مقایسه  -5

 دارائیها با مبالغ ثبت شده، کنترلهای برنامه ریزی شده کامپیوتری و بررسی گزارشها توسط مدیریت می باشد.
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 محدودیت های ذاتی

 ثربخشی ا،  یک ساختار کنترلی هر اندازه با دقت و مهارت طراحی شده باشد، ممکن است تحت تأثیر عوامل محدود کننده دیگر

خستگی  وخود را از دست بدهد. این محدودیت ها ناشی از سوء تفاهمات، اشتباهات، اشتباه در قضاوت، بی دقتی، حواس پرتی 

ت ی مدیریز طریق تبانی افراد در داخل و خارج از واحدهای تجاری و یا بی توجهاست. بویژه اثربخشی تکنیک تفکیک وظایف، ا

 به کنترلها، کاهش 

 می یابد.

با بحث مزبور در مورد کنترلها، حداقل زمینه الزم جهت بررسی مدل حسابرسی مبتنی  بر  سیستم  فراهم  نحوه عمل -3-2

 آمد.

 تعیین اهداف حسابرسی -الف

سط ه توسعکعبارتست از قادر کردن حسابرس به اظهار نظر در مورد درست و منصفانه بودن تصویر منهدف کلی هر حسابرسی 

ی می صورت صورتهای مالی. این اظهار نظر برای استفاده کنندگان صورتهای مالی و در رأس آنها، سهامداران واحد مورد رسیدگ

 گیرد.

نتیجه  له حسابرسی مبتنی بر سیستم، انتظار دارد که حسابرس درعالوه بر اظهار نظر مذکور، روشهای مدرن حسابرسی از جم

ه، ر این ناماست. د« نامه مدیریت»عملیات حسابرسی بتواند توصیه های مفیدی به صاحبکار ارائه کند که یکی از این توصیه ها 

 دیهی استپیشنهاد می گردد. بنقاط ضعف کنترلهای داخلی واحد تجاری برشمرده می شود و برای رفع آنها، راه حل های مناسب 

ه این، ب وهرگاه مدیریت صاحبکاربه توصیه های حسابرس عمل کند، واحد تجاری از سیستم کنترلی قویتری برخوردار خواهد بود 

 کارآیی عملیات حسابرسی و صرفه جویی در هزینه حسابرسی کمک خواهد نمود.

ود را خابرسی به شمار می رود. در این رابطه، حسابرس باید کار مسأله کشف تقلب و اشتباهات نیز یکی از اهداف فرعی حس

 بنحوی برنامه ریزی کند که موارد مهم تقلب و اشتباه را کشف نماید.

یگر برای نیل به اهداف فوق الذکر، الزم است که اهداف حسابرسی با هر قسمت حسابرسی بتفصیل مشخص گردد. به عبارت د

د. تا باید به نحوی طراحی گرد« فروش و بدهکاران»بوط به کنترلهای حاکم بر سیستم های الزم است که اهداف حسابرسی مر

 اطمینان حاصل شود سفارشات میسر باشد. مضافاً کاال تنها در قبال سفارش تصویب شده به مشتری ارسال گردد.

 آشنایی با فعالیت تجاری صاحبکار -ب

ان اولین ست بعنواریزی نیاز به اطالعات دارد. بنابراین الزم آغاز شود. برنامه پس از تعیین اهداف حسابرسی بایستی برنامه ریزی

آن،  قدم، حسابرس خود را با فعالیت تجاری صاحبکار آشنا کند. آشنایی با واحدهای تجاری مورد رسیدگی و محیط فعالیت

ی و امل داخلتا انواع عو دهداین امکان را میوابق کاری واحد تجاری در اختیار حسابرس می گذارد و به وی ساطالعاتی در مورد 

برسی خارجی موثر بر عملکرد واحد تجاری را خوب شناسایی کند. این آشنایی همچنین به حسابرس کمک می کند تا تالش حسا

از اری را به سوی زمینه های مسأله ساز نشانه گیری کند. اگر واحد مورد رسیدگی در سالهای قبل حسابرسی شده باشد، بسی

ه روز باطالعات مورد نیاز حسابرس در پرونده دائمی حسابرسی موجود است و حسابرس فقط بایستی این اطالعات را بررسی و 

ت، ، محصوالنماید. در مرحله آشنایی با فعالیت تجاری صاحبکار، توجه به تاریخچه فعالیت، وضعیت صنعت مورد فعالیت، مدیریت

به  تجاری، است. بررسی نسبت های مهم حسابداری، روندها و مقایسه آنها با سایر واحدهای بازار محصوالت، رقبا و غیره الزم

 شناخت حسابرس از وضعیت تجاری صاحبکار کمک می نماید. در بررسی کنترلهای سیستم های مختلف مورد حسابرسی، الزم

الزم  «دهکارانفروش و ب»بررسی کنترلهای سیستم  است بین این کنترلها و مالحظات تجاری ارتباط برقرار نمائیم. بطور مثال، در

 است ماهیت محصوالت واحد تجاری، ویژگی مشتریان، شرایط اقتصادی و غیره مورد توجه واقع شود.

 بت سیستم های حسابداری و کنترل داخلیثشناخت و  -ج

ده شناسایی نماید. سیستم های عمحسابرس باید سیستم حسابداری و کنترل داخلی را برای انواع سیستم ها یا موضوعات 

 عبارتند از:
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 فروش و بدهکاران 

 خرید و بستانکاران 

 حقوق و دستمزد و هزینه ها 

 بانک و وجوه نقد 

 تولید و موجودیهای جنسی 

شد. اشته باهر روش ثبت کنترلها و سیستم حسابداری که اتخاذ شود باید رابطه تنگاتنگی با اهداف کنترلی و مالحظات تجاری د

وش و مثال، یک پرسشنامه کنترل داخلی فروش و بدهکاران باید اهداف کنترلی و مالحظات تجاری مربوط به سیستم فرر بطو

 بدهکاران را عالوه بر پاسخ به سواالت تفصیلی پرسشنامه دربر داشته باشد.

ک یروشهای کنترلی خاص  درک حسابرس از سیستم حسابداری صاحبکار باید درحدی کامل و جامع باشد که وی را قادر سازد

 معامله یا حساب را تشخیص دهد. شرح سیستم از جمله باید در برگیرنده موارد زیر باشد:

 شخص کردن مجوزهای مورد لزوم جهت انجام معامالت و فعالیت ها.م -الف

 ناسایی کارکنان مسئول تا بررسی کفایت تفکیک وظایف میسر گردد.ش -ب

 ی واحد مورد رسیدگی.نمونه هایی از مدارک داخل -ج

 ای مستقل مثل تهیه صورت مغایرت.هشرح رسیدگی  -د

 رح تمهیدات حفاظتی در ارتباط با دسترسی به دارائیها و سوابق.ش -هـ

 آزمون تأیید شناخت سیستم -د

 در شناخت سیستم حسابداری، حسابرس باید به درکی مناسب از موارد زیر نایل شده باشد. 

 شوند.که در عملیات واحد تجاری حائز اهمیت تلقی می گروههایی از معامالت -1

 چگونگی به جریان افتادن معامالت. -2

 سوابق حسابداری، مستندات و حسابهای دفتر کل که در پردازش و گزارش معامالت دارای نقش می باشند. -3

 فرآیند حسابداری از شروع به جریان افتادن یک معامله تا ثبت آن در دفتر کل. -4

 شگری مالی از جمله برآوردهای مهم حسابداری.فرآیند گزار -5

 های حسابداری و کنترل داخلی)هـ( ارزیابی اولیه سیستم

ا به دو آنها ر شود. ارزیابی مستلزم انجام آزمونهایی است که می توانارزیابی سیستم بمنظور تعیین اثر بخشی کنترلها انجام می

 دسته تقسیم نمود:

 زیابی اولیه یا آزمون طراحی(از نقطه نظر طراح )ار آزمون اثر بخشی کنترلها -الف

 ءآزمون اثر بخشی کنترلها در اجرا  -ب

ه سدهد. این این روش سه طبقه فعالیت را که جهت تهیه حسابهای نسبتاً قابل اتکاء و دقیق الزم است مورد شناسایی قرار می

 طبقه فعالیت عبارتند از:

 فعالیت های مرزی -1

 اطالعاتهای پردازش فعالیت -2

 های حفاظتیفعالیت -3

 ته باشد. الی داشفعالیتهای مرزی زمانی انجام می شود که واحد تجاری با دنیای خارج )از واحد تجاری( معامالت و نقل و انتقال م

ه از ک ق می شود.به کنترلهایی اطال« کنترلهای مرزی»گردد. بعبارت دیگر، فعالیتهایی که منجر به خروج دارائیها از واحد تجاری 

ط به ثبت صحیح و کامل فعالیت های مرزی اطمینان کامل حاصل می نماید. فعالیت های پردازش اطالعات، فعالیت های مربو

 ورد آود می را بوج این اطمینانطالعات،پردازش اطالعات ایجاد شده در مرز تا مقصد نهایی در حسابها است. کنترلهای پردازش ا

 دهد.اطالعات رخ نمیکه اشتباهی در پردازش 
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جام آیند انفعالیتهای حفاظتی، فعالیتهای مربوط به نگهداری درست و مطمئن دارائیهای واحد تجاری است. این دارائیها در فر

داده »نطباق معامالت تحصیل گردیده و یا جهت انجام معامالت آتی، تولید شده اند. کنترلهای حفاظتی، کنترلهایی است که از ا

طمینان ا« جریان ورودی و خروجی واقعی این دارائیها»با « اری مربوط به جریان ورودی و خروجی دارائیها مشهودهای حسابد

 حاصل می کند.

ست. طالعات ااگیرد. نوع اول اشتباه جامعه آماری و نوع دوم اشتباه دقت دو نوع اشتباه مورد شناسایی قرار می seadoc در روش

اطر عدم خمله به الت منفرد اشاره دارد. این نوع اشتباه زمانی وجود دارد که اطالعات مربوط به معااشتباه جامعه آماری به معام

است  جاد شدهثبت در مرز یا نبودن مسیر غلط در پردازش از دست رفته است و یا بنحو نادرستی در مرز یا طی فرآیند پردازش ای

ضمین ده را تلهایی اطالق می شود که کامل بودن و وقوع معامالت ثبت شو بطور مکرر ثبت گردیده است. کنترلهای جامعه به کنتر

 می کند.

ن دعی بیامکه آن اطالعات  ، زمانی حادث می شود که مغایرتی بین اطالعات ثبت شده و رویداد اقتصادی«اشتباه دقت اطالعات»

 و د. هر  باشدیری درست رویدادهای اقتصادی میگآنهاست وجود نداشته باشد کنترلهای دقت، کنترلهایی است که ناظر بر اندازه

 گذارد.اشتباه فوق بعلت ایجاد سوابق دقیق برای دارائیهای واحد تجاری، بر توان آن جهت حفاظت دارائیها اثر مینوع 

 تأثیر ارزیابی اولیه در انتخاب مسیر حسابرسی

آورد هم میسیستم مبنای قابل اتکایی جهت صورتهای مالی فراهدف ارزیابی اولیه کنترلها پاسخگویی به این سوال است که آیا 

ریزی ثبت رنامهبتواند برنامه کلی حسابرسی را تهیه کند و آنرا در یادداشتهای پس از انجام ارزیابی اولیه، می یا خیر؟ حسابرس

امه کلی حائز اهمیت است. برن پس از آنکه کار حسابرسی برنامه ریزی شده کنترل و ثبت آن با پیشرفت کار حسابرسینماید. 

 .حسابرسی نباید انعطاف ناپذیر باشد زیرا ممکن است پس از تعیین نتایج آزمونهای حسابرسی، اصالح آن ضرورت یابد

 اثربخشی عملیاتی محیط کنترلی

است  حد مؤثریکی از شروط اتکاء بر کنترلها، وجود محیط کنترلی قوی است. مهم اینست که روشهای تفضیلی کنترلی تا چه 

فی از قدر کا زیرا هرگاه، مدیریت واحد تجاری آنها را زیر پا بگذارد و یا اینکه این روشها توسط کارکنانی اجراء شود که به

 مل آنهااز دقت ع شوند و یا تحت  فشارهای کاریمسئولیت های خود آگاهی ندارند یا اینکه توسط افراد باصالحیت نظارت نمی

 اه چنین کنترلهایی درعمل مؤثر نخواهد بود. شود، آنگکاسته می

اتکاء بر کنترلها، مستلزم شواهدی است مبنی بر اینکه روشهای کنترلی بطور یکنواخت در مورد  عمل روشهای کنترلی ییکنواخت

تمامی معامالت مربوط اجراء می شود. این شواهد را می توان با اجرای آزمونهای رعایت در مورد عمل کنترلها بدست آورد. آزمون 

 رعایت به طریق 

 زیر قابل انجام است.

 اتی که بیانگر اجرای روش کنترلی است.بررسی مدارک و گزارش -1

 مشاهده اعمال روش کنترلی -2

 تکرار اعمال روش کنترلی -3

 تأثیر نتایج آزمونهای رعایت بر انتخاب مسیر حسابرسی

رس اف حسابیابد که ارزیابی اولیه کنترلی مبین وجود کنترلها باشد که با اهدانجام آزمونهای رعایت روشها زمانی ضرورت می

ه، سایی شد. هدف از طراحی آزمونهای رعایت، در واقع، ایجاد اطمینان معقولی است مبنی بر اینکه، کنترلهای شناسازگار است

نه م اینگوهمانطور که مقرر بوده، در سرتاسر دوره مورد رسیدگی اجراء شده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در انجا

 ، «معامالت» نه  باشند می  آزمون  مورد « کنترلها»،  آزمونها

 . گیرند گرچه معامالت واسطه آزمون قرار می

 در درج من مبالغ   صحت  تعیین  جهت مدیریت  قوت کنترلهای داخلی میزان اتکاء حسابرس را بر کنترلهای ایجاد شده توسط 
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ر د. عالوه بکیه نموتوان به آزمونهای محتوا تنماید. هرچه بیشتر بتوان بر کنترلها اتکاء کرد به میزان کمتری میحسابها تعیین می 

گیری است نتیجه آزمونهای محتوا تأثیر دارد. اظهارنظر مقبول حسابرس مبتنی بر اینکنترلها، مفهوم اهمّیت نیز در تعیین میزان 

  لط اقالم در موارد با اهمیت است.از اشتباه یا انعکاس غ که حسابهای عاری

زمون آبرای اثبات اجرای این کنترل در عمل )که هدف آن حصول اطمینان از صدور فاکتور جهت کلیه کاالهای ارسالی است( 

ی قرار د مورد بررسانهفته بازمانده 6هفته است، سفارشاتی که بیش از  6مربوط عبارت از بررسی پرونده سفارشات که حدود 

 گیرد تا اطمینانشود. همچنین تعداد معقولی از سفارشات اخیر مورد کنترل قرار میمشخص می گیرد و علت بازماندن آنهامی

وه ت که شیحاصل شود که کاالی مربوطه هنوز به مشتری ارسال نشده باشد. هدف از دو آزمون فوق حصول اطمینان از این امر اس

رای گردد و لذا هیچ کاالیی بدون صدور فاکتور فروش ببینی شده در حیطه سفارش کاال در عمل اجرا می های کنترلی پیش

تون انعکاس یافته است و در س 1/5502و  5502گردد. آزمونهای رعایت روشهای فوق در کاربرگهای فرعی مشتری ارسال نمی

م وی مشخص ه و اجراء کننده آزمونها نیز با ذکر حروف اول نابه کاربرگهایی مزبور عطف داده شد 52005مربوط در فرم شماره 

 ضایتردهد، شیوه های کنترلی حیطه سفارش کاال بنحو نشان می 1/5502گیری مندرج در کاربرگ شده است. همانطور که نتیجه

 ه آزموناست. اکنون ک شود و لذا هیچ مورد کاالی ارسالی بدون صدور فاکتور فروش مربوط مشاهده نشدهبخش در عمل اجرا می

لها، ین کنتراتواند با اتکاء بر باشد، حسابرس میرعایت روشها مؤید اثربخشی کنترلهای مربوط به حیطه سفارش کاال در اجرا می

های های ماندآزمونهای محتوا را به میزانی محدود انجام دهد. این آزمونهای محتوا شامل آزمون محتوای معامالت و آزمون محتو

عمل لدستورا 55016باشد. برای انجام آزمون محتوای معامالت باید برنامه رسیدگی مربوط )فرم ان سال )اقالم ترازنامه( میپای

قالم حتوای احسابرسی(را مالک قرار داد و موارد مربوط را بصورت محدود اجرا نمود. در ارتباط با کنترل مورد آزمون آزمون م

 ترازنامه مورد ندارد.

ردش ی اولیه کنترلهای مربوط به حیطه سفارش کاال یک نقطه ضعف کنترلی نیز مشاهده شده است. طبق نمودار گدر ارزیاب

رخانه پس از تهیه فرم قبول سفارش و ارسال آن به مشتری و کا عملیات سیستم فروش و بدهکاران، کنترل اعتباری مشتریان

  مالز مناً ض ،  یت درج شود تا صاحبکار نسبت به رفع آن اقدام نمایدشود. این نقطه ضعف کنترلی باید در نامه مدیرانجام می

  ی، کاالیاست موجودی کاالی ساخته شده شرکت نمونه مورد بررسی قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که در نتیجه این نحوه عمل

 اشد.بدر انبار شرکت راکد شده وضعیت اعتباری نامناسب سفارش دهنده، فروش نرفته و علت   به که   باشد نشده   تولید

هکاران دهد، در حیطه ارسال کاال نیز دو کنترل عمده در ارزیابی اولیه سیستم فروش و بدنشان می 52005همانطور که فرم 

 مشخص شده است. این کنترلها عبارتند از:

 های خروجی پیش شماره شدهکنترل کامل بودن صدور فاکتور با استفاده از حواله)الف( 

 ب( کنترل صحت قیمت گذاری و محاسبات فاکتورهای فروش در دایره حسابداری)

 حسابرسی مبتنی بر ریسک

ک دهند. هدف اصلی حسابرسی مبتنی بر ریساین روش حسابرسی را معموالً موسسات حسابرسی بزرگ مورد استفاده قرار می

رود موج اشتباهات قضاوت حسابرس، احتمال میهایی از فعالیت تجاری صاحبکار است که بنابر تمرکز تالش حسابرسی بر زمینه

وش رکه این های  مورد توجه حسابرس است بلینه های دارای ریسک زیاد تنها زمینهبا اهمیتی باشد. این بدان معنا نیست که زم

 که   دهدمی  آزمونهایی بدست

 باشد.مستقیماً پاسخگوی شرایط مالی و تجاری صاحبکار می

 حسابرسی ریسکمفهوم 

غیر معتبر بکند. این گیری اش نتیجهریسک حسابرسی عبارت است از این احتمال که حسابرس ممکن است از حسابرسی

 تواند به دو صورت اتفاق بیفتد:گیری غیر معتبر مینتیجه

ئه کند، گزارش مقبول اراحالت اول: حسابرس ممکن است در مواردیکه صورتهای مالی تصویری درست و منصفانه منعکس نمی

 ورد م را   بخشی حسابرسی مسأله اثر نامند و دارای اهمیت اساسی است زیرامی« پذیرش نادرست»نماید. این ریسک را ریسک 

 . دهدسؤال قرار می
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بول نماید، گزارش غیر مقحالت دوم: حسابرسی ممکن  است در مواردیکه صورتهای مالی تصویری درست و منصفانه منعکس می

ش نماید باید تال خوانند. این ریسک عواقبی برای صاحبکار دربر دارد زیرا ویمی« رد درست»ارائه کند. این ریسک را ریسک 

وده انجام بشود کاری بیش از آنچه الزم گذارد زیرا وی مجبور میموضوعی را توجیه نماید این ریسک برکار حسابرس نیز اثر می

ت، ظر اهمینگذارد. به هر حال از نقطه دهد. بعبارت دیگر، در ارتباط با حسابرس، این نوع ریسک بر کارایی حسابرس تأثیر می

ای حاکی از اظهارنظر غیر مقبول باشد، بررسیهاز اهمیت کمتری برخوردار است چراکه اگر بررسیهای حسابرس حالت دوم 

 شود.بیشتری جهت تأیید آن انجام می

 عناصر تشکیل دهنده ریسک حسابرسی

 ریسک حسابرسی از سه عنصر زیر تشکیل شده است:

 ریسک ذاتی -الف

 ریسک کنترلی -ب

 ریسک عدم کشف -ج

ای از معامالت به تحریف شدن در غیاب ریسک ذاتی عبارتست از استعداد یک مانده حساب یا طبقه ریسک ذاتی -الف

ها یا طبقات معامالت با اهمیت کنترلهای داخلی مربوط. این تحریف باید منفردا یا در ترکیب با تحریفهای مربوط به سایر مانده

 باشد. ریسک 

ود اری و هم در سطح واحد تجاری و هم در سطح مانده حسابها یا طبقات معامالت وجذاتی ممکن است هم در سطح واحد تج

 داشته باشد. در سطح واحد تجاری، ریسک ذاتی تا سعی از صداقت مدیریت و لیاقت کارکنان واحد تجاری است. 

 رس برخی از موضوعاتای از معامالت، معیارهایی بشرح زیر ممکن است موجب شود که حسابدر سطح مانده حساب یا طبقه

 حسابرسی را بیشتر از بقیه در معرض ریسک ذاتی تلقی نماید:

 کن است کسی را به طمع بیندازد.ممثاًل وجه نقد قابل حمل است و م –قابل حمل بودن و جالب بودن یک دارایی  -1

 مثالً موجودی پایان دوره. –اثر احتمالی بر سود  -2

 مثالً تعیین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول که مستلزم قضاوت مدیریت است. –میزان دخالت قضاوت مدیریت  -3

 مثالً محاسبات تخصیص سربار در حسابداری بهای تمام شده. –پیچیدگی یا مسأله دار بودن موضوعات حسابداری  -4

بیشتر ریسک  ها، حسابرس را به ارزیابیتوجه به علل این تحریف –ماهیت و علت تحریفهای کشف شده در سنوات قبل  -5

 کند.ذاتی هدایت می

 لیاقت و تجربه کارکنان. -6

های تمأموری ریسک ذاتی را باید در مرحله برنامه ریزی ارزیابی کرد و بطور مستمر طی عملیات حسابرسی تحت نظر قرار داد. در

برس دم توافق های حسادهد. عتکراری، تجربه حسابرسی سنوات قبل منبع با ارزشی از شواهد در مورد ریسک ذاتی بدست می

شود که حسابرس با مدیریت در مورد ارزیابی دارائیها یا وقوع اشتباه در حسابهای  خاص یا طبقات معامالت خاص موجب می

 فوق، ارزیابی کند. هایریسک ذاتی را در زمینه

 ریسک کنترلی -ب

 رلهای ریسک کنترلی عبارتست از این ریسک که تحریف در مانده حسابها یا طبقه ای از معامالت ممکن است توسط سیستم کنت

 داخلی صاحبکار بموقع کشف نشود و یا بموقع از آن جلوگیری بعمل نیاید.

پائین  ند، رسیک کنترلی در سطحباشبدین ترتیب، در مورد صاحبکارانی که از یک سیستم کنترلهای داخلی جامع برخوردار می

ها اخلی آنارزیابی می شود. بعکس در مورد صاحبکارانی که سیستم کنترلهای داخلی قوی ندارند و یا اینکه سیستم کنترلهای د

 شود.کند، ریسک کنترلی در سطحی باال ارزیابی میبعلت دخالت نابجای مدیریت بنحوی مناسب عمل نمی

 ز ای توان مشود و در این رابطه کنترلی معموالً در فرآیند ثبت و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی صاحبکار شناسایی می ریسک
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نجام ارزیابی های ارزیابی کنترلها که بصورت استاندارد وجود دارد، استفاده نمود. اپرسشنامه های کنترل داخلی و یا چک لیست

داشت که  ید بخاطرگیرد. این نکته را باطریق آزمونهای رعایت روشها مورد تأیید یا تعدیل قرار میشده )ارزیابی اولیه( آنگاه از 

های آنرا ریسک کنترلی هیچگاه در سطح صفر نیست زیرا هر قدر  سیستم کنترلهای داخلی مجهز  باشد، نمی توان محدودیت

 نادیده گرفت. 

 ریسک عدم کشف -ج

لبته این اای از معامالت را کشف نکند. های محتوا، تحریف موجود در یک مانده حساب یا طبقهعبارتست از این ریسک که آزمون

 تحریف باید منفردا و یا در ترکیب با تحریفهای موجود در سایر مانده ها یا طبقات معامالت دارای اهمیت باشد. 

د به ریسک عدم کشف تا حد زیادی تحت کنترل و نفوذ حسابرس است. بعبارت دیگر، برای اداره ریسک حسابرسی، حسابرس بای

 اداره ریسک عدم 

داد.  کشف بپردازد. ریسک عدم کشف را می توان با انتخاب نمونه های بزرگتر با استفاده از روشهای بررسی تحلیلی کاهش

 جهت کشف ریسک تکنیکهای کاراتر و مؤثرتر حسابرسی مثل تکنیکهای حسابرسی کامپیوتری همچنین می تواند از حسابرس

ک عدم تر در تیم حسابرسی و بررسی کار آنها، به کاهش ریسهای پائینعدم کشف بهره بگیرد یا از طریق نظارت بر کار رده

 کشف کمک کند. 

د(، شود )یعنی حسابرس بر آنها نفوذ ندارحبکار تعیین میاز آنجایکه ریسک ذاتی و ریسک کنترلی با توجه به شرایط صا

تواند پس از انتخاب سطح مناسبی جهت ریسک حسابرسی، سطح ریسک عدم کشف را مشخص کند. راه دیگر این حسابرس می

اه د و آنگاست که حسابرس میزان کار حسابرسی را که باید انجام شود، مشخص کند و از این طریق ریس عدم کشف را تعیین نمای

 قابل قبول بودن ریسک حسابرسی را در پرتو ریسک عدم کشف تعیین شده مورد مالحضه قرار دهد.

توان آنرا به سه عنصر زیر تقسیم از آنجائیکه ریسک عدم کشف به آزمونهای محتوا مربوط است می عناصر ریسک عدم کشف

 نمود:

 گیری آماریآزمونهای تفصیلی مبتنی بر نمونهریسک ناشی از  -ب   ریسک ناشی از بررسی تحلیلی  -الف

 ی از سایر آزمونهای تفصیلی )غیرآماری(ریسک ناش -ج

 روشهای بررسی تحلیلی

به آنرا یک حسابرس باتجرروشهای بررسی تحلیلی نوعی آزمون محتوا است که از لحاظ هزینه مقرون به صرفه بوده بشرط آنکه 

شود توصیه می تواند اقالم غیر عادی و غیر منتظره را کشف کند. بهمین دلیل،حسابرس میبکار گیرد. با استفاده از این روشها، 

 محتوای ریزی و هم در مرحله انجام آزموناز روشهای بررسی تحلیلی، هم در مرحله برنامه که در کلیه سطوح ریسک عدم کشف،

 نترلی درکعادی کشف نشود. حتی اگر ریسک ذاتی و ریسک های تحلیلی اقالم غیر ها، استفاده نمود. اگر با انجام بررسیمانده

فصیلی تواند با خاطری نسبتاً آسوده سطح ریسک عدم کشف مربوط به آزمونهای تسطح باالیی ارزیابی شده باشد، حسابرس می

ه ای ن نتیجو چنی را پائین بیاورد و آنرا به سطح متوسط یا کم تقلیل دهد. هرگاه سطح ریسک ذاتی و ریسک کنترلی پائین باشد

 رچند کهتوان صرف نظر کرد هاز کاربرد روشهای بررسی تحلیلی عاید شود، آنگاه از آزمون معامالت )اقالم سود و زیان( می

آنرا  توان میزانای این است که آزمون مانده حسابها )اقالم ترازنامه( همیشه باید اجرا شود لیکن در حالت فوق میتوصیه حرفه

 محدود کرد. 

 گیری آماریآزمونهای تفصیلی مبتنی بر نمونه

گیری آماری این است که بتوان، گیری آماری از آزمونهای تفصیلی غیر مبتنی بر نمونهعلت تفکیک آزمونهای مبتنی بر نمونه

نماید. گیری به تعیین تقریبی اندازه نمونه کمک میگیری آماری را تعیین کرد. تعیین ریسک نمونههرچند بطور خام، ریسک نمونه

گیری آماری باید پارامترها را با درصدهای مناسبی جهت ریسک حسابرسی، وط به نمونهبرای تعیین ریسک عدم کشف مرب

غیر نمونه گیری جایگزین نمود. مؤسسات معروف حسابرسی معموالً ریسک ریسک ذاتی، ریسک کنترلی و ریسک عدم کشف 

ه وضعیت کنترلهای داخلی صاحبکار، %( قرار دهند. ریسک کنترلی بنا ب95% )یعنی سطح اطمینان معادل 5حسابرسی را در سطح 
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  %100 شود، هرگاه به کنترلهای داخلی صاحبکار اتکاء نشود، ریسک کنترلی در سطح درحد زیاد، متوسط یا کم ارزیابی می

از هیچگاه کمتر را   ذاتی  لذا ریسک  کارانه دارند و محافظه  برخوردی ، برخی حسابرسان  . در مورد ریسک ذاتی گرددمنظور می

 گیرند.  % در نظر می100کنند، بلکه اغلب آنرا در سطح ارزیابی نمی 50%

کند که تواند جانشین قضاوت حسابرس شود بلکه به وی کمک میگیری است. مدل ریسک نمیمدل ریسک یک ابزار تصمیم

 دل ریسک ومسهل انگاری نیفتد. از تر انجام دهد و در دام اشتباهات ناشی تر و آگاهانهقضاوت خود را در مورد حسابها، صریح

های نهای نمونه مناسب جهت آزموآورد که بتوان در شرایط معینی به اندازهگیری آماری شرایطی فراهم میهای نمونهتکنیک

تر یحتر و صرسبرعایت روشها و آزمونها محتوا دست یافت و تعیین میزان آزمونهای محتوا و زمان انجام آنها را بر معیارهای منا

 استوار ساخت.

 بخش دوم: نحوه ی کلی حسابرسی مبتنی بر ریسک

 تدوین برنامه ی کلی حسابرسی-1

 یرد:برای  تدوین برنامه کلی حسابرسی مواردزیر مدنظرقرار گ . مربوط است جوهره هرحسابرسی خوب برنامه ریزی دقیق و

از نقطه نظر تاثیر عوامل داخلی و خارحی بر آن ولین وظیفه حسابرس آشنا ساختن خود با فعالیت واحد تجاری ا-الف

 .است.حسابرس باتقویت آگاهی خوددراین زمینه قادرخواهدبودبه سایراطالعات مکتسبه با نگرشی آگاهانه و باز بنگرد

به بررسی طالعات  "سابرس آنگاه باید به به بررسی تحوالت اخیری که بر شرکت مورد رسیدگی تاثیر گذاشته  خصوصاح-ب

 بداری اخیر تهیه شده توسط واحدتجاری بپردازدو تا وضعیت و اوضاع و احوال جاری آنرا بخوبی درک کند.حسا

 کلیات کلی"صاحبکار، قادر خواهد بود  مسلح شدن به اطالعات در مورد فعالیت واحد تجاری و تحوالت اخیر حسابرس پس از-ج

سر پرستان  "ثبت کند. دخالت مدیران و احیانا"ه ریزی یادداشت های برنام "را مشخص و آن را به صورت  "حسابرسی

ت و تحوال از فعالیت تجاری صاحبکار "حسابرسی در این مرحله از فرایند حسابرسی حائز اهمیت فراوان است زیرا آنان معموال

 می باشد. به طور مستمر اطالع حاصل میکند و تمامی انها تنها محدود به زمان ماموریت های حسابرسی ن "آن تقریبا

 ارزیابی سطح ریسک-2

  هدافا د به قبل از انکه حسابرس بتواند درمورد وقوع یا عدم وقوع اشتباه یا تحریف با اهمیت در حسابها به نتیجه برسد بای

را در  کلیدی مشخصی پاسخ گفته شود.برای تعیین زمان اجرای روشهای مورد لزوم حسابرسی ،حسابرس باید عوامل زیرکنترلی 

 بررسی هر کنترل کلیدی مورد توجه قرار دهد:

ماهیت محصول  انواع مشتریان ، مل محیطی مشتمل است بر :در ارتباط با هدف کلیدی فروش عوا "عوامل محیطی  )مثال -الف

 روش ارسال کاال و تاریخچه مشکالت و مسائل مربوط( ، تولیدی

خاص مدیریت و مقایسه آنها به بودجه سال جاری و عملکرد سالهای ات حاصل ار بررسی تفصیلی گزارشات و اطالعات اطالع-ب

 قبل.

موریت ر پرونده دائمی  که در مااطالعات مالی مورد رسیدگی با استفاده از اطالعات موحود  د سیستم حسابرسی مالی ارزیابی-ج

 های قبلی یا ماموریت جاری به شکل نمودگریا نوشتار تهیه شده است.

کلی  دی باید دربرگیرنده کلیه جنبه های مهم فعالیت تجاری صاحبکار باشد که در مرحله تهیه برنامهاهداف کنترلی کلی

 حسابرسی با آن 

وجه به یک چک لیست استاندارد از اهداف کنترلی کلیدی دارند که با ت ، معموال بزرگ حسابرسی ، موسسات . حاصل شده است

 .وضعیت صاحبکاران مختلف اصالح وتعدیل می شود

 تهیه برنامه حسابرسی-3

پس از انجام مراحل فوق جهت تعیین ریسک مرتبط با احتمال وقوع اشتباه با اهمیت برنامه رسدگی برای هر هدف کلیدی باید در 

مقابل ریسک حساس باشد.این بدان معنا نیست که برخی موضاعات حسابرسی را میتوان به خاطر اینکه دارای ریسک پایین تر 

 . یت باشدکننده احتمال وقوع اشتباه با اهمد بلکه میزآن ازمون ها را می توان بنحوی تعیین نمود که منعکس است حذف نمو
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آزمونهای محتوای معامالت و ترازنامه را پوشش دهد. از  برنامه رسیدگی باید کاراترین و موثرترین ترکیب و آزمونها را دارا باشد و

 ت برنامه رسیدگی باید توسط سرپرست کار تهیه شود.آنجایی که موضوع اخیر دارای اهمیت اس

 نقش بررسی های تحلیلی

ط اینکه دی می تواند به کارایی  واثربخشی ازمونهای حسابرسی کمک کند به شراز روشهای بررسی تحلیلی تا حد زیااستفاده 

فاده از لید استاین روشها در آزمونهای محتوای معامالت و مانده ها به نحو درست مورد استقاده قرار گیرد باید توجه داشت که ک

 ظارات ولکه این استفاده باید مبتنی بر انتروشهای بررسی تحلیلی درگیر شدن با تعداد زیادی از ارقام و نسبتها نیست ب

 برداشتهای قبلی حسابرس باشد . 

 مستند سازی رسیدگی ها

اط با در ارتب مستدسازی عوامل موثر در ارزیابی ریسک و روشهای حسابرسی حساس به ریسک باید در یک مدرک به طور یکجا و

وری وط به ازمونهای پیشنهادی در یک مدرک خودکفا جمع اهمه عوامل مرب ، به عبارت دیگر . هر هدف کنترلی انجام شود

یکند متجمع موارد فوق در یک مدرک به مدیر حسایرسی کمک  . میشود که در واقع منطق این نحوه حسابرسی راتایید می کند

 که فرایند حسابرسی را بهتر مورد بررسی و کنترل قرار دهد.

 مقایسه روشهای حسابرسی مبتنی برسیستم وریسک

 مالحظات تجاری یا محیطی-1

ز وش فوق اری استفاده از این عامل در دو لیکن نحوه  هر دو روش بر اهمیت اشنایی با مالحظات تجاری یا محیطی تاکید دارد 

طالعات امحدود به  "ز مالحظات تجاری ظاهرااستفاده واقعی ا در روش حسابرسی مبتنی بر سیستم ، . متفاوت استیت لحاظ ماه

ابی طالعات مندرج در پرسشنامه کنترل داخلی یا چک لیست ارزیاطالعات مربوط به برنامه ریزی حسابرسی و انه،پیش زمی

مورد  تاثیر مالحظات تجاری مندرج در پرسشنامه یا چک لیست نحوه "کنترلها است.در روش حسابرسی مبتنی بر سیستم، عمال

یدی شکل قابل درک نمی باشد اگرچه مدارک مذکور حول اهداف کنترلی کلان آزمونهای حسابرسی زمان و میز ، ره بر ماهیتاشا

ستم است مبتنی بر سی " سواالت تفصیلی در پرسشنامه کنترل داخلی یا موارد مندرج در چک لسیت ارزیابی تماما . گرفته است

این  سک ،حسابرسی مبتنی بر ری . در رابطه مستقیمی بین مالحظات تجاری و آزمونهای حسابرسی برقرار نمی شود و درنتیجه ،

 سطح   مورد در  شواهدی را   ، رابطه در نحوه عمل حسابرسی تعبیه شده است زیرا مالحظات تجاری یا محیطی

 ریسک ذاتی به دست می دهد که باید در ارزیابی ریسک حسابرسی برای هر هدف کنترلی مورد توجه قرار گیرد .

 کاربرد روشهای بررسی تحلیلی -2

مه حله برنااصلی از روشهای بررسی تحلیلی اعمال آن به اطالعات در دسترس در مر استفاده  سیستم  بر   مبتنی  حسابرسی در 

حیحی بررسی نهایی صورتهای مالی است .  بدیهی  است  کاربرد این روشها  به شرح فوق جهت کسب درک ص ریزی و در مرحله

ود که مبتنی بر ریسک کاربرد روشهای بررسی تحلیلی دو قدم جلوتر برده می شاز وضعیت مالی صاحبکار است . در حسابرسی 

 عبارت است از:

 اربرد گسترده روشهای بررسی تحلیلی  در مورد هر هدف کنترلی کلیدی به هنگام ارزیابی ریسک.ک -الف

 اربرد گسترده روشهای بررسی  تحلیلی به عنوان بخشی از آزمونهای حسابرسی.ک -ب

 ی سیستمارزیاب -3

اما تفاوتی در نحوه تاکید موضوع وجود دارد. در حالیکه چک لیست ارزیابی  ارزیابی سیستم در هر دو روش مشترک است

ایی می کنترلها در روش حسابرسی مبتنی بر سیستم حسابرس را از کنترلها و نقاط ضعف سیستم اگاه میکند ومنجر به آزمونه

هر هدف کلی کلیدی نه تنها با سیستم بلکه با مالحظات ابرسی مبتنی بر ریسک شود که متکی بر سیستم است در روش حس

با  مبتنی بر سیستم نیست. "تجاری و بررسی های تحلیلی پیوند می خورد که در نتیجه آزمون هایی که طراحی می شوند  لزوما

پرسشنامه  ، در حسابرسی مبتنی بر سیستم وت دو روش را در موضوع مورد ارزیابی  خالصه نمود.توجه مراتب فوق ، می توان تفا

لیکن در حسابرسی مبتنی بر  . سیستم برای هر هدف کنترل کلیدی است ییا چک لیست ارزیابی بدون شک  متمرکز بر ارزیاب
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 به کار گرفته می شود که اثر مالحظات تجاری و اطالعات حاصل از کاربرد روشهای بررسی تحلیلی را مد نظر یتمستندا ریسک ،

و ریسک هر هدف کنترل کلیدی را ارزیابی می کند. بدین ترتیب ماهیت و میزان آزمونهای حاصل از کاربرد این دو  قرار می دهد

این بدان معنانیست که حسابرسی مبتنی بر سیستم در ایجاد شواهد حسابرسی به عنوان پشتوانه اظهار  . روش باید متفاوت باشد

ت که حسابرسی مبتنی بر ریسک روش به هم پیویسته را به کار می گیرد که تنها اسیش این نظر حسابرس نقص دارد بلکه معنا

 ز ندارد.کبرارزیابی سیستم در طراحی آزمونهای حسابرسی تمر

 یت و ریسک حسابرسیهما

عاتی ساس ، اطالااین  بر . در ارتباط با کاربرد اطالعات توسط استفاده کننده صورتهای مالی مفهوم پیدا می کند"اهمیت  " اصوالً

به  . ارداثیر گذت است که حذف یا ارائه نادرست آن بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان  از صورتهای مالی تدارای اهمی

مالی  یک فرد منطقی که بر صورتهای یتبع این تعریف در حسابرسی نیز اهمیت یک موضوع به قضاوت حسابرس در مورد نیازها

 . است این قضاوت شامل ارزیابی مبالغ  یا ماهیت و کیفیت  حذف یا ارائه نادرست اطالعات . ند ، بستگی دارداتکا می ک

 رهنمودهای حسابرسی صادره محافل حرفه ای  بین المللی  در ارتباط  با اهمیت بر موارد زیر اتفاق نظر دارد :

انجام شود که انتظار معقولی جهت کشف تحریفهای با اهمیت  رنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی باید به گونه ایب -الف

 قضاوت حسابرس در مورد اهمیت ، معطوف به جنبه های کمی و کیفی اطالعات دارد. . وجود داشته باشد

افی به خرج دهد زیرا گاه ،اشتباهات از لحاظ مقداری کجنبه کیفی و ماهیت یک موضوع دقت  یحسابرس باید در ارزیاب-ب

 اثری با اهمیت بر اطالعات مالی دارد.کوچک ،

 سابرس باید در موارد زیر مفهوم اهمیت را مد نظر قرار دهد:ح -ج

 زمان و میزان آزمونهای حسابرسی . ، در تعیین ماهیت -1

 اندازه گیری و طبقه بندی حسابها همراه با تعیین کفایت ارائه و افشای اطالعات مالی. رارزیابی اثر تحریف ب -2

 مراتب فوق می توان نتیجه گرفت که : با توجه به

رای بلم اطالعات نقطه ای است که یک ق یا نقطه آغاز اهمیت ، بر استفاده کننده تعیین میکند .کفاهمیت را اثر اطالعات  – "اوال

 قضاوت یا تصمیم گیری یک فرد منطقی مهم تلقی میشود.

ه و از ام یک فرد منطقی ، حسابها را مورد رسیدگی قرار دادیکی از اهداف حسابرسی این است که حسابرس  در مق – "ثانیا

 قضاوت خود جهت تعیین اهمیت موضوعات استفاده نماید. بدین ترتیب ، قضاوتهای مربوط به اهمیت ، بخشی از مجموعه

 قضاوتهایی است که حسابرس در مورد درست و منصفانه بودن تصویر صورتهای مالی انجام می دهد .

قضاوت  وتهای مربوط به اهمیت ، هم کمی وهم کیفی می باشد. جنبه کیفی اهمیت ، مشکلترین جنبه آن از لحاظقضا – "ثالثا

 است.

جام داد. سابرسی انحقضاوتهای مربوط  به اهمیت را باید هم در مرحله برنامه ریزی و هم در مرحله ارزیابی نهایی  فرآیند  – "رابعا

زی نامه ریدر عمل نمیتوان همه موارد تحریف را که از لحاظ کیفی مهم هستند ، کشف نمود زیرا رهنمودهای عملی  در مورد بر

حریف تباید قضاوت خویش را در شناخت زمینه های مهم   حسابرس ،  حال  این با  .  تبیشتر معطوف به تحریف های کمی اس

 کیفی احتمالی به کار گیرد تا شواهدی در مورد وجود 

 احتمال چنبن تحریفهایی کسب کند.

ت ح اهمیر سطبا پیشرفت کار حسلبرسی ، سطح اهمیت باید مورد بررسی مستمر قرار گیرد. به دالیل زیر ممکن است تغییراتی د

 تعیین شده قبلی پیش آید :

 تغییر در مانده حسابها :-1

برخی  بوده و یش می آید که مالحظات مربوط به اهمیت بر مبنای پیش نویس صورتهای مالی یا برآوردهای اولیهپ این مساله زمانی

 دگی قرارشدن مانده حسابها (مورد رسیاز عناصر حسابرسی مثل موجودی ها و بدهکاران قبل ازپایان سال مالی )قبل از قطعی 

 یر وجب تغییرات در مانده حسابها میگرفته و یا اینکه در جریان عملیات حسابرسی اشتباهات مهمی کشف شده باشد این گونه تغ

 در سطح اهمیت کلی و یا سطح اهمیت عناصر حسابرسی می شود.
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 رجی بوده است.ابرسی پیش آمده و عامل آن خحسا تغییرات در ریسک کنترلی یا ریسک ذاتی که طی عملیات-2

 ه می باشد.ذاتی که ناشی از ارزیابی علت اشتباهات کشف شد ریسک تغییرات در ریسک کترلی یا -3

 رابطه اهمیت و ریسک حسابرسی

می  رابطه ای معکوس وجود دارد. اگرکف اهمیت افزایش یابد ریسک حسابرسی  کاهش پیدا« اهمیت»و « ریسک حسابرسی»بین 

 و که حسابها تصویری درست بعکس.برای روشن شدن مطلب،پذیرش نادرست )یعنی ریسک ارائه گزارش مقبول درمواردی و کند

نظرحسابرس احتمال کمتری وجود دارد که اظهار ، . اگر سطح اهمیت را باال ببریم منصفانه نشان نمی دهد( را درنظرمی گیریم

 نامناسب باشد. 

 عملکرد مدیریت حسابرسی

 در دنیای صنعتی امروز، موسسات بزرگ حسابرسی، سازمان خود را به دو بخش اساسی تقسیم کرده اند. یک بخش به نام

ابط و سی می کند که طبق ضورحسابرسی  مالی فقط آنچه را  که انجام شده بر. حسابرسی مالی وبخش دیگر حسابرسی عملکرد 

متر هد یا کرستی انجام  شده  باشد، درصورتی که کیفیت تصمیمات را مورد سؤال  قرار نمی داصول پذیرفته شده حسابداری به د

 مورد سؤال  قرار می دهد.

ا کم . چگونه می شود آنها ر کار حسابرسی عملکرد حول این محوراست که چه هزینه های فرصت ازدست رفته ای  وجود دارد

ده جایگاه تمام کار حول این محور متمرکز است. درشروع کار،برای مشاه . رساندکرد یا درصورت امکان درحد ایده آل به صفر 

مت استفاده می شود.در س1،علی الخصوص کنترل داخلی از نمودار شماره حسابرسی عملکرد مدیریت درساختارکلی سازمانها

 ، ازمانسو سلسله مراتب  تعیین ساختار، است. مثالً،  چپ این نمودار وظایفی ذکرشده اند که اصوالً جزء هرسیستم  داخلی

رسی حساب سیستم ارزیابی و ، سیستم اطالعات حسابداری ، ، سیستم اطالعات مدیریت اختیارات مسئولیت و ، تعریف وظایف

باالخره  رح ریزی و بودجه بندی وط ، گارزتفکیک وظایف ناسا ، پیش بینی  موانع داخلی و تعیین ساختارگزارشگری  ، داخلی

 ایت فعالیتها به سوی اهداف سازمان.هد

یعنی  ، هدف این است که هزینه فرصت از دست رفته به کمترین سطح یا میزان آن رسانده شود ، در حسابرسی عملکرد مدیریت

هدفهای  سوییتها به فعال به بهترین شکل از آنها استفاده شود و ، این منابعی که در اختیار مدیریت قرار گرفته . کارآیی باال برود

 سازمان هدایت شود.

 امروزه برای حسابرسی عملکرد مدیریت چه وظایف و مسئولیتی قائل هستند؟

 می توان مسئولیت هدفهای حسابرسی عملکرد مدیریت را فهرست وار به این ترتیب مطرح نمود:

 ، یک سازمان . در و اطالعات عملیاتیاعم از اطالعات مالی  ، مدارک و اطالعات کتبی ، برسی و ارزیابی قابلیت اتکای سوابق (1

ریت ن مامو. پس اولی سیستم اطالعات باید وجود داشته باشد تا حسابرسی عملکرد مدیریت هم بتواند کار خود را انجام بدهد

رست د ؟ آیا اطالعات درست وارد این سیستمها میشود . ارزیابی خود این سیستمهای اطالعات است ، در حسابرسی عملکرد

 پردازش می گردد درست در اختیار مدیران یا تصمیم گیرندگان قرار می گیرد یا خیر؟

اتی یا خط مشی ها و روشهای مصوب مدیریت توسط واحدهای عملی ، سیاستها ، طرحها ، مقررات ، تعیین اینکه آیا قوانین (2

وسیله  ، بلکه یا خط مشی ها هدف نیستکارکنان سازمان به درستی اجرا و پیگیری شده است یا خیر؟ البته اجرای مقررات 

 ، ا. اما در عین حال یکی از مأموریتهای حسابرسی عملکرد این است که این خط مشی ه ای است برای رسیدن به هدفها

.  اردود را دخسلسله مراتب  ، سیاستها و مقرراتی که گذاشته شده آیا به درستی اجرا می شود یا خیر؟ ) البته این مأموریتها

 به این می رسد که...( ، حله به مرحله که حسابرسی عملکرد جلو می رودمر

 یده کاراز آن محافظت کرده است یا خیر؟ ا آیا سازمان مورد رسیدگی از منابع خود بنحوی اقتصادی و کارآمد استفاده و (3

آمد و است، به نحوی کار حسابرسی مدیریت یعنی اندازه گیری کارآیی این است که آیا از منابعی که در اختیار مدیریت

 اقتصادی استفاده شده است یا خیر؟
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رف صیگری که با دنتایج مورد انتظار یا هدفهای برنامه ها و تعیین این که آیا راه حلهای   به  دستیابی  میزان  اندازه گیری (4

 هزینه کمتر نیز به 

 میزان خیر؟درحقیقت حسابرسی عملکرد،اثر بخشی یاتحصیل نتایج مورد انتظار بیانجامد، مورد توجه قرار گرفته است یا  (5

 دستیابی به هدفها را مورد سنجش قرار می دهد. 

  ییعن لث ثا  اشخاص  گزارش مشاهدات، ارزیابیها و نتیجه گیریهای حسابرسی همراه با شواهد کافی و پیشنهادات اطالعی به (6

 ذینفع  اشخاص 

 است. (7

فی یرند در واقع باید این طور فکر بکنند که بررسیهای کافی شده شواهد کااشخاصی که گزارش حسابرس عملکرد را می گ

ارند و وافقت دپشتوانه این اظهار نظرها هست و راه حل بهبود هم ارائه شده و در اغلب موارد مدیران مسئول اجرائی هم با آن م

 نوان یکعار و تصمیم گیری رده باال پیشنهاد می شود. در این صورت مدیران به پرسنل حسابرس عملکرد به ضفقط از نظر استح

رشان به نجام کااعده آدمی که مزاحم کارشان هستند یا  می خواهند ار آنها ایراد بگیرند نگاه نمیکنند بلکه به عنوان کمک برای 

ت لکرد اسنند به سرعت پیشرفت بکنند زیرا بیشتر از طریق همین حسابرسی عمآنها می نگرند و در اینصورت سازمان ها می توا

گاه نرف جلو طکه مدیران به نواقص کارشان پی می برند و به موقع نسبت به رفع مشکالت اقدام می کنند و سازمان را همواره به 

 می دارند. 

 حسابرسی مدیریت )حسابرسی عملیاتی(

یک  ، کافی و مناسب توسط رح ریزی برای گرد آوری و ارزیابی اطالعات و شواهد مربوطحسابرسی مدیریت عبارت است از ط

، روش  اه، خط مشی  مقررات ، ، قوانین حسابرس مستقل در ارتباط با این هدف که آیا مدیریت یا کارکنان واحد مورد رسیدگی

قرار  ورد قبوله نحوی کارآمد و توجه پذیر مبرل خود ها یا سایر استاندارد های مناسب را به منظور به کارگیری منابع زیر کنت

وده، به بار مدیر یا منابعی که در اختیآداده و اجرا کرده اند یا خیر؟ هدف به حسابرسی مدیریت، اندازه گیری کارایی است. یعنی 

نجام می حسابرس مستقل انحوی کارآمد اقتصادی از آن استفاده شده است یا خیر؟ نکته دیگر این است که بحث ارزیابی توسط 

 گیرد یا خیر. 

 مراحل حسابرسی مدیریت

هیه ت( 4    رسیدگی های مشروح( 3    بررسی و آزمون کنترلهای مدیریت )سیستم کنترل داخلی(( 2     بررسی مقدماتی (3

 گزارش حسابرسی

هم منکته  . حسابرسی انتخاب کند، حسابرس را به سمتی هدایت می کنند که برای خودش یک هدف  2و1معموال اجرای مراحل 

د و حسابرس عملکرد بررسی می کن . ، تالشهای حسابرس از پیش تعیین نشده است این است که در حسابرسی عملکرد مدیریت

 دامنه . ، پیشنهاد اصالحی را ارائه می کند دنبال مواردی می گردد که جایی برای بهبود و اصالح داشته باشد و در پایان

ملکرد . حسابرسان ع . اگر الزم باشد خود مدیر را هم مورد ارزیابی قرار می دهد عملکرد هیچ حد و مرزی نداردحسابرسی 

 مدیریت از چنان تخصص و تجربه باالیی برخوردار هستند که صالحیت انجام این کار را دارند.

 هدف حسابرسی

ظهار نظر ا، اثبات یک فرضیه یا تایید  پاسخ به یک سوال ، ، اثبات یک قضیه هدف حسابرسی با مفاهیمی نظیر یک موضوع بصری

صالح بود و اارتباط دارد. یعنی هر چیزی به نظر حسابرس برسد که این نیاز به بررسی دارد و روی آن میشود پیشنهادی برای به

ه جزء س، حتما باید  د. منتهی هر چه به عنوان هدف حسابرسی انتخاب شو داد می تواند به عنوان هدف حسابرسی انتخاب شود

 قابل تفکیک داشته باشد که این سه جزء قابل تفکیک عبارتند از :

در  یا قبال وابطضشامل استاندارد یا استاندارد هایی است که برای ارزیابی عملیات مورد توجه قرار می گیرد. این  –وابط ض (1

ورد وابط را به وجود می آض. حسابرس با بررسی های خودش این  سازمان وجود دارد یا مواردی هم هست که وجود ندارد

 یم.زیابی کنوابط یا استاندارد هایی است که ما کار را با کمک آن می خواهیم ارض،  بنابراین اولین جزء این هدف حسابرسی
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 1ند بارت دیگر، بمعرف اعمال مدیریت یا کارکنان سازمان مورد رسیدگی است که با ضوابط مقایسه می شود.به ع –علل  (2

ی هم بکار یعنی علل، واقعیت است. این حقیقت یا واقعیت که گاهی در زبان روزمره به جا 2وابط، حقیقت است و بند ضیعنی 

 وهست  می روند، در واقع معنای جداگانه ای دارند. حقیقت آن چیزی است که باید باشد و واقعیت آن چیزی است که عمالً

 هاواقعیت این دو بر هم منطبق باشند. در حسابرسی عملکرد در واقع کوشش می شود که چه قدر خوب است که این

 وابط (، نزدیک شوند.)یعنی علل به ضتا سر حد امکان به آن حقایق  

 این نتایج حاصل از اعمال مدیریت یا کارکنان سازمان است که حتی االمکان به طور کمی بیان می گردد. مثال –معلول  (3

 لیون ریال می Bمیلیون ریال هزینه بیشتر یا  Aتصمیمی که در این مورد گفته شده یا این کارهایی که انجام شده، منجر به 

 حسابرس .  است  شده کمتر  درآمد 

 عملکرد سعی می کند نتایج کار را به صورت کمی با عدد و رقم بیان کند. 

 رسیدگی های مشروح

شروح  در رسیدگی های مشروح که بیشتر از طریق اجرای آزمونهای محتوا انجام میگیرد، کما بیش شبیه همان رسیدگی های م

 حسابرسی مالی است. حسابرس سعی می کند:

مدیریت یا  با مسئولیت و مناسب را درباره هدف حسابرسی تعیین شده خودش در رابطه با این که آیا مربوط  ،  کافی  شواهد (1

 کارکنان سازمان 

 د.های قابل قبول به طور کارآمد یا توجیه پذیر را اجرا کرده اند یا خیر،گردآوری کن دعملیات منطبق با استاندار

 یری و ارائه اظهار نظر تکاپو می کند یا خیر.شواهد گردآوری شده برای ارزیابی، تصمیم، نتیجه گ (2

 شواهد منضم به گزارش حسابرسی برای پشتیبانی از نتیجه گیری ها و پیشنهادات اصالحی کافی است یا خیر. (3

 حسابرسی انواع شواهد

ن فرد شواهد تحلیلی. شواهدی که وجود خارجی دارند و می توانند مبنای نتیجه گیری باشند و به اصطالح محصول ذه –الف 

 .ی گویندنیست. شواهدی را که وجود خارجی داشته باشند و بتوان به کمک آنها به نتایجی رسید، اصطالحاً  شواهد تحلیلی م

 پاسخهای رسمی هستند. هدی هستند که مبتنی بر شواهد مستقیم. شوا -ب

این را کمک  ختلف بطور پراکنده گردآوری بکند و. اطالعاتی است که حسابرس می تواند از منابع م شواهد غیر مستقیم -ج

 شواهد مستقیم خودش قرار دهد.

یه می فتوکپی شواهد اولعموالً اصل مدارک هستند و شواهد ثانویه مثل کپی یا م. شواهد اولیه  شواهد اولیه و شواهد ثانویه -د

 باشند.

 منابع شواهد حسابرسی

 شواهد مشاهده ای. شواهدی هستند که حسابرس خودش از روی مدارک یا مشاهده عملیات بدست می آورد. –الف 

اتبه احبه شخصی یا از طریق درخواست تاییدیه یا مکصشواهد تصدیقی. شواهدی هستند که حسابرس می تواند از طریق م –ب 

 بدست آورد.کتبی 

دیریت شواهد ثبتی. شواهد می توانند  ثبتی باشند، چه در مدارک دستی و چه در مدارک کامپیوتری. حسابرس عملکرد م –ج 

 بسیاری از شواهد خود را در محیط های کامپیوتری گردآوری می کند.

شواهد نمونه گیری آماری. شواهدی که از طریق نمونه گیری آماری بدست می آیند. هیچ حسابرسی، امروزه به دنبال و  –د 

نمونه گیری های قضاوتی هم نیست بلکه نمونه گیری ها را از طریق استفاده از تکنیک های مطالعه کل جامعه و حتی به دنبال 

 ت می اورد.آماری و به کمک برنامه های کامپیوتری بدس

و  ط ، کافیحسابرسی برنامه ای عبارت است از طرح ریزی برای گرد آوری و ارزیابی اطالعات و شواهد مربو حسابرسی برنامه ای چیست ؟ 

رای سب را بمناسب توسط سک حسابرس مستقل ، در ارتباط با این هدف که آیا مدیریت یا کارکنان واحد مورد رسیدگی ، استانداردهای منا

 راالخره اظهایر ، و بخنحوی اثر بخش مورد قبول قرار داده و اجرا کرده اند یا یابی به نتایج مورد انتظار که همان هدفهای برنامه است به دست
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  نظر، نتیجه گیری و گزارش به شخص ثالث همراه با شواهد کافی و پیشنهادات اصالحی در زمینه بهبود اثر بخشی.

 موجب شده است. که مدیران بنگاه در اغلب کشورها یو گسترش معامالت تجار یسازمان یدگیچیپ ست؟یچ یداخل یسابرسح

 نانول اطمیهای واحد انتفاعی و غیرانتفاعی با توجه به مسئولیت خود در راستای دست یابی به اهداف سازمانی و به منظور حص

ن ک سازماد. حسابرسی داخلی فعالیتی است که در یاز هدایت بهینه کلیه منابع، واحدی را به نام حسابرسی داخلی تشکیل دهن

کان پذیر ع را امبه منظور ارزیابی سایر کنترل های داخلی یک و ارائه پیشنهادات مناسب انجام می شود تا استفاده بهینه از مناب

 نماید. در حقیقت حسابرسی داخلی یک نوع مشاوره مدیریتی است.

ان ران سازمکنترل سازمان با ارزیابی کنترل های داخلی و کمک به مدی ساختار نفکیال یاز اجزا یکیبه عنوان  یداخل یحسابرس

  رونبافراد  وها در راستای ایفای هر چه مؤثرتر و کاراتر مسئولیت هایشان خدمات سودمندی به افراد درون سازمان به طور خاص 

ست اجام عملیاتی ، رعایتی و سران ی و بررسی کنترل های مالیارائه می نمایند. مسئولیت این واحد ارزیاب عام   به طور  سازمانی

 و نقش آن در هر سه جایگاه از اهمیت خاصی برخوردار است.

 یداخل یحسابرس یوجود استاندارها ضرورت

وسط ت،   ختار، اندازه و سا با تفاوت در هدفها ییمختلف، سازمانها یو فرهنگ یقانون یها طیدر مح یداخل یحسابرس یها تیفعال

در  یداخل یحسابرس اتیعمل یممکن است براجرا ییتفاوتها نی. چن شودیدر خارج از آن انجام م ایسازمان و در درون یافراد

  یباشد. برا رگذاریتاث طیهر مح

 است. یضرور یداخل یحسابرس یاحرفه اتیعمل یاجرا یاز استانداردها یرویپ ،یداخل یحسابرس اتیبهتر عمل یرااج

 است از:عبارت یداخل یحسابرس یاستانداردها یهدفها

 باشد.  یداخل ینحوه انجام حسابرس یایگو دیکه با یاصول اساس فیتوص (1

 .یحسابرس یتهایاز ارزش افزوده فعال یعیدامنه وس جیانجام و ترو یبرا یارائه چارچوب (2

 .یداخل یسنجش عملکرد حسابرس یبرا ییمبنا (3

 .یسازمان یندهایو فرا اتیعمل جیترو (4

ط و توس شنهادیپ یکار گروه مشورت لهیچارچوب به وس نیاست. ا یحرفه ا یاز چارچوب رهنمودها یخود بخش استانداردها

 نییآ ، یداخل یحسابرس فیشده شامل تعر ادیب چوشد. چار بیتصو 1999در ژوئن سال  یداخل یانجمن حسابرس رهیمد أتیه

 باشد. یم ودهاو رهنم یداخل یحسابرس یاستاندارها ، یرفتار حرفه ا

 کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی :

ج در سازمان های بسیار کوچک همه وظایف و مسئولیتهای مدیریت توسط یک مدیر انجام می شود . با افزایش و گسترش ح

 است که سازمان  مدیریت به افرادی بیشتر نیاز است . در چنین مواردی مسئولیتهای   و وظایف  برای انجام   سازمان  فعالیت های

ایت تلزم رعمربوطه به ساختار سازمانی گسترده تری نیازمند می شود . انجام فعالیت ها در یک ساختار سازمانی گسترده تر مس

داخلی  ست که به آن سیستم کنترلروش ها و سیاست ها و استانداردهایی است که می توان آن را یک شبکه فراگیر کنترل دان

 کنند: نبال میگویند. این کنترل ها برای اعمال کنترل موثر به فعالیت ها و عملیات به کار گرفته می شود و هدف های زیر را د

 اطالعات یاعتماد و درست تیقابل (1

 و مقررات. نیها، برنامه ها، روشها، قوان استیس تیرعا (2

 ها. ییحفاظت از دارا (3

 و کارآمد از منابع. یاستفاده اقتصاد (4

 و برنامه ها. اتیعمل یشده برا نییتع یبه هدفها یابیدست (5

ی گونه ا مدیریت مسئولیت سیستم کنترل داخلی را در سازمان به عهده دارد و برای ارزیابی عملکرد سیستم کنترل داخلی، به

 دمات حسابرسان داخلی استفاده می کند.خفزاینده از 

 شود،  یمربوط م یداخل ستمیبه س یحسابرسان کنترل داخل یفرض که کار اصل نیا با یداخل یحسابرس تیمسئول تیو ماه نوع
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 پس نوع و ماهیت مسئولیت آن در چنین جوی از فعالیت چیست؟ چهار حالت متصور است:

 طراحی کنترل ها (1

 برقراری کنترلها (2

 آزمون رعایت عملی کنترل ها (3

 ارزیابی کنترل ها (4

طور بکند و  مدیریت ارشد و عملیاتی معموالً سیستم کنترل داخلی را طراحی می کنند. مدیریت عملیاتی، کنترلها را برقرار می

 نا و میزاه، طراحی این کنترل  ، رعایت عملی آن را طبق کنترل های مقرر، کنترل و آزمون می نماید. حسابرسی داخلی روزانه

یر د یا تغییت عملیاتی، سیستم کنترل داخلی را به طور مرتب ارزیابی می کند و امکان بهبومدیررعایت آن را آزمون می کند. 

ی د. بدیهآنها را مورد بررسی قرار می دهد. حسابرسی داخلی نیز کنترل داخلی را از لحاظ درستی و اثربخشی ارزیابی می کن

 ابی های مدیریت است.است که ارزیابی های حسابرسی داخلی منظم تر و کامل تر از ارزی

ت کنترل ( آزمون رعای1در نتیجه، دامنه وظایف و مسئولیت های واحد حسابرسی داخلی به دلیل این محدودیت های منطقی به )

ی میرد، منحصر ( ارزیابی آن کنترل ها که می تواند در مرحله طراحی، برقراری یا عملیاتی شدن آن انجام گ2های داخلی مقرر و )

 شود.

 یکنترل داخل ستمیس یابیدو گانه ارز یها هدگاید

نترل کارزیابی قرار می دهند. یک سیستم  مورد یو اثربخش یطراح دگاهیرا از دو د یکنترل داخل ستمیس ،یداخل حسابرسان

می  داخلی خوب این اطمینان را به وجود می آورد که واحد مورد رسیدگی با صرف هزینه های منطقی به هدف های خود دست

 یابد. یک سیستم کنترل داخلی اثربخش سیستمی که هدفی را به دست می آورد که برای آن ایجاد شده است.

کار  ن را بهی با طراحی ضعیف و نامناسب تنها در صورتی می تواند اثربخش باشد که مجریان آن بتوانند آیک سیستم کنترل داخل

 ببندند. از سوی

ین دیگر، یک سیستم کنترل داخلی خوب ممکن است به دلیل عدم درک صحیح مجریان آن از وظایف محول، اثربخش نباشد. ا 

 د شده را ارزیابی کنند.وظیفه حسابرسان داخلی است که هر دو جنبه یا

 نیرشتی، بآن یانجام شده برا یها نهیکنند که در برابر هز یرا حسابرس یکنترل داخل ستمیابتدا آن بخش از س دیبا حسابرسان

 ،  خشدب  بهبود یریر چشمگورا بط یتجار یها تیفعال یاصل یهاجنبه  یداخل یکه کنترل ها ی. وقت کند یم جادیفع را ا منا

 ، یاحتمال یانهایاز ز یریشگی، پ رو نیو از ا نینقاط ضعف و مشکل آفر افتنیبا.  دیتوان د یم را  یداخل  یکنترل ها منفعت 

 بر   . عالوه شود یسازمان م بیمنفعات نص نیشتریب

 است.  «یارزش هشدار دهندگ»دربر دارد و آن  زین یگریشده در باال نفع د ادیمنافع 

 سوی حسابرسی داخلینقش خطر در تعیین سمت و 

دمات و خمدیر در سازمان با دو نگرانی روبروست. نگرانی از خطر مربوط به مشکالت اقتصادی ناشی از کم شدن فروش کاال و 

د. هستن سازمان یمنافع اقتصاد نیتأم یدر راستا دیتهدکه در واقع شامل هر گونه  یو مال یرتجادیگری نگرانی از مخاطرات 

 ارد.د تیاهمداخلی بسیار حسابرسان  یبرا ،یکنترل داخل ستمیآن به س یوابستگ لیاست که به دل تیریمد دومهمین نگرانی 

 کرد: یطبقه بند ریتوان به شرح ز یماتی که یک سازمان با آن روبروست را خطر

 .یاتیو عمل یمال ی. اطالعات ناکاف1

 و مقررات. نیروشها، قوان استها،یس تی. عدم رعا2

 .هاییرفتن دارا. از دست 3

 و ناکارآمد از منابع. یراقتصادی. استفاده غ4

 به هدفها و برنامه ها. یابی. عدم دست5

 را  تهاید و فعالکنن یگوناگون را برآورد م یتهایمربوط به فعال اتیخطر  ، رندیگ ینظر م در را  سازمان   همة  داخلی  حسابرسان

 کنند. یم یدهند و حسابرس یاول قرار م تیبا خطر باال را در اولو یتهایفعال یکنند.برحسب خطر مرتب م
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 :دهند یرا مورد توجه قرار م یدیبرحسب خطر، دو عامل کل تهایفعال یبند تیدر اولوداخلی  حسابرسان

 یو خسارت احتمال انیز زانیم :اول 

 انیدرصد احتمال وقوع ز :دوم

زیان می  توجه کرد که از دست رفتن یک مورد جبرانی نیز از ماهیت رخ دادنالبته باید دو عامل است.  نیا بیسطح خطر، ترک

 باشد.

 خطر یریاندازه گ

ر یک ه درباره خطهر برآورد اولیه ای کست. و همراه با خطادشوار  اریبسو نیز احتمال وقوع آن خطر  زانیم یمعموالً برآورد منطق

یت هت اولوفعالیت خاص انجام می شود از اطالعات محدود در دسترس ناشی می شود. برآورد اولیه خطر در واقع اولین گام در ج

سان ره حساببندی فعالیت ها برای حسابرسی است که با بیشتر شدن اطالعات قابل تغییر خواهد بود. احتمال اینکه برآورد اولی

  رآوردهاب همین  ، تهایهمة محدود رغمیعلداخلی از خطر برآوردهای بعدی آنها دقیقاً مطابقت نداشته باشد، بسیار قوی است. 

رهایی سازمان ، و به دلیل اینکه شاید مدیر نداند که چه خط می کندگزارش به مدیر و را شناسایی کرده خطر   یاصل زمینه های 

 یست، اما ما یو تصور ی، هرچند که ذهن ابعاد خطر سةیو مقا یابیبعالوه، ارز استی ارزشمندک بسیار را تهدید می کند این کم

 واقع شود. دیمف یحسابرس ندیفرآ یزیتواند در برنامه ر

 مدیریت در برایر حسابرسی داخلی

ی باید داخلی برای حفظ بی طرفمدیریت در اینجا به معنای مدیران اجرایی یک سازمان و نه هیأت مدیره آن است. حسابرسس 

 مستقل از عملیات و فرایندهای تصمیم گیری در سازمان و از اعمال نفوذهای بی مورد مدیریت به دور باشد.

را  مدیران استفاده کنندگان اصلی حسابرسی داخلی بوده اند و حسابرسان مستقل هیأت مدیره استفاده کنندگان رده دوم

ئولیت خلی اگر چه ممکن است مسئولیت گزارشگری به مدیریت را به عهده داشته باشند اما مستشکیل می دهند. حسابرسان دا

ست که انای آن اصلی آنان، ارائه گزارش به رده باالی سازمان، مانند هیأت مدیره می باشد. از دیدگاه نظری چنین ترتیبی به مع

 ز طریق هیأت مدیره اقدام کند.مدیریت عملیاتی برای رسیدگی به موضوعهای مورد نظر خود باید ا

 هیأت مدیره و حسابرسی داخلی

 ، استقالل پیدایش کمیته های حسابرسی متشکل از اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای نظارت بر وظیفه حسابرسی داخلی

مین تمال تأحسابرسان داخلی را افزایش داده است. هر چه پیوند کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی قویتر باشد، اح

سی نتیجه حفظ بی طرفی حسابرسان داخلی در عملیات حسابرسی و گزارشگری بیشتر خواهد شد. کمیته حسابر استقالل و در

 بر شکل دست کم باید مسئولیت نظارت بر استخدام، ترفیع و حقوق و مزایای رئیس حسابرسی داخلی را عهده دار باشد. نظارت

عمل های استانداردها و دستورال ، . روش ها ی از مسئولیت های عمده کمیته حسابرسی استگیری عملیاتی واحد حسابرسی داخل

 حسابرسی نیز باید به تأیید و تصویب کمیته حسابرسی برسد.

حسابرسی مستقل به معنای حسابرسی صورت های مالی است که توسط  حسابرسی مستقل در مقایسه با حسابرسی داخلی

 حسابرسی ها، اثبات درستی صورت های مالی است. ام می شود. هدف اصلی این گونهمؤسسات مستقل حسابرسی انج

زیی از هیأت مدیره برای انجام این کار با یک موسسه مستقل حسابرسی قرار داد منعقد می کند اما واحد حسابرسی داخلی ج

ل به تواند به اندازه حسابرس مستق. واحد حسابرسی داخلی هر چه مستقل و بی طرف باشد باز هم نمی  واحد اقتصادی است

 هنگام اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، استقالل رأی داشته باشد.

حدود وظایف واحد حسابرسی داخلی را مدیریت تعیین می کند و هدف های آن را از هدف های حسابرسی مستقل که برای ارائه 

. هدف های واحد حسابرسی داخلی به تناسب نیازهای  ستوب می شود متفاوت اسنظر مستقل نسبت به صورت های مالی من

از آنجا که برخی از ابزارهای دستیابی به هدف های مورد نظر حسابرس مستقل و حسابرس داخلی  . مدیریت، تغییر می کند

روش های  یکسان است، پاره ای از کارهای واحد حسابرسی داخلی می تواند در تعیین نوع و حمایت، زمان بندی اجرا و حدود
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ن نتایج کار واحد حسابرسی داخلی استفاده سابرس مستقل هر میزان هم که از آحسابرسی حسابرس مستقل مفید شود. اما ح

 هرگز ازمسئولیت قضاوت وی در ارتباط با صورت های مالی کم نمی شود. ، کند

 طبقات شغلی در واحد حسابرسی داخلی

سیاست  حسابرسی داخلی را بر عهده دارد، فرآیند برنامه ریزی را تعریف می کند،رئیس حسابرسی داخلی هدایت کلی واحد  (1

ل ها و روش های حسابرسی را مشخص می کند، مدیریت کارکنان را برعهده دارد، کار حسابرسی داخلی و حسابرسی مستق

ا نیز ابط کمیته حسابرسی ررا هماهنگ و برنامه کیفی حسابرسی داخلی را تدوین می کند. رئیس حسابرسی داخلی وظیفه ر

 دارد.

الً  ی معمومدیر حسابرسی داخلی با برنامه ریزی و هماهنگ کردن کارها، عملیات حسابرسی را اداره می کند. مدیران حسابرس (2

 در زمینه حسابرسی، نظارت و سرپرستی دارای تجربه کافی هستند.

م می رپرستی می کنند و بیشتر کارهای تفصیلی را انجاحسابرسان ارشد، عملیات حسابرسی را در همه ابعاد، نظارت و س (3

 دهند. حسابرسی ارشد معموالً دارای دستکم سه سال تجربه حسابرسی می باشند.

ا یه اند حسابرس معموالً کارهای عادی و کمی پیچیده حسابرسی را انجام می دهند. آن ها کار حرفه ای را تازه شروع کرد (4

 آموزشی مورد نیاز برای سایر واحدهای سازمانی هستند. اغلب در حال گذراندن دوره های

 کمیته حسابرسی

 بین کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلیمشکل عمده دیگری که در عمل وجود دارد، چگونگی برقراری ارتباط نزدیک 

 ای زیادی هستندهای حرفهلیتوئ، دارای مس شوند و اغلباست. اعضای کمیته حسابرسی معموال از مدیران غیرموظف انتخاب می

ین ادهند. کمیته حسابرسی با . محل کار و مسوولیت آنان از محل شرکت دور است و تنها یک یا دو بار در سال جلسه تشکیل می

 تواند واحد حسابرسی داخلی را اداره کند. شرایط به دشواری می

 انسانی ی داخلی، بررسی و تصویب برنامه کار، تامین نیرویکمیته حسابرسی اغلب با تصویب عزل و نصب مدیران واحد حسابرس

شارکت و بودجه واحد حسابرسی داخلی و بررسی عملکرد حسابرسان داخلی با مدیریت ارشد سازمان در امر اداره این واحد م

لیت اداره واحد رابطه گزارشگری است. به طور معمول مسوو ساساًاکند. رابطه واحد حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی می

 حسابرسی داخلی و عملکرد آن را با مشورت کمیته حسابرسی به عهده دارد. 

 حسابرسی داخلی به کجا خواهد رسید؟

و با  افتیاهد است که همچنان ادامه خو یامر یسازمان یدر الگوهاتغییر و تحول در عرصه اقتصادی و به دنبال آن تغییر و تحول 

 زین یداخل یه کار حسابرسککرد  پیشبینی توانی. پس مافتیخواهد  یترگذشته آهنگ شتابان یها و دستاوردهابر تجربه هیتک

 شود.  یادیز راتییت دچار تغتحوال نیا ریتحت تاث

 افتیخواهد  شیدر شرکتها افزا یداخل یروند استفاده از حسابرس یطورکلبه . 

 م انجا و انیمشتر یازهایبه ن ییپاسخگو نیصورت خواهد گرفت و بنابرا نفعانیسفارش ذ عمدتًا براساس یانجام کار حسابرس

 خواهد داد.  لیحجم کار حسابرسان را تشک نیشتریخاص ب یهایحسابرس

 یمر کنترل از راه دور را براا نیعات انجام خواهد شد و ااطال یبر تکنولوژ هیبا تک شیاز پ شیب یانجام کار حسابرس 

 . سازدیحسابرسان، آسانتر م

 در سازمان  ینیآفرارزش یابیبرسنجش و ارز دیبا تاک د،یجد یکردهایدر جهت گنجاندن رو یداخل یحسابرس یاستانداردها

 . افتیخواهد  رییتغ

 لیو تحل هیتجز ندها،یبهبود فرا سک،یر تیریو بهبود مد سکیر ییدر جهت شناسا تیریبا مد یداخل یحسابرس یهمکار 

 . ابدییم شیحل مسائل سازمان افزا یو ارائه راهکار برا یمسائل سازمان

 یابیبا دانش بازار ییروهاین یحسابرس میانجام خواهند داد و در ت یافهیخود را عمدتاً به صورت فراوظ فیحسابرسان وظا، 

 رانیتوسط مد یخودکنترل یستمهایاز س یبرداربهرهحضور خواهند داشت.  رهیو غ یمال ،یمنابع انسان د،یو تول اتیعمل
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 یهاآزاد شده و براهداف و برنامه تیو کم اهم یتکرار یهایدگیاز انجام رس یداخل یحسابرس یروین شودیموجب م

 . ابدیتمرکز  تیو پراهم کیاستراتژ

 

 
 

 مربوط های ههزین از و شود بستانکاران و سهامداران و ،کارمندان سازمانها تقلب مانع تواند می  وسیعی صورت به تقلب  تشخیص

 که کنند اصلح اطمینان واینکه .بود مفید بازرسان برای همچنین کار این و کرد استفاده بازار  کارایی برای توان می تقلب به

 .شوند نمی تقلب دچار متعاقب قضاوتهای و مشتری انتخاب مالی باز حسابهای صورت دارای شرکتهای

 .آمدها در  ومدیرت تقلب و مالی حسابهای صورت دستکاری به مربوط تعاریف 2.1

 از مدیران که افتد می اتفاق زمانی آمد در مدیرت: کنیم می استفاده آمدها در مدیرت مورد در هئالی و اهلن و تعاریف از ما

 درمورد نسهامدار برای که کنند می استفاده مالی  گزارشهای تفسیر و معامالت ساختار و مالی گزارشهای مورد در خود قضاوت

 .دان کرده پیدا دست انتقادات و دارد قرار مورد درآمد به که یابند اطمینان اینکه و بوده شرکت  اقتصادی  کارهای

  اصول ار خارج  تقلب که آنست در تقلب و درآمدهای مدیرت اماتفاوت باشد می آمدهای در مدیرت مشابه موضوعی تقلب

 .  استGAAP درون آمدها در مدیرت صورتیکه در(.GAAP)باشد می عموم پذیرش مورد  حسابداری

 مطابق که دکنن استفاده حسابداری کارهای از که افتد می اتفاق زمانی مالی درحسابهای تقلب : مالی  حسابهای صورت در  تقلب

GAAP نیست 

 تقلب و  آمدها در مدیرت بین ارتباط 2.2

 زمان و ندشو کم آمد در مدیرت  کارهای راهی که شود باعث است ممکن دلخواه مالی  ذخایر و قبلی سالهای ی آمدها در افزایش

 در یرتمد انعطاف کاهش و نقیض و ضد  آمدهای در با شده مواجهه زمان و شوند کم آمد در مدیران آمدها در با شدن مواجهه

 مجموع بین ثبتیم ارتباط  داریم انتقاد ما  بنابراین. شوند تقلب  دچار شده تعیین  قبل از اهداف به رسیدن برای مدیران آمدها

 .گردد می بر فشار  فرضیه و  آمدها در مدیرت تضاد بین  ارتباط به این و باشد داشته وجود  تقلب و  مالی ذخایر

 از دیرانم سپس.  نیابد افزایش  آمدها در پاداشها  اگر که کند می  بینی پیش آمدها در  مدیرت متون در پاداش طرح فرضیه

 و کارانشهم دکو تقلب زمینه . کرد نخواهند استفاده جاریشان پاداشهای افزایش برای درآمدها افزایش احتیاطی  مالی ذخایر

 داخلی کنانکار توانندبواسطه می آنها گه است زمانی این و دارند تقلب رابرای دالیل بیشترین مدیران که کنند می بیان بینش

 بدست داخلی نکارکنا تجارت زمینه در را  مهمی نتایج  بینش دکو خالف بر کرد استفاده تقلب از آنها جبرانی توافقات و تجارتی

 یک که دریافتند و اند کرده امتحان را داخلی کارکنان وفروشهای خریدها  سوینی و سامرز مشابه ای مطالعه در است آورده

 طرح دوجو که است ای فرضیه اساس بر محاسبات که دریافت دکو که چند هر دارد وجود داخلی کارکنان تجارت از جزئی محایت

 .دهد می افزایش را تقلب احتمال پاداش

 رد افزایش برای و باشد می کارشناسان بینی پیش رطخا به بیشتر . کند می دستکار را مالی حسابهای صورت که شرکتهای

 دادها رارق در  بدهی از اجتناب برای کنند می دستکاری را خود  حسابهای صورت که شرکتهای مثال برای و باشد می نیز آمدهای

 . باشد می اه آمد در  های هزینه و ثابت های دارایی باشد می حسابهای هدف که چیزهای باشد می سرمایه میزان  افزایش برای و

 رشناسانکا بینی پیش خاطر به بیشتر. اند کرده دستکاری را خود حسابهای دالیلی به که شرکتهای که شود می فرض  بنابراین

 . باشد می درآمد ازدیاد برای ویا

 تفسیر ساختار 3.1

 محدویتهای و هاآمد در تضاد  فشار  شامل که  داریم قبلی ذخایر حجم  گیری اندازه به نیاز ما فرضیه یا پدید کردن امتحان برای

 که است ی نمودار در آن اساس و باشد می  درآمدها مدیریت در  تضاد و فشار برگیرنده در فرضیه هر باشد می درآمدها مدیریت

 .است شده تهیه دکو  بوسیله

 مالی حسابهای در تقلب و  آمدها در مدیرت بین ارتباط
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 بوده مختلف های حرفه تشکیل موجب عامل سه

  ای حرفه واستانداردهای نظری،اصول ،مبانی فلسفه ( 3  ای حرفه رفتار آئین( 2  فراگیر ای حرفه تشکل (1

 است روبرو آنان با حسابرسی که اساسی مشکالت

 بپوشاند؟ عمل ی جامه انتظارات این به تواند می چگونه حسابرس( 2    دارد؟ وجود ازحسابرس انتظاری چه (1

  تئوری هدف

 مشکالت رفع جهت ها سرنخ حداقل یا ها حل راه (1

 دهند نشان کنجکاوی آن درمورد باید درآن شاغل افراد حسابرسی حرفه بودن فراگیر دلیل به (2

 فیلسوف دسته سه

 کردند فلسفه به زیادی کمک که فلسفی بزرگان (1

 دارند زیادی مهارت زمینه دراین که ای حرفه فیلسوفان (2

 اند مطالب این برای هایی حل راه دنبال به دهندو می اهمیت مشکالت به که باهوش افراد (3

  گردد برمی اند شده ثابت که هایی واندیشه کارها راه وبه منطق  به بدیهی فرضیات به فلسفه نگرش فلسفی:

 فلسفی نگرش اجزای

 ندک درک معناداری صورت به را دنیا طریق این تااز کرده کشف را دنیا متفاوت ظاهرا های جنبه بین روابط : کلی درک

 .دارد وکامل واقعی اهمیت درک برای الزم تعمق به نیاز :نظر وسعت

 دارد تاکید تحقیق عمق به:  بصیرت

 تاریخ به مربوط ونه وآینده کنونی فعالیت به مربوط های درفلسفه بینش : 
 

 

 

ن ی اطمیناحسابرسی ، حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا می کند که از نبود تحریفی با اهمیت در صورتهای مالیک موسسه 

 معقول به دست آید . 

 اثر بگذارد . یف با اهمیت از نظر حسابرسان :آن قدر مهم که بر تصمیمات استفاده کنندگان از صورتهای مالیرتع

 قی ننده منطعدم ارایه یا ارایه نادرست آن بتواند قضـــاوت وتصمیـم گیـری یک استفاده کاطالعاتی بااهمیت تلقی میشود که 

 ازصورتهای مالی را درباره امورواحد اقتصادی تغییردهد.

 حسابرسان دربه کارگیری اهمیت،پنج مرحله بسیار مربوط به هم را دنبال میکنند.

 م دهید.را انجا اهمیتقضاوت مقدماتی درمورد  -1مرحله 

 دیخشها تخصیص دهباهمیت را به قضاوت مقدماتی درمورد  -2مرحله 

 برآورد کنید. جمع تحریف هر بخش را -3مرحله 

 ف ترکیب شده را برآورد کنید.مجموع تحری -4مرحله 

 ت مقایسه کنیدورد اهمیمجموع تحریف ترکیب شده برآوردی را با قضاوت مقدماتی یا تجدید نظر شده خود در م -5مرحله 

  قضاوت مقدماتی در مورد اهمیت

تفاده حداکثر مبلغی است که حسابرس باور دارد صورتهای مالی می تواند تا آن حد تحریف شده باشد و همچنان تصمیمات اس

بی اهد مناسشودر برنامه ریزی کنندگان منطقی را تحت تاثیر قرار دهند . دلیل انجام قضاوت در مورد اهمیت ، کمک به حسابرس 

 است که باید جمع آوری کند .

 نیاز به فلسفه حسابرسی

 اهمیت و خطر
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. را در طول حسابرسی تغییر میدهداهمیت حسابرس اغلب قضاوت مقدماتی خود درمورد  اهمیت مورد در قضاوت تجدید نظر

 نظر ددالیل تجــدی نظر شده در مورد اهمیت نامیده میشود. قضاوت تجدید ، قضاوت جدید ، گرفت صورتتغییری  چنینوقتی 

قدماتی م قضاوتدراین مورد که تصمیم حسابرس مقدماتی یا  قضاوتدرتعیین  استفادهمورد  عوامل یکی از در تغییر حسابرسان

 ناچیزاست، باشد. بسیارزیاد یا بسیار 

 عوامل موثربرقضاوت مقدماتی در مورد اهمیت

 ت موثر هستند.عوامل کیفی هم بر اهمی( 3     است.برای ارزیابی به مبناهایی نیاز ( 2    اهمیت مفهومی نسبی است نه مطلق. .1

 برای ارزیابی به مبناهایی نیاز است

 جمع دارایی ها. 4 .    سود ناخالص.3 .    فروش خالص2 .       سود خالص قبل از مالیات. .1

 حقوق مالکانه.7 .    بدهی های جاری.6 .                      داراییهای جاری.5 . 

 هم بر اهمیت موثر هستندعوامل کیفی 

ان نت اطمیه هستند ، زیرا تقلب ، صداقت و قابلیبر از خطاهای سهوی یا مبالغ مشاتمبالغ در برگیرنده تقلب معموالً مهم .1

 مدیریت یـا سایرکارکنان درگیر را زیر سوال می برد.

های محتمل ناشی از تعهدات  ت هستند، می توانند در صورتی که پیامدمیتحریف هایــی که از جهــات دیگر کم اه .2

 راردادی به دنبــال داشته باشند، بااهمیت تلقی شوند.ق

ا هند، بتحریف هایی که از جهات دیگر کـــم اهمـیت هستند، میتوانند در صورتیکه روند سودآوری را تحت تاثیر قـرار د .3

 اهمیت تلقی شوند.

 یف قابل تحمل(دالیل تخصیص قضاوت مقدماتی در مورد اهمیت به بخشها )تحر

ساله مرتهای مالی جمع آوری کنند، برای بخش ها جمع آوری می کنند.ایــن صوحسابرسان شواهد را به جای این که برای  (1

 به آن ها در تصمیم گیری برای شواهد حسابرسی مناسبی کـه باید جمع آوری شوند، کمک می کند. 

ی محسابهای صورت سود و زیان،به حسابهای ترازنامــه تخصیص ای تخصیص به جت را به یبیشتر حسابرسان حرفه ای،اهم (2

ند . لذا مه داره بر ترازنابری مشاثه دلیل سیستم دفترداری دو طرفه ، ابان، یدهند ، زیرا بسیاری از تحریفهای صورت سود و ز

ه این کار منجر ب ان و هم به حسابهای تراز نامه،صحیح نیست و انجامیود و زستخصیص قضاوت هم به حسابهای صورت 

 ریف های قابل تحمل کمتر از حد مطلوب می شود.تح

به  ت را به مانده حساب ها تخصیص میدهند ، از اهمیت تخصیص داده شدهاهمیقضاوت مقدماتی در مورد  وقتی حسابرسان (3

   هر مانـده حساب خاص تحریف قابل تحمل تعبیر می شود.

 ترازنامه، پیش روی حسابرسان می باشدسه مشکل عمده در تخصیص اهمیت به حسابهای 

 حسابرسان انتظار دارند حسابهای خاصی، تحریف بیشتری نسبت به سایر حسابها داشته باشند. .1

 هم ارایه کمتراز واقع وهم ارایه بیشتر از واقع باید در نظر گرفته شود. .2

 بهای انجام حسابرسی،تخصیص راتحت تاثیرقرارمیدهد. .3

 حسابرسیخطرحسابرسی و احتمال خطر 

اشته داز لحاظ  کلیت صورتهای مالی عبارت است از احتمال این که تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی وجود  خطرحسابرسی

 باشد و حسابرسان با روشهای رسیدگی خود آن را کشف نکنند.

 لی حاویبه این احتمال اشاره دارد که حسابرسان ممکن است نادانسته نظرخود را نسبت به صورتهای ما احتمال خطر حسابرسی

 تحریفی با اهمیت، تعدیل نکنند.

 توضیحی در مورد خطر و شواهد

کند وخطرتجاری صاحبکاررابرای ارزیابی احتمال وجود تحریف در  حسابرس شناختی ازکسب وکاروصنعت صاحبکارکسب می

 ی مالی صاحبکار، برآورد می کند.صورتها
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ای هحسابرسان از مدل خطر حسابرسی برای تشخیص بیشتر احتمال وجود تحریف در صورت های مالی و مانده حساب ها، گروه 

 معامالت و افشاهایی که بیشترین احتمال وقوع تحریف درآن ها وجود دارد، استفاده می کنند.  

 مدل خطر حسابرسی برای تصمیم گیری

 روش اصلی برخورد حسابرسان باخطردربرنامه ریزی شواهد حسابرسی، به کارگیری مدل خطرحسابرسی است. (1

مع مدل خطرحسابرسی در درجه اول برای تصمیم گیری در مورد این که چه مقدارو چه نوع ازشواهد برای هر چه باید ج (2

 آوری شود، به کار می رود.

ر( ا خطر قابل پذیرش حسابرسی )در صورت کسر( تقسیم بر خطر ذاتی )ضربدخطرعدم کشف برنامه ریزی شده برابر است ب (3

 خطر کنترل )درمخرج کسر(

4) PDR خطرعدم کشف برنامه ریزی شده = 

5) AAR خطر قابل پذیرش حسابرسی = 

6) IR خطر ذاتی = 

7) CRخطر کنترل = 

 انواع خطر حسابرسی

ای که شواهد آزمون های محتوای حسابرس، تحریف همعیاری است از خطرمبنی بر این :  خطر عدم کشف برنامه ریزی شده .1

ده ایرمانموجود در مانده یک حساب یا گروهی از معامالت را که بتواند به تنهایی یا در مجموع با تحریف های موجود درس

 حسابها وگروه معامالت، با اهمیت باشد را کشف کند.

ر ایی یا دگروهی از معاوالت درمقابل تحریفی که بتواند به تنهخطرذاتی یعنی آسیب پذیری مانده یک حساب یا :  خطر ذاتی .2

 کنترل مجموع با تحریف های دیگر در سایر مانده حسابها یا گروه های معامالت، با اهمیت باشد،بافرض آن که هیج گونه

 داخلی برای آن وجود ندارد.

ر دایی یا الت درمقابل تحریفی که بتواند به تنهخطرذاتی یعنی آسیب پذیری مانده یک حساب یا گروهی از معاو:  خطرکنترل .3

 کنترل مجموع با تحریف های دیگر در سایر مانده حسابها یا گروه های معامالت، با اهمیت باشد،بافرض آن که هیج گونه

 داخلی برای آن وجود ندارد.

 چند مطلب مهم در مورد خطر کنترل

 از روشهای  هاستفاد  با  روزانه  طور  به  شرکتها مبادالت  که  حسابرسان، چنانچه کنترل ها اثربخش باشند به خصوص هنگامی 

 پیشرفته حسابرسی مقرون به صرفه باشد، بر کنترل ها اتکا می کنند. 

 ه آزموننامه ریزی شده بیش از هزینمنظورازمقرون به صرفه بودن در این مورد، این است که منافع حاصل از کاهش شواهد بر

 وعدم اتکا بر کنترل های صاحبکارباشد.

، ر میکندهنگامی که کنترل ها احتماالً غیرکارا است وخطر ذاتی زیاد است، استفاده از مدل خطر حسابرسی، حسابرس را مجبو

 را افزایش دهد. تاخطر عدم کشف برنامه ریزی شده را کاهش و در نتیجه میزان شواهد برنامه ریزی شده

خطر حسابرسی یعنی احتمال خطر این که حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی تحریف :  خطرقابل پذیرش حسابرسی .4

به  میزانی از این خطر است که حسابرس حاضر خطر قابل پذیرش حسابرسی با اهمیت، نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند.

رابطه ای مستقیم بین خطرقابل پذیرش حسابرسی و خطرعدم کشف برنامه طبق مدل خطر حسابرسی، .  پذیرش آن است

 ریزی شده و رابطهای معکوس بین خطرقابل پذیرش حسابرسی و شواهد برنامه ریزی شده برقرار است.

 حسابرسی پذیرش قابل خطر برآورد

 ابتدا راستا، این در. کنند تعیین حسابرسی، ریزی برنامه مرحله در ترجیحاً را حسابرسی پذیرش قابل خطر باید حسابرسان

 تفادهاس حسابرسی پذیرش قابل خطر تعدیل برای حسابرسی انجام خطر از و کنند می تعیین را حسابرسی انجام خطر حسابرسان

 .کنند می
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 حسابرس گزارش اگر صاحبکار،حتی یک با رابطه از وی حسابرسی موسسه یا حسابرس شدن متضرر خطر حسابرسی، انجام خطر

 .است باشد، بوده صحیح صاحبکار برای شده منتشر

 عموامل موثر بر خطر قابل کنترل عوامل عمده در هنگام برآورد خطر ذاتی عوامل موثر بر خطر قابل پذیرش حسابرسی

 بـرون کننـدگان اسـتفاده اتکای درجه (1

 .مالی های صورت بر سازمانی

 انتشـار از صـاحبکارپس که این احتمال (2

 .شود مالی مشکالت دچار گزارش،

 درســـتکاری از حســـابرس ارزیـــابی (3

 .مدیریت

 ماهیت کسب و کار صاحبکار (1

 نتایج حسابرسی های پیشین (2

 حسابرسی نخستین یا مجدد (3

 اشخاص وابسته (4

 معامالت غیر تکراری (5

قضاوت الزم برای ثبت صحیح مانده  (6

 حساب ها و معامالت

 ترکیب جامعه آماری (7

عوامل مربوط به گزارشگری مالی  (8

 متقلبانه

 عوامل مربوط به حیف و میل داراییها  (9

 حساسیت دارایی ها به حیف و میل (1

 اثر بخشی کنترل های داخلی (2

 اتکای برنامه ریزی شده به کنترل ها (3

 

 

 حسابرسی خطر مدل کاربرد

 گرانن الزم، حد از کمتر حسابرسی مورد در هم و حد از بیش حسابرسی مورد در هم حسابرسان حسابرسی، خطر مدل درکاربرد

 .است دوم حالت مورد در عمدتاً حسابرسان بیشتر نگرانی ولی هستند؛

 .هدد می قرار ای حرفه اعتبار رفتن دست واز قانونی مسئولیت معرض در را حسابرسی موسسه مقدارالزم، از کمتر حسابرسی

 .کنند می برآورد کارانه محافظه را خطرها معموالً حسابرسان الزم، حد کمتراز حسابرسی از نگرانی دلیل به

قابل تحمل تحريف  خطر ذاتي خطر كنترل 
خطر قابل پذيرش 

 حسابرسي
خطر عدم كشف 
  برنامه ريزي شده

 معكوس معكوس مستقيم مستقيم معكوس
شواهد حسابرسي برنامه ريزي 

 شده

 - مستقيم معكوس معكوس -
 ريزيبرنامه  خطر عدم كشف

 شده

 نتایج ارزیابی

 نسخه لبقا در تواند می نتایج نمود، آوری جمع را حسابرسی شواهد و کرد ریزی برنامه را کار انجام حسابرس، که آن از پس

 :است زیر شکل به شود؛که بیان حسابرسی خطر مدل ارزیابی

 حسابرسی پذیرش قابل خطر دربرآورد استفاده مورد روشهای عوامل

اتکای استفاده کنندگان برون سازمانی 

 بر صورتهای مالی

 .کنید رسیدگیرا  توضیحی های یادداشتشامل  مالی صورت های (1

 .کنیدمطالعه  آتی هایبرنامه  تعیین برایرا  مدیره صورت جلسات هیات (2

 .کنیدبحث  مدیریتبا  مالی تامین در مورد برنامه های (3

 تحلیل ومشکالت مالی تجزیه با استفاده از نسبت ها و سایر روشهای تحلیلی،صورت های مالی را از بابت  (1 احتمال بروز مشکالت مالی

 کنید.

صورت های جریان وجوه نقد تاریخی و پیش بینی شده را برای تعیین ماهیت جریان های ورودی و  (2

 خروجی وجه نقد بررسی کنید.

ل را دنبا 8مورد بحث در فصل  فعلی، روش های صاحبکاربا  کارو ادامه  جدید صاحبکار پذیرش برای (1 مدیریت درستکاری

 .کنید
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Ac AR=IR*CR*Ac DR 

Ac AR =آمده دست به حسابرسی خطر.                        IR =ذاتی خطر.                            CR =کنترل خطر. 

Ac DR =آمده دست به کشف عدم خطر. 

 دارد وجود قبول قابل سطحی به آمده دست به حسابرسی خطر کاهش برای راه سه

 طول رد برآورد این شود، می برآورد صاحبکار شرایط اساس بر حسابرس توسط ذاتی خطر که آنجا از. دهید کاهش را ذاتی خطر

 برداشته دیجدی حقایق از پرده حسابرسی، اجرای در کار پیشرفت با آنکه کند؛مگر نمی تغییر معموال و شده ریزی،انجام برنامه

 .شود

 کنترل این روی حسابرس که هایی آزمون و صاحبکار داخلی های کنترل از شده، برآورد کنترل خطر. دهید کاهش را کنترل خطر

 با ار کنترل خطر توانند می باشد،حسابرسان داشته بخشی اثر های کنترل صاحبکار چنانچه. میشود دهد،متاثر می انجام ها

 .دهند کاهش تر، گسترده های کنترل آزمون

 دست به کشف عدم خطر حسابرسان. دهید کاهش حسابرسی محتوای های آزمون افزایش با را آمده دست به کشف عدم خطر

 حسابها مانده جزییات آزمون و معامالت های گروه جزییات آزمون تحلیلی، های روش از استفاده با شواهد آوری باجمع را آمده

 .دهند می کاهش
 

 

 

   درایران آن وآموزش حسابرسی حرفه بررشدوگسترش موثرمنفی عوامل

  حسابرسی ازخدمات استفاده نبودفرهنگ

  حسابرسان فراگیربرای ای حرفه تشکل یک فقدان

  ملی حسابرسی استانداردهای تدوین عدم

  ای رفتارحرفه آیین تدوین عدم

 اخیر درسالهای حسابرسی بررشدوتوسعه موثر مهم رویدادهای

  کار انجام قانونی مرجع عنوان به حسابرسی سازمان توسط حسابرسی استانداردهای تدوین

 حسابرسان برای ای حرفه نهادقانونی یک بعنوان ایران رسمی حسابداران جامعه تشکیل

  حسابرسان ای رفتارحرفه آیین تدوین

   حسابرسی ازخدمات استفاده فرهنگ گسترش

  حسابرسی ماهیت

 ازپیش یومعیارها اطالعات این بین انطباق درجه وگزارش بمنظورتعیین” اطالعات درباره شواهد وارزیابی آوری جمع حسابرسی

 . شود انجام ومستقل باصالحیت فرد توسط باید حسابرسی.  است شده تعیین

 است حسابرس معموالاستانداردهای معیارمورداستفاده مالی های صورت درحسابرسی . 

 برای شده شناخته چارچوبی– ومقایسه معیارارزیابی مالی برگزارشگری حاکم داخلی های کنترل درحسابرسی 

 .خواهدبود داخلی کنترل استقرارسیستم

 می مشخص مستقیم مالیاتهای راقانون معیارمقایسه-کشور امورمالیاتی سازمان توسط مالیاتی های اظهارنامه درحسابرسی 

  .  کند

  شواهد وارزیابی آوری جمع

 (صاحبکار) شونده حسابرسی شفاهی اظهارات (1

  صاحبکار ازسازمان خارج بااشخاص کتبی ارتباط (2

  حسابرس های مشاهده (3

 حرفه حسابرسی
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   معامالت به مربوط های وسایرداده الکترونیکی های داده (4

 حسابرسان مستقل

 .د شون می نامیده  مستقل  حسابرسان  اغلب پردازند می شرکتها مالی صورتهای به نسبت گزارش ارایه به که حسابرسانی

 نکنندگا استفاده که حسابرسی دادن انجام کنندامامعموالبرای می دریافت ایی الزحمه حق ازشرکت حسابرسان هرچنداین

 .هستند مستقل قدرکافی اتکاکنندبه بتوانندبرآن

 تمایز بین حسابداری و حسابرسی

 یریگ تصمیم برای مالی اطالعات منظورارایه به منطقی شیوه به اقتصادی رویدادهای وتلخیص بندی طبقه” ثبت:  حسابداری

 . است

 ارتمه نیزبرخوردارباشدهمین حسابرسی شواهد وتفسیر آوری جمع بایدازمهارت حسابرس” حسابداری برفهم عالوه:  حسابرسی

 .  کند می متمایز راازحسابداران حسابرسان که است

  خطراطالعات های علت

  اطالعات بودن دورازدسترس -الف

  اطالعات دهنده ارایه های هاوانگیزه گرایش -ب

 ها داده انبوه حجم -ج

  پیچیده معامالت -د

  دهی شهادت خدمات

  مالی صورتهای حسابرسی -1

  مالی صورتهای اجمالی بررسی -2

  مالی برگزارشگری حاکم داخلی های کنترل به نسبت دهی شهادت-3

  اطالعات فناوری به نسبت دهی شهادت خدمات -4

 .  شود راشامل گوناگون ازمسایل وسیعی طیف تواند می که دهی شهادت سایرخدمات-5

  رسمی حسابرسان توسط شده ارایه بخشی غیراطمینان خدمات

 (  مالی اطالعات تنظیم) ودفترداری حسابداری خدمات (1

  مالیاتی خدمات (2

 مدیریت مشاوره خدمات (3

 انواع حسابرسی حسابداران رسمی 

 حسابرسی عملیاتی  (1

 حسابرسی رعایت  (2

 حسابرسی صورتهای مالی  (3

 حسابرسی قضایی  (4

 عام سهامی های شرکت منتشرشده مالی صورتهای حسابرسی مسولیت(  حسابداررسمی موسسات) حسابرسی موسسات

 .  دارهستند راعهده غیرتجاری وسازمانهای کوچکتر ازشرکتهای بسیاری” بزرگ سایرشرکتهای”

 دولتی شرکتهای“موسسات“ ها وزارتخانه حسابهای کلیه کشوربه محاسبات دیوان کشور محاسبات دیوان حسابرسان

 هیچ هکندک می رسیدگی دارد مقررمی قانون که ترتیبی به“کنند می کشوراستفاده کل ازبودجه نحوی به که وسایردستگاههایی

 .باشد رسیده مصرف به خود درمحل وجهی وهر تجاوزنکرده مصوب ازاعتبارات ای هزینه

 یاتیمال های اظهارنامه حسابرسی“کشور امورمالیاتی سازمان عمده مسولیت کشور امورمالیاتی سازمان مالیاتی کارشناسان

 . است مالیاتی قوانین آنهابا مطابقت تعیین برای مودیان
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  دادگستری رسمی کارشناسان فعالیت های زمینه ازمهمترین یکی وحسابرسی حسابداری دررشته دادگستری رسمی کارشناسان

 است آثارمالی دارای که مطروحه معموالدعاوی قضایی مراجع. است قضایی حسابرسی انجام” وحسابرسی حسابداری دررشته

 آیین تابع ارجاع این کنندکه می ارجاع وحسابرسی حسابداری دررشته دادگستری رسمی کارشناسان به کارشناسی جهت

 .است مدنی دادرسی

 برای محاسبات دیوان که کاری همان یعنی آیند می  در شرکتها استخدام به” مدیریت برای بمنظورحسابرسی داخلی حسابرسان

 . متغیراست ای مالحظه طورقابل هابه آن کارفرمای به بسته داخلی حسابرسی های مسولیت . دهد می انجام مجلس

  حسابداررسمی گواهینامه دریافت شرایط

  عمومی شرایط -1

  تحصیلی شرط -2

 کار سابقه شرط -3

   آزمون شرط -3

 

 

 : نقد،بانک درموجودی بررسی موارد

 وصول صندوق شمارش صورتجلسه-1-1

 فروش صندوق موجودی(اضافه)کسری پیگیری -2-1

 ...(و وفروشندگان رانندگان)کامل تسویه خصوص در الزم کنترل-3-1

 (برداشت صورت در)فروش صندوق از برداشت مجوز بررسی-4-1

   نعنوا همین به مربوطه درحساب مبلغ وثبت جداگانه فیش طی بانک حساب به واضافه کسری مبلغ واریز-5-1

 مورد دراین بانک عملکرد پیگیری حسابدارو توسط بانک به واگذاری چکهای بررسی-6-1

 باالیی زمان مدت با که چکهائی وپیگیری گزارش-7-1

 بانکی مغایرت صورت وبررسی کنترل-8-1

 :حاصل نقد وجوه گردش تهیه

 ...و مالی دوره طی فروش از حاصل نقد وجوه گردش طریق از فروش صندوق واضافه  کسری کنترل -

 . گردد می بازبینی مورد مجدداً صندوق نزد و اسناد هایبستانکاری اعالمیه با تسویه اقالم روش این در -

 : تنخواه گرداندر  بررسی موارد

 مرکزی دفتر از تنخواه مانده دریافت -1-2

 ...(دفترو در واعمال ثبت)گردیده انجام مرکزی دفتر از که هایی حواله بررسی-2-2

 حسابدار توسط شده انجام های هزینه کلیه بررسی-3-2

 گردان تنخواه صندوق نقد وجوه شمارش-4-2

  استفاده مورد بانک حساب مانده پرینت-5-2

 گردان تنخواه صندوق موجودی(اضافه)کسری پیگیری-6-2

  نعنوا همین به مربوطه درحساب مبلغ وثبت جداگانه فیش طی بانک حساب به واضافه کسری مبلغ واریز-7-2

    بررسی گزارشات ارسالی و اخذ مجوزهای الزم حوزه ها از دفتر مرکزی ) مدیریت حسابرسی ( :

 صندوق از برداشت مجوز -

 باال زمان مدت چکهای-

 باال مبالغ با برگشتی چکهای-

 حسابرسی داخلی
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 (باز فاکتورهای)مشتریان نشده وصول فاکتورهای-

 مشتریان باز های حواله-

 (کاال ترکیب)دار مجوز فروشهای-

 باال تخفیفات-

 مشتریان از کالً  نمودن مرجوع-

 صادراتی فروشهای-

 : حسابهای دریافتنی  در بررسی موارد

 (حقوقی واشخاص حقیقی اشخاص)نشده وصول فاکتورهای ریز صورت وتهیه کنترل-1-4

 (وسنواتی سالجاری)برگشتی چکهای ریز صورت وبررسی کنترل-2-4

 سنواتی مشتریان مانده ریز صورت وبررسی کنترل-3-4

 

 

 با عاتاطال این مطابقت مورد در نظر اظهار جهت مالی صورتهای درباره شواهد ارزیابی و اطالعات آوری جمع : حسابرسی(  1

 مورد این در گزارش ارائه و شده تعیین پیش از معیارهای

 طبق دهش حسابرسی  اطالعات آیا که کند تعیین تا دهد می قرار استفاده مورد حسابرس که را اطالعاتی نوع هر : شواهد(  2

 شده تعیین پیش از معیارهای

                                             اینکه بودن منصفانه مورد در نظر اظهار از است عبارت  مستقل حسابرس یک هدف : مالی صورتهای حسابرسی هدف(  3

 پذیرفته لاصو طبق نقدی جریانهای و عملیات نتیجه ، مالی منابع های جنبه همه نظر از مالی صورتهای در شده ارائه اطالعات

 .اند شده ارائه منصفانه شیوه به  حسابداری شده

 چکترکو اجزای و بخشها به را مالی صورتهای حسابرسان که شود می انجام گونه بدین حسابرسی : مالی صورت های چرخه(  4

 به را ارهاک کند می کمک حسابرسان به و نمود اداره بهتر را عملیات اجرای که شود می باعث بندی تقسیم این. کنند می تقسیم

 .نمیاید واگذار حسابرسی  تیم مختلف اعضا

 حسابرسی مراحل

 حسابرسی طرح و ریزی برنامه(  1

  کار صاحب فعالیت نوع از آگاهی کسب( الف

 کنترل خطر احتمال برآورد و داخلی کنترل سیستم از شناخت کسب(  ب

 معامالت محتوایی آزمونهای و کنترلها آزمون دادن انجام( 2

 ها مانده جزئیات آزمون و تحلیلی روشهای دادن انجام( 3

 حسابرسی گزارش انتشار و حسابرسی کردن کامل( 4

  :داخلی کنترلهای سیستم از شناخت کسب مدلهای

  ای پرسشنامه( 1

 گر نمود( 2

 مکتوب شرح(3

 (داخلی کنترلهای سیستم) گزارش قابل شرایط نمودن گزارش

 و یندنما می توجه نیز داخلی کنترل سیستم به مربوط تر اهمیت کم مسائل به گزارش قابل شرایط بر عالوه حسابرسان اغلب

 .برسانند کار صاحب آگاهی به را(  ضعف نقاط) موارد این حتی

 .دنامن می مدیریت نامه را آن و شود می تهیه هدف این برای که است ای جداگانه نامه صورت به دادن آگاهی این اغلب

 حسابرسی عملیاتی
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 ) پرونده تشکیل(: حسابرسی عملیات شروع

 منبع یک اه پرونده این. هستند فعالیت تداوم یا تاریخی ماهیت با هایی داده برگیرنده در است هایی پرونده:  دائمی پرونده

 .گیرند می قرار دسترس در راحتی به و است  پیاپی سالهای به مربوط که کنند می ارائه حسابرسی مورد در اطالعاتی

 مجموعه کی کار صاحب هر برای. دارند کاربرد جاری سال حسابرسی برای که است کاربرگهایی ی همه برگیرنده در: جاری پرونده

 جاری پرونده از مجموعه یک حسابرسی سال هر برای و دائمی پرونده از

 
 

 

 مارهش) کد و ساختگی خریداران وجوداوردن به طریق از انها کردن ثبت کمتر یا و دفاتر در درامد و فروش ثبت عدم -1

 عمل به ندهکن توزیع و ،کارگزار شعبه،نمایندگی طریق از انها کاالی فروش که موسساتی مخصوصا دیگران کد یا و جعلی(اقتصادی

 اید می

 غیره و شرکاء بستانکاران،جاری حسابهای در درامد یا فروش کردن،ثبت حساب به حساب و سازی حساب-2

 مربوط موازین خالف بر هزینه حساب در دارایی و کاال خرید ثبت-3

 کاال خرید بتث یا و ساختگی های فاکتور و فروشندگان اوردن وجود به طریق از دارایی و کاال خرید قیمت نمودن منظور اضافه-4

 ندارند واقعیت که هایی هزینه و

 دفاتر در خرید مبلغ تمامی ثبت و وارداتی یا داخل خریداری کاالهای تعداد یا مقدار گرفتن تحویل کمتر-5

 جاری های هزینه حساب در کاال واردات یا خرید مستقیم های هزینه ثبت-6

 مشتری با تبانی طریق از ها هزینه و خرید های فاکتور در مندرج مبلغ کردن متورم -7

 موسسه های هزینه حساب به شخصی و واهی های هزینه نمودن منظور-8

 حسابرسان به بار یک از بیش ها هزینه و خرید صورتحسابهای ارائه-9

 دفاتر در انها فروش ثبت عدم و ضایعات عنوان به حسابها از سالم کاالی کردن خارج-10

 در عیواق فروش ثبت عدم و نقدی فروش صندوقهای از سوءاستفاده و(فروشی کم)کاال گیری اندازه وسایل در کاری دست-11

 دفاتر

 شده خذف مطالبات وصول ثبت عدم یا و واهی وصول ال مطالبات نمودن منظور-12

 نمشتریا حساب به ساختگی نقدی تخفیفات نمودن منظور و کاال واهی برگشت بابت مشتریان حساب نمودن یستانکار-13

 اللانح یا واگذاری زمان در انها فروش و درامد کتمان منظور به حسابها از شده مستهلک داراییهای نمودن خارج-14

 زیان دادن نشان و سود کتمان منظور به ارز نرخ واقعی غیر تسعیر -15

 هزینه واسناد کاال و مواد خرید ساختگی فاکتورهای و صوری قراردادهای انعفاد-16

 درامدها از برخی کتمان منظور به ها هزینه از برخی ثبت عدم-17

 خریداری که دیموا یا مواد قیمت وافعی غیر افزایش طریق از واقعی قیمت از بیشتر شده ساخته کاالی شده تمام قیمت ارائه-18

 تولید سربار و دستمزد-نشده

 قیمت گران مواد جای به قیمت ارزان اولیه مواد کردن جایگزین-19

 بندی بسته یا جعبه یا قوطی روی کاال بیشتر وزن چاپ طریق از کاال فروشی کم-20

 
 
 

 حسابداری استانداردهای با مالی صورتهای مطابقت خصوص در حسابرس نظر اظهار پشتوانه حسابرسی،شواهد هر اساس و پایه

 هر شواهد کسب جهت(ای حرفه صالحیت)کافی مهارت و الزم،دانش استقالل بر عالوه حسابرس باید خاطر همین باشد؛به می

 روشهای حساب سازی

 شواهد و مستندات حسابرسی
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 متقاعد درجات از شواهد بنابراین شود تامین منابع سایر و حسابداری منابع از است ممکن شواهد این.باشد داشته را حسابرسی

 .برخوردارند مختلفی کنندگی

 :حسابرسی شواهد انواع

 کشف مخطرعد احتمال به مربوط شواهد-3و کنترل خطر احتمال به مربوط شواهد-2ذاتی، خطر احتمال به مربوط شواهد-1

 اردد بستگی حسابرس حسابرسی روشهای توسط شده گرداوری شواهد بودن موثر بر کامالَ که است خطری تنها سوم نوع شواهد

 محاسبه)ریاضی محاسبات صحت-تحلیلی،ه روشهای-حسابداری،ج اسناد و دفاتر-عینی،ب مدارک و شواهد-الف شامل و

 .شود می... و ها تائیدییه انواع دریافت-مشاهده،ط-ی    ، جو و پرس-،و(مجدد

 تصمیمات مربوط به شواهد حسابرسی :

ل میتواند شام داردکهدر خصوص شواهد می گیرد بستگی به نوع و مقدار مناسب شواهد موردنیاز  تصمیم اصلی که حسابرس

 چهار تصمیم زیر باشد:

 یحسابرسزمانبندی انجام کار -4ی ونمونه گیر وروشهایانتخاب اقالم نمونه -3مونه ناندازه -2وشهای حسابرسیر-1  

 که؛ است زمانی از پذیر تاثیر معموال حسابرسی کار انجام زمانبندی

 .شود تکمیل حسابرسی خواهد می صاحبکار-1

 .باشد داشته را بخشی اثر بیشترین شواهد خواهند می حسابرسان-2

 تاریخ به یکنزد تاریخی در موجودیها شمارش به حسابرسان تمایل مثل.)باشند داشته را کار انجام آمادگی حسابرسی کارکنان-3

 (ترازنامه

 برنامه حسابرسی

است که سه تصمیم دیگر  حسابرسیبرای بخشی یا کل کار  حسابرسیفهرستی از اجرای روشهای مختلف  حسابرسی برنامه

 را نیز شامل می شود. حسابرسیشواهد 

 ی باشد.و نیز ابزاری برای کنترل و ثبت اجرای صحیح کار م این برنامه به عنوان دستورالعملی برای اعضای گروه حسابرسی

 هد حسابرسیمتقاعد کنندگی شوا

( اتکا)اعتماد قابلیت و بودن مربوط معنای به و حسابرسی شواهد کیفیت سنجش معیار گیویژ این الف( مناسب بودن شواهد :

 یشترب اطالعات کیفیت چه هر. باشد  می افشاء موارد و حسابها معامالت،مانده گروه حسابرسی هدفهای به رسیدن در شواهد

 .میباشد حسابرس نیاز مورد کمتری باشد،شواهد

 خاص هدفهای حسب بر تواند می نیز و. باشد حسابرسی هدفهای به مربوط باید حسابرسی شواهد(مربوط بودن شواهد : 1

 رایب.رود سوال زیر شواهد بودن مربوط خصوصیت است ممکن نشوند تهیه موقع به شواهد اگر . شود گرفته نظر در حسابرسی

 بود بهنگام به توجه با ولی برخوردارند ساالنه مالی صورتهای به نسبت کمتری اتکای قابلیت از ای دوره میان مالی صورتهای مثال

 .شوند می تلقی تر مربوط

 ( قابل اعتماد بودن شواهد حسابرسی : 2

 :باشد ذیل ویژگی 8 دارای باید باشد اعتماد قابل حسابرسی شواهد اینکه برای

تماد تر از مدارک کسب شده از منابع مستقل خارج از واحد اقتصادی صاحبکار قابل اعشواهد و :  شواهد کننده تهیه استقالل -1

 ایاز پاسخ ه و یا حتی قابل اعتماد تر آن خارج نشده انداز   هرگز  و  شواهدی است که از داخل واحد تجاری بدست آمده اند

 ،مشتریان،بیمه نامه ها و ...،وکالکسب شده از طریق پرس و جو از صاحبکار می باشد.مثل مکاتبات بانکها 

 صاحبکار داخلی کنترلهای اثربخشی -2

   حسابرس توسط شواهد مستقیم کسب -3

   اطالعات کننده تهیه افراد صالحیت -4



 

www.irhesabdaran.ir Page 32 
 

 بدست شخصی و ذهنی قضاوتهای طریق از که است شواهدی از اتکاتر قابل عینی شواهد : حسابرسی شواهد عینیت درجه -5

. دشو ارزیابی شواهد کننده تهیه افراد صالحیت شخصی و ذهنی قضاوتهای ارزیابی از پس است الزم بنابراین آیند می

 نقد،محاسبه هوج و بهادار اوراق بانکی،وارسی های مانده نیز و دریافتنی ح خواهی تائید :از عبارتند عینی شواهد از مواردی

 مالیاحت نتیجه خصوص در حقوقی وکیل انها،نظریه کل دفاتر مانده با پرداختنی ح از فهرستی عمودی جمع کنترل و مجدد

  .... و  مدت بلند دریافتنی ح وصول خصوص در جو و موجودیها،پرس نابابی حقوقی،مشاهده دعاوی

 شواهد مستند شکل -6

 شواهد بودن اصل -7

 :است عامل دو از اثرتم معموال موقع به شواهد:  شواهد بودن موقع به  -8

 بدست نامهتراز تاریخ به تر نزدیک اگر ترازنامه حسابهای به مربوط شواهد مثال برای:  شده آوری جمع شواهد که زمانی 

 . ترند اعتماد قابل ایند

 کل از انتخابی نمونه اگر زیانی سودو حسابهای به مربوط شواهد در مثال برای: داده پوشش آنرا حسابرس که ای دوره 

 .  است مالی سال از قسمتی انتخابی نمونه از تر اعتماد قابل شود تهیه سال

می  حسابرساز نمونه انتخابی توسط  تابعیبوده و  این ویژگی معیار سنجش کمیت شواهد حسابرسی : کافی بودن شواهد ( ب

قی کافی تل الَمعموعه( تحریف باال و نیز اقالمی که بیانگر جامعه هستند)نماینده جام باال،احتمالباشد. نمونه های با ارزشهای ریالی 

 می شوند.

 اندازه نمونه را تعیین می نمایند: دو عامل بسیار مهم در حسابرسی

 ثر بخشی کنترلهای داخلی صاحبکارا-2از تحریف ها                  حسابرسانتظارات -1

 خصوص در معقول اطمینان دادن به ملزم را حسابرسی،حسابرس استاندارد :  اثر ترکیبی کافی و مناسب بودن شواهد حسابرسی

 با) را شواهد کافی مقادیر باید حسابرس بنابراین میکند حسابداری استانداردهای از مالی صورتهای در اهمیت با های تحریف نبود

 که)حسابرسی اسبمن زمانبندی و روشهای انتخاب با و آورده بدست( جامعه نمایانگر اقالم انتخاب و کافی نمونه اندازه از استفاده

 متقاعد تاهمی با های جنبه بودن صحیح به ،نسبت(است گوناگون های ویژگی از برگرفته اعتماد قابلیت و بودن مربوط از ناشی

 .شود

 رچهگ است مجموع در( هزینه)بهاء کمترین با مناسب شواهد از کافی مقادیر کسب حسابرس هدف متقاعد کنندگی و بهای آن :

 بر منافع فزونی اصل عبارتی به.نیست کافی نمونه اندازه  نکردن جمع یا ضروری روش یک حذف برای کافی توجیه یک هرگز

 .گیرد قرار جدی توجه مورد باید حسابرسی شواهد آوردن بدست و تهیه مخارج

 در گردآوری شواهد از دو روش کلی استفاده می نماید؛ حسابرس انواع روشهای کسب شواهد حسابرسی :

 ان حساب.یک حساب از طریق رسیدگی مستقیم به هم اثبات مستقیم:اثبات-الف

 گیرد قرارمیف مقابل آن( مورد رسیدگی دیگر)طر حسابهایاز طریق رسیدگی به  اثبات غیر مستقیم:حساب-ب

توای و یا آزمون مح کنترلها خطر،آزمونبرای جمع آوری شواهد را می توان به عنوان روشهای برآورد  هشت روش حسابرسی√

 :اندمورد استفاده قرار داد که به شرح ذیل  حسابهاو مانده  تمعامالگروه 

 اجرای مجدد -7           پرس و جو               -4      وارسی سوابق و مدارک         -1

 روشهای تحلیلی -8           تائید خواهی               -5      مشهود       دارائیهایوارسی  -2

 محاسبه مجدد -6            مشاهده                      -3

 ندباشترس می پائینی دارد و به آسانی در دس نسبتاَبهای  وارسی سوابق و مدارک بعلت اینکه معموالَ :  وارسی سوابق و مدارک

تماد باید قابلیت اع حسابرساناین بین  در . شودها استفاده می  حسابرسیطور گسترده ای برای جمع آوری شواهد در  به

ا داشت ر ابرسیحسمستندات را در نظر گیرند و با توجه به اینکه نباید از آنها انتظار تخصص و آموزش در اثبات اعتبار مستندات 

 به ندرت اعتبار مستندات را بازبینی و اثبات می کنند.
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ر ود که بلغ ثبت شده اغلب فرایند سند رسی نامیده می شو مبا روش وارسی سوابق و مدارک اولیه برای پشتیبانی از معامالت

 ال.فروشندگان و گزارشات دریافت کا صورتحسابهایخرید از طریق رسیدگی به  معامالت سندرسی دارد.مثلهدف وقوع تکیه 

 چرا که: ترندنسبت به درون سازمانی قابل اعتماد مدارک و مستندات برون سازمانی

 ت طرف دیگر معامله است که این نشان از توافق طرفین درباره یدر دسترس صاحبکار و هم در دسمدارک برون سازمانی هم  -1

 اطالعات و شرایط بیان شده در مدارک می باشد. 

 و سایر متخصصان واجد شرایط بررسی شده وکالو نیز اغلب توسط  اندت زیاد تهیه شده این مدارک همواره با دق-2

 اتاثب برای حسابرسی روشهای ترین سودمند و ترین اعتماد قابل از یکی عنوان به روش این: وارسی دارایی های مشهود 

 و دارد تتفاو مشهود دارائیهای وارسی با مدارک و سوابق وارسی .دارد کاربرد((  بودن کامل و وجود)) چون حسابرسی هدفهای

 آنکه از است،بعد مدرک یک شود امضاء اینکه از قبل سفته یک مثال برای.دارد(( ذاتی ارزش داشتن)) به بستگی تفاوت این

 .است مدرک یک دوباره گردید پرداخت هنگامیکه و است دارائی یک شد امضاء

 دهندو نشان خود از تصنعی رفتار موقت صورت به کارکنان است ممکن که است؛چرا کافی تنهایی به ندرت به مشاهده:  مشاهده

 نابراینب نشود حاصل ونتایج،مفید  روش،فرایندها اجرای چگونگی بر آن احتمالی اثرات و مشاهده زمانی مقطع در محدودیت یا

 .باشد همراه کننده تائید روشهای دیگر انواع با ضروریست

 نفع به ییکسونگر دارای است ممکن و نیستند مستقل منبع یک از اینکه دلیل به معموالَ روش این از حاصل شواهدپرس و جو : 

 جو و سپر در .شوند تائید حسابرسی روشهای سایر با همراه ضروریست بنابراین شوند تلقی قطعی توانند نمی باشند صاحبکار

 .است موثر بسیار شواهد اعتبار قابلیت در مسئولیت میزان و صداقت،تخصص درجه میزان

 تبیک های پاسخ اینکه بدلیل و ارزشمندند بسیار سازمانی برون حسابرسی شواهد عنوان به ها تاییدیه اینتاییدخواهی : 

 خصوص در تریبه  پشتوانه و است آسانتر حسابرسان برای آنها بررسی و برخوردارند باالتری اعتماد قابلیت دارند؛از می دریافت

 .شود می تلقی اشخاص از آنها دریافت اثبات

 غیر در که اچر کنترل حسابرس توسط دریافت و تهیه،ارسال زمان در باید ها تائیدیه شوند تلقی اعتماد قابل شواهد اینکه برای

 .داد خواهد دست از را خود استقالل و کنترل شواهد،حسابرس اعتماد قابلیت کاهش بر عالوه اینصورت

 .شود نمی هاستفاد موارد همه برای خاطر همین به گردد دهندگان پاسخ زحمت سبب است ممکن و اند هزینه پر نسبتاَ ها تائیدیه

  دارد ترسدس در جایگزین شواهد سایر نیز و آنها اعتماد قابلیت به بستگی ها تائیدیه از استفاده مورد در حسابرسان تصمیم

 عمده های هماند دارای دریافتنی ح اغلب چراکه است الزامی دریافتنی ح خواهی باشد؛تائید معقول و عملی  شرایط که صورتی در

 .است شواهد نوع ترین اعتماد قابل خواهی تایید نتایج و اند مالی صورتهای در

 .گیرد قرار توجه مورد باید صاحبکار به نسبت ثالث اشخاص بیطرفی و دریافتی؛استقالل های تائیدیه ارزیابی برای

 انواع تائیدیه : 

 :است شکل دو به معموالَ مثبت تائیدیه:  تاییدیه مثبت

 .کند ارائه تائیدیه خالی فرم در اطالعاتی بخواهد کننده دریافت از-1

 خیر؟ یا است موافق تائیدیه در شده قید اطالعات با آیا که بخواهد کننده دریافت از-2

 ممکن ینکها دلیل به اما دارند خالی فرم به نسبت بیشتری دهی پاسخ سرعت زیرا؛ داردند کاربرد مثبت تائیدیه دوم نوع اغلب

 .برخوردارند کمتری اعتماد قابلیت از نمایند تائید آنرا اطالعات بازبینی بدون اشخاص است

 .نباشد موافق، تائیدیه درخواست در شده ارائه اطالعات با که دهد پاسخ صورتی در تنها خواهد می دهنده پاسخ از:  تائییه منفی

 عدم صورت در چراکه کند می فراهم منفی تائیدیه به نسبت تری اعتماد قابل شواهد مثبت تائیدیه درخواست از استفاده معموال

 کردهن دریافت را تائیدیه درخواست نظر مورد ثالث اشخاص است ممکن که دارد وجود شبهه این منفی تائیدیه پاسخ دریافت

 دستب ثالث اشخاص توسط ارسالی تائیدیه اینکه ویا باشند کرده تائید نادرست را آن در مندرج اطالعات اینکه یا باشند

 .ننمایند توجهی آن به پاسخگویی جهت ثالث اشخاص شاید نهایت در و نرسد مختلف دالیل به بنا حسابرس
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  :  فرآیند ارسال تائیدیه ها

       تائیدیه ارسال-3                                                      ارسالی تائیدیه نوع درباره تصمیم-2                    نظر مورد اقالم انتخاب-1

 .است نشده دریافت آنان های تائیدیه که هایی مانده درباره گیری تصمیم و نتایج ارزیابی-5        پاسخ دریافت -4

 ، تنیدریاف حسابهای سنی تجزیه ، مصوب قیمتهای با صورتحسابها در مندرج قیمتهای مقایسهنمونه هایی از اجرای مجدد : 

 بازبینی مثل مختلف جاهای در زمان هر در یکسان مبالغ اثبات هدف با حسابها سایر به ردیابی طریق از اطالعات انتقال بازبینی

 .دریافتنی ح معین دفاتر و کل دفتر در مندرج صحیح مبلغ با فروش روزنامه مبالغ انتقال نحوه

 هک حالی در روشهاست سایر بررسی و اجرا برگیرنده در مجدد اجرای که است این در مجدد محاسبه با مجدد اجرای تفاوت

 .است محاسبه یک بازبینی برگیرنده در مجدد محاسبه

 نیز و دو هر ای مالی غیر و مالی  اطالعات بین منطقی روابط بررسی طریق از مالی اطالعات ارزیابی از عبارتستروشهای تحلیلی : 

 درصد مقایسهمثل؛ شده بینی پیش مبالغ از انحراف دارای یا اطالعات سایر با ناسازگار روابط و شده شناسایی نوسانات جویی پی

 .گیرد می انجام( الگو) رگرسیون و واخوانی ، مقایسه ؛ طریق از تحلیلی روشهای .قبل سال با جاری سال ناخالص سود

 .است عادی غیر اقالم کشف منظور به ثبتها و مدارک آزمون روش :واخوانی تحلیلی روش

 می همقایس واقعی مانده با و میزند تخمین را حساب یک الگو،مانده ساختن با حسابرس روش این در :رگرسیون تحلیلی روش

 .کند

 عیینت  و رسیدگی مورد واحد فعالیت از شناخت کسب منظور به حسابرسکاربرد روشهای تحلیلی در برنامه ریزی حسابرسی : 

 حسابرسی ریزی برنامه مرحله در را تحلیلی روشهای فعالیت تداوم در صاحبکار توانایی ارزیابی و آمیز مخاطره بالقوه های زمینه

 :  مثال برای. برد می بکار

 به سیدگیر مستلزم بنابراین دهد نشان را شرکت تجاری های رقابت افزایش است ممکن زمان طول در ناخالص سود کاهش -1

 .باشد می بیشتری دقت با کاال موجودی گذاری قیمت

 .ودش رسیدگی باید که باشد ثابت دارائیهای توجه قابل تحصیل دهنده نشان است ممکن ثابت دارائیهای مانده افزایش-2

 بیانگر رائیهادا مجموع به سود نسبت بودن الزم حد از کمتر نیز و ویژه ارزش به مدت بلند بدهی نسبت حد از بیش بودن باال-3

 .باشد می رسیدگی مورد واحد فعالیت تداوم مورد در اقتصادی واحد ناتوانی( عمده ابهام)باالی خطر

 خاص مندرجات از یک هر به مربوط کشف عدم خطر کاهش منظور به : درآزمونهای محتوا حسابرسی تحلیلی روشهای کاربرد

  .عادی غیر اقالم و نوسانات کشف مثل رود می بکار تحلیلی روشهای مالی صورتهای

 ایه داده سایر و جاری سال نشده حسابرسی مالی های داده بین مالحظه قابل نشده بینی پیش تفاوتهای:عادی غیر اقالم

 . گویند را ها مقایسه در شده استفاده

 .تحریف یک نه و است موجود اقتصادی رویدادهای آن علت که شود قانع باید حسابرس باشد بزرگ عادی غیر نوسانات اگر

 :عادی غیر اقالم وجود علل

 .دارد وجود ولی نیست انتظار مورد مالحظه قابل تفاوتهای-1

 .ندارد وجود ولی هست انتظار مورد مالحظه قابل تفاوتهای-2

  اهمیت با های تحریف امکان که دارد می بیان ضمنی طور به دهد نمی نشان را عادی غیر نوسانات تحلیلی روش یک که هنگامی

 :گردد می باعث محتوایی شواهد عنوان به بنابراین و است حداقل

  .گردد حذف تواند می حسابرسی خاص شهایرو-2.                           شود اجرا کمتری ی محتوا های آزمون سایر-1

 شود انجام ترازنامه تاریخ از جلوتر روشها انجام دیزمانبن-4               .                                       یابد کاهش ها نمونه اندازه-3

 آن به نزدیک تاریخی یا و حسابرسی ر کا پایان در حسابرس : حسابرسیدر بررسی های کلی پایان کار  تحلیلی روشهای کاربرد

 بندد کار به را تحلیلی روشهای باید رسیدگی مورد واحد از وی شناخت با مالی صورتهای انطباق درباره کلی گیری نتیجه هنگام و

 در را حسابرس تا نماید بندی جمع مالی صورتهای عناصر حسابرسی از حاصل قبلی گیریهای نتیجه اثبات منظور به را نتایج و
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 اجرای نیازمند که کند مشخص را مواردی اینکه یا و رساند یاری مالی صورتهای بودن منطقی خصوص در کلی گیریهای نتیجه

 .آنهاست مورد در اضافی حسابرسی روشهای

 :  بهای انواع روشهای حسابرسی

 :باشد می خواهی تائید و مشهود دارائیهای ؛وارسی حسابرسی شواهد کسب روشهای ترین گران -1

 منجر ستا ممکن و است الزم حسابرس حضور موجودیها و دارائیها شمارش در اغلب اینکه بعلت :مشهود دارائیهای وارسی -الف

 .است هزینه پر لذا گردد جغرافیایی مکانهای به حسابرس گوناگون مسافرتهای به

 و ،ارسالتهیه فرایندهای دقت با نیزباید باشدو داشته ارتباط صاحبکار با حسابرس دارد ضرورت اینکه بعلت :خواهی تائید-ب

 .است پرهزینه بنابراین کند پیگیری را استثناء موارد و پاسخ بدون های تائیدیه و دنبال را ها تائیدیه دریافت

 و تهیه در بکارصاح مشارکت به بستگی موضوع این و گرانند نسبتاَ مجدد اجرای و تحلیلی روشهای ، مدارک و سوابق وارسی -2

 مشهود یدارائیها وارسی و خواهی تائید به نسبت تحلیلی روشهای اینکه بخاطر. دارد حسابرس نیاز مورد اطالعات سازماندهی

 .  دهند ترجیح معامالت جزئیات های آزمون از یکی عنوان به آنرا مایلند حسابرسان بنابراین دارد کمتری هزینه

 روشهای سایر با همزمان معموالَ که باشد می مجدد محاسبه و جو و ؛مشاهده،پرس حسابرسی روشهای ترین ارزان - 3

 رود می کار به حسابرسی

 از حاصل نتایج و شده کسب حسابرسی شده،شواهد اجرا حسابرسی روشهای به مربوط سوابق از عبارتستمستند سازی : 

  اوست نظر اظهار پشتوانه و مناسب حسابرس برای که اطالعاتی تمام شامل سازی مستند عبارتی به. حسابرسی

 :سازی مستند اصلی اهداف

 انونیق الزامات و حسابرسی استانداردهای طبق حسابرسی اینکه خصوص در معقول اطمینان کسب در حسابرسان به کمک -1

 .است شده انجام

 .حسابرس گزارش پشتوانه عنوان به مناسب و کافی مدارک تهیه-2

 :سازی مستند اهداف سایر

 .حسابرسی اجرای و ریزی برنامه در حسابرسی گروه به کمک-1

 .حسابرسی کار سرپرستی و هدایت امر در مدیران و سرپرستان به کمک-2

 .خود کار مورد در احتمالی پاسخگویی خصوص در حسابرسی گروه ساختن قادر-3

 .کم هزینه و سرعت با آتی حسابرسیهای انجام تسهیل جهت حسابرسی مهم موضوعات سوابق نگهداری-4

 ترعای خصوص در شده انجام های حسابرسی کیفیت کنترل بررسی به موسسه از خارج تجربه با حسابرس یک ساختن قادر-5

 (.همپیشگان بررسی انجام قابلیت)قانونی و ای حرفه الزامات

 .دیگر گزارشهای و مالیاتی حسابرسی گزارش تهیه برای مبنایی-6

 یا و داخلی ایکنترله ضعف نقاط جمله از مختلف موضوعات درباره...  و  مدیریت با مسائل طرح و ارتباط برای اطالعاتی منبع-7

 .عملیاتی های توصیه

 .بعدی های حسابرسی هماهنگی و ریزی ،برنامه حسابرسی کارکنان آموزش جهت مفید مرجعی-8

 یل و دارد بستگی حسابرس ای حرفه قضاوت به حسابرسی مستندات حجم و میزانشکل ، محتوا و میزان مستندات حسابرسی : 

 سابرسح کار با قبلی ارتباط بدون و تجربه با حسابرس یک که کند تهیه چنان را حسابرسی مستندات باید حسابرس بطورکلی 

 :کند درک را ذیل موارد بتواند نظر مورد

 اتیمقرر و قانونی الزامات و حسابرسی استانداردهای دررعایت شده اجرا حسابرسی روشهای میزان و ماهیت،زمانبندی-1

 .شده کسب حسابرسی شواهد و حسابرسی روشهای اجرای از حاصل نتایج-2

 لحسابرسی،حداق استاندارهای طبق حسابرسی مستندات نگهداری دوره:حسابرسی مستندات نگهداری دوره به مربوط الزامات

 .است حسابرس گزارش تاریخ از سال 5
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 مشخصات مستندات حسابرسی : 

 و ی،نامکار محتوای از رسیدگی،شرحی مورد صاحبکار،دوره قبیل؛نام از اطالعاتی با مناسب بطور باید حسابرسی مستندات-1

 .گردد مشخص عطف شماره و تهیه کننده،تاریخ تهیه امضاء

 .کند کمک بایگانی و سازماندهی در تا شوند فهرست عطف زنجیره از استفاده با باید حسابرسی مستندات-2

 :دهد نشان روشنی به ذیل طریق 3 به را اجراشده  حسابرسی کار باید حسابرسی مستندات-3

 .گزارش یا یادداشت قالب در کتبی بصورت -الف

 .حسابرسی برنامه در حسابرسی روشهای بکارگیری -ب

 در وضوح به ایدب عالئم این.گیرد می صورت( √) از استفاده با معموالَ که جداول در مستقیم گذاری عالمت یا یادداشت نوشتن -ج

 .شود داده توضیح جدول پائین

 از سحسابر باید خاطر همین به باشد حسابرس نظر مورد اهداف برآورد در کافی اطالعات شامل باید حسابرسی مستندات-4

 .باشد داشته آگاهی حسابرسی اهداف

 .شود داده شرح روشن و ساده طور به باید رسیدگی تحت حسابرسی بخش هر نتایج-5

 بررسی مستندات حسابرسی : 

 دهش اجرا حسابرسی استانداردهای طبق باال کیفیت با حسابرسی دهد اطمینان که است این بخاطر حسابرسی مستندات بررسی

 ناولی مثالَ گیرد می صورت مختلف سطوح توسط حسابرسی مستندات بررسی .است شده مستند کاربرگها درون آنها نتایج و

 .شود می انجام دارد عهده بر را کاربرگ کننده تهیه شخص سرپرستی که فردی توسط بررسی سطح

 :کنند می توجه ذیل موارد به کنندگان بررسی

 شده اجرا کار دامنه-1

  شده کسب های یافته و شواهد-2

 آمده بعمل حسابرسی قضاوتهای-3

 شده انجام گیریهای نتیجه-4

 به یا و ایران رسمی حسابداران جامعه کیفیت کنترل کارگروه برای تنهااز آن حسابرس است و  :حسابرسی های پرونده مالکیت

 .باشد می مشاهده و بازبینی قابل قضایی مراجع حکم موجب

 :حسابرس رازداری و صاحبکار اطالعات افشای عدم دالئل

 .گردد تار و تیره رسیدگی مورد واحد مدیریت با حسابرسان ارتباط است ممکن-1

 .دهند تغییر را ها پرونده مندرجات یابند فرصت صاحبکار کارکنان مواردی در-2

 (  دائمی) پرونده محتوا و سازماندهی پرونده های حسابرسی 

،  مشارکت راقاو قراردادهای ، اساسنامه ، شرکتنامه مثال برای :اند اهمیت دارای که شرکت مدارک از تصاویری یا خالصه -الف

 ... و اجاره ،  وام

 تحلیل و یهتجز به فقط کند؛تا می کمک حسابرس به اطالعات این : قبل سالهای مستمر و اهمیت با حسابهای تحلیل و تجزیه -ب

  و سرقفلی ، مسها صاحبان حقوق ،  مدت بلند  های بدهی  حسابهای تحلیل   و  تجزیه  مثل.  بپردازد  جاری  سال مانده تغییرات

 .ثابت دارائیهای

 سازی مستند برای شروع نقطه عنوان به مدارک این :کنترل خطر برآورد و داخلی های کنترل شناخت به مربوط اطالعات -ج

 این.دمانن می باقی تغییر بدون دیگر سال به سالی از ها سیستم این معموالَ که چرا است کنترل سیستم از حسابرس شناخت

 .باشد می...  و داخلی کنترلهای اهمیت با ضعف ها،نقاط ها،پرسشنامه سازمانی،نمودگر شامل؛نمودار مستندات

 :قبل سالهای حسابرسی تحلیلی روشهای نتایج د ( 
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 یندنما رسیدگی و آشکار را جاری سال حساب های مانده در عادی غیر تغییرات تا کند می کمک حسابرسان به اطالعات این

 .سودمندند بسیار بنابراین

 ( جاری پرونده)  حسابرسی های پرونده سازماندهی و محتوا

 شامل هک حسابرسی برنامه یک حسابرسی کار هر برای باید حسابرسی،حسابرس استانداردهای موجب به :حسابرسی برنامه -الف

 و بینی،تدوین پیش را است حسابرسی کلی طرح اجرای برای الزم حسابرسی روشهای حدود و اجرا ماهیت،زمانبندی و نوع

 کسب نشانه خود باشد اجراشده و تکمیل دقیق طور به که اثربخش و خوب طراحی با حسابرسی برنامه یک وجود. نماید مستند

 . باالست کیفیت با حسابرسی از شواهدی

 مبالغ برخی از کننده پشتیبانی شواهد بجای عمومی ماهیت با جاری دوره اطالعات شامل مستندات این :عمومی اطالعات -ب

 صهمدیره،خال هیات صورتجلسات از تصاویری یا حسابرسی،چکیده ریزی برنامه ؛یادداشتهای شامل و است مالی صورتهای خاص

 بررسی از حاصل صاحبکار،نتایج با گفتگو هایاند،یادداشت نشده نگهداری دائمی پرونده در که ها موافقتنامه یا قراردادها از ای

 .باشد می کلی گیریهای نتیجه و  سرپرستان های

 سابرسح که صورت بدین.باشد می کل دفاتر در منعکس مبالغ حسابرسی اصلی هسته (:نهایی کاربرگ)آزمایشی تراز کاربرگ -ج

 کاربرگ امبن جدولی سپس و کسب را هایشان مانده و کل دفتر حسابهای از فهرستی ترازنامه تاریخ از بعد ممکن فرصت اولین در

 .نماید می تهیه ترازآزمایشی

 در مندرج مبلغ با مساوی آنها جمع که باشد می( معین)کل دفاتر تفصیلی حسابهای دربرگیرنده کاربرگ این :اصلی کاربرگ -د

 .آید می اصلی کاربرگ در جزئیات کاربرگ جمع همچنین.است ترازآزمایشی کاربرگ( حساب)سطر همان

 سطتو اصلی کاربرگ در تفصیلی حساب هر بطوریکه بوده پشتوانه حسابرسی مستندات همان(:  تفصیلی)جزئیات کاربرگ -ه

 .شود می پشتیبانی است آمده بدست های نتیجه و شده انجام کار پشتوانه که( معین تفصیلی)مناسب کاربرگهای

 :بندی طبقه اصالحات و اصالحی ثبتهای -و

 صالحیا ثبتهای تهیه و پیشنهاد کند کشف حسابداری سوابق در اهمیت با تحریفهای حسابرس که هنگامی :اصالحی ثبتهای-1

 مسئولیت یرسیدگ مورد واحد مدیریت که چرا شود منعکس  مالی صورتهای در صاحبکار تائید با باید که میدهد پیشنهاد و ارائه

 .دارد برعهده را مالی صورتهای مطلوب ارائه اصلی

 ارائه مناسب طور به حسابداری اطالعات تا گیرد می انجام مالی صورتهای در مکرر طور به اصالحات این :بندی طبقه اصالحات-2

 .پرداختنی ح به دریافتنی ح  اهمیت با بستانکار های مانده انتقال و بندی طبقه مثل شوند

 عین در ولی ندگرد اعمال باید دارند تاثیر مالی صورتهای مطلوب ارائه بر عمده طور به که بندی طبقه اصالحات و اصالحی ثبتهای

 ربرگکا یک در حسابرسان توسط باید گردند می تلقی اهمیت با مجموع در و اند نشده اصالح که اهمیتی بی های تحریف حال

 .گردند افشاء و برآورد آنها انباشته اثرات و خالصه جداگانه

 در غمبال برخی پشتوانه عنوان به حسابرسان یا صاحبکار توسط که حسابرسی مستندات بخش بزرگترین :پشتیبان جداول -ی

 :هستند ذیل جداول شامل که باشند می پشتیبان جداول اند شده تهیه مالی صورتهای

 با رسیدگی وردم دوره طول در کل دفتر حساب در مندرج فعالیتهای دوره پایان و ابتدا های مانده اینکه برای :تحلیل و تجزیه-1

 ستد،اسناد و داد قابل بهادار اوراق چون حسابهایی برای معموالَ و شود می استفاده جدول این از گردند مرتبط هم

 .دارد کاربرد...  و مدت بلند های مشهود،بدهی ثابت دارائیهای و،.م.م دریافتنی،ذخیره

 تجزیه دولج از متفاوت بنابراین میباشد کل دفتر حساب دوره پایان مانده جزئیات شامل جدول این (:فهرست)آزمایشی تراز-2

 های هزینهنگهداری، و تعمیرات تجاری،هزینه پرداختنی تجاری،ح دریافتنی جمله؛ح از حسابهایی شامل معموالَ و  است تحلیل و

 .باشد می درامدها سایر و مالی

 منابع رسای با را صاحبکار سوابق در شده ثبت مبالغ بطوریکه کند می پشتیبانی را خاصی مبلغ جدول این :مبالغ تطبیق-3

 ح معین مانده تطبیق صورت بانکی، صورتحساب با نقد وجه موجودی مانده تطبیق مانند؛صورت دهد می مطابقت اطالعات

 ... و فروشندگان صورتحسابهای با پرداختنی ح مانده تطبیق صورت مشتریان، از دریافتی های تائیدیه با دریافتنی
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 وجود حریفت صاحبکار حسابهای مانده در آیا کند ارزیابی تا کند می کمک حسابرس به آزمونها این :بودن معقول آزمونهای-4

 ک،ذخیرهاستهال آزمونهای؛هزینه شامل است ممکن که اند مقدماتی تحلیلی روشهای همان ها آزمون این بنابراین خیر یا دارد

 .باشند... و و.م.م.مالیات،ذ

 های فآزمونها،تحری گستره و خالصه را حسابرسی خاص روشهای بکارگیری از حاصل نتایج جدول این :روشها از ای خالصه-5

 یاو دریافتنی ح از خواهی تایید نتایج از ای خالصه جدول مانند کند می مستند را حسابرس های گیری نتیجه و شده کشف

 .کاال موجودی های مشاهده از ای خالصه جدول

 آزمون طول در شده رسیدگی مدارک مثل)شده انجام آزمونهای جزئیات جدول این :پشتیبان مدارک به رسیدگی جدول-6

 و شده امانج آزمونهای کردن جدول؛مستند این هدف دیگر عبارتی به.دهد می نشان را معامالت گروه جزئیات آزمون و( کنترلها

 .آزمونهاست اهداف از آمده بدست های نتیجه

 کارکنان ارک ساعات و زمانی بودجه قبیل از اطالعاتی شامل و باشد می مفید حسابرسی کار مدیریت در جدول این :اطالعاتی-7

 .شود نمی شامل را حسابرسی شواهد و روشها بنابراین.است حسابرسی

 ایه پرونده در منعکس سازمانی برون مستندات از شده بایگانی های فهرست شامل جدول این :سازمانی برون مستندات-8

 های موافقتنامه از دریافتی،تصاویری های تائیدیه شامل؛پاسخ و اند شده آوری جمع حسابرس توسط که است حسابرسی

 .شود می...  و صاحبکار

 و یتمدیر کنترل تحت عملیات اقتصادی صرفه و کارایی،اثربخشی ارزیابی سیستماتیک فرایند :از عبارتند عملکرد حسابرسی

 ، فعالیتها ابیارزی فرایند دیگر؛ عبارتی به. ذینفع یا ذیصالح افراد به عملیات بهبود برای هایی توجیح با همراه نتایج گزارش

 .منابع حداقل از دهاستفا با کیفیت بهبود یا و حفظ با متصور ستانده به نسبت واقعی ستانده حداکثر گرفتن نظر در با...  و  عملیات

 استانداردهای حسابرسی عملکرد : 

 :شامل که عمومی استانداردهای(الف

 ای حرفه صالحیت-3      کیفیت کنترل وبرقراری ای حرفه و تخصصی مراقبتهای-2         استقالل-1

 :عملیات اجرای استانداردهای(ب

     مدارک-5     مدیریتی کنترلهای-4        مقررات و قوانین رعایت-3        سرپرستی-2              ریزی برنامه-1

 :گزارشگری استانداردهای(ج

 گزارش توزیع-5                    گزارش رائها-4               گزارش محتوای-3              گزارش موقع به ارائه-2        مکتوب گزارش-1

 : عملکرد حسابرسی اصول

 .گردد تلقی طرفانه بی و مستقل کامالَ جریانی عنوان به باید عملکرد حسابرسی-1

 قادیانت و جویانه عیب نگاهی و تنگناها رفع و مشکالت شناخت برای مدیریت اختیار در است ابزاری عملکرد حسابرسی-2

 .ندارد

 .دهد می قرار نظر مورد فعالیتها کننده محدود عوامل و امکانات مجموعه با ارتباط در عملکرد ارزشیابی-3

 .کرد برخورد متعهدانه و مسئوالنه مسائل با باید عملکرد حسابرسی در-4

 .شود می داده دخالت مدیریت فکر طرز عملکرد حسابرسی انجام در-5

 .شود می انجام رسیدگی مورد وضعیت به آگاه و متخصص افراد توسط عملکرد حسابرسی-6

 : تفاوت حسابرسی عملکرد و حسابرسی صورتهای مالی

شاهده عملیاتی و صورتهای مالی موارد افتراق ذیل م حسابرسیدر اهداف آنهاست به همین جهت بین  حسابرسیهاتفاوت عمده 

 می شود:

 حسابرسیتهی به اظهار نظر درباره صورتهای مالی است در حالی که است که من مواردیحسابرسی صورتهای مالی درگیر -1

 .استحسابهاز محدوده رسیدگی  شرکت،خارجوانب انتخاب شده سازمان و و صرفه اقتصادی ج کارایی،اثربخشیعملیاتی با هدف 
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 هداف و رویکرد های کلی تری است.اصورتهای مالی دارای  حسابرسیحسابرسی عملیاتی برخالف -2

 با تمام سطوح سازمانی است و ارزیابی اثربخشو دارای یک ارتباط  هاستحرفه ای مستلزم انواع مهارت  حسابرسی عملکرد-3

 مالی،تولید، مهندسی و کنترل موجودی،خدماتو  جمله؛حسابداریتمامی جوانب یک سازمان است مثل بخشهایی از 

 ..و اداری و .. مشتریان،اعتبارات،پرسنلی

 رعایت است. ابرسیحسصورتهای مالی و  حسابرسیدر مقایسه با  حسابرسیشکل مدرن  حسابرسی عملکرد به عنوان یک-4

عملکرد نقش  حسابرسی ست.درا حسابرسصورتهای مالی در نقش  حسابرسیعملکرد و  حسابرسیتفاوت اصلی بین -5

 صورتهای مالی بیشتر اعتبار بخشی به صورتهای مالی است. حسابرسیبیشتر ارزیابی فعالیت ها ست ولی در  حسابرس

عملکرد به صورت پروژه مجزا  حسابرسیراری انجام می شود در حالی که الی طی یک چرخه ساالنه تکمحسابرسی صورتهای -6

 انجام می شود.

عملکرد در قالب یک شکل  حسابرسیاستاندارد شان است طوری که طرح ریزی  وسطحکل  یکی دیگر از تفاوتهای آنها در ش-7

 استاندارد ثابت بسیار مشکل است.

 برای نقاط ضعف مربوط به عملکرد مدیران است و زمینه را هاییم و توصیه زال رهنمودهایحسابرسی عملکرد همواره دارای -8

 ی نماید.مو یا عملکرد سازمان و ارتقای کیفیت اجرای کارها هر چه بیشتر و بهتر فراهم  طرح،برنامهبرای بهبود اجرای یک 

عامل تجزیه و تحلیل در آن نقش نیز می باشد و  ه،کیفیبودصورتهای مالی که کمی  حسابرسیحسابرسی عملکرد برخالف -9

د نظر فزونی منافع بر مخارج را بیشتر م اقتصادی،محدودیتبسزایی دارد بطوری که ضمن کمک به تخصیص بهینه منابع واحد 

 قرار می دهد.

 

 

 :بدیهی فرضیات ماهیت

  ; قائلند بدیهی فرضیات برای ویژگی پنج منطق علمای و فالسفه معموالً

 اند ضروری علمی زمینه هر توسعة برای-1

  ندارند تأیید قابلیت مستقیماً -2

 باشند می استنتاج برای مبنایی -3

  هستند تئوری ساختار یک ایجاد مبانی -4

 .دارند قرار تردید و پرسش معرض در علم پیشرفت پرتو در-5

 « نیست آنها اثبات به نیازی که است بدیهی فرضیات ،تعدادی علمی هر آغاز نقطۀ»:گوید می «ارسطو»

 توان مین آغازین نقطة یک  داشتن بدون را استدالل. داد تشخیص را بدیهی فرضیات وجود دالیل توان می کوتاه عبارت این از

 فرضیات.  پذیرفت را آنها سؤالی بدون باید که  هستند قضایا از نوعی بدیهی فرضیات این ، درحقیقت.  کرد شروع

 تأییدی چنین و ددا قرار آزمون مورد توان می را آنها از حاصل نتایج اما ، ندارند تأیید قابلیت مستقیماً اینکه علیرغم  بدیهی

 .  دارند  بدیهی فرضیات خود حقیقت بر داللت

  توسعه هم و دایجا برای هم تا باشند داشته را ذیل ویژگیهای  باید   بدیهی رضیات ف که  است  معتقد  « چرچمن  وست  چارلز »

 :باشند مفید تئوری ساختار

 ،تئوریهای آورد نمی دوام چندان لرزان ای پایه اساس بر شده تهیه باشند،ساختار سازگار یکدیگر با باید  بدیهی فرضیات -1

 .باشند داشته مطابقت واقع دنیای با توانند نمی ، بدیهیمتضاد فرضیات اساس بر شده ایجاد

 .باشد کافی آن تئوریهای وحمایت اثبات برای باید علم هر  بدیهی فرضیات -2

 : دارند وجود بدیهی ،فرضیات میگوید «چمبرز»

 فرضیات بدیهی حسابرسی
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 ربط بی او   بدیهی فرضیات اگر ، کند می عمل آن در که است جهانی از او درک هیت ما ، انسان یک  بدیهی فرضیات که آنجا از»

 ترین ادهس فرد یک  بدیهی فرضیات آزمون و بررسی.  ندارند را همنوعانش احترام ارزش یک هیچ عملکردش و وی شند با ونابجا

 صونیتم راه تنها فرد منطقی قضاوت چون باشد، می عمل در آوریها نو و ها پیشرفت ومسیر امکان کشف برای روش موثرترین و

 « باشد می وتقلب ریا ، فریبی خود برابر در او

 :  حسابرسی بدیهی فرضیات

 در یریگ نتیجه و استدالل به قادر صورت  این غیر در ، کرد شناسایی را آنها باید ، دارند وجود حسابرسی  بدیهی فرضیات

 . باشند درک قابل همگان برای تا شوند بیان روشن و  صریح  باید فرضیات واین .  بود نخواهیم حسابرسی

 :هستند بندی دسته قابل گروه سه در فرضیات این

 حسابرسی کنندۀ توجیه    بدیهی فرضیات: اول گروه

 حسابرسی رفتاری    بدیهی فرضیات: دوم گروه

 حسابرسی کارکردی   بدیهی فرضیات: سوم گروه

 : حسابرسی کنندۀ توجیه بدیهی فرضیات

 وریتئ اساس و پایه تا است تبیین قابل بدیهی فرض پنج که دهد می نشان حسابرسی معتبر متون موجود ونظرات آرا بررسی

 .هستند حسابرسی گواهی خدمات کنندۀ توجیه فرضیات آنها. نهاد بنا آنها به را حسابرسی وجودی

 فیکا اعتماد قابلیت از مستقل حسابرسان گواهی بدون ، مالی صورتهای در مندرج اطالعات کیفیت» : «بدیهی فرض اولین»

   «.باشد نمی برخوردار

 صورتهای ارائه و تهیه بنابراین.  میدهند تشکیل را مالی صورتهای محتوای که هستند حسابداری اطالعات تهیة مسئول مدیران

 مورد آنرا ی یرپذ باور و  اعتماد  قابلیت که باشد می طرفی بی عامل فاقد که است ارزشیابی خود فرایند یک ، مدیران توسط مالی

 تهیة یحسابدار فرایند مسئول بلکه ، اند مالی مباشرت وظیفه  ایفای گزارش مسئول تنها نه مدیران ، دهد می قرار تردید

 و تهیه و حسابداری روشهای انتخاب اختیار و قدرت مدیران که محیطی در موجود شرایط در باشند می نیز مالی صورتهای

 صورتی در فقط . نیست مورد بی مالی صورتهای این سازمانی برون گان کننده استفاده نگرانیهای ، دارند را مالی صورتهای  ارائه

 انجام . باشند داشته تمایل نشده حسابرسی مالی صورتهای از استفاده به مالی صورتهای سازمانی برون کنندگان استفاده که

 ودنش پذیرفته اگر که است حسابرسی فلسفة و تئوری در فرض ترین اساسی بدیهی فرض این. داشت نخواهد ضرورتی حسابرسی

 بود نخواهد منطقی ، بعدی بدیهی فرضیات

 توسط مالی صورتهای در مندرج اطالعات کیفیت ،گواهی پاسخگویی فرایند از بخشی عنوان به: »«بدیهی فرض دومین»

 «.است راهکار ،مطلوبترین مستقل حسابرس

 ، شود می مالاع  ها، شرکت و سازمانها بر ذینفعان جانب از که نظارتی اقدامات تمام میان از که کند می تصریح بدیهی فرض این

 .است تر ضروری حال عین در و منطقی ، معقوالنه ( حسابرسی برهزینة فایده فزونی به توجه با ) مستقل حسابرسی

 های ینیب پیش حسابرسی» که باورند  این  بر  مذکور  پرسشگران  ،  دارد قرار  برخی  پرسش و تردید مورد بدیهی فرض این

 فرایند از بخشی که... و«عملیاتی حسابرسی»،« مدیریتی کنترل های سیستم ارزیابی» ، «واشتباه تقلب کشف»،« مالی

 .است مدنظر مالی حسابرسی وفقط است شده گرفته نادیده فرض این در. آنهاست زعم به پاسخگویی

  «شود می حاصل حسابرسی انجام ،با ذینفعان برای مالی صورتهای در مندرج اطالعات کیفیت گواهی:»«بدیهی فرض سومین»

 مسیست یک توسط یعنی)  مستقل حسابرسی انجام با مالی صورتهای کیفیت اثبات و تأیید که کند می قید بدیهی فرض این

((  واالس) ) که طور همان ، باشد اختیاری عملکرد یک نباید نتیجه در و شود می حاصل نحو بهترین به(  سازمانی برون نظارتی

 در.  ستا نیاز جهانی سطح در حسابرسی به که ، است استوار جهانی باور براین حسابرسی علمی متون از اعظمی بخش ، گوید می

 ستقلم حسابرسی انجام با ، است ضروری عمومی رفاه برای مالی اطالعات اینکه فرض با که شود می تبیین ، بدیهی فرض این

 .  شود می حمایت کننده مصرف از ، کننده گزارش های سازمان و برشرکتها
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 در مندرج اطالعات کیفیت گواهی برای باطنی و ظاهری مستقل موضع دریک حسابرس(( : ))  بدیهی فرض سومین)) 

 (( دارد قرار مالی صورتهای

 أییدت دهندۀ انجام فرد که است ضروری یعنی.  است مستقل حسابرسی عمل و تئوری در ها استنباط مهمترین از یکی فرض این

 انجام ، زند یم لطمه وی قضاوت به که ای بالقوه و موجود فشارهای از فارغ را کار این باشد قادر مذکور اطالعات کیفیت اثبات و

 بموج باید شود حسابرس استقالل مانع که چیزی هر که دهد می نشان موضوع این و است حسابداری جوهرۀ استقالل.  دهد

 . گردد نگرانی

 کافی تجربۀ و مهارت دارای مالی صورتهای در مندرج اطالعات کیفیت گواهی برای حسابرس((:))بدیهی فرض چهارمین))

 . (( است

 سحسابر کنیم فرض که بجاست بنابراین.  است پیچیده و فنی بسیار موضوع یک کیفیت اثبات و تأیید به مربوط حسابرسی

 گانکنند تدوین دیدگاه با بدیهی فرض این.  داراست را حسابرسی اهداف به دستیابی برای مناسب و کافی تجربة و مهارت

 وانبعن و دارد مطابقت حسابرس کافی مهارت و ای حرفه صالحیت ، فنی آموزش مورد در آمریکا در حسابرسی استانداردهای

  است شده بیان دارد خاصی مهارتهای به نیاز که حسابدهی و گویی پاسخ فرایند از بخشی

 . (( است گو پاسخ ، خود کار کیفیت به نسبت ای حرفه کارشناس یک بعنوان حسابرس((:))  بدیهی فرض پنجمین))

 در انمدیر و است قانونی و فیزیکی بطور مدیریت و ،ذینفعان مالکیت ،تفکیک بزرگ وشرکتهای سازمانها اصلی ویژگیهای از

 آگاهی روزمره و جاری عملیات از دارند تمایل آنها ذینفعان ، سازمانها و شرکتها توسعة با.  دارند قرار آنها نمایندگی موقعیت

 دارای ، اردمو از برخی در ذینفعان آن بر عالوه.  هستند دور وسازمانها شرکتها از ذهنی و فیزیکی نظر از لکن ، باشند داشته

 . هستند موقت منافع

  حسابرسی رفتاری بدیهی فرضیات

 ، تأیید کار مسئول حسابرس رفتاری ویژگیهای درباره خاصی کلیدی فرضیات شامل حسابرسی، تئوری و فلسفه از جنبه این

 است مالی صورتهای در مندرج حسابداری اطالعات کیفیت گواهی و اثبات

 وجود منافعی تضاد گونه هیچ حسابرسی تحت شرکت یا  سازمان مدیریت و مستقل حسابرس بین:»«بدیهی فرض اولین»

 «.ندارد

 مندی هرهب آن هدف که دهند می انجام را کاری حسابرسان و دارد عهده به که است کاری شکوفایی و رشد به مند عالقه مدیریت

 شده تأیید عاتاطال از باید که است فعانینذی  از  یکی  مدیریت  واقع در.  سازگارند هم با اهداف این.  است متعددی منافع از

 تضاد هگون هیچ حسابرس و مدیر بین که کنیم تصور است منطقی و دارد وجود ای جانبه دو منافع رو این از.  شود مند بهره

 احساس تاس ممکن مدیر یک ، معینی شرایط تحت آمد خواهد بوجود تضاد این مدت کوتاه در وجود این با . ندارد وجود منافعی

 مدهایپیشا چنین از کامالً باید حسابرس که.  است حسابرسی تحت شرکت یا و سازمان و خود نفع به ، حسابرس فریب که کند

 .باشد آگاه احتمالی

 نهاآ و شود اعمال حسابرسان بر که ندارد وجود منطقی غیر نظارتی یا مقرارتی محدودیت گونه هیچ«:» بدیهی فرض دومین»

 «.بازدارد مالی صورتهای در مندرج اطالعات گواهی از را

 ، موجود مقررات و قوانین که میشود فرض یعنی.  دارد وجود حسابرسی انجام جهت کافی حمایت که شود تصور است منطقی

 درمورد مرا این.  دارد باز خود نیاز مورد شواهد به دسترسی حق اعمال از را حسابرسان که نیستند استثنایی و محدودیت شامل

 .  است روریض موارد در ذینفعان سایر و سهامداران با ارتباط برقراری حق دارای حسابرسی بویژه.  کند می صدق نیز سهامداران

 به و هندد انجام اثربخش را خود کار باشند قادر حسابرسان که ندارد وجود ضمانتی هیچ ، نشود پذیرفته بدیهی فرض این اگر

 این از اکشوره اکثر مقررات و قوانین که دهند می نشان دنیا سراسر در موجود شواهد.  یابند دست حسابرسی نظر مورد اهداف

 . کنند می حمایت بدیهی فرض
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 مالی درصورتهای مندرج اطالعات کیفیت گواهی برای وباطنی ظاهری مستقل موضع دریک حسابرس(:)بدیهی فرض سومین)

 (دارد قرار

 أییدت دهندۀ انجام فرد که است ضروری یعنی.  است مستقل حسابرسی عمل و تئوری در ها استنباط مهمترین از یکی فرض این

 انجام ، زند یم لطمه وی قضاوت به که ای بالقوه و موجود فشارهای از فارغ را کار این باشد قادر مذکور اطالعات کیفیت اثبات و

 . گیرد می قرار جدی تردید و شک مورد وی نظر اظهار و حسابرسی ، نکند عمل طرفانه بی حسابرس اگر.  دهد

 کافی تجربۀ و مهارت دارای مالی صورتهای در مندرج اطالعات کیفیت گواهی برای حسابرس(:)  بدیهی فرض چهارمین)

 . ( است

 سحسابر کنیم فرض که بجاست بنابراین.  است پیچیده و فنی بسیار موضوع یک کیفیت اثبات و تأیید به مربوط حسابرسی

 گانکنند تدوین دیدگاه با بدیهی فرض این.  داراست را حسابرسی اهداف به دستیابی برای مناسب و کافی تجربة و مهارت

 وانبعن و دارد مطابقت حسابرس کافی مهارت و ای حرفه صالحیت ، فنی آموزش مورد در آمریکا در حسابرسی استانداردهای

 . است شده بیان دارد خاصی مهارتهای به نیاز که حسابدهی و گویی پاسخ فرایند از بخشی

 . (( است گو پاسخ ، خود کار کیفیت به نسبت ای حرفه کارشناس یک بعنوان حسابرس(( : ))  بدیهی فرض پنجمین))

 در که است خدمتی حسابرسی .   کند  اعمال را مناسبی ای حرفه تعهدات که میکند ایجاب مستقل حسابرس ای حرفه موقعیت

 ، خدمت این کنندگان  استفاده که آنجا از.  شود می ارائه گزارش یک شکل به ، حسابرسی روشهای اعمال و آزمونها حاصل آن

 بنابراین. کنند نمی دریافت حسابرسان فعالیتهای مورد در آنرا از غیر به محسوسی  وشواهد کرده دریافت را مذکور گزارش فقط

 .. دباشن داشته ای حرفه کارشناس یک بعنوان حسابرس به کافی اطمینان ، حسابرسی گزارش از کنندگان استفاده است الزم

 حسابرسی کردی کار بدیهی فرضیات

 وروشهای کردی کار های جنبه تایید جهت در فرضیات این . هستند حسابرسی فعالیت به مربوط بدیهی فرضیات سوم گروه

 و حسابرسی شواهد کفایت بودن دسترس در ، شده حسابرسی مالی اطالعات کیفیت به فرضیات این . شود می تبیین حسابرسی

 است مربوط حسابرس هدفمند گزارش ضرورت

 مندرج اطالعات کیفیت تواند می حسابرس آنها کمک به که دارد وجود استاندارهایی یا اصول:» «بدیهی فرض اولین»

 «.کند ارزشیابی را مالی درصورتهای

 بر کتهاشر و سازمانها ذینفعان به شده گزارش مالی صورتهای کیفیت ، مدیریتی پاسخگویی و شرکتی حاکمیت از  بخشی بعنوان

  شود بیان زارشگ قابل اقتصادی پدیدهای از نمودهایی باز بعنوان  آنها اعتماد قابلیت و گیری تصمیم برای آنها بودن مربوط اساس

 ، رضف این بدون پس.  بدانیم حسابرسی اهداف اساس و  پایه بعنوان را کیفیت ارزیابی معیارهای چنین  که است منطقی .

. کند گواهی و تأیید را مالی صورتهای در مندرج حسابداری  اطالعات  اعتماد  قابلیت و بودن مربوط تواند نمی حسابرسی

 ایران رد »،  «منصفانه ارائه» مشخص نا عبارت از مالی صورتهای در مندرج حسابداری  اطالعات کیفیت بیان برای حسابرسان

 آن از قوقیح عرف و ازسنت پیروی وبا دارد قانونی ای ریشه ، گویی پاسخ از بخشی بعنوان واژه این. کنند می استفاده «مطلوب

 .شود می استفاده

 سیحسابر و وجوددارد مالی صورتهای کیفیت مورد در حسابرسی نظر تأیید برای ومعتبر کافی شواهد:»«بدیهی فرض دومین»

 «.کند ارزشیابی و آوری جمع معقول ای هزینه وبا منطقی  زمان یک در را  شواهد این میتواند

 ینا رسیدگی مسئول  حسابرس  . است فنی پیچیده  فرایند یک فرعی محصول ، مالی صورتهای در مندرج حسابداری  اطالعات

 باید ای رفهح مراقبت اعمال با ، کار این انجام برای. است مالی  گزارشگری یعنی ، فرایند این محصول کیفیت تعیین و فرایند

 بطور سیحسابر کار  انجام احتمال از حسابرس ، نشود پذیرفته بدیهی فرض این اگر.  باشد داشته وجود معتبر و کافی شواهد

 گرد لمعقو ای هزینه با و زمانی محدودۀ در کافی و مناسب ، معتبر شواهد است الزم همچنین.  داشت نخواهد آگاهی مطلوب

 به  طالعاتا تأمین منظور به سریعتر هرچه ، مالی سال پایان از پس باید حسابرسی پس.  شود استفاده نظر اظهار  برای و آوری

 .شود انجام ذینفع ی ها گروه سایر و سهامدارن برای موقع
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 « .هستند اهمیت با تحریف از عاری  ، مالی صورتهای در مندرج حسابداری اطالعات«: » بدیهی فرض سومین»

 هدف عموم، انتظارات علیرغم براین بنا.  است مالی صورتهای در مندرج اطالعات کیفیت گواهی ، حسابرسی اصلی هدف

 فرض گرا.  پردازند می خود کار به ، اشتباه و تقلب وجود فرض پیش بدون حسابرسان. باشد نمی اشتباه و تقلب کشف حسابرسی

 ستانداردهایا طبق  اکنون که آنچه از فراتر ای برنامه باید.  است وتقلب اشتباه شامل ، حسابرسی مورد مالی صورتهای که کنیم

 . کنیم ریزی طرح شود می دانسته ضروری ، حسابرسی

 «.برد می بین از را اهمیت با های تحریف احتمال ، داخلی کنترل:»«بدیهی فرض چهارمین»

 وضعیت به بستگی حسابرسی برنامه هر رسیدگیهای حجم ، ماهیت ، نوع ، ریسک مدل بر مبتنی حسابرسی اساس بر

 برطرف ار ها تقلب و ها اشتباه احتمال ، مناسب داخلی کنترل سیستم یک وجود ، فرض این اساس بر.  دارد داخلی  کنترلهای

 مناسب داخلی هایکنترل اعمال با ولی است تردید مورد برود بین از کامالً ها تقلب و اشتباه وجود امکان که این ، البته.  میکند

 .داد کاهش آنرا میتوان

 صورتی رابه مالی درصورتهای مندرج اطالعات اعتماد قابلیت و بودن مربوط تواند می حسابرس:»  بدیهی فرض پنجمین

 «.نماید ابالغ ذینفعان به هدفمند

 ستفادها آیا که است موضوع این به مربوط ، مالی صورتهای در مندرج اطالعات ابالغ فایدۀ  ، دهد می نشان منطقی استدالل

 اگر کنند؟ درک را شده تأیید حسابداری اطالعات کیفیت درباره حسابرس نظر مفهوم و معنی توانند می اطالعات این از کنندگان

 حاکمیت و گویی پاسخ فرایند بر حسابرسی تأثیر ، نیستند حسابرس تأیید تفسیر و درک به قادر کنندگان استفاده که شود فرض

 .بود خواهد تردید قابل و انگیز بر سوال ، شرکتی

 گواهی و اثبات ، تأیید

 بر داللت ثباتا که کنند می فکر آنها. ندارد  ای افتاده جا معانی و مفاهیم ، گواهی و اثبات ، تأیید های واژه ، ای عده برای

.  است  وانسانی تجربی علوم در اثبات واژه از یکسان برداشت از ناشی موضوع این ، دارد تردیدها تمام برابر در برهان و استدالل

 نهو معناست با نه نفسه فی قضیه یک.  دهد می تشکیل را منطقی قضایای بررسی جوهرۀ پذیری اثبات و اثبات ، فلسفه در

 تعیین برای که  دانیمب باید ، بدانیم آنرا اثبات نحوه باید ، قضیه یک معنای درک منظور به.  بدانیم پذیر اثبات آنرا مگر ، سودمند

 .دهیم انجام باید کارهایی چه آن نادرستی یا و درستی

 

 

 DeAngelo) آنجلو دی توسط که است تعریفی حسابرسی، درباره ها تعریف ترین متداول از یکی:  تعریف کیفیت حسابرسی

 : حسابرس که این احتمال از بازار( استنباط)ارزیابی: است کرده تعریف گونه این را حسابرسی کیفیت او. است شده ارائه(1981

 و کند کشف را کار صاحب حسابداری سیستم یا مالی تهای صور در اهمیت با تحریفات موارد نخست  

 دهد راگزارش شده کشف اهمیت با تحریف اینکه دیگر . 

  حریفاتت  موارد  حسابرس  اینکه احتمال و حسابرس شایستگی به کند راکشف اهمیت با تحریفات موارد حسابرس اینکه احتمال

 . دارد بستگی حسابرس استقالل به کند، راگزارش شده کشف اهمیت با

 . کند می  تعریف,  حسابرس اعتباردهی میزان حسب بر را حسابرسی کیفیت (Palmrose،1988)  پالمروس

 دنبو عاری معنی به حسابرسی کیفیت بنابراین، است، مالی تهای صور به نسبت اطمینان ایجاد حسابرس، هدف که آنجا از

 .است اهمیت با تحریفات از شده حسابرسی مالی صورتهای

 دیدگاه طوریکه به است ینفعان ذ گروه به حسابرسی،توجه کیفیت تعریف درخصوص مهم نکتهمفهوم کیفیت حسابرسی : 

 :است زیر بشرح مواردی بیانگر حسابرسی کیفیت درخصوص ذینفع، گروه دو احتمالی

 گذاران سرمایه منظر از کیفیت مفهوم (1

  حسابرسی کمیته منظر از کیفیت مفهوم (2

 مروری بر کیفیت حسابرسی
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، ها داده)شامل آن اساسی های جنبه که قرارداد موردمشاهده مشخص قالب 3 رادر حسابرسی کیفیت توان می مفهومی صورت به

 .(هستند زمینه عوامل و خروجی ها، ورودی

 ورودی ها

 و ارزشها و اخالق حسابرس، تجربه مهارت، شامل ورودی این که است حسابرس شخص خود یها، ورود مجموعه عوامل از یکی

 فرآیند با رسیحساب انجام و آنالین و روز به حسابرسی ازانجام است عبارت مهم یهای ورود این از دیگر یکی و است آنها فکر طرز

 واهدخ منتج حسابرسی ابزارهای کارگیری اثربه در که حسابرسی روش انجام صحت همانند مسائلی به مربوط که صحیح و مطلوب

 فهد به ودستیابی حمایت جهت در عوامل این همه که کافی، میزان به فنی پشتیبانی بودن دسترس در موضوع وهمچنین شد

 .باشد حسابرسی کیفیت

 خروجی ها 

 .گیرند می قرار سنجش مورد ذینفعان سایر و سهامداران توسط کیفیت ارزیابی معیارهای عنوان به ها خروجی اغلب

 هب زیاد احتمال به حسابرسی نهایی محصول عنوان به مالی تهای صور روی بر حسابرسی گزارش مشاهده مثال عنوان به 

 . داشت خواهد حسابرسی  کیفیت گیری ه انداز بر مثبتی تاثیر مشاهده، قابل کامل محصول و موضوع یک عنوان

 موثر که زمانی خصوص به است، حسابرسی کیفیت کننده تسهیل مهم موارد از دیگر یکی عنوان به شرکتها امور اداره نحوه 

 .باشد سازمان درون اخالقی رفتارهای و شفافیت سطح و محیطی شرایط بر

 زمانی وصخص به  باشند تاثیرگذار حسابرسی کیفیت بر قادرند که هستند عواملی جمله از نیز قوی و مثبت مقررات و قوانین 

 .شوند نهادینه موثر بصورت فرآیندحسابرسی درون در و شده مشخص چارچوب ایجادیک باعث مقررات و قوانین که

 یرندگ قرار حسابرسان کار کیفیت بر نظارتی وفرآیند ناظر عوامل عنوان به توانند می مقررات و دیگرقوانین طرفی از. 

 کیفیت بر تواند می که است دیگرمواردی از نیز اجرایی و مالی مدیران و حسابرسان بین موثر وگوی گفت و نظر تبادل و بحث 

 .دهد قرار تاثیر تحت را حسابرسی کیفیت اندازه همان به و باشد موثر مالی شهای گزار

 حسابرسی استانداردهای شفافیت و بهبود ISA ابرسیحس المللی بین استانداردهای به نسبت نظر تجدید به منجر اساسا ها 

(IAASB)است شده. 

 تالشهای یاد شده منجر به بهبود استاندارد در زمینه های زیر شده است : 

 تاکید ،متفکرانه حسابرسی ارتقای اهداف، بر تمرکز القای: یکپارچه حسابرسی یک عنوان به حسابرسی کلی رویکرد به توجه (1

 .تردید و شک اهمیت بر

 سطتو ای حرفه غلط اظهارنظر بابت از بیشتری خطرات معرض در کلی طور به که مالی تهای صور از هایی جنبه به توجه (2

 .معامالت با مرتبط منصفانه برآوردارزشهای و برآوردها در تخمین درخصوص: مثال عنوان به بود خواهد حسابرس

 .اتمستند بازبینی و بررسی و سازمانی برون مستندات و اطالعات بر درتاکید ویژه به حسابرسی شواهد کیفیت به توجه (3

 .ومدیریت حسابرسان بین سازنده و باز وگوی گفت براهمیت تاکید با حسابرسی تعامالت و ارتباطات (4

  ستنده عواملی طورکلی حسابرسان،به ازدیدگاه حسابرسی موثربرکیفیت عواملعوامل موثر بر عرضه حسابرسی با کیفیت باال: 

 شده شفک بااهمیت تحریفات ازگزارش اقتصادی انگیزه یا مالی درصورتهای اهمیت با تحریفات درکشف حسابرسان برتوانایی که

 .دارند اثر

 انواع زا آنان درک باشد، بیشتر حسابرسان تجربه میزان چه هر که اند دریافته فردریک و لیبی:حسابرسان تجربیات میزان.1

 یابد می افزایش مالی صورتهای در موجود تحریفات

 دیدگاه از حسابرسی کیفیت شاخص عنوان به را حسابرسان علیه بر حقوقی دعاوی میزان واتز و لیز :حقوقی دعاوی.2

 می قرار وقیحق ادعاهای معرض در بیشتر که حسابرسانی اند یافته دست نتیجه این به آنها. اند قرارداده آزمون مورد حسابرسان

 . کنند می استفاده حسابرسی یافته انسجام فناوری از کمتر گیرند،



 

www.irhesabdaran.ir Page 45 
 

 یپشتیبان حسابرسی کیفیت و حسابرسی موسسه اندازه بین مثبت ازرابطه ازتحقیقات بسیاری: حسابرسی موسسات اندازه.3

 ، تردارندباال کیفیت با حسابرسی ارائه برای قویتری انگیزه ، بزرگتر حسابرسی های موسسه که است معتقد آنجلو دی کنند می

 دادن زدستا نگران ، زیاداست تعدادمشتریانشان که آنجا از و آورند دست به بازار در بهتری شهرت که هستند مند عالقه زیرا

 بازار وقعت رو، این از دارند، گتری بزر مشتریان بزرگ حسابرسی های موسسه که اند داده نشان دیوید و نیو.  نیستند مشتری

 رسیحساب موسسات که دادنشان  کلیولینوکس . یابد می افزایش حسابرسان از مالی تهای صور در موجود تحریفات کشف برای

 .دارند صادقانه گزارش صدور برای بیشتری انگیزه ، کوچک حسابرسی های موسسه به نسبت ، بزرگ

 می دفاع خود ای حرفه شهرت از سرمایه بازار در حسابرسان که نظریه این از دفاع برای زیمرمن و واتز :شهرت کسب انگیزه.4

 کسب نگیزها هرحال، به. است حسابرسان استقالل حفظ برای ای انگیزه شهرت،.  اند کرده استناد تاریخی های نمونه به ، کنند

 .است استقالل حفظ برای نظارتی خود کار و ساز شهرت،

 آن حسابرسی در حسابرسان که صنعتی نوع بین که است بیانگرآن زمینه دراین شده انجام تحقیقات: گرایی تخصص.5

 یک در بیشتری تجربه حسابرسی موسسه قدر هر عالوه، به .وجوددارد مستقیم رابطه حسابرسی گزارش وکیفیت تبحردارند

 نمونه، رایب. کند می پیدا برتر کیفیت با حسابرسی خدمات ارائه به بیشتری عالقه مثبت، شهرت ایجاد دلیل به کند، کسب صنعت

 االتریب حسابرسی کیفیت از عمده دلیل دو به خاص، صنعت حسابرسی در ویژه تخصص با حسابرسان   که داد نشان آراند بنیتو

 و رسیحساب مداوم اجرای دلیل به صنایع آن حسابرسی و حسابداری ومشکالت مسائل با بیشتر آشنایی اول،. هستند برخوردار

 .صنایع از خاص گروه آن حسابرسی در شهرت حفظ و کسب برای انگیزه دوم،

 : همچون عواملی که دهد می نشان حسابرسی کیفیت زمینه در شده انجام تحقیقات

 با تمد طوالنی ارتباط منع درشرکتها، حسابرسی کمیته تشکیل حسابرسان، ادواری تعویض حسابرسی، الزحمه حق بودن معقول

 ان،حسابرس کردن پاسخگو برای کاری و ساز ایجاد بزرگتر، حسابرسی موسسات تشکیل و کوچکتر موسسات ادغام کاران، صاحب

... حسابرسی، موسسات ساالنه بندی  رتبه پیشگان، هم بررسی بر تاکید خاص، صنایع حسابرسی -حسابرسان گرایی تخصص

 .شوند می حسابرسی کیفیت تقویت به منجر که هستند مواردی

 

 

 : حسابرسی هدفهای به رسیدن های گام

 بشناسید را حسابرسی مسئولیتهای و هدفها. 1

 کنید تقسیم ها چرخه به را مالی صورتهای. 2

  بشناسید را مالی صورتهای درباره مدیریت ادعاهای. 3

 بشناسید را افشا موارد و حسابها مانده معامالت، گروههای به مربوط حسابرسی عمومی هدفهای. 4

 بشناسید را افشا موارد و حسابها مانده معامالت، گروههای به مربوط حسابرسی خاص هدفهای. 5

  ، اهمیت  با  های جنبه  تمام  از  مالی صورتهای آیا اینکه درباره بتواند حسابرس که است این: مالی صورتهای حسابرسی از هدف

   کند اظهارنظر خیر یا است شده تهیه حسابداری استانداردهای طبق

 و تهیه به مربوط داخلی های کنترل حفظ و برقراری طراحی، مناسب حسابداری های رویه بکارگیری و انتخاب :مدیریت مسئولیت

 موجود شرایط در معقول حسابداری وردهایبرآ انجام  -اشتباه  و تقلب از ناشی اهمیت با تحریف فاقد مالی صورتهای ارائه

 سبک منظور به حسابرسی اجرای و ریزی برنامه مسئول حسابرس.  است مالی صورتهای درباره نظر اظهار :حسابرس مسئولیت

 داده رخ شتباها یا تقلب آیا اینکه یا هستند اهمیت با تحریف هرگونه از عاری مالی صورتهای آیا اینکه درباره معقول اطمینانی

 .میباشد است

 که باشد یا گونه به مالی صورتهای در نشده اصالح تقلبات یا اشتباهات اگر:  اهمیت بی تحریف با مقایسه در بااهمیت تحریف

  دشو می تلقی اهمیت با بگذارد اثر کند می استفاده مالی صورتهای از که منطقی شخص یک گیری تصمیم بر برود احتمال

 مسئولیتها و هدفهای حسابرسی
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 برسیحسا هر در است آورده دست به حسابرسی انجام در حسابرس که است قطعیتی میزان از معیاری اطمینان: معقول اطمینان

 عواملی زا ها محدودیت این که گذارد می تاثیر اهمیت با های تحریف کشف در وی توانایی بر که دارد وجود ذاتی محدودیتهای

 : شود می ناشی زیر موارد چون

  است جامعه از ای نمونه آزمون نتیجه حسابرسی شواهد بیشتر (1

 داخلی کنترلهای ذاتی های محدودیت وجود (2

 نیستند مطلق اما هستند کننده متقاعد ، حسابرسی شواهد بیشتر (3

  است اطمینان عدم مستلزم ذاتی صورت به که است ای پیچیده برآوردهای شامل حسابداری (4

 است مشکل بسیار امری مالی صورتهای در ها تقلب تشخیص (5

 اهمیت بی ای اهمیت با میتوانند دو هر که است تقلب یا اشتباه از ناشی مالی صورتهای در تحریف:  تقلب با مقایسه در اشتباه

 شامل هک است فریبکارانه یا عمدی تقلب (. محاسبات در اشتباه)  است مالی صورتهای در عمدی غیر تحریف یک اشتباه .باشند

 متقلبانه گزارشگری و(  نقدی فروش سند در آن نکردن ثبت و فروش زمان در نقد وجه دریافت مانند) داراییها از استفاده سوء

 .شود می( فروش واقع از بیشتر ارائه)

 شواهد اعتبار از ای نقادانه ارزیابی پرسشگر، ذهنی با حسابرس که معناست این به ای حرفه تردید نگرش:  ای حرفه تردید

  آورد عمل به آمده دست به حسابرسی

 یجستجو در حسابرس های مسئولیت بین تمایزی حسابرسی استانداردهای:  اهمیت با اشتباهات کشف در حسابرسان مسئولیت

 خیر یا است اهمیت با تحریف گونه هر از عاری مالی صورتهای آیا اینکه درباره باید حسابرس. نمیشود قائل تقلب و اشتباه

 می قلبت مرتکب که کارکنانی یا مدیریت زیرا است دشوارتر اشتباه کشف به نسبت تقلب کشف اغلب. کند ارائه معقول اطمینان

 برای سیحسابر صحیح اجرای و ریزی برنامه در را حسابرس مسئولیت ، کشف بودن دشوار اما کنند پنهان را آن کوشند می شوند

 .دهد نمی تغییر آنها کشف

 : ها دارایی از سوءاستفاده با مقایسه در متقلبانه گزارشگری از ناشی تقلب

 مهمی تفاوت اما است بار زیان مالی صورتهای از کنندگان استفاده برای دو هر ها دارایی از سوءاستفاده و متقلبانه مالی صورتهای

 می زیان ندکن گیری تصمیم خواهند می که کنندگانی استفاده به متقلبانه مالی صورتهای که است این دارد وجود دو این بین که

 ینندب می زیان ودیگران دهندگان اعتبار و سهامداران گیرند می قرار استفاده سوء مورد ها دارایی که وقتی اما رساند

 مقررات و قوانین رعایت عدم : مالی صورتهای حسابرسی در مقررات و قوانین رعایت ارزیابی در حسابرسان مسئولیت

 است جاری مقررات و قوانین خالف که رسیدگی مورد واحد توسط عمد به یا سهو به کاری ندادن یا دادن انجام از عبارتست

 نقض دمور در حسابرس مسئولیت 25 بخش حسابرسی استاندارد موجب به(.  زیست محیط قوانین یا مالیاتی قوانین نقض مانند)

 ای حرفه یدترد با را حسابرسی باید لذا است، مالی صورتهای در اشتباه و تقلب مورد در مسئولیتهایش مانند مقررات و قوانین

  . خیر یا دارد وجود مقررات و قوانین رعایت عدم بر مبنی شواهدی آیا که کند ارزیابی حسابرسی هر در و کند اجرا

 : شود توجه آنها به مالی صورتهای تهیه در باید که مقرراتی و قوانین رعایت عدمموارد 

 از ناختش قوانین، این شناخت برای حسابرسی روش بهترین. گیرند قرار توجه مورد قوانین برخی باید مالی صورتهای تهیه در

 ستا قانونی ذیصالح مقامات با صاحبکار مکاتبات وارسی و مدیریت از جو و پرس و رسیدگی مورد واحد کار و کسب و صنعت

 با بالغم تعیین به قوانین این :است موثر مالی صورتهای در افشاء موارد تعیین در که مقرراتی و قوانین رعایت عدم موارد

 ارز سعیرت زیان و سود گزاشگری و ثبت نحوه مثال عنوان به)دارد اشاره شوند، افشا مالی صورتهای در و ثبت باید که اهمیت

 .هستند مالی صورتهای بر مستقیم اثر دارای قوانین از دسته این(. دولتی شرکتهای توسط

 وع،ن باید حسابرس حالت این در :شود می آگاه مقررات و قوانین رعایت عدم احتمال از که مواردی در حسابرس عمل نحوه

 : کند توجه نکات این به احتمالی آثار ارزیابی در و بشناسد را موارد این احتمالی آثار و ماهیت

 ...(و مجازات نقدی، جریمه مانند) مالی بالقوه آثار (1
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  مالی بالقوه آثار افشای ضرورت (2

 مالی صورتهای ارائه مطلوبیت لحاظ از مالی بالقوه آثار اهمیت میزان (3

 : مالی صورتهای از کنندگان استفاده به مقررات و قوانین رعایت عدم موارد گزارش نحوه

 نظر ایدب حسابرس باشد نشده افشا مناسب طور به آن همراه یادداشتهای و مالی صورتهای در رعایت عدم اهمیت با موارد اگر 

 حسابرس ددار باز قبول قابل و کافی شواهد کشف از را حسابرس رسیدگی مورد واحد مدیریت اگر و. کند اظهار مردود یا مشروط

 واحد طرف از نه محدودیت این اگر اما. کند می ارائه نظر اظهار عدم یا مشروط نظر رسیدگی مورد دامنه در محدودیت دلیل به

 دهد قرار ارزیابی مورد خود گزارش بر را رعایت عدم این آثار باید باشد موجود شرایط از ناشی بلکه رسیدگی مورد

 :  قانونی ذیصالح مقامات به مقررات و قوانین رعایت عدم موارد گزارش نحوه

 و قوانین طشرای برخی در اما دارد می باز ثالث اشخاص به قوانین رعایت عدم موارد گزارش از را او حسابرس رازداری مسئولیت

 .دارد می بر حسابرس عهده از را مسئولیت این مقررات

 :  حسابرسی کار از انصراف و مقررات و قوانین رعایت عدم

 وجود با است ممکن حسابرس کند خودداری مقررات و قوانین رعایت عدم موارد درباره الزم اصالحات از رسیدگی مورد واحد اگر

 بداند ضروری را کار از انصراف آنها بودن اهمیت کم

 ای چرخه رویکرد از استفاده با را حسابرسی حسابرسان: )صورتهای مالی را به چرخه ها تقسیم کنید ( حسابرسی هدفهای تعیین

 موارد و ابهاحس مانده آزمون اجرای با و اند شده دوره پایان های مانده به منجر که معامالت گروههای حسابرسی آزمون اجرای و

 هر وردم در اطمینان از ترکیبی کسب را حسابرسی انجام برای راه ترین اثربخش و کارآترین حسابرسان .دهند می انجام افشا

 میگیرند، ظرن در حسابرسی هدف چندین معامالت از گروه هر برای و دانند می مربوطه حساب دوره پایان مانده و معامالت از گروه

 یحسابرس هدفهای و حسابها مانده به مربوط حسابرسی هدفهای معامالت، به مربوط حسابرسی هدفهای) : شامل اهداف این

 صورتهای متقسی با حسابرسی :شویم آشنا مدریت ادعاهای با است الزم آنها بررسی از قبل که باشد می افشا و ارائه به مربوط

 کدیگری از مستقل کامل بطور ولی شود می حسابرسی جداگانه طور به بخش هر. شود می انجام کوچکتر اجزای و بخشها به مالی

 است ممکن اام گیرند می قرار جداگانه های بخش در پرداختنی حسابهای و ثابت های دارایی اینکه وجود با مثال برای)  نیستند

 (. است نشده ثبت پرداختنی حساب یک که دهد نشان ثابت های دارایی حسابرسی

 ای نتیجه به توان می مجموع در و شوند می ترکیب نتایج شد کامل بخشها سایر با آن ارتباط و بخش هر حسابرسی اینکه از بعد

 .یافت دست مالی صورتهای مورد در

 تلخیص یمال صورتهای و کل دفتر در و ثبت روزنامه دفتر در که مشابه معامالت که اینست ای چرخه رویکرد از استفاده منطق

 و گذارد می تاثیر ها چرخه بیشتر روی که است کل دفتر حساب مهمترین نقد وجوه. گیرند می قرار چرخه یک در شوند می

 : از عبارتند شده استفاده کتاب این در که هایی چرخه. کند می مرتبط هم به را ها چرخه بیشتر

      کارکنان و حقوق چرخه( 3     پرداخت و خرید چرخه( 2             مطالبات وصول و فروش چرخه (1

 بازپرداخت و سرمایه تحصیل ( چرخه5       انبارداری و موجودی چرخه (4

 مالی تهایصور در افشا و ارائه و حسابها مانده معامالت، گروههای درباره مدیریت ضمنی یا آشکار ادعاهای :مدیریت ادعاهای

 : کند درک بخش رضایت حسابرسی عملیات انجام برای را ادعاها این باید حسابرس. است

 افشا و ارائه به مربوط ادعاهای (3       حسابها مانده به مربوط ادعاهای( 2   معامالت گروههای به مربوط ادعاهای (1

 : معامالت گروههای به مربوط ادعاهای

 .است رسیدگی مورد واحد به مربوط و داده رخ حسابداری دوره در واقعاً شده ثبت رویدادهای و معامالت: وقوع .1

 اند شده ثبت شود، ثبت باید که رویدادهایی و معامالت همه: بودن کامل .2

 .اند شده ثبت درست رویدادها به مربوط اطالعات و مبالغ: بودن صحیح .3

 .اند شده ثبت درست و مربوط حسابهای در رویدادها و معامالت: بندی طبقه .4
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 .اند شده ثبت مربوط مالی دوره در رویدادها و معامالت: زمانی انقطاع .5

 : حسابها مانده به مربوط ادعای

 اند اشتهد وجود ترازنامه تاریخ در واقعاً اند شده گنجانده ترازنامه در که مالکانه حقوق و ها بدهی ها، دارایی: وجود (1

 اند شده گنجانده حقیقت در شدند می ارائه مالی صورتهای در باید که هایی حساب همه: بودن کامل (2

 ثبت سبمنا نحو به تخصیص یا ارزشیابی از ناشی تعدیل گونه هر و منعکس حسابها در درستی به مبالغ: تخصیص و ارزشیابی (3

 .است شده

 ا،ه بدهی و اقتصادی واحد به متعلق ها دارایی بر مترتب حقوق مشخص تاریخ یک در که این: تعهدات و مالکانه حقوق (4

 هستند اقتصادی واحد تعهدات

 :افشا و ارائه به مربوط ادعاهای

 .است صادیاقت واحد به مربوط و داده رخ شده، افشا موضوعات دیگر و معامالت رویدادها،: تعهدات و مالکانه حقوق و وقوع. 1

 . اند شده افشا شد، می افشا مالی صورتهای در باید که مواردی همه: بودن کامل. 2

 اند شده افشا درست مبالغ با و مطلوب نحو به مالی غیر و مالی اطالعات: ارزشیابی و صحت. 3

 افشا اردمو و شده بندی طبقه توضیحی یادداشتهای و مالی صورتهای در مناسب طور به مبالغ: بودن فهم قابل و بندی طبقه. 4

 هستند فهم قابل و روشن شده

 ردهایاستاندا موجب به مناسب و کافی شواهد آوری جمع برای چارچوبی ارائه معامالت به مربوط حسابرسی هدفهای از مقصود

 اینکه از بعد. متفاوتند ها موقعیت به بسته شواهد اما اند مشابه دیگر حسابرسی به حسابرسی یک از هدفها. است حسابرسی

 طمربو حسابرسی خاص هدفهای تدوین برای توانند می هدفها این کرد مشخص را معامالت به مربوط عمومی هدفهای حسابرس

 برای ایدب معامالت به مربوط حسابرسی خاص هدف یک کم دست.گیرند قرار استفاده مورد معامالت از گروه هر برای معامالت به

 .شود ارائه معامالت به مربوط حسابرسی عمومی هدف هر

 معامالت به مربوط حسابرسی هدفهای
 ادعاهای مدیریت هدفهای عمومی هدفهای خاص حسابرسی مربوط به معامالت برای فروش

 وقوع وقوع فروشهای ثبت شده مربوط به کاالی ارسال شده برای مشتریان واقعی است.

 کامل بودن کامل بودن معامالت فروش موجود ثبت شده اند

 فروشهای ثبت شده مربوط به مبالغ کاالی ارسال شده است و به طور صحیح صورتحساب و ثبت شده است

 معامالت فروش به درستی در پرونده های اصلی گنجانده شده و به طور صحیح خالصه شده اند

 صحیح بودن

 نقل و تلخیص
 صحیح بودن

 بندی طبقه طبقه بندی معامالت فروش به درستی طبقه بندی شده اند

 انقطاع زمانی زمانبندی معامالت فروش در تاریخ های صحیح ثبت شده اند

 حسابها مانده به مربوط حسابرسی هدفهای
 مدیریت ادعاهای هدفهای عمومی  مربوط به مانده حسابها برای موجودی ها هدفهای خاص حسابرسی

 وجود وجود در تاریخ ترازنامه وجود دارند همه موجودیهای ثبت شده،

 کامل بودن کامل بودن ند.همه موجودیهایی که وجود دارند شمارش شده اند و در خالصه موجودیها گنجانده شده ا

ست امقادیر موجودی کاال در حسابهای دائم صاحبکار با اقالمی که به طور واقعی در دست 

و حاصل  مطابقت دارد و یا قیمتهای استفاده شده در تعیین ارزش موجودی ها درست است

 ضرب قیمت در مقدار صحیح است و جزئیات به طور صحیح جمع زده شده اند.

ه دی شداقالم موجودی به درستی به مواد اولیه، کار در جریان، و کاالی ساخته شده طبقه بن

 اند.

 انقطاع زمانی خرید و فروش در پایان سال مالی صحیح است.

 جمع اقالم موجودی با دفتر کل مطابقت دارد. 

 موجودی ها زمانی که ارزش قابل تحقق از بین برود کاهش ارزش داده می شوند.

 صحیح بودن

 طبقه بندی

 انقطاع زمانی

 تطبیق جزئیات

 تحقق ارزش قابل
 ارزشیابی و تخصیص

 حقوق مالکانه و تعهدات مالکانه و تعهدات حقوق شرکت در مورد همه اقالم موجودی که فهرست شده حق مالکیت دارد
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 افشا و ارائه به مربوط حسابرسی های هدف
 ادعاهای مدیریت هدفهای عمومی هدفهای خاص حسابرسی مربوط به ارائه و افشا برای تسهیالت مالی دریافتی

وقوع و حقوق مالکانه و  تسهیالت مالی دریافتی وجود دارند و تعهد شرکت می باشند.

 تعهدات

وقوع و حقوق مالکانه و 

 تعهدات

ی الزم مربوط به تسهیالت مالی دریافتی در یادداشتهای همراه صورتهاهمه افشاهای 

 مالی گنجانده شده اند

 کامل بودن کامل بودن

 صحت و ارزشیابی صحت و ارزشیابی موارد افشا در یادداشتهای مربوط به تسهیالت مالی دریافتی صحیح هستند

ه بلند مدت طبقه بندی شدتسهیالت مالی دریافتی به درستی به تعهدات کوتاه مدت و 

 اند و موارد افشا شده در صورتهای مالی قابل درک اند

طبقه بندی و قابل فهم 

 بودن

 طبقه بندی و قابل فهم بودن

  هاآن آوری جمع با که شواهدی و صحیح حسابرسی هدفهای مورد در باید حسابرس :شود می برآورده حسابرسی هدفهای چگونه

 یبرا مناسب شناسی روش یک از است عبارت حسابرسی فرآیند. بگیرد تصمیم سازد برآورده حسابرسی هر در را هدفها این

 همه همچنین و است مناسب هم و کافی هم شده آوری جمع شواهد اینکه از اطمینان حصول منظور به حسابرسی سازماندهی

 :است خاص مرحله 4 شامل و است گردیده برآورد هم و شده مشخص هم الزم حسابرسی هدفهای

 :کنید طراحی و ریزی برنامه را حسابرسی رویکرد: اول مرحله

 :دهد می قرار تأثیر تحت را حسابرس انتخابی رویکرد مهم، دومسأله

 .گردد آوری جمع باید حسابرس ای حرفه مسئولیت برآوردن برای مناسب و کافی شواهد. 1

 .شود حداقل باید شواهد آوری جمع بهای. 2

 :از عبارتند حسابرسی رویکرد طراحی و ریزی برنامه در اصلی جنبه سه 

 رسیدگی مورد واحد فعالیت از شناخت (1

 اهمیت و خطر برآورد های سیستم شناخت (2

 داخلی کنترل و حسابداری (3

 کنید اجرا را معامالت گروههای جزئیات آزمون و کنترلها آزمون: دوم مرحله

 هستند خشب اثر کنترلها دارد عقیده که هنگامی را شده ریزی برنامه ی برآورد کنترل خطر کاهش بتواند حسابرس آنکه از قبل

 .نامند می نترلهاک آزمون عموماً را آزمونها نوع این به مربوط های رویه. کند آزمون را کنترلها اثربخشی باید ابتدا کند، توجیه

 جزئیات نآزمو فرآیند این کنند، می ارزیابی معامالت پولی مبالغ اثبات با را صاحبکار معامالت های ثبت همچنین حسابرسان

 . شود می نامیده معامالت گروههای

 :کنید اجرا را افشا موارد و حسابها مانده جزئیات آزمون و تحلیلی روشهای: سوم مرحله

 :دارد وجود مرحله این برای روشها از عمده دسته دو

 خیر، یا ستنده معقول ها داده دیگر یا حسابها مانده اینکه ارزیابی برای روابط و ها مقایسه از استفاده با: تحلیلی روشهای (1

 است ممکن حسابرس دریافتنی حسابعای و فروش معامالت بودن صحیح از اطمینان برای مثال برای. شود می استفاده

 را ماهانه شفرو جمع همچنین و دهد قرار آزمون مورد عادی غیر عمده مبالغ برای معموالً را روزنامه دفتر در فروش معامالت

 جودو کند، استفاده مناسب نا های ثبت یا صحیح نا فروش قیمت از همیشه شرکت یک اگر. کند مقایسه گذشته سالهای با

 .است محتمل اهمیت با اختالف موارد

 مثال برای حسابهاست مانده در پولی تحریفهای آزمون برای خاص روشهای که: افشا موارد و حسابها مانده جزئیات آزمون (2

 صحیح نا مبالغ کشف منظور به مشتری با حسابرس مستقیم کتبی ارتباط

 :کنید صادر را حسابرس گزارش و تکمیل را حسابرسی: چهارم مرحله
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 اینکه وردم در کلی گیری نتیجه منظور به را آمده بدست اطالعات باید داد انجام را مراحل این تمامی حسابرس اینکه از بعد

 نضمم برای حسابرس گزارش باید حسابرسی شدن کامل از وپس. کند بندی جمع اند، شده ارائه مطلوب نحو به مالی صورتهای

 .شود صادر صاحبکار شرکت شده منشر مالی صورتهای به شدن

 

 

 :کند تهیه زیر موارد تأمین برای و موقع به را حسابرسی مستندات باید حسابرس

  حسابرس؛ گزارش پشتوانه مناسب و کافی مدارک (1

 .مقرراتی و قانونی الزامات و حسابرسی استانداردهای طبق حسابرسی انجام دهنده نشان شواهد (2

 عالوه بر اهداف این بخش ، مستندات حسابرسی نیازهای دیگری چون موارد زیر را برآورده می کند : 

 حسابرسی؛ اجرای و ریزی برنامه در حسابرسی گروه به کمک-الف

 ، 22 بخش طبق خود مسئولیتهای ایفای و کارحسابرسی سرپرستی و هدایت امر در حسابرسی مدیران و سرپرستان به کمک-ب

 تاریخی؛ مالی اطالعات حسابرسی کیفیت کنترل

 خود؛ کار مورد در پاسخگویی به حسابرسی گروه ساختن قادر-پ

 آتی؛ حسابرسیهای به مربوط مهم موضوعات مورد در سابقه نگهداری-ت

 حسابرسی؛ مؤسسه کیفیت کنترل بررسی به تجربه با حسابرس یک ساختن قادر-ث

 .مربوط الزامات یاسایر مقررات و قوانین طبق الزم بررسیهای انجام در مؤسسه از خارج تجربه با حسابرس یک ساختن قادر-ج

 ریزی برنامه شامل) اجراشده حسابرسی روشهای به مربوط سوابق یعنی “حسابرسی مستندات” مستندات حسابداری : 

 .است رسیده آن به حسابرس که نتایجی و شده کسب حسابرسی شواهد ،(حسابرسی

 :دارد زیر موارد از معقول شناختی که( حسابرسی موسسه برون یا درون از) فردی یعنیحسابرس با تجربه : 

 حسابرسی، فرایندهای (1

 مربوط، مقرراتی و قانونی الزامات و حسابرسی استانداردهای (2

 و رسیدگی، مورد واحد فعالیت حوزه تجاری محیط (3

 .رسیدگی مورد واحد صنعت به مربوط مالی گزارشگری و حسابرسی مسائل (4

 و باتجربه حسابرس یک که کند تهیه چنان را حسابرسی مستندات باید حسابرسشکل ، محتوا و میزان مسندات حسابرسی : 

 :کند درک را زیر موارد بتواند نظر مورد حسابرسی کار با قبلی ارتباط گونه هر بدون

  مقرراتی و قانونی الزامات و حسابرسی استانداردهای رعایت در شده اجرا حسابرسی روشهای میزان و اجرا زمانبندی ماهیت، (1

 .مربوط

 .شده کسب حسابرسی شواهد و حسابرسی روشهای اجرای از حاصل نتایج (2

 .مربوط گیریهاینتیجه و حسابرسی جریان در شده مشخص عمده نکات (3

 نکات عمده از جمله شامل موارد زیر است : 

 برآورد و نآ محیط و رسیدگی مورد واحد شناخت ، 31-5 بخش تعریف طبق) انجامد می عمده خطرهای به که موضوعاتی (1

 (.اهمیت با تحریف خطرهای

 قبلی ردبرآو در نظر تجدید لزوم( ب) یا مالی، صورتهای اهمیت با تحریف احتمال( الف) که حسابرسی روشهای اجرای نتایج (2

 .دهدمی نشان را خطرها آن با حسابرس برخورد و بااهمیت تحریف خطرهای از حسابرس

 .آوردمی پدید الزم، حسابرسی روشهای اجرای در حسابرس برای عمده مشکل که شرایطی (3

 .بینجامد حسابرس گزارش تعدیل به تواند می که هایی یافته (4

 مستند سازی
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 که برسد نتیجه این به حسابرس چنانچه استثنایی، شرایط در مستند سازی موارد انحراف از اصول بنیادی یا روشهای تحلیلی :

 هدف به دستیابی چگونگی باید است ناپذیر اجتناب حسابرسی کار با مرتبط اساسی روش یا بنیادی اصل یک از انحراف

 .باشد روشن انحراف، دالیل که آن مگر کند، مستند را انحراف دالیل و جایگزین حسابرسی روشهای اجرای با حسابرسی

 حسابرس در مستند سازی ماهیت ، زمان بندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی اجرا شده موارد زیر را ثبت می کند : 

 .آن تکمیل تاریخ و حسابرسی کار دهنده انجام نام-الف

 .بررسی تاریخ و شده اجرا حسابرسی کار کننده بررسی نام-ب

  تنظیم پرونده نهایی حسابرسی : 

 .کند منظم را حسابرسی هایپرونده حسابرس، گزارش تاریخ از پس مناسب زمان مدت در باید حسابرس (1

 .ستا حسابرسی نهایی هایپرونده تنظیم برای مناسبی زمانی دوره حسابرس، گزارش تاریخ از پس روز 60 تا معموالً (2

 حذف آن نگهداری دوره پایان از پیش را حسابرسی مستندات نباید حسابرس حسابرسی، نهایی هایپرونده تنظیم از پس (3

 .کند

 .است حسابرس گزارش تاریخ از سال پنج حداقل حسابرسی مستندات نگهداری دوره (4

 هایپرونده تنظیم از پس را جدید حسابرسی مستندات افزودن یا موجود حسابرسی مستندات تعدیل حسابرس که مواردی در

 :کند مستند را زیر موارد اضافات، یا تعدیالت ماهیت از نظر صرف باید دهد می تشخیص ضروری حسابرسی نهایی

 .بررسی تاریخ و کننده بررسی فرد نام مقتضی، موارد در و، آن تاریخ و جدید مستندات کننده اضافه یا کننده تعدیل فرد نام-الف

 .اضافات یا تعدیالت انجام خاص دالیل-ب

 .حسابرس گیریهای نتیجه بر اثرآن گونه هر-پ

 حسابرسی روشهای اجرای به حسابرس گزارش تاریخ از پس استثنایی شرایط آمدن پدید دلیل به حسابرس که مواردی در

 :کند مستند را زیر موارد باید رسدمی جدید گیریهای نتیجه به یا شودمی ملزم اضافی یا جدید

 .آمده پدید شرایط-الف

 .آمده بدست نتایج و شده کسب حسابرسی شواهد شده، اجرا اضافی یا جدید حسابرسی روشهای-ب

 .بررسی تاریخ و کننده بررسی فرد نام( مقتضی درموارد) و آن تاریخ و حسابرسی مستندات در تغییر دهنده انجام فرد نام-پ

 

  

  مربوط هایادعا درباره شواهد طرفانه بی ارزیابی و آوری جمع(  سیستماتیک) قاعده با و منظم فرایند از است عبارت حسابرسی

 افراد به نتایج رشگزا و شده تعیین پیش از معیارهای با ادعاها این انطباق میزان تعیین منظور به ، اقتصادی وقایع و فعالیتها به

 .ذینفع

 تعریف نقش حسابرسی در بر گیرنده موارد زیر است : 

 .میشود ناشی اطالعات آن حسابرسی از که حسابداری اطالعات افزوده ارزش ماهیت شناسایی (1

 حسابداری اطالعات کنندگان استفاده اطالعاتی نیازهای به افزوده ارزش کردن مرتبط (2

 آنان عاتیاطال نیازهای و دارد را حسابداری اطالعات اطالعات افزوده ارزش تولید قابلیت حسابرسی چگونه اینکه دادن نشان (3

 .میکند تامین را

 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی : 

 ینا. میسازد ضروری بسیار امری را اطالعات کیفیت مستقیم غیر ارزیابی ، گزارشگری فرایند محیط در شرایط برخی وجود

 :  است زیر شرح به بود خواهد شهادت ارائه و مستقل حسابرسان وسیله به حسابرسی به نیاز کننده توجیه که شرایط

 نقش حسابرسی 
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 وجود القوهب یا بالفعل منافع تضاد اطالعات کننده تهیه و او بین که دهد تشخیص اطالعات کننده استفاده اگر:  منافع تضاد (1

 می مستقل شخصی توسط حسابرسی به نیاز کننده توجیه خود که آید می میان به سهوی یا عمدی تحریف احتمال دارد

 .باشد

 لذا نمایند می گیری تصمیم به اقدام رسیده اطالعات به توجه با گیرندگان تصمیم که آنجا از:  اهمیت با اقتصادی پیامدهای (2

 به و شده غلط یمتصم به منجر میتواند باشد کننده گمراه یا و دار سو ، نامربوط میگیرد قرار آنان اختیار در که اطالعاتی اگر

 است میسر حسابرسی طریق از شده دریافت اطالعات کیفیت از اطمینان کسب.کند وارد زیان گیرنده تصمیم

 نآ تبع به و اطالعات کیفیت تشخیص در مشکل بروز باعث اطالعات، به آن تبدیل فرایند و موضوع پیچیدگی:  پیچیدگی (3

 به دهش گزارش اطالعات کیفیت از اطمینان حصول برای ای وسیله میتواند حسابرسی موارد این در. میشود اشتباهاتی بروز

 .باشد اطالعات آن کننده استفاده

 که باشدمی آن کننده تهیه از اطالعات، کننده استفاده دورافتادگی مستقیم، دسترسی عدم از منظور:  مستقیم دسترسی عدم (4

 رزیابیا امکان دورافتادگی این. باشد سازمانی مقررات و حقوقی موانع از ناشی یا فیزیکی دورافتادگی دلیل به میتواند

 .میسازد ممکن غیر را اطالعات کیفیت مستقیم

 غیر و مستقیم طور به را ها معیار این حسابرس که میشود تعیین اطالعات کنندگان استفاده توسط اطالعات کیفیت معیارهای

 را معیارها طرفی از که دارد اطالعات کنندگان استفاده با دوطرفه رابطه یک حسابرس که گفت میتوان حال. مینماید اخذ مستقیم

 .میدارد اعالم معیارها آن مبنای بر اطالعات کیفیت به راجع را نظرش سپس و کرده دریافت آنها از

 غیر یا ممستقی طور به حسابداری اطالعات کیفیت ارزیابی معیارهای شد اشاره که همانطور  : ویژگی کیفی اطالعات حسابداری

 بر ایدب حسابداری همانند نیز حسابرسی فعالیت لذا.میگیرد سرچشمه اطالعات استفاده موارد و کنندگان استفاده از مستقیم

 شخصیت تفکیک از هدف حسابداری در. باشد متمرکز سازمانی برون کننده واستفاده تجاری واحد بین شخصیت تفکیک

 به رسیدن شخصیت تفکیک از هدف حسابرسی در ولی نماید مشخص را اطالعات بودن مربوط که است معیارهایی به دستیابی

 .کند تعیین را شده گزارش حسابداری اطالعات کیفی های ویژگی که است معیارهایی

 ارزش افزوده ) مضاعف ( حسابرسی متشکل از دو بعد است : 

 ب( بعد اثر بخشی    الف ( بعد کنترلی

 :دارد نظارت اطالعات کیفیت مستقل،بر عاملی عنوان به حسابرسی دلیل دو به کنترلی ازدیدگاه

 و نیاز کننده منعکس باید معیارها این که شده تعیین قبل از معیارهای با حسابداری اطالعات تطابق میزان مستقل بررسی (1

 .باشد اطالعات کنندگان استفاده خواست

  که میداند هکنند تهیه زیرا ، شده تعیین قبل از معیارهای چارچوب در اطالعات تولید جهت کنندگان تهیه برای انگیزه ایجاد (2

 .گرفت خواهد قرار حسابرسی مورد

 از معیارهای که باشند مطمئن توانند می کنندگان استفاده زیرا افزاید می اطالعات اعتبار بر ،حسابرسیبخشی اعتبار دیدگاه از

 رزشا کامل شکوفایی سبب اطمینان این.است شده اطالعات کیفیت بهبود باعث و حاکم گزارشگری فرایند بر شده تعیین پیش

 .   شود می حسابداری اطالعات نهفته

            :بگیرند ارقر حسابرسی قلمرو در توانند نمی نباشند زیر اساسی شرط پنج دارای موضوعات که زمانی تا است باور این بر کمیته

 ادعاها پذیری تایید و پذیری کمیت همچنین و شده گزارش ادعاهای اثبات جهت شواهد استخراج قابلیت (1

   آنها از حاصل نتایج یا و رویدادها و اتفاقات ثبت جهت اطالعات پردازش سیستم وجود (2

  شواهد ارزیابی معیارهای خصوص در نظر اتفاق وجود (3

 (دیگر موضوعات به حسابرسی فعالیت گسترش محدودکننده عوامل از یکی) خدمات ارائه برای حسابرس ای حرفه صالحیت (4

 گزارش ساختار همچنین و نتایج گزارشگری نحوه کردن مشخص (5

 : حسابرس های ویژگی
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 و فردی ویژگیهای گروه دو به و اند آورده وجود به را حسابرس به نیاز که است شرایطی تابع مستقیم طور به ها ویژگی این

 .میشوند تقسیم ساختاری ویژگیهای

 فردی های ویژگی

       استقالل

 باید که است حسابرس استقالل کننده توجیه عامل مهمترین اطالعات، کننده تهیه و کننده استفاده میان منافع تضاد وجود

 .باشد گروه هردو از مستقل

 عمل آزادی ی،ذهن نگرش سازمانی، جایگاه: برد نام را موارد این میتوان میگذارد تاثیر حسابرس استقالل بر که عواملی جمله از

 مالی رابطه و گزارشگری و بررسی در

 جایگاه سازمانی :

 رابطه بین حسابرس و تهیه کننده اطالعات محور اصلی بحث استقالل حسابرس است.

 ای و عملنگرش ذهنی بخشی از اعتقادات و تفکرات حسابرس بوده و بیانگر این است که حسابرسی ، با استقالل ر نگرش ذهنی :

 انجام گرفته است.

 الزمه معتبر بودن حسابرسی، یک نگرش بیطرفانه است و بر قابلیت اتکای قضاوت حسابرس می افزاید. بیطرفی :

 سحسابر که است شواهد ارزیابی و حسابرس،انتخاب ای حرفه قضاوت مبنای  : آزادی عمل در آزمون و گزارشگری حسابرسی

 بیطرفانه نقشی باید گزارشگری و آزمون فرایند در حسابرس واقع در.باشد داشته کافی استقالل و عمل آزادی امر این در باید

  رسیدگی مورد واحد منافع مدافع نه باشد داشته

 .است رسیدگی مورد سازمان با او مالی ارتباط نماید مخدوش را حسابرس استقالل است ممکن که مواردی از یکی

 نیاز کمیته دیدگاه از که است اهمیت با مستقیم غیر مالی منافع گذارد اثر حسابرس استقالل بر تواند می که دیگری مشکالت از

 .گردد مشخص "غیرمستقیم مالی منافع" هم و شود عملیاتی تعریف" اهمیت با" عبارت هم که دارد تحقیق به

 مؤثر ایفای یبرا استقالل دونوع هر وجود که «ظاهری استقالل»  و «واقعی استقالل»: است بعد دو دارای استقالل اصل طورکلی به

 .دارد ضرورت حسابرسی نقش

 .است اطالعات کننده استفاده نگاه از استقالل ، ظاهری استقالل از منظور

 ستد به مشابه موارد سایر و خدمت ضمن ای،آموزش حرفه کار آموزش،تجربه طریق از ای حرفه صالحیت  صالحیت حرفه ای :

 از حسابرس لذا باشد داشته حسابرس ای حرفه صالحیت از درستی ارزیابی تواند نمی اطالعات کننده استفاده که آنجا از.آید می

 .نماید رعایت را ای حرفه صالحیت استانداردهای باالترین پیوسته که است موظف قانونی و ای اخالقی،حرفه دیدگاه

 نه و میگیرد سرچشمه فرد شخصی اعتقادات و ذاتی شخصیت از اخالقی اصول به پایبندیصالحیت اخالقی و سایر ویژگی ها : 

 .باشد یا حرفه های نامه آیین از ای مجموعه از فراتر باید می ای حرفه درستکاری ابعاد لذا.مقررات و قوانین رشته یک از

 به عاتاطال سازمانی برون کنندگان استفاده سوی از مستقیم غیر طور به حسابرس های ویژگی از برخی  :ویژگی های ساختاری 

 .است پذیرش و اختیار شامل شود می شناخته ساختاری ویژگیهای عنوان تحت که ویژگیها این.است شده تفویض او

 این.  ندا نموده اخذ قانونگذار سوی از شواهد آوری جمع و جستجو برای را خود قانونی اختیار حسابرسان:  اختیارات حدود (1

 .است اجتماعی نیاز یک به قانونگذار واکنش مجوز

 دریافت واحدی مدیر از را خود فعالیت مجوز داخلی حسابرس که است این مستقل حسابرس و داخلی حسابرس تمایز وجه (2

 حرفه تشکل یک سوی از باید فعالیت رسمی مجوز دریافت جهت مستقل حسابرس ولی کند می خدمت آن در که نماید می

 .شود شناخته شرایط واجد(  رسمی حسابداران انجمن مثال) ای

 ریافتد اطالعات کیفیت تشخیص براساس ، کنندگان استفاده به دادن یاری در نهفته حسابرسی فعالیت نهایی ارزش: پذیرش (3

 حرفه ارتمه میزان همان به ، وی قضاوت پذیرش نتیجتا و حسابرس به کننده استفاده قلبی اعتماد یا اطمینان.باشد می شده

 .است مهم حسابرس موفقیت در حسابرسی روشهای و حسابرس ای
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