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کلیات
دامنه کاربرد

 -1این اس��تاندارد ،مس��ئولیتهای کلی حس��ابرس مس��تقل را در حسابرس��ی صورتهای مالی طبق
اس��تانداردهای حسابرس��ی ،تبیین میکند .به خصوص ،در این اس��تاندارد اهداف کلی حسابرس مستقل
تعیین میگردد و ماهیت و دامنه کار حسابرسی طراحی شده برای دستیابی به آن اهداف ،توصیف میشود .
این استاندارد همچنین دامنه کاربرد و ساختار استانداردهای حسابرسی را تشریح میکند و مسئولیتهای
کلی حسابرس مستقل در تمام حسابرسیها از جمله الزام به رعایت استانداردهای حسابرسی را مشخص
میکند .از این پس ،به جای واژه ”حسابرس مستقل“ از واژه ”حسابرس“ استفاده میشود.
 -2استانداردهای حسابرسی با پیشفرض انجام حسابرسی صورتهای مالی توسط یک حسابرس ،تدوین
شده است؛ لذا باید هنگام حسابرسی سایر اطالعات مالی تاریخی ،حسب مورد ،تعدیل شود .استانداردهای
حسابرس��ی به مس��ئولیتهایی که ممکن اس��ت در قوانین و مقررات برای حسابرسان درنظر گرفته شده
باش��د ،نمیپردازد .اینگونه مس��ئولیتها ممکن است با مسئولیتهای مشخص ش��ده در استانداردهای
حسابرس��ی متفاوت باشد .در عین حال ،با آنکه اس��تانداردهای حسابرسی ممکن است در چنین شرایطی
کمککننده باشد ،لیکن حسابرس باید از ایفای تعهدات قانونی ،مقرراتی و حرفهای خود اطمینان یابد.
حسابرسی صورتهای مالی
 -3هدف حس��ابرس ،افزایش میزان اطمینان اس��تفادهکنندگان به صورتهای مالی اس��ت .این هدف با
اظهارنظر حسابرس نسبت به اینکه آیا صورتهای مالی از تمام جنبههای بااهمیت ،طبق چارچوب گزارشگری
مالی مربوط تهیه شده است یا خیر ،تأمین میشود .انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و رعایت
الزامات آیین رفتار حرفهای ،مبنای الزم را برای اظهارنظر حسابرس فراهم میکند( .رک :بندت)1-
  -4از آنجا که صورتهای مالی مورد حسابرسی متعلق به دستگاه اجرایی یا واحد گزارشگر (که از این
پس فقط دس��تگاه اجرایی ذکر میش��ود) است لذا توسط مدیران اجرایی و با نظارت ارکان راهبری (نظیر
هیئتامنا) تهیه میش��ود .استانداردهای حسابرسی ،در این زمینه مسئولیتی برای مدیران اجرایی یا ارکان
راهب��ری تعیین نمیکند ،ضمن اینکه قوانین و مقرراتی را که ناظر بر مس��ئولیتهای آنهاس��ت ،نادیده
نمیگیرد .اما حسابرس��ی طبق استانداردهای حسابرس��ی مبتنی بر این فرض است که مدیران اجرایی یا
ارکان راهبری دستگاه اجرایی مسئولیتهایی را پذیرفتهاند که ایفای آنها برای انجام حسابرسی ،اساسی
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اس��ت .حسابرس��ی صورتهای مالی ،مس��ئولیتهای مدیران اجرایی و ارکان راهبری دستگاه اجرایی را
منتفی نمیکند( .رک :بندهایت 2 -تا ت)9 -
  -5استانداردهای حسابرسی به عنوان مبنایی برای اظهارنظر حسابرس ،وی را ملزم میکند نسبت به
عاری بودن صورتهای مالی ،به عنوان یک مجموعه واحد ،از تحریف بااهمیت ناش��ی از تقلب یا اشتباه
اطمینان معقول کسب کند .اطمینان معقول ،سطح باالیی از اطمینان است .اطمینان معقول زمانی بدست
میآید که حسابرس برای کاهش خطر حسابرسی به یک سطح پایین قابل قبول ،شواهد حسابرسی کافی
و مناس��ب کسب کند (خطر حسابرسی به معنی اظهارنظر نامناسب حسابرس نسبت به صورتهای مالی
حاوی تحریف بااهمیت اس��ت) .با این وجود ،اطمینان معقول به منزله اطمینان مطلق نیس��ت ،چرا که به
دلیل محدودیتهای ذاتی حسابرسی بسیاری از شواهد حسابرسی که حسابرس از آنها برای نتیجهگیری
و اظهارنظر استفاده میکند ،قطعی نیست بلکه متقاعدکننده میباشد( .رک :بندهای ت 25-تا ت)49-
 -6حسابرس از مفهوم اهمیت در برنامهریزی و اجرای عملیات حسابرسی و در ارزیابی اثر تحریفهای
شناس��ایی شده بر حسابرس��ی و نیز اثر تحریفهای اصالح نشده (در صورت وجود) بر صورتهای مالی،
اس��تفاده میکند .به طور کلی ،تحریفها ،ش��امل اطالعات حذف ش��ده یا از قلم افتاده ،زمانی بااهمیت
تلقی میش��ود که به طور معقول انتظار رود ،به تنهایی یا در مجموع ،بر تصمیمات اس��تفادهکنندگان که
برمبن��ای صورتهای مالی اتخاذ میش��ود ،اثر گذارد .قضاوت درباره اهمیت ،با توجه به ش��رایط موجود
ص��ورت میگیرد و تحت تأثیر درک حس��ابرس از نیازهای اطالعات مالی اس��تفادهکنندگان صورتهای
مالی و میزان یا ماهیت تحریف یا هر دو قرار میگیرد .حس��ابرس نس��بت به صورتهای مالی به عنوان
یک مجموعه واحد اظهارنظر میکند و بنابراین ،در قبال کشف تحریفهایی که به تنهایی یا در مجموع
بر صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد اثر بااهمیتی نمیگذارد ،مسئولیتی ندارد.
  -7اس��تانداردهای حسابرسی در برگیرنده اهداف ،الزامات ،نحوه اجرا و سایر توضیحات کاربردی است
که برای پش��تیبانی حس��ابرس در کس��ب اطمینان معقول طراحی شده است .اس��تانداردهای حسابرسی،
حس��ابرس را ملزم ب��ه اعمال قضاوت حرفهای و تردی��د حرفهای در تمام مراح��ل برنامهریزی و اجرای
عملیات حسابرسی میکند .حسابرس از جمله ملزم به انجام موارد زیر است:
yyتشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت (ناشی از تقلب یا اشتباه) برمبنای شناخت حسابرس از
دستگاه اجرایی و محیط آن ،شامل کنترلهای داخلی.
yyکسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب درباره وجود یا نبود تحریفهای بااهمیت ،از طریق طراحی و
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اجرای روشهای حسابرسی مناسب در برخورد با خطرهای ارزیابی شده.
yyاظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ،براساس نتایج بدست آمده از شواهد حسابرسی کسب شده.
 -8اظهارنظ��ر حس��ابرس ،ب��ه چارچ��وب گزارش��گری مال��ی و قوانی��ن و مق��ررات مرب��وط بس��تگی دارد.
(رک :بندت)10-
 -9حسابرس همچنین ممکن است در رابطه با موضوعاتی که از حسابرسی ناشی میشود ،مسئولیتهای
گزارش��گری و اطالعرس��انی خاص دیگری در قبال اس��تفادهکنندگان ،مدیران اجرایی ،ارکان راهبری یا
اشخاص خارج از دستگاه اجرایی داشته باشد .این مسئولیتها ممکن است در استانداردهای حسابرسی یا
قوانین و مقررات مربوط تعیین شده باشد.
تاریخ اجرا

 -10این اس��تاندارد برای حسابرس��ی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از  ...و پس از آن ش��روع
میشود ،الزماالجرا است.
اهداف کلی حسابرس

 -11اهداف کلی حسابرس در انجام حسابرسی صورتهای مالی عبارت است از:
الف) کس��ب اطمینان معقول از وجود یا نبود تحریف بااهمیت ناش��ی از تقلب یا اش��تباه در صورتهای
مالی به عنوان یک مجموعه واحد ،تا بدین وس��یله حس��ابرس بتواند نسبت به اینکه صورتهای مالی از
تمام جنبههای بااهمیت ،طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط تهیه شده است یا خیر ،اظهارنظر کند؛ و
ب) گزارشگری نسبت به صورتهای مالی و اطالعرسانی الزم طبق استانداردهای حسابرسی ،براساس
یافتههای حسابرسی.
 -12در تمام مواردی که کس��ب اطمینان معقول برای حس��ابرس میسر نیست و ارائه اظهارنظر مشروط در گزارش
حس��ابرس با توجه به ش��رایط موجود ،برای مقاصد گزارشگری به اس��تفادهکنندگان صورتهای مالی ،کافی نیست،
حس��ابرس طبق استانداردهای حسابرس��ی ،عدم اظهارنظر ارائه میکند یا در مواردی که منع قانونی یا مقرراتی وجود
نداشته باشد ،از کار کنارهگیری میکند.
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تعاریف

 -13برای اهداف اس��تانداردهای حسابرس��ی ،اصطالحات زیر با معانی مش��خص شده برای آنها بکار
رفته است:
الف) چارچوب گزارشگری مالی مربوط -چارچوب گزارشگری مالی که توسط مدیران اجرایی و در موارد
مقتضی ،ارکان راهبری دس��تگاه اجرایی برای تهیه صورتهای مالی انتخاب ش��ده و با توجه به ماهیت
دس��تگاه اجرایی و هدف صورتهای مالی ،قابل پذیرش اس��ت یا به موجب قانون یا مقررات الزامی شده
است.
ب) ش��واهد حسابرسی -اطالعات مورد استفاده توسط حس��ابرس برای دستیابی به نتایجی که مبنای
اظهارنظر وی قرار میگیرد .ش��واهد حسابرسی شامل اطالعات موجود در سوابق حسابداری مبنای تهیه
صورتهای مالی و سایر اطالعات است .برای اهداف استانداردهای حسابرسی:
ب -1-کافی بودن ش��واهد حسابرسی ،معیار کمیت ش��واهد حسابرسی است .کمیت شواهد حسابرسی
تابع ارزیابی حسابرس از خطرهای تحریف بااهمیت و همچنین کیفیت شواهد است.
ب -2-مناس��ب بودن ش��واهد حسابرسی ،معیار کیفیت شواهد حسابرسی اس��ت که به مربوط بودن و
قابلیت اتکای ش��واهد حسابرس��ی در پش��تیبانی از نتیجهگیریهایی که مبنای اظهارنظر حسابرس قرار
میگیرد ،اشاره دارد.
پ) خطر حسابرس��ی -خطر اینکه حسابرس هنگام وجود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی ،نسبت
به آن نظر نامناسب ارائه کند .خطر حسابرسی تابعی از خطر تحریف بااهمیت و خطر عدم کشف است.

ت) حسابرس -شخص یا اشخاصی که حسابرسی را انجام میدهند و معمو ًال شامل مدیر مسئول کار یا
دیگر اعضای تیم حسابرس��ی ،یا مؤسسه حسابرسی است .در استانداردهای حسابرسی چنانچه انجام الزام
یا مس��ئولیتی توسط مدیر مسئول کار مدنظر باش��د ،از اصطالح ”مدیر مسئول کار“ به جای ”حسابرس“
اس��تفاده میش��ود .در بخش عمومی بس��ته به مورد از اصطالحات معادل ”مدیرمسئول کار“ و ”مؤسسه
حسابرسی“ برای این منظور استفاده میشود.
ث) خطر عدم کش��ف -خطر اینکه روشهای حسابرس��ی اجرا شده توسط حسابرس برای کاهش خطر
حسابرسی به یک سطح پایین قابل قبول ،نتواند تحریفی را کشف کند که به تنهایی یا در مجموع با سایر
تحریفها ،بااهمیت است.
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ج) صورتهای مالی -ارائه اطالعات مالی تاریخی شامل یادداشتهای توضیحی به صورتی نظاممند به
منظور نشان دادن منابع اقتصادی و تعهدات یک دستگاه اجرایی در یک مقطع از زمان و تغییرات آنها در
یک دوره زمانی ،طبق یک چارچوب گزارشگری مالی .یادداشتهای توضیحی معمو ًال شامل خالصه اهم
رویههای حس��ابداری و سایر اطالعات توضیحی است .اصطالح ”صورتهای مالی“ معمو ًال به مجموعه
کامل صورتهای مالی که طبق الزامات چارچوب گزارش��گری مالی مربوط تعیین شده است ،اشاره دارد
ولی میتواند به یک صورت مالی منفرد نیز اطالق شود.
چ) فرض اساس��ی در رابطه با مس��ئولیتهای مدیران اجرایی و ارکان راهبری دستگاه اجرایی در قبال
حسابرس��ی -مدیران اجرایی و ارکان راهبری دستگاه اجرایی ،از مسئولیتهای اساسی زیر در قبال انجام
حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی اطالع داشته و به آن اذعان دارند:
چ -1-مسئولیت تهیه صورتهای مالی طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط؛
چ -2-مس��ئولیت طراح��ی ،اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهی��ه و ارائه صورتهای مالی
عاری از تحریفهای بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه؛ و
چ  -3-مسئولیت فراهم کردن موارد زیر برای حسابرس:
چ-3-الف)  امکان دسترسی به تمام اطالعات مربوط به تهیه صورتهای مالی مانند سوابق حسابداری،
چ -3-ب) هرگونه اطالعات اضافی که ممکن اس��ت حس��ابرس از مدیران اجرای��ی یا ارکان راهبری
دستگاه اجرایی برای دستیابی به اهداف حسابرسی درخواست کند ،و
چ -3-پ) امکان دسترس��ی نامحدود به کارکنانی از دستگاه اجرایی که حسابرس دسترسی به آنها را
برای کسب شواهد حسابرسی ،ضروری تشخیص میدهد.
عبارت ”فرض اساس��ی در رابطه با مس��ئولیتهای مدیران اجرایی و ارکان راهبری دستگاه اجرایی در
قبال حسابرسی“ میتواند به اختصار با اصطالح ”فرض اساسی“ نیز بیان شود.
ح) مدیران اجرایی -شخص یا اشخاص مسئول اجرای عملیات دستگاه اجرایی.
خ) تحری��ف -هرگون��ه مغایرت بین مبلغ ،نحوه طبقهبندی ،ارائه یا افش��ای یک قلم گزارش ش��ده در
صورته��ای مالی و مبلغ ،نحوه طبقهبندی ،ارائه یا افش��ای آن قلم طبق الزامات چارچوب گزارش��گری
مالی مربوط .تحریفها میتواند ناشی از اشتباه یا تقلب باشد .در مواردی که حسابرس نسبتبه اینکه آیا
صورتهای مالی از تمام جنبههای بااهمیت به نحو مطلوب ارائه ش��ده اس��ت یا خیر ،اظهارنظر میکند،
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تحریفها همچنین شامل آن بخش از تعدیالت در مبالغ ،نحوه طبقهبندی ،ارائه یا موارد افشا است که به
قضاوت حسابرس ،اعمال آن برای ارائه مطلوب صورتهای مالی از تمام جنبههای بااهمیت ضروری است.
د) اطالع��ات مالی تاریخی -اطالعاتی که در قالب اصطالحات مالی درباره یک دس��تگاه اجرایی ارائه
میش��ود و اساس�� ًا از سیستم حسابداری آن دس��تگاه اجرایی درباره رویدادهای اقتصادی دورههای زمانی
گذشته یا شرایط و اوضاع اقتصادی در مقاطعی از زمان در گذشته بدست میآید.
ذ) قضاوت حرفهای -بکارگیری آموختهها ،تجارب و دانش به دست آمده درباره استانداردهای حسابرسی
و حسابداری و الزامات آیینرفتار حرفهای ،برای اتخاذ تصمیمات مناسب با توجه به شرایط کار حسابرسی.
ر) تردید حرفهای -نگرش��ی که متضمن یک ذهن پرسش��گر (هشیاری نسبت به شرایطی که میتواند
نشانه تحریف ناشی از تقلب یا اشتباه باشد) و ارزیابی نقادانه شواهد حسابرسی است.
ز) اطمینان معقول -یک سطح اطمینان باال (نه مطلق) در رابطه با حسابرسی صورتهای مالی.
ژ) خط��ر تحریف بااهمی��ت -خطر اینکه صورتهای مالی قبل از انجام حسابرس��ی ،به طور با اهمیتی
تحریف شده باشد .این خطر در سطح ادعاهای مدیریت شامل دو جزء زیر است:
ژ -1-خطر ذاتی -آس��یبپذیری ادعای مدیریت درباره یک گروه معامالت ،یک مانده حس��اب یا یک
مورد افشا ،بدون در نظر گرفتن کنترلهای مربوط ،در برابر تحریفی که بتواند به تنهایی یا در مجموع با
سایر تحریفها ،بااهمیت باشد.
ژ -2-خط��ر کنترل -خطر اینکه کنترلهای داخلی دس��تگاه اجرایی نتواند از بروز تحریف در ادعاهای
مدیریت درباره یک گروه معامالت ،یک مانده حس��اب یا یک مورد افش��ا که به تنهایی یا در مجموع با
سایر تحریفها ،بااهمیت است ،پیشگیری یا به موقع آن را کشف و اصالح کند.
س) ارکان راهبری – ش��خص (اشخاص) یا سازمان (سازمانهای) مسئول نظارت بر هدایت راهبردی
و تعهدات مرتبط با پاس��خگویی دس��تگاه اجرایی است .این نظارت ،ش��امل نظارت بر فرایند گزارشگری
مالی اس��ت .در اغلب دس��تگاههای اجرایی منظور از این اصطالح ،هیئتامنا است ،لیکن بسته به ساختار
تشکیالتی و حقوقی دستگاه اجرایی ،ممکن است شامل هیئتامنا ،هیئتعامل یا سایر ارکان مشابه باشد .
انواع ساختارهای راهبری در بندهایت 1-تا ت 8-مطرح شده است.
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الزامات
الزامات اخالق حرفهای مربوط به حسابرسی صورتهای مالی

 -14حس��ابرس باید الزامات اس��تاندارد اخالق حرفهای ،ش��امل اس��تقالل ،را در ارتباط با حسابرس��ی
صورتهای مالی رعایت کند( .رک :بندهایت 11-تا ت)14-
تردید حرفهای

 -15حسابرس باید حسابرسی را با تردید حرفهای برنامهریزی و اجرا کند و مراقب وجود شرایطی باشد
که ممکن است موجب تحریف بااهمیت در صورتهای مالی شود( .رک :بندهایت 15-تا ت)19-
قضاوت حرفهای

 -16حس��ابرس باید قضاوت حرفهای را در برنامهریزی و اجرای حسابرسی صورتهای مالی بکارگیرد .
(رک :بندهایت 20-تا ت)24-
شواهد حسابرسی کافی و مناسب و خطر حسابرسی

 -17برای دس��تیابی به اطمینان معقول ،حس��ابرس باید شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای کاهش
خطر حسابرس��ی به یک س��طح پایین قابل قبول ،جمعآوری کند بهگونهای که بتواند به نتایج معقولی که
مبنای اظهارنظر قرار میگیرد ،دست یابد( .رک :بندهایت 25-تا ت)49-
انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی
رعایت استانداردهای حسابرسی مربوط به کار حسابرسی

 -18حسابرس باید تمام استانداردهای حسابرسی مربوط به کار حسابرسی مورد نظر را رعایت کند .یک
اس��تاندارد حسابرسی ،زمانی در یک کار حسابرسی ،مربوط تلقی میشود که آن استاندارد الزماالجرا بوده
و شرایط تعیین شده در آن استاندارد ،در کار حسابرسی مورد نظر ،وجود داشته باشد( .رک :بندهایت50-
تا ت)54-
 -19حسابرس باید به تمام متن یک استاندارد شامل ”توضیحات کاربردی“ تسلط داشته باشد تا بتواند

178

استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور

اهداف آن را درک و الزامات مربوط را به درستی اعمال کند( .رک :بندهایت 55-تا ت)60-
 -20حس��ابرس نباید به رعایت اس��تانداردهای حسابرسی در گزارش حس��ابرس اشاره کند مگر اینکه
الزامات این استاندارد و تمام استانداردهای حسابرسی مربوط به کار حسابرسی را رعایت کرده باشد.
اهداف تبیین شده در استانداردهای حسابرسی

 -21برای دستیابی به اهداف کلی حسابرس ،باید اهداف بیان شده در استانداردهای حسابرسی مربوط
با در نظر گرفتن رابطه متقابل استانداردها با یکدیگر ،در برنامهریزی و اجرای حسابرسی بکارگرفته شود .
این اقدام به منظور ارزیابی موارد زیر انجام میشود( :رک :بندهایت 61-تا ت)63-
الف)  ضرورت اجرای روشهای حسابرس��ی دیگری ،عالوه بر روشهای الزامی شده در استانداردهای
حسابرسی ،برای دستیابی به اهداف تبیین شده در استانداردهای حسابرسی؛ و (رک :بندت)64-
ب) کافی و مناسب بودن شواهد حسابرسی جمعآوری شده( .رک :بندت)58-
رعایت الزامات مربوط

 -22با توجه به بند  ،23حس��ابرس باید کلیه الزامات یک اس��تاندارد حسابرس��ی را رعایت کند مگر در
شرایطی که:
الف) کل یک استاندارد حسابرسی برای کار حسابرسی مورد نظر کاربرد نداشته باشد ،یا
ب) الزامی خاص از یک استاندارد به آن کار حسابرسی مربوط نباشد ،چرا که الزام مذکور تابع شرایطی
است که در آن کار حسابرسی وجود ندارد( .رک :بندهایت 66-و ت)67-
 -23در ش��رایط اس��تثنایی ،حس��ابرس ممکن اس��ت انحراف از یک الزام مربوط تصریح شده در یک
اس��تاندارد حسابرسی را الزم تشخیص دهد .در چنین شرایطی ،حسابرس باید برای دستیابی به هدف آن
الزام ،روشهای حسابرس��ی جایگزین را اجرا کند .انتظار م��یرود انحراف از یک الزام مربوط تنها زمانی
منطقی باش��د که آن الزام بر اجرای روش خاصی تأکید داشته باشد ولی در شرایط خاص کار حسابرسی،
اجرای آن روش برای دستیابی به هدف آن الزام ،اثربخش نباشد( .رک :بندت)68-
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عدم دستیابی به یک هدف

 -24اگر امکان دس��تیابی به یک هدف مندرج در یک اس��تاندارد حسابرسی مربوط وجود نداشته باشد،
حس��ابرس باید اثر این موضوع را بر دس��تیابی به اهداف کلی حسابرس ارزیابی کند و طبق استانداردهای
حسابرسی ،اظهار نظر خود را تعدیل یا چنانچه منع قانونی یا مقرراتی برای کنارهگیری از کار وجود نداشته
باشد ،از آن کار کنارهگیری کند .عدم دستیابی به یک هدف ،موضوع مهمی است که باید طبق استاندارد
مربوط مستندسازی شود( .رک :بندهایت 69-و ت)70-
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توضیحات کاربردی
حسابرسی صورتهای مالی
دامنه حسابرسی (رک :بند )3

ت -1-حس��ابرس نس��بت به اینکه آیا صورتهای مال��ی از تمام جنبههای بااهمی��ت ،طبق چارچوب
گزارش��گری مالی تهیه شده اس��ت یا خیر ،اظهار نظر میکند .چنین اظهارنظری در تمام حسابرسیهای
صورتهای مالی ،معمول است .بنابراین ،اظهارنظر حسابرس ،مواردی از قبیل تداوم فعالیت دستگاه اجرایی
یا کارآیی و اثربخش��ی اداره امور دس��تگاه اجرایی توسط مدیران اجرایی را تضمین نمیکند .برخی قوانین
یا مقررات ممکن اس��ت حس��ابرس را ملزم به اظهارنظر نسبت به سایر موضوعات خاص مانند اثربخشی
کنترلهای داخلی کند .اگرچه اس��تانداردهای حسابرس��ی مرتبط با اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی،
حاوی الزامات و رهنمودهایی در رابطه با چنین موضوعاتی نیز میباشد ،اما اگر حسابرس برای اظهارنظر
نسبت به چنین موضوعاتی مسئولیت داشته باشد الزم است کار بیشتری را انجام دهد.
تهیه صورتهای مالی (رک :بند )4

ت -2-قوانین و مقررات موجود ،مسئولیتهایی را در رابطه با گزارشگری مالی ،بهعهده مدیران اجرایی
یا ارکان راهبری دس��تگاه اجرایی گذاشته است .حسابرس��ی طبق استانداردهای حسابرسی مبتنی بر این
فرض اس��ت که مدیران اجرایی و ارکان راهبری دستگاه اجرایی از مسئولیتهای خود در قبال موارد زیر
اطالع داشته و آن را پذیرفتهاند:
الف) تهیه و ارائه صورتهای مالی طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط؛
ب) طراح��ی ،اعم��ال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی بهگونهای که عاری از
تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد؛ و
پ) فراهم کردن موارد زیر برای حسابرس:
 -1امکان دسترسی به کلیه اطالعات مربوط به تهیه صورتهای مالی مانند اسناد و مدارک،
 -2هرگونه اطالعات اضافی که حس��ابرس ممکن اس��ت از مدیران اجرایی یا ارکان راهبری دس��تگاه
اجرایی برای دستیابی به اهداف حسابرسی درخواست کند ،و
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 -3امکان دسترس��ی نامحدود به کارکنانی از دس��تگاه اجرایی که حسابرس دسترسی به آنها را برای
کسب شواهد حسابرسی ،ضروری تشخیص میدهد.
ت -3-مدیران اجرایی و ارکان راهبری دس��تگاه اجرایی برای تهیه صورتهای مالی باید اقدامات زیر
را انجام دهند:
yyمشخص کردن چارچوب گزارشگری مالی مربوط با توجه به قوانین و مقررات موجود.
yyتهیه صورتهای مالی طبق چارچوب مشخص شده.
yyتوصیف کافی این چارچوب در صورتهای مالی.
تهیه صورتهای مالی مس��تلزم این است که مدیران اجرایی برای انجام برآوردهای حسابداری معقول
در ش��رایط موجود و انتخاب و بکارگیری رویههای حس��ابداری مناس��ب ،قضاوت خود را بکار گیرند .این
قضاوتها در حیطه چارچوب گزارشگری مالی بکارگرفته شده صورت میگیرد.
ت -4-صورتهای مالی ممکن است طبق یک چارچوب گزارشگری مالی که برای اهداف زیر طراحی
شده است ،تهیه شود:
yyتأمین اطالعات مالی مش��ترک مورد نیاز برای طیف گستردهای از استفادهکنندگان (صورتهای مالی
با مقاصد عمومی) ،یا
yyتأمین اطالعات مالی مورد نیاز برای استفادهکنندگان خاص (صورتهای مالی با مقاصد خاص).
ت -5-چارچوب گزارش��گری مالی برای صورتهای مالی با مقاصد عمومی ،استانداردهای حسابداری
و تفاس��یر مصوب سازمان حسابرسی است .چارچوب گزارش��گری مالی برای صورتهای مالی با مقاصد
خاص و سایر اطالعات مالی توسط سازمان حسابرسی یا دیگر مراجع قانونی تدوین یا مشخص میشود.
ت -6-الزام��ات چارچوب گزارش��گری مالی مربوط ،ش��کل و محتوای صورتهای مالی را مش��خص
میکند .اگرچه چارچوب گزارش��گری مالی ممکن است نحوه شناس��ایی ،ارائه و افشای همه رویدادها یا
معامالت را مش��خص نکند لیکن معمو ًال دربرگیرنده اصول کلی است که میتواند به عنوان مبنایی برای
تدوین و بکارگیری رویههای حسابداری سازگار با مفاهیم زیربنایی الزامات چارچوب استفاده شود.
ت -7-الزامات چارچوب گزارش��گری مالی ،مجموعه کامل صورتهای مالی را مش��خص میکند .در
بس��یاری از چارچوبه��ا ،صورتهای مالی ،ب��ه قصد ارائه اطالعات الزم درب��اره وضعیت مالی ،عملکرد
مالی و جریانهای نقد یک دس��تگاه اجرایی تهیه میش��ود .در چنین چارچوبهایی ،یک مجموعه کامل
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صورتهای مالی شامل ترازنامه ،صورت سود و زیان ،صورت سود و زیان جامع ،صورت جریان وجوه نقد
و یادداشتهای توضیحی مربوط است .در برخی دیگر از چارچوبهای گزارشگری مالی ،مجموعه کامل
صورتهای مالی تنها شامل یک صورت مالی و یادداشتهای توضیحی مربوط است.
نمونههایی از یک صورت مالی منفرد (شامل یادداشتهای توضیحی مربوط) به شرح زیر است:
yyترازنامه یا صورت وضعیت مالی.
yyصورت سود و زیان.
yyصورت جریان وجوه نقد.
yyصورت درآمدها و هزینهها.
مجموعه کامل صورتهای مالی در دس��تگاههای اجرایی که به صورت غیرش��رکتی اداره میش��وند بر
اساس استاندارد شماره ( )1حسابداری بخش عمومی با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی شامل صورت
وضعیت مالی ،صورت تغییرات در وضعیت مالی ،گردش حساب تغییرات در ارزش خالص ،صورت مقایسه
بودجه و عملکرد و یادداش��تهای توضیحی که ش��امل خالصهای از اهم رویههای حس��ابداری و س��ایر
یادداشتهای توضیحی است.
ضمن ًا ارائه صورت جریان وجوه نقد در واحدهای گزارش��گر مش��مول اس��تانداردهای حسابداری بخش
عمومی ،اختیاری است.
ت -8-به دلیل اهمیت فرض اساسی در اجرای عملیات حسابرسی ،حسابرس باید به عنوان پیششرط
پذیرش کار حسابرسی ،مسئولیتهای مدیران اجرایی یا ارکان راهبری دستگاه اجرایی به شرح مندرج در
بندت 2-را در قرارداد حسابرسی درج کند.
مالحظات خاص حسابرسی در بخش عمومی

ت -9-اهداف و الزامات حسابرس��ی صورتهای مالی در واحدهای بخش عمومی گستردهتر از اهداف
و الزامات حسابرسی صورتهای مالی در سایر واحدهای تجاری است .در نتیجه ،فرض اساسی مرتبط با
مسئولیتهای مدیریت ،در حسابرسی صورتهای مالی واحدهای بخش عمومی ممکن است دربرگیرنده
مس��ئولیتهای اضافی مانند مس��ئولیت انجام معامالت و رویدادها طبق قوانین ،مقررات یا سایر الزامات
باشد.
استانداردهای حسابرسی با پیش فرض انجام حسابرسی صورتهای مالی توسط یک حسابرس ،تدوین
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ش��ده است؛ امکان دارد در دیوان محاسبات کش��ور حسابرسی مالی بخشی از یک حسابرسی جامعتر که
شامل موارد زیر است ،محسوب شود:
الف) گواهیدهی پاسخگویی مالی دستگاههای اجرایی شامل رسیدگی و ارزیابی ثبتهای مالی و ارائه
نظر در مورد صورتهای مالی
ب) گواهیدهی پاسخگویی مالی دولت در مجموع
پ) حسابرسی سیستمهای مالی و معامالتی شامل ارزیابی رعایت قوانین و مقررات
ت) حسابرسی کنترلهای داخلی و عملکرد واحد حسابرسی داخلی
ث) حسابرسی درستی و مناسب بودن تصمیمات متخذه توسط اشخاص دستگاه اجرایی مورد رسیدگی
ج) گزارش��گری پیرامون هرگونه موضوع مرتبط با حسابرس��ی که دیوان محاسبات کشور افشاء آن را
الزم بداند.

معمو ًال واژههای حسابرس��ی رعایت و حسابرس��ی مالی بجای یکدیگر بکار میروند .این حسابرسیها
میتواند شامل حسابرسی مالی و بعضی یا همه موارد مندرج در ردیفهای الف تا ج صفحه قبل باشد که با
توجه به سیاستها و برنامههای دیوان محاسبات کشور در دستور کار قرار میگیرند .شیوه نامههای همراه
استانداردهای حسابرسی مالی ،رهنمودهای بیشتری هنگام بکارگیری استانداردهای حسابرسی مالی فراهم
میسازند.

اظهارنظر حسابرس (رک :بند )8

ت -10-حس��ابرس نس��بت به اینک��ه صورتهای مالی از تم��ام جنبههای بااهمی��ت ،طبق چارچوب
گزارش��گری مالی تهیه ش��ده اس��ت یا خیر ،اظهارنظر میکند .بنابراین ،اظهارنظر حسابرس به چارچوب
گزارش��گری مالی مربوط و قوانین و مقررات ذیربط بس��تگی دارد .اغلب چارچوبهای گزارشگری مالی
دربرگیرن��ده الزامات مرتبط ب��ا ارائه صورتهای مالی اس��ت ،از این رو”،تهی��ه“ صورتهای مالی طبق
چارچوب گزارشگری مالی مربوط ،نحوه ”ارائه“ را نیز دربرمیگیرد.
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الزامات اخالق حرفهای مربوط به حسابرسی صورتهای مالی (رک :بند )14

ت -11-حسابرس تابع الزامات اخالق حرفهای مرتبط با حسابرسی صورتهای مالی ،از جمله الزامات
استقالل ،است.
ت -12-اصول اخالق حرفهای دیوان محاسبات کشور ،رعایت اصولی را برای حسابرس در حسابرسی
صورتهای مالی تعیین میکند و یک چارچوب نظری برای کاربرد آن اصول فراهم میکند .اصول اخالق
حرفهای که حسابرس ملزم به رعایت آن است عبارت است از:
(الف) امانت ،اعتبار ،اعتماد
(ب) صداقت و درستکاری
(پ) استقالل ،بیطرفی ،پرهیز از غرضورزی
(ت) رازداری حرفهای
(ث) صالحیت و مراقبت حرفهای
ت -13-از آنج��ا که حسابرس��ی با منافع عمومی س��روکار دارد ،بنابراین طب��ق الزامات اصول اخالق
حرفهای ،حس��ابرس باید مس��تقل از دس��تگاه اجرایی باشد .استقالل شامل اس��تقالل واقعی و استقالل
ظاهری اس��ت .استقالل حسابرس از دس��تگاه اجرایی باعث میشود که وی بدون سازشکاری ،نظر خود
را اظهار کند .اس��تقالل ،توانایی حس��ابرس را برای درس��تکاری و حفظ بیطرفی و نگرش تردید حرفهای
افزایش میدهد.
ت  -14-استاندارد کنترل کیفیت مسئولیتهای مؤسسه حسابرسی را برای تعیین سیاستها و روشهای
طراحی ش��ده جهت دس��تیابی به اطمینان معقول از رعایت الزامات اصول اخالق حرفهای مربوط شامل
استقالل توسط مؤسسه حسابرسی و کارکنان آن ،شرح میدهد.
تردید حرفهای (رک :بند )15
ت  -15-تردید حرفهای مستلزم هشیاری حسابرس نسبت به موضوعاتی از قبیل موارد زیر است:
yyوجود شواهد حسابرسی که با سایر شواهد حسابرسی کسب شده در تناقض باشد.
yyاطالعاتی که قابلیت اتکای اس��ناد و مدارک و نتایج پرسوجوها را به عنوان ش��واهد حسابرسی ،مورد
تردید قرار دهد.
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yyشرایطی که ممکن است حاکی از احتمال وجود تقلب باشد.
yyشرایطی که اجرای روشهای حسابرسی دیگری عالوه بر الزامات مندرج در استانداردهای حسابرسی
را ضروری سازد.
ت -16-حفظ تردید حرفهای در تمام مراحل حسابرس��ی الزامی است ،به خصوص اگر حسابرس قصد
کاهش خطرهایی مانند موارد زیر را داشته باشد:
yyنادیده گرفته شدن شرایط غیرعادی.
yyتعمیم بیش از حد یافتهها ،هنگام نتیجهگیری از مشاهدات حسابرسی.
yyبکارگیری مفروضات نادرست در تعیین ماهیت ،زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی و ارزیابی
نتایج حاصل از آن.
ت  -17-تردید حرفهای برای ارزیابی نقادانه ش��واهد حسابرس��ی ضروری است .تردید حرفهای شامل
ارزیابی نقادانه ش��واهد حسابرس��ی متناقض و قابلیت اتکای اس��ناد و مدارک و نتایج پرسوجوها و سایر
اطالعات اخذ ش��ده از مدیران اجرایی و ارکان راهبری دس��تگاه اجرایی اس��ت .تردید حرفهای همچنین
ش��امل بررسی کفایت و مناسب بودن شواهد حسابرسی کسب شده با توجه به شرایط موجود است ،برای
مثال ،در مواردی که عوامل خطر تقلب وجود دارد و مدرکی که ماهیت ًا در برابر تقلب آس��یبپذیر اس��ت،
تنها شواهد پشتوانه یک مبلغ بااهمیت در صورتهای مالی است.
ت -18-حس��ابرس میتواند اس��ناد و مدارک را به عنوان اسناد و مدارک معتبر بپذیرد مگر اینکه دلیلی
برخالف آن داش��ته باش��د .با این حال ،حس��ابرس باید قابلیت اتکای اطالعاتی را که به عنوان ش��واهد
حسابرس��ی اس��تفاده میش��ود مورد بررس��ی قرار دهد .در مواردی که درباره قابلیت اتکای اطالعات یا
درباره نشانههایی از احتمال وجود تقلب ،تردید وجود دارد (برای مثال ،اگر در جریان حسابرسی شرایطی
بوجود آید که حس��ابرس را متقاعد کند که ممکن اس��ت یک سند معتبر نباشد یا مندرجات آن مخدوش
باش��د) ،استانداردهای حسابرسی ،وی را به انجام بررسیهای بیشتر و تعیین تعدیالت الزم در روشهای
حسابرسی پیشبینی ش��ده یا طراحی و اجرای سایر روشهای حسابرسی برای حلوفصل موضوع ،ملزم
میکند.
ت -19-از حس��ابرس نمیتوان انتظار داشت که س��ابقه صداقت و درستکاری مدیران اجرایی و ارکان
راهبری دس��تگاه اجرایی را نادیده بگیرد .با این حال ،اعتقاد به صداقت و درس��تکاری مدیران اجرایی و
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ارکان راهبری دس��تگاه اجرایی ،نیاز حس��ابرس را به حفظ نگرش تردید حرفهای مرتفع نمیکند یا اجازه
نمیدهد که حس��ابرس هنگام کسب اطمینان معقول ،با ش��واهد حسابرسی ناکافی و یا نامناسب متقاعد
شود.
قضاوت حرفهای (رک :بند )16

ت -20-اعمال قضاوت حرفهای برای انجام مناس��ب کار حسابرس��ی ،امری اساسی است ،زیرا تفسیر
الزامات آیینرفتار حرفهای و استانداردهای حسابرسی و اتخاذ تصمیمات آگاهانه در تمام مراحل حسابرسی،
بدون بهرهگیری از دانش و تجربه درخصوص واقعیتها و ش��رایط موجود میس��ر نیست .اعمال قضاوت
حرفهای ،بهخصوص برای تصمیمگیری درباره موضوعات زیر ،ضروری است:
yyاهمیت و خطر حسابرسی.
yyماهیت ،زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی مورد استفاده برای رعایت الزامات استانداردهای
حسابرسی.
yyارزیابی کافی و مناسب بودن شواهد حسابرسی کسب شده و نیاز به انجام کار بیشتر برای دستیابی به
اهداف استانداردهای حسابرسی و در نتیجه اهداف کلی حسابرس.
yyارزیاب��ی قضاوتهای مدیران اجرایی در بکارگیری چارچوب گزارش��گری مالی مربوط برای دس��تگاه
اجرایی.
yyنتیجهگیری براساس شواهد حسابرسی کسب شده برای مثال ،ارزیابی منطقی بودن برآوردهای انجام
شده توسط مدیران اجرایی در تهیه صورتهای مالی.
ت -21-ویژگی خاص قضاوت حرفهای که از یک حس��ابرس انتظار میرود این اس��ت که آموختهها،
دانش و تجربه وی ،به کسب صالحیت الزم جهت اعمال قضاوت منطقی کمک کند.
ت -22-قضاوت حرفهای در هر مورد خاص ،بر پایه واقعیتها و شرایطی اعمال میشود که حسابرس
از آن آگاه اس��ت .مش��ورت در رابطه با موضوعات پیچیده و بحثانگیز در جریان انجام حسابرسی هم با
دیگر اعضای تیم حسابرس��ی و هم با اشخاص ذیصالح در موسسه حسابرسی یا سایر اشخاص ذیصالح
در خارج از مؤسسه حسابرسی ،به حسابرس در اعمال قضاوتهای آگاهانه و منطقی کمک میکند.
ت -23-برای ارزیابی قضاوت حرفهای این موضوع بررس��ی میشود که آیا این قضاوت منعکسکننده
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بکارگیری مناس��ب اس��تانداردهای حسابداری و حسابرسی بوده و متناسب و سازگار با واقعیتها و شرایط
شناخته شده برای حسابرس تا تاریخ گزارش وی ،است یا خیر.
ت -24-اعمال قضاوت حرفهای در تمام مراحل حسابرس��ی ضروری است .همچنین قضاوت حرفهای
باید بهنحو مناسبی مستند شود .در این خصوص ،حسابرس باید مستندات کافی فراهم کند بهگونهای که
یک حس��ابرس با تجربه که ارتباط قبلی با آن کار حسابرس��ی نداشته است ،بتواند قضاوتهای حرفهای
مهم انجام ش��ده در دس��تیابی به نتیجهگیریه��ای مربوط به موضوعات بااهمی��ت پدید آمده در مراحل
مختلف حسابرس��ی را درک کند قضاوت حرفهای را نمیتوان ب��ه عنوان توجیهی برای اتخاذ تصمیماتی
دانست که مبتنی بر واقعیتها و شرایط کار حسابرسی یا شواهد حسابرسی کافی و مناسب نیست.
شواهد حسابرسی کافی و مناسب و خطر حسابرسی (رک :بندهای  5و )17
کافی و مناسب بودن شواهد حسابرسی
ت -25-ش��واهد حسابرسی برای پش��تیبانی از اظهارنظر و گزارش حس��ابرس ،ضروری است .شواهد
حسابرس��ی ماهیت انباشتش��ونده دارند و اساس�� ًا با اجرای روشهای حسابرس��ی در جریان حسابرسی
کس��ب میشوند .شواهد حسابرسی همچنین ممکن است شامل اطالعات کسب شده از سایر منابع مانند
حسابرس��یهای قبلی (به ش��رطی که حس��ابرس تعیین کند که آیا پس از اتمام حسابرسی قبلی تغییراتی
ایجاد شده است که بتواند مربوط بودن شواهد را برای حسابرسی جاری تحت تأثیر قرار دهد یا خیر) باشد .
عالوه بر س��ایر منابع درون س��ازمانی و برون سازمانی ،سوابق حس��ابداری دستگاه اجرایی ،یکی از منابع
مهم کسب شواهد حسابرسی است .همچنین اطالعاتی که به عنوان شواهد حسابرسی مورد استفاده قرار
میگیرد ،ممکن اس��ت توسط یک کارشناس گردآوری شده باشد .شواهد حسابرسی هم شامل اطالعاتی
است که ادعاهای مدیریت را پشتیبانی و تأیید میکند ،و هم شامل اطالعاتی است که آن ادعاها را نقض
میکند .بعالوه ،در برخی موارد ،عدم دستیابی به اطالعات (برای مثال ،خودداری مدیریت از ارائه تأییدیه
درخواس��ت شده) نیز توسط حسابرس به عنوان شواهد حسابرسی مورد استفاده قرار میگیرد .گردآوری و
ارزیابی شواهد حسابرسی ،بخش عمده کار حسابرس را برای ارائه اظهارنظر تشکیل میدهد.
ت -26-کافی و مناسب بودن شواهد حسابرسی به یکدیگر وابستهاند .کافی بودن ،معیار کمیت شواهد
حسابرس��ی است .مقدار ش��واهد حسابرسی مورد نیاز تحت تأثیر ارزیابی حس��ابرس از خطرهای تحریف
بااهمیت (هر قدر خطرهای ارزیابی ش��ده باالتر باش��د ،احتما ًال ش��واهد حسابرسی بیشتری الزم است) و
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همچنین کیفیت این شواهد (هر قدر کیفیت باالتر باشد ،ممکن است شواهد کمتری مورد نیاز باشد) قرار
میگیرد .به هر حال ،کسب شواهد حسابرسی بیشتر ،کیفیت پایین شواهد را جبران نمیکند.
ت -27-مناسب بودن ،معیار کیفیت شواهد حسابرسی است که به مربوط بودن و قابلیت اتکای شواهد
پش��توانه اظهارنظر حسابرس ،اش��اره دارد .قابلیت اتکای شواهد ،تحت تأثیر ماهیت و منبع کسب شواهد
است و به شرایط خاص کسب این شواهد نیز بستگی دارد.
ت -28-ارزیابی کافی و مناس��ب بودن ش��واهد حسابرسی کسب ش��ده ،برای کاهش خطر حسابرسی
به یک س��طح پایین قابل قبول (که حس��ابرس را به نتیجهگیری منطقی به عنوان مبنای اظهارنظر قادر
میسازد) ،به قضاوت حرفهای حسابرس بستگی دارد.
خطر حسابرسی

ت -29-خطر حسابرس��ی ،تابعی از خطر تحریف بااهمیت و خطر عدم کش��ف است .ارزیابی خطرها بر
مبنای روشهای حسابرسی اجرا شده برای کسب اطالعات مورد نیاز به این منظور و شواهد کسب شده
در جریان حسابرس��ی ،انجام میش��ود .ارزیابی خطر اساس ًا با اعمال قضاوت حرفهای انجام میشود ،نه با
اندازهگیری دقیق.
ت  -30-حس��ابرس ممکن اس��ت در مورد صورتهای مالی که عاری از تحریف بااهمیت است ،اظهار
نظر نادرست (مشروط یا مردود) ارائه کند .در استانداردهای حسابرسی این خطر به دلیل بیاهمیت بودن،
جزء خطر حسابرس��ی محسوب نمیشود .بعالوه ،خطر حسابرس��ی یک اصطالح فنی است که به فرآیند
حسابرس��ی مربوط است و به خطرهای کسب و کار حس��ابرس در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی
مانند زیان ناشی از دعاوی حقوقی ،تخریب وجهه حسابرس یا سایر رویدادهای نظیر آن ،مربوط نمیشود.
خطرهای تحریف با اهمیت

ت -31-خطرهای تحریف بااهمیت میتواند در دو سطح وجود داشته باشد:
yyدر سطح صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد؛ و
yyدر سطح ادعاهای مرتبط با گروههای معامالت ،مانده حسابها و موارد افشا.
ت -32-خطرهای تحریف بااهمیت در س��طح صورتهای مالی ،به معنای خطرهای تحریف بااهمیتی
اس��ت که ارتباط��ی فراگیر با صورتهای مالی به عن��وان یک مجموعه واح��د دارد و بالقوه بر ادعاهای
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متعددی اثرگذار است.
ت -33-ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت در س��طح هر ادعا ،به منظور تعیین ماهیت ،زمانبندی اجرا
و میزان روشهای حسابرس��ی الزم برای کس��ب شواهد حسابرس��ی کافی و مناسب ،انجام میشود .این
شواهد ،حسابرس را قادر میسازد تا در یک سطح پایین قابل قبول خطر حسابرسی ،نسبت به صورتهای
مالی اظهارنظر کند .حس��ابرس از روشهای گوناگون برای ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت اس��تفاده
میکند .برای مثال ،حس��ابرس ممکن اس��ت از مدلی که رابطه کلی اجزای خطر حسابرس��ی را به شکل
ریاضی بیان میکند ،برای دستیابی به یک سطح قابل قبول خطر عدم کشف استفاده کند.
ت -34-خطرهای تحریف بااهمیت در س��طح هر ادعا از دو جزء تش��کیل میش��ود :خطر ذاتی و خطر
کنترل .خطر ذاتی و خطر کنترل ،خطرهای مربوط به دس��تگاه اجرایی اس��ت و مس��تقل از حسابرس��ی
صورتهای مالی وجود دارند.
ت -35-خطر ذاتی برای برخی ادعاها و گروههای معامالت ،مانده حس��ابها و موارد افش��ای مربوط،
بیشتر از سایر ادعاهاست .برای مثال ،خطر ذاتی محاسبات پیچیده یا برآوردهای حسابداری توأم با ابهام
عمده ،معمو ًال بیش��تر است .ش��رایط برون سازمانی که منجر به خطرهای تجاری میشود نیز میتواند بر
خطر ذاتی اثر بگذارد .برای مثال ،پیش��رفتهای فناوری ممکن اس��ت محصولی را از رده خارج کند و در
نتیجه ،موجودی مواد و کاال را بیش��تر در معرض بیشنمایی قرار دهد .عوامل موجود در دس��تگاه اجرایی
و محی��ط آن که به همه گروههای معامالت ،مانده حس��ابها یا موارد افش��ا یا تع��دادی از آنها ارتباط
دارد نی��ز میتواند خطر ذاتی مرتبط با ی��ک ادعای خاص را تحت تأثیر قرار دهد .برای مثال ،میتوان به
عواملی مانند کمبود سرمایه در گردش مورد نیاز برای ادامه عملیات یا روند نزولی یک صنعت با مشخصه
ورشکستگیهای پرشمار ،اشاره کرد.
ت -36-خط��ر کنت��رل ،تابعی از اثربخش��ی طراحی ،اعمال و حفظ کنترلهای داخلی توس��ط مدیران
اجرایی برای مقابله با خطرهایی اس��ت که تهدیدی برای دستیابی دستگاه اجرایی به هدفهای مرتبط با
تهیه صورتهای مالی ،به شمار میرود .با این حال ،کنترلهای داخلی حتی اگر به بهترین نحو طراحی و
اعمال شود ،بدلیل وجود محدودیتهای ذاتی ،تنها میتواند خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی
را کاه��ش دهد اما نمیتواند این خطرها را حذف کند .برای مثال ،این محدودیتها ش��امل احتمال بروز
خطا یا اشتباهات انسانی ،یا دور زدن کنترلها بر اثر تبانی یا زیرپاگذاشتن کنترلها توسط مدیران اجرایی
اس��ت .بدین ترتیب ،برخی مخاطرات کنترلی همواره وجود خواهد داش��ت .در اس��تانداردهای حسابرسی
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ش��رایط آزمون اثربخش��ی کارکرد کنترلها برای تعیین ماهیت ،زمانبندی اجرا و میزان آزمونهای محتوا،
مشخص شده است.

ت -37-استانداردهای حسابرسی معمو ًال به خطر ذاتی و خطر کنترل به صورت مجزا از یکدیگر اشاره
نمیکند ،بلکه به ارزیابی ترکیبی ”خطرهای تحریف بااهمیت“ میپردازد .با این وجود ،حسابرس میتواند
با توجه به فنون یا روشهای انجام کار حسابرس��ی و مالحظات عملی ،خطر ذاتی و کنترل را به صورت
مج��زا یا ترکیبی ارزیابی کن��د .ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت میتواند به صورت کمی (مانند درصد)
یا به صورت غیرکمی باشد.
ت -38-الزامات و رهنمودهای الزم برای تش��خیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت در س��طح
صورتهای مالی و در سطح هر ادعا در استاندارد مربوط ارائه میشود.
خطر عدم کشف

ت -39-در یک س��طح معین از خطر حسابرس��ی ،س��طح قابل پذیرش خطر عدم کش��ف با خطرهای
تحری��ف بااهمیت ارزیابی ش��ده در س��طح هر ادعا ،رابط��ه معکوس دارد .برای مثال ،هرقدر حس��ابرس
خطرهای تحریف بااهمیت را باالتر بداند ،خطر عدم کش��ف پایینتری را میتواند بپذیرد و در نتیجه ،به
شواهد حسابرسی متقاعدکنندهتری نیاز دارد.
ت  -40-خطر عدم کش��ف مربوط به ماهیت ،زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرس��ی اس��ت که
حس��ابرس برای کاهش خطر حسابرس��ی به یک سطح پایین قابل قبول ،برمیگزیند .بنابراین ،خطر عدم
کش��ف تابعی از اثربخشی روشهای حسابرسی و نحوه بکارگیری آن توسط حسابرس است .موضوعاتی
چون:
yyبرنامهریزی مناسب،
yyتعیین ترکیب مناسب گروه حسابرسی،
yyبکارگیری تردید حرفهای ،و
yyسرپرستی و بررسی کارهای حسابرسی انجام شده،
ضمن کمک به افزایش اثربخشی روشهای حسابرسی و نحوه اعمال آنها ،احتمال انتخاب یک روش
حسابرسی نامناسب توسط حسابرس ،کاربرد نادرست یک روش حسابرسی مناسب و تفسیر نادرست نتایج
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حسابرسی را کاهش میدهد.
ت -41-الزام��ات و رهنمودهای الزم برای برنامهریزی حسابرس��ی صورته��ای مالی و نحوه برخورد
حس��ابرس با خطرهای ارزیابی ش��ده در اس��تانداردهای مربوط ارائه میش��ود .با این حال ،به دلیل وجود
محدودیتهای ذاتی حسابرسی ،خطر عدم کشف تنها میتواند کاهش یابد ولی حذف نمیشود.
محدودیتهای ذاتی حسابرسی

ت -42-از حس��ابرس انتظار نمیرود خطر حسابرس��ی را تا حد صفر کاهش دهد ،و حس��ابرس قادر به
انجام این کار نیست ،بنابراین ،حسابرس نمیتواند از وجود یا نبود تحریفهای بااهمیت ناشی از تقلب یا
اش��تباه در صورتهای مالی اطمینان مطلق بدست آورد .این موضوع به دلیل وجود محدودیتهای ذاتی
حسابرس��ی است که باعث میشود بیشتر شواهد حسابرسی که مبنای نتیجهگیری و اظهارنظر حسابرس
قرار میگیرد ،متقاعدکننده باشد نه قطعی .محدودیتهای ذاتی حسابرسی از عوامل زیر ناشی میشود:
yyماهیت گزارشگری مالی،
yyماهیت روشهای حسابرسی ،و
yyالزام به انجام حسابرسی در یک دوره زمانی معقول و با هزینه منطقی.

ماهیت گزارشگری مالی

ت -43-تهی��ه صورته��ای مالی مس��تلزم قضاوت مدی��ران اجرایی در بکارگی��ری الزامات چارچوب
گزارشگری مالی مربوط با توجه به واقعیتها و شرایط آن دستگاه اجرایی است .عالوه بر این ،بسیاری از
اقالم صورتهای مالی متضمن قضاوت یا برآورد با درجهای از ابهام اس��ت ،و ممکن اس��ت در این رابطه
تفاس��یر یا قضاوتهای قابل پذیرش مختلفی وجود داش��ته باشد .درنتیجه ،برخی اقالم صورتهای مالی
به طور ذاتی تغییرپذیرند که با گسترش روشهای حسابرسی نمیتوان آن را حذف کرد .برای مثال ،این
موضوع اغلب در مورد برخی برآوردهای حسابداری مصداق دارد .در هر صورت ،استانداردهای حسابرسی،
حسابرس را ملزم میکند تا معقول بودن برآوردهای حسابداری را با توجه به چارچوب گزارشگری مالی و
موارد افشای مربوط و جنبههای کیفی رویههای حسابداری دستگاه اجرایی شامل نشانههایی از جانبداری
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احتمالی در قضاوتهای مدیران اجرایی ،مورد بررسی قرار دهد.
ماهیت روشهای حسابرسی

ت -44-برای کسب شواهد حسابرسی توسط حسابرس ،محدودیتهای عملی و قانونی از قبیل موارد
زیر ،وجود دارد:
yyمدیران اجرایی یا اش��خاص دیگر ممکن اس��ت به طور عمدی یا س��هوی ،اطالعات کامل مربوط به
تهیه صورتهای مالی یا اطالعات مورد درخواس��ت حس��ابرس را به وی ارائه نکنند .در نتیجه ،حتی اگر
حس��ابرس ،روشهای حسابرسی را برای کس��ب اطمینان از دستیابی به تمام اطالعات مربوط اجرا کرده
باشد ،باز هم نمیتواند از کامل بودن اطالعات ،اطمینان یابد.
yyتقلب ممکن است با انجام تمهیداتی صورت گیرد که بهطور ماهرانه و با دقت برای پنهان کردن آن،
طراحی شده است .بنابراین ،روشهای حسابرسی مورد استفاده برای جمعآوری شواهد حسابرسی ممکن
است برای کشف تحریفهای عمدی ،اثربخش نباشد ،برای مثال ،با تبانی در جعل اسناد و مدارک ممکن
اس��ت بتوان حس��ابرس را متقاعد کرد که آن شواهد معتبر اس��ت در حالی که چنین نباشد .حسابرس به
عنوان یک کارشناس تشخیص اصالت اسناد آموزش ندیده است و چنین انتظاری هم از وی نمیرود.
yyحسابرس��ی ،به منزله تحقیقات قضایی درخصوص تخلفات نیس��ت .بنابراین ،حسابرس ،قدرت قانونی
خاصی مانند قدرت تجسس که ممکن است برای چنین تحقیقاتی الزم باشد را در اختیار ندارد.
به موقع بودن گزارشگری مالی و توازن بین هزینه و منفعت

ت -45-دش��واری اجرا ،زمانبربودن یا زیاد بودن هزینه اجرای یک روش حسابرس��ی به خودی خود
نمیتواند مبنای معتبری برای حذف روش��ی باشد که جایگزینی برای آن وجود ندارد یا شواهد حسابرسی
حاصل از روش جایگزین به اندازه کافی متقاعدکننده نیس��ت .برنامهریزی مناسب ،حسابرس را در تأمین
منابع و پیشبینی زمان کافی برای انجام حسابرسی کمک میکند .با این وجود ،مربوط بودن اطالعات و
درنتیجه ارزش آن با گذش��ت زمان کاهش مییابد و باید بین قابلیت اتکا و هزینه اطالعات ،توازن ایجاد
ش��ود .بنابراین ،استفادهکنندگان صورتهای مالی انتظار دارند که حسابرس در یک دوره زمانی معقول و
با هزینه منطقی نسبت به صورتهای مالی اظهارنظر کند ،با علم به اینکه ،بررسی تمام اطالعات موجود
یا پیگیری تمام موضوعات مربوط ،با این فرض که اطالعات مورد نظر ،حاوی تقلب یا اش��تباه اس��ت (تا
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زمانی که خالف آن ثابت شود) ،امکانپذیر نیست.
ت -46-در نتیجه ،حسابرس باید:
yyحسابرسی را بهگونهای برنامهریزی کند که به صورت اثربخش اجرا شود.
yyتالش خود را بر حوزههایی متمرکز کند که خطر بروز تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در آن
بیش از حوزههای دیگر است ،و به همین ترتیب تالش کمتری را صرف حوزههای کم خطر کند ،و
yyاز آزمون و سایر روشهای رسیدگی به جامعه برای کشف موارد تحریف استفاده کند.
ت -47-ب��ا توجه به موارد مندرج در بندت ،46-اس��تانداردهای حسابرس��ی دربرگیرنده الزاماتی برای
برنامهریزی و اجرای عملیات حسابرسی است .از جمله ،حسابرس ملزم است:
yyب��ا اجرای روشهای ارزیاب��ی خطر و فعالیتهای مرتبط ،مبنایی برای تش��خیص و ارزیابی خطرهای
تحریف بااهمیت در سطح صورتهای مالی و در سطح هر ادعا بدست آورد و
yyاز آزمون و سایر روشهای رسیدگی به جامعه بهگونهای استفاده کند که مبنایی معقول برای نتیجهگیری
نسبت به جامعه فراهم شود.
سایر موضوعات مؤثر بر محدودیتهای ذاتی حسابرسی

ت -48-در مورد برخی ادعاها یا موضوعات مورد رس��یدگی ،آثار بالقوه محدودیتهای ذاتی بر توانایی
حسابرس جهت کشف تحریفهای بااهمیت ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .ادعاها و موضوعات مزبور،
شامل موارد زیر است:
yyتقلب ،خصوص ًا هنگامی که با مشارکت مدیران ارشد یا بواسطه تبانی صورت گیرد.
yyوجود و کامل بودن معامالت و روابط با اشخاص وابسته
yyعدم رعایت قوانین و مقررات
yyرویدادها و شرایط آتی که ممکن است موجب توقف فعالیت دستگاه اجرایی شود.
استانداردهای حسابرسی مربوط ،روشهای حسابرسی ویژهای را برای کاهش آثار محدودیتهای ذاتی،
تعیین میکنند.
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ت -49-به دلیل محدودیتهای ذاتی حسابرسی ،حتی اگر حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی به
نحو مناسب برنامهریزی و اجرا شود ،این خطرغیرقابل اجتناب وجود دارد که برخی تحریفهای بااهمیت
در صورتهای مالی کش��ف نشود .بنابراین ،اگر پس از خاتمه حسابرسی ،تحریف بااهمیت ناشی از تقلب
یا اش��تباه در صورتهای مالی کشف ش��ود این امر لزوم ًا بیانگر عدم رعایت استانداردهای حسابرسی در
اجرای عملیات حسابرس��ی نیست .به هر حال ،محدودیتهای ذاتی حسابرسی ،توجیهی برای این نیست
که حسابرس با شواهد حسابرسی ناکافی و نامناسب متقاعد شود .اینکه آیا حسابرس ،حسابرسی را طبق
استانداردهای حسابرسی انجام داده است یا خیر ،با روشهای حسابرسی اجرا شده در شرایط موجود ،کافی
و مناس��ب بودن ش��واهد حسابرسی گردآوری ش��ده در نتیجه اجرای آن روشها و مناسب بودن گزارش
حسابرس برمبنای ارزیابی شواهد با توجه به اهداف کلی حسابرس ،تعیین میشود.
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ت -50-اس��تانداردهای حسابرسی در مجموع ،رهنمودهایی را برای دستیابی به اهداف کلی حسابرس
فراهم میکند .اس��تانداردهای حسابرسی به مسئولیتهای عمومی حسابرس و همچنین الزامات تفصیلی
برای ایفای این مسئولیتها در خصوص موضوعات خاص میپردازد.
ت -51-دامنه کاربرد ،تاریخ اجرا و هرگونه محدودیت خاص در بکارگیری هر استاندارد ،به روشنی در آن
استاندارد مشخص شده است .حسابرس مجاز به بکارگیری یک استاندارد قبل از تاریخ اجرای مشخص شده
در آن است ،مگر اینکه در آن استاندارد به وضوح این کار منع شده باشد.
ت -52-حس��ابرس ممکن است در اجرای عملیات حسابرس��ی ملزم به رعایت الزامات قانونی و مقرراتی
عالوه بر الزامات اس��تانداردهای حسابرسی باشد .استانداردهای حسابرسی ،اجرای قوانین و مقررات حاکم بر
حسابرسی صورتهای مالی را منتفی نمیکند.
ت -53-اس��تانداردهای حسابرسی اساس ًا منطبق بر اس��تانداردهای بینالمللی حسابرسی است .لذا رعایت
این استانداردها خود به خود موجب رعایت استانداردهای بینالمللی حسابرسی نیز میشود و نیازی به تعدیل
ندارد.
مالحظات خاص در حسابرسی واحدهای بخش عمومی

ت -54-اس��تانداردهای حسابرس��ی اساس ًا برای حسابرسی واحدهای بخش عمومی نیز کاربرد دارد .به هر
حال ،مس��ئولیتهای حسابرس بخش عمومی ممکن اس��ت تحت تأثیر الزامات قانونی حاکم بر حسابرسی،
یا تعهدات واحدهای بخش عمومی ناش��ی از قانون ،مقررات ،یا س��ایر الزامات قرار گیرد که میتواند دامنه
وسیعتری نسبت به مسئولیتهای حسابرسی صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابرسی را شامل شود .
اینگونه مسئولیتها ،در استانداردهای حسابرسی مورد بحث قرار نمیگیرد .این مسئولیتها ممکن است در
استانداردهای حسابرسی دولتی یا در دستورالعملها و رهنمودهای حسابرسی مربوط به بخش عمومی مورد
بحث قرار گیرد.
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محتوای استانداردهای حسابرسی (رک :بند )19

ت -55-هر استاندارد حسابرسی ،عالوه بر اهداف و الزامات ،شامل رهنمودهای مربوط در قالب توضیحات
کاربردی اس��ت .استانداردها ،همچنین ممکن است ش��امل تعاریف و بخشی با عنوان کلیات باشد که زمینه
الزم برای درک صحیح آن استاندارد را فراهم میکند .بنابراین ،توجه به متن کامل هر استاندارد برای درک
اهداف بیان شده در استاندارد و بکارگیری صحیح الزامات آن مفید است.
ت -56-در شرایط ضروری ،توضیحات کاربردی شامل توضیحات بیشتر در مورد الزامات یک استاندارد و
رهنمودهایی برای اجرای آن است .در این بخش از استاندارد مشخص ًا ممکن است:
yyمفهوم یک الزام یا هدف آن با دقت بیشتری توصیف شود.
yyنمونههایی از روشهایی که ممکن است در شرایط خاص سودمند واقع شوند ،ارائه شود.
هرچند چنین رهنمودهایی به خودی خود الزامآور نیست ولی برای بکارگیری صحیح الزامات یک استاندارد
سودمند است .توضیحات کاربردی همچنین ممکن است اطالعاتی درباره پیشینه موضوعات مطرح شده در
یک استاندارد را فراهم کند.
ت -57-پیوستهای هر استاندارد ،بخشی از توضیحات کاربردی قلمداد میشود .هدف از ارائه هر پیوست،
در متن استاندارد مربوط یا در عنوان و مقدمه آن پیوست توضیح داده میشود.
ت -58-در بخش کلیات هر استاندارد ،حسب ضرورت ممکن است موارد زیر توصیف شود:
yyهدف و دامنه کاربرد استاندارد شامل چگونگی ارتباط یک استاندارد با سایر استانداردها.
yyموضوع استاندارد.
yyمسئولیتهای حسابرس و اشخاص دیگر در رابطه با موضوع استاندارد.
yyزمینه تدوین آن استاندارد.
ت -59-هر استاندارد ممکن است شامل بخش جداگانهای با عنوان ”تعاریف“ باشد که معانی منسوب به
واژههای خاص برای اهداف استانداردهای حسابرسی را توصیف میکند .این تعاریف برای کمک به کاربرد و
تفسیر یکنواخت استانداردها ارائه شده است و قصد ندارد تعاریفی را نقض کند که ممکن است برای اهداف
دیگری در قوانین ،مقررات یا س��ایر الزامات تعیین شده است .تعاریف مذکور ،در تمامی استانداردها به همان
معنا بکار رفته است ،مگر اینکه صراحت ًا گفته شود که این معنا صرف ًا در آن استاندارد خاص مصداق دارد.
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ت -60-در بخش توضیحات کاربردی هر اس��تاندارد حسابرسی ،حسب ضرورت ،مالحظات بیشتری برای
حسابرس��ی واحده��ای تجاری کوچک و واحده��ای تجاری بخش عمومی ارائه میش��ود .مالحظات مزبور،
بکارگیری الزامات استانداردهای حسابرسی را در اینگونه واحدهای تجاری تسهیل میکند .در هر حال ،این
مالحظات ،مس��ئولیت حس��ابرس در بکارگیری و رعایت الزامات استانداردهای حسابرسی را محدود نکرده و
کاهش نمیدهد.
اهداف تبیین شده در استانداردهای حسابرسی (رک :بند )21
ت -61-هر اس��تاندارد حسابرسی ش��امل یک یا چند هدف است که بین الزامات و اهداف کلی حسابرس
ارتباط برقرار میکند .اهداف بیان ش��ده در هر یک از اس��تانداردها باعث میشود که حسابرس بر نتایج مورد
نظر آن استاندارد تمرکز کند ،و در عین حال به حسابرس در موارد زیر کمک میکند:
آگاهی از کارهایی که الزم است انجام شود ،و در صورت لزوم ،روشهای مناسب برای انجام این کارها ،و
تصمیمگیری در رابطه با لزوم انجام کار بیشتر برای دستیابی به اهداف ،در شرایط خاص یک کار حسابرسی.
ت -62-درک اهداف بیان ش��ده در هر یک از اس��تانداردها ،در پرتو اهداف کلی حس��ابرس که در بند 11
این اس��تاندارد تش��ریح شده است ،امکانپذیر است .توانایی دستیابی به یک هدف خاص همانند اهداف کلی
حسابرس ،در معرض محدودیتهای ذاتی حسابرسی قرار دارد.
ت -63-در استفاده از اهداف ،حسابرس باید روابط متقابل بین استانداردهای حسابرسی را مورد توجه قرار
دهد .زیرا همانطور که در بندت 50-بیان ش��د ،اس��تانداردهای حسابرسی در برخی موارد ،به مسئولیتهای
عمومی و در س��ایر موارد به کاربرد آن مس��ئولیتها برای موضوعات خاص میپردازد .برای مثال ،طبق این
استاندارد ،حسابرس ملزم به حفظ نگرش تردید حرفهای است .حفظ این نگرش در تمام جنبههای برنامهریزی
و اجرای عملیات حسابرسی ضروری است ولی به عنوان یک الزام در استانداردهای دیگر تکرار نشده است .
در یک سطح تفصیلیتر ،استانداردهای  315و  330عالوهبر طرح سایر موضوعات ،شامل اهداف و الزاماتی
است که به ترتیب به مسئولیتهای حسابرس برای شناسایی و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت و طراحی
و اج��رای روشهای حسابرس��ی الزم در برخورد با آن خطرها میپ��ردازد .این اهداف و الزامات به ترتیب در
تمام مراحل حسابرس��ی بکارگرفته میشود .استانداردهای حسابرس��ی مرتبط با جنبههای خاص حسابرسی
ممکن است چگونگی بکارگیری اهداف و الزامات استانداردهایی چون استانداردها را در ارتباط با موضوع آن
استاندارد به تفصیل شرح دهد ولی مطالب آنها را تکرار نمیکند .بنابراین ،حسابرس برای رسیدن به هدف
بیان شده در آن استاندارد ،اهداف و الزامات سایر استانداردهای مربوط را مورد توجه قرار میدهد.
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استفاده از اهداف برای تعیین ضرورت انجام روشهای حسابرسی بیشتر (رک :بند -21الف)

ت -64-الزامات استانداردهای حسابرسی به این دلیل طراحی شده است که حسابرس را در دستیابی به اهداف
تعیین ش��ده در آن اس��تانداردها و در نتیجه اهداف کلی حسابرس ،یاری رساند .بنابراین ،انتظار میرود بکارگیری
صحیح الزامات استانداردهای حسابرسی توسط حسابرس ،مبنایی کافی برای دستیابی به اهداف حسابرس را فراهم
کند .به هر حال ،از آنجا که شرایط کارهای حسابرسی به طور گستردهای متنوع است و تمامی این شرایط نمیتواند
در استانداردها پیشبینی شود ،حسابرس درقبال تعیین روشهای حسابرسی الزم برای انجام الزامات استانداردها
و دستیابی به اهداف ،مسئولیت دارد .در یک کار حسابرسی ،ممکن است موضوعات خاصی وجود داشته باشد که
حسابرس اجرای روشهای حسابرسی دیگری عالوه بر روشهای الزامی شده در استانداردهای حسابرسی را جهت
دستیابی به اهداف تعیین شده در استانداردها ،ضروری بداند.
استفاده از اهداف برای ارزیابی کافی و مناسب بودن شواهد حسابرسی (رک :بند  -21ب)

ت -65-حس��ابرس باید از اهداف برای ارزیابی اینکه آیا ش��واهد حسابرس��ی کافی و مناس��ب با توجه به
اهداف کلی حسابرس گردآوری شده است یا خیر ،استفاده کند .اگر حسابرس به این نتیجه برسد که شواهد
حسابرس��ی ،کافی و مناس��ب نیست ،ممکن است یک یا چند رویکرد زیر را برای انجام الزامات قسمت ”ب“
بند  21بکارگیرد:
yyارزیابی اینکه آیا با بکارگیری س��ایر استانداردهای حسابرسی ،شواهد حسابرسی مناسبتر جمعآوری شده
است یا خواهد شد،
yyکار انجام شده در اجرای یک یا چند الزام را توسعه دهد ،یا
yyسایر روشهای حسابرسی را که به قضاوت وی در شرایط موجود ضروری است ،اجرا کند.
در شرایطی که هیچ یک از رویکردهای باال عملی یا امکانپذیر نباشد ،حسابرس نمیتواند شواهد حسابرسی
کافی و مناسب جمعآوری کند و طبق استانداردهای حسابرسی ،حسابرس ملزم است اثر آن را بر گزارش خود
یا امکان ادامه کار مشخص کند.
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رعایت الزمات مربوط
الزامات مربوط (رک :بند )22

ت -66-در برخی موارد ممکن اس��ت یک استاندارد حسابرسی (شامل همه الزامات آن) در شرایط خاصی
مربوط نباشد -برای مثال اگر دستگاه اجرایی فاقد واحد حسابرسی داخلی باشد ،هیچیک از الزامات استاندارد
مربوط برای حسابرسی آن دستگاه اجرایی ،مربوط نخواهد بود.
ت -67-در یک اس��تاندارد حسابرسی مربوط ممکن است الزامات مشروط وجود داشته باشد .این الزامات،
زمانی مربوط تلقی میشود که شرایط پیشبینی شده برای آن وجود داشته باشد .به طور کلی ،مشروط بودن
یک الزام میتواند صریح یا تلویحی باشد ،برای مثال:
yyالزام به تعدیل اظهار نظر حس��ابرس در صورت وجود محدودیت در دامنه رس��یدگی ،یک الزام مش��روط
صریح است.
yyالزام به اطالعرسانی نقاط ضعف بااهمیت در کنترلهای داخلی (که در جریان حسابرسی مشخص شده است)
به ارکان راهبری دستگاه اجرایی ،به وجود چنین نقاط ضعف مهمی که مشخص شده باشد ،بستگی دارد .عالوه
بر این ،الزام به جمعآوری شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص ارائه و افشای اطالعات قسمتها طبق
چارچوب گزارشگری مالی مربوط ،به چارچوبی که چنین افشایی را الزامی کرده است بستگی دارد .این دو نمونه
از الزام مشروط جنبه تلویحی دارد.
در برخی موارد ،ممکن است یک الزام بیان شده در یک استاندارد حسابرسی مشروط به نحوه برخورد قانون
یا مقررات مربوط ش��ود .برای مثال ،ممکن اس��ت الزام خاصی ،حسابرس را به کنارهگیری از کار حسابرسی
ملزم کند به ش��رطی که کنارهگیری از آن کار ،طبق قانون منع نشده باشد .بسته به قوانین و مقررات حاکم،
ممکن است الزام یا منع انجام کار ،به صورت صریح یا تلویحی بیان شود.
انحراف از یک الزام (رک :بند )23

ت -68-الزامات مستندسازی برای شرایط استثنایی انحراف حسابرس از بکارگیری یک الزام در استاندارد
مربوط مش��خص ش��ده اس��ت .عدم رعایت یک الزام که به ش��رایط یک کار حسابرس��ی مشخص ،مربوط
نمیباشد ،انحراف از یک الزام محسوب نمیشود.
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عدم دستیابی به یک هدف (رک :بند )24

ت -69-اینکه آیا یک هدف محقق ش��ده اس��ت یا خیر به قضاوت حرفهای حس��ابرس بس��تگی دارد .
این قضاوت به نتایج روشهای حسابرس��ی اجرا ش��ده طبق الزامات اس��تانداردهای حسابرسی ،و ارزیابی
حس��ابرس از کافی و مناسب بودن شواهد حسابرس��ی گردآوری شده و اینکه آیا برای دستیابی به اهداف
بیان ش��ده در اس��تاندارد ،اجرای روشهای بیشتری در آن ش��رایط خاص الزم است یا خیر ،بستگی دارد .
بنابراین ،شرایطی که ممکن است موجب عدم دستیابی به یک هدف شود عبارتاند از:
yyشرایطی که مانع از رعایت الزامات مربوط در یک استاندارد توسط حسابرس شود.
yyش��رایطی که اجرای روشهای حسابرسی بیشتر یا جمعآوری ش��واهد حسابرسی الزم (که با توجه به
اهداف بیان شده در بند  ،21ضروری است) را غیرعملی یا غیرممکن میسازد.
ت -70-مستندسازی حسابرسی طبق الزامات استاندارد مربوط و الزامات مستندسازی سایر استانداردهای
حسابرسی مربوط ،شواهدی را برای نتیجهگیری حسابرس درباره دستیابی به اهداف کلی حسابرس ،فراهم
میآورد .هرچند مستندس��ازی جداگانه دستیابی به هر یک از اهداف ضرورت ندارد ،اما مستندسازی موارد
عدم دستیابی به یک هدف خاص ،حسابرس را در ارزیابی اینکه آیا این امر میتواند مانع دستیابی وی به
اهداف کلی حسابرس گردد یا خیر ،کمک میکند.

