


1اصول حسابرسی 

دکتر زینب بارانی: مدرس



Japanese Proverb
Vision without Action is daydream
Action without Vison is nightmare

If you can combine vision with action,
You will change your world

تفکر بدون عمل خیالی باطل است
استتفکر کابوس بدون عمل 

بتوانید تفکر و عمل را در هم بیامیزید دنیای خود را متحول خواهید کرداگر



مقدمه حسابرسی 



آشناییگردید،غارهاازانسانخروجموجبکشاورزیانقالب
اولینگیریشکلوروستاهااحداثموجبکشاورزیباانسان
.گردیدهاتمدن
وپایاپایمعامالتطریقازوستددادترویجباعثانقالباینبروز

پایپایامعامالتشدیدکاهشباپولاختراع.گردیداموربازرگانی
.بودهمراه
گردیدتدوینکشاورزیازانسانشناختازپسبشریقوانیناولین

انقالب کشاورزی -اول موج 



انقالب صنعتی -موج دوم 
بانقالنامبهدادرخانگلستاندرهجدهمقرندرکهبزرگیتغییرات
جیمزطتوسبخارماشینمثلجدیدیاختراعات.شودمیشناختهصنعتی

وسریعحملخدمات،وکاالهاانبوهتولیدباعث1764سالدروات
واروپاهبصنعتگسترشنوزدهمقرندر.گردیدقبلبهنسبتآنارزانتر
نهکارخادرزیادیمردم.کردزیادرامسافرتسرعتآهنراه.رسیدآمریکا

سیلانقالباینباگزیدندسکنیشهرهادرویافتنداشتغالکاربهها
.گشتآغازهاشرکتدرکاربرایشهرهابهروستاهاازهامهاجرت



در.هددرویتوانستنمیکشاورزیانقالببدونصنعتیانقالب
دربانقالازتریجدیدصنعتی،موجانقالبباهمزمانبریتانیا

بودندمعنابدینکشاورزیبرترهایروش.شدپدیدارکشاورزی
بودمعنادانباین.بودندبیشترغذایتولیدبهقادرکمتریافرادکه
هرهاشروانهنبود،آنهاکاربهنیازیروستاهادرکهکارگرانیکه
.دبونیازهاکارخانهدرقیمتیارزانکارگرانبهچونشدندمی

کشاورزیانقالببرصنعتیتاثیرانقالب



کشوراینهکزیراپیوست،بوقوعبریتانیادرصنعتیانقالباولین
راعات،اختمتخصصانسانینیروی:نظیرالزمشرایطتمامیواجد

رفتهپیشکشاورزیومناسببازارپول،آبراه،سنگ،زغالجدید،
کهزیراشددنیاکشورترینقدرتمندوثروتمندترینبریتانیا.بود

.دادرویآنجادرصنعتیانقالباولین

بریتانیاقدرتمندملتآمدنپدید-صنعتیانقالب



تشکیل شرکت های سهامی 

ریگیشکل،نوزدهمقرندراروپادرآنتداوموصنعتیانقالبپیدایش
شبکه هایاحداثچونعظیمیطرح هایانجاموبزرگکارخانه های

نکالمالیسرمایه هایبهکهساختفاشراحقیقتاینراه آهن،سراسری
.استنیاز



چندیایكمالیامکاناتازسرمایه هاییچنیننمودنفراهم
یك،دیگرسویاز.بودفراترزمانآندولت هایحتیوسرمایه گذار

چنینتجاریخطرپذیرشآمادگینیزسرمایه گذارچندیا
ستاوردددوازبهره گیریباروایناز.نداشتندرابزرگیفعالیت های

لیناو،همکاریوسازماندهییعنیصنعتیانقالبمفیدوبزرگ
حدودمسهامصاحبانمسئولیتکهگرفتشکلسهامیشرکت های

شرکت های)نوینساختاراین.بودآن هاسرمایه گذاریمبلغبه
توزیعوکالنسرمایه هایتامینبرایمناسبیحلراه(سهامی

.(1384،77نهندی،وشریعت پناهی)بودتجاریمخاطرات

سهامیهایشرکتتشکیل



وجودبگذارانیسرمایهانبوهسهامی،هایشرکتتوسعهبا
خودمشارکتمورداقتصادیواحدهایادارهدرکهآمدند
مدیرهتهیأانتخابطریقازتنهاونداشتندمستقیمینقش

میهمتخود،اقتصادیواحدادارهبهآنها،برنظارتو
تمالکیازمدیریتتفکیكفرآینداینحاصل.گمارند
.بودهاشرکت

بودالزمد،یاببیشتریاعتبارشدهارائهاطالعاتاینکهبرای
مالی،اطالعاتکنندگانتهیهازغیراشخاصی،توسط

ءسووتقلبازهرگونهتاگیردصورتهاییرسیدگی
سیحسابرایجادمنجربهامراین.شودجلوگیریاستفاده
.گردید

سهامیهایشرکتتشکیل



مقدمه ای بر حسابرسی 

است و در زمانهایی که هنوز « گوش دادن»حسابرسی در زبان  انگلیسی به معنای 
لی،درستی خواندن و نوشتن رواج نیافته بود با گوش دادن به اظهارات مسئوالن ما

.و صحت مطالب ابراز شده آنان،مورد بررسی قرار می گرفت

حسابرسی به آن روی  قبل از قانونمند شدن شواهد نشان می دهد که ملت ها 
.آورده اند زیرا مردم  به فواید آن بیش از هزینه های آن پی برده اند

.حسابرسی ابزار پاسخگویی است



دالیل وجود تقاضا برای حسابرسی چیست؟

سرمایه گذاران در دسترسی  محدودیت های اداری و قانونی تفکیك مالکیت از مدیریت و -1
مستقیم به اطالعات

ن رشد و توسعه اقتصادی بنگاهها و امکان گمراه کننده بودن یا ناقص بود-2
(جهت دار بودن)اطالعات

پیچیده تر شدن و تنوع معامالت اقتصادی-3
نیاز به اطالعات مربوط و قابل اتکاء-4
زدون آلودگی ها از اطالعات اقتصادی-5
حسابرسیخاصیت بازدارندگی -6
گذاران و اعتبار دهندگان دولت،سرمایهپاسخگویی مدیران به -7
(پاداش، بانك ها )و یا قراردادی ( مجامع)الزامات قانونی ، اداری-8
امکان دستکاری سود و کاهش محتوای اطالعاتی آن-9

کاهش عدم تقارن اطالعاتی و کاهش ریسك اطالعاتی-10



:  فصل اول 
حسابرسی

( :AAA)آمریکا حسابدارانبر اساس نظر انجمن حسابرسیتعریف 
هتجعلمیو(باقائده)سیستماتیك،منظماستفرآیندیحسابرسی
وهاتفعالیبهمربوطادعاهایدربارهشواهدبیطرفانهارزیابیوگردآوری

پیشازمعیارهایباادعاهااینانطباقدرجهتعییناقتصادی،بمنظوروقایع
ذینفعافرادبهآننتایجگزارشوشدهتعیین



:اولفصل
حسابرسی

عوامل توجیه کننده تقاضا برای خدمات حسابرسی
اطالعاتکنندگاناستفادهو(مدیران)کنندگانتهیهبینمنافعتضاد-1
اطالعاتبهکنندگاناستفادهمستقیمدسترسیعدم-2
مالیصورتهایپیچیدگی-3
اقتصادیپیامدهایوهافعالیتگستردگیوتنوع-4
(دولتیاوهابانك-شرکتهامجامعدستور)قانونیالزامات-5
مالیهایصورتاز(هاتحریفیااشتباه)آلودگیزدودن-6



:اول فصل
حسابرسی

تعریف حسابرس مستقل

راشرکتیكهایذینفعان،حسابدعوتبهکهاستمستقلفردی
وادهدقراررسیدگیموردشدهتعیینپیشازاستانداردهایبامطابق

.دنمایمیارائهقانونینهادهاییاوکنندگاندعوتبهراخودگزارش



:اولفصل
حسابرسی

تعریف بازرس قانونی

انتخابعمومیمجمعسویازتجارتقانونطبقکهاستفردی
هایرتصوبهنسبتحسابداریاستانداردهایوقوانینطبقوگردیده

.نمایدمینظراظهارمدیرههیاتفعالیتگزارشومالی



:اولفصل
حسابرسی

حسابرسیانواع

مالیهایصورتحسابرسی-1
رعایتحسابرسی-2
عملیاتیحسابرسی-3



حسابرسی صورت های مالی

هیهتنحوهمطابقتتعیینهدفحسابرسی،نوعایندر
زیان،وسودصورتترازنامه،)مالیهایصورت
(نقدوجوهجریانصورتوجامعزیانوسودصورت

ازانکنندگاستفادهواستحسابداریاستانداردهایبا
،اعتباردهندگانها،بانكگذاران،سرمایهمدیریت،آن

.باشندمیدولتیهایسازمانومالیتحلیلگران



حسابرسی رعایت

مالیتاطالعاانطباقمیزانبررسیبهرعایتحسابرسی
خشنامهبوهادستورالعملوضوابطشده،وضعقوانینبا
.پردازدمیها

مالیاتیمقاماتتوسطمالیاتیاظهارنامهرسیدگی
بازرسیادارهبازرسانتوسطهابانكرسیدگی
محاسباتدیوانحسابرسانهایرسیدگی



حسابرسی عملیاتی

ارزیابیكسیستماتیومنظمفرآیندازاستعبارتعملیاتیحسابرسی
میزان)یاثربخش،(منابعازاستفادهبهتریندرموفقیتمیزان)کارایی
ملیاتعاقتصادیصرفهو(شدهتعیینهایهدفبهرسیدندرموفقیت
ریتمدیبهعملیپیشنهادیباهمراهارزیابینتایجگزارشوسازمان
.باشدمیعملیاتبهبودجهت

نظورمبهسازمانازخاصیهایقسمتبررسیبهعملیاتیحسابرسی
استاندارددارایکهآندلیلبهوپردازدمیهاآنعملنحوهسنجش
باهمقایسدرباشد،نمیقانونیالزاماتومقرراتیاوشدهپذیرفته

کاربردمستلزمرعایت،حسابرسیومالیهایصورتحسابرسی
استبیشتریقضاوت



:  فصل اول 
حسابرسی

سایر انواع حسابرسی ها
داخلیحسابرسی-1
ضمنیحسابرسی-2
تعیینتجهمدیریتعملکرد)عملیاتیحسابرسییامدیریتحسابرسی-3

(سهامدارانهایسیاستبامدیرانبخشیاثروکاراییمیزان
مستمرحسابرسی-4



تعریف حسابرسی مستمر

ارهایمعیبامالیصورتهایانطباقمیزانکهاستفرآیندیحسابرسی
رایحسابدارپذیرفته شدهاصولالزاماتوخط مشیوظایف،مثلمعین
کهاسترویکردیمستمرحسابرسیکهاستحالیدراین.می دهدنشان
دورهیكازبعدیاهمزمان طوربهحسابرسیهایگزارشتهیهامکان
وقوعزمانومی آوردفراهمحسابرسانبرایرامدتکوتاهمالی

اظهارنظرومشترییكبرایخاصموضوعبهمربوطرویدادهای
می بردبینازراموضوعآنمورددرمشتریاظهاراتدربارهحسابرس

(1386همکاران،ویزدیعرب مازار)



: اولفصل

حسابرسی

سایر طبقه بندی های حسابرسی 

سازمانینظرازحسابرسی-1
(داخلی)سازمانیدرونحسابرسی-الف
(مستقل)سازمانیبـرونحسابرسی-ب



:  فصل اول 
حسابرسی

سایر طبقه بندی های حسابرسی 

کارارجاعنظرازحسابرسی-2
(قانونموجببه)الزامیحسابرسی-الف
(مجمعدرخواستبه)اختیاریحسابرسی-ب



:اولفصل

حسابرسی

طبقه بندی ها از نظر حدود حسابرسی 

رسیدگیحدودنظرازحسابرسی-3
(مالیصورتهایوحسابهاتمامی)کاملحسابرسی-الف
(مالیصورتهایوحسابهاازبرخی)محدودحسابرسی-ب



:اولفصل
حسابرسی

وظیفه حسابرسی چیست ؟

فرآیندنای.استمالیگزارشگریبهدهیاعتبارحسابرسیوظیفه
:شودمیانجاممرحلهدوانجامازپس

(رسیدگیدر)حسابرسیشواهدگردآوری-1
(هایافتهگزارش)حسابرسیگزارشاتارائه-2



:  فصل اول 
حسابرسی

استانداردهای حسابرسی چیست ؟

فرآیندجهتحسابرسیاساسیهایروشوبنیادیناصول
توسطگزارشارائهوحسابرسیانجامواستحسابرسی
گیردمیصورتفوقضوابطاساسبرحسابرسان



:اولفصل
حسابرسی

طبقه بندی استانداردهای حسابرسی

(حسابرسانفردیصالحیت)عمومیاستانداردهای-1
عملیاتیاجرایاستانداردهای-2
گزارشگریاستانداردهای-3



:اولفصل

حسابرسی

(صالحیت فردی حسابرسان)استانداردهای عمومی حسابرسی 

ویکافتجربه،(کارانجامازقبلدانشگاهیتحصیالت)صالحیتداشتن-1
صاحبکارمحیطازآگاهیومستمرآموزش

:رایاستقالل-2
(فکرینظرازواقعیاستقالل)باشدمستقل:الف
(جامعهنظراز)برسدنظربهمستقل:ب
وهارسیدگیدرشدهانجامکارهایدقیقبررسی)اییحرفهمراقبتاعمال-3

هارسیدگیافتادگیقلمازجلوگیری



:اولفصل
حسابرسی

استانداردهای اجرای عملیات 

بهبایدحسابرسیعملیات)کارکنانسرپرستیوکارکافیریزیبرنامه-1
قرارکافینظارتوسرپرستیتحتکارکنانوشدهریزیبرنامهمناسبوکافیمیزان
(.گیرند

زیریبرنامهبرای)داخلیهایکنترلساختارازکافیشناختکسب-2
شناختدبایاجراشود،بایدکههاییآزمونمیزانوبندیزماننوع،تعیینوحسابرسی

(گرددکسبداخلیکنترلساختارازکافی
راهازاناطمینقابلوکافیشواهدباید)اطمینانقابلوکافیشواهدکسب-3

(گرددکسبهاتاییدیهو،بازرسیعینیمشاهده



حسابرسی:  فصل اول 
استانداردهای گزارشگری

گزارش)مالیصورتهاینبودنیابودنحسابداریاستانداردهایطبق-1
سابداریحاستانداردهایطبقمالیهایصورتآیاکهکندتصریحبایدحسابرسی

(خیریااستشدهتهیه
آندرکهراشرایطیبایدگزارش)یکنواختیرعایتعدممواردتعیین-2

(نمایدمشخصنشده،رعایتقبلدورهبهنسبتحسابداریاستانداردهای
تصوردرشدهافشااطالعات)مالیصورتهایدراطالعاتکافیافشای-3

(میشودتلقیکافیمنطقامالیهای
گزارش)نظراظهارعدمیامالیصورتهایکلیتدربارهنظراظهار-4

یانگربیاباشدمالیهایصورتکلیتدرمورداظهارنظریكحاویبایدحسابرسی
(نیستپذیرامکاناظهارنظرکهباشدموضوعاین



انآیین رفتار حرفه ایی و مسئولیت های قانونی حسابرس

فصل دوم



آیین رفتار حرفه ایی چیست ؟

هحرفبنیادیاصولوعمومیضوابطشاملایحرفهرفتارآیین
دارانحساب)مستقلحسابرسانتوسطبایدکهاستحسابرسی

داریحسابحرفهنظرموردهایهدفبهیابیدستمنظوربه(رسمی
.شودرعایت

شدهشناختههایحرفهمشترکهایویژگی:
جامعهبهخدمتپذیرشمسئولیت
حرفههایارزشواصولازایمجموعهبهحرفهاعضاءندیبپای
حرفهبهوروداستانداردهای
جامعهاعتمادبهنیاز



  پژوهشهای مختلف نشان می دهد که حداقل سه عامل در کنار هم
یخ  موجب تشکیل، رشد و گسترش حرفه های مختلف در طول تار

:تمدن بشری بوده و راز ماندگاری آنها می باشد
 (رسمی حسابدارانمانند جامعه ) فراگیرحرفه ای تشکل

 رفتار حرفه ایآیین
مبانی نظری، اصول و استانداردهای حرفه ایفلسفه ،

ادافرمشمولکهداردتعهداتیایحرفهفردیكعنوانبهحسابرس
فادةاستجزچیزیحسابرسیدراخالقیرفتار.شودنمیایغیرحرفه

نمیانهاانسبرایفالسفهپیشنهادیاخالقیرفتارعمومینگرشازخاص
.باشد



ارائه خط مشی ها و رهنمودهای الزم به اعضاء برای حفظ -1
شئون حرفه حسابرسی

افزایش کیفیت ضوابط حرفه حسابرسی-2
اطمینان جامعه به اینکه حرفه حسابرسی به تعهدات و وظایف -3

قانونی خود به خوبی عمل می کند

:هدف از تدوین آیین رفتار حرفه ایی و مسئولیت های قانونی حسابرسان



دستیابی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ایی-1
اجرای عملیات در باالترین سطح ممکن مطابق با ضوابط،  -2

قوانین و مقررات 
تامین منافع عمومی-3

:اهداف حرفه حسابرسی

:یپیش نیازهای دستیابی به اهداف حرفه حسابرس

اعتبار بخشی به اطالعات و ارائه اطالعاتی مربوط و قابل اتکا : اعتبار-1
بین جامعهداشتن تجربه و تخصص در : حرفه ایی بودن -2
ارائه خدمات با باالترین سطح کیفیت: کیفیت خدمات-3
از وجود رفتار حرفه ایی جهت نظارت بر ارائه مطلوب کنندگاناستفاده اطمینان: اطمینان-4

رسمیحسابدارانخدمات 



: آیین رفتار حرفه ایی شامل دو بخش است 
اصول بنیادی: بخش اول -1
احکام: بخش دوم -2

آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل

د ضوابط  عمومی و اصول بنیادی حسابرسی است که بایشامل
شودرعایت توسط حسابرسان مستقل 



درستکاری-1
بی طرفی-2
صالحیت و مراقبت حرفه ایی-3
رازداری-4
(جلوگیری از خدشه دار شدن اعتبار حرفه ) رفتار حرفه ایی-5

اصول و ضوابط حرفه ایی-6

آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل

:شامل بنیادیاصول : اول بخش 



استقالل-1
آگهی و تبلیغات-2
اطالعات محرمانه صاحبکار-3
صالحیت حرفه ایی-4
تضاد منافع -5
ارتباط با سایر حسابداران رسمی-6
استخدام کارکنان شاغل نزد حسابداران رسمی و دیگرموسسات-7
ارائه گزارش-8
حق الزحمه-9

(عدم پذیرش و انجام فعالیت های مغایر با شئون حرفه ایی)سایر احکام-10

آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل

احکام: بخش دوم



استقالل واقعی-1
استقالل ظاهری-2

آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل
احکام: بخش دوم

استقالل-1

:حکم استقالل فقط در مورد خدمات حسابرسی زیر کاربرد دارد 
حسابرسی صورتهای مالی-1
(اجمالی ) حسابرسی میان دوره ای -2
اجرای روش های توافقی-3

:حکم استقالل در مورد خدمات زیر کاربرد ندارد 
تهیه صورتهای مالی-1
مشاوره مدیریت و مالیاتی-2
اصالح حساب و سایر خدمات-3



آگهی و تبلیغات نباید گمراه کننده و فریب آمیز باشد 

آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل
احکام: بخش دوم

آگهی و تبلیغات-2

اطالعات محرمانه صاحبکار-3
اصل رازداری تنها به عدم افشای اطالعات محدود نمی شود بلکه 

.حسابرس باید از اطالعات گردآوری شده نیز به خوبی محافظت کند

:مواردی که حسابرسان مستقل مجاز به افشای اطالعات می باشند
اخذ مجوز از کارفرما-1
اخذ مجوز قانونی -2



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل
احکام: بخش دوم

صالحیت حرفه ایی-4

:مفهوم صالحیت حرفه ایی در برگیرنده دو جنبه اساسی است 
(تحصیالت ، آموزش و آزمون ) کسب صالحیت حرفه ایی –الف 

(آموزش مستمر و آگاهی از تحوالت حرفه )حفظ صالحیت حرفه ایی -ب



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل
احکام: بخش دوم

تضاد منافع-5

:انواع تضاد منافع
مدیران با سهامداران–الف 

کارکنان بنگاه با مدیران-ب
(مالیات)بنگاه با دولت -ج
حسابرس با مقام مافوق خود-د

مینافعمتضادبروزبهمنجرکهشرایطیبهنسبتبایدحسابرس
نمایدملعخوداییحرفهوقانونیوظیفهبهفقطوباشدهشیارشود

دارکموشواهدبهتوجهبابلکهنگیردقرارتضادشرایطوتحت
.نمایدعمل



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل

جایگزینی یک حسابدار رسمی شاغل توسط صاحبکار–الف
پذیرش کار جدید-ب

احکام: بخش دوم

ارتباط با سایر حسابداران رسمی شاغل-6

شاغل باید  یك حسابدار رسمی در صورت جایگزینی –الف
کار و  تحقیقات الزم برای هرگونه دلیل حرفه ایی برای عدم پذیرش

.یا تغییر حسابرس انجام گردد
تماس حسابدار رسمی جدید با حسابدار رسمی قدیم در -ب

.تپذیرش کارهای جدید از نظر حرفه ایی بسیار مهم و سودمند اس



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل
احکام: بخش دوم

استخدام کارکنان نزد حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی دیگر-7

حسابداراطالعبدونمیشودتوصیهشاغلرسمیحسابدارانبه
یاونگرفتبکارازمستقیمغیریامستقیمطوردیگر،بهرسمی

.یندنماخودداریموسساتدیگررسمیحسابدارکارکناناستخدام
.استضروریخصوصایندراییحرفهکارسوابقگواهیارائه



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل
احکام: بخش دوم

ارائه گزارش حسابرسی-8

:ارائه گزارش حسابرسی باید 
.متکی به شواهد و مدارکی که حسابدار رسمی خود گردآوری کرده است باشد-1
.از امضاء گزارشاتی که مورد رسیدگی وی قرار نگرفته است خودداری کند-2
.اء گرددد امضگزارش حسابرسی نباید توسط افرادی که عضو جامعه حسابداران رسمی نباش-3



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل
احکام: بخش دوم

حق الزحمه-9

:حق الزحمه حسابرسی باید بر اساس موارد ذیل استوار باشد
مهارت و دانش حسابرس-1
تجربه افراد-2
مدت زمان حسابرسی و حجم عملیات-3
میزان مسئولیت حسابرس-4

اشد  حق الزحمه حسابرسی نباید مشروط به ارائه گزارش خاصی ب
.زیرا این فرآیند استقالل حسابرس را خدشه دار خواهد نمود



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل
احکام: بخش دوم

سایر احکام-10

دمات  حق الزحمه حسابرسی باید از پذیرش هر نوع فعالیت،که با خ
.حرفه ایی و شهرت او  ناسازگار می باشد خودداری نماید

استفاده از امکانات شخصی صاحبکار-1
کوتاهی در استرداد مدارک -2

ورد در واحد ممنافع مالی مستقیم یا غیر مستقیم داشتن هرگونه 
درسیدگی باعث خدشه دار شدن استقالل حسابرس خواهد گردی



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل

ضمانت اجرایی آیین رفتار حرفه ایی

وب  قصور در رعایت آیین رفتار حرفه ایی تخلف حرفه ایی محس
گردیده و اقدامات انظباطی را به همراه دارد  

اخطار-1
توبیخ-2
ممنوعیت از پذیرش کار جدید-3
تعلیق عضویت-4
لغو گواهینامه حرفه ایی-5



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل

و تقلبمسئولیت حسابرسان نسبت به کشف اشتباهات

ردن  حسابرسان مسئول هرگونه زیانی هستند که به دلیل اعمال نک
ودمراقبت های حرفه ایی به صاحبکار و اشخاص ثالث وارد می ش

ص ثالثدر مقابل صاحبکاران و اشخامسئولیت حسابرسان 



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل

برخی اصطالحات مهم 

اییحرفه هایمراقبتنکردناعمال: انگاریسهل-1
(رسیبی توجهی نسبت به استانداردهای حساب)نبود کمترین دقت : قصور-2

تحریف عمدی حقایق: تقلب-3
سهوی حقایقتحریف :معادل تقلب -4
.ه استعلت زیان سهل انگاری صاحبکار بود: سهل انگاری متقابل-5
سهل انگاری هم از جانب حسابرس و هم از: سهل انگاری نسبی-6

(ین سرشکن کردن سهل انگاری بین طرف) جانب صاحبکار باشد 



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل

تحریف در صورت های مالی  

:مودتحریف در صورتهای مالی را می توان ناشی از دو عامل اصلی تلقی ن
:تقلب-1

الی صاحبکار در ارائه نادرست صورت های ماقدامات عمدی تقلب ناشی از 
(سند سازی ، ثبت معامالت صوری .)است

:اشتباه-2
الی در ارائه نادرست صورت های مصاحبکار سهوی اقدامات تقلب ناشی از 

(داردها اشتباهات محاسباتی ، برداشت نادرست از قوانین و استان.) است



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل

دیدگاه حسابرسان از تحریف در صورت های مالی
در  هنگام گزارش حسابرسی

:انواع تحریف در صورتهای مالی 
انحراف از استانداردهای حسابداری-1
عدم توافق حسابرس با مدیریت در خصوص بکارگیری رویه ها و-2

استانداردهای حسابداری
ناکافی یا عدم افشاءافشاء -3



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل

تقلب و اشتباه و ویژگی های آن 
تحریف عمدی حقایق: تقلب
اقدامات عمدی صاحبکار جهت نادرست جلوه دادن صورتهای مالی: تقلب 

.باشدانکارکنیا توسط مدیرمالی می تواند توسط صورتهای تحریفات عمدی 
:انواع تحریفات 

:تحریفات ناشی از گزارشگری مالی متقلبانه شامل -1
جعل اسناد و مدارک-سند سازی ب-الف

ثبت معامالت صوری یا بدون اسناد مثبته-ج
:سوء استفاده از دارایی ها شامل تحریفات ناشی از -2

سرقت دارایی های ثابت –الف 
اختالس در وجه نقد-ب



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل

تقلب و اشتباه و ویژگی های آن 
سهوی صورتهای مالی تحریف : اشتباه

(فروشاشتباه در فاکتورهای خرید و)اشتباهات محاسباتی در اسناد حسابداری -1

برداشت نادرست از حقایق ، استانداردها و یا قوانین-2
...اشتباه در شناسایی یا طبقه بندی حسابها و -3

آن  در عمدی یا غیر عمدی بودناشتباهوتقلب وجه تمایز بین 
.است 



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل

اهمسئولیت مدیریت در پیشگیری از تقلب و اشتب
یدگی است و واحد مورد رسمدیریتاشتباه با مسئولیت پیشگیری از تقلب و 

.در این خصوص، کنترل های داخلی موثر استمدیریت ابزار 

:حسابرس موظف است 
یت در ا اهمحسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی کند که که از نبود تحریف ب

صورتهای مالی اطمینان معقول به دست آورد 

اهمسئولیت حسابرس در پیشگیری از تقلب و اشتب

داردنده نقش بازدارحسابرسی در پیشگیری از تقلب و اشتباه فقط 



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل
اشتباهنکات مهم حسابرسی ، در فرآیند پیشگیری از تقلب و

یفات حراطمینان معقول از برنامه ریزی مناسب حسابرسی در کشف اشتباهات و ت-1
رسیدگی های حسابرسیکردن مراقبت و تردید حرفه ایی در لحاظ -2
نی گزارش هرگونه تخلف و اشتباه با اهمیت به صاحبکار و مقامات قانو-3

بصورت شفاهی و کتبی



یحرفه ایحسابدارانآئین رفتار حرفه ایی برای 

مقدمه•
حرفه ایحسابدارانتوسط همه االجرااحکام الزم -الف•
کلیات و اصول بنیادی•
درستکاری•
واقع بینی•
صالحیت و مراقبت حرفه ای•
رازداری•
ایرفتار و آداب حرفه •



یحرفه ایحسابدارانآئین رفتار حرفه ایی برای 
حرفه ای شاغل در حرفهحسابدارانتوسط االجراالزم احکام.ب
کلیات  •

انتصاب حرفه ای•

تضاد منافع  •

چگونگی برخورد با موارد عدم رعایت قوانین و مقررات•

نظردوماظهار •

و سایر انواع اجرتالزحمهحق •

بازاریابی خدمات حرفه ای•

هدایا و پذیرایی•

نگهداری دارایی های صاحبکار•

در همه خدمات-واقع بینی•

و بررسی اجمالیحسابرسیدر خدمات -استقالل•

بخشدر سایر خدمات اطمینان -استقالل•



یحرفه ایحسابدارانآئین رفتار حرفه ایی برای 
سازمان/حرفه ای شاغل در بنگاهحسابدارانتوسط االجرااحکام الزم . پ

کلیات

تضاد منافع 

تهیه و گزارشگری اطالعات

انجام دادن کاربرابتخصص کافی 

منافع مالی 

اغوا

چگونگی برخورد با موارد عدم رعایت قوانین و مقررات

اصطالحات

تاریخ اجرا

بخشیدر سایر خدمات اطمینان -استقالل•



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 

سومفصل



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
موسسه حسابرسی

خدماتانجاممنظوربهکهاستایموسسهحسابرسیموسسه
اییفهحرتخصصیخدماتسایروقانونیبازرسیحسابرسی،

عنوانشریك،تحتعنوانبهرسمیحسابدارنفرسهحداقلبا
امعهجنظرزیروتضامنیشکلبهتجاریغیرانتفاعیواحد

.میکندفعالیترسمیحسابداران



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
حسابرسیموسسات تشکیالت سازمانی 

(اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل) شرکاء -1

مدیران-2
سرپرستان-3
حسابرسان ارشد-4
حسابرسان-5
کمك حسابرسان-6



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 

سازمانی در تشکیالت مسئولیت کارکنان موسسات حسابرسی
:شرکاء-1
حل و فصل مسائل و امضاء گزارشات-تماس با صاحبکار–انعقاد قرارداد –بازاریابی -لفا

شرکت در مجامع عمومی صاحبکاران -ب
بر کارکنانمدیریتموزش ، نظارت و آاستخدام ، -ج
گزارشاتاعمال کنترل کیفیت در سطح موسسه و امضاء کاربرگ های حسابرسی و -د



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 

سازمانیدر تشکیالت مسئولیت کارکنان موسسات حسابرسی

:مدیران-2
تعیین روشهای رسیدگی و اعمال استانداردهای حسابرسی در حین کار-الف
گردآوری اطالعات الزم برای ارسال صورتحساب  به صاحبکار-ب



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
سازمانی در تشکیالت مسئولیت کارکنان موسسات حسابرسی

:سرپرستان-3
تقسیم کار بین حسابرس ارشد،حسابرس و کمك حسابرس-الف
بررسی کار آنان -ب
نظارت بر اجرای استانداردهای اجرای عملیات-ج
جاریو دائمتکمیل پرونده های -د
امضاء فرم ها و کاربرگ های حسابرسی-ه
تنظیم پیش نویس گزارش-و



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
سازمانی در تشکیالت مسئولیت کارکنان موسسات حسابرسی

:حسابرسان ارشد-4
زمان بندی رسیدگی به صورتهای مالی-الف
آموزش حسابرسان و کمك حسابرسان-ب
حسابرسان و کمك حسابرساننظارت بر کار -ج
رسیدگی به سرفصل های عمده-د
مستند سازی شواهد حسابرسی-ه
تنظیم نکات عمده  -و



حسابرسیکار برنامه ریزی
مزایای . تاسحسابرسیو برنامه حسابرسیمستلزم تدوین طرح کلی حسابرسیکار برنامه ریزی

:برنامه ریزیاصلی 

.حسابرسیمهم جنبه هایبرای توجه مناسب به حسابرسکمك به •
.برای تشخیص و حل و فصل به موقع مشکالت بالقوهحسابرسکمك به •
و شاثربخبرای انجام حسابرسیدر سازماندهی و مدیریت مناسب کار حسابرسکمك به •

.کارآمد آن
دیها و کمك به انتخاب اعضای تیم حسابرسی در رده های مختلف به نحوی که دارای توانمن•

کار بین الزم برای برخورد با خطرهای مورد انتظار حسابرسی باشند و تقسیم مناسبهای صالحیت
.آنها

.و بررسی کار آنهاحسابرسیتسهیل هدایت و سرپرستی اعضای تیم •
.زومبخشها و کارشناسان، در صورت لحسابرسانکمك به هماهنگی کار انجام شده توسط •



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
:در برنامه ریزی باید به عوامل زیر دقت نمود 

کسب شناخت از فعالیت صاحبکار–الف 
وجود کارکنان مناسب برای انجام حسابرسی -ب
داشتن زمان کافی جهت حسابرسی-ج
موقع و اثر بخش فرآیند حسابرسیمشخص کردن زمان بندی جهت انجام به -د
کارکنان حسابرسیایجاد هماهنگی بین -ه

برنامه ریزی کار از زمان پذیرش کار شروع و تا امضاء و تحویل گزارش  
حسابرسی ادامه دارد



رسیدگىدامنه 
اثربخشی،کفایت،ازاستعبارت(رسیدگی)دامنه300شمارهاستانداردطبق

:شاملکهآنعملکردکیفیتوداخلیکنترلسیستم
.سازمانداخلیکنترلسیستمکفایت•
.سازمانداخلیکنترلسیستماثربخشی•
.محولهمسئولیتهایایفایدرعملکردکیفیت•
رادیریتمتوسطشدهبرقرارداخلیکنترلسیستمشودمیخواستهحسابرساناز

.کنندارزیابیورسیدگی
مانند:
دستمزدوحقوقسیستممحاسبهداخلیهایکنترلبررسی
انبارحسابداریسیستممحاسبهداخلیهایکنترلبررسی
تهالکاسمحاسبهوثابتهایداراییسیستممحاسبهداخلیهایکنترلبررسی



رسیدگىحدود 
ازقسمتکداماینکهواستحسابرسرسیدگى هاىگستردگىووسعترسیدگیحدود

.یردگقرارحسابرسبررسىموردمیزانچهتاورسیدگىموردحسابدارىومالىعملیات
برآنکهیاوبودهمحدودنسبتاًصاحبکاربه نظربستهاستممکنحسابرسرسیدگىدامنه

هایتصوربهنسبتکلىاظهارنظروشرکتمالىعملیاتکلیهشاملاستممکنعکس
.گرددمالی

هموحسابرسبراىهمموردنظر،رسیدگىحدوداستالزمحسابرسىهرانجاممقدمهدر
استممکناین صورتغیردرچهباشد،مشخصومعلوموضوحبهصاحبکاربراى

آنهابهرسیدگىصاحبکاراستنباطبهکهامورىکلیهبهرسیدگىازغفلتنتیجهدرحسابرس
ارهائىکانجامباعکسبریاوگرفتهقرارتعقیبیاموأخذهمورداستشدهواگذاروىبه
.گرددوقتاتالفباعثاستاومأموریتمحدودهازخارجاساساًکه

دریافتنیهایحسابوفروشحسابرسی
مالیهایصورتحسابرسی
قانونیبازرسیانجامومالیهایصورتمستقلحسابرسی



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
(وسعت رسیدگی)حسابرسیکار عوامل موثر بر حدود برنامه ریزی 

اندازه واحد مورد رسیدگی-1
پیچیدگی کار-2
شناخت حسابرس از صنعت-3
حسابرس از واحد مورد رسیدگیتجربه-4



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
عوامل موثر بر پذیرش کار حسابرسی

بررسی حسن شهرت صاحبکار-1
شناخت از فعالیت صاحبکار-2
بررسی توانایی الزم  انجام کار-3
تماس با حسابرسان قبلی-4
تماس با کمیته حسابرسی یا حسابرس داخلی در صورت وجود-5

نقشکهاستمدیرههیاتموظفغیرعضوپنجیاسهازمتشکلحسابرسیکمیته
داردهعهرامستقلحسابرسانباتماسومالیگزارشگریبرراوشرکتمالینظارت

(رکتیشحاکمیتاستقرارازبخشی).باشندنمیشرکتمسئوالنوکارکنانازوبوده



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
روش های تحلیلی

هدف از اجرای روشهای تحلیلی مشخص کردن حساب هایی 
.است که احتماال دارای اشتباه با اهمیت هستند

راهزامالیهایصورتهاینسبتواقالممقایسهازفرآینداین
استانداردهایومالیغیرومالیاطالعاتبینروابطمطالعه

.میگرددمیسرحسابرسی
: مثال 
 در فروشتغییراتبررسی
 در بهای تمام شده تغییراتبررسی
 در حساب های دریافتنیتغییراتبررسی



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
موافقتنامه حسابرسی

ابحسابرسانمقدماتیمذاکراتازحاصلهاینامهتفاهمبه
.گرددمیاطالقحسابرسیموافقتنامهصاحبکار

قرارداد حسابرسی
ها،مسئولیتحسابرسی،حدوددامنهوحسابرسی،هدفقرارداددرکلیطوربه

نحوه،الزحمهحق(...مالیاتی،عملیاتی،مالیصورتهای)حسابرسینوع
مکان،شعبتعدادحسابرسیپایانوشروعتاریخ،(پرداختپیش)پرداخت
.گرددمیقیدمواردسایرورسیدگی



حسابرسیدامنه رسیدگی 
عبارت  ( رسیدگی)در ارتباط با دامنه 300اصلی استاندارد عمومی شماره های واژه

.است از کفایت، اثربخشی، سیستم کنترل داخلی و کیفیت عملکرد
 موارد زیر استشامل دامنه رسیدگی:
 کنترل داخلی سازمانسیستم ( کارایی)کفایت.
اثربخشی سیستم کنترل داخلی سازمان.
 محولمسئولیت های کیفیت عملکرد در ایفای.
«شود  ه میخواستحسابرساناز . به طراحی سیستم کنترل داخلی اشاره دارد« کفایت

.دطراحی سیستمهای برقرار شده  توسط مدیریت را رسیدگی و ارزیابی کنن



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
تغییر در نوع خدمت حسابرس

سطحباکاریبهراخودخدمتشودخواستهحسابرسازچنانچه
آننبودیاودنبدرستبهنسبتبایدحسابرسدهدتغییرترپاییناطمینان

کندگیریتصمیمدرخواستآن

درخواستیخدماتبهشرکتنیازدرتغییر-1
حسابرسیخدماتوماهیتازنادرستبرداشت-2
ودهشایجادشرایطیاشرکتتوسطرسیدگیدامنهدرشدهایجادمحدودیت-3

(رنظراظهاعدمیامشروط،مردود)گزارشصدورازپیشگیریبرایشرکتتمایل

دالیل تغییر در نوع خدمت حسابرس

منطقی است2و 1فقط دالیل 



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
مستند سازی مراحل برنامه ریزی در حسابرسی

:شامل 
(انتخاب بهترین روشهای حسابرسی برای دستیای به اهداف حسابرسی )طرح حسابرسی -1

بات  طرح تفصیلی از فهرست کارهای حسابرسی که باید برای اث)برنامه حسابرسی -2
هریك از اقالم صورتهای مالی انجام شود و دستورالعمل برنامه ریزی و زمان بندی و  

(اجرای عملیات تلقی میگردد
(شامل تعداد، نوع کارکنان و زمان برآوردی انجام کار است)بودجه زمانی -3

مراحل فوق جهت مستند سازی ، گردآوری شواهد ، اجرای صحیح عملیات  
.و ارائه گزارش الزامی است 



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
هدف و اصول کلی حسابرسی صورت های مالی

هدف، حسابرسی صورت های مالی-1
رعایت اصول و اخالق حرفه ایی در حین حسابرسی-2
(GAAP)و انطباق عملیات مالی با ( GAAS)حسابرسیانجام حسابرسی طبق استانداردهای -3
برنامه ریزی حسابرسی همراه با تردید حرفه ایی-4
انتخاب بهترین روش های حسابرسی برای دستیابی به  )دامنه حسابرسی صورت های مالی -5

(اهداف حسابرسی
اطمینان معقول از نبود اشتباه یا تحریف با اهمیت در صورت های مالی-6
اهمیت و خطر حسابرسی-7
مسئولیت صورت های مالی-8
تعیین قابلیت پذیرش چارچوب گزارشگری مالی-9

اظهارنظر درباره صورت های مالی -10



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
حسابرسیخطرو اهمیت

ازحسابرساناولیهبرآورد(اهمیتسطح)اهمیتازمنظور
فادهاستتصمیماتبراستممکنکهاستاشتباهکوچکترین

.باشدداشتهنامطلوبتاثیرکنندگان
مالیصورتهایبهنسبتحسابرساینکهیعنیحسابرسیخطر

.ندکنامناسباییحرفهنظراهمیتباتحریفیااشتباهحاوی



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
هدف حسابرس مستقل از انجام حسابرسی

:شامل 
کسب اطمینان معقول از نبود اشتباه یا تحریف با اهمیت در صورتهای مالی-1
استانداردهای حسابداریاظهار نظر نسبت به انطباق آن با -2
اعتبار بخشی یا اطمینان بخشی-3
(دی آنجلو)اظهار نظر-4

اظهار نظر حسابرس اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد اما هرگز این اظهارنظر تضمینی برای  
.ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی و تاییدی مبنی بر کارایی و اثر بخشی مدیریت نمی باشد



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
(Audit Risk)حسابرسیخطر

:خطرحسابرسیانواع 
Inhernet)خطر ذاتی-1 Risk)
(Control Risk)خطر کنترل-2
(Detection Risk)خطر عدم کشف-3

AR=IR*CR*DR

لی خطر حسابرسی یعنی احتمال خطر اینکه حسابرس نسبت به صورتهای ما
حاوی اشتباه و یا تحریف با اهمیت ، نظر حرفه ایی نامناسب اظهار کند



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
Inhernet)ذاتی در حسابرسیخطر Risk)

:خطر ذاتی
یا  احتمال رخ دادن یك اشتباه یا تحریف با اهمیت در مانده یك حساب

.  باشدگروه معامالت با فرض اینکه برای آن کنترل داخلی وجود نداشته
یك شرکت می باشد  عدم کنترل های داخلی در خطر ذاتی ناشی از 

.یك شرکت است با هیات مدیره استکنترل های داخلی  موثر در وظیفه ایجاد 



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
(Control Risk)کنترل در حسابرسیخطر

:خطر کنترل
یا  احتمال رخ دادن یك اشتباه یا تحریف با اهمیت در مانده یك حساب

از وقوع  گروه معامالت با فرض اینکه کنترل داخلی نتواند آن را کشف یا
ز  ضعف ، ناکارآمدی و به روناشی از کنترلخطر . آن جلوگیری کند 

یك شرکت است  نبودن کنترل های داخلی 

.باشد خطر کنترل کمتر است موثرتر کنترل های داخلی هرچقدر

شف  خطر عدم ک، برآورد هدف حسابرس مستقل از برآورد خطر کنترل 
برای ادعاهای مندرج در صورتهای مالی است



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
(Detection Risk)عدم کشف در حسابرسیخطر

:خطر عدم کشف 
هبکهشودموجبحسابرسانرسیدگیهایروشکهاینخطراحتمال

گروهایحسابهادراهمیتیباتحریفیااشتباهکهبرسندنتیجهاین
ایاشتباهدارایواقعدرمذبورحسابکهحالیدرنداردوجودمعامالت
.استاهمیتباتحریف

خطر عدم کشف به موثر بودن روش های رسیدگی مربوط می شود

اهمیت با خطر حسابرسی رابطه معکوس دارد یعنی هرچه مبلغ 
اهمیت باالتر باشد خطر حسابرسی کاهش می یابد وبالعکس



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 

مسئولیت صورت های مالی

استانداردهایطبقمالیصورتهایارائهووتهیهمسئولیت
بیقتطمورددرنظراظهارمسئولیتومدیریتعهدهبرحسابداری

میمستقلحسابرسعهدهبرحسابداریاستانداردهایباآن
مورداحدومدیریتمسئولیتمالی،رافعصورتهایحسابرسی.باشد

.باشدنمیمالیصورتهایقبالدررسیدگی



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 
پذیرش چارچوب گزارشگری مالی

باتمدیریشدهانتخابمالیگزارشگریچارچوبپذیرشتعیین
.شودمیانجامکارپذیرشمرحلهدرکاراینکهاستحسابرس

دهایاستاندارمالی،صورتهایخصوصدرحسابرسنظراظهارمبنای
.است(GAAP)حسابداری



حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی کار 

ی بر یکی از مبانی مهم تهیه صورت های مالی ، تهیه صورتهای مال
مبنای فرض تداوم فعالیت است  

دررافعالیتتداومفرضبهمربوطشرایطورویدادهاحسابرس
.دهدمیقرارتوجهموردحسابرسیریزیبرنامهفرآیند

:سوال
یهاصورتنباشدحاکمشرکتدرفعالیتتداومفرضاگر

گردد؟میتنظیموتهیهچگونهمالی



LOGO

کنترل های داخلی : فصل چهارم



ی هاست کنترل خرید ماشین آالت یا داراییچك ل
(با ذکر مشخصات)اعالم نیاز 

صورتجلسه هیات مدیره

اخذ مجوز از مجمع عمومی

درخواست خرید

ترک تشریفات مناقصه/ مناقصه آگهی

شرکت در مناقصهضمانتنامهاخذ 

رندهشرکت جهت تعیین بمعامالتصورتجلسه کمیسیون 

انعقاد قرارداد

واریز وجه  توسط خریدار

داریسند حساب+ درخواست خرید + فاکتور+  رسید انبار 

حواله انبار

دارایی/ الصاق برچسب اموال 

صدور سند حسابداری

نام و نام خانوادگی
کنندهتهیه 

نام و نام خانوادگی
استادممیز 



LOGO
کنترل های داخلی
اهداف کنترل های داخلی 

حفاظت از دارایی ها در قبال سرقت، سوء استفاده و تقلب-1
افزایش قابلیت اتکای مدارک حسابداری-2
گزارشگری مالیقابلیت اتکای افزایش -3
امکان محاسبه کارایی و اثربخشی عملیات-4
رعایت قوانین و مقررات و استانداردها-5
ی  دستیابی به اهداف سازمان و استفاده بهینه از منابع مالی و غیر مال-6

سود یا سایر اهداف  ) و افزایش بهره وری و پایداری و تداوم فعالیت
(اجتماعی ، تحقیقاتی ، سیاسی و غیره باشد 



کنترل های داخلی
انواع کنترل های داخلی 

کنترل های پیشگیرانه -1
کنترل های یابنده -2
اصالحیهای کنترل -3
کنترل های دستوری-4
کنترل های جبرانی-5

اصالحی از رخ های وکنترل های یابنده پیشگیرانه ،کنترل کنترل های 
دادن کارهای منفی جلوگیری میکند و کنترل های دستوری و جبرانی  

برای انجام دادن یك کار مثبت است



انواع کنترل های داخلی 

:مالیهایکنترل-1
تاثیرالیمهایصورتومدارکاتکایقابلیتبرمستقیماهاکنترلاین

.بانکیمغایرتمانندهستندگذار

:یا عملیاتیکنترل های اداری-2
و بیشتر به بصورت غیر مستقیم بر صورت های مالی تاثیر گذار هستند

ی مربوط م( اساسنامه)رعایت رویه های مورد نظر مدیریت در عملیات 
ISOگردند مانند 



کنترل های داخلی
(حسابداری) مالی کنترل های 

(: پایه)کنترل های اولیه -1
حداقل کنترل های الزم برای اطمینان از ثبت فعالیت های تجاری است  

رل  که در هرشرکت صرفنظر از حجم فعالیت برای دستیابی به اهداف کنت
مانند مغایرت گیری بانکی . های داخلی ایجاد می شود

(:انظباطی)کنترل های ثانویه -2
کنترل های سرپرستی ، جهت اطمینان از اجرای کنترل های پایه-الف
کنترل های حفاظتی، جهت استفاده صحیح از دارایی ها و حفاظت  -ب
آنها
کنترل تفکیك وظایف ، با هدف کنترل و نظارت بر کارکنان-ج



کنترل های داخلی
COSOاجزای کنترل های داخلی مطابق با 

(شرکت)محیط کنترلی -1
فرآیند ارزیابی خطر توسط واحد تجاری-2
سیستم اطالعاتی مرتبط با گزارشگری مالی -3
فعالیت های کنترلی -4
نظارت بر کنترل ها-5

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission



کنترل های داخلی
اجزای کنترل های داخلی

:محیط کنترلی-1
سیستماستقراردربارهتجاریواحدمدیریتکلینگرشکنندهمنعکس
عملیاتحجموصنعتنوعمدیریت،نگرشبهبستگیکهاستداخلی

.نمایدتغییرپیچیدهبسیارتاسادهبسیارازتواندمی
هایویهر،مناسبابزارهایمتخصص،انسانینیرویکنترلی،محیطدر

نیرویشرکتی،آموزشمقررات،حاکمیتوقانونرعایتمناسب،
مهماربسیاخالقیهایارزشرعایتو،نظمکارانسانی،نظارت،تقسیم

.شوندمیتلقی



کنترل های داخلی
اجزای کنترل های داخلی

:توسط واحد تجاری( خطر)ارزیابی ریسك -2
.نآنتایحوتجاریخطرهایبابرخوردوشناساییفرآیندیعنی

برونشرایطورویدادهاشاملمالیگزارشگریبهمربوطخطرهای
ومدیریتتواناییبراستممکنکهاستسازمانیدرونوسازمانی

منفیراثمالیصورتهایدرمدیریتادعاهایبامنطبقمالیگزارشگری
.باشدداشته

:مانند
صنعتدرجدیدهایشرکتایجادریسكارز،نرخریسك،تورمریسك
جدیدهایآوریفنومحصوالتریسك
،اعتباریریسك،سیاسیهایریسك،مقرراتوقوانینریسك
انسانینیرویریسك



LOGO کنترل های داخلی

اجزای کنترل های داخلی

سیستم اطالعاتی مرتبط با گزارشگری مالی -3
،افزارمافزار،نرسختانسانی،نیرویازاطالعاتیسیستمیك

Big)دیتاهاابر،اطالعاتیهایبانك Data)،هایروش
هتهیفرآیندجهتواطالعاتداخلیهایکتترلکار،انجام

.استشدهتشکیلمالیگزارشگری



LOGO
کنترل های داخلی

اجزای کنترل های داخلی

فعالیت های کنترلی -4
ابیدستیبرایمدیریتهایاستراتژیوهاروش،هامشیخطشامل

ازهدفمعموال.باشدمی(سهامداراناهداف)اقتصادیبنگاهاهدافبه
گزارشوفیتکیباسودبهدستیابیاقتصادیبنگاههایدرفعالیتانجام

.استگذارانسرمایهوسهامدارانبهممکنشکلبهترینبهآن
:فعالیت های کنترلی شامل

بررسی عملکرد -1
پردازش اطالعات -2

کنترل های فیزیکی -3
تفکیك وظایف -4



کنترل های داخلی
اجزای کنترل های داخلی

:فعالیت های کنترلی شامل
بررسی عملکرد با بودجه و تحلیل انحرافات: بررسی عملکرد -1
شامل فعالیت های کنترلی عمومی فناوری  :پردازش اطالعات -2

(آیا فرآیند سیکل تشریفات اداری اطالعات و پردازش آن به درستی انجام گردیده ؟)اطالعات

انبار گردانی،مشاهده عینی،کنترل وجه نقد  : کنترل های فیزیکی -3
صندوق

ثبت صحیح معامالت و اطمینان حفاظت  از دارایی  :تفکیك وظایف -4
ها است 

انجام مغایرت بانکی توسط فردی جدا از صادره کننده چك: مانند 
تفکیك وظایف حسابداری انبار از انباردار



اجزای کنترل های داخلی
کنترل های داخلی

:نظارت بر کنترل ها -5
یکی از مسئولیت های مهم مدیریت ، استقرار و اعمال کنترل های داخلی  

.مناسب به گونه ای مستمر است
مدیریت،حسابرسیاستانداردهای24بخش11و10هایبندبامطابق
ایهکنترلمناسبهایسیستماستقرارمسئولرسیدگیموردواحد

صورتهایدراهمیتباتحریفواشتباه،تقلبازپیشگیریجهتداخلی
.استمالی

ار گیردکنترل های داخلی باید در فواصل زمانی مناسب و با توجه به شرایط باید  ایجاد یا مورد بازنگری قر



کنترل های داخلی
حسابرسی داخلی

وداخلیایهکنترلسیستمارزیابیوبررسی،داخلیحسابرسانوظیفه
فوظایانجامدرتجاریواحدهایبخشازیكهربخشیاثروکارایی
.باشدمیمحوله

واحدارشدمدیریتبهخصوصایندرداخلیحسابرسانگزارش
،داخلیحسابرسیمهموظایفازدیگریکی.شودمیارائهتجاری

.استعملیاتیحسابرسی



LOGO
کنترل های داخلی

وجه تمایز حسابرسی داخلی با حسابرسی مستقل

مستقلحسابرسی حسابرسی داخلی  تمایزوجه ردیف
عمومی صاحبان سهاممجمع باالترین مقام اجرایی شرکت انتخابمرجع 1

اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی  کمك به مدیریت هدف 2
اظهار نظرکسب شواهد جهت ارزیابی کنترل های داخلی وظیفه  3

محدود به موضوع قرارداد نامحدود وظایفمحدوده 4

محدود به زمان قرارداد نامحدود و مستمر مدت رسیدگی 5
عمومی صاحبان سهامگزارش به مجمع گزارش به مدیریت  محصول فعالیت 6

به کلیت صورتهای مالیاظهار نظر نسبت سیستم کنترل داخلیبررسی نوع گزارش 7

مستقل غیر مستقل میزان استقالل 8



کنترل های داخلی

لاتکا بر کار حسابرسی داخلی و برقراری ارتباط با حسابرسی مستق

داخلیابرسانحسبیطرفیارزیابیبرایارزیابیهنگاممستقلحسابرسان
ردموکنندمیگزارشآنبهداخلیحسابرسانکهراسازمانازایرده

ویشرکتحاکمیتسیستماستقرارصورتدر.دهندمیقرارتوجه
ن،آنابهمذکورحسابرسانگزارشارائهوحسابرسیکمیتهوجود

.نمایداتکاگزارشاتاینبهتواندمیبهترمستقلحسابرس
ندیبزمانتعدیلباعثمعموالموثرداخلیحسابرسیواحدیكوجود

دررسیدگیهایروشحدودکاهشوحسابرسیهایروشاجرایو
.گرددمیمستقلحسابرسی

کارزینجایگتواندنمیداخلیحسابرسانکارحسابرسیاستانداردهایاساسبر
.گرددمستقلحسابرسان



کنترل های داخلی
محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی

فنامتعاروعادیغیرنهومتعارفوعادیرویدادهایومعامالتدربارهداخلیهایکنترل-1
.است

.دهدقرارخودتاثیرتحتراآنتواندمیقوانینازنادرستتفسیرهای-2
مالیرویدادهایدرکارکنانبامدیرانتبانیگرفتننادیدهاحتمال-3
.داردوجوداستآنخالقکهمدیریتتوسطآنگذاشتنپازیراحتمال-4
الاحتمرسانیروزبهعدموزمانگذشتبازیراداردمداومبازنگریواصالحبهنیاز-5

یابدمیافزایشآنتاثیرکاهش
باشدآنمنافعازبیشترنبایدداخلیهایکنترلاستقرارمخارج-6
راههمبهراکارکناننارضایتیموجباتگرددگلوگاهباعثداخلیهایکنترلچنانچه-7

داشتخواهد
یدنمااثربییاکندراآنمواردبرخیدرتواندمیکارکنانمقاومتوسازمانیفرهنگ-8
هاینترلکبرتواندمینادرستتفسیرهایوشخصیهایقضاوتدقتی،بیاشتباهات،-9

بگذاردنامطلوبیتاثیراتداخلی



کنترل های داخلی
مراحل اساسی فرآیند حسابرسی

داخلیهایکنترلسیستمازشناخت-1
اولیهکنترلخطراحتمالبرآورد-2
هاروشرعایتآزمون-3
نهاییکنترلخطراحتمالبرآورد-4
حسابرسیهایرسیدگیاجراومحتواآزمون-5
نظراظهار-6

:محتواآزمونتعریف
اثباتومالیهایصورتاقالمتكتكارائهمطلوبیتاثباتبرایکههاییآزمونبه

.میشوداطالقمحتواآزمونشودمیطراحیآنهامانده



LOGO
کنترل های داخلی

مراحل ارزیابی ساختار کنترل های داخلی

داخلیهایکنترلسیستمازکافیشناختکسب-1
کنترلخطراحتمالبرآورد-2
هاکنترلوهاروشرعایتآزمون-3
کنترلخطراحتمالنهاییبرآورد-4

.استحسابرسیفرآینداساسیمرحله4همانفوقمراحل
:برایمبناییداخلیهایکنترلسیستمازحسابرسانشناخت

حسابرسیریزیبرنامه-1
کنترلخطربرآورد-2

استمالیصورتهایاهمیتباهایتحریفشناساییجهت
.



LOGO
کنترل های داخلی

مراحل ارزیابی ساختار کنترل های داخلی

سابرسانحباشدقویوموثرصاحبکارداخلیهایکنترلسیستمچنانچه
آزمونهایجهنتیدروبپذیرندرابیشتریکشفعدمخطراحتمالتوانندمی

.بالعکسویابدمیکاهشمحتوا

راداخلیهایکنترلورسیدگیواحدازشناختکسببرایحسابرسیروشهای
نامندمیخطربرآوردروش



LOGO
کنترل های داخلی

روش های برآورد خطر در حسابرسی

رسیدگیموردواحدکارکنانسایرومدیریتازجووپرس-1
شدهانجامرویدادهایومعامالتدرتحلیلیهایروشازاستفاده-2
صورتجلسات،هادارایی،هادستورالعمل،اسنادوارسیومشاهده-3

حسابداریهایرویه،عملیاتیهایفعالیت،مدیرههیات



کنترل های داخلی
شناخت واحد رسیدگی ، شامل چه مواردی است؟

(نفتصنعت/آبدرصنعتاستهالک)آنبامرتبطقوانینوصنعتازشناخت
(میانگین/فایفو)حسابداریهایرویهازشناخت
(یمیپتروشمحصوالتتحریم)کندمیتهدیدراتجاریواحدکهمخاطراتیشناخت

داخلیهایکنترلبررسی
مکاتباتوعمومیمجمع،مدیرههیاتجلساتصورت،اساسنامهبررسی
کارکنانازجووپرس
مستقلحسابرسگزارشاتبررسی
(گذشتهسالداخلیهایکنترلضعفنقاط)مدیریتنامهبررسی
مواردسایر



خ ا د ی  ا ه ل  ر ت ن ک م  ت س ی س ز  ا ت  خ ا ن ش ب  س ک ی  ز ا س د  ن ت س یم ل

کنترل های داخلی

هایتفعالچرخهازشناختجهتداخلیهایکنترلپرسشنامهتکمیل-1
اسخپآندرکهاستمالیگزارشگرینهایتاوثبت،مالیرویدادهایو

.شودمیتلقیسیستمضعفنقطهمعنایبهخیر
میکندلدنبارامعامالتعمدهچرخه،داخلیکنترلسیستمنوشتهشرح-2
داخلیهایرلکنتسیستمیكازداخلی،تصویریکنترلسیستمنمودگر-3
کشدمیتصویربهرا



نمونه پرسشنامه ارزیابی کنترل های داخلی



LOGO

1حسابرسی 
جلسه هفتم

کنترل های داخلی 
دکتر زینب بارانی: مدرس 



کنترل های داخلی
برآورد اولیه احتمال خطر کنترل-2

:شاملکهآیدبعملکنترلخطراحتمالازایاولیهبرآوردبایدمرحلهایندر
مالیهایصورتدراحتمالیتخلفاتواشتباهاتشناسایی-1
تخلفاتازجلوگیریدرداخلیهایکنترلنبودنبابودنموثرارزیابی-2
داخلیهایکنترلسیستمدراشتباهاتخطراحتمالبرآورد-3

شودبرآوردحداکثروباالسطحدربایدکنترلخطر
استاییحرفهتردیدازناشیفرآینداین
:ذاتیخطر

اینکهفرضبامعامالتگروهیاحسابیكماندهدراهمیتباتحریفیااشتباهیكدادنرخاحتمال
کنترلطرخ.کندجلوگیریآنوقوعازیاکشفراآننتواند.باشدنداشتهوجودداخلیکنترلآنبرای
استشرکتیكداخلیهایکنترلنبودنروزبهوناکارآمدی،ضعفازناشی



LOGO کنترل های داخلی
(آزمون رعایت روش ها)اجرای آزمون های اضافی -3

:شاملمرحلهاین
مدیرانوکارکنانازجووپرس-1
گزارشاتومدارکواسنادبازرسی-2
(ابداریحسگذاریسیاستبررسی)شدهگرفتهبکارحسابداریهایروشبررسی-3

میرودبکارداخلیهایکنترلطراحیبودنموثرجهتمرحلهاین



کنترل های داخلی
برآورد نهایی احتمال خطر کنترل و طراحی آزمون محتوا-4

ینهایاحتمال،هاروشرعایتوکنترلآزموناجرایازپسحسابرسان
.کنندمیبرآوردراکنترلخطر

خطرنندکارزیابیضعیفراداخلیکنترلهایسیستمحسابرسانچنانچه
عدمخطردنبوباالآننتیجهکهمیکنندارزیابیباالییسطحدرراکنترل
.استکشف
:محتواآزمونتعریف

اثباتومالیهایصورتاقالمتكتكارائهمطلوبیتاثباتبرایکههاییآزمونبه
.میشوداطالقمحتواآزمونشودمیطراحیآنهامانده



کنترل های داخلی
آزمون محتوابرآورد نهایی احتمال خطر کنترل و طراحی -4

باستیبایبپذیرندراباالییخطرخواهندنمیحسابرسانکهآنجاییاز
سطحدرراکشفعدمخطر،محتواآزمونافزایشوشواهدآوریجمع
.دهندکاهشقبولیقابل

:آورییاد
اثباتومالیهایصورتاقالمتكتكارائهمطلوبیتاثباتبرایکههاییآزمونبه

.میشوداطالقمحتواآزمونشودمیطراحیآنهامانده

حتوامآزمونحجمباشدباالییسطحدرذاتیوکنترلخطرکههنگامی
یابدمیکاهشکشفعدمخطرنتیجهدرویافتهافزایش



LOGO کنترل های داخلی
نامه مدیریت 

ستمسیضعفنقاط،حسابرسیگزارشارائهوحسابرسیانجامازپس
مدیریتنامهنامبهگزارشیدرمستقلحسابرستوسطداخلیهایکنترل
میگرددگزارشاصالحیپیشنهاداتباهمراه

داخلیهایکنترلدرعمدهواهمیتباضعفنقاطحاویمدیریتنامه
نامطلوبتاثیراتمالیگزارشگریواطالعاتپردازشبرمیتواندکهاست

.بگذارد

ارائه نامه مدیریت در هر حسابرسی الزامی نیست











کنترل های داخلی
کنترل های داخلی در واحدهای تجاری کوچك

اوینگردیدهمستقرداخلیهایکنترلزیردالیلبهکوچكتجاریواحدهایدر
:باشدمیضعیف

(کارکنانبودنایوظیفهچند)وظایفمحدودتفکیك-1
شرکتامورهمهدرمدیریتدخالت-2
شرکتگستردگیعدمدلیلبهضعیفانظباطیهایکنترلوجود-3
مالیهایمحدودیتوجوددلیلبهمتخصصنیرویکمبود-4

حتوایمآزمونبهبنابراینداردقرارباالییحددرکنترلخطرهاییشرکتچنیندر
.باشدمینیازبیشتری



کنترل های داخلی
پیوست ها فصل چهارم

حسابرسی سیستم های کامپیوتری 
ازایعهاقتصادی،مجموبنگاهیكدرراکامپیوتریهایسیستم

زمرکمدیریتوها،کارکنانافزارها،شبکهافزارها،سختنرم
.دهدمیتشکیلراکامپیوترخدمات

حوهنازاطمینانکامپیوتریهایسیستمبررسیازحسابرسمهماهدافازیکی
قرراتم،قوانینبامطابق،مالیصورتهایدرشدهگزارشاطالعاتپردازشصحیح

.استحسابداریاستانداردهایوموازیناصول،



LOGO
کنترل های داخلی

پیوست ها فصل چهارم

سایر اهداف حسابرسی سیستم های کامپیوتری
(قابلیت اتکا و ساختگی نبودن)اطمینان از اعتبار اطالعات -1
( سیستم اطالعاتی )اطمینان از حفاظت از دارایی ها -2
(ارزیابی کارایی سیستم ها)اطمینان از کارایی سیستم ها -3
(منافع و هزینه)اقتصادی بودن سیستم -4



کنترل های داخلی
پیوست ها فصل چهارم

کنترل های عمومی و کنترل های کاربردی سیستم های کامپیوتری

:کنترل های عمومی-1
مربوط به ایجاد، نگهداری و توسعه مرکز خدمات کامپیوتری است

:کنترل های کاربردی-2
عموال  می پردازد در این بررسی مانبارسیستمبه بررسی سیستم های کامپیوتری مانند 

، ( فایفو یا میانگین)، کنترل نوع پردازش (رسید انبارها)کنترل اطالعات ورودی 
(حواله انبارها ) کنترل خروجی یا گزارشات 



کنترل های داخلی
پیوست ها فصل چهارم

مراحل ارزیابی کنترل های حسابداری سیستم های کامپیوتری

مرحله مقدماتی بررسی-1
مرحله تکمیل بررسی-2
آزمون رعایت کنترل ها -3
ارزیابی کنترل ها-4



کنترل های داخلی
مراحل ارزیابی سیستم های کاربردی کامپیوتری 

آزمون رعایت -1
آزمون محتوا-2

:آورییاد
اثباتومالیهایصورتاقالمتكتكارائهمطلوبیتاثباتبرایکههاییآزمونبه

.میشوداطالقمحتواآزمونشودمیطراحیآنهامانده

:آورییاد
:هاروشرعایتآزمون
نظرموردهایروشرعایتعدمازموناینشودمیمربوطداخلیهایکنترلبه

هاروشرعایتواقع،ازموندر.کندمیازمونراداخلیهایکنترلباارتباتدر
.استهاکنترلازمونهمان



کنترل های داخلی
پیوست ها فصل چهارم

پیرامونی و درونی سیستم های کامپیوتریحسابرسی

(:دور زدن سیستم های کامپیوتری)حسابرسی پیرامونی-1
بررسی مغایرت احتمالی اطالعات وارد شده با اطالعات واقعی، مقایسه خالص  :مانند 

پرداخت حقوق در اکسل با خالص پرداخت سیستمی 
:حسابرسی درونی -2

با توجه به اینکه برای برخی از آیتم های صورتهای مالی مانند فروش از نرم افزارها و
یا سیستم های خاص استفاده می گردد در صورت وجود ، باید ورودی و خروجی 

سیستم فروش را با خروجی  . های این سیستم ها را جداگانه مورد بررسی قرار داد 
انبار، حساب های دریافتنی ، حساب بانك ، بارنامه حمل ، حساب بهای تمام شده 

کاالی فروش رفته بررسی کنید



کنترل های داخلی
پیوست ها فصل چهارم

آزمون برنامه های سیستم کاربردی 

یکی،هافعالیتشدنمکانیزهواقتصادیمعامالتشدنپیچیدهدلیلبه
وبردیکارهایسیستمبررسی،حسابرسیهایقسمتترینمشکلاز

.استرعایتآزمونوهاحسابماندهصحتجهتمحتواآزمونانجام
یریتمدمیزانومالیرودیداهایتمامثبتازبایدحسابرسآنبرعالوه
.کندحاصلاطمینانسود



کنترل های داخلی
پیوست ها فصل چهارم

مراحل آزمون برنامه های سیستم کاربردی 
(صحت قابلیت اتکا مدارک)بررسی مدارک موجود -1
:پردازش اطالعات واقعی -2

(کنترل پردازش های انجام شده بر روی گزارشات)پردازش کنترل شده -الف
پردازش مجدد گزارشات جهت تطبیق محاسبات سیستم با محاسبات حسابرس-ب
مانند پردازش اطالعات با استفاده از نرم افزار اکسل توسط )پردازش موازی -ج

حسابرس و پردازش اطالعات با نرم افزار صاحبکار و مقایسه آن با یکدیگر
:پردازش اطالعات آزمایشی -3

ایجاد بانك اطالعاتی بعنوان حجم نمونه توسط حسابرس ، پردازش اطالعات و 
مقایسه آن با پردازش اطالعات صاحبکار



کنترل های داخلی
پیوست ها فصل چهارم

آزمون های مجموعه فایل ها و برنامه ها

صحتازاطمینانوبرنامههایفایلواطالعاتیهایفایلهمزمانآزمون
.آنهادویهرعملکرد

دهشانجامپردازشولیباشندکاملوصحیحاطالعاتیهایفایلاستممکن
(حقوقیاتمالمحاسبهدراشتباهمانند)باشدمواجهاشکالبابرنامهفایلتوسط

خطازیراتاسضروریبسیارفوقهایکنترلحسابرسیانجامازقبلبنابراین
واجهمجدیمشکلباراحسابرسیبرنامهتوانستخواهدهافایلازیكهردر

سازد



کنترل های داخلی
پیوست ها فصل چهارم

آزمون کنترل های عمومی ، کاربردی و واحد استفاده کننده در حسابرسی سیستم های  کامپیوتری 

عمومیهایکنترلآزمونازآوردهبدستاطالعاتمجموعاساسبرحسابرس
وهاافزارنرموافزارسختکنترل،هاسیستمسازیمستندونگهداری)

و(فروشکاربردیافزارنرمکنترلمانند)کاربردیهایکنترل،(اطالعات
هایکنترلمسیستبودناتکاقابلمیزانمورددرکنندهاستفادهواحدهایکنترل
.میکندگیریتصمیمحسابرسیدرداخلی
نترلکبراتکامیزانتعیینبرایراهاآزمونازایمجموعهحسابرسبنابراین

میدهدقرارتوجهموردداخلیهای



فصل پنجم

حسابرسی مبتنی بر ریسك



ریسك در ادبیات حسابداری
بینهموارهباید.باشیمپذیرانیزراریسكازمعینیسطحبایدسودبهدستیابیجهت•

بااللعادهافوقرامحاسبات،بازدهدرتوانیمنمی.نمودایجادمنطقیتعادلیبازدهوریسك
بینمنطقییتعادلبهگیریتصمیمجهتبنابراین.نمائیملحاظکمالعادهفوقراریسكو

دارایریسكولیاستتوامشواهدومدارکواسنادباهموارهبازده.نیازمندیمدواین
ایاژهوریسكمحاسبهبدونحسابرسیوگذاریسرمایه.نیستقطعیمدارکوشواهد

،حاویفیکیموضوعیریسكکهاستدشواردلیلاینبهریسكمحاسبه.استمعنابی
ردآنمیزانمحیطیشرایطبهتوجهباوبودهشواهدومدارکاسناد،بدونتخمین،
لیلدبهتواننمیولیاستروبرومختلفیهایدشواریباآنمحاسبهواستنوسان

.گرفتنادیدهراآنمحاسبه،درفراوانابهاماتوجودوفوقهایدشواری



بنگاههای اقتصادی با چه ریسك هایی مواجه هستند؟
:های مالی ریسک 

نقدینگیریسك -1
اعتباریریسك -2
سود ریسك نرخ -3
مجددگذاری ریسك سرمایه-4
ارزریسك نرخ -5
ریسك تورم-6
سایر ریسك های مالی-7

:های غیرمالی ریسک
(سوددانش مالی، پیش بینی) مدیریت ریسك -1
سیاسیریسك -2
صنعتریسك -3
عملیاتیریسك -4
مقرراتریسك قوانین و -5
ریسك نیروی انسانی-6
خود شیفتگی مدیرانریسك -7
بیش اعتمادی مدیرانریسك -8
فناوری اطالعاتریسك -9



:حسابرسیریسكیاخطر
وجودمالیهایصورتدراهمیتیباتحریفاینکهاحتمال
آنانندنتوخودرسیدگیهایروشباحسابرسانوباشدداشته

دنماینارائهنامناسبیاییحرفهنظراظهاروکنندکشفرا

سیحسابرتعریف ریسك یا خطر 
یمالصورتهایحسابرسیازهدف،حسابرسیاستانداردهایطبق

استانداردهایباآنانطباقومالیصورتهایبهنسبتنظراظهار
ابهموارهنظراظهاراین.استاهمیتباهایجنبهتمامازحسابداری

.شودیمگفتهحسابرسیخطرآنبهکه.باشدمیروبروخطرمیزانی



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

مقدمه و یادآوری

در.یابدمیکاهشحسابرسیخطرباشندموثرترداخلیهایکنترلچنانچه
ولیدبومتمرکز(رسیسند)محتواآزمونبرحسابرسانتمرکزگذشته
ویکردرمعامالتشدنترپیچیدهوحسابداریاسنادحجمافزایشباامروزه

دهشبیشترآمارعلمهایروشوکامپیوترازاستفادهبهحسابرسان
تشکیلعناصروحسابرسیخطرریاضیهایفرمولازاستفادهباآنان.است
.کنندمیبرآوردرا(کشفعدمخطروکنترلخطر،ذاتیخطر)آندهنده



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

ریسكمبتنی بر تعریف حسابرسی 

سی،کهحسابرانجامازاستعبارتریسكبرمبتنیحسابرسی
دارایکههاییحوزهبرراخودهایتالشحسابرسیگروه

مناسبیوکافیشواهدتامیکندمتمرکزهستندبیشتریریسك
.نمایدآوریجمعریسكکاهشجهت



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

انواع  ریسك در حسابرسی

AR=IR*CR*DR

Audit Risk

Inherent Risk

Control Risk

Detection Risk

.استابرسیحسبخشیاثروکاراییافزایشریسكبرمبتنیحسابرسیبکارگیریازهدف

خطر عدم کشف*کنترلخطر *ذاتیخطر =حسابرسیخطر

حسابرسی  خطر 
خطر ذاتی

خطر کنترل
خطر عدم کشف



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

مقدمه و یادآوری

:حسابرسیخطر
روشباحسابرسانوباشدداشتهوجودمالیصورتهایدراهمیتیباتحریفاینکهاحتمال

ایندنمارائهنامناسبیاییحرفهنظراظهاروکنندکشفراآننتوانندخودرسیدگیهای

آنایبراینکهفرضباحسابیكدراهمیتباتحریفیكدادنرخاحتمال:ذاتیخطر-1
باشدنداشتهوجودداخلیکنترل

یكندادرخازنتواندصاحبکارداخلیهایکنترلسیستماینکهاحتمال:کنترلخطر-2
.کندکشفراآنیاوپیشگیریاهمیتباتحریف

واتاشتباهنتواند(رسیدگیهایروش)حسابرسیمحتوایهایآزمون:کشفعدمخطر-3
کندکشفراحسابهادراهمیتباهایتحریف



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

مقدمه و یادآوری

.استصاحبکارکارمحیطازمتاثر:ذاتـیخطر-1
.استصاحبکارکارمحیطازمتاثر:کنترلخطر-2
.تاسمربوطحسابرسانهایروشبودنموثربهمربوط:کشفعدمخطر-3

یستم های  در حسابرسی مبتنی بر ریسك، حسابرس پس از کسب شناخت اولیه از س
را برآورد می کندخطرهای ذاتی و کنترل حسابداری و کنترل های داخلی 

؟باشدداشتهتواندمیپیامدهاییچهضعیفداخلیهایکنترل
کنندهگمراهمالیهاینسبت،سودگزارشگریدرخطاواقعی،غیرسودهایبینیپیش

Mei Feng a, ChanLi a, SarahMcVay (2009)



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

تجزیه و تحلیل خطر حسابرسی و اجزاء آن  

:کشفعدمخطر
کشفعدمخطروتحلیلیبررسیخطردوازخودکشفعدمخطر

راینبنابگردیدهتشکیلمعامالتگروهوحسابماندهجزئیاتآزمونهای
:داشتخواهیم

DR=APR*TDDR

APR=Analytical Procedures Risk
TDDR=Test of Details Detection Risk



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

(DR)محاسبه خطر عدم کشف 

قابلخطربایستمی(CR)کنترلخطرو(IR)ذاتیخطرتعیینازپس
وانمیتفاکتورسهایناساسبر.نمودتعیینرا(AAR)حسابرسیپذیرش

دادقرارمحاسبهموردرا(DR)کشفعدمخطر

DR=APR*TDDR

APR=Analytical Procedures Risk
TDDR=Test of Details Detection Risk

AAR= Acceptable Audit Risk

𝐃𝐑 =
𝑨𝑨𝑹

𝑰𝑹 ∗ 𝑪𝑹



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

(DR)مثال برای محاسبه خطر عدم کشف 

وباشد%80معادل(CR)کنترلخطرو%60معادل(IR)ذاتیخطرچنانچه
کشفعدمخطرمحاسبه.باشد20%(AAR)حسابرسیپذیرشقابلخطر

(DR)دهیدقرارمحاسبهموردرا

DR=APR*TDDR

APR=Analytical Procedures Risk

TDDR=Test of Details Detection Risk
AAR= Acceptable Audit Risk

𝐃𝐑 =
𝑨𝑨𝑹

𝑰𝑹 ∗ 𝑪𝑹
𝑫𝑹 =

𝟐𝟎%

𝟔𝟎% ∗ 𝟖𝟎%
= 𝟒𝟐%



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

تجزیه و تحلیل خطر حسابرسی و اجزاء آن  

AR=IR*CR*DR

DR=APR*TDDR
AR=IR*CR*APR*TDDR

𝐃𝐑 =
𝑨𝑨𝑹

𝑰𝑹 ∗ 𝑪𝑹

AAR=Acceptable Audit Risk

𝐓𝐃𝐃𝐑 =
𝑨𝑨𝑹

𝑰𝑹 ∗ 𝑪𝑹 ∗ 𝑨𝑷𝑹
𝐓𝐃𝐃𝐑 =

𝑫𝑹

𝑨𝑷𝑹

شفخطر عدم ک* خطر کنترل* خطر ذاتی = خطر حسابرسی 

وه معامالتخطر عدم کشف آزمون جزئیات مانده حساب و گر* خطر بررسی تحلیلی * خطر کنترل* خطر ذاتی = خطر حسابرسی 

APR=Analytical Procedures RiskDR=APR*TDDR



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

(  ددیادآوری مج)تجزیه و تحلیل خطر حسابرسی و اجزاء آن

AR=IR*CR*DR

AR=IR*CR*APR*TDDR

𝐃𝐑 =
𝑨𝑨𝑹

𝑰𝑹 ∗ 𝑪𝑹

AAR=Acceptable Audit Risk

𝐓𝐃𝐃𝐑 =
𝑨𝑨𝑹

𝑰𝑹 ∗ 𝑪𝑹 ∗ 𝑨𝑷𝑹

𝐓𝐃𝐃𝐑 =
𝑫𝑹

𝑨𝑷𝑹

=AARریسك قابل پذیرش حسابرسی

DR=APR*TDDR



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

(TDDR)برآورد اولیه از خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات

Test of Details Detection Risk

باشد%20تحلیلیبررسیخطرو%50کنترلخطر،%80ذاتیخطر،%70حسابرسیپذیرشقابلخطرچنانچه:مثال
AAR=70%
IR=80%
CR=50%
APR=20%

(DR)و خطر عدم کشف ( TDDR)مطلوب است محاسبه خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات 

𝐓𝐃𝐃𝐑 =
𝐀𝐀𝐑

𝐈𝐑∗𝐂𝐑∗𝐀𝐏𝐑
=

𝟕𝟎%

𝟖𝟎%∗𝟓𝟎%∗𝟐𝟎%
=8.75%

𝐓𝐃𝐃𝐑 =
𝑫𝑹

𝑨𝑷𝑹
= 
𝟏.𝟕𝟓

𝟐𝟎%
=8.75%

𝐃𝐑 =
𝑨𝑨𝑹

𝑰𝑹∗𝑪𝑹
= 

𝟕𝟎%

𝟖𝟎%∗𝟓𝟎%
=1.75



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

ك حسابرسی مبتنی بر ریس( مراحل)فرآیند

برنامه ریزی حسابرسی-1
نترلشناخت از سیستم حسابداری و کنترل های داخلی و برآورد خطر ک-2
برآورد خطر عدم کشف  -3
طراحی، اجراء و ارزیابی نتایج آزمون محتوا-4
بررسی تکمیل و صدور گزارش حسابرس مستقل-5



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

(APR)برآورد خطر عدم کشف ناشی از بررسی تحلیلی

عمدهروندهایوهانسبتتحلیلوتجزیهیعنی(APR)تحلیلیبررسی
پیشلقابیامربوطاطالعاتسایرباکهآمدهبدستمالیغیرومالیروابط

(جاریالسسودباآنمقایسهوگذشتههایسالسودآوریروندتحلیلمانند).داردمغایرتبینی
امانجنهاییبرآوردمرحلهدرهمواولیههایبرآورددرهمتحلیلیبررسی

هایزمینهتعیینوصاحبکارفعالیتازشناختبمنظورفرآینداین.شودمی
.شودمیانجامصاحبکارفعالیتآمیزمخاطرهوبالقوه

Analytical Procedure Risk



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

(IR)برآورد خطر ذاتی

ازگروهییاحسابیكماندهسطحدراهمیتباتحریفاحتمالیعنی
.باشدنداشتهوجودداخلیکنترلهیچآنبرایآنکهفرضبامعامالت

:شودمیبرآوردسطحدودرذاتیخطر
مالیهایصورتسطحدر-1
معامالتگروهوهاحسابماندهسطحدر-2

Inherent Risk



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

(CR)برآورد خطر کنترل 

یااهاتاشتبکشفعدمازحسابرسانتظارحقیقتدرکنترلخطر
کنترلستمسیتوسطاهمیتباهایتحریفواشتباهاتپیشگیری

درصد30معادلکنترلخطرشرایطبهتریندر.استداخلیهای
.شودمیپیشنهاد

Control Risk
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برآورد سطح اهمیت در فرآیند حسابرسی

ایبر.داردمحتواآزمونحدودوحسابرسیخطربامعکوسرابطهاهمیتسطحبرآورد
عددسسپومحاسبهرافروشوداراییمجموعمتوسطبایدابتدااهمیتسطحمحاسبه
آیدبدستاهمیتسطحمبلغتانمودضرباهمیتسطحمعیاردرراآمدهبدست
مالیهایصورتاساسبرحسابرسیریزیبرنامهمرحلهدرفروشوداراییمجموعمتوسط

گرددمیزیرتعیینفرمولباوایدورهمیانمالیصورتهاییاگذشتهسال

Materiality

فروش و ها دارایی مجموع متوسط =
ها دارایی جمع فروش+

𝟐



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

ل تحملدر فرآیند حسابرسی با هدف تعیین اشتباه قاببرآورد سطح اهمیت

Estimate of Materiality

.تدلیل محاسبه سطح اهمیت در بنگاه،تعیین اشتباه قابل تحمل در حسابرسی اس

سطح اهمیت   متوسط جمع دارایی ها و فروش

3% ریال  میلیارد1 تا 

2/5% ریال  میلیارد1 به مازادنسبت ریال  میلیارد10 تا 

2% ریال  دمیلیار10 به مازادنسبت ریال  دمیلیار100 تا 



ملدر فرآیند حسابرسی با هدف تعیین اشتباه قابل تحبرآورد سطح اهمیت

مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

Estimate of Materiality

فروش و ها دارایی مجموع متوسط =
ها دارایی جمع + فروش

2

100 =
150 + 50

2

سطح 
اهمیت معیار سطح اهمیت   متوسط جمع دارایی ها و 

فروش

30ر000ر000 3% ریال  دمیلیار1 تا 

225ر000ر000 2/5% ریال میلیارد1 ه  بنسبت
مازاد ریال  دمیلیار10 تا 

1ر800ر000ز000 2% ریال دمیلیار10 ه  بنسبت
مازاد ریال  100

میلیارد تا 

میلیارد ریال  100چنانچه متوسط مجموع دارایی ها و فروش 
2ر055ر000ر000باشد سطح اهمیت آن برابر است با  



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

(AAR)تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی 

Accetable Audit Risk

واستنآپذیرشبهحاضرحسابرسکهاستخطریمیزان(اهمیتسطح)حسابرسیپذیرشقابلخطر
.هستندگریکدیمکملاطمینانسطحوحسابرسیپذیرشقابلخطردارداطمینانسطحبامعکوسرابطه
.استدرصد95حسابرسیاطمینانسطحمنزلهبهدرصد5میزانبهحسابرسیپذیرشقابلخطریعنی

1 حسابرسی= اطمینان سطح + 𝑨𝑨𝑹

1 =𝟗𝟓%+ 𝟓%

ابرسیحس اطمینان سطح =
شده کشف اهمیت با های تحریف یا اشتباهات مجموع

حسابها در موجود های تحریف یا اشتباهات مجموع



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

(TDDR)برآورد اولیه از خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات

Test of Details Detection Risk

وجزئیاتآزموناینکهخطریعنی(TDDR)جزئیاتآزمونازناشیکشفعدمخطر
یاهاابحسماندهدراهمیتباهایتحریفیاوحسابرسی،اشتباهاتشواهدنتیجهدر

.نکندکشفرامعامالتهایگروه
ومالیروابطعمدهروندهایوهانسبتتحلیلوتجزیهیعنی(APR)تحلیلیبررسی

.داردتمغایربینیپیشقابلیامربوطاطالعاتسایرباکهآمدهبدستمالیغیر
(جاریسالسودباآنمقایسهوگذشتههایسالسودآوریروندتحلیلمانند)

𝐓𝐃𝐃𝐑 =
𝑨𝑨𝑹

𝑰𝑹 ∗ 𝑪𝑹 ∗ 𝑨𝑷𝑹
یا 𝐓𝐃𝐃𝐑 =

𝑫𝑹

𝑨𝑷𝑹



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

(TDDR)برآورد اولیه از خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات

Test of Details Detection Risk
چنانچه:مثال

AAR=7%خطر قابل پذیرش حسابرسی
IR=80% ریسك ذاتی
CR=50%ریسك کنترل
APR=70% ریسك بررسی تحلیلی

DRو خطر عدم کشف ( TDDR)باشد مطلوب است محاسبه خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات 

𝐓𝐃𝐃𝐑 =
𝐀𝐀𝐑

𝐈𝐑∗𝐂𝐑∗𝐀𝐏𝐑
=

𝟕%

𝟖𝟎%∗𝟓𝟎%∗𝟕𝟎%
=25%

𝐓𝐃𝐃𝐑 =
𝑫𝑹

𝑨𝑷𝑹
= 
𝟏𝟕.𝟓%

𝟕𝟎%
=25%𝐃𝐑 =

𝑨𝑨𝑹

𝑰𝑹∗𝑪𝑹
= 

𝟕%

𝟖𝟎%∗𝟓𝟎%
=17.5%
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(TDDR)نکات مهم در مورد خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات

Test of Details Detection Risk

آزمونازناشیکشفعدمخطرو(DR)کشفعدمخطربا(AAR)حسابرسیپذیرشقابلخطر-1
.هستند(DR)کشفعدمخطرناشیهمگیچون؟چرا.داردمستقیمرابطه(TDDR)جزئیات

آزمونازناشیکشفعدمخطرو(DR)کشفعدمخطربا(CR)کنترلخطرو(IR)ذاتیخطر-2
.داردمعکوسرابطه(TDDR)جزئیات

معکوسرابطه(TDDR)جزئیاتآزمونازناشیکشفعدمخطربانیز(APR)تحلیلیبررسیخطر-3
.دارد

باومعکوسرابطه(DR)کشفعدمخطروحسابرسیشواهدرسیدگیوحسابرسیکارحجمبین-4
داردوجودمستقیمرابطهکنترلوذاتیخطر



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

سایر نکات مهم در مورد برنامه ریزی حسابرسی 

:حسابرسیقراردادوبودجهتهیه-1
،بهایکارکنانتعدادوخدمات،نوعکار،نوعانجامزمانکار،مدتحجمبخشایندر

بهالزم.گرفتخواهدقرارمذاکرهومحاسبهموردخدماتفروشبهایوشدهتمام
فروشحسببر(خدماتیاوکاالتولید)تولیدیواحدهربودجهکهاستذکر

.گرددمیمشخص
:حسابرسیگروهاعضایتعیین-2

وستسرپرارشد،حسابرس،حسابرس،حسابرسکمكنیازموردتعدادبخشایندر
گردیدخواهدلحاظمدیر
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نترلبخش دوم  شناخت سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی و برآورد نهایی خطر ک

داریحسابهایسیستمازکافیشناختحسابرسی،عملیاتاجرایازمرحلهاولین
ترل،کنخطراولیهبرآوردبهتوجهبا.استآناعمالچگونگیوداخلیهای،کنترل

معامالتعمدهگروهواهمیتباحسابهایماندهازهریكکنترلهایروشحسابرس
یكرهرعایتوکنترلآزمونانجامبه،نسبتهانمونهتعدادبهتوجهباوطراحیرا
.نمایدمیاقدامهاچرخهاز

رسیحسابشواهدکسبوداخلیهایکنترلآزمونازپسکنترلخطرنهاییبرآورد
.گرددمیانجام
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برآورد خطر عدم کشف بخش سوم

ریفتحیاواشتباه،حسابرسمحتوایهایآزموناینکهیعنی(DR)کشفعدمخطر
مجموعدریاتنهاییبهکهرامعامالتازگروهییاحسابماندهدرموجودهای

تاهمیمعامالت،باگروهوحسابهاماندهسایردرموجودهایتحریفیاواشتباهات
.نکندکشفراباشد

Detection Risk

𝐃𝐑 =
𝑨𝑨𝑹

𝑰𝑹∗𝑪𝑹
𝑫𝑹یا =𝑨𝑷𝑹 ∗ 𝑻𝑫𝑫𝑹
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بخش چهارم طراحی ، اجرا و ارزیابی نتایج آزمون محتوا

مندرجهایآیتمازیكهرارائهمطلوبیتاثباتبرایکههستندهاییآزمونمحتواآزمون
:شاملوگرددمیانجاممالیسالپایاندرمعموالوطراحیمالیصورتهایدر
(TDDR)حسابهاماندهومعامالتجزئیاتهایآزمون-1
.است(APR)تحلیلیبررسیهایآزمون-2

Detection Risk

𝐓𝐃𝐃𝐑 =
𝑫𝑹

𝑨𝑷𝑹
𝐃𝐑یا =𝑨𝑷𝑹 ∗ 𝑻𝑫𝑫𝑹

𝐓𝐃𝐃𝐑 =
𝐀𝐀𝐑

𝐈𝐑 ∗ 𝐂𝐑 ∗ 𝐀𝐏𝐑
Test of Details Detection Risk

Accetable Audit Risk
Analytical Procedure Risk



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

برآورد خطر کنترل

نتظارامیزان)کنترلخطربرآوردداخلی،هایکنترلسیستمازاولیهشناختازهدف
شرایطنبهتریدرکنترلخطر.است(تحریفاتیااشتباهاتکشفعدمازحسابرس

داردقرارسطحترینپاییندرکنترلخطرزیرامیشودگرفتهنظردر%30معادلحداقل
.استحداکثرازترپایینعبارتیبهیا

عدمازیجلوگیرجهتصاحبکارداخلیهایکنترلوحسابداریسیستمچنانچهولی
باالطحسدرکنترلخطرموثرباشدغیریاوناکارآمدتحریفاتیااشتباهاتکشف
.شودمیبرآورد

Estimate of Control Risk
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آزمون کنترل های داخلی

:استزیرمواردبخشیاثردربارهحسابرسیشواهدکسبداخلیهایکنترلآزمونازهدف
حسابداریسیستمموثرطراحی-1
بایفاتتحرواشتباهاتازپیشگیریدرحسابداریداخلیهایکنترلسیستمموثرطراحی-2

اهمیت
اهمیتابتحریفاتواشتباهاتکشفدرحسابداریداخلیهایکنترلسیستمموثرطراحی-3
مالیدورهتمامدرهاروشرعایتوداخلیهایکنترلاعمال-4
داخلیهایکنترلبخشیاثرباآنتطبیقومعامالتبررسی-5
داخلیهایکنترلازجووپرسومشاهده-6

Test of Control Risk
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ضعیف با خطر کنترل و خطر عدم کشف رابطه کنترل های داخلی

:باشدضعیفداخلیاگرکنترل
شودمیبرآوردباالسطحدرکنترلخطر-1
شودمیبرآوردباالسطحدرکشفعدمخطر-2
شودمیبرآوردباالسطحدرمحتواآزمون-3
شواهددبایبپذیردراباالییخطرخواهدنمیحسابرسفوقشرایطدرکهآنجائیاز

.دهدکاهشراحسابرسیخطرتانمایدگردآوریرابیشتریحسابرسی
:مهمنکات
ابطهرکشفعدمخطرباومستقیمرابطهمحتواآزمونباذاتیخطروکنترلخطر

.داردعکس

Control Risk



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

خطر حسابرسی در واحدهای تجاری کوچك

ترلکنسیستمکوچكتجاریواحدهایدرمعموالاینکهدلیلبه
لذاتاسمواجهمشکلباآناستقراروباشدمیضعیفداخلیهای

ابرسحسوداشتهضرورتحسابرسیدربیشترشواهدگردآوری
نمودخواهدتکیهمحتوایآزمونبربیشتر

Audit Risk in Small Business Company
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اهمیت در حسابرسی و برآورد آن  

ارائهدمعکهشودمیتلقیاهمیتباحسابرسی،اطالعاتیاستانداردهایطبق
ازنندگانکاستفادهگیریتصمیموقضاوتبربتواندآننادرستارائهیاو

.بگذاردنامطلوبتاثیرمالیهایصورت
.شودمینامیدهحسابرسیتحملقابلاشتباهاهمیت،ازحسابرسبرآورد

Materiality in Audit
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روشهای حسابرسی در برخورد با تحریف های با اهمیت  

حسابرسیخطربرآورد-1
اهمیتسطحبرآورد-2
اهمیتباهایتحریفاحتمالبرآورد-3
(بودنمکانیزهیادستینظراز)داخلیهایکنترلارزیابی-4
جهتلیداخهایکنترلبخشیاثرارزیابیبرایحسابرسیشواهدکسب-5

اهمیتباهایتحریفواشتباهاتکشفوپیشگیری
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ماهیت ، زمان بندی اجراء و میزان روش های حسابرسی

:حسابرسیهایروشماهیت-1
جو،ووارسی،مشاهده،پرس)حسابرسیشواهدومحتوا،وگردآوریکنترلآزمونهایانجاممنظور

وسابداریحاستانداردهایمبنایبراییحرفهنظراظهاربرای(تحلیلیروشهایومجددمحاسبه
.استشدهارائهمالیصورتهایبهتوجهباکهاستادعاهاییخصوصدرحسابرسی

:حسابرسیاجراءبندیزمان-2
ایانپدریاو(ضمنیحسابرسی)دورهطیدررامحتوایاوکنترلآزمونتواندمیحسابرس

.کنداجراء(نهاییحسابرسی)آنازپسیاودوره
:حسابرسیهایروشمیزان-3

سطححسابرس،حسابرسی،قضاوتخطرمیزانبهبستگیشدهانجامحسابرسیهایروش
.بودخواهدمتفاوتفعالیتحجموصنعتنوعاهمیت،
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(آزمون کنترل های داخلی ) آزمون کنترل ها 

هایرلکنتبخشیاثرمیزانتعیینجهتراهاکنترلآزمونبایدحسابرس
رلکنتکهگرددنتیجهاینبهمنجرهاآزموناینچنانچه.دهدانجامداخلی

گردیدهیبینپیشکنترلچنانچهیاواستموثرغیریاوضعیفداخلیهای
.دهدافرایشرامحتواآزمونبایدگردد،حسابرسنمیاجراءولی

ظهارایكجهتبیشترحسابرسیشواهدایجادجهتمحتواآزمونافزایش
.استضروریمناسباییحرفهنظر
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ماهیت و زمان بندی آزمون کنترل ها

عیینتجهتداخلیهایکنترلبخشیاثرمیزانتعیین:کنترلآزمونانجامازهدف
.استحسابرسیهایروشوحسابرسیخطرمیزان
مجددها،محاسباتکنترلمجددجو،اجرایوپرسشامل:هاکنترلآزمونهایروش

هاآزمونایندامنهوماهیت.استحسابرسیشواهدکسبجهتعینیمشاهدهو
هکبزرگموسساتوضعیفداخلیهایکنترلدارایکهکوچكموسساتجهت
.بودخواهدمتفاوتیکدیگرباهستندمکانیزهوترقویداخلیهایکنترلدارای
نهاییسیحسابردرمثالداردبستگینیزحسابرسهدفبه:کنترلآزمونبندیزمان

یحسابرسدر.گیردمیقراربررسیموردرسیدگیمورددورهطولدرهایکنترل
.هستندبرخوردارکمتریدامنهازمعموالهاآزمونایناجمالی
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آزمون کنترل ها( حدود)میزان 

داخلیهایکنترلبربیشترخودهایرسیدگیدربخواهدحسابرسچنانچه
حاصلاطمینانداخلیهایکنترلبخشیاثرازنماید،بایدتکیهصاحبکار

.دهدانجامرابیشتریکنترلهایآزموننتیجهدرونماید
داخلییهاکنترلبهحسابرساتکایمیزانبهکنترلآزمونحدودنتیجهدر

.داردبستگیصاحبکار
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آزمون محتوا

درشدهمطرحادعایهرسطحدراهمیتباهایتحریفکشفبرایمحتواهایآزمون
:شاملوشودمیاجراءمالیصورتهای

حسابهامانده،معامالتگروههایجزئیاتآزمون-1
هایصورتارقامباآنمقایسهوقبلسالهایهاینسبتوروندها)تحلیلیهایروش-2

(مالی
:مهمنکته

معامالت،ماندهگروههراهمیتبامواردبرایرامحتواهایآزمونهموارهحسابرس
.کندمیاجراافشاءمواردوحساب



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

ماهیت آزمون های محتوا

مناسباحسابهماندهادعاهایمورددرحسابرسیشواهدکسببرایبیشترجزئیاتآزمون
روشفکاالیشدهتمامبهایانبار،کاهشازکاالفروش،خروجفاکتورمشاهدهمانند)است
cutآزمونوقانونیدفاتردرثبت،رفته off)

زمانرگذدرکهرودمیبکارپرشماریمعامالتمورددربیشترعموماتحلیلیهایروش
محاسبهوتشرکسابقهباومعتبرخریدارانبهفروشمانند)باشندمیبینیپیشقابل

(خصوصایندرروندهاوهانسبت
اجرایویتاهمباهایتحریفبامقابلهبرایکهبرسدنتیجهاینبهاستممکنحسابرس

کفایتلهمعامیكبرایتنهاییبههریكتحلیلیروشهاییاوجزئیاتمحتوا،آزمونآزمون
.ردگیبکارخودهایرسیدگیدرنیزرادواینازترکیبیاستممکنیاونمایدمی



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

زمان بندی اجرای آزمون های محتوا

ایهکنترلومحتواهایآزمونموردحسببایدحسابرسمیانیهایدورهیااجمالیهایرسیدگیدر
.نمایدارائهحسابرسینتایجبرایمعقولمبناییتادهدانجامرابیشتری
:محتواآزمونمورددرمهمعوامل

کنترلمحیط-1
حسابرسیانجامبرایاطالعاتبودندسترسدر-2
محتواآزمونهدف-3
اهمیتباتحریفبرآوردیخطر-4
آنبامرتبطادعاهایومعامالتگروهماهیت-5
محتواهایآزمونانجامبرایحسابرستوانایی-6

محتواهایونآزماجرایبندیزمانگردد،ارزیابیبیشتراقتصادیبنگاهداخلیکنترلخطرهرجه:نکته
درانكببازارقامماندهکنترل:مانند).یابدمیانتقالآنازبعدیامالیدورهپایانبهمالیدورهطولاز

cutآزمونواجرایبعدسال off)



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

میزان اجرای آزمون های محتوا

امحتوهایآزمونباشد،میزانبیشتراهمیتباهایتحریفخطرچههر
یکدیگرابمثبت(رابطه)همبستگیدارایدوایننتیجهدریابدمیافزایش
.هستند

یزانمگرددبرآوردباالییسطحدراهمیتباتحریفخطرکهصورتیدر
واهدخافزایشحسابرسیگزارشپشتوانهافزایشبرایمحتواهایآزمون
.یافت



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

کفایت ارائه و افشا

استانداردهایطبقمالیصورتهایارائهوتهیهدرمهممواردازیکی
هاییادداشتدرمالیهایصورتاقالممناسبافشاءحسابداری،
السایمقایسهارقامیاوبودجهازآنانحرافاتدلیلومالیصورتهای

.استقبل
اقتصادیشرایطوحقایقبامنطبقبایدمالیصورتهایدراطالعاتافشای

.نباشدکنندهگمراههیچوجهبهکنندگاناستفادهبرایوبوده



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

ارزیابی کفایت و مناسب بودن شواهد حسابرسی  

اطالعاتوشواهداساسبروحسابرسیهایروشاجرایباحسابرس
وشروبندیزمانماهیت،کهبرسدنتیجهاینبهاستممکنشده،کسب
.داردتعدیلبهنیازحسابرسیهای

رخطوجوداستممکنکلیبررسیمرحلهدرشدهاجراتحلیلیهایروش
این.استنشدهشناساییاینازپیشکهدهدنشانرااهمیتیباتحریف
گرددبرآوردیخطرهایدربازنگریباعثمیتواندفرآیند



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

149حل سوال شماره یك صفحه 

AR=IR*CR*DR

AR=3%=0.03

IR=60%=0.6

CR=70%=0.7

DR=?

0.03=0.6*0.7*DR

0.03=0.42*DR

DR=0.03/0.42=0.7143

DR=0.71

0.03=0.6*0.7*0.71



مبتنی بر ریسك حسابرسی -پنجم فصل 

155صفحه 47حل سوال شماره 

AR=IR*CR*DR

AR=6%=0.06

IR=60%=0.6

CR=50%=0.5

DR=?

APR=0.80 DR=APR*TDDR

0.06=0.6*0.5*0.2

0.06=0.3*DR

DR=0.06/0.3=0.2

0.06=0.6*0.5*DR

0.2=0.8*TDDR

TDDR=0.2/0.8=0.25

DR=APR*TDDR

0.2=0.8*0.25



شواهد حسابرسی



 چیست؟حسابرسیشواهد
 ؟چگونه است حسابرسیراههای دستیابی به شواهد
 باید مالی باشد یا غیر مالی ؟حسابرسیشواهد
 کدام است ؟حسابرسیمنابع عمده شواهد
شواهد برون سازمانی بیشتر اهمیت دارد یا شواهد درون سازمانی ؟
چیست ؟تاییدیه
 الزم است ؟حسابرسیمدیران در هر تاییدیهآیا
ماید؟آیا عدم دریافت تاییدیه مدیران می تواند حسابرسان را با چالش مواجه ن

حسابرسیبرخی سواالت در مورد شواهد 



شواهد حسابرسی-فصل ششم



شواهد حسابرسی-فصل ششم



شواهد حسابرسی-فصل ششم

.نه خاصیت اثبات کنندگیشواهد حسابرسی معموال خاصیت متقاعد کنندگی دارند



نوع شواهد حسابرسی-فصل ششم
:منبع عمده شواهد حسابرسی 

 دفاتر کل و روزنامه
 (فاکتورها ، چك ها ، صورت وضعیت ها و ) اسناد حسابداری ....
قراردادها
(مالی ، اداری ، دبیرخانه، انبار، فروش ) سیستم های نرم افزاری....
یتصورتجلسات مجمع عمومی ، هیئت مدیره ، دعاوی حقوقی ، گزارشات حسابرسی ، نامه مدیر



شواهد حسابرسی-فصل ششم



شواهد حسابرسی-فصل ششم



ادعاهای مدیریت در ارائه صورت های مالی

191

رخدادیاوجود-1
تعهداتیامالکیت-2
بودنکاملوتمامیت-3
ضیریامحاسباتصحتوارزشیابی-4
افشاءوارائهنحوه-5





شواهد حسابرسی-فصل ششم



شواهد حسابرسی-فصل ششم



شواهد حسابرسی-فصل ششم



؟در تاییدیه مدیران چه مواردی به تایید می رسد
GAAPو ASپذیرش مسئولیت تهیه صورت های طبق •

:مالیصورت های مدیریت در مورد پذیرش ادعاهای 
وجود یا رخدادها-1
مالکیت یا تعهدات-2
تمامیت و کامل بودن-3
صحت محاسبات ریاضی -4
مالیافشاء مناسب اقالم صورتهای -5
پذیرش عدم وجود تحریف با اهمیت •
پذیرش معقول بودن  و مناسب بودن رویه های حسابداری•
ارزش گذاری منصفانهپذیرش •
افشاء معامالت با اشخاص وابسته•
رویدادهای پس از تاریخ تهیه ترازنامه •
ثبت تمامی رویداهای مالی•
افشاء مناسب اطالعات در متن صورتهای مالی•



شواهد حسابرسی-فصل ششم



شواهد حسابرسی-فصل ششم



شواهد حسابرسی-فصل ششم



شواهد حسابرسی-فصل ششم







شواهد حسابرسی-فصل ششم



شواهد حسابرسی-فصل ششم







Sampling in the Audit

فصل هفتم
نمونه گیری در حسابرسی



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 

ازمونهننامبهاقالمازگروهیانتخابفرآیندگیرینمونه
آنایهویژگیتعمیموجامعهنامبهبزرگترگروهیبین
.استجامعهکلبه

کهواحدهایاافرادازایمجموعهازاستعبارتجامعه
دآورسوهایشرکتانتخابمانند)مشترکصفتیكحداقلدارای

.باشند(تهرانبهاداراوراقبورس

تعریف نمونه گیری

انتخاب فاکتورهای فروش 
میلیون 100باالی 



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 

چیست ؟هدف از نمونه گیری در حسابرسی
میناناطقابلوکافیشواهدبیطرفانهارزیابیوگردآوریهدف

خصوصدرمدیریتادعاهایصحتبررسیجهتحسابرسی
شدهتعیینپیشازمعیارهایبامالیهایصورتتطبیقدرجه
.است



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 

:دالیل نمونه گیری در حسابرسی
پیدایش بنگاههای بزرگ-1
پیچیده شدن معامالت-2
اخیرقرن بنگاهها در قابل توجه حجم عملیات افزایش -3
بحث منفعت و هزینه در حسابرسی-4
مشکل محدودیت زمانی-5
مشکل پراکندگی جغرافیایی و اسکان حسابرسان-6
( استفاده از علم آمار،تعیین جامعه وحجم نمونه)علمی نمودن حسابرسی -7

گیریهنمونهایروشازاستفادهبهمجبورحسابرسانفوقدالیلبه
.هستندبزرگبنگاههایدرحسابرسیشواهدگردآوریجهت



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 
زرگتر به از بین گروهی بنمونهنمونه گیری فرآیند انتخاب گروهی از اقالم به نام 

دارای حداقل یك که و تعمیم ویژگی های آن به کل جامعه استجامعهنام 
صفت مشترک باشند  

:1مثال 
(شرکت518)شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران: جامعه آماری
 (شرکت334)تهرانبورس اوراق بهادار شرکت های سودآور : حجم نمونه
 90الی 97سال : (پژوهش) دوره بررسی
نتایج قابل تعمیم به کل شرکت های بورسی:
 استبا افزایش فروش ، میزان دارای های ثابت شرکت های بورسی افزایش یافته

:2مثال 
فاکتور200000اسناد فروش شرکت شبندر به تعداد : جامعه آماری
 فقره2000میلیون ریال به تعداد 900اسناد فروش باالی : حجم نمونه
 97سال : (پژوهش) دوره بررسی
 قابل تعمیم به کل شرکت های بورسینتایج:
عایت در محاسبه اسناد فروش ، استانداردهای حسابداری ، قانون مالیات بر ارزش افزوده ر

گردیده است



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 
:انواع نمونه گیری 

نمونه گیری آماری-1
نمونه گیری غیر آماری-2

:نمونه گیری آماری-1
.استفاده می شود تکنیك های آماری به نمونه آماری گفته میشود که برای انتخاب حجم نمونه از 

کوکران مانند انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول 

:نمونه گیری غیرآماری-2
حسابرسان قضاوت های حرفه ایی به نمونه آماری گفته میشود که برای انتخاب حجم نمونه از 

جهت انتخاب حجم نمونه روش های حذفی استفاده می گردد مانند استفاده از 



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 
:شیوه های انتخاب و گردآوری شواهد 

(به اسناد شرکت های کوچك% 100رسیدگی )انتخاب همه اقالم -1
(بررسی اسناد باالی ده میلیون دالر ) انتخاب اقالم خاص -2
(آماری یا غیر آماری)نمونه گیری -3

خابانتمعموال.داردموجودشرایطبهبستگیفوقمواردانتخاب
گردآوریورسیدگیجهتبزرگبنگاههایدرمدارکواسنادهمه

.باشدنمیپذیرامکانشواهد



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 
:برآورد ضریب اشتباه در حسابرسی

ا اشتباه از دیدگاه نمونه گیری در حسابرسی به معنای انحراف از کنترلها ی
مجموع اشتباه به معنای ضریب انحراف یا مجموع تحریف . تحریف است

.است
رسیدگیاستممکنباشدباالهاکنترلآزموندرنظرمورداشتباهمیزانچنانچه

.باشدمناسبصدرصد

ابرسحسکهخطریهرچه.داردگیرینمونهخطرمیزانبهبستگینمونهحجم
.سبرعکومیشودبزرگترگیرینمونهاندازهباشدترپائینپذیردمی



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 
:در موارد زیر مناسب است% 100رسیدگی 

جامعه آماری کوچك باشد
سطح اهمیت اقالم بزرگ باشد
خطر ذاتی و خطر کنترل باال باشد
 دگی کامپیوتر مقرون جهت رسیتوسطپردازش و محاسبات توسط

مقرون به صرفه باشد% 100

و یا  حسابرسقضاوت انتخاب اقالم خاص از جامعه آماری بر اساس 
انجام می گردد( بورسیدر پژوهش شرکت های )روش های حذفی 
گرددنمیتلقی حسابرسیکه نمونه گیری در 

هر چقدر خطری که حسابرس می پذیرد پایین تر باشد اندازه نمونه 
(ریسك کمتر، حجم نمونه بیشتر)بزرگتر می شود و بالعکس

(داردمعکوسمیزان پذیرش ریسك حسابرسی با حجم نمونه رابطه )



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 
:طرح های نمونه گیری 

آزمون کنترل ها جهت صفتطرح نمونه گیری بر اساس -1
(مشترک در نمونه گیری مانند رعایت قوانین و مقررات که پاسخ فقط بلی یا خیر استصفتوجود یك )

محتواآزمون جهت متغیرطرح نمونه گیری بر اساس -2
(حساب که هدف اثبات ریال یا اعداد و ارقام و تغییرات آن  استمانده اثبات )

:اگر نمونه گیری برای 
آزمون یك روش کنترلی-1
اثبات یك مانده حساب -2

مثال برای اثبات مانده . مینامنددو منظوره انجام شود این نمونه گیری را 
خالص باشدفروشحسابرس مجبور اثبات بدهکاران



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 
:شیو های انتخاب نمونه 

(براساس جدول اعداد تصادفی ، کامپیوتر،ماشین حساب و یا دستی)انتخاب تصادفی-1
(عدد جامعه یك عدد بعنوان نمونه انتخاب گردد100مثال از هر )انتخاب منظم-2
(مانند قرعه کشی،برنامه فروشگاه رفاه)انتخاب بی نظم -3
(مانند انتخاب فروش مهر و بهمن)روش قطعه ای-4

:نمونه ( حجم)اندازه 
:حجم نمونه بستگی به 

خطر نمونه گیری -1
اشتباه قابل تحمل-2
اشتباه مورد انتظار-3
. جامعه آماری-4



:محتواآزمونتعریف
اثباتومالیهایصورتاقالمتكتكارائهمطلوبیتاثباتبرایکههاییآزمونبه

.میشوداطالقمحتواآزمونشودمیطراحیآنهامانده

:هاروشرعایتآزمون
نظرموردهایروشرعایتعدمآزموناینشودمیمربوطداخلیهایکنترلبه

همانهاروشرعایتواقع،ازموندر.کندمیآزمونراداخلیهایکنترلباارتباطدر
.استهاکنترلازمون

:مجدد یاد آوری 



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 

:خطر نمونه گیری در آزمون کنترل ها 
از واقع بر سیستم کنترل های داخلیکمترخطر اتکای -1

(حسابرسی مانند خطر آلفاکاراییآزمون های محتوا و کاهش افرایش) 
واقع بر سیستم کنترل های داخلی از بیشترخطر اتکای -2
(بتاحسابرسی مانند خطر اثر بخشی های محتوا و کاهش آزمون کاهش) 

:خطر نمونه گیری در آزمون محتوا
(آلفاخطر )خطر رد کردن نادرست -1
(بتـاخطر )خطر پـذیرش نادرست -2



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 
:نمونه گیری در آزمون محتوا خطر 

:(آلفاخطر)نادرستکردنردخطر-1
گروهیاابهاحسماندهدراهمیتباتحریفیااشتباهوجودبیانگرنمونهنتایجاینکهخطر

رددهمانیكنادرستطوربهحالتایندرچون.نباشدچنینواقعدرولیباشدمعامالت
نمودنیطنتیجهدربودخواهدبیشترهایرسیدگیانجامبهمجبورحسابرسشودمی

.نداردتاثیراثربخشیبرولیمیدهدکاهشراحسابرسکاراییحسابرسیدربیشتروقت



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 
:نمونه گیری در آزمون محتوا خطر 

(:بتـاخطر )خطر پـذیرش نادرست -2

حسابیكماندهحسابرسانشودباعثنمونهنتایجاینکهخطریعنی
احسابهآنکهحالیدربداننداشتباهازعاریرامعامالتگروهیا

.باشداهمیتباتحریفیااشتباهدارایواقعا
یناشکهاستکشفعدمخطرهماننوعیبهنادرستپذیرشخطر

ازبیشکهجاییآناز.استحسابرسیهایروشبخشیاثرعدماز
هایصورتدربارهنادرستنظراظهارسببنادرستکردنردخطر
.شودمیمالی

سهلبهمتهمتامیگیردقرارحسابرسانتوجهموردبیشترخطراین
راثواستنادرستکردنردازترخطرناکمعموالونشوندانگاری
.میدهدکاهشراحسابرسیبخشی



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 

اشتباه مورد انتظار

امعهجدرداردانتظارحسابرسکهاستاشتباهیمبلغانتظارمورداشتباه
جامعهدرارباالتریمبلغیافتنانتظارحسابرسچههرنمایدکشف(بدهکاران)

.باشدبزرگترباید(بدهکاران)نمونهحجمباشدداشتهخودآماری
:استموثرانتظارمورداشتباهتعییندرزیرعوامل

هاکنترلآزموننتایج-1
هاروشسایرومحتــواآزموننتایح-2
اقالمارزشتعییندربرآوردهاازاستفادهمیزان-3
گذشتهسالهایحسابرسینتایج-4



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 

ارزیابی نتایج نمونه

(تباهاتاشدرصد)نمونهحجمدرشدهکشفاشتباهاتازهریكتحلیلوتجزیه-1
جامعهبهنمونهحجمدرشدهکشفاشتباهاتتعمیم-2
حملتقابلاشتباهباشدهکشفتحریفاتواشتباهاتمجموعمقایسه-3
گیرینمونهخطردوبارهبرآورد-4

:تحملقابلاشتباهتعریف
مورد)تاهمیسطحازحسابرساولیهبرآوردباآنمبلغکهتحملقابلتحریف
.اشدبکمتریامساویحسابرسی(موردحسابهایماندهازهریكبرایاستفاده

همیتا با اشتباه یا تحریف ≤ اهمیت سطح



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 

آزمون کنترل هایا حجم نمونه در عوامل موثر بر اندازه
نمونهتاثیر بر حجم عــــامـــل ردیف

افزایش های داخلیافزایش اتکا بر سیستم حسابداری و کنترل 1

کاهش کنترل اولیهافزایش در برآورد خطر 2

کاهش اشتباه قابل تحملافزایش 3

افزایش اشتباه مورد انتظارافزایش 4

افزایش اطمینان حسابرسافزایش سطح 5

قابل اغماض افزایش در تعداد واحدهای نمونه گیری در جامعه 6



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 
محتواآزمونعوامل موثر بر اندازه نمونه در 

نمونهتاثیر بر حجم عــــامـــل ردیف

افزایش افزایش برآورد حسابرس از خطر ذاتی و کنترل 1

کاهش افزایش استفاده آزمون محتوا درباره ادعاهای مدیریت در صورت مالی 2

کاهش اشتباه قابل تحملافزایش 3

افزایش اطمینان حسابرسیافزایش سطح 4

افزایش در آزمون محتواافزایش اشتباه مورد حسابرس 5

کاهش طبقه بندی جامعه و انجام آزمون محتوا برای هر جامعه 6

قابل اغماض تعداد واحدهای نمونه گیری در جامعه 7



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 
گردآوری و توجه به تحریف های شناسایی شده در حین حسابرسی

:اقدامات حسابرس پس از کشف اشتباهات یا تحریف های با اهمیت

ماهیت تحریف های شناسایی شده و مقایسه آن با سطح اهمیت-الف
.مجموع تحریف های گردآوری شده نزدیك به سطح اهمیت باشد-ب

ازرسیدگیموردواحدکارکنانوحسابرسی،مدیرانفرآینددرمعموال
رفعویمالصورتهایاصالحبهنسبتومیشوندمطلعشدهانجاماشتباهات
نچنیدردهندکاهشراحسابرسیبندهایتانمایندمیاقداماشتباهات
.یافتخواهدکاهشحسابرسیخطرمیزانمواردی



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 

اطالع رسانی تحریف ها و اشتباهات شناسایی شده در حین حسابرسی به مدیریت

بهوقعمبهراشدهکشفاهمیتباهایحسابرسی،تحریففرآینددرمعموال
مقرراتوقانونآنکهمگرمیرسانندرسیدگیموردواحدمدیریتاطالع

.نمایداصالحراتحریفآنکهباشدکردهمنعکاراینازراحسابرس
بهتوجهباحسابرسنمایدخودداریهاتحریفاصالحازمدیریتچنانچه
معمجبهوتهیهرامناسباهمیت،گزارشسطحباآنمقایسهوهاتحریف
.نمایدمیارائهسهامصاحبانعمومی



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 

ارزیابی اثر تحریف های اصالح نشده و نحوه اطالع رسانی آن

ا حسابرس باید مشخص کند که آیا تحریف های اصالح نشده ، به تنهایی ی
بدین منظور حسابرس باید موارد  . در مجموع ، با اهمیت می باشد یا خیر 

:زیر را ارزیابی نماید
ماهیت و میزان تحریف ها در سطح مانده حساب ها و گروه حسابها-1
تحریف های اصالح نشده دوره های قبل و (بندهای حسابرسی)اثر -2

آیا صورتهای مالی قبل در صورت نیاز مطابق با بندهای  ) افشای آنها 
(قرار گرفته است یا خیر؟ تجدید ارائه حسابرس مورد 

راهگذشتسالوجاریسالدرنشدهاصالحهایتحریفبایدحسابرس
صالحامالیصورتهایتابرساندمدیرههیاتوکنندهادارهارکاناطالعبه
.گرددحسابداریاستانداردهایبامطابقو



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 

:انواع تحریف ها

:عوامل موثر بر تحریف 
تقلب-1
اشتباه-2

تحریف ناشی از گزارشگری متقلبانه -1
تحریف ناشی سوء استفاده از دارایی ها -2



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 

دالیل وقوع تحریف ها در سیستم های حسابداری

(کارکرد ناصحیح پرسنل)بی دقتی در گردآوری اطالعات حسابداری -1
(محاسبه نادرست مالیات حقوق)حسابداری پـردازش اطالعات دقتی در بی -2
عدم افشاء رویدادهای مالی در یادداشت های پیوست صورتهای مالی-3
(ذخیره م م )برآوردهای نادرست حسابداری -4
(م.م.ق151اشتباه در جدول ماده )تفسیر نادرست واقعیت ها،استانداردها و قوانین -5

(فایفویامیانگین)انتخاب رویه های حسابداری نامناسب در صنعت -6

(محاسبه ذخیره کاهش ارزش موجودی ها)قضاوت های نادرست مدیریت در خصوص برآوردها -7



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 

انواع تحریف ها در سیستم های حسابداری

(تنخواه گردان)و اشتباهات قطعی و بی اهمیت یا کمتر از سطح اهمیت ها تحریف-1
تحریف ها و اشتباهات با اهمیت-2
تحریف های قطعی و با اهمیت که در خصوص اصالح آنها تردیدی وجود ندارد-3
(ناشی از برآورد ها و قضاوت نادرست حسابداران و مدیران بنگاه اقتصادی)تحریف های قضاوتی -4

(که ناشی از تعمیم نتایج بدست آمده به کل جامعه آماری است)یافتهتعمیمهایتحریف-5

وجود تحریف ها و اشتباهات کشف نشده در سیستم های حسابداری می تواند 
.به دلیل خطر نمونه گیری یا به عبارتی ناشی از خطر عدم کشف  باشد



نمونه گیری در حسابرسی–فصل هفتم 

مستند سازی تحریف ها

مستند سازی تحریف های کم اهمیت-1
اصالح شده و اصالح نشده های تحریف سازی همه مستند -2
به تنهایی و یا در مجموع با های اصالح نشده اینکه آیا تحریف سازی مستند -3

اهمیت هستند یا خیر 
مستند سازی مبانی سطح اهمیت -4

دریافت تاییدیه

تمام  حسابرس باید برای پشتوانه فرآیند حسابرسی و تهیه گزارش نهایی در
مراحل حسابرسی ،تاییدیه مناسب را از افراد برون سازمانی و مدیران اخذ  

.نماید



فصل هشتم 

یمستندات،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حسابرس



رسیمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حساب-فصل هشتم
اظهارجهتحسابرسیپشتوانهترینمهمهاکاربرگوشواهد،مستندات

.هستندحسابرسیگزارشارائهونظر
مقرراتوینقوانبامنطبقوحسابرسیاستانداردهایطبقبایدحسابرسی

میانجامهاکاربرگتهیهونگهداریطریقازمستنداتاین.شودانجام
.شود

ار  صاحبکمدارک حسابداری بین حلقه ارتباطی کاربرگ های حسابرسی 
و گزارش حسابرسان است که جهت مستند سازی حسابرسی و گزارش  

.حسابرس تهیه میگردد



رسیمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حساب-فصل هشتم

گزارش  
حسابرسی

کاربرگ
حسابرسی

مدارک
حسابداری







رسیمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حساب-فصل هشتم

فواید و نقش کاربرگ های حسابرسی

کمك به برنامـه ریـزی حسابرسی-1
کمك به اجرای عملیات حسابرسی-2
کمك به سرپرستان،مدیران و شرکا در نظارت بر حسابرسی-3
ثبت شواهد حاصل از اجرای عملیات حسابرسی-4
پشتوانه ای جهت اظهار نظر حسابرسی-5
کمك به پاسخگویی حسابرسان در مورد سابقه حسابرسی-6
ه توسط جامع)حسابرسیکمك به آزمون کنترل کیفیت موسسه -7

(حسابداران رسمی

به دلیل به هم پیوستگی بسیار زیاد کمك کاربرگ های حسابرسی
میکند تا رسیدگی با تردید حرفه ایی و با دقت انجام گردد



یمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حسابرس-فصل هشتم

شکل و محتوای کاربرگ های حسابرسی

حسابرس بستگی به شرایط موجود ،کاربرگ های شکل ، محتوا و حجم 
.نیازها و قضاوت حسابرس در هر کار حسابرسی طراحی میشود

ون  کاربرگ حسابرسی باید به گونه ای تهیه گردد که حسابرسان آتی بد
هرگونه ارتباط با حسابرسان و صاحبکاران قبلی بتوانند فرآیند های

.حسابداری و حسابرسی انجام شده را درک نمایند
حسابرس باید خالصه نکات عمده حسابرسی را در کاربرگ های خود  

درج نماید











رسیمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حساب-فصل هشتم

عوامل موثر در شکل و محتوای مستندات و کاربرگ های حسابرسی

ماهیت کار و نوع گزارش حسابرسان-1
پیچیدگی فعالیت های اقتصادی بنگاه -2
نوع سیستم های حسابداری-3
کنترل های داخلی -4
سیاست های کنترل کیفیت حسابرسی در موسسات-5
تکنیك های حسابرسی -6
خطر تحریف ها و اشتباهات با اهمیت شناسایی-7
شواهد حسابرسی کسب شده -8



یمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حسابرس-فصل هشتم

مراقبت،مالکیت و محرمانه بودن کاربرگ ها و مسئولیت حسابرسان

.استحسابرسانکاربرگ های حسابرسی متعلق به مالکیت
و مغایر با اصول اخالقی  ممنوعصاحبکار بدون اجازه او افشای اطالعات 
.و رازداری است

سال از تاریخ  5پرونده ها و کاربرگ های حسابرسی باید حداقل به مدت 
.یا نگهداری شودمراقبتحسابرسی 



رسیمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حساب-فصل هشتم

انواع کاربرگ ها

(برای برنامه ریزی و اداره امور حسابرسی)کاربرگ های عمومی -1

(نشان دهنده اقالم صورتهای مالی)کاربرگ نهایی -2

(صورتهای مالییکی از اقالم نشان دهنده )کاربرگ اصلی -3

کاربرگ اصالحات یا تعدیالت-4
(حسابهاماندهریزبررسی)کاربرگ های تفصیلی -5

(خدمتمزایای پایان مانده حسابها مانند ذخیره گردش و اثبات جهت)کاربرگ تجزیه و تحلیل-6

(مغایرت بین مانده حساب و تاییدیه ها)کاربرگ صورت مغایرت -7

(ذخایراستهالک،بیمه،مالیات ومحاسبهجهت)محاسباتیکاربرگ های -8





یمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حسابرس-فصل هشتم

انواع پروندهای حسابرسی

:جاریپرونده-1
ناداستومیشودتهیهمالیدورههردرحسابرسرسیدگیبرای

الیمسالمختصفقطواستپروندههمینبهحسابرسگزارش
مرتبطیکدیگربهعطفهایشمارهوسیلهبهوبودهرسیدگیمورد

.گردندمی
:دائمپرونده-2

این پرونده حاوی اطالعات اساسی و کاربردی با طول عمر زیاد یا  
. چند ساله است

مانند اساسنامه،نام شرکت ،شماره ثبت شرکت،آرم تجاری شرکت  
سرمایه،قراردادهای بلندمدت







رسیمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حساب-فصل هشتم

شماره های عطف در حسابرسی 

تفصیلی معین  کل گروه کد
های جاریدارایی 1

نقدموجودی 11
موجودی بانك ملت 111

1000جاری  1111
8750جاری  1112

ملیموجودی بانك 112
4405جاری  1121

تنخواه گردان ها 113
خانم/آقای 1131



رسیمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حساب-فصل هشتم

شماره های عطف در حسابرسی 

تفصیلی معین  کل گروه کد
های جاریدارایی 1

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری 12
ح دریافتنی 121

...آقای 1211
..شرکت 1212

اسناد دریافتنی 122
..شرکت 1221



سیمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حسابر-فصل هشتم

کنترل کیفیت حسابرسی

ایفایازتاکنندبرقرارراهاییکنترلبایدحسابرسیموسسات
لیتمسئوومقرراتوقوانینوحسابرسیاستانداردهایرعایت

.ندنمایحاصلمعقولاطمینانجامعهوصاحبکارانبرابردرخود



رسیمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حساب-فصل هشتم

عوامل تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی

عملیاتحجم-1
کارنوع-2
کارجغرافیاییپراکندگی-3
صاحبکارسازمانیساختار-4
هزینهبامنافعرابطه-5
حسابرسیموسسهکارکنانتخصصودانشسطح-6
افزارهاسختوافزارهانرمازاستفادهمیزان-7



رسیمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حساب-فصل هشتم

اجزای سیستم کنترل کیفیت

:کارکیفیتدربارهحسابرسیموسسهمدیریتهایمسئولیت-1
داردزیرعواملبهبستگیموسسهدرکیفیت

رسیحساباستانداردهایوقوانینبامطابقحسابرسیفرآیندانجام-الف
موجودشرایطوآمدهبدستشواهدبامطابقگزارشصدور-ب
اییحرفهواخالقیالزامات-2
کارادامهوپذیرش-3
انسانیمنابع-4
کاراجرای-5
نظارت-6



مستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حسابرسی-فصل هشتم

اجزای سیستم کنترل کیفیت

(اییحرفهرفتارآیین)اییحرفهواخالقیالزاماترعایت-2
کارادامهوپذیرش-3

:شاملکارپذیرششرایط
صاحبکاربودنخوشناموبودندرستکار-الف
کارانجامبرایمالیتوانایی-ب
کارانجامبرایکافیزمان-ج
اخالقیالزاماترعایتامکان-د



یمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حسابرس-فصل هشتم

اجزای سیستم کنترل کیفیت
:انسانیمنابع-4

یحسابرسفرآیندانجامجهتالزمانسانیمنابعبودندارا-الف
نیازموردافراداستخدام-ب
جدیداستانداردهایوقوانینباکارکنانآموزش-ج
تهالیسچكو،استانداردهاقوانینباآنانآشناییوآموزشوکارکنانمستمرارزیابی-د

آنانکاربرمستمرنظارت-هـ
(سرپرستیوهدایت)کاراجرای-5
نظارت-6



یمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حسابرس-فصل هشتم

اجزای سیستم کنترل کیفیت

کاراجرای-5
انجامازتاشودریزیبرنامهچنانکارهابایدحسابرسیفرآینددر

.شودحاصلاطمینان(اییحرفهمراقبتو)کیفیتباکارمطلوب
(راهبری)نظارت-6

کیفیتکنترلسیستممستمرارزیابی-الف
رعایتازاطمینانجهتموسسههایکنترلمداومبازبینی-ب

ابرسیحساثربخشیافزایشجهتاستانداردهاومقرارتوقوانین
صاحبکارشرایطبامنطبقونظرموردگزارشارائهجهت



سیمستندات ،کاربرگ ها و کنترل کیفیت حسابر-فصل هشتم

سیاست های کنترل کیفیت در هر کار حسابرسی

(حسابرسیکاراجرایازقبـل)کارهــدایت-1
هایشانتمسئولیبهنسبتکارکنانکردنکار،آگاههدایتزمانی،بودجه:شامل

(هاآنمیزانوهاریسكبررسی)کارمحیطبهنسبتآگاهیو
(حسابرسیکاراجرایحیندر)کارسرپرستی-2

وحسابداریعمدهمسائلازآگاهی،کسبکارپیشرفتبرنظارت:شامل
هارنامهبموجود،تعدیلاختالفاتفصلوحلوشده،بررسیمطرححسابرسی

(حسابرسیکاراجرایازبعـد)کاربررســی-3
ایههدفبهقوانین،دستیابیاستانداردهاووبرنامهطبقکارانجام:شامل

دهشصادرگزارشبررسیوزمانیبودجهومستنداتبررسیحسابرسی،
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سیمراحل بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی توسط مدیر کار حسابر

سیحسابرکارکیفیتکنترلبررسیبرایفردیتعیین-1
شدهمشخصعمده(نکات)موضوعاتبررسیوشناسایی-2
صدورقبلگزارش،کیفیتکنترلبررسی-3
حسابرسیگروهتوسطعمدهنکاتبررسی-4
گزارشصدوربرایآمدهبدستشواهدونتایجبررسی-5
حسابرسیدرموسسهاستقاللارزیابی-6
شدهشناساییعمدهخطرهایبررسی-7
شدهشناساییعمدههایتحریفبررسی-8
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بررسی همپیشگان

سهموسیكکیفیتکنترلهایروشوهارویهارزیابیومطالعه
ابرسانحسازگروهییادیگرحسابرسیموسسهحسابرسی،توسط

.گویندمیهمپیشگانبررسیرامستقل
سه،موسداخلیحسابرسی،مدارکها،گزارشپروندهفرآیندایندر

شپذیرنحوهوآنهااستخدامنحوهوآنانآموزشوکارکنانمدارک
گیردمیقراربررسیموردصاحبکاران


