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  كليات
، ارائه استانداردها و راهنماييهاي الزم درباره انواع شواهد حسابرسي، استانداردهدف اين   . 1

 شواهد در حسابرسي صورتهايگونه  كميت وكيفيت شواهد حسابرسي و روشهاي كسب اين
  . استمالي

اي   يابد و بر اين اساس نظر حرفهي منطقي دستگير حسابرس براي اين كه بتواند به نتيجه   .2
  .دست آورد به مناسب كند بايد شواهدي كافي و اظهار خود را 

  مفهوم شواهد حسابرسي
شواهد حسابرسي، يعني همه اطالعات مورد استفاده حسابرس براي رسيدن به نتايجي كه    .3

تي است كه از سوابق شواهد حسابرسي شامل اطالعا.  شود راساس آن اظهار ميوي ب نظر
از حسابرس انتظار . شود حسابداري زيربناي صورتهاي مالي و از منابع ديگر كسب مي

شونده  شواهد حسابرسي، كه ماهيت انباشت. رود تمام اطالعات موجود را بررسي كند نمي
تواند  شود و مي دارد، شامل شواهدي است كه با اجراي روشهاي حسابرسي كسب مي

 از ديگر منابعي چون حسابرسيهاي قبلي و روشهاي كنترل كيفيت شواهد كسب شده
  .مؤسسه براي پذيرش و حفظ صاحبكار را نيز دربر گيرد

  : سوابق حسابداري عموما شامل موارد زير است   .4
سوابق ثبت اوليه و سوابق پشتيبان آن ازقبيل رسيدهاي دريافت و پرداخت و سوابق   –

 انتقال الكترونيكي وجوه؛

  اردادها و فاكتورهاي خريد و فروش؛قر  –
بندي كه در دفاتر قانوني ثبت  ، ثبتهاي دفتر روزنامه و اصالحات طبقهدفاتر كل و معين  –

  شود؛ و نمي
، انجام ها مورد استفاده براي تخصيص هزينهسوابقي چون كاربرگهاي الكترونيكي   –

 . و موارد افشامغايرتها محاسبات، تهيه صورت
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. صورت الكترونيكي شروع، ثبت، پردازش و گزارش شود تواند به ري ميسوابق حسابدا  
اي باشد كه ضمن  از سيستمهاي يكپارچه  تواند بخشي افزون بر اين،  سوابق حسابداري مي

ها، از همه اهداف واحد مورد رسيدگي    كردن امكان استفاده مشترك از داده فراهم
 .ايتي پشتيباني كندهاي گزارشگري مالي، عملياتي و رع زمينه  در

مسئوليت تهيه صورتهاي مالي بر پايه سوابق حسابداري واحد مورد رسيدگي با مديريت    .5
حسابرس برخي از شواهد حسابرسي را با آزمون سوابق حسابداري مانند تجزيه و . است

تحليل و بررسي، اجراي مجدد روشهاي مورد عمل در فرايند گزارشگري مالي و مطابقت 
با اجراي اين قبيل حسابرس . كند طالعات مرتبط با موضوعي واحد، كسب ميانواع ا

  آنها با صورتهايتطبيق سوابق حسابداري و دروني سازگاريتواند  روشهاي حسابرسي، مي
شواهد حسابرسي  اين وجود، چون سوابق حسابداري به تنهاييبا . مالي را معين نمايد

كند، لذا حسابرس شواهد  ي مالي فراهم نميرتها اظهارنظر حسابرس درباره صوبرايكافي، 
  .كند حسابرسي ديگري كسب مي

 عبارت استكسب كند شواهد حسابرسي عنوان  بهتواند  اطالعات ديگري كه حسابرس مي   .6
لگران؛ اطالعات گزارشهاي تحليهاي برون سازماني؛  تأييديه؛ مديره از صورتجلسات هيئت

اجراي  اطالعات حاصل از هاي داخلي؛ عمل كنترلال دستور؛اي مربوط به رقبا مقايسه
چون پرس و جو؛ مشاهده و وارسي؛ و اطالعات ديگري كه به روشهاي حسابرسي 
  . برسدگيري الزم به نتيجهداليل منطقي دهد با  حسابرس اجازه مي

  شواهد حسابرسي كافي و مناسب
 معيار سنجش كيفيت مناسب بودن،. كفايت، معيار سنجش كميت شواهد حسابرسي است   .7

براي پشتيباني از  شواهد حسابرسي است؛ يعني، مربوط بودن و قابليت اعتماد شواهد
 .كشف تحريف در آنها  حسابها، موارد افشا و ادعاهاي مرتبط، يا گروههاي معامالت، مانده

كه با افزايش آن كسب شواهد (مقدار شواهد مورد نياز حسابرسي به خطر تحريف 
كه هرچه كيفيت (و كيفيت شواهد حسابرسي ) يابد تر، احتماال ضرورت ميحسابرسي بيش
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بنابراين، . ، بستگي دارد)شواهد باالتر باشد احتماال مقدار شواهد كمتري مورد نياز است
اما، تنها با كسب شواهد . بودن شواهد حسابرسي، دو موضوع مرتبط است كفايت و مناسب

  .شود ا جبران نميحسابرسي بيشتر، كيفيت ضعيف آن لزوم

اي مشخص از روشهاي حسابرسي ممكن است شواهد حسابرسي مربوط به  اجراي مجموعه   . 8
براي مثال، وارسي سوابق و مستندات مربوط .  ه ادعاها را فراهم كندهم نه  ادعاها وبرخي

تواند شواهد حسابرسي مربوط  به وصول حسابهاي دريافتني پس از پايان دوره، اگرچه مي
مورد مناسب بودن  ادعاهاي وجود و ارزشيابي را فراهم كند، اما لزوما اين شواهد دربه 

سوي ديگر، حسابرس اغلب شواهدي  از. انقطاع زماني در پايان دوره،  جوابگو نخواهد بود
براي مثال، . كند را از منابع مختلف و يا با ماهيتهاي متفاوت درباره يك ادعا كسب مي

تحليل جدول سني حسابهاي دريافتني و پيگيري وصول آنها در حسابرس ممكن است با 
 .الوصول كسب كند دوره مالي بعد، شواهدي را درباره تعيين ميزان ذخيره مطالبات مشكوك

بر اين، كسب شواهد حسابرسي مرتبط با يك ادعاي خاص، مثال وجود عيني  افزون
رسي مربوط به ادعاي تواند جايگزين كسب شواهد حساب موجودي مواد و كاال، نمي

  .ديگري، چون ارزشيابي موجودي مواد و كاال باشد

قابليت اعتماد شواهد حسابرسي متاثر از منبع و ماهيت آن است و به شرايط كسب شواهد    .9
تواند  قواعد كلي درباره قابليت اعتماد انواع مختلف شواهد حسابرسي مي. نيز بستگي دارد

حتي در مواردي كه . ره با استثناهاي مهمي همراه استمطرح شود، اما اين قواعد هموا
شود، شرايطي ممكن است وجود  شواهد حسابرسي از منابع مستقل برون سازماني كسب مي

براي مثال، شواهد . داشته باشد كه برقابليت اعتماد اطالعات كسب شده، اثر گذارد
ه آن منبع، از موضوع حسابرسي كسب شده از يك منبع مستقل برون سازماني در شرايطي ك

با درنظر داشتن احتمال وجود . تواند شواهد قابل اعتمادي باشد موردنظر آگاه نيست نمي
تواند سودمند  شرايط استثنايي، قواعد كلي زير درباره قابليت اعتماد شواهد حسابرسي مي

  : باشد
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 قابل اعتمادتر استشواهد حسابرسي كسب شده از منابع مستقل برون سازماني . 

 بودن   اثربخشصورت در ،شواهد حسابرسي ايجاد شده در واحد مورد رسيدگي
 . قابل اعتمادتر است،واحدكنترلهاي داخلي آن 

 مشاهده اعمال ،مانند(كند  شواهد حسابرسي كه حسابرس مستقيماً كسب مي 
 غيرمستقيم يا با استنتاج طور بهقابل اعتمادتر از شواهد حسابرسي است كه ) كنترل يك

 .شود  كسب مي،)اعمال يك كنترلجو درباره  و رسپنند ما(

 الكترونيكي و هرشكلي ديگر ،شواهد حسابرسي كه به شكلي مستند اعم از كاغذي 
 با برگزاري يك جلسه تهيه اي كه همزمان  صورتجلسهمثال،( قابل اعتمادتر است ،باشد
 ).استشود قابل اعتمادتر از توضيح شفاهي موضوعات بحث شده در جلسه  مي

 حسابرسي كه  از شواهد ،شود شواهد حسابرسي كه با استفاده از اصل مدارك فراهم مي
 .اعتمادتر است  قابل،گردد استفاده از تصوير مدارك يا دورنگار فراهم مي با

 چون نه براي اين كار ،شود حسابرس به ندرت درگير تشخيص اصالت مستندات مي   .10
 ،وجود اين با. رود چنين تخصصي را دارا باشد ار ميآموزش ديده است و نه از وي انتظ

 چون تصوير ، شواهد حسابرسيعنوان بهحسابرس قابليت اعتماد اطالعات مورد استفاده 
تهيه و بر   كنترلهاي حاكم، لزومصورت در اسناد الكترونيكي و ، فيلم، دورنگارها،مدارك

  .دهد نگهداري اين مستندات را مورد توجه قرار مي

هرگاه حسابرس براي اجراي روشهاي حسابرسي از اطالعات تهيه شده در واحد مورد    .11
 صحت و كامل بودن آن اطالعات درباره بايد شواهد حسابرسي ،رسيدگي استفاده كند

 الزم است ،منظور كسب شواهد حسابرسي قابل اعتماد  توسط حسابرس  به.كسب كند
  .ميزان كافي صحيح و كامل باشد اطالعات زيربناي اجراي روشهاي حسابرسي به

 حسابرس با اعمال نرخهاي مصوب نسبت به مقادير ، در حسابرسي فروش،مثال براي
 صحت مبلغ فروش و صحت و كامل بودن مقادير فروش را ارزيابي ،فروش طبق سوابق

وسيله   صحت و كامل بودن اطالعات تهيه شده بهدربارهشواهد حسابرسي كسب . كند مي
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ارگيري روشهاي حسابرسي توان همزمان با بك عاتي واحد مورد رسيدگي را ميسيستم اطال
 بخشي ، البته به اين شرط كه كسب شواهد مذكور،اين اطالعات به انجام رسانددرباره 

 حسابرس ممكن است شواهد ،شرايط ديگر  در. الينفك از روشهاي حسابرسي باشد
 بر حاكمطريق آزمون كنترلهاي  ازحسابرسي مربوط به صحت و كامل بودن اطالعات را 

 اين امكان ، در برخي مواردحال، هر به. تهيه و نگهداري آن اطالعات كسب كرده باشد
. وجود دارد كه حسابرس اعمال روشهاي حسابرسي بيشتري را ضروري تشخيص دهد

تواند از تكنيكهاي حسابرسي به كمك رايانه براي محاسبه مجدد  براي مثال، حسابرس مي
  .استفاده كندالعات اط

 از شواهد حسابرسي هماهنگ به دست آمده از منابع گوناگون يا معموالًحسابرس    .12
 اطمينان بيشتري ، در مقايسه با بررسي جداگانه هريك از آن شواهد،ماهيتهاي متفاوت با

 كسب شواهد حسابرسي از منابع گوناگون يا با ماهيت متفاوت ،افزون بر اين. كند كسب مي
 اطالعات ،براي مثال. از شواهد حسابرسي باشد  مكن است بيانگر قابل اعتماد نبودن يكيم

 دربارهتواند اطمينان حسابرس را  مؤيد كسب شده از يك منبع مستقل برون سازماني مي
 هرگاه شواهد كسب شده از يك منبع با شواهد ،برعكس. تاييديه مديريت افزايش دهد

 روشهاي ،هنگ باشد حسابرس براي رفع اين ناهماهنگيكسب شده از منبع ديگر ناهما
  .كند حسابرسي بيشتر مورد نياز را مشخص مي

حسابرس رابطه هزينه كسب شواهد حسابرسي را با سودمندي اطالعات حاصل از آن،    .13
 مبنايي ، به خودي خود، دشواري كسب شواهد يا هزينه آن،اما. دهد مورد توجه قرار مي

  .باشد يك روش حسابرسي بدون جايگزين نميمعتبر براي حذف 

 كند، حسابرس براي رسيدن به اظهارنظر حسابرسي، همه اطالعات موجود را رسيدگي نمي   .14
گيري و ساير روشهاي انتخاب اقالم براي  تواند با استفاده از روشهاي نمونه  ميمعموالًزيرا 

زير است بر شواهدي اتكا كند كه  ناگمعموال  حسابرس ،همچنين. آزمون نيز به نتيجه برسد
شواهدي   با، حسابرس براي كسب اطمينان معقول،رو  متقاعدكننده است و نه قطعي؛ از اين
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حسابرس براي ارزيابي كميت و كيفيت شواهد . شود  قانع نمي،كه متقاعدكننده نباشد
 از ،يشتوانه اظهارنظر حسابرسپ عنوان به ن كافي و مناسب بودن آ،حسابرسي و درنتيجه

  . گيرد اي را بكار مي كند و ترديد حرفه اي استفاده مي قضاوت حرفه

  استفاده از ادعاهاي مديريت در كسب شواهد حسابرسي
مديريت براي ارائه مطلوب . مسئوليت ارائه مطلوب صورتهاي مالي با مديريت است   .15

يا ديگر مباني (ري  طبق استانداردهاي حسابدا،اهميت هاي با صورتهاي مالي از تمام جنبه
گيري،  عاهايي را درباره شناسايي، اندازهداروشني    ضمني يا بهطور به) جامع حسابداري

  .كند ابراز ميموارد افشاي مربوط اي مالي و هارائه و افشاي عناصر مختلف صورت

ه ارائ حسابها و  ارتباط با گروههاي معامالت، مانده حسابرس بايد از ادعاهاي مديريت در   .16
اهميت و   تحريف باهايارزيابي خطرو افشا با چنان جزئياتي استفاده كند كه مبنايي براي 

با در نظر گرفتن انواع حسابرس . حسابرسي  الزم بدست آوردطراحي و اجراي روشهاي 
كند و به  خطرها استفاده مي براي ارزيابي ي مديريت، از ادعاهامختلف تحريفهاي ممكن
 شرايطي خاص كه .پردازد  ارزيابي شده ميهاي متناسب با خطريطراحي روشهاي حسابرس

  ، حسابرس ملزم به كسب شواهد حسابرسي در سطح ادعاهاي مديريت استندر آ
  .در ساير استانداردهاي حسابرسي مطرح شده است

بندي  زير طبقه شرح بهگيرد  ادعاهاي مديريت كه توسط حسابرس مورد استفاده قرار مي   .17
  :شود مي

  
  :ادعاهاي مربوط به گروههاي معامالت و رويدادهاي واقع شده در دوره مورد رسيدگي  -الف

 رخ داده و مربوط به واحد مورد ،  معامالت و رويدادهاي ثبت شده-وقوع   )1(
  .رسيدگي است

  . همه معامالت و رويدادهايي كه بايد ثبت شود، ثبت شده است-كامل بودن   )2(
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و ديگر اطالعات مرتبط با معامالت و رويدادهاي ثبت  مبالغ -صحيح بودن   )3(
  .  به درستي ثبت شده است،شده

  . معامالت و رويدادها ، در دوره مالي مربوط ثبت شده است-انقطاع زماني   )4(
  .اند  معامالت و رويدادها در حسابهاي درست ثبت شده-بندي  طبقه  )5(

  : وره حسابها در پايان دادعاهاي مربوط به مانده  -ب 
  . داراييها، بدهيها و حقوق صاحبان سرمايه وجود دارد-وجود   )1(
 متعلق به واحد مورد ، حقوق مترتب بر داراييها–حقوق مالكانه و تعهدات   )2(

  . تعهدات واحد مورد رسيدگي است،رسيدگي و در كنترل آن است و بدهيها
 ،ايه كه بايد ثبت شود تمام داراييها، بدهيها و حقوق صاحبان سرم-كامل بودن   )3(

  .ثبت شده است
مبالغ   داراييها، بدهيها و حقوق صاحبان سرمايه  به-ارزشيابي و تخصيص   )4(

 ،از ارزشيابي يا تخصيص درست در صورتهاي مالي منعكس و هرگونه تعديل ناشي
  .نحو مناسب ثبت شده است به

  

  :ادعاهاي مربوط به ارائه و افشا  - پ
 رويدادها، معامالت و ديگر موضوعات -انه و تعهدات وقوع و حقوق مالك  )1(

  . رخ داده و مربوط به واحد مورد رسيدگي است،افشا شده
 افشا شده ،شد  همه مواردي كه بايد در صورتهاي مالي افشا مي–كامل بودن   )2(

  .است
مالي به نحو مناسبي ارائه و توصيف و  اطالعات -بندي و قابل فهم بودن  طبقه  )3(

  .روشني بيان شده است  موارد افشا به
 اطالعات مالي و غيرمالي به نحو مطلوب و با مبالغ -صحت و ارزشيابي   )4(

  .درست افشا شده است
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توصيف شده يا به نحوي باال اي كه در  گونه  هماني مديريتادعاهااز تواند  حسابرس مي   .18
براي مثال، .  موصوف پوشش داده شود، استفاده كندهاي رط كه همه جنبه با اين شديگر، 

   را با ادعاهاي مربوط به مانده و رويدادهاالتمتواند ادعاهاي مربوط به معا حسابرس مي
  وقوع و كامل بودن، مربوط بهعنوان مثالي ديگر، چنانچه ادعاهاي  يا به.حسابها تركيب كند

 ادعاي جداگانه مربوط به ، صحيح باشدمالت در دوره ماليثبت معاشامل ارزيابي مناسب 
  . قابل طرح نباشدتواند انقطاع زماني مي

  روشهاي كسب شواهد حسابرسي
حسابرس با اجراي روشهاي حسابرسي در موارد زير، شواهد حسابرسي الزم را براي    .19

  :  آورد  ميستبد  گيرد،  قرار ميسياظهارنظر حسابرمبناي گيريهاي معقولي كه  نتيجه
كسب شناخت از واحد مورد رسيدگي و محيط آن، ازجمله كنترلهاي داخلي آن،   -الف

  اهميت در سطح صورتهاي مالي و در سطح ادعاها با براي براورد خطرهاي تحريف
شود،  ، روشهاي حسابرسي كه به اين منظور اجرا ميحسابرسيدر استانداردهاي (

  ).شود  ناميده مي "ورد خطر اروشهاي بر " اصطالحا 
يشگيري يا كشف و اصالح تحريفهاي بااهميت پآزمون اثربخشي كاركرد كنترلها در   -ب 

در استانداردهاي ( ضرورت يا به تشخيص حسابرس درصورت  ،در سطح ادعاها
آزمون  "شود، اصطالحا   اين منظور اجرا ميبه، روشهاي حسابرسي كه يحسابرس
  ).شود ناميده مي  " كنترلها

، روشهاي حسابرسي در استانداردهاي(اهميت در سطح ادعاها  كشف تحريفهاي با  - پ
 ناميده  " آزمونهاي محتوا "   اصطالحا،شود حسابرسي كه با اين منظور اجرا مي

 موارد  و حسابها اين آزمونها شامل آزمون جزئيات گروههاي معامالت، مانده.شود مي
  ).شدبا افشا و نيز روشهاي تحليلي مي

  
ورد خطر در سطح صورتهاي اكننده براي بر منظور فراهم نمودن مبنايي قانع حسابرس به   .20

اين وجود، با . كند  خطر را اجرا ميبراورددر سطح ادعاها، همواره روشهاي و مالي 
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براي اظهارنظر مناسبي را شواهد حسابرسي كافي و  ، خود خودي روشهاي براورد خطر، به
 در ،با ديگر روشهاي حسابرسي، مانند آزمون كنترلهارو،   و ازاينكند  نميفراهمحسابرس 

  .شود صورت ضرورت و آزمونهاي محتوا كامل مي

هرگاه براورد حسابرس از خطر، حاكي از . آزمون كنترلها در دو حالت ضروري است   .21
ر، اثربخشي كاركرد كنترلها باشد، آنگاه حسابرس ملزم است براي پشتيباني از براورد خط

تنهايي شواهد حسابرسي  اين، هرگاه آزمونهاي محتوا، به افزون بر. آن كنترلها را آزمون كند
كافي و مناسبي را فراهم نكند، حسابرس براي كسب شواهد حسابرسي درباره اثربخشي 

  .باشد كاركرد كنترلها ملزم به انجام آزمون كنترلها مي

شامل (اهميت مربوط  راورد خطرهاي تحريف باحسابرس، آزمونهاي محتوا را متناسب با ب   .22
 براورد حسابرس ،اما. كند ريزي و اجرا مي برنامه)  اجراصورت در ،نتايج آزمون كنترلها

 قضاوتي است و ممكن است از دقت كافي براي شناسايي تمام خطرهاي تحريف خطر، از
وديتهاي ذاتي است كه  كنترلهاي داخلي داراي محد،افزون براين. برخوردار نباشداهميت  با

 احتمال اشتباهات انساني و ،ا گذاشتن كنترلها توسط مديريتپتوان به خطر زير  ازجمله مي
اهميت    موارد بادرباره اجراي آزمونهاي محتوا ،بنابراين. آثار تغييرات سيستمها اشاره كرد

ي و   مانده حسابها و موارد افشا جهت كسب شواهد حسابرسي كاف،گروههاي معامالت
  . همواره الزامي است،مناسب

  استفاده 38 تا 26حسابرس از يك يا چند نوع از روشهاي حسابرسي موصوف در بندهاي    .23
خطر،  روشهاي براورد عنوان توان به روشها  يا تركيبي از آنها را مياين  هريك از . كند مي

استفاده از اين روشها توسط نحوه .  محتوا مورد استفاده قرار داد يا آزمونهايآزمون كنترلها
، شواهد حسابرسي كسب در برخي شرايط.  به زمينه كاربرد آنها بستگي دارد،حسابرس

شرطي  هد حسابرسي مناسبي را  فراهم كند بهتواند شوا شده در حسابرسيهاي قبلي نيز مي
 كه حسابرس درباره تداوم مربوط بودن اين شواهد، روشهاي حسابرسي الزم را اجرا كرده

  .باشد
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بندي روشهاي حسابرسي مورد استفاده ممكن است تحت تاثير اين واقعيـت              ماهيت و زمان    .24
الكترونيكي يـا    شكل بهتنها  اطالعات،  ساير  قرار گيرد كه بعضي از اطالعات حسابداري و         

يامهـاي الكترونيكـي    پ.  مقطع يا دوره زماني خاص، در دسـترس قـرار دارد          در يك    صرفا
 فاكتورهـا و چكهـا      ،هـا   بارنامه ،ين مدارك اوليه نظير سفارشهاي خريد     ممكن است جايگز  

 از تجـارت الكترونيكـي يـا سيـستمهاي          براي مثال، واحدهاي تجاري ممكـن اسـت       . شود
تجـارت الكترونيكـي، واحـد تجـاري و مـشتريان آن يـا              در  .  استفاده كنند  يزرداپتصوير
شـبكه   اي متصل در يك   ه ترونيكي از رايانه   مواد و كاال براي انجام معامالت الك       نگاكنند  تأمين

عمليات خريد، حمل، صـدور فـاكتور و دريافـت و           . كنند ، استفاده مي  عمومي، مانند اينترنت  
 .گيـرد   طـور كامـل بـا تبـادل پيامهـاي الكترونيكـي صـورت مـي                  اغلب بـه   ،پرداخت وجه 

و نگهـداري   شـود تـا       الكترونيكي مبدل مـي   تصاوير   به   سيستمهاي تصويرپردازي، مدارك   در
ـ              دسترسي به آنها تسهيل شود     . شود و ممكن است مدارك اوليه پـس از تبـديل، نگهـداري ن

از   پس ، اما ،برخي اطالعات الكترونيكي ممكن است در يك مقطع زماني خاص موجود باشد           
ـ عدم تهيـه نـسخ      ها و       ايجاد تغيير در پرونده     صورت درگذشت مدت زماني معين،       ،شتيبانپ

زمينه نگهداري اطالعات ممكن اسـت       سياستهاي واحد مورد رسيدگي در    . اشدبازيابي نب  قابل
حسابرس را  وادار كند كه خواستار نگهداري برخي اطالعات براي رسيدگي شود يا در زمان                

  . روشهاي حسابرسي را اجرا كند،وجود اطالعات

ي از روشهاي تواند بعض شكل الكترونيكي نگهداري شود، حسابرس مي هرگاه اطالعات به   .25
كمك تكنيكهاي حسابرسي به " را با استفاده از 38 تا 26حسابرسي موصوف در بندهاي 

  . اجراكند"رايانه

  وارسي سوابق يا مدارك
سازماني است، اعم از آن  وارسي شامل رسيدگي به سوابق يا مدارك درون سازماني يا برون   .26

وارسي سوابق . اشكال ديگر باشد ياالكترونيكي كاغذي، شكل كه اين سوابق و مدارك به 
در تفاوت . كند  شواهد حسابرسي با درجات متفاوتي از قابليت اعتماد فراهم مي،و مدارك
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 سوابق و مدارك درون سازماني به مورد درقابليت اعتماد شواهد به ماهيت و منبع آن و 
وارسي در آزمون اي از كاربرد  نمونه. دارد بستگي ن ايجاد آبر حاكماثربخشي كنترلهاي 

  . وارسي سوابق يا مدارك براي كسب شواهد مربوط به مجوز انجام معامالت است،كنترلها

برخي مدارك مانند اوراق بهادار مستقيما شواهدي حاكي از وجود يك دارايي فراهم    .27
 مالكيت درباره شواهد حسابرسي الزم كننده فراهمما  لزووارسي اين قبيل مدارك، . كند مي
تواند شواهدي را   وارسي يك قرارداد اجرا شده مي،افزون بر اين.  ارزش آن نيستيا

  .شناسايي درآمد فراهم آوردهاي حسابداري، مانند  درباره كاربرد رويه

  وارسي داراييهاي مشهود
تواند شواهد  وارسي داراييهاي مشهود مي. وارسي داراييهاي مشهود شامل مشاهده عيني آنهاست   .28

تواند در مورد حقوق  ما  نميلزوفراهم كند، اما  وجود آنها بارهي قابل اعتمادي را درحسابرس
 . شواهد حسابرسي فراهم كندو تعهدات واحد مورد رسيدگي يا ارزش آن داراييها،مالكانه 

  .شود اقالم موجودي مواد و كاال معموال همزمان با مشاهده شمارش آنها انجام ميرسي وا

  مشاهده
نظارت . يك فرايند يا روش درحال اجرا توسط ديگران استكردن  ده به معناي نظارهمشاه   .29

حسابرس بر شمارش موجودي مواد و كاال توسط كاركنان واحد مورد رسيدگي يا مشاهده 
 مشاهده، شواهدي را درخصوص .هايي از مشاهده است  نمونه،اجراي فعاليتهاي كنترلي

بودن آن به مقطع زماني  محدوددليل  به  كند، اما، عملكرد يك فرايند يا روش فراهم مي
 ،)زمان مشاهده  در(احتمالي آن بر چگونگي اجراي فرايند يا روش مورد نظر اثر مشاهده و 

 بر شمارش موجودي مواد و كاال   نظارتدربارهراهنمايي بيشتر . با محدوديت همراه است
  . ارائه شده است، 5011در استاندارد 

 
 
 “ اقالم خاص-شواهد حسابرسي  ”، 501 رسي حساباستاندارد. 1
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  وجو پرس
سازماني  سازماني يا برون وجو به معناي جوياشدن اطالعات از اشخاص آگاه درون پرس   .30

غلب اشود و  اي در حسابرسي استفاده مي هگسترد طور وجو روشي است كه به پرس. است
وجوهاي  يفي از پرستواند ط جو مي و پرس.  استاجراي ساير روشهاي حسابرسيمكمل 

پاسخهاي حاصل ارزيابي . برگيرد يررسمي را دروجوهاي شفاهي غ مكتوب رسمي تا پرس
  .وجو است الينفك فرايند پرس وجو، جزء از پرس

يا شواهد كند فراهم  را براي حسابرس  جديدي اطالعاتممكن استوجوها  پاسخ پرس   .31
اسخها ممكن است اطالعاتي پديگر طرف  از. حسابرسي مؤيدي را دراختيار وي قرار دهد

اي داشته  گر اطالعات كسب شده توسط حسابرس تفاوت قابل مالحظهفراهم كند كه با دي
ا گذاشتن پ اطالعاتي حاكي از زيركننده فراهمرس و جوها ممكن است پ براي مثال،. باشد

رس و جو پاسخهاي حاصل از پ ،در برخي موارد. كنترلهاي داخلي توسط مديريت باشد
  .ا اجراي روشهاي بيشتر فراهم كندتواند مبنايي را براي تعديل روشهاي حسابرسي ي مي

شواهد براي كسب  ساير روشهاي حسابرسي را ،وجو  استفاده از پرسبر عالوهحسابرس    .32
تواند شواهد كافي  تنهايي نمي وجو به  پرسمعموالً. كند مناسب اجرا مي كافي و يحسابرس

وجو  رسبراين، پافزون . نمايدفراهم براي كشف تحريف بااهميت در سطح ادعاها 
   .كنترلها كفايت نداردكاركرد تنهايي براي آزمون اثر بخشي  به

 باره اما دراستاي   داراي اهميت ويژهاغلبوجو،  اگرچه تاييد شواهد حاصل از پرس   .33
شتيباني پبراي دسترس   ممكن است اطالعات درمقاصد مديريت،مربوط به وجوهاي  پرس

لحاظ  ازمديريت گذشته عملكرد  شناخت موارد،  گونه  دراين. از اين مقاصد محدود باشد
ابراز شده توسط مديريت داراييها يا بدهيها، داليل  با رابطه در ناجراي مقاصد بيان شده آ

 اطالعات تواند براي انتخاب يك شيوه عمل خاص و توانايي مديريت براي ادامه آن، مي
  .دمربوطي را درباره مقاصد مديريت فراهم كن
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 جوها، و رسپاسخهاي شفاهي مديريت به پ برخي موضوعات به منظور تأييد دربارهحسابرس   .34
مواردي كه دسترسي به ساير شواهد   در،مثالبراي . كند تاييديه كتبي از آنان دريافت مي

 معقول مورد انتظار نباشد يا طور به اهميت، موضوعات باحسابرسي كافي و مناسب درباره 
 تاييديه كتبي از  المعمو حسابرس ،ايينتري برخوردار باشدپفيت ديگر شواهد كسب شده از كي

 ارائه شده ،5802استاندارد  تاييديه مديران در دربارهبيشتر راهنمايي . كند مديريت دريافت مي
  .است

  تاييدخواهي
باشد عبارتست از فرايند كسب تاييديه  رس و جو ميپاي خاص از  تاييدخواهي كه گونه   .35

 ،براي مثال. عات يا شرايط موجود از راه مكاتبه مستقيم با اشخاص ثالث اطالمورد در
 مستقيما تاييديه تواند از راه مكاتبه با بدهكاران،  حسابرس مي، حسابهاي دريافتنيدرباره

دهنده آنها مورد  ها اغلب درارتباط با مانده حسابها و اجزاي تشكيل تاييديه. دريافت كند
تواند   حسابرس مي،مثالبراي . شود ا به اين موارد محدود نميلزومما  اگيرد، استفاده قرار مي

شرايط قراردادها يا معامالت واحد مورد رسيدگي با اشخاص ثالث، تاييديه دريافت درباره 
 كه آيا قراردادها تعديل شده است شود رسيده ميپها از اشخاص ثالث  در اين تاييديه. كند

براي كسب شواهد حسابرسي .  را اعالم كندن جزئيات آ،يا خير و درصورت هرگونه تعديل
تواند شناسايي درآمد را   كه مي" توافقهاي جانبي  "ال نبود مث ، نبود شرايط خاصدرباره

 تاييدخواهي در دربارهراهنمايي بيشتر . دشو  نيز از تاييديه استفاده مي،تحت تاثير قرار دهد
  . ارائه شده است،5053استاندارد 
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  ددمحاسبه مج
. محاسبه مجدد عبارتست از كنترل صحت محاسبات رياضي موجود در سوابق و مدارك   .36

هاي الكترونيكي  روندهپالً دريافت مث ،تواند با استفاده از فناوري اطالعات محاسبه مجدد مي
واحد مورد رسيدگي و استفاده از تكنيكهاي حسابرسي به كمك رايانه براي كنترل صحت 

  .شود  اجرا  ها روندهپمحاسبات 

  اجراي مجدد
معناي اجراي روشها يا كنترلهاي مورد استفاده در سيستم كنترل داخلي  اجراي مجدد به   .37

اجراي مجدد يا به صورت . واحد مورد رسيدگي به صورت مستقل توسط حسابرس است
ه مجدد تجزيشود، مانند اجراي  دستي يا با تكنيكهاي حسابرسي به كمك رايانه انجام مي

  . سني حسابهاي دريافتني

  روشهاي تحليلي
روشهاي تحليلي عبارتست از ارزيابي اطالعات مالي با استفاده از بررسي روابط منطقي بين    .38

جويي نوسانات شناسايي شده و  يپ و نيز دو  اطالعات غيرمالي يا هر،اطالعات مالي
 انحراف ،بيني شده لغ پيش ناسازگار است يا از مبا،روابطي كه با ديگر اطالعات مربوط

  . ارائه شده است،5204استاندارد  روشهاي تحليلي در دربارهراهنمايي بيشتر . ي داردا عمده

  تاريخ اجرا
 و 1385 اول فرورديناين استاندارد براي حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره مالي آن از   .39

   .االجراست  الزم،شود  شروع ميناز آ پس

 
 
 “روشهاي تحليلي” ،520  حسابرسياستاندارد. 4


