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 ( دهی) گواهی( شهادتAttestation(
ر گفته شهادت دهی در مفهوم عام به اظهار نظر یک متخصص در باره قابلیت اتکاء ادعاي شخص دیگ       

شهادت دهی را این گونه  )  AICPA( به مفهوم خاص تر انجمن حسابداران رسمی آمریکا . می شود
وب که مسئولیت ً گزارش کتبی که اظهار نظري در باره قابلیت اتکاء یک ادعاي مکت :تعریف کرده است

ورتهاي مالی آن برعهده شخص دیگري است را بیان می کند یک حسابرس مستقل به منصفانه بودن ص
.یک واحد اقتصادي، اعتبار می بخشد

 خدمات اطمینان بخشی )Assurance  Services  (  
اطالعات یا   خدمات اطمینان بخشی، خدمات حرفه اي مستقلی هستند که هدف از ارائه آن ، بهبود کیفیت       

ابرسی و شهادت دامنه خدمات اطمینان بخشی از حس. محیط تصمیم گیري براي تصمیم گیرندگان می باشد
.دهی وسیع تراست

 حسابرسی  )Auditing ( 
.  حسابرسی نوعی شهادت دهی است       
انه شواهد درباره  جهت جمع  آوري و ارزیابی بیطرف) سیستماتیک(حسابرسی فرآیندي است منظم و با قاعد      

با  )اتاظهار( ادعاهاي مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادي، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها 
.معیارهاي از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع
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موضوع 
)فعالیتها و وقایع اقتصادي(

منابع اطالعاتی/ تهیه کننده

گزارش حسابرس
استفاده کنندگان اطالعات)اظهار نظر(

گزارشهاي حسابداريحسابرس
 )اطالعات اقتصادي(

شواھد

شواھد

)اظھارات( ادعاھا 

حسابداريحسابرسی
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حسابر ف عر مااجزاي ای صور حسابر موضوعات

قاعده ا و منظم است ستماتيک( فرآيندي مي شود)س انجام عل اي روش و زي برنامھ ر براساس .حسابر

جمع آوري ت ج

و

د شوا بيطرفانھ ي ا ارز

د شوا ، حسابر د شوا و ندسازي  مناسبوامس

حسابداري  اطالعات ي ا ارز اي :معيار

بــــودن ــــوط پــــذيريRelevanceمر تاييــــد ،Verifiailityبــــودن پــــذيريFreadom From Biasبيطرفانــــھ کميــــت و

Quantifiability (

اي ادعا اره ارات( در اقتصادي) اظ ع ووقا ا فعالي بھ وط مر

ي -       رسيد مورد دوره در شده واقع اي داد رو و معامالت اي گروه بھ وط مر اي :ادعا

بندي(           طبقھ و ي زما انقطاع بودن، يح بودن، امل )وقوع،

دوره-       پايان در ا حسا مانده بھ وط مر اي :ادعا

تخصيص( و ي ارزشيا بودن، امل دات، ع و انھ مال )وجود،حقوق

افشا- و ارائھ بھ وط مر اي :ادعا

ي( وارزشيا ت بودن، م ف قابل و بندي طبقھ بودن، امل دات، ع و انھ مال وحقوق .)وقوع

شده ن عي ش پ از اي معيار با ا ادعا اين انطباق درجھ ن عي منظور ما-بھ اي صور کيفيت سنجش معيار عنوان حسابداري اي استاندارد

ذينفع افراد بھ نتايج حرفھ اي( وگزارش نظر ار )اظ

 

مستقل - حسابرس ي( گزارش قانو بازرس ):و

نظ(        ار اظ از عد توضي اي بند نظر، ار اظ از قبل توضي اي بند ي، رسيد حدود بند مقدمھ، مخاطب،بند و با( رعنوان ام ا

مقررات و ن قوان خاص، مطلب بر تاکيد ميت، حسابرس)ا ي شا و حسابرس امضاي و نام گزارش، خ .تار
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 عنوان به مالی هايصورت بودن عاري  به نسبت می کند ملزم را وي حسابرس، اظهارنظر براي مبنایی عنوان به حسابرسی استانداردهاي
 اطمینان از االییب سطح ،معقول اطمینان .کند کسب معقول اطمینان اشتباه یا تقلب از ناشی اهمیت با تحریف از واحد مجموعه یک
 شواهد رسحساب قبول، قابل پایین سطح یک به حسابرسی خطر کاهش براي که می آید بدست زمانی معقول اطمینان .است

  تحریف حاوي مالی هايصورت نسبت به حسابرس نامناسب اظهارنظر معنی به حسابرسی خطر( کند کسب مناسبی و کافی حسابرسی
  از بسیاري رسیحساب ذاتی محدودیتهاي بدلیل که چرا نیست، مطلق اطمینان منزله به معقول اطمینان وجود، این با .)است اهمیت با

.می باشد دکنندهمتقاع بلکه نیست قطعی می کند، استفاده اظهارنظر و نتیجه گیري براي آنها از حسابرس که حسابرسی شواهد
 در حسابرس بانیپشتی براي که است کاربردي توضیحات سایر و اجرا نحوه الزامات، اهداف، برگیرنده در حسابرسی استانداردهاي

 در حرفه اي دتردی و حرفه اي قضاوت اعمال به ملزم را حسابرس حسابرسی، استانداردهاي .است شده طراحی معقول اطمینان کسب
:است زیر موارد انجام به ملزم جمله از حسابرس .می کند حسابرسی عملیات اجراي و برنامه ریزي مراحل تمام

 شامل آن محیط و تجاري واحد از حسابرس درك مبتنی بر )اشتباه یا تقلب شامل( ،بااهمیت تحریف خطرهاي ارزیابی و تشخیص
.داخلی کنترلهاي

 سابرسیح روشهاي اجراي و طراحی طریق از بااهمیت، تحریفهاي نبود یا وجود درباره مناسب و کافی حسابرسی شواهد کسب
.شده ارزیابی خطرهاي با برخورد در مناسب

.شده کسب حسابرسی شواهد از آمده بدست نتایج براساس ،مالی صورتهاي به نسبت اظهارنظر

استانداردهاي حسابرسی 



Mortezaassadi@yahoo.com

ساختار استانداردهاي حسابرسی  
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نان  استانداردهاي حسابرسی، سایر خدمات اطمی
بخشی و خدمات مرتبط  

)1-99(استانداردهاي کنترل کیفیت  
)1(کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط 

)100-1999(استانداردهاي حسابرسی اطالعات مالی تاریخی
:اصول و مسئولیتهاي کلی) 200-299( بخش اول

، )220(، کنترل کیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی)210(، قرارداد حسابرسی)200(اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی
و ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهاي ) 240(، مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در حسابرسی صورتهاي مالی)230(مستندات حسابرسی

).265(و اطالع رسانی ضعفهاي کنترلهاي داخلی به ارکان راهبري و مدیران اجرایی) 260(،اطالع رسانی به ارکان راهبري)250(مالی
:ارزیابی خطر و نحوه برخورد با خطرهاي ارزیابی شده ) 300-499( بخش دوم

، اهمیت در برنامه ریزي و  )315(، تشخیص و ارزیابی خطرهاي تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاري و محیط آن)300(برنامه ریزي حسابرسی صورتهاي مالی 
).450(و ارزیابی تحریفهاي شناسایی شده در حسابرسی ) 330(، برخوردهاي حسابرس با خطرهاي ارزیابی شده در حسابرسی)320(اجراي عملیات حسابرسی

:شواهد حسابرسی) 500-599(بخش سوم
، روشهاي تحلیلی  )510(مانده هاي اول دوره  –، حسابرسی نخستین )505(، تاییدیه هاي برون سازمانی )501(اقالم خاص  –، شواهد حسابرسی )500(شواهد حسابرسی 

،حسابرسی برآوردهاي حسابداري، شامل برآوردهاي حسابداري ارزش منصفانه و موارد  )530(، نمونه گیري در حسابرسی و روشهاي انتخاب اقالم براي آزمون )520(
).580(، تاییدیه مدیران )570(، تداوم فعالیت )560(، رویدادهاي پس از تاریخ ترازنامه )550(، اشخاص وابسته )540(افشاي مربوط 

:استفادهاز خدمات دیگران) 600-699(بخش سوم
، استفاده از نتایج کار کارشناس  )610(، ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی )600) (شامل کار حسابرسان بخش(مالحظات خاص در حسابرسی صورتهاي مالی گروه 

)620( ،
:گزارشگري و نتیجه گیري حسابرسی) 700-799(بخش چهارم

، بندهاي تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهاي توضیحی در  )705(، اظهار نظرهاي تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل )700(گزارشگري نسبت به صورتهاي مالی 
).720(، سایر اطالعات مندرج در گزارش هاي حاوي صورتهاي مالی حسابرسی شده )710(، اطالعات مقایسه اي )706(گزارش حسابرس مستقل 

:موارد خاص/ زمینه هاي تخصصی ) 800-899(بخش پنجم 
، مالحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزاي یک  )800(مالحظات خاص در حسابرسی صورتهاي مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهاي با مقاصد خاص 

).805(صورت مالی 
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)2000-2999(استانداردهاي بررسی اجمالی

).2410(و بررسی اجمالی اطالعات مالی میان دوره اي توسط حسابرس مستقل واحد تجاري ) 2400(بررسی اجمالی صورتهاي مالی 
)3000-3999(استانداردهاي خدمات اطمینان بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی

).3400(رسیدگی به اطالعات مالی آتی  
)4000-4999(استانداردهاي خدمات 

).4410(و تنظیم اطالعات مالی ) 4400(اجراي روشهاي توافقی رسیدگی به اطالعات مالی 

استانداردهاي حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط  



مقایسه انواع خدمات حسابرسی

Mortezaassadi@yahoo.com
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اي مايل هدف حسابرسي صور
:از است عبارت مالی صورتهاي حسابرسی انجام در حسابرس کلی اهداف

یا قلبت از ناشی اهمیت با تحریف نبود یا وجود از معقول اطمینان کسب .الف 
 سابرسح وسیله بدین تا واحد، مجموعه یک عنوان به مالی صورتهاي در اشتباه
 چارچوب قطب بااهمیت، جنبه هاي تمام از مالی صورتهاي اینکه نسبت به بتواند

و کند؛ اظهارنظر خیر، یا است شده تهیه مربوط مالی گزارشگري
طبق الزم اطالع رسانیهاي و مالی صورتهاي به نسبت گزارشگري .ب 

.حسابرسی یافته هاي براساس حسابرسی، استانداردهاي



11

اي مايل  اصول کلي حسابرسي صور
 ین بخشهاي الف وب آی(رعایت الزامات اخالقی

)رفتارحرفه اي
رعایت استانداردهاي حسابرسی
رش برنامه ریزي و اجراي حسابرسی توام با نگ

تردید حرفه اي
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الزامات اخالق حرفه اي
،استقالل
،درستکاري
،بیطرفی
،صالحیت و مراقبت حرفه اي
،رازداري
رفتار حرفه اي،و
اصول و ضوابط حرفه اي.
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ترديد حرفه اي
  به سبتن هشیاري( پرسشگر ذهن یک متضمن که نگرشی- اي حرفه تردید 

  نقادانه ارزیابی و )باشد اشتباه یا تقلب از ناشی تحریف نشانه می تواند که شرایطی
ت.است حسابرسی شواهد

  زیر موارد یلقب از موضوعاتی به نسبت حسابرس هشیاري مستلزم حرفه اي تردید      
:است

.باشد اقضتن در شده کسب حسابرسی شواهد سایر با که حسابرسی شواهد وجود•
  نوانع به را پرس وجوها نتایج و مدارك و اسناد اتکاي قابلیت که اطالعاتی•

. دهد قرار تردید مورد حسابرسی، شواهد
.باشد تقلب وجود احتمال از حاکی است ممکن که شرایطی•
  در مندرج الزامات  بر عالوه دیگري حسابرسی روشهاي اجراي که شرایطی•

.سازد ضروري را حسابرسی استانداردهاي
.
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دامنه حسابرسي
 ”اصطالح		به“ دامنه حسابرسی		است که برروشهاي حسابرسی  معناي آن گروه از 	اوت قضاساس 

ابی  براي دستی، اجراي آن در شرایط موجود الزامات استانداردهاي حسابرسیو حسابرس 
. نظر می رسد		، مناسب به هدف حسابرسی		به
 برسی و  بکارگیري آموخته  ها، تجارب و دانش به دست آمده درباره استانداردهاي حسا -قضاوت حرفه اي

.ار حسابرسیحسابداري و الزامات آیین رفتار حرفه اي، براي اتخاذ تصمیمات مناسب با توجه به شرایط ک
:باره مطالب زیر می باشد	تصمیم گیري نسبت به دامنه حسابرسی متضمن قضاوت در          

).مانند تاییدخواهی حسابهاي دریافتنی(ماهیت روشهاي منتخب  ••     
).مانند اجراي تاییدخواهی درپایان سال(زمان بندي اجراي روشهاي حسابرسی  ••     
.مانند تعداد حسابهاي دریافتنی انتخاب شده براي تاییدخواهی(حدود روشهاي حسابرسی  ••     

:عوامل موثر بر تعیین دامنه حسابرسی عبارتند از •
.الزامات استانداردهاي حسابرسی ••     
.قوانین و مقررات ••     
.شرایط قرارداد و الزامات گزارشگري ، در موارد مقتضی ••     
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مسئوليتها
سیدگی  مسئولیت تهیه ، تایید و ارائه صورتهاي مالی با مدیریت واحد مورد ر

.حسابرسی صورتهاي مالی رافع این مسئولیت  نمی باشد. است

سابرسی  مسئولیت حسابرس ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالی براساس ح
.انجام شده است
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خطر حسابرسي
در  خطر اینکه حسابرس هنگام وجود تحریف با اهمیت -خطر حسابرسی

ی تابعی از خطر حسابرس. صورتهاي مالی، نسبت به آن نظر نامناسب ارائه کند
.خطر تحریف با اهمیت و خطر عدم کشف است

ي حسابداري  اظهارنظر حسابرس نسبت به انطباق صورتهاي مالی بر استانداردها •
شود ، نه اطمینان   بیان می) معقول(از تمام جنبه هاي با اهمیت ، با اطمینان باال 

ت به مطلق ، یعنی همواره این احتمال وجود دارد که اظهارنظر حسابرس نسب
خطر   این احتمال را. صورتهاي مالی حاوي تحریف با اهمیت نامناسب باشد

.حسابرسی می نامند
ل  است ، چرا که همواره حاص“ اطمینان معقول“ خطر حسابرسی روي دیگر •

.یا یک می باشد% 100جمع این دو برابر 



علل وجودي خطر حسابرسي

 وجود محدودیتهاي ذاتی حسابرسی ، نظیر:
.استفاده از نمونه گیري •         
.محدودیتهاي ذاتی در سیستم کنترل داخلی •         
.قطعینه  این واقعیت که بیشتر شواهد حسابرسی ، متقاعد کننده است •         

:قضاوتی بودن کار حسابرس ، به ویژه در موارد زیر  •
ه گردآوري شواهد حسابرسی ، براي مثال تصمیم گیري نسبت ب ••        

.ماهیت ، زمان بندي و حدود روشهاي حسابرسی
ال نتیجه گیري براساس شواهد حسابرسی گرداوري شده براي مث ••        

.تشخیص معقول بودن برآوردهاي حسابداري
وجود محدودیتهاي دیگري که بر میزان متقاعد کنندگی شواهد اثر          •

.می گذارند، مانند معامالت با اشخاص وابسته
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مفهوم امهيت
:در اهمیت مفهوم از حسابرس

 برنامه ریزي ،
 حسابرسی عملیات اجراي ،
 و حسابرسی بر شده شناسایی تحریفهاي اثر ارزیابی در 
می کند استفاده مالی، صورتهاي بر )وجود صورت در( نشده اصالح تحریفهاي اثر نیز.
  معقول طور به که می شود تلقی بااهمیت زمانی افتاده، قلم از یا شده حذف اطالعات شامل تحریفها، کلی، طور به

  اتخاذ مالی رتهايصو برمبناي که استفاده کنندگان اقتصادي تصمیمات بر ، مجموع در یا تنهایی به رود، انتظار
  درك یرتأث تحت و می گیرد صورت محیطی شرایط به باتوجه اهمیت، راجع به قضاوت .گذارد اثر می شود،

  قرار دو هر یا تحریف ماهیت یا میزان و مالی صورتهاي از استفاده کنندگان مالی اطالعات نیازهاي از حسابرس
  قبال در ن،بنابرای و می کند اظهارنظر واحد مجموعه یک عنوان به مالی صورتهاي نسبت به حسابرس .می گیرد

  ااهمیتیب اثر واحد مجموعه یک عنوان به مالی صورتهاي بر مجموع در یا تنهایی به که تحریفهایی کشف
.ندارد مسئولیتی نمی گذارد،
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باره امهيت   نكات قابل توجه در
ر مجموع با تحریفهاي بی اهمیت ، قابل اغماض می باشند، البته اگر د

دیگر تحریفهاي موجود در مانده حسابها ، گروه هاي معامالت و 
.افشاگري ها با اهمیت نباشند

، اهمیت با خطر حسابرسی رابطه معکوس دارد
زارشگري به دلیل مذکور، تعیین سطح اهمیت بر دامنه حسابرسی، و گ

.  تاثیر بسزایی دارد
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نتایجی که  اطالعات مورد استفاده توسط حسابرس براي دستیابی به -شواهد حسابرسی
ق شواهد حسابرسی شامل اطالعات موجود در سواب. مبناي اظهارنظر وي قرار می گیرد

ردهاي براي اهداف استاندا. حسابداري مبناي تهیه صورتهاي مالی و سایر اطالعات است
:حسابرسی

ت شواهد کمی. کافی بودن شواهد حسابرسی، معیار کمیت شواهد حسابرسی است. 1-ب
فیت این حسابرسی تابع ارزیابی حسابرس از خطرهاي تحریف با اهمیت و همچنین کی

.شواهد است
ه به مربوط مناسب بودن شواهد حسابرسی، معیار کیفیت شواهد حسابرسی است ک. 2-ب

که مبناي اظهارنظر  بودن و قابلیت اتکاي شواهد حسابرسی در پشتیبانی از نتیجه گیریهایی
.حسابرس قرار می گیرد، اشاره دارد

شواھد حسابرسی
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اعمال قضاوت حرفھ ای برای انجام مناسب کار حسابرسی، امری اساسی است، زیرا تفسیر الزامات 
دون آیین رفتار حرفھ ای و استانداردھای حسابرسی و اتخاذ تصمیمات آگاھانھ در تمام مراحل حسابرسی، ب

 ای، اعمال قضاوت حرفھ. بھره گیری از دانش و تجربھ درخصوص واقعیتھا و شرایط موجود میسر نیست
:بھ خصوص برای تصمیم گیری درباره موضوعات زیر، ضروری است

.اھمیت و خطر حسابرسی
ماھیت، زمانبندی اجرا و میزان روشھای حسابرسی مورد استفاده برای رعایت الزامات استانداردھای 

.حسابرسی
یابی بھ ارزیابی کافی و مناسب بودن شواھد حسابرسی کسب شده و نیاز بھ انجام کار بیشتر برای دست

.اھداف استانداردھای حسابرسی و در نتیجھ اھداف کلی حسابرس
.ارزیابی قضاوتھای مدیران اجرایی در بکارگیری چارچوب گزارشگری مالی مربوط برای واحد تجاری

ام شده نتیجھ گیری براساس شواھد حسابرسی کسب شده برای مثال، ارزیابی منطقی بودن برآوردھای انج
0.توسط مدیران اجرایی در تھیھ صورتھای مالی
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کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه کننده خدمات  1استاندارد حسابرسی
حسابرسی،سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق  200استاندارد حسابرسی
استانداردهاي حسابرسی

قرارداد حسابرسی210استاندارد حسابرسی

کنترل کیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی220استاندارد حسابرسی

مستندسازي230استاندارد حسابرسی

مسئولیت حسابرسی در ارتباط با تقلب و اشتباه در  240استاندارد حسابرسی
حسابرسی صورتهاي مالی

یارزیابی رعایت قوانین، مقررات در حسابرسی صورتهاي مال250استاندارد حسابرسی
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برنامه ریزي300استاندارد حسابرسی

شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد  315استاندارد حسابرسی
خطرهاي تحریف با اهمیت

اهمیت در حسابرسی320استاندارد حسابرسی

روشهاي حسابرسی در برخورد با خطرهاي برآوردي330استاندارد حسابرسی

ارزیابی تحریفهاي شناسایی شده در حسابرسی450استاندارد حسابرسی



2015/05/24یكشنبھ،  24

شواهد حسابرسی500استاندارد حسابرسی
ـ  اقالم خاص501استاندارد حسابرسی شواهد حسابرسی 
تأییدیه هاي برون سازمانی505استاندارد حسابرسی
روشهاي تحلیلی520استاندارد حسابرسی
 نمونه گیري در حسابرسی و سـایر روشـهاي انتخـاب   530استاندارد حسابرسی

اقالم براي آزمون
حسابرسی برآوردهاي حسابداري، شامل برآوردهـاي  540استاندارد حسابرسی

حسابداري ارزش منصفانه و موارد افشاي مرتبط
اشخاص وابسته550استاندارد حسابرسی
رویدادهاي پس از تاریخ ترازنامه560استاندارد حسابرسی
تداوم فعالیت570استاندارد حسابرسی
تأییدیه مدیران580استاندارد حسابرسی
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خاص در حسابرسی صورتهاي مالی  مالحظات 600حسابرسیاستاندارد 
)شامل کار حسابرسان بخش(گروه

کار واحد حسابرسی داخلیارزیابی 610حسابرسیاستاندارد 

از نتایج کار کارشناسیاستفاده 620حسابرسیاستاندارد 
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گزارشگري نسبت به صورتهاي مالی700استاندارد حسابرسی

اظهار نظر هاي تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل705استاندارد حسابرسی

ی بندهاي تاکید بر مطلب خاص و سایر بنـدهاي توضـیح  706استاندارد حسابرسی
در گزارش حسابرس مستقل

اطالعات مقایسه اي710استاندارد حسابرسی

سایر اطالعات منـدرج در گزارشـهاي حـاوي صـورتهاي     720استاندارد حسابرسی
مالی حسابرسی شده
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 مالحظات خاص در حسابرسی صورتهاي مالی تهیـه 800استاندارد حسابرسی
شده براساس چارچوبهاي با مقاصدخاص

مالحظات خاص در حسابرسی یک صورت مـالی یـا   805استاندارد حسابرسی
اجزاي یک صورت مالی
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بررسی اجمالی صورتهاي مالی2400استاندارد حسابرسی

بررسی اجمالی اطالعات مـالی میـان دوره اي توسـط    2410استاندارد حسابرسی
حسابرسی مستقل واحد تجاري

رسیدگی به اطالعات مالی آتی3400استاندارد حسابرسی

اجراي روشهاي توافقی رسیدگی به اطالعات مالی4400استاندارد حسابرسی

تنظیم اطالعات مالی4410استاندارد حسابرسی


