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مقدمه
 -1اس��تانداردهای حسابرس��ی و رهنمودها ،با هدف قابل اتکا نمودن ،برخورداری از شفافیت و کیفیت
الزم و همچنین انجام حرفهای حسابرس��ی و رس��یدگی تدوین میش��وند .اس��تاندارد حسابرسی رعایت،
رهنمودهایی حرفهای به حسابرسان ارائه مینماید.
 -2استانداردهای حرفهای کاربرد دوگانه دارند؛ رهنمودهایی برای اجرای مؤثر حسابرسی بخش عمومی
محسوب میشوند و همچنین اعتماد ذینفعان به نتایج گزارشات را تقویت مینمایند.
 -3حسابرسی رعایت بر اساس این استاندارد یک نوع حسابرسی مستقل محسوب میشود .البته برخی
اصول آن تا حدودی تحت تأثیر حسابرسی مالی و عملکرد بوده و یا با آنها مشترک میباشد.
 -4این اس��تاندارد حاوی الزامات و توضیحات الزماالجرا اس��ت .الزام��ات ،حداقلهای مورد نیاز برای
اجرای حسابرسی با کیفیت باال را بیان میسازند .الزامات دارای عبارت "باید" است و توضیحات ،به بیان
جزئیات الزامات میپردازند.
 -5در این استاندارد عبارت "حسابرسی" در مورد مسائل سازمانی به دیوان محاسبات کشور اشاره دارد.
 -6این استاندارد دارای چهار بخش است:
الف) بخش اول به بیان صالحیت اس��تانداردهای بینالمللی حسابرس��ی رعایت و نحوه ارجاع دادن به
آنها در گزارشهای حسابرسی اختصاص دارد.
ب) بخش دوم به تعریف حسابرس��ی رعایت و اهداف آن پرداخته و اصول زیربنایی مفهوم حسابرس��ی
رعایت را توضیح
میدهد.
پ) بخش س��وم به الزامات کلی حسابرسی رعایت میپردازد .این الزامات باید قبل از اجرای حسابرسی
و طی آن مورد توجه قرار گیرند.
ت) بخش چهارم حاوی الزامات مرتبط با مراحل اصلی فرآیند حسابرسی است.
صالحیت استاندارد حسابرسی رعایت
 -7این اس��تاندارد تحت هیچ ش��رایطی ناقض قوانی��ن و مقررات نخواهد بود و مانع انجام بررس��ی و
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رسیدگیهایی که در این استاندارد به آن اشاره نشده است ،نمیگردد.
 -8حسابرس��ی رعایت را میتوان به تنهایی یا همراه با حسابرس��ی مالی یا عملکرد بهصورت ترکیبی
اجرا نمود .حسابرس باید در حسابرسیهای ترکیبی ،استانداردی که مورد ارجاع واقع خواهد شد را تعیین
نماید .هنگامی که حسابرس��ی رعایت با حسابرس��ی مالی ترکیب میگردد ،اظهارنظر مربوط به جنبههای
رعایت باید بطور کامل از اظهار نظر راجع به صورتهای مالی مجزا گردد .قوانین و مقررات قابل اعمال
شناسایی شده باید همه قوانین و مقررات اثرگذار بر خروجیهای (ارقام) مبادالت مالی که در صورتهای
مالی درج میشود را شامل شود.
 -9الزامات و توضیحات این اس��تاندارد در خصوص اجرای حسابرس��ی رعایت ،بهصورت مس��تقل ،یا
بخشی از حسابرسی مالی و عملکرد ،قابل اعمال است.

 -10دیوان محاسبات کشور با توجه به شرح وظایف میتواند اقدام به فعالیتهایی نماید که لزوم ًا جنبه
اطمینان بخشی ندارد .این استاندارد اینگونه موارد را شامل نمیشود و انجام فعالیتهای مزبور تابع سایر
مقررات است.
اشخاص دخیل در حسابرسی رعایت
 -11حسابرس��ی بخش عمومی با س��ه گروه ارتباط دارد :شخص مسئول ،حسابرس و استفاده کننده یا
ذینفع موردنظر.
الف) گروه مسئول ،عبارتست از کلیه دستگاههای اجرایی بر اساس تعاریف مندرج در قوانین و مقررات .
در حسابرس��ی رعایت ،گروه مسئول ،مسئولیت موضوع بااهمیت حسابرسی یا اطالعات موضوع بااهمیت
حسابرس��ی را بهعهده دارد .دامنه ش��مول حسابرسی و رسیدگی دیوان محاس��بات کشور بر دستگاههای
اجرایی اشاره شده بر اساس قوانین و مقررات تعیین میشود.
ب) حس��ابرس مسئول جمعآوری شواهد حسابرسی کافی و مناس��ب است تا مبنایی برای نتیجهگیری
ایجاد نماید و میزان اعتماد اس��تفادهکنندگان و ذینفعان مورد نظر و گروه مس��ئول را با توجه به معیارهای
مورد استفاده به موضوع مورد رسیدگی افزایش دهد.
پ) اس��تفادهکنندگان و ذینفعان مورد نظر افرادی میباش��ند که حسابرس گزارش حسابرسی رعایت را
برای آنها تهیه مینماید .اس��تفادهکنندگان میتوانند قانونگذار ،گروههای ناظر ،افراد دارای مس��ئولیت
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مدیریت��ی ،مراجع قضایی و یا عموم مردم باش��ند .هر چند گروه مس��ئول ،مخاطب گزارش حسابرس��ی
نمیباشند ،لیکن نتیجه گزارش میتواند از منظر بهبود عملکرد برای آنها مفید باشد.
اجرای حسابرسی رعایت با توجه به اختیارات قضایی
 -12با توجه به اینکه دیوان محاسبات کشور دارای قدرت قضایی است میتواند در خصوص مسئوالنی
که قوانین و مقررات را رعایت ننمودهاند ،قضاوت و تصمیمگیری نماید .در این راس��تا دیوان محاس��بات
کشور مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل مینماید و عالوه بر موارد مندرج در این استاندارد تابع قوانین
و مقررات مربوطه است.
 -13در مواردی که عدم رعایت قوانین و مقررات متضمن ضرر ،زیان و خسارت است ،دیوان محاسبات
کشور بر اساس سازوکار مقرر در قوانین و مقررات پیرامون جبران خسارت ناشی از سوءاستفاده یا تضییع
بودجه یا داراییهای عمومی توسط فرد مسئول به ارزیابی پرداخته و نسبت به اعمال قانون تصمیمگیری
مینمایند.
 -14دیوان محاسبات کشور از روشهای حسابرسی توضیح داده شده در این استاندارد پیروی مینماید .
البته در جریان برنامهریزی ،اجرا و جمعآوری شواهد امکان دارد موضوعات خاص منجر به پیگیری قانونی
و صدور دادخواس��ت درخصوص موارد عدم رعایت گردند .در این استاندارد پیرامون این موضوعات بحث
نشده است و موارد مزبور تابع قوانین و مقررات مربوط است.
هدف حسابرسی رعایت
 -15هدف اصلی حسابرسی رعایت ارائه اطالعات به استفاده کننده مورد نظر در خصوص رعایت قوانین،
مقررات ،قراردادها ،سیاستها ،دستورالعملها و موافقتنامهها میباشد .این موارد ،چارچوب قانونی حاکم
بر موضوع با اهمیت یا دستگاه مورد حسابرسی را مشخص ساخته و منبع معیارهای حسابرسی را تشکیل
میدهند .ویژگیهای معیارهای حسابرسی در بند  118توصیف شده است.
 -16حسابرس��ی رعایت هم جنبههای قانونی را در بر دارد (انطباق با معیارهای رسمی از جمله قوانین،
مق��ررات ،موافقتنام��ه ها و قراردادها) و ه��م جنبههای عرفی (رعایت اصول کل��ی مدیریت مالی و رفتار
مسئولین بخش عمومی) .حسابرس باید بدون توجه به منبع معیار حسابرسی ،حسابرسی و نتیجهگیری را
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در سطح اطمینان مورد نظر و منطبق با الزامات این استاندارد انجام دهد.
 -17معیارهای حسابرسی میتوانند توسط قانونگذار تعریف شوند و یا با مطالعه و بررسی رویههای دستگاه
مورد رسیدگی و قوانین و مقررات مربوط توسط دیوان محاسبات کشور تعریف شوند.
 -18حسابرسی رعایت بهطورکلی به چند روش اجرا میشود:
الف) بهصورت یک حسابرسی مستقل
ب) در ارتباط با حسابرسی مالی
پ) در ترکیب با حسابرسی عملکرد
 -19این استاندارد توضیحات تفصیلی برای نحوه انجام حسابرسیهای ترکیبی ارائه نمینماید.
 -20گزارش حسابرس��ی ،اطالعات بسیار با اهمیتی ارائه میدهد که مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد .
این اطالعات بر مبنای ش��واهد حسابرس��ی کافی و مناس��ب ارائه میش��وند .در هر حسابرسی نیازهای
اس��تفادهکنندگان و ذینفع مورد نظر در تعیین سطح اطمینان و سطح شواهد کافی و مناسب درنظر گرفته
میش��وند .حسابرس ،حسابرس��ی را بهگونهای طراحی میکند که سطح معقول و یا محدودی از اطمینان
تضمین گردد.
ویژگیهای اطمینان بخشی
 -21حسابرسی رعایت یک فعالیت اطمینان بخش است .گزارش حسابرسی ،اطمینان معقول یا محدود
ایجاد مینماید.
 -22هر فعالیت اطمینانبخشی یا از نوع گواهیدهی است یا گزارشگری مستقیم .تفاوت فعالیت گزارشدهی و
اطمینانبخشی بستگی به شخصی دارد که مسئول تعیین ارزیابی موضوع مورد رسیدگی است .
موضوع مورد رسیدگی بر اساس وظایف دیوان محاسبات کشور یا در راستای آن تعیین میگردد.
 -23فارغ از ویژگیهای کار ،معیارهای حسابرس��ی ه��ر دو از قوانین و مقررات یا رویههایی که بیانگر
عرف معمول است ،استخراج میشود.
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اطمینان معقول
 -24اطمینان معقول بیانگر سطح باالی اطمینان است اما مطلق نیست .نتیجه گزارش بهصورت اثباتی
اظهار میشود .یعنی از نظر حسابرس ،موضوع حسابرسی از همه جنبههای با اهمیت با معیارها یا انطباق
دارد یا ندارد و اطالعات موضوع مورد رس��یدگی تصوی��ری واقعی و منصفانه در ارتباط با معیارهای مورد
استفاده ،ارائه نموده یا نمینماید.
 -25در حالت عادی ،اطمینان معقول مس��تلزم ش��واهد حسابرسی بیش��تری نسبت به اطمینان محدود
اس��ت که معمو ًال فرآیند حسابرس��ی گس��تردهتری را ایجاب میکند .برای مثال در م��ورد ارزیابی خطر،
ش��ناخت بهتر از قانون تش��کیل و اهداف و وظایف دس��تگاه اجرایی و همچنین فضای دستگاه ،ارزیابی
ساختار نظام کنترل داخلی و غیره.
اطمینان محدود
 -26اطمینان محدود بیانگر این است که بر اساس فرآیند حسابرسی ،نتایج بیانگر آن است که موردی
حاکی از عدم انطباق موضوع حسابرس��ی با معیارهای استفاده شده مشاهده نگردیده است .اگر حسابرس
بر این باور باش��د که موضوع حسابرس��ی با معیارها انطباق ندارد ،فرآیندهای محدودی اجرا میشود تا در
خصوص انطباق یا عدم انطباق موضوع با معیارها تصمیمگیری شود.
 -27فرآیندهای اجراش��ده در حسابرسی با اطمینان محدود بسیار محدودتر از آن چیزی است که برای
رسیدن به اطمینان معقول مورد نیاز است .انتظار میرود از نظر قضاوت حرفهای حسابرس ،سطح اطمینان
برای استفاده کننده مورد نظر معنیدار باشد .گزارش اطمینان محدود ،بیانگرماهیت محدود اطمینان داده
شده است.
گزارشگری مستقیم
 -28در گزارشگ��ری مس��تقیم ،ای��ن حس��ابرس اس��ت ک��ه بای��د ش��واهد مرب��وط ب��ه موض��وع
حسابرس��ی را ب��ا معیاره��ا م��ورد س��نجش یا ارزیاب��ی قرار دهد .حس��ابرس مس��ئول تهی��ه اطالعات
موض��وع حسابرس��ی اس��ت .حس��ابرس موض��وع حسابرس��ی و معیاره��ا را ب��ا درنظر گرفت��ن خطر و
اهمی��ت انتخ��اب میکن��د .حس��ابرس میتوان��د با س��نجش ش��واهد موض��وع حسابرس��ی و معیارها
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نتیجهگیری نماید .نتایج به صورت یافتهها ،پاسخ به سؤاالت حسابرسی خاص ،توصیهها و اظهارنظر بیان
میشوند.
 -29در گزارشگری مستقیمی که با اطمینان معقول اجرا شده باشد ،نتایج حسابرسی حاکی از آن است
که از نظر حسابرس آیا موضوع حسابرسی با همه معیارها در تمام وجوه انطباق دارد یا خیر؟
 -30در موارد اطمینان محدود ،نتایج بیانگر آن اس��ت که حسابرس موردی دال بر عدم انطباق یافتهها
با معیارهای حسابرسی مشاهده ننموده است .زمانی که حسابرس از موارد عدم انطباق اطالع داشته باشد،
نتایج باید این موضوع را منعکس نماید.
گواهیدهی
 -31در موارد گواهیدهی ،مس��ئولیت انطباق موضوع حسابرس��ی با معیارها و ارائه اطالعات پیرامون
موضوع مورد حسابرس��ی با گروه مسئول است و حس��ابرس مسئول جمعآوری شواهد حسابرسی مناسب
و کافی به منظور فرآهم س��ازی زمینه مناس��ب برای اظهارنظر اس��ت .اظهارنظر در قالب یافتهها ،نتایج،
توصیهها و یا پیشنهاد بیان میشوند.
 -32در موارد گواهیدهی با اطمینان معقول ،نتیجهگیری حس��ابرس بیانگر نظر وی پیرامون انطباق یا
عدم انطباق اطالعات موضوع حسابرسی با معیارهای بکار گرفته شده است.
 -33در موارد گواهیدهی با اطمینان محدود ،اظهارنظر حسابرس موید این موضوع است که بر اساس
روشهای اجرا شده ،آیا مورد یا مواردی توجه وی را جلب نموده /ننموده است که موجب شود او به این
باور برسد که موضوع مورد رسیدگی ،از تمام جنبههای اهمیت ،با معیارهای استفاده شده انطباق ندارد.
شناسایی موضوع و دامنه حسابرسی
 -34با توجه به اینکه اجرای حسابرسی میتواند براساس شرح وظایف یا تقاضای مراجع ذیصالح صورت
گیرد ،نحوه انتخاب موضوع حسابرسی بر رویکرد حسابرسی در خصوص شواهد و منابع تاثیرگذار خواهد بود.
 -35دامنه حسابرسی ،موضوع حسابرسی و آنچه که باید رسیدگی شود را تعیین میسازد .دامنه به نیازهای
استفادهکنندگان و ذینفعان مورد نظر ،سطحاطمینان تعیین شده ،خطر ارزیابی شده و صالحیتها ،اختیارات
و منابع دیوان محاسبات کشور بستگی دارد.
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الزامات کلی حسابرسی رعایت
بیطرفی و اخالق حرفه ای:
الزامات:

 -36حس��ابرس بای��د مطابق رویهها ،روشها و سیاس��تهای بیانگر بیطرف��ی و اخالق که منطبق با
استانداردهای مرتبط با بیطرفی و اخالق هستند ،عمل نماید.
توضیحات:

 -37حس��ابرس باید رفتار حرفهای را از خود بروز نماید ،درس��تکار و بیطرف باش��د ،از شایستگیهای
حرفهای الزم برخوردار باشد و مراقبت الزم را بهکار گیرد .حسابرس باید استقالل حقیقی و ظاهری خود
را حفظ نموده و در خصوص تمام جنبههای مربوط به موضوع حسابرسی رازداری را رعایت نماید.
 -38استانداردهای اصول استقالل و اصول اخالق حرفهای ،رهنمودهایی در این زمینه ارائه مینماید.

الزامات:

 -39حس��ابرس باید از بیطرفی خود مراقبت نماید تا یافتهها و نتیجهگیریها هم بیطرفانه باش��ند و
اشخاص ثالث نیز آنها را بیطرفانه تشخیص دهند.
توضیحات:
 -40حسابرس باید در انتخاب اهداف حسابرسی و تعیین معیارها بیطرفی خود را نشان دهد .حسابرس
باید اطمینان حاصل نماید ارتباط با اشخاص مرتبط با موضوع مورد رسیدگی ،به بیطرفی دیوان محاسبات
کشور خدشه وارد نمیسازد.
 -41در م��واردی که موضوع و معیارهای حسابرس��ی توس��ط قانونگذار تعریف ش��وند یا از وظایف و
مس��ئولیتهای دس��تگاه مورد رسیدگی استخراج میش��وند ،امکان دارد دیوان محاس��بات کشور قادر به
تاثیرگذاری بر دامنه حسابرسی نباشد .این محدودیت بر بیطرفی دیوان محاسبات کشور تاثیرگذار نیست.
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 -42حسابرس باید در تدوین گزارش متوازن از تاثیرگذاری غیر ضرور اشخاص مرتبط با موضوع مورد
رس��یدگی اجتناب ورزد و بیطرفی خود را حفظ کند تا فعالیت و گزارش او از منظر اشخاص ثالث معقول
و مطلع ،بیطرفانه بهنظر آید.
ریسک حسابرسی
الزامات:

 -43حسابرس باید روشهایی بهکار گیرد تا خطر نتیجهگیری نادرست تا سطح قابل قبولی کاهش یابد.
توضیحات:

 -44کاه��ش خط��ر حسابرس��ی ش��امل پیشبین��ی خطره��ای احتمال��ی ی��ا مش��خص کار
موردنظ��ر و پیآمده��ای آنه��ا ،ایج��اد فرآیندهای��ی ب��رای برخ��ورد ب��ا خطره��ا در طی رس��یدگی و
مستندس��ازی نح��وه برخ��ورد با ه��ر خط��ر و خطرهایی ک��ه باید ب��ا آنها برخورد ش��ود .حس��ابرس
بای��د تعیی��ن کن��د آیا دامن��ه کار ص��ورت گرفته کافی بوده اس��ت ی��ا خیر؟ ع�لاوه برای��ن ،در هنگام
نتیجهگیری ،حس��ابرس باید در زمان انطباق موضوع حسابرس��ی با معیارها ،کافی و مناسب بودن شواهد
حسابرسی را مورد ارزیابی قرار دهد.
 -45در موارد گواهیدهی ،خطر از سه جزء تشکیل شده است:
الف) خطر ذاتی موضوع حسابرسی
ب) خطر کنترلی ،که عبارتست از خطر نامناسب یا ناکارا بودن کنترلهای داخلی مرتبط با خطر ذاتی
پ) خطر عدم کشف تحریفات ،که عبارتست از خطر اینکه روشهای بهکار رفته توسط حسابرس منجر
به نتیجهگیری و اظهارنظر ناصحیح گردند.
این سه جزء ریسک حسابرسی همه با هم در ارزیابی ریسک حسابرسی درنظر گرفته میشوند.
 -46در کار گزارشگری مستقیم ،حسابرس مسئول تهیه اطالعات موضوع حسابرسی است .حسابرس
ممکن است مدل خطر حسابرسی را در شکلگیری نتایج پیرامون موضوع مورد رسیدگی ،بهکار گیرد.
 -47حس��ابرس میتوان��د با شناس��ایی و ارزیابی خطرهای ذات��ی و کنترلی دس��تگاه ،ماهیت و دامنه
روشهای جمعآوری ش��واهد مورد نیاز برای تش��خیص انطباق با معیارها تعیین نماید .باالتر بودن میزان
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خطر ،دامنه بیش��تر کار حسابرس��ی را در مقایسه با سطح پایینتر خطر برای دستیابی به سطح قابل قبول
خطر حسابرسی موجب میشود.
 -48با توجه به ماهیت وظایف دیوان محاس��بات کش��ور که متضمن فعالیتهای قضایی نیز میباشد،
درنظر گرفتن خطر حسابرسی میتواند شامل موارد زیر است:
الف) شناسایی اشخاصی که مسئول فعالیتهای بیانگر عدم انطباق با معیارها هستند.
ب) شناسایی دوره زمانی که مسئوالن بخش عمومی باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
پ) تعیین ضرر و زیان تحمیل شده
خطر تقلب
الزامات:

 -49حسابرس باید خطر تقلب را در طول فرآیند حسابرسی درنظر داشته باشد و نتایج ارزیابی را مستند
سازد.
توضیحات:

 -50حسابرس باید خطر تقلب را تعیین و ارزیابی نماید و شواهد حسابرسی کافی و مناسب درباره خطر
ارزیابی شده جمعآوری نماید.
 -51ب��ا توج��ه ب��ه محدودی��ت ذات��ی حسابرس��ی ،خط��ر ع��دم کش��ف اقدام��ات غیرقانون��ی از
جمل��ه تقل��ب وج��ود دارد و غی��ر قابل اجتن��اب اس��ت .خطر عدم کش��ف اق��دام غیرقانونی ناش��ی از
تقل��ب بیش��تر از اق��دام ناش��ی از خط��ا میباش��د زی��را تقل��ب میتواند ب��ا برنامهه��ای س��ازمانیافته
ب��رای مخفیس��ازی ،ثب��ت نک��ردن عم��دی مب��ادالت و افش��اء غل��ط همراه باش��د .کش��ف اقدامات
صورتگرفته برای مخفی کردن تقلب هنگامی که با تبانی همراه باشند بسیار مشکلتر میگردد.
 -52حسابرس موظف است در طول رسیدگی تردید حرفهای خود را حفظ نماید و این موضوع که امکان
دارد روشهای حسابرسی مؤثر برای تشخیص خطا در تشخیص تقلب مؤثر نباشند را مدنظر داشته باشد.
 -53هنگامی که تقلب احتمالی تشخیص داده میشود ،حسابرس باید بر اساس شرح وظایف و شرایط
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خاص موجود اقدامات مناسب را برای اطمینان از انجام مناسب وظایف اجرا نماید.
 -54مسئولیت اولیه پیشگیری و تشخیص تقلب با مدیریت دستگاه میباشد که باید از طریق طراحی،
اعمال و نگهداری کنترلهای داخلی مناس��ب به این امر بپردازند .هرچند حسابرس��ی میتواند به عنوان
پیشگیری از تقلب تلقی شود اما بطور معمول برای تشخیص تقلب طراحی نشده است.
انتخاب حوزههای بااهمیت برای استفادهکنندگان و ذینفعان مورد نظر
الزامات:

 -55در مواردی که دیوان محاس��بات کش��ور دارای اختیار تعیین سطح پوشش حسابرسی رعایت است
باید حوزههایی که برای استفادهکنندگان و ذینفعان مورد نظر بااهمیت میباشند را شناسایی نماید.

توضیحات:

 -56برخی وظایف دیوان محاس��بات کشور برای انجام حسابرس��ی رعایت منبعث از قوانین و مقررات
است و الزامات مزبور توسط دیوان محاسبات کشور قابل تغییر نیست.
 -57در حسابرسی رعایت هنگام ارزیابی حوزههایی که برای استفاده کنندگان و ذینفعان موردنظر دارای
اهمیت میباش��ند ،دیوان محاسبات کش��ور تصمیم میگیرد که رسیدگی موردنظر از نوع کار گواهیدهی
باشد یا گزارشگری مستقیم.
 -58در مواردی که دیوان محاس��بات کش��ور از اختیار تعیین پوشش حسابرسی رعایت برخوردار باشد،
باید روشهای الزم را بهکار گیرد تا حوزههای بااهمیت یا حوزههای دارای خطر عدم رعایت را تشخیص
دهد .در اجرای این روشها ،حسابرس میتواند هرکدام ازموارد زیر را درنظر بگیرد:
الف) خواستهها و انتظارات عموم و قانونگذاران
ب) تأثیر بر رفاه و رضایت شهروندان
پ) پروژههایی که بطور قابل توجه از وجوه عمومی استفاده میکنند.
ت) ذینفعان
ث) اهمیت بعضی احکام قانونی
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ج) اصول حاکمیت خوب (نیکو)
چ) نقش بخشهای مختلف بخش عمومی
ح) حقوق شهروندان و گروههای بخش عمومی
خ) ظرفیت نقض قوانین و س��ایر مق��ررات حاکم بر فعالیتهای دس��تگاههای عمومی ،بدهی عمومی،
کسری بودجه و تعهدات خارجی
د) رعایت نکردن کنترلهای داخلی یا فقدان سیستم کنترل داخلی مناسب
ذ) یافتههای رسیدگیهای سابق
ر) خطر عدم رعایت اشاره شده از جانب اشخاص ثالث
 -59هنگام اجرای این فرآیندها ،مطالعه ش��رح وظایف و قانون تش��کیل دس��تگاه و همچنین بودجه،
نش��ریات ،گزارشها و غیره میتواند برای حس��ابرس مفید باش��د .ش��رکت در کنفرانسها و جلسات نیز
میتواند به حس��ابرس اطالعات با ارزشی برای ش��کلدهی به مبانی تعیین موضوع حسابرسی و کاهش
خطر رسیدگی به حوزههای کم خطر ارائه نماید.
 -60ممکن اس��ت حسابرس با مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات مرتبط با سایر انواع حسابرسی
برخورد کند .گزارش این یافتهها به مرجع نظام ارزیابی خطر حسابرسی برای در نظر گرفتن این موارد در
سال آتی ،حائز اهمیت است.
 -61بعد از انتخاب حوزههای با اهمیت رسیدگی ،حسابرس باید به تعیین سطح اهمیت بپردازد (ارجاع:
بند .)125
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قضاوت و تردید حرفهای
الزامات:

 -62حسابرس باید در طول فرآیند حسابرسی قضاوت حرفهای خود را بهکار گیرد.

توضیحات:

 -63بکارگیری قضاوت حرفهای در طی فرآیند حسابرس��ی ضروری است .برای بروز قضاوت حرفهای،
حس��ابرس باید آموزش ببیند و در چارچوب اس��تانداردهای حسابرسی و اخالقی از دانش و تجربه موجود
اس��تفاده کند تا در تمام مراحل حسابرس��ی تصمیمات مناسب اخذ و گزارشها از پویایی الزم و یافتهها و
توصیههای مؤثر برخوردار باشد.
 -64حس��ابرس هنگام تعیین س��طح اطمینان از قضاوت حرفهای اس��تفاده میکن��د .قضاوت حرفهای
در ارزیاب��ی خطر و اهمیت ،تعریف موضوع حسابرس��ی ،دامنه و معیارهای حسابرس��ی نیز بهکار میرود .
همچنی��ن ،قض��اوت حرفهای جه��ت تعیین روشهای الزم برای جمعآوری ش��واهد مناس��ب و کافی و
ارزیابی آنها نیز بهکار میرود .بکارگیری قضاوت حرفهای در هنگام تجزیه و تحلیل ش��واهد حسابرسی
و شکلدهی به نتایج ضروری است.
الزامات:

 -65در مواردیکه پیرامون موضوع و مس��اله دش��وار و بحثانگیزی تخصص الزم در گروه حسابرسی
وجود ندارد ،باید از مشاوره کارشناسان مربوط بهره گرفت.

توضیحات:

 -66گاهی موضوعات دشوار به صالحیت و شایستگی و تجربه احتیاج دارند که در گروه حسابرسی موجود
نیست .از جمله این موارد میتوان به مسائل مربوط به کسب و کار خاص ،قوانین یا روششناسی اشاره نمود.
 -67بسیار اهمیت دارد که موضوعات بحثانگیز در بین اعضای گروه حسابرسی و همچنین بین گروه
و سایر افراد دخیل در حسابرسی شفافسازی شوند.
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الزامات:

 -68حسابرس باید تردید حرفهای را بهکار گرفته و ذهنی باز و بیطرف داشته باشد.
توضیحات:

 -69تردی��د حرف��های نگرش��ی اس��ت ک��ه مس��تلزم برخ��ورداری از ذه��ن ب��از و بیط��رف
و هوش��یاری نس��بت ب��ه ش��رایطی اس��ت ک��ه ممک��ن اس��ت حاک��ی از احتم��ال ع��دم رعای��ت
قوانی��ن و مق��ررات ناش��ی از خط��ا ی��ا تقل��ب باش��د .تردی��د حرف��های زمان��ی حائ��ز اهمی��ت
میگردد که برخی شواهد حسابرسی با دیگر شواهد حسابرسی در تناقض باشند یا اطالعاتی وجود داشته
باشد که قابل اعتماد بودن شواهد حسابرسی را زیر سؤال میبرند.
 -70قضاوت حرفهای برای حصول اطمینان از اجتناب حسابرس از جهتگیری شخصی و احتراز از کلی
گویی هنگام نتیجهگیری ،ضروری است .عالوه براین ،حسابرس معقوالنه و بر اساس ارزیابی انتقادی از
همه شواهد جمعآوری شده رفتار خواهد کرد.
کنترل کیفیت
الزامات:

 -71دیوان محاسبات کشور مسئولیت کیفیت حسابرسی با هدف اطمینان از انجام حسابرسی مطابق با
استانداردهای حسابرسی و قوانین و مقررات و مناسب بودن گزارشها با توجه به شرایط را بر عهده دارد.

توضیحات:

 – 72دیوان محاسبات کشور میتواند در چارچوب دامنه روشهای کنترل کیفیت ،نظام تضمین کیفیت
را ایجاد نماید تا از کیفیت حسابرسی اطمینان حاصل شود.
 -73روشهای کنترل کیفیت میتواند در بر گیرنده سرپرس��تی ،رس��یدگی ،مش��اوره و آموزش باشد و
برنامهریزی ،اجرا و گزارش��گری را پوش��ش دهد .به هر حال کنترل کیفیت در نظام جامع باید منجر به
اصالح فرآیند حسابرسی و بهبود کیفیت گزارشها گردد.
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 -74نظام کیفیت جامع دیوان محاس��بات کش��ور بستگی به شفاف تعریف شدن نقشها و مسئولیتها
دارد.
 -75دیوان محاسبات کشور باید اطمینان حاصل نماید که روشهای مناسب ،اجرا شده و بررسیها در
طی فرآیند حسابرسی انجام میشود .کنترل کیفیت در پرونده حسابرسی مستندسازی میشود.

الزامات:

 -76دیوان محاسبات کشور باید از برخورداری گروه حسابرسی (در مجموع) از صالحیتهای حرفهای
الزم برای انجام حسابرسی اطمینان حاصل نماید.

توضیحات:

 -77کنترل کیفیت ش��امل در نظر گرفتن این موضوع اس��ت که آیا گروه حسابرس��ی از کفایت الزم و
مناسب برای اجرای حسابرسی برخوردار میباشد ،آیا میتواند بدون جانبگیری معیارها را انتخاب نماید،
آیا به اطالعات دقیق بهصورت کامل دسترسی دارد ،آیا اطالعات موجود در نظر گرفته شدهاند و آیا زمان
الزم برای کامل کردن فرآیند حسابرسی وجود داشته است؟
 -78اعضای گروه حسابرس��ی بهگونهای انتخاب میش��وند که بهصورت جمعی از کفایت ،شایستگی،
دانش ،مهارت و تخصص الزم برای انجام حسابرسی در انطباق با استانداردهای حرفهای برخوردار باشند.
بسته به موضوع حسابرسی این امر میتواند شامل:
الف) مهارتهای حسابرسی و مهارتهای مرتبط با جمعآوری و تحلیل اطالعات
ب) صالحیت قانونی
پ) دانش ،شناخت و تجربه عملی از نوع حسابرسی مورد اجرا
ت) برخورداری از دانش مربوط به استانداردها و قوانین و مقررات مرتبط
ث) شناخت از عملیات دستگاه مورد رسیدگی و تجربه مناسب در خصوص نوع دستگاه و عملیات تحت
رسیدگی
ج) داشتن توانائی و تجربه اعمال قضاوت حرفهای
چ) تدوین گزارش حسابرسی مناسب با توجه به شرایط
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 -79دیوان محاس��بات کش��ور باید نیروهای موجود ک��ه دارای مهارت کافی هس��تند را در مراحلی از
حسابرس��ی که نیاز باشد تخصیص دهد .در مواردی که تکنیکها ،روشها و مهارتهای تخصصی مورد
نیاز در گروه حسابرسی یا دیوان محاسبات کشور موجود نباشد میتوان از کارشناسان و متخصصین برون
س��ازمانی به شیوههای مختلف اس��تفاده کرد .در مواردی که به کارشناسان و متخصصین برون سازمانی
نیاز باش��د دیوان محاسبات کشور باید ارزیابی نماید که آیا کارشناسان و متخصصین از استقالل ،کفایت،
توانائی و بیطرفی الزم برخوردار میباشند؟ دیوان محاسبات کشور همچنین باید مناسب بودن تخصص
ایش��ان را با هدف حسابرس��ی ارزیابی نماید .حتی اگر کارشناس��ان و متخصصان برون سازمانی وظایف
حسابرسی را از طرف دیوان محاسبات کشور انجام داده باشند ،مسئولیت نتایج مندرج در گزارش کماکان
با دیوان محاسبات کشور است.
مستندسازی:
الزامات:

 -80حسابرس باید مستندات حسابرسی را بهگونهای با دقت کافی آماده نماید که شناخت کاملی از کار
انجام ش��ده ،شواهد جمع آوری ش��ده و نتایج حاصله ارائه نماید .حسابرس باید مستندات حسابرسی را به
موقع آماده کرده و آنرا در طی رسیدگی به روز نگه دارد و قبل از صدور گزارش حسابرسی ،مستندسازی
شواهد پشتیبان یافتههای حسابرسی را کامل سازد.
توضیحات:

 -81ه��دف از مستندس��ازی کار حسابرس��ی انج��ام ش��ده ب��ه دو دلی��ل اس��ت ،نخس��ت
ارتق��اء کیفی��ت کار ص��ورت گرفت��ه و دوم ایج��اد ام��کان و زمین��ه الزم در خص��وص ش��ناخت
موضوع��ات ب��ا اهمی��ت برآم��ده ط��ی حسابرس��ی و همچنی��ن نتیجهگیریه��ا ،اظهارنظره��ا و
قضاوتهای حرفهای منتج به موارد مزبور برای حسابرس با تجربهای که ارتباطی با کار حسابرسی انجام
شده نداشته است.
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مستندسازی شامل موارد زیر است:
الف) شرح موضوع حسابرسی
ب) ارزیابی ریسک ،استراتژی و برنامه حسابرسی و مستندات مرتبط
پ ) روشهای بکار رفته و دامنه و دوره زمانی پوشش داده شده در حسابرسی
ت) ماهیت ،زمانبندی و دامنه حسابرسی اجرا شده
ث) نتایج حاصل از مراحل حسابرسی اجرا شده و شواهد حسابرسی بدست آمده
ج) ارزیابی شواهد حسابرسی تشکیل دهنده یافتهها ،نتیجهگیریها ،اظهارنظرها و توصیهها
چ) قضاوتهای انجام شده در مراحل حسابرسی از جمله مشاورههای حرفهای و منطق مرتبط با آن
ح) ارتباط با دستگاه مورد حسابرسی و بازخورد دریافت شده از آنها
خ) بررسیهای سرپرستان و سایر تمهیدات اعمال شده برای کنترل کیفیت
 -82مس��تند سازی میبایس��ت به حد کافی باشد تا نشان بدهد حس��ابرس چگونه اهداف حسابرسی،
موضوع حسابرس��ی ،معیارها و دامنه آن و همچنین دلیل انتخاب روش تحلیل بکار رفته را تعریف کرده
اس��ت .برای اینمنظور مستندس��ازی باید سازمان یافته باش��د تا ارتباط بین یافتهها و شواهد پشتیبان را
بهطور شفاف نشان دهد.
 -83در ارتباط با مرحله برنامهریزی حس��ابرس بطور اخص ،مستندات نگهداری شده توسط حسابرسی
باید شامل موارد زیر باشد:
الف) اطالعات مورد نیاز برای شناخت دستگاه مورد رسیدگی و محیط آن که ارزیابی ریسک را ممکن
میسازد.
ب) ارزیابی اهمیت موضوع حسابرسی
پ) شناسایی منابع احتمالی شواهد
 -84حس��ابرس باید روشهای مناسب را با هدف حفظ محرمانگی و حفاظت از اسناد حسابرسی بهکار
گیرد و برای یک دوره زمانی که نیازها و الزامات قانونی ،مقرراتی ،اجرائی و حرفهای حفظ اس��ناد اقتضا
کند و اقدامات پیگیری حسابرسی را ممکن سازد ،نگهداری نماید.
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 -85مستندس��ازی تصمیمات کلیدی اتخاذ ش��ده در فرآیند تجزیه و تحلی��ل اطالعات به منظور ارائه
اس��تقالل و بیطرفی حسابرس دارای اهمیت است .وجود موضوعات حساس ،مستندسازی موارد بررسی
شده توسط حسابرس در زمینه اقدامات بهعمل آمده یا تصمیمات متخذه را اقتضاء میکند .بر این اساس،
اقدامات و تصمیمات ،توضیح داده شده و روشن میشود.
 86ـ مستندس��ازی موارد تخلف براس��اس الزامات دادس��رای دیوان محاسبات کش��ور ،مطابق مقررات
مربوط است و موضوع این استاندارد نمیباشد.
الزامات:

 87ـ حس��ابرس باید طی فرآیند حسابرس��ی بطور مؤثر با دستگاه مورد رسیدگی و افرادی که مسئولیت
مدیریتی دارند در ارتباط باشد.
توضیحات:

 88ـ موضوعاتی که بطور مکتوب به دستگاه انتقال داده میشود ،شامل :موضوع حسابرسی ،معیارهای
حسابرسی ،سطحاطمینان و دوره زمانی حسابرسی ،میتواند به درک متقابل فرآیند حسابرسی و فعالیتهای
دستگاه مورد رسیدگی کمک نماید.
 89ـ ش��یوه ارتباط با افراد دارای مس��ئولیت مدیریتی در طی فرآیند حسابرس��ی باید با شرایط مطابقت
داشته باشد .حسابرس میبایست زمانبندی ارتباط و شفاهی یا کتبی بودن آن و یا هر دو شیوه را مدنظر
قرار دهد.
الزمات:

 90ـ موارد با اهمیت عدم رعایت ،باید به س��طح مناس��بی از مدیریت و در صورت امکان به افرادی که
دارای مس��ئولیت مدیریتی هستند ،انتقال داده شود .موارد با اهمیت دیگری که از رسیدگی ناشی میشود
و مستقیم ًا با دستگاه ارتباط دارند نیز منعکس میگردد.
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توضیحات:

 91ـ یافتههای��ی که با اهمی��ت تلقی نمیگردند یا لزوم ًا نباید در گزارش آورده ش��ود نیز میتوان طی
رس��یدگی به مدیریت انتقال داد .منعکس کردن اینگونه یافتهها به دستگاه مورد رسیدگی کمک میکند
تا موارد عدم رعایت را برطرف کرده و از بروز موارد مشابه در آینده جلوگیری نماید.
الزامات مرتبط با فرآیند برنامهریزی حسابرسی رعایت
شناسایی استفادهکنندگان مورد نظر و گروه مسئول
الزامات:

 92ـ حس��ابرس باید صراحت ًا اس��تفادهکنندگان و ذینفعان موردنظر و همچنین گروه مسئول را شناسائی
کرده و نقش آنها را در نظر داش��ته باش��د تا بتواند بطور مناسب حسابرس��ی را اجرا و ارتباطات را برقرار
نماید.

توضیحات:

 93ـ استفادهکنندگان و ذینفعان مورد نظر افرادی میباشند که حسابرس برای آنها گزارش حسابرسی
رعایت را منتش��ر مینماید .اس��تفاده کنندگان و ذینفعان مورد نظر میتوانند قانونگذاران ،دس��تگاههای
نظارتی ،افرادی که در بخش عمومی مسئولیت مدیریتی دارند ،رسانهها و یا عموم مردم باشند .منظور از
گروه مسئول ،مسئول موضوع حسابرسی است.
 94ـ هنگام برنامهریزی برای حسابرسی ،حسابرس باید اهمیت را با توجه به نیازهای استفادهکنندگان
و ذینفعان مورد نظر تعیین نماید.
 95ـ شناس��ائی گروه مس��ئول هنگام تعیین معیارهای حسابرس��ی اهمیت دارد .گروه مس��ئول باید با
معیارهای حسابرس��ی برای مثال؛ قوانین ،مقررات ،قوانین بودجه و مقررات مالی موافق باش��د .حسابرس
همچنین باید طی چند نوبت با گروه مسئول در طی مراحل رسیدگی ارتباط برقرار نماید.
 96ـ در تعیین سطح اطمینانی که باید داده شود و نحوه انتقال این اطمینان ،حسابرس باید استفادهکنندگان
و ذینفعان مورد نظر و نیازهای آنان را شناسایی کند.
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 97ـ برای بعضی از موضوعات حسابرسی میتوان بیش از یک گروه مسئول در نظر گرفت .برای مثال،
در مواردیکه بیش از یک دس��تگاه در اجرای بودجه دخالت دارد .در اینگونه موارد استفادهکنندگان مورد
نظر نیز افزایش مییابد.
تعریف کردن موضوع حسابرسی و معیارهای حسابرسی متناظر
الزامات:

 98ـ در مواردیکه دیوان محاسبات کشور از اختیار تعیین سطح پوشش حسابرسیهای رعایت برخوردار
باشد ،حسابرس موضوع حسابرسی را تعریف خواهد کرد.
توضیحات:

 99ـ بر اس��اس حوزههای حسابرس��ی شناسائی شده (ارجاع :بند  )67حس��ابرس موضوع حسابرسی را
تعریف مینماید.
 100ـ موضوع حسابرس��ی باید قابل شناس��ایی بوده و با معیارهای حسابرسی مناسب قابل قیاس باشد .
ماهیت آن باید بهگونهای باش��د که حسابرس بتواند با سطح اطمینان مورد نیاز اظهارنظر نماید .این بدان
معناست که شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای پشتیبانی از نتیجهگیری یا اظهارنظر جمعآوری گردد.

الزامات:

 101ـ در مواردیکه دیوان محاس��بات کش��ور از اختیار تعیین سطح پوشش حسابرسی رعایت برخوردار
باش��د ،حس��ابرس باید قبل از رس��یدگی معیارهای حسابرس��ی مرتبط را شناس��ایی کرده و مبنایی برای
نتیجهگیری و اظهارنظر در خصوص موضوع حسابرسی فراهم نماید.

توضیحات:

 102ـ موضوع و معیارهای حسابرس��ی با یکدیگر دارای ارتباط و انس��جام هستند .لذا تعیین معیارهای
حسابرسی مربوط به موضوع ،فرآیندی متوالی و زنجیرهای محسوب میشود.
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 103ـ هنگام رسیدگی به موضوع حسابرسی ،حسابرس باید اطمینان حاصل نماید که معیار حسابرسی
مربوط وجود داشته باشد.
 104ـ ممکن است موضوع حسابرسی و معیارهای حسابرسی مربوط در وظایف دیوان محاسبات کشور
یا قوانین و مقررات تعیین شده باشد .در فرآیند گواهی دهی ،معیارهای حسابرسی بطور ضمنی به هنگام
ارائه اطالعات موضوع حسابرس��ی تعیین میش��ود .دراینگونه موارد ،حسابرس باید معیارهای حسابرسی
مربوط را با توجه به موضوع حسابرس��ی تعیین کند تا گروه مس��ئول بتواند در مورد صحت معیارهایی که
بطور ضمنی در اطالعات موضوع حسابرسی ارائه شده نتیجهگیری نماید.
 105ـ معیارهای قانونی میتواند از منابع زیر استخراج شوند:
الف ) قوانین و مقررات و موافقتنامه ها
ب) قراردادهای بینالمللی و سایر توافقات
پ) بودجه و منابع و مصارف
ت) آیینهای رفتاری
 106ـ در برخی موارد ،قوانین و مقررات مس��تلزم تفس��یر بیشتر جهت اس��تخراج معیارهای حسابرسی
مربوط اس��ت .اگر ش��رایطی پیش آید که الزامات متضاد وجود داش��ته باشد یا در تفسیر قوانین و مقررات
ابهام وجود داشته باشد ،حسابرس میتواند به قصد و زمینه وضع قانون یا بخشی که مسئول قانونگذاری
است و همچنین رویههای حقوقی دیوان محاسبات کشور (هیات عمومی ،شورای حقوقی و ستاد مشاوره)
مراجعه نماید .همچنین حسابرس میتواند به سوابق مرتبط نیز مراجعه نماید.
 -107معیارهای حسابرسی مناسب باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:
ال��ف) مرب��وط ب��ودن :معیارهای مرب��وط ،منجر ب��ه اطالعاتی از موضوع حسابرس��ی میش��ود که به
استفادهکنندگان موردنظر در تصمیمگیری کمک میکند.
ب) کامل بودن :معیارها هنگامی کامل میباشند که از اطالعات موضوع حسابرسی تهیه شده بر اساس
این معیارها ،عوامل مرتبطی که به طور معقول انتظار میرود بر تصمیمات استفادهکنندگان تأثیرگذار باشد
و تصمیمات بر اساس آن اطالعات موضوعی حسابرسی اتخاذ شدهاند ،حذف نشده باشد.
پ) قابل اتکاء بودن :یعنی در صورت بررس��ی ش��دن توسط حسابرس دیگر ،با همان شرایط و به همان
طریق نتایجی یکسان حاصل گردد.
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ت) بیطرفی :معیارهای غیرجانبگرایانه که منجر به ارائه اطالعات پیرامون موضوع حسابرسی میشود،
دچار سوگیری نمیباشد.
ث) قابل فهم بودن :قابل فهم بودن معیارها منجر به ارائه اطالعات موضوع حسابرسی قابل فهم برای
استفادهکنندگان مورد نظر میشود.
ج) مفید بودن :مفید بودن معیارها منجر به یافتهها و نتیجهگیریهایی میشود که نیازهای استفادهکنندگان
از اطالعات را برآورده میسازد.
چ) قابل قیاس بودن :معیارهای قابل قیاس ،با معیارهای بکار رفته در حسابرسی رعایت سایر دستگاهها
یا فعالیتهای مشابه یا رسیدگیهای گذشته دستگاه موردنظر در تناقض نمیباشد.
ح) قاب��ل قبول ب��ودن :معیارهای قابل قبول ،معیارهایی میباش��ند که متخصصین مس��تقل آن حوزه،
دستگاه مورد رسیدگی ،قانونگذار ،رسانهها و عموم مردم با آن موافق میباشند.
خ) در دس��ترس بودن :معیارها به گونهای در دسترس استفادهکنندگان مورد نظر میباشد که از ماهیت
کار حسابرسی اجرا شده و مبنای گزارش حسابرسی شناخت کسب نماید.
 -108پس از آن که معیارهای مناسب بر اساس ویژگیهای فوقالذکر شناسایی شدند ،باید متناسب با
شرایط هر حسابرسی ،عملیاتی شوند تا نتایج معنیداری بدست آید.
 -109اگر حس��ابرس ،حین حسابرس��ی متوجه عدم رعایت سایر معیارهای حسابرسی مناسب به غیر از
معیارهای تعیین شده در مرحله برنامهریزی شود ،موظف است عدم رعایت را گزارش نماید.
تعیین سطح اطمینان
الزامات:

 -110حس��ابرس باید باتوجه به شرح وظایف دیوان محاسبات کشور ،ویژگیهای موضوع حسابرسی و
نیازهای استفادهکنندگان مورد نظر ،پیرامون این موضوع که حسابرسی منجر به اطمینان معقول میشود
یا محدود ،تصمیمگیری نماید.

326

استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور

توضیحات:

 -111هنگام ارزیابی سطح اطمینان ،حسابرس باید نیازهای استفادهکنندگان موردنظر را در نظر داشته
باش��د .این امر میتواند از طریق برقراری ارتباط با اس��تفادهکنندگان مورد نظر یا افرادی که مس��ئولیت
مدیریتی دارند ،صورت گیرد .امکان دارد با توجه به آیین رس��یدگی دیوان محاس��بات کشور و رویههایی
معمول حوزه دادسرا و هیاتهای مستشاری ،مواردی وجود داشته باشند که به حسابرس در تعیین سطح
اطمینان کمک کند.
 -112ایجاد اطمینان معقول مستلزم کار حسابرسی بیشتر است (ارجاع :بند .)34
تعیین اهمیت

الزامات:

 -113حس��ابرس با هدف ش��کلدهی به ط��رح کلی حسابرس��ی و ارزیابی مج��دد آن در طی فرآیند
حسابرسی ،اهمیت را تعیین میکند.
توضیحات:

 -114اهمیت ،نیازهای ارزیابی شده استفادهکنندگان موردنظر را منعکس میسازد (ارجاع :بند  .)64این
نیازها باید هنگام برنامهریزی شناس��ایی شود .بر اساس موضوع حسابرسی انتخاب شده ،تعیین اهمیت از
طریق شناس��ایی سطح عدم رعایت احتمالی که بر تصمیمات اس��تفادهکنندگان موردنظر تاثیرگذار است،
صورت میگیرد .حس��ابرس بای��د در تعیین اهمیت همانگونه که به تقلب توج��ه مینماید به حوزههای
خاص مورد توجه قانونگذار ،منافع یا انتظارات عمومی ،تقاضاها و بودجهها نیز توجه نماید.
 -115مفه��وم اهمیت ،ماهیت ،محتوا و ارزش مبلغ��ی را در بر دارد .اهمیت میتواند بر عوامل کمی از
جمله تعداد افراد یا دستگاههای مورد حسابرسی یا مبالغ پولی یا سایر معیارهای کمی فارق از میزان آن،
تمرکز داشته باشد .اهمیت معمو ًال با توجه به ارزش در نظر گرفته میشود لکن ماهیت ذاتی یا ویژگیهای
یک قلم یا یک دسته از اقالم میتواند موضوعی را با اهمیت سازد( .عوامل کیفی)
 -116اهمیت هنگام برنامهریزی و اجرای حسابرسی و ارزیابی تأثیر موارد عدم رعایت اعمال میشود .در
مرحله برنامهریزی ،ارزیابی اهمیت به حسابرس در تعیین پرسشهای حسابرسی که برای استفاده کنندگان
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موردنظر اهمیت دارند کمک میکند .در اجرای حسابرسی ،حسابرس از اهمیت جهت تصمیمگیری راجع
به تعیین روشهای حسابرسی که باید اجرا شوند و ارزیابی شواهد حسابرسی ،استفاده میکند .در ارزیابی
و نتیجهگیری حسابرسی ،حسابرس از اهمیت برای ارزشیابی حدود کار و سطح عدم رعایت با هدف تعیین
میزان تأثیر آن بر نتیجهگیری و اظهارنظر استفاده میکند.
 -117تعیین اهمیت به صورت کمی با تخصیص بخش��ی (درصدی) از س��نجه انتخاب ش��ده ش��روع
میش��ود (ارجاع :بند  .)186این امر به قضاوت حرفهای احتیاج داشته و بیانگر مواردی میشود که از نظر
اس��تفادهکنندگان اطالعات ،احتمال دارد مهم تلقی ش��وند .اهمیت با رویکرد کمی بیشتر در موارد گواهی
دهی اس��تفاده میش��ود .هنگام اجرای این گونه حسابرس��یها ،امکان دارد حس��ابرس به انتخاب سطوح
اهمیت متفاوت برای طبقات مختلف معامالت و ماندههایی که از اهمیت بیش��تری برای استفادهکنندگان
برخوردارند و یا ماهیت ًا از خطر عدم رعایت باالتری برخوردار میباشند بپردازد.
 -118در برخی موارد ،عوامل کیفی در مقایس��ه با عوامل کمی از اهمیت بیش��تری برخوردار میباشند .
انتظارات عمومی و منافع عمومی نمونههایی از عوامل کیفی تاثیرگذار بر تعیین اهمیت است.
شناخت دستگاه اجرایی و محیط آن از جمله کنترلهای داخلی
الزامات:

 -119حس��ابرس باید از دستگاه مورد رسیدگی و محیط آن ،از جمله کنترلهای داخلی شناخت کسب
نماید تا حسابرسی به صورت مؤثر برنامهریزی و اجرا شود.
توضیحات:

 -120حس��ابرس بای��د از دس��تگاه اجرایی ،محیط آن و نح��وه اثرگذاری آن بر موضوع حسابرس��ی و
اطالعات موضوع حسابرسی شناخت کسب نماید.
 -121حس��ابرس میتواند برای کسب شناخت از دستگاه و محیط آن ،وظایف و ماموریتهای دستگاه
اجرایی و محیط عملیاتی آن ،قوانین و مقررات ،سایر عوامل بیرونی ،ماهیت فعالیتهای دستگاه ،اهداف،
راهبردها و سنجههای عملکرد را در نظر بگیرد .کسب شناخت در راهبرد حسابرسی مستند میشود.
 -122حس��ابرس باید از کنترلهای داخلی مرتبط با رس��یدگی ش��ناخت کس��ب نماید .پس از تعیین
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موضوع رس��یدگی ،حسابرس با هدف شناسایی ساز و کار دستگاه اجرایی برای کاهش خطر عدم انطباق
موضوع مورد رس��یدگی با معیارها و همچنین سوء افش��اهای بااهمیت ،کنترلهای داخلی طراحی و اجرا
شده را شناسایی مینماید .حسابرس با اعمال قضاوت حرفهای در خصوص ارتباط کنترلها و حسابرسی
تصمیمگیری مینماید.
 -123سیس��تم کنترلهای داخلی شامل سیاس��تها ،رویهها ،روشها ،فرآیندها ،وظایف و ساختارهایی
اس��ت که با هدف واکنش مناس��ب و به موقع به مخاطرات در دس��تگاه اجرایی ش��کل میگیرد .سیستم
کنترل داخلی مؤثر میتواند از داراییهای دس��تگاه مورد رس��یدگی محافظت کرده و گزارشگری داخلی و
خارجی را تسهیل نماید و کمک کند تا دستگاه مورد رسیدگی قوانین و مقررات را رعایت نماید .حسابرس
باید از تمام اجزاء سیس��تم کنترل داخلی ش��امل محیط کنترلی ،ارزیابی خطر دستگاه ،سیستم اطالعاتی،
فعالیتهای کنترلی مرتبط با رسیدگی و پایش و نظارت مرتبط با رسیدگی شناخت کسب نموده و ارزیابی
خود را همراه با پیشنهادات با هدف تقویت آن ارائه نماید.
 -124برای کسب ش��ناخت صحیح از کنترلهای داخلی ،ممکن است ترویج و بهکارگیری ارزشهای
اخالقی و درستکاری و همچنین تعهد به شایستگی و صالحیت ،مشارکت افراد دارای مسئولیت مدیریتی،
فلسفه و شیوه عمل مدیریت ،ساختار سازمانی ،وجود و سطح فعالیتهای حسابرسی داخلی ،توزیع قدرت
و مسئولیت و سیاستها و ارزشهای منابع انسانی نیز توجه شود.
راهبرد حسابرسی و برنامه حسابرسی
الزامات:

 -125حس��ابرس باید راهبرد حسابرس��ی و برنامه حسابرسی را تدوین و ارائه نماید که با هم به تشریح
نحوه اجرای حسابرسی ،تهیه گزارش مناسب ،منابع مورد نیاز و برنامهزمانی حسابرسی بپردازد.
توضیحات:

 -126راهبرد حسابرس��ی مبنایی برای تصمیمگیری راجع به عملی بودن حسابرس��ی میباشد .راهبرد
حسابرس��ی ،فعالیتهایی که باید انجام ش��ود را توصیف میکند و برنامه حسابرس��ی نحوه انجام آنها را
بیان میکند.
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 -127هدف از راهبرد حسابرسی مستندسازی و طراحی تصمیمات کلی میباشد و میتواند شامل موارد
زیر باشد:
الف) اهداف حسابرس��ی ،موضوع حسابرسی ،دامنه حسابرس��ی ،معیارها و سایر ویژگیهای حسابرسی
رعایت با در نظر گرفتن وظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور
ب) نوع کار (گواهی دهی یا گزارشگری مستقیم)
پ) سطح اطمینان مورد نظر
ت) ترکیب و کار تخصیص داده ش��ده به گروه حسابرس��ی و همچنین هرگونه نیاز به کارشناس��ان و
تاریخهای کنترل کیفیت
ث) ارتباط با دستگاه مورد رسیدگی و افرادی که مسئولیت مدیریتی دارند.
ج) مسئولیتهای گزارشگری و نحوه آن به همراه فرد و زمانی که باید گزارش دهد.
چ) دستگاههایی که باید در رسیدگی پوشش داده شوند.
هـ) تعیین اهمیت
 -128حسابرس باید برای انجام حسابرسی رعایت ،برنامه حسابرسی را تدوین نماید .راهبرد حسابرسی
یکی از منابع ضروری برای تدوین برنامه حسابرس��ی اس��ت .برنامه حسابرس��ی میتواند شامل موارد زیر
باشد:
الف) ماهیت ،زمانبندی و دامنه روشهای حسابرسی برنامهریزی شده و زمان اجرای آنها
ب) ارزیابی خطر و کنترلهای داخلی مربوط به رسیدگی
پ) روشهای حسابرسی طراحی شده در واکنش به خطر
ت) شواهد حسابرسی بالقوهای که باید طی رسیدگی جمعآوری شوند.
 -129حسابرس در طی رسیدگی بسته به نیاز ،راهبرد و برنامه حسابرسی را بهروز مینماید.
 -130موارد زیر باید هنگام برنامهریزی و اجرای حسابرسی رعایت ،در نظر گرفته شود:
الف) افرادی که باید در قبال موارد عدم انطباق پاسخگو باشند.
ب) دوره زمانی که مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
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پ) تمایز بین مس��ئولیت فردی موارد عدم انطباق از مس��ئولیت اقدامات غیر قانونی (موارد مشکوک به
تقلب)
 -131در برخی موارد امکان دارد حسابرس��ی رعایت به عنوان بخش جدایی ناپذیر از حسابرس��ی مالی
اجرا ش��ود .حس��ابرس میتواند راهبرد ،برنامه و روشهای حسابرسی مورد نیاز برای حسابرسی رعایت را
در راهبرد و برنامه حسابرسی مالی درج نماید.
الزامات مرتبط با اجرای روشهای حسابرس�ی برای رس�یدن به ش�واهد حسابرسی
کافی و مناسب
الزامات:

 -132حسابرس باید برای جمع آوری شواهد حسابرسی مناسب و کافی و نتیجهگیری بر اساس سطح
اطمینان مورد نظر ،به برنامهریزی و اجرای روشهای حسابرسی بپردازد.
توضیحات:

 -133ماهیت و منبع ش��واهد حسابرس��ی مورد نیاز از طریق س��طح اطمینان مطلوب ،معیارها ،اهمیت،
موضوع حسابرسی و دامنه رسیدگی تعیین میگردد.
 -134ش��واهد حسابرس��ی کافی با س��طح اطمینان ارتباط دارد .برای نتیجهگیری با اطمینان معقول،
حس��ابرس باید شواهد بیشتری نسبت به زمانیکه اطمینان محدود مدنظر است ،جمعآوری نماید .ماهیت
ش��واهد حسابرسی این دو نوع حسابرس��ی نیز متفاوت است .در موارد اطمینان محدود ،شواهد حسابرسی
بیشتر شامل روشهای تحلیلی و بازرسی است در حالیکه در اطمینان معقول ،حسابرس معمو ًال باید همه
تکنیکهای حسابرسی را بکار گیرد.
 -135کافی بودن ،س��نجهای از کمیت ش��واهد مورد نیاز برای پش��تیبانی از یافتهها و نتایج اس��ت .در
ارزیابی کفایت ش��واهد ،حس��ابرس باید تعیین کند آیا شواهد کافی به گونه ای جمع آوری شده است که
فردی آگاه را در مورد معقول بودن یافتهها قانع نماید؟
 -136مناسب بودن ،سنجهای از کیفیت شواهد بوده و مربوط ،معتبر و قابل اعتماد بودن را در بر دارد .
مربوط بودن به رابطه منطقی ش��واهد با موضوع مورد رسیدگی و اهمیت آنها اشاره دارد .معتبر بودن به
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این اش��اره دارد که ش��واهد حسابرسی تا چه حد مبنایی معقول و معنیدار برای اندازهگیری موضوع مورد
رس��یدگی اس��ت .به عبارت دیگر ،اعتبار به این مربوط میشود که شواهد تا چه حد معرف آنچه که باید،
هس��تند .قابل اعتماد بودن اش��اره به این دارد که شواهد حسابرسی تا چه حد با روشهای شفاف و قابل
تکرار جمعآوری و تولید شدهاند.
 -137حس��ابرس باید اقدام به برنامهریزی الزم برای واکنشهای مناس��ب در قبال خطر ارزیابی شده
نماید .واکنش به خطرهای ارزیابی ش��ده ش��امل طراحی روشهای حسابرس��ی با توجه به خطر ،از قبیل
روشهای محتوایی و آزمونهای کنترلی ،میشود .روشهای محتوایی شامل آزمون جزئیات و روشهای
تحلیلی میگردد .اگر حس��ابرس قصد داش��ته باش��د بر اثرگذاری عملی کنترلها تکیه نماید ،باید هنگام
تعیین ماهیت ،زمانبندی و دامنه روشهای محتوایی ،ش��واهدی مبنی بر اینکه کنترلها بطور مؤثر کار
میکنند ،جمعآوری نماید .طراحی و اجرای کنترلهای کلیدی مرتبط با موضوع حسابرسی را باید مناسب
ارزیابی کرد.
 -138فرآیند جمعآوری اطالعات تا زمانی ادامه مییابد که حس��ابرس مطمئن ش��ود ش��واهد کافی و
مناسب برای پشتیبانی از نتیجهگیری و اظهارنظر حسابرس در سطح اطمینان مشخص شده وجود داشته
باشد.
 -139میزان ش��واهد مورد نیاز بس��تگی به خطر حسابرسی (هرچه خطر بیشتر باشد شواهد بیشتری نیز
نیاز میباش��د) و کیفیت این شواهد (هر چه کیفیت بیشتر باش��د به شواهد کمتری احتیاج میباشد) دارد .
در عین حال ،میزان ش��واهد همیش��ه با توجه به تشخیص حس��ابرس ،عالوه بر کیفیت و کمیت شواهد
حسابرسی به ویژگیهای خاص حسابرسی بستگی دارد .بر این اساس ،کفایت و تناسب شواهد حسابرسی
با هم همبستگی دارند.
 -140شواهد بیشتر نمیتواند کیفیت پایین شواهد را جبران سازد .قابل اعتماد بودن شواهد تحت تأثیر
منبع و ماهیت آن است و به شرایط جمعآوری آن بستگی دارد .حسابرس باید مربوط بودن و قابل اعتماد
بودن اطالعاتی که بهعنوان شواهد حسابرسی به کار میروند را در نظر داشته باشد.
الزامات:

 -141حس��ابرس باید روشهایی را با هدف جمعآوری شواهد کافی و مناسب پیرامون ایفای وظایف و
مسئولیت اشخاص مسئول بروز موارد تخلف یا نقض قوانین و مقررات ،اجرا نماید.
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 -142هنگام برنامهریزی و اجرای حسابرس��ی ،باید شواهد کافی و مناسب پیرامون نقش اشخاصی که
مسئول عدم رعایت قوانین و مقررات هستند ،جمعآوری شود.
 -143فرآیند جمعآوری اطالعات تا زمانی ادامه مییابد که حس��ابرس مطمئن ش��ود ش��واهد کافی و
مناس��ب با هدف ایجاد زمینه الزم برای نتیجهگیری حس��ابرس در خصوص مسئولیت اشخاصی که عدم
رعایت قوانین و مقررات متوجه آنهاست و ضرر و زیان ،سوءاستفاده یا هدررفت منابع عمومی را موجب
شدهاند ،وجود دارد.
 -144حس��ابرس بر اس��اس قضاوت حرفهای خود باید ارزیابی کند که آیا شواهد کافی و مناسب وجود
دارد که بتوان بر اساس آنها مسئوالن رسمی را شخص ًا مسئول عدم رعایت قوانین و مقررات دانست؟
 -145قضاوت حرفهای برای تعیین میزان مس��ئولیت اشخاص مس��ئول در قبال قوانین و مقرراتی که
رعایت نشدهاند ،نیازمند بررسی موارد زیر است:
الف) تعیین اینکه مسئولیتهای مشخص شده در قانون ،یا مندرج در شرح وظایف ،چگونه انجام شدهاند.
ب) تعیین اینکه آیا اقدامات غیرقانونی موجب ضرر و زیان یا سوءاستفاده از وجوه یا کاالها شده است.
پ) ارزیابی احتمال وجود ش��رایط و موقعیتهایی که موجب میش��وند قوانین و مقررات ناگزیر نقض
شوند .به عنوان مثال :محدودیت زمان و شرایط غیرقابل پیشبینی).
ت) بررس��ی روابط بین مسئوالن امور مالی و ذیحسابان و مس��ئوالن رسمی و آثار احتمالی که موجب
اقداماتی میشود که منجر به عدم رعایت قوانین و مقررات میگردد.

الزامات:

 -146حس��ابرس باید ترکیبی از تکنیکهای حسابرس��ی را انتخاب کند تا بتواند با سطح اطمینان مورد
نظر نتیجهگیری نماید.

توضیحات:

 -147حس��ابرس روشهای حسابرس��ی مؤثر را در راس��تای برنامه حسابرس��ی اجرا میکند تا شواهد
حسابرس��ی جمعآوری شده و اهداف حسابرسی برآورده گردند .در اکثر موارد ،حسابرس شواهد را از منابع
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مختلف ،ترکیب و مقایسه مینماید و از تکنیکهای گوناگون استفاده مینماید تا الزامات کفایت و تناسب
را برآورده س��ازد .برای مثال ،حس��ابرس از طریق مصاحبه با مدیریت و کارکنان ،میتواند از نحوه انتقال
دیدگاه مدیریت در خصوص رویهها و روشهای دس��تگاه و اخالق حرفهای به کارکنان ش��ناخت کسب
نماید .س��پس حس��ابرس میتواند اجرا و بکارگیری کنترلهای مربوط را بررسی کند .حسابرس بر اساس
دامنه حسابرسی ،به جمعآوری شواهد کمی ،کیفی و یا ترکیبی از هر دو میپردازد.
 -148شواهد حسابرسی به چند روش جمعآوری میشود:
الف) مشاهده
ب) بازرسی
پ) پرس و جو (مصاحبه)
ت) تاییدیهخواهی
ث) اجرای مجدد
ج) جمعآوری مجدد
چ) آزمون محتوا
ح) آزمون کنترلهای کلیدی
خ) روشهای تحلیلی
 -149مشاهده به معنای نظاره کردن مراحل و روشهای اجرا شده توسط دیگران است .مشاهده منجر
به شواهد حسابرسی اجرای مراحل و روشها میگردد ،اما محدود به نقطهای از زمان که مشاهده در آن
صورت گرفته میشود .در مورد مشاهده باید به این نکته توجه شود که مشاهده میتواند بر نحوه اجرای
فرآیندها ،اقدامات ،فعالیتها ،عملیات و  ...تأثیر بگذارد.
 -150بازرسی شامل بررسی دفاتر ،حسابها یا مستندات میشود .این بررسی میتواند داخلی یا خارجی،
کاغذی یا الکترونیک و یا بصورت فیزیکی باش��د .حس��ابرس ،قابل اعتماد بودن مستندات بررسی شده را
بررسی میکند و نسبت به خطر تقلب و احتمال معتبر نبودن مستندات هوشیاری خود را حفظ میکند.
 -151پرسوجو به معنای درخواس��ت اطالعات از افراد درون و برون دس��تگاه مورد رسیدگی است .در
بسیاری از موارد با توجه به موضوع و دامنه حسابرسی ،انجام مصاحبه و پرسوجو شواهد کافی و مناسب
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بهحساب نمیآید .از روشهای دیگر جمعآوری شواهد ،مستندات مکتوب دستگاه مورد رسیدگی است.
 -152تاییدیهخواهی ،عبارتست از شواهد حسابرسی ناشی از پاسخ مکتوب و مستقیم اشخاص ثالث به
حسابرس.
 -153اج��رای مجدد ،یعنی اجرای مس��تقل روشهای اجرا ش��ده توس��ط دس��تگاه مورد رس��یدگی و
کنترلهایی که بهعنوان کنترلهای داخلی دستگاه اعمال شدهاند .اجرای مجدد میتواند بهصورت دستی
و یا روشهای حسابرسی کامپیوتری انجام شود .در مواردی که با تکنولوژی باال ارتباط دارند میتوان از
کارشناسان بیرونی کمک گرفت.
 -154محاس��به مجدد ،عبارتس��ت از بررسی دقت ریاضیاتی اسناد و حسابها .این کار میتواند به طور
دستی یا الکترونیک صورت گیرد.
 -155آزمون محتوا ،عبارتس��ت از آزمون جزئیات مبادالت یا فعالیتها ،باتوجه معیارهای حسابرس��ی .
آزمون محتوا تقریب ًا همیشه در امور مربوط به گواهی دهی بهکار میرود و باید در اینگونه موارد همیشه به
عنوان یک تکنیک حسابرسی استفاده شود .البته اجرای آزمون محتوا تنها در موارد بسیار محدودی مؤثر
واقع میشود و باید از این تکنیک همراه با تکنیکهای حسابرسی دیگر استفاده نمود.
 -156آزمون کنترلهای کلیدی ش��امل آزمون کنترلهایی میش��ود ک��ه مدیریت برای کاهش خطر
عدم رعایت یا خطر تحریف بااهمیت اطالعات موضوع حسابرسی بهکار میگیرد .برای بیشتر موضوعات
حسابرسی ،آزمون کنترلهای کلیدی شیوه موثری برای جمعآوری شواهد حسابرسی است.
 -157روشهای تحلیلی به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل خطر و همچنین هنگام جمعآوری شواهد
حسابرسی استفاده میشوند .شواهد حسابرسی ناشی از روشهای تحلیلی از طریق مقایسه دادهها ،بررسی
نوس��انات یا تغییرات و همچنین شناسایی روابطی که با انتظارات ناهمگون است ،ایجاد میشود .اینگونه
بررسیها بر اساس اطالعات تاریخی یا تجارب قبلی حسابرسی صورت میگیرد.
روشه��ای تحلیل��ی هرگز نمیتوانند تنها تکنیک مورد اس��تفاده باش��ند .در هن��گام اطمینان محدود،
روشهای تحلیلی و بازرس��یها معم��و ًال برای نتیجهگیری با اطمینان محدود کافی هس��تند ،درحالیکه
اظهارنظر با اطمینان معقول باید بر اساس تکنیکهای حسابرسی مطرح شده در بند  158صورت گیرد.
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نمونهگیری حسابرسی
الزامات:

 -158حس��ابرس باید در موارد مناس��ب از نمونهگیری حسابرسی اس��تفاده کند تا تعداد کافی از اقالم
برای نتیجهگیری راجع به جامعهای که نمونه از آن گرفته میش��ود به دس��ت آورد .هنگام طراحی نمونه
حسابرس��ی ،حسابرس باید اهداف رس��یدگی و ویژگیهای جامعهای که از آن نمونه گرفته میشود را در
نظر داشته باشد.
توضیحات:

 -159نمونهگیری حسابرسی ،عبارتست از اعمال روشهای حسابرسی به کمتر از  100درصد از اقالم
موجود از جامعه مد نظر حسابرسی.
 -160نمونه میتواند با توجه به دامنه حسابرسی و نیاز به اطالعات مربوط به موضوع حسابرسی ،کمی
یا کیفی باشد.
 -161نمونهگیری کمی هنگامی بهکار میرود که حس��ابرس س��عی دارد با استفاده از نمونهگیری راجع
به کل جامعه نتیجهگیری کند .در نمونهگیری کمی ،خطر نمونه باید تا حد قابل قبولی کاهش داده شود .
اگر گروه حسابرس��ی از مهارت الزم برای استفاده از تکنیکهای آماری برخوردار نباشند ،میتواند از یک
متخصص آمار کمک گرفت.
 -162نمونهگیری کیفی یک فرآیند گزینش��ی بوده که به عنوان روش��ی آگاهانه و سیس��تماتیک برای
شناس��ایی عوامل نمایانگر انحراف در موضوع حسابرس��ی استفاده میشود .حسابرس میتواند نمونه را بر
مبنای ویژگیهای اشخاص ،گروهها ،فعالیتها ،فرآیندها و یا دستگاه مورد رسیدگی بهطور کلی ،انتخاب
کند .نمونهگیری کیفی مستلزم ارزیابی دقیق و دانش کافی از موضوع حسابرسی است.

 -163هنگامی که حسابرس مواردی را برای بررسی عمیق انتخاب میکند ،معمو ًال منجر به نمونههای
نس��بت ًا کوچک میشود تا قابلیت پاسخگویی به سؤاالت اکتشافی بیشتری وجود داشته باشد و اطالعات،
تحلیلها و بینش جدیدی از موضوع حسابرسی ارائه نماید.
 -164گاهی بهتر اس��ت هنگام انتخاب اقالم برای آزمون کردن ،از نمونهگیری ریس��ک محور به جای
رویکرد آماری استفاده شود .برای مثال ،در موارد وجود ریسک قابل توجه.

336

استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور

الزامات مرتبط با ارزیابی شواهد حسابرسی و نتیجهگیری
الزامات:

 -165حس��ابرس باید شواهد حسابرسی بدست آمده را با معیارهای حسابرسی تعیین شده تطبیق نماید
تا برای نتیجهگیری به یافتههای موردنیاز دست یابد.
توضیحات:

 -166شواهد جمعآوری شده و دیدگاههای دستگاه با قضاوت و تردید حرفهای ارزیابی میشوند.
 -167حس��ابرس در فرآیند ارزیابی ،کفایت و تناس��ب ش��واهد حسابرس��ی برای نتیجه گیری را تعیین
میکند.
 -168ب��رای برخ��ورداری از دیدگاهی متوازن و بیطرف ،باید همه ش��واهد موجود مرتبط با یافتههای
حسابرسی در فرآیند ارزیابی درنظر گرفته شوند.
 -169حسابرسی با ارزیابی دامنه کارهای انجام شده ،در مورد امکان نتیجهگیری تصمیمگیری مینماید .
اگر دامنه کارها کافی نباشد ،حسابرس میتواند از روشهای بیشتری استفاده کند یا نظراتش را با محدود
بودن دامنه تطبیق دهد.
الزامات:

 -170بر اساس یافتههای حسابرسی و اهمیت ،حسابرس باید نتیجهگیری کند که آیا موضوع حسابرسی
از همه جنبههای بااهمیت با معیارهای استفاده شده منطبق میباشد یا خیر.
توضیحات:

 - 171حس��ابرس بر اس��اس اهمیت باید ارزیابی کند که آیا یافتههای حسابرسی بهقدر کافی بااهمیت
هس��تند که بتوان نتیجه گرفت موضوع حسابرس��ی از همه جنبههای بااهمیت با معیارهای حسابرسی در
انطباق نمیباشد .با توجه به ویژگیهای موضوع حسابرسی ،حسابرس هم ارزش و هم ماهیت و زمینه را
در نظر میگیرد .این بدان معناست که موارد عدم انطباق که برای استفادهکننده از گزارش از نظر ماهیت
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یا زمینه بااهمیت تلقی میشوند ،میتوانند به اظهارنظر عدم انطباق منجر شوند.
 -172اهمی��ت از نظر ارزش میتواند با ارقام (مبالغ پولی) و یا س��ایر س��نجههای کمی همچون تعداد
ش��هروندان یا دس��تگاههای دخیل ،س��طح آالیندگی کربنی ،تعداد روز تأخیر از زمان مقرر و غیره ارتباط
داشته باشد.
 -173حسابرس همچنین میتواند موارد زیر را درنظر داشته باشد:
الف) قابل مش��اهده و حساس بودن برنامه موردنظر (برای مثال ،آیا مورد توجه جامعه میباشد ،آیا قشر
آسیبپذیر را تحت تأثیر قرار میدهد و غیره)
ب) نیازها و انتظارات قانونگذار ،جامعه یا سایر استفادهکنندگان گزارش حسابرسی
ج) ماهیت قوانین و مقررات ذیربط
الزامات:

 -174حسابرس باید سطح اطمینان را بطور شفاف اطالعرسانی نماید.
توضیحات:

 -175حسابرس باید استفادهکنندگان و ذینفعان از گزارش را از نتیجه حسابرسی مطمئن سازد .این امر
از طریق توضیح این موضوع که یافتهها ،معیارها و نتایج به طور متوازن و معقول بدست آمدهاند و نتایج
و اظهارنظرها بر اساس یافتهها میباشند ،صورت میگیرد.
 -176در گزارش��گری مس��تقیم ،حسابرس باید بطور ضمنی این موضوع را که آیا نتایج دارای اطمینان
محدود هستند یا معقول ،بیان نماید.
الزامات مرتبط با گزارشگری
الزامات

 -177حس��ابرس باید نتایج گزارش حسابرس��ی را از طریق گزارش حسابرس��ی انتقال دهد .نتایج باید
بهصورت اظهارنظر ،نتیجهگیری ،پاسخ به سئوال حسابرسی خاص یا پیشنهاد باشد.
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توضیحات:

 -178اظهارنظر عبارت از یک بیانیه کتبی بهصورت اس��تاندارد اس��ت که توسط حسابرس صادر شده و
گاه نیز تعدیل میش��ود .در گزارش حسابرس��ی ،فراگیر بودن موارد عدم انطباق باید بیان شود .اظهارنظر
معمو ًال در موارد گواهی دهی بکار میرود.
 -179هنگامیکه موارد عدم انطباق با اهمیت شناسایی نشده باشند ،اظهارنظر ،غیرتعدیل شده خواهد بود .
در زیر مثالی از یک شکل از اظهارنظر تعدیل نشده در موارد اطمینان معقول آورده شده است:
بهنظر ما{موضوع حسابرسی} از همه جنبههای بااهمیت با (معیارهای استفاده شده) انطباق دارد.
 -180حسابرس اظهارنظر خود را در موارد زیر تعدیل مینماید:
الف) موارد بااهمیت عدم رعایت ،بهمیزان عدم رعایت ارتباط دارد ،که میتواند به موارد زیر منجر شود:
اظهارنظر مشروط (اگر عدم رعایت با اهمیت باشند اما فراگیر نباشند):
بر اس��اس کار حسابرسی انجام ش��ده به این نتیجه رسیدیم که بهجز (توصیف موارد استثنایی) موضوع
حسابرسی  /دستگاه مورد رسیدگی از همه جنبههای بااهمیت با (معیارهای استفاده شده)  ...انطباق دارد.
اظهارنظر مردود (اگر عدم رعایت هم بااهمیت باشد و هم فراگیر):
بهنظر ما (موضوع حسابرسی) از همه جنبههای بااهمیت با (معیارهای استفاده شده) انطباق ندارد و عدم
رعایت فراگیر است.
ب) محدودیت دامنه .بسته به میزان محدودیت که ممکن است منجر به:
اظهارنظر مش��روط (اگر حسابرسی نتواند شواهد حسابرسی کافی و مناسب بدست آورد و آثار بالقوه آن
بااهمیت باشند اما فراگیر نباشند):
از نظر ما به استثنای (توصیف استثنا) حسابرس نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب بدست
آورد و آثار بالقوه بااهمیت میباشند اما فراگیر نیستند.
عدم اظهارنظر (اگر حس��ابرس نتواند ش��واهد حسابرسی کافی و مناس��ب در خصوص رعایت قوانین و
مقررات پیدا کند و آثار احتمالی آن بااهمیت و فراگیر باشند):
در خصوص موضوع نمیتوان اظهارنظر کرد .ما نتوانس��تهایم به ش��واهد حسابرس��ی کافی و مناس��ب
بهعنوان مبنایی برای اظهارنظر دست یابیم.

استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور

339

 -181در م��وارد اطمینان محدود ،بهعنوان یک مثال از اظهارنظر تعدیل نش��ده میتوان اینگونه بیان
داشت:
براساس کارهای انجام شده که در این گزارش توصیف شدهاند ،موردی مشاهده نشده که به این نتیجه
برسیم موضوع حسابرسی با (معیارهای استفاده شده) ،از همه جنبههای بااهمیت انطباق ندارد.
اظهارنظر تعدیل شده میتواند اینگونه بیان شود:
براس��اس کارهای صورت گرفته توصیف ش��ده در این گزارش به اس��تثنای (توصیف اس��تثناء) موردی
مش��اهده نش��ده اس��ت که به این نتیجه برس��یم موضوع حسابرسی با (معیارهای اس��تفاده شده) از همه
جنبههای بااهمیت انطباق ندارد.
 -182عبارتبندی اظهارنظر باید وظایف دیوان محاسبات کشور را منعکس سازد .لذا حسابرس میتواند
از واژههایی چون «قانونی میباشد»« ،مطابق مقررات میباشد» یا «مطابق احکام قانون» است ،استفاده
نماید.
 -183در موارد اطمینان معقول یا اظهارنظر تعدیل نش��ده ،حس��ابرس این موضوع را بیان میدارد که
شواهد حسابرسی جمع آوری شده برای اظهارنظر ،کافی و مناسب است.
 -184در م��وارد گواهیده��ی ،حس��ابرس با بیان ش��فاف س��طح اطمین��ان از طری��ق اظهارنظرها یا
نتیجهگیریهای استاندارد منجر به ایجاد اطمینان میگردد.
 -185در گزارشگری مستقیم ،حسابرس میتوان بهصورت زیر اطمینان دهد:
الف) بیان ش��فاف س��طح اطمینان از طریق نتیجهگیری که در آن بطور صریح س��طح اطمینان توضیح
داده شده باشد.
ب) توضی��ح چگونگی دس��تیابی به یافتهها ،معیارها و نتایج به ش��یوهای مت��وازن و معقول و همچنین
چگونگی ترکیب یافتهها و معیارها برای نتیجه گیری کلی یا ارائه پیشنهاد.
 -186در موارد اطمینان معقول ،حسابرس ،شواهد حسابرسی کافی و مناسب را با این هدف جمع آوری
مینمای��د تا بتواند در خصوص انطباق موضوع حسابرس��ی با معیارهای تعیین ش��ده از تمام جنبههای با
اهمیت نتیجهگیری کند و گزارشی به صورت اطمینان مثبت منتشر نماید.
 -187در موارد اطمینان محدود ،حسابرس با هدف تحقق اهداف حسابرسی ،شواهد کافی و مناسب را
جمعآوری میکند .البته روشهای جمع آوری در مقایسه با زمانی که اطمینان معقول مد نظر است ،بسیار
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محدودتر خواهد بود .پس از آن در صورتیکه تناس��ب داش��ته باشد ،حسابرس میتواند نتیجه گیری نماید
موردی مش��اهده نکرده است که به این نتیجه برس��د موضوع حسابرسی با معیارهای تعیین شده انطباق
ندارد.
الزامات:

 -188حس��ابرس باید گزارش حسابرسی را بر اساس اصول کامل بودن ،بیطرفی ،بهموقع بودن ،دقت
و توجه به تناقضها تهیه نماید.

توضیحات:

 -189در موارد گواهیدهی و گزارش��گری مس��تقیم ،نتایج باید به میزان کافی ش��فاف باش��ند تا خطر
سوءتعبیر پیش نیاید.
 -190گزارشگری یکی از بخشهای ضروری حسابرسی است .باید یک گزارش مکتوب حاوی یافتهها،
پیشنهادات ،نتیجهگیری و اظهارنظر به شکل مناسب در پایان هر حسابرسی تهیه شود.
 -191اصل کامل بودن مستلزم آن است که حسابرس همه یافتههای مربوط حسابرسی را قبل از صدور
گزارش درنظر بگیرد.
 -192اصل بیطرف بودن مس��تلزم آن اس��ت که حس��ابرس قضاوت و تردید حرفهای را بهکار گیرد تا
اطمینان حاصل شود گزارش در واقع صحیح است و یافتهها و نتایج منصفانه و متوازن ارائه شدهاند.
 -193اصل به موقع بودن یعنی گزارش باید بهموقع تهیه شود تا برای استفاده کننده و ذینفع مورد نظر
در اصالح رویههای آتی مفید باشد.
 -194اصل دقت داللت بر بررسی دقیق وقایع یا دستگاه مورد رسیدگی دارد.
 -195اصل توجه به تناقضها به معنای ارائه پاس��خهای دس��تگاه مس��ئول بهطور مناسب ،اظهارنظر
پیرامون آن و ارزیابی پاسخهای مزبور دارد.
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ساختار گزارش در رویکرد گزارشگری مستقیم
الزامات:

 -196گزارش حسابرسی باید اجزاء زیر را دربرداشته باشد (البته نه لزوم ًا به این ترتیب)
الف) عنوان
ب) تبیین استانداردهای حسابرسی
پ) خالصه روشهای بهکار رفته (در صورتیکه مناسب باشد)
ت) توصیف موضوع و دامنه حسابرسی (اندازه و حدود حسابرسی)
ث) معیارهای حسابرسی
ج) توضیح و تشریح روشهای بهکار رفته
چ) یافتهها
ح) نتیجهگیریها براساس پاسخ به سؤاالت حسابرسی خاص یا اظهارنظر
خ) پاسخ دستگاه مورد رسیدگی (درصورتیکه مناسب باشد)
د)  توصیهها (درصورتیکه مناسب باشد)
 -197خالص��ه کارهای انجام ش��ده و روشه��ای بهکار رفته به اس��تفادهکنندگان در درک بهتر نتایج
حسابرس��ی کمک میکند .روشهای مختلف و متنوعی برای اجرای حسابرس��ی بکار گرفته میش��ود و
عم ً
ال توضیح آنها به صورت شفاف و ساده بسیار سخت است ،بنابراین خالصه کارهای صورتگرفته و
روشهای بهکار رفته باید برای خواننده بیرونی توضیح مختصری از نحوه اجرای حسابرسی داشته باشد.
 -198بخش معیارهای حسابرسی باید قوانین و مقررات استفاده شده در حسابرسی را بهطور صریح در
گزارش حسابرسی ذکر نماید.
 -199بخش یافتهها از تطبیق شواهد بهدست آمده با معیارهای تعیین شده شکل میگیرد.
 -200هنگامیکه موارد عدم رعایت با اهمیت گزارش شده باشند ،پیشنهاداتی در خصوص موضوعاتی
که امکان و قابلیت بهبود در مورد آنها متصور است ارائه میشود .برای استفادهکنندگان و ذینفعان ،ارائه
اینگونه موارد مفید خواهد بود.
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 -201هرچند توصیههای سازنده و کاربردی به مدیریت مؤثر بخش عمومی کمک میکند اما حسابرس
باید مراقب باش��د توصیههای وی به گونهای تفصیلی نباش��د که نقش مدیریتی به خود بگیرد و بیطرفی
وی را به خطر بیاندازد.
 -202توصیهه��ا را میتوان مجزا از گ��زارش صادر کرد ،چرا که معمو ًال برای مدیریت دس��تگاه مورد
رس��یدگی نوشته میشوند .در اینگونه موارد میتوان توصیهها را بطور مجزا در نامهای به مدیریت اعالم
نمود.

ساختار گزارش در رویکرد گواهی دهی
الزامات:

 -203گزارش حسابرسی باید موارد زیر را در بر داشته باشد (نه لزوم ًا به این ترتیب)
الف) عنوان
ب) مخاطب
پ) توصیف اطالعات موضوع حسابرسی و در صورت لزوم موضوع حسابرسی
ت) دامنه و محدودیتهای حسابرسی از جمله دوره زمانی پوشش داده شده
ث) مسئولیتهای گروه مسئول و حسابرس
ج) معیارهای حسابرسی
چ) تبیین استانداردهای حسابرسی و سطح اطمینان
ح) خالصه کارهای انجام شده و روشهای بهکار رفته
خ ) اظهارنظر/نتیجهگیری
د)  پاسخهای دستگاه مورد رسیدگی (درصورتیکه مناسب باشد)
ذ )تاریخ گزارش
ر) امضاء
 -204در مواردیکه نتایج حسابرس��ی رعایت همراه با حسابرس��ی مالی گزارش میشود ،باید اطمینان
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حاصل ش��ود که الزامات موضوع این اس��تاندارد یا از طریق گزارش مجزای حسابرسی رعایت یا بهعنوان
بخشی از اجزاء حسابرسی مالی پوشش داده شوند.

 -205معمو ًال توصیهها در گزارش گواهیدهی آورده نمیشوند .توصیهها میتواند بطور مجزا در نامهای
به مدیریت اعالم شود.
 -206الزامات مربوط به مستندس��ازی موارد تخلف برای ارجاع به دادس��رای دیوان محاس��بات کشور
براساس دستورالعملهای مربوط صورت میگیرد.
مالحظات مربوط به گزارش اقدامات مشکوک به غیرقانونی بودن
الزامات:

 -207در هنگام اجرای حسابرسی رعایت ،اگر حسابرس با مواردی از انحرافات که بیانگر اقدامات غیر
قانون��ی یا تقلب باش��ند برخورد نماید ،باید با اعمال مراقبت حرفهای ،اینگونه موارد را به گروه مس��ئول
انتقال دهد .همچنین باید مراقبت حرفهای الزم صورت گیرد تا گزارش اینگونه موارد منجر به تاثیرگذاری
بر اقدامات و رسیدگیهای قانونی آتی نشود.
توضیحات:
 -208ه��ر چند شناس��ایی اقدامات غیر قانون��ی بالقوه ،از جمله تقلب ،هدف اصلی حسابرس��ی رعایت
نمیباشد اما حسابرس در ارزیابی خطر ،عوامل خطر تقلب را وارد میسازد و نسبت به نشانههای اقدامات
غیرقانونی از جمله تقلب هوشیار میماند.
 -209حس��ابرس میتواند با مشاوران حقوقی مناس��ب در مورد اقدامات مشکوک به غیر قانونی بودن
مشورت نماید .همچنین باید موارد مشکوک را با سطح مناسب مدیریت و افراد دارای مسئولیت مدیریتی
درمیان بگذارد و مشخص نماید که آیا اقدامات مناسب اتخاذ شده است یا خیر.
 -210در صورت احراز وقوع تخلف و یا وقوع جرم ،بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور عمل خواهد
شد و عالوه بر رسیدگی به موضوع در دیوان محاسبات کشور ،درصورت لزوم ،موضوع از طریق دادسرای
دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال میشود.
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الزامات مرتبط با پیگیری
الزامات:

 -211حس��ابرس باید پیرامون پیگیری اظهارنظرها ،نتایج و توصیههای مندرج در گزارش حسابرس��ی
تصمیمگیری نماید.
توضیحات:

 -212یکی از نقشهای مهم دیوان محاسبات کشور ،پایش اقدامات صورت گرفته توسط گروه مسئول
برای پیگیری موارد مندرج در گزارش حسابرسی است .پس از انتشار گزارش ،طرحی برای پیگیری موارد
مندرج در آن تهیه میش��ود و س��واالتی در خصوص نحوه برخورد دستگاه اجرایی با موارد مطرح شده در
گزارش مطرح میشود .اقدامات ناکافی یا ناموفق میتواند منجر به صدور گزارشات بعدی شود.
 -213فرآیند پیگیری ،اعمال مؤثر اقدامات اصالحی را تسهیل میسازد و بازخورد مفیدی به دستگاه مورد
رسیدگی ،استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی ،عموم مردم و حسابرس برای استفاده در حسابرسیهای
آینده ،ارائه مینماید.

 -214نی��از ب��ه پیگی��ری موارد عدم انطباق که قب ً
ال گزارش ش��ده اس��ت با توجه ب��ه ماهیت موضوع
حسابرسی ،موارد عدم انطباق شناسایی شده و شرایط خاص حسابرسی تعریف میشود .در حسابرسیهایی
که بهطور منظم انجام میش��وند ،مراحل پیگیری میتواند بخش��ی از ارزیابی خطر در سالهای بعد باشد .
پیگیری شامل ارائه گزارش رسمی به قانونگذار ،دستگاه مورد رسیدگی و سایر بخشهای مناسب است .
س��ایر مراحل پیگیری میتواند ش��امل گزارش��ات ،مصاحبههای داخلی و ارزیابیهای تهیه ش��ده توسط
دستگاه مورد رسیدگی و سایرین باشد.

