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 تحريف  هاي با اهمیت در 
صورت  هاي مالي

مه مقد
گروه كثيري از اسـتفاده كنندگان اطاعات حسابداري، به اطاعاتي 
يادداشـت هاي  و  مالـي  بـه شـكل صورت هـاي  كـه  اتـكا مي كننـد 
توضيحـي توسـط مديـران تهيـه و ارائـه مي شـوند. اسـتفاده كنندگان 
اطاعـات حسـابداري، بـه خدمـات افـراد صاحب نظـر، بـا صاحيـت 
و مسـتقل بـراي اعتباردهـي بـه اطاعـات حسـابداري نيـاز دارند، به 
نحـوي كـه اطاعات مذكور را باور كنند. فلسـفه وجودي حسابرسـان 

مسـتقل ايفـاي وظيفـه اعتباردهي اسـت )حسـاس يگانه، 1378(. 
با رسوايي هاي بزرگ مالي، توجه به تحريف)1(ها در صورت هاي مالي، 
تحريف ها  تقلب)2(،  افزايش شمار  است.  يافته  افزايش  پيش  از  بيش 
با ورشكستگي شركت هاي  اغلب  كه  مالي  ارائه مجدد صورت هاي  و 
بزرگ در هم آميخته، نگراني هايي را درباره كيفيت صورت هاي مالي 
به همراه داشته است. به همين دليل، پيشگيري يا كشف اشتباهات 
توجه  كانون  همواره  مالي  اهميت)3( در صورت هاي  با  تحريف هاي  و 
سرمايه گذاران، قانون گذاران، مديران، حسابرسان و ساير ذينفعان بوده 
است و بر همين اساس استانداردها و دستورالعمل هاي متعددي در 
زمينه مسئوليت حسابرسان در كشف تقلب و تحريف ها در صورت هاي 

مالي وضع گرديده است )حساس يگانه و مداحي، 1388(. 
اسـتانداردهاي  از  اسـتفاده  بـا  تـا  شـده  تـاش  مقالـه،  ايـن  در 
حسابرسـي، تحريف هـا و انـواع آن، داليـل وقـوع تحريـف، اهميـت 
تحريف هـا در صورت هـاي مالـي، رابطـه خطر حسابرسـي)4( و تحريف 
و همچنيـن وظايـف حسابرسـان در هنـگام برنامه ريـزي و در صـورت 
مشـاهده تحريـف و نـوع برخـورد حسابرسـان بـا توجـه بـه ميـزان 

اهميـت تحريـف و اطـاع رسـاني بـه موقـع، بيـان گـردد. 

اهداف کلي حسـابرس در حسابرسي صورت هاي مالي
معمـوال بـه طـور ادواري ادعاهايـي در مـورد ميـزان توانايـي حرفه 
حسابرسـي در بـرآوردن نيازهـاي اسـتفاده كنندگان آن مطـرح شـده 
اسـت، امـا در اواخر قرن گذشـته و به ويژه در دهـه 1980 اين مباحث 
شـدت يافـت. تـا قبـل از 1977، اصـول پذيرفتـه شـده حسـابداري 
ايـاالت متحـده)5(، بر اين نكته تاكيد داشـت كه آزمون هـاي متداولي 
كـه بـه منظـور ارائـه اظهارنظـر در خصـوص صورت هاي مالـي انجام 
مي شـود، نمي تواننـد براي كشـف اختـاس يا تحريف عمدي توسـط 
مديريـت مورد اسـتفاده قـرار گيرنـد و كفايت كنند. در سـال 1977، 
اسـتانداردها مورد تجديد نظر قرار گرفتند و بر اسـاس اسـتانداردهاي 
حسابرسـي تجديـد نظـر شـده AICPA )6(، مسـئوليت رسـيدگي 
و تحقيـق در مـورد اشـتباهات يـا تحريف هـا بـر عهـده حسابرسـان 

گذاشـته شـد )حسـاس يگانه و مداحـي، 1388(. 
 اهـداف كلـي حسـابرس در انجـام حسابرسـي صورت هـاي مالـي 

عبـارت اسـت از:
الـف. كسـب اطمينـان معقـول)7( از وجـود يـا نبـود تحريـف بـا 
اهميـت ناشـي از تقلـب يـا اشـتباه)8( در صورت هـاي مالي بـه عنوان 
يـك مجموعـه واحـد، تـا بديـن وسـيله حسـابرس بتوانـد نسـبت به 
طبـق  اهميـت،  بـا  جنبه هـاي  تمـام  از  مالـي  صورت هـاي  اينكـه 
چارچـوب گزارشـگري مالـي)9( مربـوط تهيـه شـده اسـت يـا خيـر، 

اظهارنظـر كنـد؛ و
ب. گزارشـگري نسـبت بـه صورت هـاي مالـي و اطاع رسـاني الزم 
طبـق اسـتانداردهاي حسابرسـي، بـر اسـاس يافته هـاي حسابرسـي 

)اسـتاندارد حسابرسـي200، بنـد11(. 
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تحریف ها انواع  و  تحریف  تعریف 
تحريف: هرگونه مغايرت بين مبلغ، نحوه طبقه بندي، ارائه يا افشا)10(
ي يك قلم گزارش شده در صورت هاي مالي و مبلغ، نحوه طبقه بندي، 
ارائه يا افشاي آن قلم طبق الزامات چارچوب گزارشگري مالي مربوط 
تحريف ناميده مي شود. تحريف ها مي تواند ناشي از اشتباه يا تقلب باشد 

)استاندارد حسابرسي200، بند 13(. 
تحريف با اهميت: تحريف ها شامل اطاعات گزارش نشده، زماني 
با  اهميت تلقي مي شود كه به طور منطقي انتظار رود به تنهايي يا در 
مجموع، بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان اثر بگذارد كه بر 
مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود )استاندارد حسابرسي320، بند2(. 
تحريف اصالح نشده)11(: تحريف هاي اصاح نشده تحريف هايي 
هستند كه حسابرس در جريان حسابرسي گردآوري كرده، ولي هنوز 

اصاح نشده است )استاندارد حسابرسي450، بند4(. 
كه  هستند  تحريف هايي  قطعي،  تحريف هاي  قطعي)12(:  تحريف 
حسابرسي450،  )استاندارد  ندارد  وجود  ترديدي  هيچ  آن ها  درباره 

توضيحات كاربردي، بند3(. 
از  ناشي  تفاوت هاي  قضاوتي،  تحريف هاي   :)13( تحريف قضاوتي 
قضاوت هاي مديريت در خصوص برآورد)14(هاي حسابداري است كه 
به كارگيري  يا  انتخاب  معلول  يا  مي داند  نامعقول  را  آن ها  حسابرس 
رويه هاي حسابداري است كه حسابرس آن ها را نامناسب ارزيابي)15( 

مي كند )استاندارد حسابرسي450، توضيحات كاربردي، بند3(. 
از  عبارتند  يافته،  تعميم  تحريف هاي   :)16( يافته  تعميم  تحريف 
بهترين برآورد حسابرس از تحريف هاي موجود در جامعه كه متضمن 
تعميم تحريف هاي شناسايي شده در نمونه هاي منتخب حسابرس به 
كل جامعه اي است كه نمونه به آن تعلق دارد )استاندارد حسابرسي450، 

توضيحات كاربردي، بند3(. 

دالیل وقوع تحریف در صورت هاي مالي
تحريف ها ممكن است نتيجه وقوع موارد زير باشد:

تهيه  مبناي  داده هاي  پردازش  يا  گردآوري  در  بي دقتي  الف. 
صورت هاي مالي، 

ب. حذف يك مبلغ يا يك مورد افشا، 
تفسير  يا  گرفتن،  ناديده  از  ناشي  نادرست  حسابداري  برآورد  پ. 

نادرست واقعيات، و
كه  حسابداري  برآوردهاي  خصوص  در  مديريت  قضاوتهاي  ت. 
رويه هاي  به كارگيري  و  انتخاب  يا  مي داند  نامعقول  را  آن  حسابرس 
)استاندارد  مي كند  ارزيابي  نامناسب  را  آن  حسابرس  كه  حسابداري 

حسابرسي450، توضيحات كاربردي، بند1(. 

اهمیت در حسابرسي صورت هاي مالي با  نقش و جایگاه تحریف 
استانداردهاي حسابرسي به عنوان مبنايي براي اظهارنظر حسابرس، 
وي را ملزم مي كند نسبت  به عاري بودن صورت هاي مالي، به عنوان 
اشتباه  يا  تقلب  از  ناشي  اهميت  با  تحريف  از  واحد،  مجموعه  يك 
اطمينان معقول كسب كند. اطمينان معقول، سطح بااليي از اطمينان 
است. اطمينان معقول زماني به دست مي آيد كه حسابرس براي كاهش 
خطر حسابرسي به يك سطح پايين قابل قبول، شواهد)17( حسابرسي 
كافي)18( و مناسب)19( كسب كند )خطر حسابرسي به معني اظهارنظر 
نامناسب حسابرس نسبت به صورت هاي مالي حاوي تحريف با اهميت 
مطلق)20(  اطمينان  منزله  به  معقول  اطمينان  وجود،  اين  با  است(. 

نيست، چرا كه به  دليل محدوديت هاي ذاتي)21( حسابرسي بسياري از 
شواهد حسابرسي كه حسابرس از آن ها براي نتيجه گيري و اظهارنظر 
)استاندارد  است  متقاعدكننده  بلكه  نيست  قطعي  مي كند،  استفاده 
حسابرسي200، بند5(. به  دليل  انجام  رسيدگي ها بر مبناي  نمونه گيري 
محدوديت هاي   همچنين ،  و  ذاتي  حسابرسي   محدوديت هاي   ديگر  و 
خطر  اين    ، )23( داخلي  كنترل   و    )22( حسابداري  سيستم   هر  ذاتي  
اجتناب ناپذير وجود دارد كه  برخي  تحريف هاي  با اهميت  در صورت هاي  

مالي ، كشف  نشده  باقي  بماند )استاندارد حسابرسي210، بند5(. 
به طور كلي، تحريف ها، شامل اطاعات حذف شده يا از قلم افتاده، 
زماني با اهميت تلقي مي شود كه به طور معقول انتظار رود، به تنهايي 
برمبناي  استفاده كنندگان كه  اقتصادي  تصميمات  بر  در مجموع ،  يا 
صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر گذارد. قضاوت درباره اهميت، با 
توجه به شرايط موجود صورت مي گيرد و تحت تأثير درک حسابرس 
از نيازهاي اطاعات مالي استفاده كنندگان صورت هاي مالي و ميزان يا 
ماهيت تحريف يا هر دو قرار مي گيرد. حسابرس نسبت به صورت هاي 
مالي به عنوان يك مجموعه واحد اظهارنظر مي كند و بنابراين، در قبال 
كشف تحريف هايي كه به تنهايي يا در مجموع بر صورت هاي مالي به 
عنوان يك مجموعه واحد اثر با اهميتي نمي گذارد، مسئوليتي ندارد 

)استاندارد حسابرسي200، بند6(. 

مستقل  حسابرسان   وظایف 
حسابرسي استانداردهاي  طبق  تحریف  مورد  در 

حسابرسان اطمينان منطقي فراهم مي  كنند كه صورت هاي مالي 
عاري از هرگونه تحريف و اشتباه با اهميت هستند و اينكه حسابرسي، 
كاهش  طريق  از  را  مديريت  از  مالكيت  جدايي  نامساعد  اثرهاي 
مالي  صورت هاي  استفاده كنندگان  بين  اطاعات  تقارن  نبود  دادن 
 .  .Guyd D. F. et al( مي رساند  حداقل  به  آن،  تهيه كنند گان  و 
2008(. استانداردهاي حسابرسي در برگيرنده اهداف، الزامات، نحوه 
اجرا و ساير توضيحات كاربردي است كه براي پشتيباني حسابرس در 
كسب اطمينان معقول طراحي شده است. استانداردهاي حسابرسي، 
حسابرس را ملزم به اعمال قضاوت حرفه اي)25( و ترديد حرفه اي)22( در 
تمام مراحل برنامه ريزي و اجراي عمليات حسابرسي مي كند. حسابرس 

از جمله ملزم به انجام موارد زير است:
 تشخيص و ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت )ناشي از تقلب يا 
اشتباه( بر مبناي شناخت حسابرس از واحد تجاري و محيط آن، شامل 

كنترل هاي داخلي. 
يا  وجود  درباره  مناسب  و  كافي  حسابرسي  شواهد  كسب   
روش هاي  اجراي  و  طراحي  طريق  از  اهميت،  با  تحريف هاي  نبود 

حسابرسي)26( مناسب در برخورد با خطرهاي ارزيابي شده. 
 اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، براساس نتايج به دست آمده 

از شواهد حسابرسي كسب شده. )استاندارد حسابرسي200، بند7(
بنابراين حسابرس بايد:

 حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي كند كه به صورت اثربخش)27( 
اجرا شود. 

 تاش خود را بر حوزه هايي متمركز كند كه خطر بروز تحريف 
با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در آن بيش از حوزه هاي ديگر است، 

و به همين ترتيب تاش كمتري را صرف حوزه هاي كم خطر كند، و
 از آزمون و ساير روش هاي رسيدگي به جامعه براي كشف موارد 

تحريف استفاده كند. 
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 با اجراي روش هاي ارزيابي خطر و فعاليت هاي مرتبط، مبنايي 
سطح  در  اهميت  با  تحريف  خطرهاي  ارزيابي  و  تشخيص  براي 

صورت هاي مالي و در سطح هر ادعا به دست آورد، و
 از آزمون و ساير روش هاي رسيدگي به جامعه به گونه اي استفاده 
كند كه مبنايي معقول براي نتيجه گيري نسبت به جامعه فراهم شود 

)استاندارد حسابرسي200، توضيحات كاربردي، بندهاي46و47(
احتمال اين كه حسابرس موارد تحريف هاي با اهميت را كشف كند 
به شايستگي حسابرس، و احتمال اينكه حسابرس موارد تحريف هاي 
با اهميت كشف شده را گزارش كند، به استقال)28( حسابرس بستگي 

دارد )حساس يگانه و غامزاده لداري، 1391(. 

اهمیت در جریان حسابرسي با  لزوم گردآوري تحریف هاي 
حسابرس بايد تحريف هاي شناسايي شده در جريان حسابرسي را، 
)استاندارد  كند  گردآوري)29(  است،  ناچيز  مشخصاً  كه  مواردي  غيراز 
حسابرسي450، بند5(. حسابرس ممكن است مبلغي را تعيين كند كه 
تحريف هاي كمتر از آن مشخصاً ناچيز محسوب مي شود و نياز به گردآوري 
ندارد، چرا كه وي انتظار دارد گردآوري چنين مبالغي اثر با اهميتي بر 
صورت هاي مالي نخواهد داشت. اصطاح »مشخصاً ناچيز)30(«، مترادف 
بسيار  ناچيز،  مشخصاً  تحريف هاي  نيست.  »بي اهميت)31(«  اصطاح 
كمتر از سطح اهميت)32( تعيين شده است، و خواه به تنهايي يا در 
مجموع درنظر گرفته شوند و خواه براساس معيارهاي اندازه، ماهيت يا 
شرايط مورد قضاوت قرار گرفته باشند، بدون ترديد ناچيز تلقي مي شوند. 
هرگاه درباره اينكه يك يا چند قلم مشخصاً ناچيز هستند يا خير، ترديد 
ناچيز دانست )استاندارد  وجود داشته باشد، موضوع را نبايد مشخصاً 

حسابرسي450، توضيحات كاربردي، بند2(. 
روش هاي  اجراي  در  شده  گردآوري  تحريف هاي  مجموع  اگر 
حسابرسي، به سطح اهميت تعيين شده نزديك شود، خطر اينكه مجموع 
تحريف هاي كشف نشده احتمالي و مجموع تحريف هاي گردآوري شده 
در اجراي روش هاي حسابرسي، از مرز اهميت فراتر رود، ممكن است 
بيشتر از حد پايين قابل قبول خطر باشد. وجود تحريف هاي كشف نشده 
مي تواند به دليل وجود خطر نمونه گيري يا خطر غيرنمونه گيري باشد 

)استاندارد حسابرسي450، توضيحات كاربردي، بند5(. 

اهمیت با  تحریف هاي  و  حسابرسي  خطر 
خطر حسابرسي، تابعي از خطر تحريف با اهميت)36( و خطر عدم 
اجرا  مبناي روش هاي حسابرسي  بر  ارزيابي خطرها  كشف)37( است. 
و شواهد كسب  منظور  اين  به  نياز  مورد  اطاعات  براي كسب  شده 
شده در جريان حسابرسي، انجام مي شود. ارزيابي خطر اساساً با اعمال 
)استاندارد  دقيق.  اندازه گيري  با  نه  مي شود،  انجام  حرفه اي  قضاوت 

حسابرسي 200، توضيحات كاربردي، بند29(. 
خطرهاي تحريف با اهميت مي تواند در دو سطح وجود داشته باشد:

 در سطح صورت هاي مالي به عنوان يك مجموعه واحد؛ و
 در سطح ادعاهاي مرتبط با گروه هاي معامات، مانده حساب ها و 

موارد افشا )استاندارد حسابرسي 200، توضيحات كاربردي، بند31(. 
خطرهاي تحريف با اهميت در سطح صورت هاي مالي، به معناي 
با صورت هاي  ارتباطي فراگير  با اهميتي است كه  خطرهاي تحريف 
مالي به عنوان يك مجموعه واحد دارد و بالقوه بر ادعاهاي متعددي 
اثرگذار است )استاندارد حسابرسي 200، توضيحات كاربردي، بند32(. 
ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت در سطح هر ادعا، به منظور تعيين 

ماهيت، زمانبندي اجرا و ميزان روش هاي حسابرسي الزم براي كسب 
شواهد حسابرسي كافي و مناسب، انجام مي شود. اين شواهد، حسابرس 
را قادر مي سازد تا در يك سطح پايين قابل قبول خطر حسابرسي، 
نسبت به صورت هاي مالي اظهارنظر كند )استاندارد حسابرسي 200، 
توضيحات كاربردي، بند33(. خطرهاي تحريف با اهميت در سطح هر 
ادعا از دو جزء تشكيل مي شود: خطر ذاتي)38(و خطر كنترل)39(. خطر 
ذاتي و خطر كنترل، خطرهاي مربوط به واحد تجاري است و مستقل 
از حسابرسي صورت هاي مالي وجود دارند )استاندارد حسابرسي 200، 

توضيحات كاربردي، بند34(. 
خطر ذاتي براي برخي ادعاها و گروه هاي معامات، مانده حساب ها 
مثال، خطر  براي  ادعاهاست.  ساير  از  بيشتر  مربوط،  افشاي  موارد  و 
ذاتي محاسبات پيچيده يا برآوردهاي حسابداري توأم با ابهام عمده، 
معموالً بيشتر است. شرايط برون سازماني كه منجر به خطرهاي تجاري 
مي شود نيز مي تواند بر خطر ذاتي اثر بگذارد. براي مثال، پيشرفت هاي 
فناوري ممكن است محصولي را از رده خارج كند و در نتيجه، موجودي 
مواد و كاال را بيشتر در معرض بيش نمايي قرار دهد. عوامل موجود 
مانده  معامات،  به همه گروه هاي  آن كه  و محيط  تجاري  واحد  در 
حساب ها يا موارد افشا يا تعدادي از آن ها ارتباط دارد نيز مي تواند خطر 
ذاتي مرتبط با يك ادعاي خاص را تحت تأثير قرار دهد. براي مثال، 
مي توان به عواملي مانند كمبود سرمايه در گردش مورد نياز براي ادامه 
عمليات يا روند نزولي يك صنعت با مشخصه ورشكستگي هاي پرشمار، 

اشاره كرد )استاندارد حسابرسي، توضيحات كاربردي، بند35(. 
خطر كنترل، تابعي از اثربخشي طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي 
داخلي توسط مديران اجرايي براي مقابله با خطرهايي است كه تهديدي 
براي دستيابي واحد تجاري به هدف هاي مرتبط با تهيه صورت هاي مالي، 
به شمار مي رود. با اين حال، كنترل هاي داخلي حتي اگر به بهترين نحو 
طراحي و اعمال شود، به دليل وجود محدوديت هاي ذاتي، تنها مي تواند 
خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي را كاهش دهد اما نمي تواند 
اين خطرها را حذف كند. براي مثال، اين محدوديت ها شامل احتمال بروز 
خطا يا اشتباهات انساني، يا دور زدن كنترل ها بر اثر تباني يا زيرپاگذاشتن 
كنترل ها توسط مديران اجرايي است. بدين ترتيب، برخي مخاطرات 
كنترلي همواره وجود خواهد داشت. در استانداردهاي حسابرسي شرايط 
آزمون اثربخشي كاركرد كنترل ها براي تعيين ماهيت، زمانبندي اجرا و 
ميزان آزمون هاي محتوا )40(، مشخص شده است )استاندارد حسابرسي 

200، توضيحات كاربردي، بند36(. 
كنترل  خطر  و  ذاتي  خطر  به  معموالً  حسابرسي  استانداردهاي 
تركيبي  ارزيابي  به  بلكه  نمي كند،  اشاره  يكديگر  از  مجزا  صورت  به 
”خطرهاي تحريف با اهميت“ مي پردازد )استاندارد حسابرسي 200، 

توضيحات كاربردي، بند37(. 
خطر اينكه روش هاي حسابرسي اجرا شده توسط حسابرس براي 
كاهش خطر حسابرسي به يك سطح پايين قابل قبول، نتواند تحريفي 
را كشف كند كه به تنهايي يا در مجموع با ساير تحريف ها، با اهميت 
است را خطر عدم كشف مي گويند )استاندارد حسابرسي200، بند13(. 
در يك سطح معين از خطر حسابرسي، سطح قابل پذيرش خطر عدم 
كشف با خطرهاي تحريف با اهميت ارزيابي شده در سطح هر ادعا، 
رابطه معكوس دارد. براي مثال، هرقدر حسابرس خطرهاي تحريف با 
اهميت را باالتر بداند، خطر عدم كشف پايين تري را مي تواند بپذيرد و 
در نتيجه، به شواهد حسابرسي متقاعدكننده تري نياز دارد )استاندارد 

حسابرسي 200، توضيحات كاربردي، بند39(. 
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خطر کنترل، تابعی از 
اثربخشی طراحی، اعمال و 
حفظ کنترل های داخلی 

توسط مدیران اجرایی 
برای مقابله با خطرهایی 

است که تهدیدی برای 
 دستیابی واحد تجاری 
به هدف های مرتبط با 
 تهیه صورت های مالی 

به شمار می رود

اهمیت  با  تحریف هاي   تاثیر 
روي شکل و محتواي گزارش حسابرسي

اگر تحريف با اهميت مرتبط با مبالغ خاصي در صورت هاي مالي 
)شامل افشاي موارد كّمي( وجود داشته باشد، حسابرس بايد در بند 
مباني تعديل، آثار آن تحريف را بر صورت هاي مالي توصيف و مبلغ آن 
را تعيين كند، مگر اينكه انجام اين كار عملي نباشد. اگر تعيين آثار 
مالي توسط حسابرس عملي نباشد، حسابرس بايد اين موضوع را در 
بند مباني تعديل بيان كند )استاندارد حسابرسي 705، بند17(. اگر 
تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، مربوط به اطاعات توصيفي در 
يادداشت ها باشد، حسابرس بايد در بند مباني تعديل، موارد تحريف در 
افشا را توصيف كند )استاندارد حسابرسي 705، بند18(. اگر تحريف با 
اهميت در صورت هاي مالي مربوط به عدم افشاي اطاعاتي باشد كه 

افشاي آن ها الزامي است، حسابرس بايد:
الف. درباره موارد افشا نشده با اركان راهبري)41( مذاكره كند؛

ب. در بند مباني تعديل، ماهيت اطاعات افشا نشده را توصيف كند؛ و
را، به شرط عملي بودن و كسب شواهد  افشا نشده  اطاعات  پ. 
حسابرسي كافي و مناسب درباره آن موارد، افشا كند مگر اينكه در 
)استاندارد  باشد  داشته  وجود  مقرراتي  يا  قانوني  منع  خصوص  اين 

حسابرسي 705، بند19(. 
حتي اگر حسابرس نظر مردود يا عدم اظهارنظر ارائه كند، بايد در 
گزارش خود، هرگونه موضوعات با اهميت ديگري را كه از آن مطلع 
شده است و مي توانست منجر به تعديل اظهارنظر وي شود همراه با 
آثار آن توصيف كند. در چنين مواردي، محدوديت ها و تحريف هاي با 
اهميت غيرموثر بر نظر مردود يا عدم اظهارنظر، تحت عنوان فرعي 
”ساير محدوديت ها و يا تحريف ها“، قبل از بند اظهارنظر درج مي شود 

)استاندارد حسابرسي 705، بند21(. 
اگر حسابرس به اين نتيجه برسد كه جلب توجه استفاده كنندگان 
درک  براي  كه  مالي  در صورت هاي  افشا شده اي  يا  ارائه  موضوع  به 
صورت هاي مالي توسط آن ها اهميت ويژه اي دارد، ضروري است، وي 
بند تأكيد بر مطلب خاص)42( را بايد به شرطي در گزارش خود درج 
كند كه شواهد حسابرسي كافي و مناسب مبني بر اينكه موضوع مورد 
نظر به طور با اهميتي در صورت هاي مالي تحريف نشده است، كسب 
يا افشا شده در  ارائه  بايد به اطاعات  كرده باشد. چنين بندي تنها 
صورت هاي مالي اشاره داشته باشد )استاندارد حسابرسي 706، بند6(. 

مدیران تائیدیه 
حسابرس  بايد درباره  موارد زير از مديريت  تاييديه  كتبي)43(  دريافت  كند:

الف  پذيرش  مسئوليت  خود درباره  برقراري  و اجراي  سيستم هاي  
حسابداري  و كنترل  داخلي  كه  براي  پيشگيري  و كشف  تقلب  و اشتباه  

طراحي  شده  است . 
ب  اطمينان  آنان  نسبت  به  اين  كه  آثار تحريف هاي  اصاح  نشده اي  
كه  طي  حسابرسي  توسط  حسابرس  جمع  بندي  شده ، به تنهايي  و در 
مجموع ، نسبت  به  كليت  صورت هاي  مالي  بي  اهميت  است . خاصه اي  

از اين  اقام  بايد در متن  تاييديه  مديران)44(  يا پيوست  آن  ارائه  شود. 
پ  كليه  واقعيت هاي  مهم  مرتبط  با هرگونه  تقلب  يا موارد مشكوک  
به  تقلب  شناخته  شده  براي  مديريت  كه  مي تواند بر واحد مورد رسيدگي  

اثر داشته  باشد براي  حسابرس  افشا شده  است . 
ت  نتايج  برآورد خود از خطر اين  كه  صورت هاي  مالي  ممكن  است  
در نتيجه  تقلب ، به ميزان  با اهميتي  تحريف  شده  باشد براي  حسابرس  

افشا شده  است  )استاندارد حسابرسي 240، بند47(. 
بابت   از  را  آنجا كه  مديريت  مسئوليت  تعديل  صورت هاي  مالي   از 
كتبي   تاييديه   دريافت   دارد،  عهده   به   اهميت   با  تحريف هاي   اصاح  
ناشي   نشده   اصاح   تحريف هاي   بودن   بي اهميت   درباره   مديريت   از 
از تقلب  يا اشتباه ، به تنهايي  و در مجموع ، به نظر آنان ، حايز اهميت  
است . اين گونه  تاييديه ها جايگزين  كسب  شواهد حسابرسي  مناسب  و 
كافي  نيست. در برخي  شرايط ، مديريت  ممكن  است  بر اين  باور باشد 
كه  برخي  تحريف هاي  اصاح  نشده  در صورت هاي  مالي  كه  حسابرس  
در طول  حسابرسي  جمع  بندي  كرده  با اهميت  نيست . به اين  دليل ، 
مديريت  ممكن  است  بخواهد عباراتي  مانند " مديريت  معتقد است  كه  
اقام ... و... از جمله  مصاديق  تحريف  نيست زيرا... )تشريح  داليل (... " را 
در تاييديه  كتبي  خود اضافه  كند )استاندارد حسابرسي 240، بند49(. 

راهبري ارکان  به  اهمیت  با  درباره تحریف هاي  اطالع رساني 
حسابرس صرف نظر از زمان اطاع رساني كتبي ضعف هاي با اهميت، 
ممكن است در اولين فرصت آن ها را به طور شفاهي به مديران اجرايي، 
و در موارد مقتضي، به اركان راهبري گزارش كند تا به آنها در انجام 
اقدام اصاحي براي به حداقل رساندن خطرهاي تحريف با اهميت كمك 
كند. با اين حال، انجام اين كار، مسئوليت حسابرس براي اطاع رساني 
كتبي ضعف هاي با اهميت، طبق الزامات اين استاندارد را كاهش نمي دهد 

 ،265 حسابرسي  )استاندارد 
توضيحات كاربردي، بند11(. 

همه  بايد  حسابرس 
در  شده  گردآوري  تحريف هاي 
جريان حسابرسي را به موقع به 
اطاع سطح مناسبي از مديريت 
سطح  معموالً  برساند؛  اجرايي 
مناسب مديريت، شخصي است 
ارزيابي  اختيار  و  مسئوليت  كه 
اقدامات الزم  انجام  تحريف ها و 
)استاندارد  دارد  عهده  بر  را 
توضيحات   ،450 حسابرسي 
اينكه  مگر  بند7(؛  كاربردي، 
اين  از  مقررات  يا  قانون  طبق 
كار منع شده باشد. براي مثال، 
است  ممكن  مقررات  يا  قوانين 
مشخصاً، اطاع دادن يك عمل 

غيرقانوني قطعي يا مشكوک، يا هر اقدام ديگري كه ممكن است به 
تحقيقات مقامات ذيصاح در اين مورد آسيب بزند، ممنوع كند. در برخي 
شرايط، ممكن است حل و فصل تضاد احتمالي بين مسئوليت رازداري 
حسابرس و مسئوليت وي در قبال اطاع رساني، پيچيده باشد. در چنين 
مواردي، حسابرس مي تواند با مشاور حقوقي مشورت كند )استاندارد 
حسابرسي 450، توضيحات كاربردي، بند8(. حسابرس بايد از مديريت 
اجرايي بخواهد كه آن تحريف ها را اصاح كند )استاندارد حسابرسي 
450، بند8(. اصاح همه تحريف ها توسط مديريت، از جمله تحريف هاي 
گزارش شده توسط حسابرس، مديريت را قادر مي سازد تا سوابق و دفاتر 
حسابداري دقيقي را نگهداري و خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي 
مالي دوره هاي بعد را به دليل اثر تحريف هاي بي اهميت اصاح نشده 
 ،450 حسابرسي  )استاندارد  دهد  كاهش  قبل،  دوره هاي  به  مربوط 
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توضيحات كاربردي، بند9(. اگر مديريت اجرايي از اصاح برخي يا همه 
تحريف هاي گزارش شده توسط حسابرس خودداري كند، حسابرس ملزم 
است داليل مديريت براي خودداري از اصاح را مشخص كند و هنگام 
ارزيابي اينكه آيا صورت هاي مالي به عنوان يك مجموعه واحد عاري 
با اهميت است يا خير، آن داليل را مورد توجه قرار دهد  از تحريف 

)استاندارد حسابرسي 450، بند9(. 

نخستین حسابرسي  در  اهمیت  با  تحریف 
قابل   و  كافي   شواهدي   بايد  نخستين )45(  حسابرسي   در  حسابرس  

قبول  درباره  موارد زير گردآوري  كند:
الف - نبود تحريف  در مانده هاي  اول  دوره  كه  بر صورت هاي  مالي  

دوره  جاري  اثري  با اهميت  دارد. 
ب  - درستي  انتقال  مانده هاي  آخر دوره  قبل  به  دوره  جاري  يا در 

صورت  لزوم ، تجديدنظر و ارائه  مجدد آن ها. 
اِعمال   يا  مناسب  حسابداري   رويه هاي   اعمال   در  يكنواختي   پ  - 
رويه هاي   در  تغييرات   صحيح  
حسابداري  در صورت هاي  مالي  و 
كفايت  افشاي  مربوط  )استاندارد 

حسابرسي510، بند2(. 
دوره   اول   مانده هاي   اگر 
آثار  كه   باشد  تحريفاتي   حاوي  
مالي   صورت هاي   بر  اهميتي   با 
دارد،  رسيدگي   مورد  دوره  
حسابرس  بايد اين  موضوع  را به  
آگاهي  مديريت  برساند و با اجازه  
مديريت ، حسابرس  قبلي  را نيز 
الزم   اقدام   هرگونه   انجام   براي  
آگاه  كند. اگر اثر تحريف  مزبور به  
صورت هاي   در  مناسب   گونه اي  
و  منعكس   جاري   دوره   مالي  
افشا نشده  باشد، حسابرس  بايد 
با توجه  به  اهميت  موضوع ، نظر 
مشروط )46( يا مردود)47( اظهار كند )استاندارد حسابرسي510، بند12(. 

تعیین شده  اهمیت  سطح  مجدد   ارزیابي 
آثار تحریف هاي اصالح نشده ارزیابي  از  قبل 

پيش از ارزيابي اثر تحريف هاي اصاح نشده، حسابرس بايد سطح 
اهميت تعيين شده را دوباره ارزيابي كند تا مشخص شود كه آيا با توجه 
به نتايج مالي واقعي)48( واحد تجاري، اين سطح همچنان مناسب است 
يا خير )استاندارد حسابرسي450، بند10(. تعيين سطح اهميت توسط 
حسابرس، اغلب مبتني بر برآورد نتايج مالي واحد تجاري است، زيرا 
نتايج مالي واقعي ممكن است هنوز مشخص نشده باشد. بنابراين، قبل 
از ارزيابي اثر تحريف هاي اصاح نشده توسط حسابرس، ممكن است 
تجديدنظر در سطح اهميت تعيين شده باتوجه به نتايج مالي واقعي، 
ضروري باشد )استاندارد حسابرسي450، توضيحات كاربردي، بند11(. 
حسابرس بايد مشخص كند كه آيا تحريف هاي اصاح نشده، به تنهايي 
يا در مجموع، با اهميت است يا خير. بدين منظور، حسابرس بايد موارد 

زير را ارزيابي كند:
الف. ماهيت و ميزان تحريف ها، هم در رابطه با گروه هاي معامات، 

مانده حساب ها يا موارد افشاي مربوط و هم صورت هاي مالي به عنوان 
يك مجموعه واحد، و شرايط خاص رخداد آن ها، و

ب. اثر تحريف هاي اصاح نشده مربوط به دوره هاي قبل بر گروه هاي 
معامات، مانده حساب ها يا موارد افشاي مربوط و صورت هاي مالي به 

عنوان يك مجموعه واحد )استاندارد حسابرسي450، بند11(. 

حسابرسي اظهارنظر  در  اهمیت  با  تحریف هاي  نقش 
تصميم گيري در مورد نوع اظهارنظر، به موارد زير بستگي دارد:

الف. ماهيت موضوعي كه منجر به تعديل شده است. اين موضوعات 
شامل موارد زير است:

 وجود تحريف در صورت هاي مالي
 محدوديت در كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب

 ابهام اساسي
آثار وجود  بودن  فراگير  يا  اهميت  با  قضاوت حسابرس دربارة  ب. 
)استاندارد  مالي  صورت هاي  بر  محدوديت  احتمالي  آثار  يا  تحريف 

حسابرسي705، بند2(. 
حسابرس بايد در شرايط زير نظر خود را در گزارش تعديل كند:

الف. بر اساس شواهد حسابرسي كسب شده به اين نتيجه برسد كه 
صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت نيست؛ يا

براي  مناسب  و  كافي  حسابرسي  شواهد  كسب  به  قادر  ب. 
نتيجه گيري در مورد عاري بودن صورت هاي مالي از تحريف با اهميت 

نباشد ) استاندارد حسابرسي 705، بند6(. 
با  تحريف  از  مالي  صورت هاي  بودن  عاري  مورد  در  نتيجه گيري 
 اهميت، با توجه به ارزيابي حسابرس از آثار تحريف هاي اصاح نشده بر 
صورت هاي مالي انجام مي شود )استاندارد حسابرسي 705، توضيحات 

كاربردي، بند2(. 
تحريف با اهميت در صورت هاي مالي ممكن است در رابطه با موارد 

زير رخ دهد:
الف. رويه هاي حسابداري انتخاب شده، 

ب. به كارگيري رويه هاي حسابداري انتخاب شده، يا
پ. افشا در صورت هاي مالي. 

حسابرس بايد زماني نظر مشروط ارائه كند كه:
الف. با كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب، به اين نتيجه برسد 
كه تحريف ها، به تنهايي يا در مجموع، نسبت به صورت هاي مالي، با 

اهميت است ولي فراگير نيست؛ يا
ب. قادر به كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب براي اظهارنظر 
نباشد، ولي به اين نتيجه برسد كه آثار احتمالي تحريف هاي كشف 
نشده بر صورت هاي مالي مي تواند با اهميت باشد ولي فراگير نيست 

)استاندارد حسابرسي 705، بند7(
چنانچه حسابرس با كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب، به 
به  نسبت  مجموع،  در  يا  تنهايي  به  تحريف ها،  كه  برسد  نتيجه  اين 
صورت هاي مالي، با اهميت و فراگير )اساسي( است، بايد نظر مردود 

ارائه كند )استاندارد حسابرسي 705، بند8(. 
در صورتي كه حسابرس قادر به كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب 
براي اظهارنظر نباشد، و به اين نتيجه برسد كه آثار احتمالي تحريف هاي 
كشف نشده بر صورت هاي مالي مي تواند با اهميت و فراگير )اساسي( باشد، 

بايد عدم اظهارنظر)49( ارائه  كند )استاندارد حسابرسي، بند9(. 
اگر حسابرس قادر به كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب نباشد، 

بايد به صورت زير عمل كند:

هرقدر حسابرس 
خطرهای تحریف 
بااهمیت را باالتر 
بداند، خطر عدم کشف 
 پایین تری را می تواند 
بپذیرد و در نتیجه، 
به شواهد حسابرسی 
 متقاعدکننده تری
 نیاز دارد
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احتمالي  آثار  كه  برسد  نتيجه  اين  به  حسابرس  چنانچه  الف. 
تحريف هاي كشف نشده بر صورت هاي مالي مي تواند با اهميت ولي 

غيرفراگير باشد، بايد نظر مشروط ارائه كند؛ يا
احتمالي  آثار  كه  برسد  نتيجه  اين  به  حسابرس  چنانچه  ب. 
تحريف هاي كشف نشده بر صورت هاي مالي مي تواند با اهميت و فراگير 
)اساسي( باشد به طوري كه ارائه نظر مشروط براي نشان دادن ميزان 

اهميت موضوع كافي نباشد، حسابرس بايد: 
1( در صورت امكان و در شرايطي كه منع قانوني يا مقرراتي وجود 

نداشته باشد، از كار حسابرسي كناره گيري كند؛ يا
2( در صورتي كه كناره گيري از كار حسابرسي، قبل از صدور گزارش 
حسابرسي، امكانپذير نباشد، نسبت به صورت هاي مالي عدم اظهارنظر 

ارائه كند )استاندارد حسابرسي 705، بند13(. 
از  قبل  بايد  كند،  كناره گيري  حسابرسي  كار  از  حسابرس  اگر 
كناره گيري، همه تحريف هاي شناسايي شده در جريان حسابرسي را 
كه مي توانست منجر به تعديل اظهارنظر وي شود را به اطاع اركان 

راهبري برساند )استاندارد حسابرسي 705، بند14(. 
در شرايط خاص، چنانچه اهميت آثار موارد تحريف، محدوديت در 
كسب شواهد و ابهام اساسي بر هر يك از صورت هاي مالي متفاوت 
باشد، ممكن است اظهارنظر متفاوت نسبت به هر يك از صورت هاي 

مالي ضرورت داشته باشد )استاندارد حسابرسي 705، بند15(. 

برنامه ریزي مرحله  در  اهمیت  با  تحریف هاي 
حسابرس بايد حسابرسي را با ترديد حرفه اي برنامه ريزي و اجرا كند 
و مراقب وجود شرايطي باشد كه ممكن است موجب تحريف با اهميت 

در صورت هاي مالي شود )استاندارد حسابرسي 200، بند15(. 
بلكه  نيست،  حسابرسي  كار  يك  از  مجزا  مرحله اي  برنامه ريزي 
فرآيندي مستمر و پوياست كه غالباً پس از گذشت مدت زمان كوتاهي 
تا  با آن( آغاز مي شود و  از تكميل كار حسابرسي قبلي )يا همزمان 
زمان تكميل كار حسابرسي جاري، ادامه مي يابد. در برنامه ريزي به اين 
موضوع توجه مي شود كه برخي از فعاليت ها و روش هاي حسابرسي 
بايد قبل از اجراي روش هاي حسابرسي ديگر تكميل شود. براي مثال، 
در برنامه ريزي، قبل از تشخيص و ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت، 

موضوعاتي از قبيل موارد زير تكميل مي شود:
 به كارگيري روش هاي تحليلي براي ارزيابي خطر. 

 كسب شناخت كلي از چارچوب قانوني و مقرراتي حاكم  بر واحد 
تجاري و چگونگي رعايت آن توسط واحد تجاري. 

 تعيين سطح اهميت. 
 استفاده از خدمات كارشناسان. 

 اجراي ساير روش هاي ارزيابي خطر )استاندارد حسابرسي 300، 
توضيحات كاربردي، بند2(. 

و  اجرا  زمانبندي  ماهيت،  برنامه ريزي،  مرحله  در  بايد  حسابرس 
ميزان هدايت و سرپرستي اعضاي تيم حسابرسي و بررسي كار آن ها را 
مشخص كند )استاندارد حسابرسي 300، بند11(؛ كه به عوامل زيادي 

از جمله موارد زير بستگي دارد:
 اندازه و پيچيدگي واحد تجاري. 

 حوزه كار حسابرسي. 
 خطرهاي ارزيابي شده تحريف با اهميت )براي مثال، افزايش 
خطر تحريف با اهميت در يك حوزه خاص از كار حسابرسي معموالً 
مستلزم افزايش ميزان و به موقع بودن هدايت و سرپرستي اعضاي تيم 

حسابرسي و بررسي تفصيلي تر كار آن هاست( )استاندارد حسابرسي 
300، توضيحات كاربردي، بند14(. 

بررسي كننده  ضرورت،  حسب  )و  حسابرسي  تيم  اعضاي  انتخاب 
كنترل كيفيت كار حسابرسي( و تقسيم كار بين آنان، شامل واگذاري 
و  تيم  تجربه  با  اعضاي  به  باال  اهميت  با  تحريف  با خطر  حوزه هاي 
بودجه بندي كار حسابرسي، شامل تخصيص زمان مناسب به حسابرسي 
حوزه هايي كه ممكن است خطر تحريف با اهميت آن ها باالتر باشد از 
مواردي است كه حسابرس ممكن است در تدوين طرح كلي حسابرسي 
به  مربوط  ماحظات   ،300 حسابرسي  )استاندارد  دهد  قرار  مدنظر 

تدوين طرح كلي حسابرسي(
پذيري   آسيب   درباره   بايد  حسابرسي   برنامه ريزي   در  حسابرس  
اشتباه   يا  تقلب   از  ناشي   اهميت   با  تحريف   از  رسيدگي   مورد  واحد 
كند  بحث   حسابرسي   گروه   اعضاي   ساير  با  مالي ،  صورت هاي   در 
)استاندارد حسابرسي 240، بند19(. چنين  بحث هايي  شامل  توجه  
اشتباه  وجود  براي  رخداد  بيشتري   احتمال   به  زمينه هايي  است  كه  
دارد يا ممكن  است  تقلبي  رخ  دهد. اعضاي  گروه  حسابرسي  بر پايه  
اين  گفتگوها مي توانند در مورد زمينه هاي  خاصي  كه  حسابرسي  آن  
از احتمال  وجود  به  عهده  آنان  گذاشته  شده  است ، شناخت  بهتري  
تحريف هاي  ناشي  از تقلب  يا اشتباه  در صورت هاي  مالي  و چگونگي  
جنبه هاي   ساير  بر  آنان   روش هاي  حسابرسي   از  حاصل   نتايج   تاثير 
بند20(.   ،240 حسابرسي  )استاندارد  آورند  به دست   حسابرسي  
حسابرس  هنگام  برنامه ريزي  حسابرسي  بايد براي    كسب شناخت در 
مورد  "ارزيابي  مديريت  از خطر اين  كه  صورت هاي  مالي  ممكن  است  
در نتيجه  تقلب  به  ميزان  با اهميتي  تحريف  شده باشد" و همچنين 
در مورد "سيستم هاي  حسابداري  و كنترل  داخلي  كه  مديريت  براي  
از مديريت پرس و جو  برقرار كرده  است "  تشخيص  چنين  خطري  

كند )استاندارد حسابرسي 240، بند21(. 

حسابرسي شواهد  و  اهمیت  با  تحریف هاي 
مناسب  است.  حسابرسي  شواهد  كميت  سنجش  معيار  كفايت، 
بودن، معيار سنجش كيفيت شواهد حسابرسي است؛ يعني، مربوط 
بودن و قابليت اعتماد شواهد  براي پشتيباني از گروه هاي معامات، 
مانده  حساب ها، موارد افشا و ادعاهاي مرتبط، يا كشف تحريف در 
با  )كه  تحريف  خطر  به  حسابرسي  نياز  مورد  شواهد  مقدار  آن ها. 
افزايش آن كسب شواهد حسابرسي بيشتر، احتماال ضرورت مي يابد( 
باشد  باالتر  شواهد  كيفيت  هرچه  )كه  شواهد حسابرسي  كيفيت  و 
احتماال مقدار شواهد كمتري مورد نياز است(، بستگي دارد. بنابراين، 
كفايت و مناسب بودن شواهد حسابرسي، دو موضوع مرتبط است. 
اما، تنها با كسب شواهد حسابرسي بيشتر، كيفيت ضعيف آن لزوما 
شواهد  مقدار  بند7(.   ،500 حسابرسي  )استاندارد  نمي شود  جبران 
خطرهاي  از  حسابرس  ارزيابي  تأثير  تحت  نياز  مورد  حسابرسي 
تحريف با اهميت )هر قدر خطرهاي ارزيابي شده باالتر باشد، احتماالً 
شواهد حسابرسي بيشتري الزم است( و همچنين كيفيت اين شواهد 
)هر قدر كيفيت باالتر باشد، ممكن است شواهد كمتري مورد نياز 
بيشتر،  حسابرسي  شواهد  كسب  حال،  هر  به  مي گيرد.  قرار  باشد( 
كيفيت پايين شواهد را جبران نمي كند )استاندارد حسابرسي 200، 
توضيحات كاربردي، بند26(. روش هاي حسابرسي مورد استفاده براي 
تحريف هاي  كشف  براي  است  ممكن  حسابرسي  شواهد  جمع آوري 
عمدي، اثربخش نباشد، براي مثال، با تباني در جعل اسناد و مدارک 
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ممكن است بتوان حسابرس را متقاعد كرد كه آن شواهد معتبر است 
توضيحات   ،200 حسابرسي  )استاندارد  نباشد  چنين  كه  حالي  در 

كاربردي، بند44(. 
شواهد  زير،  موارد  در  حسابرسي  روش هاي  اجراي  با  حسابرس 
حسابرسي الزم را براي نتيجه گيري هاي معقولي كه مبناي اظهارنظر 

حسابرسي قرار مي گيرد، به دست مي آورد:
الف- كسب شناخت از واحد مورد رسيدگي و محيط آن، ازجمله 
در  اهميت  با  تحريف  برآورد خطرهاي  براي  آن،  داخلي  كنترل هاي 
سطح صورت هاي مالي و در سطح ادعاها )در استانداردهاي حسابرسي، 
اصطاحا  مي شود،  اجرا  منظور  اين  به  كه  حسابرسي  روش هاي 

»روش هاي برآورد خطر«)50( ناميده مي شود(. 
و  يا كشف  پيشگيري  در  كنترل ها  كاركرد  اثربخشي  آزمون  ب- 
اصاح تحريف هاي با اهميت در سطح ادعاها، درصورت ضرورت يا به 
تشخيص حسابرس )در استانداردهاي حسابرسي، روش هاي حسابرسي 
كنترل ها«)51(  »آزمون  اصطاحا  مي شود،  اجرا  منظور  اين  به   كه 

ناميده مي شود(. 
پ- كشف تحريف هاي با اهميت در سطح ادعاها )در استانداردهاي 
مي شود،  اجرا  منظور  اين  با  كه  حسابرسي  روش هاي  حسابرسي، 
شامل  آزمون ها  اين  مي شود.  ناميده  محتوا"  "آزمون هاي  اصطاحا 
آزمون جزئيات گروه هاي معامات، مانده حساب ها و موارد افشا و نيز 

روش هاي تحليلي است( )استاندارد حسابرسي 500، بند19(. 

نتیجه گیري و  خالصه 
افشاي يك  يا  ارائه  بين مبلغ، نحوه طبقه بندي،  هرگونه مغايرت 
قلم گزارش شده در صورت هاي مالي و مبلغ، نحوه طبقه بندي، ارائه 
مربوط،  مالي  گزارشگري  چارچوب  الزامات  طبق  قلم  آن  افشاي  يا 
تحريف ناميده مي شود. تحريف ها مي توانند ناشي از اشتباه يا تقلب 
باشند. تحريف ها زماني با اهميت تلقي مي شود كه به طور منطقي 
اقتصادي  تصميمات  بر  بتواند  مجموع،  در  يا  تنهايي  به  رود  انتظار 
اتخاذ  مالي  صورت هاي  مبناي  بر  كه  بگذارد  اثر  استفاده كنندگان 
مي شود. تحريف ها ممكن است ناشي از بي دقتي در گردآوري شواهد، 
نادرست  برآوردهاي حسابداري  افشا،  مورد  يا يك  مبلغ  حذف يك 
باشد.  برآوردها  خصوص  در  مديريت  قضاوت هاي  بودن  نامعقول  و 
مالي  صورت هاي  كه  مي كنند  فراهم  منطقي  اطمينان  حسابرسان 
تابعي  هستند. خطر حسابرسي  اهميت  با  تحريف  هرگونه  از  عاري 
از خطر تحريف با اهميت و خطر عدم كشف است. خطر تحريف با 
اهميت در دو سطح صورت هاي مالي به عنوان يك مجموعه واحد و 
در سطح ادعاهاي مرتبط با گروه معامات، مانده حساب ها و موارد 
افشا وجود دارد. حسابرسان بايد تحريف هاي با اهميت را در جريان 
حسابرسي گردآوري كنند و براساس شواهد حسابرسي كسب شده، 
با  از تحريف  اين مورد قضاوت كنند كه صورت هاي مالي عاري  در 

اهميت است. 

پي نوشت ها: -------------------------------------------------------------------------------
1. Misstatement
2. Fraud
3. Material Misstatement
4. Audit Risk
5. US Generally Accepted Accounting Principal(GAAP)
6. Amercican Institue of Certified Public Accountants(IACPA)

7. Reasonable Assurance
8. Error
9. Financial Reporting
10. Disclosure
11. Uncorrected Misstatement
12. Factual Misstatement
13. Judgmental Misstatement
14. Estimate
15. Evaluate
16. Projected Misstatement
17. Evidence
18. Sufficient
19. Appropriate
20. Absolute Level of Assurance
21. Inherent Limitations
22. Accounting System
23. Internal Control
24. Professional Judgment
25. Professional Skepticism
26. Audit Procedures
27. Effectiveness
28. Independence
29. Accumulate
30. Clearly Trivial
31. Not Material
32. Level of Risk
33. Undetected Misstatements
34. Sampling Risk
35. Nonsampling Risk
36. Risk of Material Misstatement
37. Detection Risk
38. Inherent Risk
39. Control Risk
40. Substantive Tests
41. Governmental Entities
42. Emphasis of Matter
43. Written Representation
44. Management Representation
45. Initial Audit Engagement
46. Qualified Opinion
47. Adverse Opinion
48. Actual Financial Results
49. Disclaimer of Option
50. Risk Assessment Procedures
51. Tests of Controls
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