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 کلیات

 دامىٍ کاربرد 
ضیـعی ي اخـطای ػمایـبت حسبثطسـی غـًضتُبی مـبلی مـی         ایه استبوساضز، ثٍ مًضًع مسئًلیت حسبثطس زض ظمیىٍ ثىبضگیطی مفًُم اَمیت زض ثطوبمٍ . 2

بثطسی ي اثـط تحطیفُـبی اغـنش وطـسٌ )زض     ، وحًٌ ثىبضگیطی مفًُم اَمیت زض اضظیبثی اثط تحطیفُبی ضىبسبیی ضسٌ ثط حس5612پطزاظز. زض استبوساضز 
 غًضت يخًز( ثط غًضتُبی مبلی تططیح ضسٌ است.

 اَمیت در حسابرسي
َمیـت زض  زض استبوساضزَبی حسبثساضی، مفًُم اَمیت زض ظمیىٍ تُیٍ ي اضائٍ غًضتُبی مبلی مًضز ثحث لطاض گطفتٍ است. زض ایه استبوساضزَب، مفُـًم ا  . 3

 است; لبلت مًاضز ظیط تططیح ضسٌ
  ضًز وٍ ثغًض مىغمی اوتظبض ضيز ثٍ تىُبیی یـب زض مدمـًع، ثتًاوـس ثـط تػـمیمبت       تامی می ثباَمیتتحطیفُب، ضبمل اعنػبت گعاضش وطسٌ، ظمبوی

 ضًز، اثط ثگصاضز، وىىسگبن وٍ ثط مجىبی غًضتُبی مبلی اتربش می التػبزی استفبزٌ
  گیطز، ي  ضًز ي تحت تأثیط اوساظٌ یب مبَیت یه تحطیف یب َط زي لطاض می میلضبيت زض مًضز اَمیت ثب تًخٍ ثٍ ضطایظ مًخًز اودبم 
 ٌوىىسگبن ثٍ ػىـًان   وىىسگبن غًضتُبی مبلی، ثب تًخٍ ثٍ ویبظَبی اعنػبتی مطتطن استفبزٌ لضبيت زضثبضٌ مًضًػبت ثباَمیت اظ زیسگبٌ استفبز

وىىسگبن ذبظ، وٍ ممىه است ویبظَبی اعنػبتی ثسـیبض متفـبيتی زاضـتٍ     زٌگیطز. اثط احتمبلی تحطیفُب ثط تػمیمبت استفب یه گطيٌ، ضىل می
 گیطز.   ثبضىس، مًضز تًخٍ لطاض ومی

   وىس. يیژگیُبی یبز ضسٌ مجىبی مىبسجی ضا ثطای تؼییه سغح اَمیت تًسظ حسبثطس فطاَم می

وىىـسگبن   ضـت حسـبثطس اظ ویبظَـبی اعنػـبتی اسـتفبزٌ     ای است ي ذًز تحـت تـأثیط ثطزا   تؼییه سغح اَمیت تًسظ حسبثطس مستاعم لضبيت حطفٍ . 4
 وىىسگبن; مبلی لطاض زاضز. لصا مىغمی است وٍ حسبثطس فطؼ وىس ایه استفبزٌ غًضتُبی

ظمیىٍ فؼبلیتُبی التػبزی ي تدبضی ي َمچىیه حسبثساضی ضىبذت مىبسجی زاضوس ي مبیاىس اعنػبت مىسضج زض غًضتُبی مـبلی ضا ثـب    زض ـ الف
 غبلؼٍ وىىس.زلت الظم م

 وىىس وٍ غًضتُبی مبلی ثب تًخٍ ثٍ سغًش اَمیت، تُیٍ، اضائٍ ي حسبثطسی ضسٌ است. زضن می ـ ة

 ضًز، آگبَی زاضوس. ، لضبيت ي زض وظط گطفته ضيیسازَبی آتی تؼییه میثطايضزگیطی مجبلغی وٍ ثط مجىبی  اظ اثُبمبت شاتی اوساظٌ ـ ح

 وىىس. مبلی، تػمیمبت التػبزی مىغمی اتربش می ثط مجىبی اعنػبت مىسضج زض غًضتُبی ـ ت
5 .     ٍ ضـًز، زض اضظیـبثی اثـط     ضیـعی ي اخـطای ػمایـبت حسبثطسـی ثىبضگطفتـٍ مـی       مفًُم اَمیت تًسظ حسبثطس ػنيٌ ثط آوىـٍ زض َـط زي مطحاـٍ ثطوبمـ

ی ي َمچىـیه زض تؼیـیه وـًع ارُـبضوظط زض     تحطیفُبی ضىبسبیی ضسٌ ثط حسبثطسی ي اثط تحطیفُبی اغنش وطسٌ )زض غًضت يخًز( ثط غـًضتُبی مـبل  
 (2ـ گیطز. )ضن; ثىس ت گعاضش حسبثطس مًضز استفبزٌ لطاض می

وىس. چىیه لضبيتی، مجىـبیی ضا ثـطای مـًاضز ظیـط      ضًز لضبيت می تامی می ثباَمیتضیعی حسبثطسی، زضثبضٌ اوساظٌ تحطیفُبیی وٍ  حسبثطس زض ثطوبمٍ . 6
 آيضز; فطاَم می

 ت، ظمبوجىسی اخطا ي میعان ضيضُبی اضظیبثی ذغط،تؼییه مبَی ـ الف
 تطریع ي اضظیبثی ذغطَبی تحطیف ثباَمیت، ي ـ ة
 تؼییه مبَیت، ظمبوجىسی اخطا ي میعان ضيضُبی حسبثطسی الظم. ـ ح

ب زض مدمـًع( اظ آن سـغح   تحطیفُبی اغنش وطسٌ )ثٍ تىُـبیی یـ   ضیعی حسبثطسی ضطيضتبً ثٍ ایه مؼىب ویست وٍ اگط سغح اَمیت تؼییه ضسٌ زض ثطوبمٍ
تامی وىس، َطچىس وـٍ   ثباَمیتاَمیت تامی ذًاَس ضس. ضطایظ ثطذی اظ ایه تحطیفُب ممىه است ثبػث ضًز حسبثطس آوُب ضا  ومتط ثبضس َمًاضٌ ثی

 ثباَمیـت مبَیتطـبن   مجاغ آوُب ومتط اظ سغح اَمیت تؼییه ضسٌ ثبضس. اگطچٍ، عطاحی ضيضُبی حسبثطسی ثطای وطف تحطیفُبیی وٍ غـطفبً ثـٍ زلیـل   
ثی َستىس، غیطػمای است، ثب ایه حبل، حسبثطس وٍ تىُب اوساظٌ ثاىٍ مبَیت تحطیفُبی اغنش وطسٌ يضطایظ ذبظ پسیـس آمـسن آوُـب ضا َىگـبم اضظیـب     

 .3زَس آثبضضبن ثط غًضتُبی مبلی مًضز تًخٍ لطاض می

                                                                                                                                                                            
 

 “اضظیبثی تحطیفُبی ضىبسبیی ضسٌ زض حسبثطسی”، 561استبوساضز حسبثطسی  .2
 27ـ ، ثىس ت561استبوساضز حسبثطسی  .3
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 تاریخ اجرا
 االخطاست. ضًز، الظم ي پس اظ آن ضطيع می 24:3مبلی آوُب اظ ايل فطيضزیه  ایه استبوساضز ثطای حسبثطسی غًضتُبی مبلی وٍ زيضٌ . 7

 هدف
 ضیعی ي اخطای ػمایبت حسبثطسی است. َسف حسبثطس، ثىبضگیطی غحیح مفًُم اَمیت زض ثطوبمٍ . 8

 تعریف
بثطس ومتط اظ سـغح اَمیـت تؼیـیه ضـسٌ ثـطای      اظ لحبػ ممبغس استبوساضزَبی حسبثطسی، اَمیت زض اخطا ثٍ مؼىی مجاغ یب مجبلغی است وٍ تًسظ حس . 9

ضًز تب ثسیه تطتیت احتمبل فعيوی مدمًع تحطیفُبی وطف وطسٌ ي اغـنش وطـسٌ اظ سـغح     غًضتُبی مبلی ثٍ ػىًان یه مدمًػٍ ياحس، تؼییه می
اضز ممتضی، اَمیت زض اخطا، ثٍ مجاـغ  اَمیت تؼییه ضسٌ ثطای غًضتُبی مبلی ثٍ ػىًان یه مدمًػٍ ياحس ثٍ سغح پبییه ي مىبسجی وبَص یبثس. زض مً

 ضًز. یب مجبلغی ومتط اظ سغح یب سغًش اَمیت تؼییه ضسٌ تًسظ حسبثطس ثطای گطيٌ مؼبمنت، مبوسٌ حسبثُب یب مًاضز افطبی ذبظ ویع اعنق می

 الزامات

 ریسی حسابرسي تعییه سطح اَمیت ي اَمیت در اجرا َىگام بروامٍ

ی حسبثطسی ثبیس سغح اَمیت ضا ثطای غًضتُبی مبلی ثٍ ػىًان یـه مدمًػـٍ ياحـس تؼیـیه وىـس. اگـط زض ضـطایظ        حسبثطس َىگبم تسيیه عطش وا . :
ذبظ ياحس تدبضی، یه یب چىس گطيٌ مؼبمنت، مبوسٌ حسبثُب یب مًاضز افطبی ذبغی يخًز زاضتٍ ثبضـس وـٍ زض غـًضت تحطیـف آوُـب ثـٍ مجـبلغی        

مـبلی ثـٍ ػىـًان یـه مدمًػـٍ ياحـس، ثـٍ عـًض مىغمـی اوتظـبض ضيز وـٍ تػـمیمبت التػـبزی              ومتط اظ سغح اَمیت تؼیـیه ضـسٌ ثـطای غـًضتُبی     
وىىسگبن غًضتُبی مبلی ضا تحت تأثیط لطاض زَس، حسبثطس ثبیس سغح یب سغًش اَمیت مًضز استفبزٌ ثطای آن گطيٌ مؼبمنت، مبوـسٌ حسـبثُب    استفبزٌ

 (.22ـ تب ت 3ـ یب مًاضز افطبی ذبظ ضا تؼییه وىس)ضن; ثىسَبی ت

ي تؼییه مبَیت، ظمبوجىسی اخطا ي میعان ضيضُبی حسبثطسـی الظم، تؼیـیه    ثباَمیتحسبثطس ثبیس اَمیت زض اخطا ضا ثب َسف اضظیبثی ذغطَبی تحطیف  . 21
 (.23ـ وىس )ضن; ثىس ت

 تجذیذ وظر در سطح اَمیت با پیشرفت کار حسابرسي
تی زست یبثس وٍ زض غًضت آگبَی اظ آن زض ظمبن ضطيع حسبثطسی، سغح اَمیت متفـبيتی ضا  چىبوچٍ حسبثطس ثب پیططفت وبض حسبثطسی ثٍ اعنػب . 22

وطز، الظم است زض سغح اَمیت ثطای غًضتُبی مبلی ثٍ ػىًان یه مدمًػٍ ياحس ثبظوگطی وىس )زض مًاضز ممتضـی الظم اسـت سـغح یـب      تؼییه می
 (24ـ  افطبی ذبظ ویع ثبظوگطی ضًز(. )ضن; ثىس تسغًش اَمیت مطثًط ثٍ گطيٌ مؼبمنت، مبوسٌ حسبثُب یب مًاضز 

چىبوچٍ حسبثطس َىگبم اخطای ػمایبت حسبثطسی ثٍ ایه وتیدٍ ثطسس وٍ الظم است سغح اَمیت پبییه تطی ضا ثطای غًضتُبی مـبلی ثـٍ ػىـًان یـه      . 23
ش اَمیت مطثًط ثٍ گطيٌ مؼبمنت، مبوـسٌ حسـبثُب یـب    مدمًػٍ ياحس وسجت ثٍ سغح اَمیت تؼییه ضسٌ ايلیٍ زض وظط گیطز )ي یب زض مًضز سغح یب سغً

ای زست یبثس(، يی ثبیس ػنيٌ ثط تؼییه ضطيضت ثبظوگطی زض سـغح اَمیـت زض اخـطا، مىبسـت ثـًزن مبَیـت،        مًاضز افطبی ذبظ ویع ثٍ چىیه وتیدٍ
 ظمبوجىسی ي میعان ضيضُبی حسبثطسی ضا ثطضسی وىس.

 مستىذسازی

 ;2ثطسی مطثًط ثٍ مجبلغ ظیط ي ػًامل زض وظط گطفتٍ ضسٌ زض تؼییه آوُب ضا گطزآيضی ومبیسحسبثطس ثبیس مستىسات حسب . 24

 (،:سغح اَمیت ثطای غًضتُبی مبلی ثٍ ػىًان یه مدمًػٍ ياحس )ضن; ثىس  ـ الف
 (،:زض غًضت ضطيضت، سغح یب سغًش اَمیت ثطای گطيٌ مؼبمنت، مبوسٌ حسبثُب ي مًاضز افطبی ذبظ )ضن; ثىس  ـ ة
 (، ي21سغح اَمیت زض اخطا )ضن; ثىس  ـ ح
 (.23ي  22ثب پیططفت وبض حسبثطسی )ضن; ثىسَبی  “ح” تب “الف”َطگًوٍ تدسیس وظط زض سغًش اَمیت مغطش ضسٌ زض ثىسَبی ـ ت

*** 
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 کاربردی توضیحات

 (5)ضن; ثىس اَمیت ي خطر حسابرسي 

وست اعمیىبن مؼمًل زضثبضٌ ایه مًضًع وٍ آیب غـًضتُبی مـبلی ثـٍ    زض حسبثطسی غًضتُبی مبلی، َسف وای حسبثطس ػجبضت است اظ  .2ـ ت
سـبظز   ػىًان یه مدمًػٍ ياحس ػبضی اظ تحطیف ثباَمیت وبضی اظ تمات یب اضتجبٌ است یب ذیط. زستیبثی ثٍ ایه َسف حسبثطس ضا لبزض می

، عجك استبوساضزَبی حسـبثساضی تُیـٍ ضـسٌ    ثباَمیتَبی  تب ثطاسبس استبوساضزَبی حسبثطسی زضثبضٌ ایىىٍ آیب غًضتُبی مبلی اظ تمبم خىجٍ

حسـبثطس ثـب    2َبی ذًز، وسجت ثٍ تُیٍ ي اضائٍ گعاضش زض مًضز غًضتُبی مبلی السام ومبیـس.  است یب ذیط، ارُبضوظط وىس ي ثب تًخٍ ثٍ یبفتٍ

. ذغـط  3وىـس  ؼمـًل وسـت مـی   آيضی ضًاَس وبفی ي مىبست ثطای وبَص ذغط حسبثطسی ثٍ سغحی پبییه ي لبثل پصیطش، اعمیىـبن م  خمغ
است ارُبض وظط وبمىبست اضائٍ وىس. ذغط  ثباَمیتغًضتُبی مبلی حبيی تحطیف  حسبثطسی ثسان مؼىی است وٍ حسبثطس زض ضطایغی وٍ

. اَمیـت ي ذغـط حسبثطسـی زض تمـبم مطاحـل حسبثطسـی ثـٍ        4حسبثطسی، تبثؼی اظ ذغطَبی تحطیف ثباَمیت ي ذغـط ػـسم وطـف اسـت    
 گیطز; ط، مًضز تًخٍ لطاض میذػًظ زض مطاحل ظی

 ،5تطریع ي اضظیبثی ذغطَبی تحطیف ثباَمیت ـ الف

 ، ي6تؼییه مبَیت، ظمبوجىسی اخطا ي میعان ضيضُبی حسبثطسی الظم ـ ة

 .8ي ثط ارُبضوظط زض گعاضش حسبثطس 7اضظیبثی اثط تحطیفُبی اغنش وطسٌ )زض غًضت يخًز( ثط غًضتُبی مبلی ـ ح

 اجرا َىگام بروامٍ ریسی حسابرسي در یتت ي اَمیاَم سطح تعییه

 (:)ضن; ثىس  مالحظات خاص ياحذَای بخش عمًمي

ن .3ـ ت ثط ایه،   ضيوس. ػنيٌ وىىسگبن اغای غًضتُبی مبلی ياحسَبی ثرص ػمًمی ثطمبض می گصاضی ي زستگبَُبی وظبضتی اغات اظ خماٍ استفبزٌ مطاخغ لبًو
تی غیط اظ تػمیمبت التػبزی ویع مًضز استفبزٌ لطاض گیطز. ثىبثطایه، تؼییه سغح اَمیت ثطای غـًضتُبی  غًضتُبی مبلی ممىه است ثطای اتربش تػمیمب

ًاضز افطبی ذبظ( زض حسبثطسی ب ي م ًان یه مدمًػٍ ياحس )ي زض غًضت لعيم، سغح یب سغًش اَمیت ثطای گطيٌ مؼبمنت، مبوسٌ حسبُث  مبلی ٍث ػى
نغًضتُبی مبلی یه ياحس ثرص ػمًمی، تحت ت ًوی، ممطضاتی ي یب سبیط العامبت ي ویبظَبی اعنػبت مبلی مطاخغ لبًو گصاضی ي ػمًم  أثیط العامبت لبو

 گیطز. َبی ثرص ػمًمی، لطاض می مطزم زض ضاثغٍ ثب ثطوبمٍ

 (:)ضن; ثىس  طًرتُای مالي بٍ عىًان یک مجمًعٍ ياحذبرای اَمیت  سطحتعییه بٍ مىظًر  ی مشخضمعیارَا بکارگیری

ای است. اغات زضغس مؼیىی اظ یه مؼیبض ثٍ ػىًان ومغٍ ضـطيع زض تؼیـیه سـغح اَمیـت      تؼییه سغح اَمیت مستاعم اػمبل لضبيت حطفٍ .4ـ ت
ضًز. ػًامای وٍ ممىه است اوتربة یه مؼیـبض مىبسـت ثـطای ایـه      ثطای غًضتُبی مبلی ثٍ ػىًان یه مدمًػٍ ياحس، زض وظط گطفتٍ می

 ػجبضت است اظ;مىظًض ضا تحت تأثیط لطاض زَس 
 ٍَب(، اخعای غًضتُبی مبلی )مبوىس زاضاییُب، ثسَیُب، حمًق غبحجبن سطمبیٍ، زضآمسَب ي َعیى 

 ٌوىىسگبن ممىـه اسـت ثـطای     وىىسگبن اظ غًضتُبی مبلی یه ياحس تدبضی لطاض زاضز )ثٍ ػىًان مثبل، استفبزٌ النمی وٍ مًضز تًخٍ يیژٌ استفبز
 سًز، زضآمس یب ذبلع زاضاییُب تمطوع ومبیىس(،اضظیبثی ػماىطز مبلی، ثط میعان 

 وىس، مبَیت ياحس تدبضی، مًلؼیت آن زض چطذٍ ػمط، وًع غىؼت ي محیظ التػبزی وٍ ياحس تدبضی زض آن فؼبلیت می 

                                                                                                                                                                            
 

 22، ثىس “(24:2اَساف وای حسبثطس مستمل ي اودبم حسبثطسی عجك استبوساضزَبی حسبثطسی )تدسیسوظط ضسٌ”، 311استبوساضز حسبثطسی  .2

 28، ثىس 311استبوساضز حسبثطسی  .3

 ـ خ 24، ثىس 311استبوساضز حسبثطسی  .4

 “(24:4ضسٌ  تدبضی ي محیظ آن )تدسیسوظط عطیك ضىبذت ياحس ذغطَبی تحطیف ثباَمیت اظتطریع ي اضظیبثی ”، 426استبوساضز حسبثطسی  .5

 “(24:4ضسٌ  ضسٌ )تدسیسوظط ثطذًضزَبی حسبثطس ثب ذغطَبی اضظیبثی”، 441استبوساضز حسبثطسی  .6
 561استبوساضز حسبثطسی  .7

 “(:249ضسٌ مبلی )تدسیسوظط  گعاضضگطی وسجت ثٍ غًضتُبی”، 811استبوساضز حسبثطسی  .8



 023استاندارد حسابرسی 

 ریزی و اجرای عملیات حسابرسی اهمیت در برنامه

 (24:3)تدسیسوظط ضسٌ 
 

6 

      مطاؼ تـبمیه  سبذتبض مبلىیت ياحس تدبضی ي ضيضُبی مًضز استفبزٌ ثطای تأمیه مبلی )ثٍ ػىًان مثبل، چىبوچٍ ياحـس تدـبضی غـطفب اظ عطیـك اسـت

وىىسگبن غًضتُبی مبلی ممىه است ثٍ زاضاییُب ي ازػبَبی وسجت ثٍ آوُـب ثیطـتط    مبلی ومبیس ي وٍ اظ عطیك افعایص سطمبیٍ، زض ایه غًضت استفبزٌ

 اظ میعان سًز تًخٍ زاضتٍ ثبضىس(، ي

 .وًسبن وسجی مؼیبض مًضز وظط 

ًٍو مؼیبضَبیی وٍ ثب تًخٍ ٍث ضطایظ ياحس تدبضی م .5ـ ت ًاوس مىبست ثبضس، ضبمل النم غًضت سًز ي ظیبن اظ لجیل سًز لجل اظ مبلیبت، خمـغ زضآمـسَب،    یوم ت

َب ي یب خمغ حمًق غبحجبن سطمبیٍ یب ذبلع زاضاییُب است. زض ياحسَبی تدبضی اوتفبػی اغات سًز لجـل اظ مبلیـبت وبضـی اظ     سًز وبذبلع، خمغ َعیىٍ

ًان مؼیبض مًض سبن ظیبزی زاضتٍ ثبضـس   گیطز. ظمبوی ز استفبزٌ لطاض میػمایبت زض حبل تسايم ٍث ػى وٍ سًز لجل اظ مبلیبت وبضی اظ ػمایبت زض حبل تسايم ًو

 تط ثبضس. استفبزٌ اظ مؼیبضَبی زیگطی َمچًن سًز وبذبلع یب خمغ زضآمسَب ممىه است مىبست

ٌ      َبی مبلی مًضز استفبزٌ مؼمًالً ض زض ضاثغٍ ثب مؼیبض اوتربة ضسٌ، زازٌ .6ـ ت َـبی گصضـتٍ،    بمل ػماىـطز مـبلی ي يضـؼیت مـبلی مطثـًط ثـٍ زيض

َبی اودبم ضـسٌ ثـطای زيضٌ مـًضز ضسـیسگی ي      ثیىی َب یب پیص آذطیه ػماىطز مبلی ي يضؼیت مبلی مطثًط ثٍ زيضٌ مًضز ضسیسگی، ثًزخٍ

ل یه ياحس تدبضی ػمـسٌ( ي ضـطایظ   زض محیظ ياحس تدبضی )ثٍ ػىًان مثبل، تحػی ثباَمیتَمچىیه تؼسینت اودبم ضسٌ ثبثت تغییطات 

وٍ سـغح اَمیـت ثـطای     ثبضىس. ثطای مثبل، ثٍ ػىًان یه ومغٍ ضطيع، زض غًضتی  غىؼت یب محیظ التػبزی محل فؼبلیت ياحس تدبضی می

 ضـًز، ایدـبز   غًضتُبی مبلی یه ياحس تدبضی ذبظ ثط حست زضغسی اظ سًز لجل اظ مبلیبت وبضی اظ ػمایبت زضحبل تسايم تؼیـیه مـی  

ضًز ممىه است حسبثطس ضا متمبػس سبظز وٍ ثٍ مىظًض تؼییه سغح اَمیـت   ضطایغی وٍ مىدط ثٍ افعایص یب وبَص غیطمىتظطٌ ایه سًز می

ثطای غًضتُبی مبلی ثٍ ػىًان یه مدمًػٍ ياحس، استفبزٌ اظ مجاغ تؼسیل ضسٌ سًز لجل اظ مبلیبت وبضی اظ ػمایبت زضحبل تسايم ثط مجىبی 

 تط است. ستوتبیح گصضتٍ مىب

ضـًز. چىبوچـٍ غـًضتُبی مـبلی ثـطای زيضٌ       زَس، مطثـًط مـی   سغح اَمیت، ثٍ غًضتُبی مبلی وٍ حسبثطس وسجت ثٍ آن گعاضش اضائٍ می .7ـ ت

ضًز یـب ياحـس تدـبضی     ضًز )ثطای مثبل زض مًاضزی وٍ یه ياحس تدبضی خسیس تأسیس می مبٌ تُیٍ  23گعاضضگطی مبلی ثیطتط یب ومتط اظ 

 ضًز. زَس(، سغح اَمیت، ثطای غًضتُبی مبلی تُیٍ ضسٌ ثطای آن زيضٌ مبلی تؼییه می ذًز ضا تغییط میسبل مبلی 

يخًز زاضز ثسیه تطتیـت وـٍ    ای ای است. ثیه زضغس تؼییه ضسٌ ي مؼیبض اوتربثی، ضاثغٍ تؼییه زضغسی اظ یه مؼیبض اوتربثی مستاعم اػمبل لضبيت حطفٍ .8ـ ت

ًان      زضغس ثىبض ضفتٍ ثطای سًز ل ًاَـس ثـًز. ثـٍ ػىـ جل اظ مبلیبت وبضی اظ ػمایبت زض حبل تسايم مؼمًالً اظ زضغس ثىبض ضفتٍ ثطای خمغ زضآمسَب ثیطـتط ذ

ًلیـسی مىبسـت ثساوـس زض حـبلی       وـٍ   مثبل، حسبثطس ممىه است پىح زضغس سًز لجل اظ مبلیبت وبضی اظ ػمایبت زض حبل تسايم ضا ثطای یـه ضـطوت ت

َب ضا ثطای یه ياحس غیطاوتفبػی مىبست تطریع زَس. ثب ایه يخًز، ثب تًخٍ ٍث ضـطایظ مًخـًز،    آمسَب یب خمغ َعیىٍممىه است یه زضغس خمغ زض

 تط مىبست ثبضس. ممىه است ثىبضگیطی زضغسَبی ثبالتط یب پبییه

 مالحظات خاص واحدهای تجاری کوچک

یه ياحس تدبضی َمًاضٌ ثب سًز حمیمـی آن تفـبيت زاضـتٍ ثبضـس )ثـٍ      وبضی اظ ػمایبت زض حبل تسايم وٍ سًز لجل اظ مبلیبت زض ضطایغی  .9ـ ت

ای اظ سًز لجل اظ مبلیبت ضا ثٍ غـًضت حمـًق ي معایـب ثطزاضـت ومبیـس( مؼیـبض        مبله، ثرص ػمسٌ ـ  ػىًان مثبل، زض مًاضزی وٍ یه مسیط

 .تط ثبضس تًاوس مىبست زیگطی )مبوىس سًز لجل اظ حمًق ي معایب ي مبلیبت( می

 خاص واحدهای بخش عمومی مالحظات

َب مىُبی زضآمسَب یب مربضج مىُبی زضیبفتیُب( ممىـه اسـت    َب )َعیىٍ َب یب ذبلع َعیىٍ زض حسبثطسی ياحسَبی ثرص ػمًمی، خمغ َعیىٍ .:ـ ت

ًمی ضا ثـط  مؼیبض مىبسجی ثطای اضظیبثی فؼبلیتُبی یه ثطوبمٍ ثبضس. زض مًاضزی وٍ ياحس ثرص ػمًمی مسئًلیت حفبرـت اظ زاضاییُـبی ػمـ   

 ممىه است زاضاییُب مؼیبض مىبسجی ثطای تؼییه سغح اَمیت ثبضس. ػُسٌ زاضز،
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 (:)ضن; ثىس سطح یا سطًح اَمیت برای گريٌ معامالت، ماوذٌ حسابُا یا مًارد افشای خاص 

ضيز تحطیفُـبی ومتـط اظ سـغح     س وـٍ اوتظـبض   حسبثُب یب مًاضز افطبی ذبغی يخًز زاضتٍ ثبضـ   زض ثطذی مًاضز ممىه است گطيَُبی مؼبمنت، مبوسٌ .21ـ ت
تًاوـس ثـٍ    وىىسگبن غًضتُبی مبلی مؤثط ثبضس. ػًامای وٍ می اَمیت ثطای غًضتُبی مبلی ثٍ ػىًان یه مدمًػٍ ياحس زض آوُب، ثط تػمیمبت استفبزٌ

 تطریع ایه مًاضز ومه وىس ثٍ ضطش ظیط است;
 گیطی یب افطـبی الـنم ذـبظ )ثـٍ ػىـًان مثـبل،        وىىسگبن زض ظمیىٍ اوساظٌ وتظبضات استفبزٌلًاویه، ممطضات یب چبضچًة گعاضضگطی مبلی مًثط ثط ا

 مؼبمنت ثب اضربظ ياثستٍ، ي حمًق ي معایبی مسیطان اخطایی ي اضوبن ضاَجطی ياحس تدبضی(.

 تًسؼٍ زض یه ضطوت زاضيیی(.َبی تحمیك ي  وىس )مبوىس َعیىٍ مًاضز افطبی اغای ثب تًخٍ ثٍ غىؼتی وٍ ياحس تدبضی زض آن فؼبلیت می 
 ٍضًز یب ذیـط )مبوىـس    َبی ذبغی اظ فؼبلیت ياحس تدبضی وٍ ثٍ عًض خساگبوٍ زض غًضتُبی مبلی افطب ضسٌ است تًخٍ ذبغی می ایىىٍ آیب ثٍ خىج

 یه ياحس تدبضی تبظٌ تحػیل ضسٌ(.

ًاض .22ـ ت ب یب م ، ثـب تًخـٍ ثـٍ ضـطایظ ذـبظ ياحـس       21ـ ز افطبی ياخس ذػًغیبت ثىـس ت حسبثطس ٍث مىظًض اضظیبثی يخًز گطيَُبی مؼبمنت، مبوسٌ حسبُث
 تدبضی ممىه است وست اعنع اظ زیسگبَُب ي اوتظبضات اضوبن ضاَجطی ي مسیطیت ياحس تدبضی ضا مفیس تطریع زَس.

 (21)ضن; ثىس  اَمیت در اجرا

َستىس، ثٍ مىعلٍ وبزیسٌ گطفته ایه يالؼیت است وٍ مدمـًع    َمیتثباضیعی حسبثطسی غطفبً ثب َسف وطف تحطیفُبیی وٍ ثٍ تىُبیی  ثطوبمٍ . 23ـ ت
غًضتُبی مبلی ضًز ي ػنيٌ ثط آن حبضیٍ اعمیىبوی ثطای تحطیفُبی  ثباَمیتاَمیت، ممىه است مىدطثٍ تحطیف  تحطیفُبی ثٍ تىُبیی ثی

ضًز  یب چىس مجاغ ثبضس( ثسیه مىظًض تؼییه می ضًز. اَمیت زض اخطا )وٍ عجك تؼطیف می تًاوس یه احتمبلی وطف وطسٌ زض وظط گطفتٍ ومی
سغح اَمیت ثطای غًضتُبی مبلی ثٍ ػىًان  ثٍ وٍ احتمبل فعيوی مدمًع تحطیفُبی وطف وطسٌ ي اغنش وطسٌ زض غًضتُبی مبلی وسجت 

یـت تؼیـیه ضـسٌ ثـطای     یه مدمًػٍ ياحس ضا ثٍ سغح پبییه ي مىبسجی وبَص زَس. ثٍ َمیه تطتیت، اَمیت زض اخطا زض ضاثغٍ ثب سـغح اَم 
ضًز وٍ احتمبل فعيوی مدمًع تحطیفُـبی وطـف وطـسٌ ي     گطيَُبی مؼبمنت، مبوسٌ حسبثُب یب مًاضز افطبی ذبظ ثسیه مىظًض تؼییه می

اغنش وطسٌ زض آوُب وسجت ثٍ سغح اَمیت تؼییه ضسٌ ثطای آن گطيٌ مؼبمنت، مبوسٌ حسبثُب یـب مـًاضز افطـبی ذـبظ ثـٍ سـغح پـبییه ي        
ٍ   مىبسجی  ای اسـت. اَمیـت زض اخـطا     وبَص یبثس. تؼییه اَمیت زض اخطا یه محبسجٍ مىبویىی سبزٌ ویست ي مستاعم اػمـبل لضـبيت حطفـ

ضًز( ي مبَیت ي میعان تحطیفُبی ضىبسبیی  ضيظ می تحت تأثیط ضىبذت حسبثطس اظ ياحس تدبضی )وٍ عی اخطای ضيضُبی اضظیبثی ذغط ثٍ
 گیطز. دٍ اوتظبضات حسبثطس زض ضاثغٍ ثب تحطیفُبی مًخًز زض زيضٌ خبضی، لطاض میَبی لجای ي زض وتی ضسٌ زض حسبثطسی

 (22)ضن; ثىس  حسابرسي با پیشرفت کار اَمیتسطح تجذیذ وظر در 

سغح اَمیت ثطای غًضتُبی مبلی ثٍ ػىًان یه مدمًػٍ ياحس )ي زض غًضت لعيم، سغح یب سغًش اَمیت ثطای گطيَُبی مؼبمنت، مبوـسٌ   .24ـ ت
افتس )ثطای مثبل، تػمیم ثٍ تًلف ثرـص   بثُب یب مًاضز افطبی ذبظ( ممىه است ثٍ زلیل تغییط زض ضطایظ،وٍ زض خطیبن حسبثطسی اتفبق میحس

ای اظ فؼبلیت ياحس تدبضی(، وست اعنػبت خسیس ي یب تغییط زض ضىبذت حسبثطس اظ ياحس تدـبضی ي ػمایـبت آن وـٍ ذـًز زض وتیدـٍ       ػمسٌ
سی حبغل ضسٌ است، ویبظ ثٍ تدسیس وظط زاضتٍ ثبضس. ثٍ ػىًان مثبل، اگط ثب پیطـطفت وـبض حسبثطسـی اوتظـبض ضيز وتـبیح      اخطای ضيضُبی حسبثط

ثیىی ضسٌ ثطای پبیبن زيضٌ )وٍ زض اثتسا ثطای تؼییه سغح اَمیت ثطای غًضتُبی مـبلی ثـٍ ػىـًان یـه مدمًػـٍ       مبلی يالؼی ثب وتبیح مبلی پیص
 ای زاضتٍ ثبضس، الظم است حسبثطس زض سغح اَمیت تدسیس وظط ومبیس. فتٍ است( تفبيت لبثل منحظٍياحس، مًضز استفبزٌ لطاض گط

 


