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 کلیات
 دامىٍ کاربرد

، هسئَلیت حسبثشس دس صهیٌِ اسصیبثی احش تحشیفْبی ضٌبسبیی ضذُ ثش حسبثشسی ٍ احش تحشیفْبی اغالح ًطـذُ، دس غـَست   دس ایي استبًذاسد . 1
، هسـئَلیت حسـبثشس ثـشای ارْـبسًسش ًسـجت ثـِ غـَستْبی هـبلی تَغـی           7111استبًذاسد  ٍرَد، ثش غَستْبی هبلی هغشح ضذُ است. دس

وٌذ وِ آیب اص ًجَد تحشی  ثباّویت دس غَستْبی هبلی ثِ عٌَاى یه هزوَعـِ ٍاحـذ    گشدیذُ است وِ ثشاسبس آى حسبثشس ثبیذ هطخع
غـَست ٍرـَد، ثـش     گیشی خـَد، احـش تحشیفْـبی اغـالح ًطـذُ، دس      ًتیزِ اعویٌبى هعمَلی وست ضذُ است یب خیش. حسبثشس هلضم است دس

ِ     غَستْبی هبلی سا عجك ایي استبًذاسد اسصیبثی وٌـذ. هسـئَلیت حسـبثشس دس لجـب       سیـضی ٍ اًزـبم    وـبسثشد غـحیم هفْـَم اّویـت دس ثشًبهـ
 تَغی  ضذُ است. 3212حسبثشسی غَستْبی هبلی، دس استبًذاسد 

 تاریخ اجرا
 االرشاست. ضَد، الصم ٍ پس اص آى ضشٍع هی 1388ایي استبًذاسد ثشای حسبثشسی غَستْبی هبلی وِ دٍسُ هبلی آى اص اٍ  فشٍسدیي  . 2

 فاهدا
 اسد ووه ثِ حسبثشس ثشای اسصیبثی هَاسد صیش است:ّذف ایي استبًذ . 3

 احش تحشیفْبی ضٌبسبیی ضذُ ثش حسبثشسی، ٍ ـ ال 
 احش تحشیفْبی اغالح ًطذُ ثش غَستْبی هبلی. ـ ة

 تعاریف
 ، اغغالحبت صیش ثب هعبًی هطخع ضذُ ثشای آًْب ثىبس سفتِ است:ّبی حسبثشسی استبًذاسد دس . 4

ضخبظ( یب سبصهبى )سبصهبًْبی( هسئَ  ًسبست ثش ّذایت ساّجـشدی ٍ تعْـذات هـشتجظ ثـب پبسـخوَیی ٍاحـذ       ضخع )اـ   ارکان راهبری ـ ال 
هـذیشُ   تزبسی است. ایي ًسبست، ضبهل ًسبست ثش فشایٌذ گضاسضوشی هبلی است. دس اغلت ٍاحذّبی تزبسی هٌسَس اص ایي اغغالح، ّیئت

 عبهل یب سبیش اسوبى هطبثِ ثبضذ. اهٌب، ّیئت ی، هوىي است ضبهل ّیئتاست، لیىي ثستِ ثِ سبختبس تطىیالتی ٍ حمَلی ٍاحذ تزبس
ثٌـذی، اسائـِ    ثٌذی، اسائِ، یب افطبی یه للن گضاسش ضذُ دس غَستْبی هبلی ٍ هجلغ، ًحَُ عجمِ ّش گًَِ هغبیشت ثیي هجلغ، ًحَُ عجمِ .تحریف ـ ة

 (1ـ ىي است ًبضی اص اضتجبُ یب تملت ثبضذ. )سن: ثٌذ تیب افطبی آى للن عجك الضاهبت استبًذاسدّبی حسبثذاسی. تحشیفْب هو
ًحَ هغلَة اسائـِ ضـذُ یـب خیـش، ارْـبسًسش       ّبی ثباّویت ثِ دس هَاسدی وِ حسبثشس سارع ثِ ایٌىِ آیب غَستْبی هبلی اص توبم رٌجِ 

افطب است وِ ثٌب ثِ لضبٍت حسبثشس، ثٌذی، اسائِ یب هَاسد  وٌذ، تحشیفْب ّوچٌیي ضبهل آى دستِ اص تعذیالت دس هجبلغ، ًحَُ عجمِ هی
 ّبی ثباّویت، ضشٍسی است. اعوب  آى ثشای اسائِ هغلَة غَستْبی هبلی اص توبم رٌجِ

 تحشیفْبیی وِ حسبثشس دس رشیبى حسبثشسی گشدآٍسی وشدُ، ٍلی ٌَّص اغالح ًطذُ است. .تحریفهای اصالح نشده ـ ح

 السامات
 گردآيری تحریفُای شىاسایي شذٌ

ذّبی تحسبثش . 5 َاسدی وِ هطخػبً ًبچیض است، گشدآٍسی وٌذ. )سن: ٌث  (3ـ ٍ ت 2ـ س ثبیذ تحشیفْبی ضٌبسبیی ضذُ دس رشیبى حسبثشسی سا، غیش اص ه
 تًجٍ بٍ تحریفُای شىاسایي شذٌ َمسمان با پیشرفت کار حسابرسي

 شسی ًیبصهٌذ تزذیذًسش است یب خیش:غَست ٍرَد ضشایظ صیش ثبیذ هطخع وٌذ وِ آیب عشح ولی ٍ ثشًبهِ حسبث حسبثشس دس . 6
غَست تزویع ثـب تحشیفْـبی    هبّیت تحشیفْبی ضٌبسبیی ضذُ ٍ ضشایظ ٍلَع آًْب ثیبًوش اهىبى ٍرَد تحشیفْبی دیوشی ثبضذ وِ دس ـ ال 

 (4ـ تَاًذ ثباّویت للوذاد ضَد، )سن: ثٌذ ت گشدآٍسی ضذُ دس رشیبى حسبثشسی، هی
 (5ـ ثبضذ. )سن: ثٌذ ت 321دس رشیبى حسبثشسی، ًضدیه ثِ سغم اّویت تعییي ضذُ عجك استبًذاسد هزوَع تحشیفْبی گشدآٍسی ضذُ  ـ ة

ذ، اگش هذیشیت ثٌب ثِ دسخَاست حسبثشس، گشٍّی اص هعبهالت، هبًذُ حسبثْب، یب هَاسد افطب سا ثشسسی ٍ تحشیفْبی وط  ضذُ سا اغالح وـشدُ ثبضـ   . 7
 (6ـ َد تحشیفْبی اغالح ًطذُ، سٍضْبی حسبثشسی الصم سا ارشا وٌذ.)سن: ثٌذ تحسبثشس ثبیذ ثشای هطخع ًوَدى ٍرَد یب ًج

 رساوي ي اصالح تحریفُا اطالع
حسبثشس ثبیذ ّوِ تحشیفْبی گشدآٍسی ضذُ دس رشیبى حسبثشسی سا ثِ هَلع ثِ اعالع سغم هٌبسجی اص هـذیشیت ارشایـی ثشسـبًذ، هوـش ایٌىـِ عجـك        . 8

 (9ـ تب ت 7ـ حسبثشس ثبیذ اص هذیشیت ارشایی ثخَاّذ وِ آى تحشیفْب سا اغالح وٌذ. )سن: ثٌذّبی ت 3ع ضذُ ثبضذ.لبًَى یب همشسات اص ایي وبس هٌ
اگش هذیشیت ارشایی اص اغالح ثشخی یب ّوِ تحشیفْبی گضاسش ضذُ تَسظ حسبثشس خَدداسی وٌذ، حسبثشس هلـضم اسـت دالیـل هـذیشیت ثـشای       . 9

ٌوبم اسصیبثی ایٌىِ آیب غَستْبی هبلی ثِ عٌَاى یه هزوَعـِ ٍاحـذ عـبسی اص تحشیـ  ثباّویـت اسـت یـب        خَدداسی اص اغالح سا هطخع وٌذ ٍ ّ
 (11ـ خیش، آى دالیل سا هَسد تَرِ لشاس دّذ. )سن: ثٌذ ت

                                                                                                                                                                            
 

 “(1389هبلی )تزذیذًسش ضذُ  گضاسضوشی ًسجت ثِ غَستْبی”، 711استبًذاسد حسبثشسی  .1
 “(1392شسی )تزذیذًسش ضذُ سیضی ٍ ارشای عولیبت حسبث ثشًبهِاّویت دس ”، 321استبًذاسد حسبثشسی  .2

 7، ثٌذ “سسبًی ثِ اسوبى ساّجشی اعالع”، 261استبًذاسد حسبثشسی  .3
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 ارزیابي اثر تحریفُای اصالح وشذٌ

سا دٍثبسُ اسصیبثی وٌذ تـب هطـخع ضـَد وـِ      321تبًذاسد پیص اص اسصیبثی احش تحشیفْبی اغالح ًطذُ، حسبثشس ثبیذ سغم اّویت تعییي ضذُ عجك اس .11
 (12ـ ٍ ت 11ـ آیب ثب تَرِ ثِ ًتبیذ هبلی ٍالعی ٍاحذ تزبسی، ایي سغم ّوچٌبى هٌبست است یب خیش. )سن: ثٌذّبی ت

ویت است یب خیش. ثذیي هٌ .11 ْبیی یب دس هزوَع، ثبّا ِ ٌت ُ، ث ْبی اغالحً طذ ِ آیب تحشیف َاسد صیش سا اسصیبثی وٌذ:حسبثشس ثبیذ هطخع وٌذ و  سَس، حسبثشس ثبیذ ه
هبّیت ٍ هیضاى تحشیفْب، ّن دس ساثغِ ثب گشٍّْبی هعبهالت، هبًذُ حسبثْب یب هَاسد افطبی هشثَط ٍ ّن غَستْبی هبلی ثِ عٌَاى یـه   ـ ال 

 (21ـ ٍ ت 19ـ ، ٍ ت17ـ تب ت 13ـ هزوَعِ ٍاحذ، ٍ ضشایظ خبظ سخذاد آًْب، ٍ )سن: ثٌذّبی ت
ّبی لجل ثش گشٍّْبی هعبهالت، هبًذُ حسبثْب یب هَاسد افطبی هشثَط ٍ غَستْبی هـبلی ثـِ    احش تحشیفْبی اغالح ًطذُ هشثَط ثِ دٍسُ ـ ة

 (18ـ . )سن: ثٌذ تعٌَاى یه هزوَعِ ٍاحذ

 ياحذ تجاری ارکان راَبریرساوي بٍ  اطالع
دس هزوَع( ثش ارْبسًسش حسبثشس سا ثِ اعالع اسوـبى ساّجـشی ٍاحـذ تزـبسی ثشسـبًذ       حسبثشس ثبیذ تحشیفْبی اغالح ًطذُ ٍ آحبس آًْب )ثِ تٌْبیی یب .12

ای ثبضـذ وـِ ثـِ     ًطـذُ  وٌٌذُ تحشیفْبی اغـالح  سسبًی ثبیذ هطخع . ایي اعالع1هوش ایٌىِ ثِ هَرت لبًَى یب همشسات اص اًزبم ایي وبس هٌع ضذُ ثبضذ
 (23ـ تب ت 21ـ شیفْبی اغالح ًطذُ، اغالح ضًَذ. )سن: ثٌذّبی تتٌْبیی ثباّویت ّستٌذ. حسبثشس ثبیذ دسخَاست وٌذ وِ تح

حسبثْب یب هَاسد افطـبی هشثـَط ٍ غـَستْبی هـبلی ثـِ        ّبی لجل ثش گشٍّْبی هعبهالت، هبًذُ حسبثشس ّوچٌیي ثبیذ احش تحشیفْبی اغالح ًطذُ دٍسُ .13
 عٌَاى یه هزوَعة ٍاحذ سا ثِ اعالع اسوبى ساّجشی ٍاحذ تزبسی ثشسبًذ.

 کتبيتأییذیٍ 
طـذُ،  حسبثشس ثبیذ اص هذیشیت ارشایی، ٍ دس غَست لضٍم، اص اسوبى ساّجشی ٍاحذ تزبسی دس هَسد ایٌىِ آیب ثِ ثبٍس آًْب آحـبس تحشیفْـبی اغـالح ً    .14

ِ  اّویت است یب خیـش، تیییذیـِ وتجـی دسیبفـت وٌـذ.      ثِ تٌْبیی ٍ دس هزوَع، ثش غَستْبی هبلی ثِ عٌَاى یه هزوَعِ ٍاحذ، ثی ای اص چٌـیي   خالغـ
 (24ـ الالهی ثبیذ دس تیییذیِ هذیشیت دسد ضذُ یب پیَست آى ضَد. )سن: ثٌذ ت

 مستىذسازی
 (25ـ : )سن: ثٌذ ت2هستٌذسبصی حسبثشسی ثبیذ ضبهل هَاسد صیش ثبضذ .15

 (،5ضَد )ثٌذ هجلغی وِ تحشیفْبی ووتش اص آى هطخػبً ًبچیض هحسَة هی ـ ال 
 (، 12ٍٍ  8، 5اًذ یب خیش )ثٌذّبی  ی ضذُ دس رشیبى حسبثشسی ٍ ایٌىِ آیب آًْب اغالح ضذُّوِ تحشیفْبی گشدآٍس ـ ة
ایي هَسد وِ آیـب تحشیفْـبی اغـالح ًطـذُ، ثـِ تٌْـبیی یـب دس هزوـَع، ثباّویـت ّسـتٌذ یـب خیـش، ٍ هجٌـبی               گیشی حسبثشس دس ًتیزِ ـ ح

 (.11گیشی هزوَس )ثٌذ   ًتیزِ
*** 

 توضیحات کاربردی

 ـ ال ( 4ن: ثٌذ )ستحریفُا 
 تحشیفْب هوىي است ًتیزِ ٍلَع هَاسد صیش ثبضذ: .1ـ ت

 ّبی هجٌبی تْیِ غَستْبی هبلی، دلتی دس گشدآٍسی یب پشداصش دادُ ثی ـ ال 
 حزف یه هجلغ یب یه هَسد افطب، ـ ة
 حسبثذاسی ًبدسست ًبضی اص ًبدیذُ گشفتي، یب تفسیش ًبدسست ٍالعیبت، ٍ ثشاٍسد ـ ح
ِ     ّبی حسبثذاسی وِ حسبثشس آى سا ًبهعمَ  هیثشاٍسدهذیشیت دس خػَظ  لضبٍتْبی ـ ت ّـبی   داًذ یـب اًتخـبة ٍ ثىـبسگیشی سٍیـ

 وٌذ. حسبثذاسی وِ حسبثشس آى سا ًبهٌبست اسصیبثی هی
 اسائِ ضذُ است. 2413ّبیی اص تحشیفْبی ًبضی اص تملت دس استبًذاسد  ًوًَِ

 (5)سن: ثٌذ تحریفُای شىاسایي شذٌ  گردآيری
ضَد ٍ ًیبص ثِ گشدآٍسی ًذاسد، چـشا وـِ ٍی    حسبثشس هوىي است هجلغی سا تعییي وٌذ وِ تحشیفْبی ووتش اص آى هطخػبً ًبچیض هحسَة هی .2ـ ت

“ اّویـت  ثـی ”، هتشادف اغـغالح  “هطخػبً ًبچیض”اًتسبس داسد گشدآٍسی چٌیي هجبلغی احش ثباّویتی ثش غَستْبی هبلی ًخَاّذ داضت. اغغالح 
اسـت، ٍ خـَاُ ثـِ تٌْـبیی یـب دس هزوـَع دسًسـش         321یفْبی هطخػبً ًبچیض، ثسیبس ووتش اص سغم اّویت تعییي ضذُ عجك استبًذاسد ًیست. تحش

ضـًَذ. ّـش گـبُ دس     گشفتِ ضًَذ ٍ خَاُ ثشاسبس هعیبسّبی اًذاصُ، هبّیت یب ضشایظ هَسد لضبٍت لشاس گشفتِ ثبضٌذ، ثذٍى تشدیذ ًبچیض تلمی هی
 ثبضٌذ یب خیش، تشدیذ ٍرَد داضتِ ثبضذ، هَضَع سا ًجبیذ هطخػبً ًبچیض داًست. چٌذ للن هطخػبً ًبچیض هیثبسُ ایٌىِ یه یب 

                                                                                                                                                                            
 

 7، ثٌذ 261استبًذاسد حسبثشسی  .1
 6ٍ ت ـ  11تب  8، ثٌذّبی “(1395)تزذیذًسش ضذُ  ات حسبثشسیهستٌذ”، 231استبًذاسد حسبثشسی  .2
 6تب ت ـ  1، ثٌذّبی ت ـ “(1394ثب تملت، دس حسبثشسی غَستْبی هبلی )تزذیذًسش ضذُ  جبطاست دسهسئَلیت حسبثشس ”، 241استبًذاسد حسبثشسی  .3
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سسـبًی تحشیفْـب ثـِ هـذیشیت ارشایـی ٍ اسوـبى        ثشای ووه ثِ حسبثشس دس اسصیبثی احش تحشیفْبی گشدآٍسی ضذُ دس رشیبى حسبثشسـی ٍ اعـالع   .3ـ ت
 تَاًذ هفیذ ثبضذ. یي تحشیفْبی لغعی، تحشیفْبی لضبٍتی ٍ تحشیفْبی تعوین یبفتِ، هیضذى ث ساّجشی ٍاحذ تزبسی، توبیض لبئل

 .تحشیفْبی لغعی، تحشیفْبیی ّستٌذ وِ دسثبسُ آًْب ّیچ تشدیذی ٍرَد ًذاسد 
  داًـذ یـب    ّبی حسبثذاسی است وِ حسـبثشس آًْـب سا ًـبهعمَ  هـی    ثشاٍسدتحشیفْبی لضبٍتی، تفبٍتْبی ًبضی اص لضبٍتْبی هذیشیت دس خػَظ

 وٌذ. ّبی حسبثذاسی است وِ حسبثشس آًْب سا ًبهٌبست اسصیبثی هی هعلَ  اًتخبة یب ثىبسگیشی سٍیِ

  حسـبثشس اص تحشیفْـبی هَرـَد دس ربهعـِ وـِ هتضـوي تعوـین تحشیفْـبی ضٌبسـبیی ضـذُ دس            ثـشاٍسد تحشیفْبی تعوین یبفتِ، عجبستٌذ اص ثْتشیي
یبفتـِ ٍ اسصیـبثی    است وِ ًوًَِ ثِ آى تعلك داسد. سٌّوَدّـبی الصم ثـشای تعیـیي تحشیفْـبی تعوـین     ای  ّبی هٌتخت حسبثشس ثِ ول ربهعِ ًوًَِ

 ثیبى ضذُ است. 5311ًتبیذ آى دس استبًذاسد 

 (7ٍ  6)سن: ثٌذّبی تحریفُای شىاسایي شذٌ َمسمان با پیشرفت کار حسابرسي تًجٍ بٍ 
هخب  دس هَاسدی  ضَاّذ هوىي است ثیبًوش ٍرَد تحشیفْبی دیوشی ثبضذ. ثشای یه تحشی  هوىي است سٍیذادی هٌحػش ثِ فشد ًجبضذ. .4ـ ت

دّذ تحشی  ًبضی اص صیشپبگزاسدى وٌتشلْبی داخلی است یب ًبضی اص هفشٍضبت یب سٍضْبی اسصضیبثی ًبهٌبسـجی   وِ حسبثشس تطخیع هی
 ْبی دیوش ًیض ٍرَد داسد.ای تَسظ ٍاحذ تزبسی ثىبس سفتِ است، احتوب  ٍرَد تحشیف است وِ ثِ عَس گستشدُ

ًضدیه ضـَد، خغـش ایٌىـِ     321اگش هزوَع تحشیفْبی گشدآٍسی ضذُ دس ارشای سٍضْبی حسبثشسی، ثِ سغم اّویت تعییي ضذُ عجك استبًذاسد  .5ـ ت
، هوىـي  هزوَع تحشیفْبی وط  ًطذُ احتوبلی ٍ هزوَع تحشیفْبی گشدآٍسی ضذُ دس ارشای سٍضْبی حسبثشسـی، اص هـشص اّویـت فشاتـش سٍد    

 2گیشی ثبضذ. گیشی یب خغش غیشًوًَِ تَاًذ ثِ دلیل ٍرَد خغش ًوًَِ ٍرَد تحشیفْبی وط  ًطذُ هیاست ثیطتش اص حذ پبییي لبثل لجَ  خغش ثبضذ. 
ی ضـذُ  حسبثشس هوىي است اص هذیشیت ارشایی ثخَاّذ وِ یه گشٍُ هعبهلِ، هبًذُ حسبة یب هَسد افطب سا ثشای ضٌبخت علت تحشیـ  ضٌبسـبی   .6ـ ت

تَسظ حسبثشس ثشسسی وٌذ، سٍضْبیی سا ثشای تعییي هجلغ تحشی  ٍالعی دس آى گشٍُ هعبهلِ، هبًذُ حسبة یب هَسد افطب ارـشا وٌـذ، ٍ غـَستْبی    
هخب ، ثشاسبس تعوـین تحشیفْـبی ضٌبسـبیی ضـذُ تَسـظ حسـبثشس دس یـه         هبلی سا اغالح وٌذ. چٌیي دسخَاستی اص هذیشیت هوىي است، ثشای

 ای وِ ًوًَِ اص آى اًتخبة ضذُ است، اًزبم ضَد. ثشسی ثِ ول ربهعًِوًَِ حسب

 (9ٍ  8)سن: ثٌذّبی فُا تحریح رساوي ي اصال اطالع
سبصد تب ٍالعی ثَدى تحشی   سسبًی ثِ هَلع تحشیفْب ثِ سغم هٌبسجی اص هذیشیت ارشایی، حبئض اّویت است صیشا هذیشیت سا لبدس هی اعالع .7ـ ت

غَست هخبل  ثَدى ثب ًسش حسـبثشس، ٍی سا هغلـع سـبصد، ٍ الـذاهبت الصم سا اًزـبم دّـذ. هعوـَاًل سـغم هٌبسـت           سسا اسصیبثی وٌذ ٍ د
 هذیشیت، ضخػی است وِ هسئَلیت ٍ اختیبس اسصیبثی تحشیفْب ٍ اًزبم الذاهبت الصم سا ثش عْذُ داسد.

دادى ثشخی تحشیفْب ثِ هذیشیت ارشایی، یب سبیش وبسوٌبى ٍاحذ تزـبسی هٌـع وٌـذ. ثـشای       لَاًیي یب همشسات هوىي است حسبثشس سا اص اعالع .8ـ ت
هخب ، لَاًیي یب همشسات هوىي است هطخػبً، اعالع دادى یه عول غیشلبًًَی لغعی یب هطىَن، یب ّـش الـذام دیوـشی وـِ هوىـي اسـت ثـِ        

ثشخی ضشایظ، هوىي است حـل ٍ فػـل تضـبد احتوـبلی ثـیي هسـئَلیت        ایي هَسد آسیت ثضًذ، هوٌَع وٌذ. دس ػالح دستحمیمبت همبهبت ری
 تَاًذ ثب هطبٍس حمَلی هطَست وٌذ. سسبًی، پیچیذُ ثبضذ. دس چٌیي هَاسدی، حسبثشس هی ساصداسی حسبثشس ٍ هسئَلیت ٍی دس لجب  اعالع

سـبصد تـب سـَاثك ٍ دفـبتش      رولِ تحشیفْبی گضاسش ضذُ تَسـظ حسـبثشس، هـذیشیت سا لـبدس هـی      اغالح ّوِ تحشیفْب تَسظ هذیشیت، اص .9ـ ت
اّویت اغالح ًطذُ  ّبی ثعذ سا ثِ دلیل احش تحشیفْبی ثی حسبثذاسی دلیمی سا ًوْذاسی ٍ خغشّبی تحشی  ثباّویت غَستْبی هبلی دٍسُ

 ّبی لجل، وبّص دّذ. هشثَط ثِ دٍسُ
ّـبی ثباّویـت عجـك اسـتبًذاسدّبی حسـبثذاسی       توبم رٌجِ حسبثشس هلضم است اسصیبثی وٌذ وِ آیب غَستْبی هبلی اص، 711عجك استبًذاسد  .11ـ ت

ِ    هشثَط تْیِ ٍ اسائِ ضذُ است یب خیش. ایي اسصیبثی ضبهل تَرِ ثِ توبهی رٌجِ رولـِ   ّـبی حسـبثذاسی ٍاحـذ تزـبسی، اص     ّـبی ویفـی سٍیـ
، وِ هوىي است تحت تیحیش آگبّی حسـبثشس اص دالیـل هـذیشیت ثـشای عـذم      3هذیشیت استّبی ربًجذاسی احتوبلی دس لضبٍتْبی  ًطبًِ

 اعوب  اغالحبت لشاس گیشد.

 (11ٍ  11)سن: ثٌذّبی ارزیابي اثر تحریفُای اصالح وشذٌ 
ا ًتـبیذ هـبلی ٍالعـی    ًتبیذ هبلی ٍاحـذ تزـبسی اسـت، صیـش     ثشاٍسد، اغلت هجتٌی ثش 321تعییي سغم اّویت تَسظ حسبثشس عجك استبًذاسد  .11ـ ت

هوىي است ٌَّص هطخع ًطذُ ثبضذ. ثٌبثشایي، لجل اص اسصیبثی احش تحشیفْبی اغالح ًطذُ تَسظ حسـبثشس، هوىـي اسـت تزذیـذًسش دس     
 ثبتَرِ ثِ ًتبیذ هبلی ٍالعی، ضشٍسی ثبضذ. 321سغم اّویت تعییي ضذُ عجك استبًذاسد 

                                                                                                                                                                            
 

 15ٍ  14، ثٌذّبی “(1395)تزذیذًسش ضذُ گیشی دس حسبثشسی  ًوًَِ”، 531استبًذاسد حسبثشسی  .1

 ـ ث 5ـ ت ٍ  5، ثٌذّبی 531استبًذاسد حسبثشسی  .2
 12، ثٌذ 711استبًذاسد حسبثشسی  .3



 054استاندارد حسابرسی 

 سابرسیارزیابی تحریفهای شناسایی شده در ح
 

5 

ٍلیـِ تعیـیي ضـذُ    اگش حسبثشس دس رشیبى ح 321عجك استبًذاسد  .12ـ ت سبثشسی ِث اعالعبتی دست یبثذ وِ هٌزش ِث تعییي هجلغ یب هجبلغی هتفبٍت اص هجلغ یب هجبلغ ا
ٍاحذ )ٍ دس َاى یه هزوَعِ  غَست اهىبى، دس سـغم یـب سـغَح گشٍّْـبی      ثشای سغم اّویت گشدد، آًوبُ اّویت دس سغم غَستْبی هبلی ِث عٌ

َاسد افطب( ت ب یب ه ًَـِ        1ضَد زذیذ ًسش هیهعبهالت، هبًذُ حسبْث بثشایي، لجل اص اسصیبثی احش تحشیفْبی اغـالح ًطـذُ تَسـظ حسـبثشس، احتوـب  ّـش گ . ٌث
ـذ    321ٍرَد داسد. ثب ایي ٍرَد، اگش اسصیبثی هزذد سغم اّویت تعییي ضـذُ تَسـظ حسـبثشس عجـك اسـتبًذاسد        تزذیذًسش عوذُ ایـي   12)هَضـَع ٌث

ویـت ٍ هٌبسـت ثـَدى هبّیـت، صهبًجٌـذی ٍ هیـضاى            غ پبییياستبًذاسد( هٌزش ِث تعییي هجلغ یب هجبل ویت ضـَد، آًوـبُ سـغم )سـغَح( ّا تشی ثشای سغم ّا
َاّذ حسبثشسی وبفی ٍ هٌبست ِث َاًِ ارْبسًسش حسبثشس، هزذداً هَسد اسصیبثی لشاس هی سٍضْبی حسبثشسی الصم ِث هٌسَس وست ض َاى پطت  گیشد. عٌ

سسی لشاس گیشد تب احش آى ثش گشٍّْبی هعبهالت، هبًذُ حسبثْب یب هَاسد افطبی هشثَط، اص رولِ ایٌىـِ آیـب   ّش یه اص تحشیفْب ثبیذ هَسد ثش .13ـ ت
 اًذ یب خیش، اسصیبثی ضَد. تحشیفْب اص سغم اّویت تعییي ضذُ ثشای آًْب )دس غَست ٍرَد( فضًٍی یبفتِ

آى سا ثب سبیش تحشیفْب تْبتش ًوَد. ثـشای هخـب ، اگـش دسآهـذ ثـِ هیـضاى       اگش یه تحشی  ثِ تٌْبیی ثباّویت تلمی ضَد، ثعیذ است وِ ثتَاى  .14ـ ت
ُ   ثباّویتی ثیص اگـش احـش    وٌٌـذُ خَاّـذ ثـَد، حتـی     ًوبیی ضذُ ثبضذ، غَستْبی هبلی ثِ عٌَاى یه هزوَعِ ٍاحذ ثِ عَس ثـباّویتی گوـشا

تحشیفْـبی هَرـَد دس یـه هبًـذُ حسـبة یـب گـشٍُ        ّب خٌخی ضذُ ثبضذ. تْبتش  تحشی  دسآهذّب ثِ عَس وبهل ثب ثیص ًوبیی یىسبى ّضیٌِ
هٌبسـت اسـت یـب     اّویت( گیشی دس هَسد ایٌىِ آیب تْبتش )حتی ثشای تحشیفْبی ثی هعبهلِ خبظ هوىي است هٌبست ثبضذ، اهب لجل اص ًتیزِ

 گیشد. خیش، خغش ٍرَد سبیش تحشیفْبی وط  ًطذُ هَسد تَرِ لشاس هی
ذ احش آى ثش ثذّی یب تعْذات لشاسدادی، ّـش یـه اص سشفػـلْب یـب      عجمِلضبٍت دسثبسُ اّویت یه تحشی   .15ـ ت ذی، هستلضم اسصیبثی هالحسبت ویفی، هبًٌ ٌث

  ِ ـذی، دس   روعْبی فشعی، یب ًسجتْبی ولیذی غَستْبی هبلی است. دس ضشایظ خبظ هوىي است حسبثشس ِث ایي ًتیزِ ثشسذ وِ یه تحشیـ  عجمـ ٌث
ٍا َاى یه هزوَعِ  ضَد، ّشچٌذ هوىي است آى تحشیـ  اص سـغم یـب سـغَح اّویـت هـَسد        حذ، تحشی  ثباّویتی للوذاد ًویغَستْبی هبلی ِث عٌ

ط دس تشاصًبهـِ، وَچـه    استفبدُ دس اسصیبثی تحشیفْبی دیوش، ثیطتش ثبضذ. ثشای هخب ، صهبًی وِ هجلغ تحشی  عجمِ ذاصُ سشفػلْبی هشَث ذی ِث ًسجت ًا ٌث
ذی دس ثـیي سشفػـلْبی تشاصًبهـِ هوىـي اسـت دس سـغم        ص ًسجتْبی ولیذی احش ًذاضتِ ثبضذ، تحشی  عجمِثبضذ ٍ ثش غَست سَد ٍ صیبى یب ّش یه ا ٌث

ٍاحذ، ثباّویت تلمی ًطَد. َاى یه هزوَعِ   غَستْبی هبلی ِث عٌ
گـشدآٍسی ضـذُ دس عـی     ضشایظ هشثَط ثِ ثشخی تحشیفْب هوىي است ثبعج ضَد وِ حسبثشس آًْب سا ثِ تٌْبیی یب دس هزوَع ثب سـبیش تحشیفْـبی   .16ـ ت

اگش ووتش اص سغم اّویت تعییي ضذُ ثشای غَستْبی هبلی ثِ عٌَاى یه هزوَعة ٍاحـذ ثبضـذ. ضـشایغی وـِ      حسبثشسی، ثباّویت تلمی وٌذ، حتی
 هوىي است اسصیبثی حسبثشس سا تحت تیحیش لشاس دّذ عجبستٌذ اص ایٌىِ تحشیفْب تب چِ اًذاصُ:

 دّذ، یش لشاس هیسعبیت الضاهبت لبًًَی سا تحت تیح 

 دّذ، سعبیت الضاهبت لشاسدادّبی ٍام یب دیوش الضاهبت لشاسدادی سا تحت تیحیش لشاس هی 

 اّویتـی ثـش غـَستْبی هـبلی دٍسُ رـبسی داسد ٍلـی احتوـبالً احـش          ضَد وـِ احـش ثـی    ثِ اًتخبة یب وبسثشد ًبدسست یه سٍیِ حسبثذاسی هشثَط هی
 داسد،ّبی آتی  ثباّویتی ثش غَستْبی هبلی دٍسُ

 وٌذ، تغییش دس سَد یب سًٍذّبی دیوش سا، ثِ ٍیژُ ثبدسًسشگشفتي ضشایظ عوَهی التػبدی ٍ غٌعتی، پٌْبى هی 

 دّذ، ًسجتْبی هَسد استفبدُ ثشای اسصیبثی ٍضعیت هبلی، ًتبیذ عولیبت یب رشیبًْبی ًمذی سا تحت تیحیش لشاس هی 

 دّذ )ثشای هخب ، هْـن ثـَدى یـه هَضـَع ثـشای یـه لسـوت یـب          تحت تیحیش لشاس هی ضَد، اعالعبت لسوتْب سا، وِ دس غَستْبی هبلی اسائِ هی
 ای دس عولیبت یب سَدآٍسی آى ٍاحذ داسد(، ثخص دیوشی اص فعبلیتْبی تزبسی ٍاحذ تزبسی وِ ًمص عوذُ

 َاسد تطَیمی، احش داسد،ثش افضایص دسیبفتیْبی هذیشیت، هخالً اص عشیك اعویٌبى یبفتي اص تحمك الضاهبت پشداخت پبداش یب سبیش ه 

 ثیٌی سَد(، هْن است، ساثغِ ثب پیص هخب ، دس وٌٌذگبى )ثشای سسبًیْبی لجلی ثِ استفبدُ ثب تَرِ ثِ ضٌبخت حسبثشس اص اعالع 

 ط هی ٍاثستوی داسًذ  ضَد )ثشای هخب ، آیب اضخبظ ثشٍى ِث هعبهالت ثب اضخبظ خبغی هشَث ٍاحذ تزبسی   یب خیش(،سبصهبًی عشف هعبهلِ، ِث هذیشیت 

   ًتیزِ اص للن افتبدى اعالعبتی است وِ افطبی آى هطخػبً تَسظ استبًذاسدّبی حسبثذاسی الضاهی ًطذُ، ٍلی ثٌب ثِ لضبٍت حسـبثشس، افطـبی آى 
 وٌٌذگبى هْن است، یب اعالعبت ثشای ضٌبخت ثْتش ٍضعیت هبلی، عولىشد هبلی یب رشیبًْبی ًمذی ٍاحذ تزبسی تَسظ استفبدُ

 دّذ )ثشای هخب ، اعالعبت هٌذسد دس گـضاسش   هٌذسد دس گضاسضْبی حبٍی غَستْبی هبلی حسبثشسی ضذُ سا تحت تیحیش لشاس هی سبیش اعالعبت
وٌٌذگبى اص غَستْبی هـبلی   تَاى اًتسبس داضت وِ ایي اعالعبت، تػویوبت التػبدی استفبدُ عَس هٌغمی هی ّیئت هذیشُ ثِ هزوع عوَهی( ٍ ثِ

ثِ هَضـَع اسصیـبثی سـبیش اعالعـبت هٌـذسد دس گضاسضـْبی حـبٍی غـَستْبی هـبلی حسبثشسـی ضـذُ             7212استبًذاسد  سا تحت تیحیش لشاس دّذ.
 هَسد آى ًذاسد. پشداصد وِ حسبثشس هسئَلیتی ثشای اسائِ گضاسش دس هی

ًَِایي ضشایظ تٌْب  گیشد. ٍرـَد ّـش    بً ّوة ضشایظ سا دسثشًویافتذ ٍ ّوچٌیي لضٍه ّستٌذ وِ احتوبالً ّوة آًْب دس ّوة حسبثشسیْب اتفبق ًوی ّبیی ًو
 یه اص ضشایظ هزوَس لضٍهبً هٌزش ثِ ثباّویت تلمی ضذى آى تحشی  ًخَاّذ ضذ.
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ّبی  ضَد وِ چوًَِ پیبهذّبی یه تحشی  ًبضی اص تملت )یب احتوبالً ًبضی اص تملت( ثبیذ دس ساثغِ ثب سبیش رٌجِ ثیبى هی 2411دس استبًذاسد  .17ـ ت
 ثشسسی لشاس گیشد، حتی اگش اًذاصُ تحشی  ًسجت ثِ غَستْبی هبلی، ثباّویت ًجبضذ.حسبثشسی هَسد 

ّبی لجل هوىي است احش ثباّویتی ثش غَستْبی هبلی دٍسُ ربسی داضتِ ثبضـذ.   اّویت اغالح ًطذُ هشثَط ثِ دٍسُ احش اًجبضتِ تحشیفْبی ثی .18ـ ت
دس غَستْبی هبلی دٍسُ ربسی تَسـظ حسـبثشس ٍرـَد داسد.     ای اغالح ًطذُسٍضْبی لبثل لجَ  هختلفی ثشای اسصیبثی چٌیي تحشیفْبی 

 ضَد. هی ّبی هختل  استفبدُ اص یه سٍش اسصیبثی یىسبى ثبعج یىٌَاختی دس دٍسُ

 يعمًممالحظات خاص ياحذَای بخش 
ٍ همـشسات ٍ ًیـض هسـئَلیتْبی     دس حسبثشسی ٍاحذّبی ثخص عوَهی، اسصیبثی هیضاى اّویت یه تحشی  هوىي است تحت تـیحیش لـَاًیي   .19ـ ت

 اضبفی حسبثشس ثشای گضاسش سبیش هَضَعبت هبًٌذ تملت، لشاس گیشد.
افضٍى ثش ایي، هالحسبتی چَى هٌبفع عوَهی، پبسخوَیی، دسستىبسی ٍ ثِ خػَظ اعویٌبى اص ًسبست لبًًَی هؤحش هوىـي اسـت اسصیـبثی     .21ـ ت

لشاس دّذ. ایي هَضَع ثغَس خبظ دس استجبط ثب سعبیت لَاًیي، همشسات یب سـبیش   هیضاى اّویت یه تحشی  اص لحبػ هبّیت سا تحت تیحیش
 الضاهبت حبون هػذاق ثیطتشی داسد.

 (12)سن: ثٌذ ياحذ تجاری  ارکان راَبریرساوي بٍ  اطالع
ضخع یـب اضـخبظ رـضر اسوـبى      اگش تحشیفْبی اغالح ًطذُ ثِ اعالع ضخع یب اضخبظ داسای هسئَلیتْبی هذیشیت ارشایی سسیذُ ثبضذ، ٍ آى .21ـ ت

ضـَد وـِ    حب  حسبثشس ثبیـذ هتمبعـذ    ایي ًیـبصی ًیست وِ دٍثبسُ ایي تحشیفْب ثِ اعالع آى ضخع یب اضخبظ ثشسذ. ثب ساّجشی، ًیض ثبضٌذ، دیوش
ایـي   ذُ اسـت. دس غیـش  ًسش ضـ  سسبًی ثِ ضخع یب اضخبظ داسای هسئَلیتْبی هذیشیت ارشایی، ثِ حذ وبفی هٌزش ثِ آگبّی ّوة افشاد هَسد اعالع

 .2عٌَاى اضخبظ حبلج آًْب سا اص هَضَع آگبُ وٌذ غَست حسبثشس هَر  است ثِ
اًـذ، حسـبثشس هوىـي اسـت      اّویت اسصیبثی ضـذُ  دس هَاسدی وِ تعذاد صیبدی تحشیفْبی اغالح ًطذُ ٍرَد داضتِ ثبضذ وِ ثِ تٌْبیی ثی .22ـ ت

 سسبًی وٌذ. ّش یه اص آًْب اعالع تعذاد ٍ هزوَع احش سیبلی آًْب سا ثِ ربی رضئیبت
حسبثشس هوىي است ثب تَرِ ثِ اًذاصُ ٍ هبّیت تحشی  هطخع ضذُ دس ضشایظ حبون ٍ پیبهذّبی احتوبلی تحشیفْب دس ساثغِ ثـب   .23ـ ت

 وٌذ.ّبی ثعذ، سارع ثِ دالیل ٍ پیبهذّبی لػَس دس اغالح تحشیفْب ثب اسوبى ساّجشی ٍاحذ تزبسی گفتوَ  غَستْبی هبلی دٍسُ

 (14)سن: ثٌذ  کتبيتأییذیٍ 
ثِ دلیل ایٌىِ هذیشیت ارشایی، ٍ دس غَست لضٍم، اسوبى ساّجشی ٍاحذ تزبسی، هسـئَلیت تعـذیل غـَستْبی هـبلی سا ثـشای اغـالح تحشیفْـبی         .24ـ ت

ثشخـی ضـشایظ هـذیشیت     ِ وٌٌـذ. دس ای وتجی دس هَسد تحشیفْبی اغالح ًطـذُ اسائـ   ثباّویت ثش عْذُ داسًذ، حسبثشس ثبیذ اص آًْب ثخَاّذ تیییذیِ
     ِ  ارشایی، ٍ دس غَست لضٍم، اسوبى ساّجشی ٍاحذ تزبسی هوىي است اعتمبد ًذاضتِ ثبضٌذ وِ تحشیفْبی اغالح ًطـذُ، ٍالعـبً تحشیـ  ّسـتٌذ. ثـ

سا “ []تَغـی  دالیـل  ستٌذ صیـشا  تحشی  ّ ،هب هَافك ًیستین وِ الالم ... ٍ ... ”دلیل آًْب هوىي است ثخَاٌّذ دس تیییذیِ خَد ولوبتی چَى  ّویي
 گیشی دس هَسد احش تحشیفْبی اغالح ًطذُ ًیست. ایي ٍرَد گشفتي ایي تیییذیِ، سافع هسئَلیت حسبثشس ثشای ًتیزِوٌٌذ. ثب  دسد

 (15)سن: ثٌذ  مستىذسازی
 هستٌذسبصی تحشیفْبی اغالح ًطذُ تَسظ حسبثشس هوىي است ثب تَرِ ثِ هَاسد صیش اًزبم ضَد: .25ـ ت

 اسصیبثی هزوَع آحبس تحشیفْبی اغالح ًطذُ، ـ ال 
اسصیبثی ایٌىِ آیب هزوَع آحبس تحشیفْبی اغالح ًطذُ اص سغم یب سغَح اّویـت تعیـیي ضـذُ ثـشای گشٍّْـبی هعـبهالت، هبًـذُ         ـ ة

 غَست ٍرَد(، فضًٍی یبفتِ است یب خیش، ٍ حسبثْب یب هَاسد افطب )دس
ثش ًسجتْب یب سًٍذّبی ولیذی، ٍ سعبیت الضاهـبت لـبًًَی، همشساتـی ٍ لـشاسدادی )ثـشای هخـب ،        اسصیبثی احش تحشیفْبی اغالح ًطذُ ـ ح

 الضاهبت لشاسدادّبی ٍام(. 
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