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 صورتهای مالی حسابرسی  در 1تردید حرفه ای

 2 هیئت استانداردهای حسابرسی و اطمینان بخشی استرالیا رئیس پیام

طوالنی مدت عدم اطمینان اقتصادی و چاال  هاای مارتبر بارای  ارکت هاا و       تجربه  استرالیا همچنان به کشور

 مهمتاار   حسابرسای مسااتق  بااه عنااوان ، اررش مقاباا . در اداماه ماای دهااد   ارکت کننااد ان در بااارار ساارما ه 

 . ، افزا    افته استصورتهای مالی استفاده کنند انطمینان بخشی به افاکتور

 صاورتهای رمینه  درچال  ها ی به که روبرو هستند  د وار اقتصادی را ر ه  با امرور واحدهای تجاری  بسیاری ار

منجار   در برآورد های حسابداری مناسب  انتخاب روش ، تعیی  ارر های منصفانه وبی تداوم فعالیتارر امالی مانند 

  . می  ود

صاورتهای  اساتفاده کنناد ان   به اطالعات بیشتر  نشان دادن به دنبال ه   ، الزامات  زار گری مالی امرورعالوه بر ا

 . است مالی 

  ازارش  و حساابداری  تصامیمات  در ذهنیات  افازا    و بیشاتر  قضااوت  به توان می تغییرات، ا   نتیجه  جمله ار

 .برد نام مد ر ت

 اا   اسات   پیچیاده  ، به خصوص در حوره  زار گری مالیحسابرسان ارائه طرر فکر ترد د با اهمیت ار  ا   تحوالت

 . می  ود  ام  برآورد 

ترد د حرفه  اجرای صحیحنگرانی در مورد    3برنامه های باررسی ار کمیسیون اوراق بهادار و سرما ه  ذاری استرالیا

 ای را مطرح نمود.

مناسب  واکن  :  برسان دام  ردابه سواالتی در باره حس کمیسیون اوراق بهادار و سرما ه  ذاری استرالیا افته های 

 نحوه اثباات  آن ، و  به چال  کشیدن اثبات  واهدی به جای  جستجو برای ،  به  واهد حسابرسی غیر قاب  اعتماد

 است. کاربر های حسابرسیترد د حرفه ای استفاده  ده در مناسب 

ترد اد   ار یساطح  در آن  که قضاوت حسابرسیحوره های مهم به  کمیسیون اوراق بهادار و سرما ه  ذاری استرالیا

، به و ژه : انداره  یری اررش منصفانه  اثبات مدارک حسابرس که نیار به اصالح دارند حرفه ای اعمال می  ود و  ا 

 .می کندا اره  ارر ابی تداوم فعالیتو  کاه  اررش ه های محاسب ها،دارا ی

معموال باه دنباال تارو ر ترد اد     و  را  اری می کنندمهمتر ار همه، کمیته های حسابرسی  نق  موثر قاب  توجهی 

وسیله  خود را بهحسابرسی . حسابرسان ، به نوبه خود، با د اررش می با ند خارجی حسابرسی حرفه ای مناسب در 

 حسابرسیشاان  ترد د حرفاه ای در انجاام    که آنها به درستی به ا   موضوع   کمیته های حسابرسیمتقاعد کردن  

 .می کنند ، اثبات کنند اعمال 

نگارش ضاروری اسات کاه باه       ترد د   ک  می توان بی  ار حد نیار به ترد د حرفه ای درحسابرسی تاکید کرد .ن

  اا د  اسات   ممکا  به  را طی کاه   واکن   قضاوت حرفه ای در  ناسا ی و  انجام  در افزا   توانا ی حسابرس 

 . داده  ودغلر نشان اظهارات 
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بارای   هشاداری کوچاک    همچنی  به معنای ،ار  واهد حسابرسی است ترد د حرفه ای  ام   ک ارر ابی انتقادی 

اطمینان اطالعات به دست آمده ار مد ر ت و قابلیت  ی درباره  ا سوال استتضاد با  واهد د گر حسابرسی م واهد 

 . افراد دارای وظیفه راهبری هستند به ارمغان می آورد 

 ضروری است. ار کار اننتیجه  یری مناسب  کسب سان به منظور استفاده مداوم ار ترد د حرفه ای برای حسابر

نق  مهام  ، بربه حسابرسان و د گران برای تاکید  ار ا   فرصت  هیئت استانداردهای حسابرسی و اطمینان بخشی 

باه   بسیار. بنابرا   استفاده می کند  باری می کند ،های مالی صورتهای در حسابرسی  و اساسی که ترد د حرفه ای

طارر فکار     رکا و کارکنان برای پرورشتشو ق   در آمورش ، نظارت و موسسات حسابرسی نق     که است موقع 

 .آوری  ودحسابرسی با کیفیت باال  اد کار ک عنصر حیاتی در انجام  آن به عنوان به رسمیت  ناخت   وترد د 

 مشوقی بارای   ارائه  ده و به دنبال ،و پاسخ  در فرم پرس هیئت استانداردهای حسابرسی و اطمینان بخشی بیانیه 

  ود.ملکه ذهنشان     "ترد د حرفه ای   "  در انجام حسابرسی خود  است که  حسابرسان
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 استرالیا: رئیس هیئت استانداردهای حسابرسی و اطمینان بخشی

 پرس  و پاسخ

استفاده ار ترد د حرفه ای ، به افزا   برای حسابرسان به منظور   ادآور ک عام   پرس  و پاسخ های ر ر به عنوان

هیئت اساتانداردهای حسابرسای و اطمیناان     همچنی اقتصادی در نظر  رفته  ده است. ام  نا های و ژه در محیط

 ان کنناد تادو    و  کمیتاه حسابرسای  ، برای مشتر ان حسابرسیی  اخص مفید  بیانیه امیدوار است ا   بخشی 

 .نما د استفاده ار ترد د حرفه ای توسر حسابرسان ارائهبهتر دال   درک  قوانی  و مقررات برای 

 سوال اول 

 ترد د حرفه ای چیست ؟

 باه  نسبت هشیاری) پرسشگر ذه   ک متضم  که نگر ی "رفه ای در استانداردهای حسابرسی به عنوان  ترد د ح

 1. اسات  حسابرسای   اواهد  نقاداناه  ارر اابی  و( با اد  ا اتباه   اا  تقلب ار نا ی تحر ف نشانه تواندمی که  را طی

 ر ازی برنامه ایحرفه ترد د با را حسابرسی با د حسابرس عنوان نموده است که استانداردهای حسابرسی به صراحت

 . ود مالی صورتهای در بااهمیت تحر ف موجب است ممک  که با د  را طی وجود مراقب و کند اجرا و

 در روش پارس و جاو  اتخااذ   را دررفتار حساابرس   حرفه ای، ترد د نگرشاست .  نگرشترد د حرفه ای اساسا  ک 

ار  ترد اد حرفاه ای    . در ا ا  راساتا،   تحر ک می کناد    نتیجه هنگام  و درارائه  ده اطالعات  هنگام رسید ی به

 بااهمیات   ی، عنصار .  ترد د حرفه ایاست عینیت و استقالل حسابرس در ارتباط با  حرفه ای  اخالق اساسیاصول 

 در اعمال قضاوت حرفه ای است.

 2سوال 

 کاربرد ترد د حرفه ای چگونه است ؟

  اواهد  وجاود  هشیاری نسبت باه برای مثال،  .بیشتر به عنوان  ک عام  هشدار دهنده کاربرد دارد ترد د حرفه ای

 مدارک و اسناد اتکای قابلیت که اطالعاتی ، و  ااست تناقض در  ده کسب حسابرسی  واهد سا ر با که حسابرسی

  را طی بهعالوه بر ا   ، آن  ام  هشدار .  دهد قرار ترد د مورد حسابرسی،  واهد عنوان به را وجوهاپرس نتا ر و

 الزامات بر عالوه د گری حسابرسی رو های اجرای که  را طیو با د  تقلب وجود احتمال ار حاکی است ممک  که

 .سارد ضروری را حسابرسی استانداردهای در مندرج

 نتاا ر  و مادارک  و اساناد  اتکای قابلیت و متناقض حسابرسی  واهد نقادانه ارر ابی ام  همچنی  ترد د حرفه ای 

 همچنی  ایحرفه ترد د. است تجاری واحد راهبری ارکان و اجرا ی مد ران ار  ده اخذ اطالعات سا ر و وجوهاپرس

 کاه  ماواردی  اسات. در  موجود  را ر به توجه با  ده کسب حسابرسی  واهد بودن مناسب و کفا ت بررسی  ام 

 اساتانداردهای   دارد وجاود  ترد اد  تقلاب،  وجاود  احتماال  ار هاا ی نشاانه  دربااره   اا  اطالعات اتکای قابلیت درباره

 طراحی  ا  ده بینیپی  حسابرسی رو های در الرم تعد الت تعیی  و بیشتر بررسیهای انجام به را وی حسابرسی،

هز ناه هاای   موضوع د واری، رماان، و  اا   . کندمی ملزم موضوع، فص وح  برای حسابرسی رو های سا ر اجرای و

ی وجاود  در یر  ک مبنای معتبر برای حسابرس برای حذف  ک روش حسابرسی است که برای آن های  جاا گز ن  

 .دارند ،قانع کننده نیستند یکم  ی ا با  واهد حسابرسی است که متقاعد کنندندارد 

 را تجااری  واحاد  راهبری ارکان و اجرا ی مد ران درستکاری و صداقت سابقه که دا ت انتظار تواننمی حسابرس ار

 حسابرس نیار تجاری، واحد راهبری ارکان و اجرا ی مد ران درستکاری و صداقت به اعتقاد حال، ا   با. بگیرد ناد ده
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 باا  معقاول،  اطمیناان  کسب هنگام حسابرس که دهدنمی اجاره  ا کندنمی مرتفع ایحرفه ترد د نگرش حفظ به را

 . ود متقاعد نامناسب  ا و ناکافی حسابرسی  واهد

 3سوال 

 ؟چگونه انجام می  ود  تقلب نسبت به مسئولیت حسابرس  در ارتباط با حرفه ای ترد د 

خطر تحر ف بااهمیت نا ی ار تقلب  بخصوص هنگام  رمان اجرای عملیات حسابرسی حسابرس در  ترد د حرفه ای

 . می  ابدافزا   

ترد د بر  تاکید و ژه  ،4مالیصورتهای  تقلب درحسابرسیبا  سئولیت حسابرس در ارتباط م استاندارد در بخشها ی ار

حسابرس به که   ود موضوع حسابرسی   حسابرس به بررسی بیشتر در   را ر مشخص در طول الزام حرفه ای و 

 .با د  و  ا ممک  است تغییر  افتهنبا د معتبر ممک  است ا   باور که  ک سند 

 حفاظ  باا  که کند می ا اره مالی صورتهای حسابرسی در ،ا تباه و تقلب با ارتباط در حسابرس مسئولیت استاندارد

 حسابرسای   اواهد  و اطالعاات  آ ا که  ردد می ا جاد پرسشی مالی، صورتهای حسابرسی درجر ان ای حرفه ترد د

 . دهد می نشان را تقلب ار نا ی بااهمیت تحر ف وجود امکان حسابرس، توسر  ده کسب

و کنترل بر تهیاه و  استفاده  ده  به عنوان  واهد حسابرسی  ی که قابلیت اطمینان اطالعات رسید ی به ا    ام  

 در ،ا اتباه  و تقلاب  باا  ارتباط در حسابرس مسئولیت استانداردمی  ود .  نیزدر جای مناسب ا   مدارک  نگهداری

 اسات  ممک  است مؤثر ا تباه  ک کشف برای که حسابرسی رو های  که کند می ا اره مالی صورتهای حسابرسی

 .با د اثربی ،تقلب کشف برای

برای کمک باه   مالیصورتهای  تقلب درحسابرسیبا  سئولیت حسابرس در ارتباط م استانداردبر ا   اساس، الزامات 

طراحای  اده    ،بیشاتر  های حسابرس در  ناسا ی و ارر ابی خطر تحر ف بااهمیت نا ی ار تقلب و در طراحی رو 

 است.

 و بااهمیات  تحر اف  خطار  ، تقلاب  ار نا ی خطرات احتمال که کند می ملزم را حسابرس حسابرسی، استانداردهای

 .نما د تعیی  را نیارحسابرسی مورد رو های

خطار ر رپا اذاری توسار     احتماال درآماد،   ناساائی  نا ی ار تقلب در  خطروجود  الزام احتمال مثالها عبارتند ار 

 وجود دارد . ادعاهابرآوردهای حسابداری برای  مبنای و روش های مورد نیار پرداخت  به بررسی  مد ر ت 

 : موارد ذ   است  تقلب  ام  ار نا ی تحر ف با اهمیت ارر ابی  خطر تعیی  ترد د حرفه ای در اعمال 

 مورد بررسی قرار  یرد . واحد مورد رسید ی حساسیت در انتخاب ار ماهیت و میزان مستندات  •

 . با اهمیت  مد ر ت در مورد مسائ  نیار به اثبات توضیحات  ا نما ند ی در خصوص افزا    ناخت •
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 4سوال 

 چراترد د حرفه ای اهمیت دارد؟

، که نه قصد و نه تعهد  ا رچه. کرد استانداردهای حسابرسی را به عنوان قوانی  غر زی می توان درکالزامات مسلما 

 در برخورد باا  را  قضاوت حرفه ایملزم است که  حسابرسی، حسابرس  در، مانند حرفه های د گره حسابرس است.

و طراحی  ده اسات کاه در عما  ار      هستند "مبتنی بر اصول  ". استاندارد های حسابرسی  رو دادها اعمال نما د

 . وندطر ق اعمال قضاوت حرفه ای به کار  رفته 

 

 تحصایالت  ، به عواما  بسایاری وابساته اسات . آنهاا عبارتناد ار:        حسابرسی کیفیت  قضاوت ، و در نتیجه کیفیت 

 ک ذها  همیشاه    ،مواد تشکی  دهنده   ترد د حرفه ای  حسابرس ، آمورش ، تجربه ،  خصیت ، و مهمتر ار همه

 .استهو یار و پژوهنده 

 ،مانند می کند تسهی   حسابرسی های تصمیم  یر  اتخاد  را در مناسب  قضاوت حرفه ای  اعمال  ،ترد د حرفه ای

نتیجه  یاری. بادون    ک  ، ارر ابی  واهد ، ارر ابی قضاوت مد ر ت و  برنامه هاجزئیات و  حسابرسی  راهبردهای 

بالقوه  اظهارات غلر  ا  واقعیات نشان داده  ده تناقضات  نسبت به  یچال  و هشدار  ابرس ترد د حرفه ای ، حس

 : ملزمند نسبت به موارد ذ   هو یار با ندحسابرسان  حسابرسی ،قضاوت . دردر  را ر موجود ندارد ا تقلب 

 .با د تناقض در  ده کسب حسابرسی  واهد سا ر با که حسابرسی  واهد وجود  •

 .دهد قرار ترد د مورد حسابرسی،  واهد عنوان به را وجوهاپرس نتا ر و مدارک و اسناد اتکای قابلیت که اطالعاتی •

 .با د تقلب وجود احتمال ار حاکی است ممک  که  را طی •

 ضاروری  را حسابرسای  اساتانداردهای  در منادرج  الزامات بر عالوه د گری حسابرسی رو های اجرای که  را طی •

 .سارد

  5سوال 

 ترد د حرفه ای چه رمانی ضروری است ؟

، 5حسابرسی مطابق با اساتانداردهای حسابرسای اساترالیا     هداف کلی حسابرس مستق  و انجامستاندارد اابر اساس 

 اسات  ممکا   که با د  را طی وجود مراقب و کند اجرا و ر زیبرنامه ایحرفه ترد د با را حسابرسی با د حسابرس

در  را حساابرس با اد ترد اد حرفاه ای    است کاه    معنی بد  ا   .  ود مالی صورتهای در بااهمیت تحر ف موجب

 در هر استاندارد حسابرسی تکرار نشود . ا   الزام حتی ا ر  اعمال نما د  عملیات حسابرسیسراسر 

 ود اماا باه ا ا  ماوارد      می ام  موارد ذ   ترد د حرفه ای  اعمال می  ود  است که که در آن  نیار حوره هائی 

 : محدود نمی  ود

 اداره کنناااااااد ان ، پذ رفتاااااااه  اااااااود  .صااااااااحبان، ماااااااد ر ت و  همااااااااهنگی  و تعامااااااا  •

ارر ابی اولیه و روش های  نسبت به روش های ارر ابی خطر و تجد د نظر ، تحر ف  خطراولیه  ناسا ی و ارر ابی  •

 ؛  سابرساااااایح افتااااااه هااااااای   باااااار اساااااااس برنامااااااه ر اااااازی  ااااااده    حسابرساااااای 

 طراحی ماهیت، رمانبندی و میزان رو های حسابرسی ، به عنوان مثال : •

 .رسید ی می  ود  باالتر خطر حوره هایوقتی که  ○
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برنامه ر زی و انجام مراح  ارر ابی تحلیلی اساسی قابلیات اطمیناان داده هاا ، تحقیاق در ماورد نوساانات و  اا         ○

 .هستند  مغا رروابطی که با انتظارات 

ماورد  نتیجه  یری که آ ا اطمینان معقول به دست آماده اسات ، تصامیم  یاری در     عقیده  ا  و ابرار  ک  دهی  •

 انجام  ده است . صورت بیطرفانه و ارر ابی ا نکه آ ا به  عقیده صحت ظاهر

اهمیت  ی با ند پیچیده، قاب  توجه و  ا بسیار قضاوت ،حسابرسی  حوره های که هنگامی  حسابرس  ترد د حرفه ای

 ، مانند :می  ابد

هنگاامی  . برای مثاال،  آن مربوط به افشا برآوردهای حسابداری، ار جمله برآوردهای اررش منصفانه حسابداری ، و  •

 : که

حسابداری کاه خطارات    براوردهای مد ر ت برای  با اهمیت استفاده  ده توسر معقول بودن مفروضات  ارر ابی ○

 . هددمی عمده را افزا   

مناسب می  به  ونه ای آنها  ار دوره قب   ا جاد تعیی  ا نکه آ ا تغییرات در برآوردهای حسابداری و  ا در روش  ○

 با د .

حسابداری بارای تشاخیص ا نکاه    براوردهای  ا جادتوسر مد ر ت در  انجام  دهبررسی قضاوت و تصمیم  یری  ○

 . اعمال  ده با د مد ر ت ممک  است عدم بیطرفی ار چه میزان 

 

تاداوم  که برنامه هاای ماد ر ت بارای اقادامات آ ناده در رابطاه باا ارر اابی          رمانی . برای مثال ،  تداوم فعالیت  •

و آ اا برناماه هاای ماد ر ت در      می انجاماد   ، که آ ا نتیجه ا   برنامه به احتمال ر اد به بهبود وضعیت فعالیتشان 

مناسب ترد د حرفه ای در کاربرد  نکته با اهمیت ا   است  که. می  ودارر ابی   موجود امکان پذ ر هستند،  را ر

 ازارش حساابرس    ابهاام باا اهمیات    پیامادهای   و صورت های مالی حیاتی اسات  افشاکنند ان  منتقدانه  ارر ابی

تفاعی برای اداماه  واحد انقاب  توجهی در توانا ی  ترد د که ممک  است  ی ا  را ط رو دادها هنگامی که مربوط به 

   .تدام فعالیت ا جاد  ود

معامالت و که ممک  است  یحسابرسی اطالعات در طولهنگامی که روابر و معامالت ا خاص وابسته. برای مثال،  •

ار خاارج   با اهمیت . و در رمینه معامالت ،هو یار با د باقی بماند نشان دهدروابر  نا ائی  ا افشا نشده  ذ ته را 

معاامالت نشاان    (در ا فقادان آن  ) تجارت  بنیان ، هنگام ارر ابی   ود  ناسا ی داد و ستد در واحد انتفاعی  عرف

 اا کاه    ا جااد نما ناد   مالی جعلیصورتهای می دهد که آنها ممک  است ، برای پنهان کردن سوء استفاده ار دارا ی 

 د می  ود.خارجی وار  هتا ید هایتماس به سوال قابلیت اطمینان درخواست

ترد اد در  برای موارد عدم رعا ت و  اا   وجود دارد  در نظر  رفت  قوانی  و مقررات . برای مثال ، رمانی که هشدار •

واحاد  در عملیاات   بنیادی ر یاثتدر صورتهای مالی  ا  با اهمیت ر یاثت عدم رعا ت قوانی   ا مقرراتی که ممک  است

 های  و فرهنگ با توجه به  یوه هارای نمونه ، ب حسابرسی  روهی  مفهوم به. ا   ممک  است  انتفاعی دا ته با د 

 مختلف نیز مربوط  با د . صالحیتهای در  تجارت

در حوره برای کمک  تخصصی موضوع مهم  در مورد  ک حسابرس ممک  است  واستفاده ار متخصصان . مد ر ت  •

. حساابرس ، در برناماه ر ازی     افرادی را به خدمت بگیرناد  ابزارهای مالی به وسیله پیچیده مانند حسابداری  های 

نیار به اعمال قضاوت حرفه ای  ،برای استفاده ار کار خود و در ارر ابی  واهد حسابرسی به دست آمده ار متخصص 
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 یخاصا ت عادم بیطرفای بادقا   . در کار متخصص با اد باه خطار    دارد استفاده ار کارکار ناس مخاطرات در ارر ابی 

 می  ود. هپرداخت

  6سوال 

 ای چگونه است؟ واهد ترد د حرفه 

. داده می  اود   نشانغالبا  دوره حسابرسی توسر حسابرس در طول  رسید ی  ترد د حرفه ای در مباحث مختلف

، ماد ر ت ، کارکناان   راهبری  رکت را دارناد   هافرادی که وظیفا   بحث  ام  بحث های رسمی و غیر رسمی با 

الزامی  رد ده  نکات مهم ا   مباحث توسر استاندارد حسابرسی مستند ساری  تیم حسابرسی می  ود.و  صاحبکار

 . توضیحات ر ر نگاه کنید بهاست.

در ارتباط   ی واهد  ی ار منبعدر آن مشغول فعالیت است ا   است که حسابرس  ی کهارر ابی کیفیت خوب ار تیم

ترد اد حرفاه ای   اثبات . مشاهدات خاص در مورد ارائه   ردد.  ترد د حرفه ای ری  در بکار یحسابرس با  استمرار 

حسابرساان کام   در قطعا در آمورش و ا جاد انگیزه بلکه ،  به کار می رود حسابرس نه تنها به عنوان مدارک مستند 

 . می کند  تجربه کمک

 یمستندات . چنی  نموده است موارد با اهمیت  مباحثاستاندارد های حسابرسی حسابرسان را ملزم به مستندساری 

راهنمای حسابرسی بارای نشاان   و  انجام می  ود  چگونه های با اهمیت نشان دهد که قضاوت  که کمک می کند 

ماورد بررسای قارار     را   واهد حسابرسی بدست آماده مناسب و کافی بودن  ،حسابرسا نکه چگونه  و  دادن نتا ر 

 .د داده

 اک حساابرس    تبد    دن بهمستندات حسابرسی کافی و مناسب برای  بدست آوردن برای  ت ملزم اسحسابرس 

،  رسیدن به نتا ر،  با اهمیت  ات تصمیم  رفت   ، به درک حسابرسی با  در  ذ ته  دا ت  ارتباط بدون با تجربه ،

. ا ر چه ا   مستندات اولیاه حسابرسای ماورد نیاار     ارتباط با نتا ر به دست آمده است مهم در  های قضاوتانجام  و

 نشاانه  - کمک کنناد اعمال ترد د حرفه ای  صحت  اثباتممک  است در واقع به  همچنی  است، چنی  مستندات 

 است . و ضروری  الرم درهمه حال  و ا   است که  ود  ار ا   واقعیت ممک  است ناد ده  رفته آ اهی بخشی 

در ماواقعی کاه    ترد اد حرفاه ای    به اثباات اعماال    است که کمک می کند ابرسی ا   مستندات حسو ژ ی مهم 

 مساتندات ،  بلکاه  حسابرسای را جماع آوری مای کناد      مسائ  مربوط به  مستندات تائید کننده حسابرس نه تنها 

ی کند اما به فراهم مرا  واهد  ار حسابرس حما ت کاربر های . اغلب اوقات   می کشندچال   رابه موضوع ماهیت 

آن جاا گز    نسابت باه   حسابرس  د د اه ندرت  ام  حتی خالصه نکاتی در مورد جا گز   در نظر  رفته  ده و 

 .است

را مستندات حسابرسی با د به وضوح درستی ترد اد حرفاه ای اعماال  اده      برای تشر ح ا   موضوع که  ها یمثال

 :به  رح ر ر است نشان دهد 

 . درجر ان کاربحث در میان تیم  •

و ا اتباه  تقلاب،  اا    نا ای ار  تحر فهای باا اهمیات   صورتهای مالی به  حساسیت در مورد  با اهمیت  تصمیمات  •

 . قانون  ذار)مد ران  رکت(و  صاحبکار به وجود آمده باارتباطات تقلب  ا خطا 

 . قانونگذاران و  صاحبکاران ه وسیلهب مذاکرات و  آئی  نامه ها ،قوانی  اجرای به عدمظ   وتشخیص نسبت  •

 مد ر ت. عدم بیطرفی امکان ار مقیاسی   ونه مبنا ی برای نتیجه  یری حسابرس در برآورد حسابداری ، و هر•
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است ، ار جمله ا نکاه   با اهمیتکه مغا ر با نتیجه  یری نها ی حسابرس در مورد  ک موضوع  ی ناسا ی اطالعات •

 .یردمورد بررسی قرار   یچگونه چنی  تناقض

 .  خصی هایقضاوتحوره   عاقالنه بودن بر اساس مبنا ی برای نتیجه  یری حسابرس  •

در روش های جاا گز     مورد کردن صحت اسناد و اظهار نظر دربررسی  استفاده ار کار ناسان . برای مثال، برای •

 حسابداری .

 و کارکنان. صاحبکارارتباطات با مد ر ت  •

اعماال کاما     گیچگاون  در مورد حسابرس  مستند ساری است ،  فکرار  قسمتی جه به ا   که ترد د حرفه ایبا تو

 . د وار است دوره حسابرسی سراسر در حسابرس توسر ترد د حرفه ای 

کاه در آن   ندا ته با دکه ممک  است هی  راهی وجود  است توجه دا ته به ا   موضوع استانداردهای حسابرسی 

در ا   تضمی  کیفیت با د  باررسان. با ا   حال،  رکا ، حسابرسان ار د و   رددحرفه ای حسابرس مستند ترد د 

 اک ساطح مناساب ار    ،مستندات حسابرسای   کلیت و اطمینان حاص   ود که خصوص هشدارهای الرم را بدهند 

 . نشان دهدبه وضوح را توسر افراد اجرا کننده واهد اعمال ترد د حرفه ای 

برای نشاان دادن اعماال ترد اد حرفاه ای  اا د باا وضاوح        را  حسابرسی  کاربر های حسابرسان با د به دقت نظر 

 .اصالح نما د های بررسی  اددا ت کاربرگ بیشتری در 

 7سوال 

 حرفه ای حفظ  ود ؟ ترد دچگونه می توان آ اهی ار اهمیت 

نوان مثال، نگرش ها و اررش های اخالقی ( و همچنی  ) به ع صیرفتاری  خو ژ یهای  تحت تاثیرترد د حرفه ای 

 . است  مسئول حسابرسیسطح  ا ستگی )به عنوان مثال ، دان  ( افراد 

 تحت تااثیر نیز   روه اجراکننده و تجربه است .  ترد د حرفه ای در  تربیتآمورش ، تحت تاثیر ا   ، به نوبه خود ، 

 .است رکت  تجاری رهنگ و محیر ، و فمسئول کاراقدامات رهبر  رکت و  ر ک 

و موسساه  در ساطح    یاستانداردهای حسابرسی  ام  الزامات و راهنما ی طراحی  ده برای کمک به ا جاادمحیط 

 . ترو ر کندمناسب را به صورت تواند ترد د حرفه ای بحسابرس  که بر اساس آن  کار است

 کلیدی عبارتند ار: محرکهای 

 یمناسب میزان نشان دادن رای  ب موسسات حسابرسی و  اجرائی ، تیم های انحسابرس  را ر الرم پرورش دادن، •

 . است ار ترد د حرفه ای

 وجود دارد .ر حسابرسی ار ماهیت ترد د حرفه ای و نق  آن در رفتا قویکه  ک درک ا ناطمینان ار  •
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