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نتایج حاصل از تحقیقی که به وس��یله هیئت تدوین اس�تانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی1 درخصوص 
اس��تنباط اس��تفاده کنندگان از گزارش حسابرس��ی اس��تاندارد در س��ال 2006 انجام گردید، مصاحبه های انجام شده به وسیله 
هیئت تدوین اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی و اعتباربخشی با بس��یاری از ذینفعان در سطح دنیا، و نظرهای دریافتی 
درخصوص گزارش مش��ورتی »بهبود ارزش گزارشگری حسابرس: در جستجوی گزینه هایی برای تغییر« که در سال 2011 
به وس��یله هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی تهیه و منتشر شده بود، همگی گویای این بودند 
که شکل کنونی گزارشگری مناسب نیست؛ لذا هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و 
اعتباربخشی در سال 2012  گزارش مشورتی با عنوان »بهبود گزارش حسابرس« منتشر کرد که در 
آن شکل جدیدی برای گزارشگری حسابرس پیشنهاد شده بود. در گزارش یادشده، تغییرهای 
عمده پیش��نهادی در گزارش حس��ابرس و دالیل ایجاد آن تغییرها تشریح شده بود2. پایان 
فرصت نظرخواهی آن گزارش 8 اکتبر س��ال 2012 بود. پس از پایان فرصت نظرخواهی 
آن گزارش، هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی براساس 
نظرهای دریافتی به جمع بندی در خصوص تغییرهایی که باید در ش��کل گزارش��گری 
حسابرس ایجاد شود، رسیده است. حاصل این جمع بندی 
تغییرهای اعمال ش��ده در اس��تانداردهای حسابرسی 700، 
705، 706، 260، 570، 210، 230، 540، و 710 و تدوین 
استاندارد حسابرس��ی 701 است. در ادامه به طور خالصه به 
تشریح تغییرهای پیش��نهادی پرداخته می شود. گفتنی است 
که اس��تانداردهای مذک��ور هنوز به ص��ورت پیش نویس بوده و 
فرصت نظرخواهی آنها تا تاریخ 22 نوامبر 2013 است. پس از 
آن تاریخ، تغییرهای ایجادش��ده نهایی و در سال 2014 منتشر 

خواهد شد.

اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده: 

تغییرهای پیشنهادی در استانداردهای حسابرسی

 دکتر حلیمه رحمانی
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مزایای حاصل از تغییرهای پیشنهادی
س��رمایه گذاران، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از گزارش 
حس��ابرس، اولین گروه هایی هستند که از تغییرهای ایجادشده 
منتفع می ش��وند. حسابرس��ی باعث افزای��ش اعتبار صورتهای 
مالی ش��ده و این کار به صورت مس��تقیم یا غیرمستقیم ممکن 
اس��ت باعث بهبود کیفیت گزارش��گری مالی گ��ردد. با توجه به 
اینکه گزارش حس��ابرس گویای حاصل کار فرایند حسابرس��ی 
اس��ت که ب��ه اس��تفاده کنندگان صورتهای مالی ارائه می ش��ود، 
ل��ذا هیئ��ت تدوی��ن  اس��تانداردهای بین الملل��ی حسابرس��ی و 
اعتباربخشی معتقد است که تغییرهای ایجادشده در گزارشگری 
حس��ابرس ممکن اس��ت باع��ث افزایش کیفیت حسابرس��ی یا 
استنباط استفاده کنندگان از آن شود. این کار به نوبه خود باعث 
افزایش اعتماد استفاده کنندگان به حسابرسی و صورتهای مالی 

می گردد.
ع��الوه برای��ن، هیئ��ت تدوی��ن اس��تانداردهای بین الملل��ی 
حسابرسی و اعتباربخش��ی معتقد است که در نتیجه تغییرهای 

پیشنهادی، ممکن است موارد زیر نیز محقق شوند:
• افزای��ش ارزش اطالع رس�انی3 گزارش حس��ابرس به دلیل 

افزایش شفافیت بیشتر در مورد حسابرسی انجام شده،
• افزایش توجه مدی��ران اجرایی و ارکان راهبری به مالحظات 
افش��ا در صورته��ای مال��ی ک��ه در گزارش حس��ابرس ب��ه آنها 
ارجاع داده می ش��ود ک��ه این موضوع نیز موج��ب بهبود کیفیت 

گزارشگری مالی می شود،
• تمرکز بیش��تر حسابرس بر موضوعهایی که قرار است گزارش 
ش��ود که این نیز ممکن است به صورت غیرمستقیم به افزایش 

تردید حرفه ای بیانجامد، و
• بهبود اطالع رسانی بین حسابرس و ارکان راهبری.

تغییرهای پیشنهادی
موضوعهای کلیدی حسابرسی4: تدوین استاندارد 701

به طور کلی، پاس��خ دهندگان به گزارش مش��ورتی س��ال 2012 
ب��ا عن��وان »بهبود گزارش حس��ابرس« بر این عقی��ده بودند که 
گنجاندن مفهوم شرح حسابرس5 در گزارش حسابرس منجر 
ب��ه ارائه اطالعات بیش��تری در راس��تای بهب��ود ارزش گزارش 
حس��ابرس می ش��ود و ارزش بیش��تری به اظهارنظر حسابرس 

داده و باع��ث جلب مجدد اعتماد عمومی به گزارش حس��ابرس 
و افزای��ش ارزش مرب��وط بودن آن می ش��ود. از این رو، هیئت 
تدوین اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی و اعتباربخش��ی 
تصمیم گرف��ت به نحوی موضوعهای کلیدی حسابرس��ی را که 
از نظر حسابرس دارای بیشترین اهمیت برای استفاده کنندگان 
از صورتهای مالی حسابرسی ش��ده اس��ت، ب��ا همین عنوان در 
گزارش حسابرس��ی بگنجاند. در راستای تعیین مطالبی که باید 
در ای��ن بخش گزارش حس��ابرس تحت عن��وان »موضوعهای 
کلیدی حسابرس��ی« درج ش��ود، اس��تاندارد جدیدی ب��ا عنوان 
اس��تاندارد 701 »موضوعهای کلیدی حسابرس��ی« تدوین شده 

و پیش نویس آن منتشر گردیده است.

طبق پیش نویس استاندارد 701:
• اهداف حس��ابرس، تعیین موضوعهای کلیدی حسابرس��ی و 
اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی است. حسابرس با تشریح 
موضوعهای کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس، آنها را به 

اطالع ارکان راهبری می رساند.
• موضوعهای کلیدی حسابرس��ی موضوعهایی هستند که بنابه 
قضاوت حرفه ای حسابرس، بیشترین اهمیت را در حسابرسی 
صورته��ای مالی دوره جاری دارن��د. این گونه موضوعها از بین 
موضوعه��ای اطالع رسانی ش��ده ب��ه ارکان راهب��ری انتخ��اب 
می ش��ود. برای این منظور، حس��ابرس باید تعیین کند که کدام 
یک از موضوعهای اطالع رسانی شده به ارکان راهبری، گویای 
موضوعهای کلیدی حسابرسی هستند. در این راستا، حسابرس 
باید به حوزه هایی توجه کند که مورد توجه عمده حس��ابرس در 

انجام حسابرسی بوده است؛ از جمله:
الف- حوزه هایی که طبق اس��تاندارد 315 »ش��ناخت واحد مورد 
رس��یدگی و محیط آن و ب��راورد خطرهای تحریف بااهمیت« یا 
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بنا به نظر حس��ابرس، حوزه های متضمن خطر عمده ش��ناخته 
شده اند،

ب- حوزه های��ی ک��ه حس��ابرس در جری��ان حسابرس��ی در آن 
حوزه ها با مشکل درخور توجهی روبه رو بوده است؛ از جمله در 

خصوص کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب، و
پ- شرایطی که مستلزم تعدیل عمده رویکرد برنامه ریزی شده 
حس��ابرس ب��رای حسابرس��ی صورتهای مالی اس��ت؛ از جمله 
ش��رایطی که در نتیجه شناخت نقاط ضعف عمده در کنترلهای 

داخلی به وجود می آید.
به نظ��ر هیئت تدوین اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی 
و اعتباربخش��ی، اطالع رس��انی موضوعهای کلیدی نه تنها در 
ش��ناخت موضوعهای دارای بیش��ترین اهمیت در حسابرس��ی 
صورته��ای مالی ب��ه اس��تفاده کنندگان صورته��ای مالی کمک 

می کند، بلکه ممکن است:
• در شناخت واحد تجاری و حوزه های قضاوتهای عمده مدیریت 

در صورتهای مالی نیز به استفاده کنندگان کمک کند، و
• باعث  شود که مدیریت و ارکان راهبری بیشتر به موضوعهای 

خاص مرتبط با واحد تجاری و صورتهای مالی توجه کنند.
همچنین در پیش نویس این استاندارد، راجع به اطالع رسانی 
موضوعه��ای کلیدی حسابرس��ی در گزارش حس��ابرس، دلیل 
انتخ��اب آنه��ا به وس��یله حس��ابرس، اث��ر آنها بر حسابرس��ی، 
اش��اره به محل افش��ای آنها در صورتهای مالی، و شرایطی که 
هیچگونه موضوع کلیدی حسابرس��ی وجود ن��دارد، الزامهایی 

مقرر شده است.

مستندسازی حسابرسی: تجدیدنظر در استاندارد 230
طب��ق بن��د 14 پیش نوی��س اس��تاندارد 701، حس��ابرس باید 
موضوعهای��ی را که قص��د دارد به عن��وان موضوعهای کلیدی 
حسابرس��ی اطالع رس��انی کن��د و قضاوت حرف��ه ای عمده در 
این خصوص را طبق الزامهای اس��تاندارد 230 »مستندسازی 
حسابرس��ی«، مس��تند کند. عالوه براین، طبق این استاندارد 
نی��ازی نیس��ت حس��ابرس دالی��ل انتخ��اب نک��ردن س��ایر 
موضوعهای اطالع رسانی ش��ده به ارکان راهب��ری را به عنوان 
موضوعه��ای کلی��دی حسابرس��ی، مس��تند کن��د. همچنی��ن 
براس��اس پیش نویس استاندارد 701، در ش��رایطی که به نظر 
حس��ابرس هیچگونه موضوع کلیدی حسابرس��ی وجود ندارد، 
حس��ابرس ملزم به مستندس��ازی دالیل و منطق خود در این 

رابطه است.
ارتباط بین موضوعهای کلیدی حسابرسی و اطالع رسانی 

به ارکان راهبری: تجدیدنظر در استاندارد 260
اس��تانداردهای  در  ایجادش��ده  تغییره��ای  تأثی��ر  بیش��ترین 
گزارش��گری حس��ابرس بر اس��تاندارد 260 »اطالع رس��انی به 
ارکان راهب��ری«، مربوط به اطالع رس��انی حس��ابرس به ارکان 
راهب��ری درخص��وص زمانبن��دی و دامن��ه برنامه ریزی ش��ده 
حسابرس��ی اس��ت. هیئ��ت تدوی��ن اس��تانداردهای بین المللی 
حسابرسی و اعتباربخشی پیشنهاد می کند که این اطالع رسانی 
ش��امل خطرهای عمده شناخته ش��ده به وس��یله حس��ابرس در 
حسابرس��ی تمامی واحده��ای تجاری نیز باش��د. البته در حال 
حاضر در بسیاری از حسابرسی ها، چنین اطالع رسانی صورت 

افشای نام شریک 

)مدیر مسئول کار( 

باعث افزایش شفافیت گزارش حسابرس

 برای استفاده کنندگان شده و 

حس مسئولیت و پاسخگویی شخصی بیشتری 

برای شریک حسابرسی 

ایجاد می کند
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می گیرد؛ اما هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی 
و اعتباربخش��ی با پیش��نهاد تغییرهای جدید، انج��ام این کار را 
نه فقط برای ش��رکتهای بورس��ی، بلکه برای تمامی واحدهای 

تجاری الزامی کرده است.
ارتباط بین موضوعهای کلیدی حسابرسی و بندهای تأکید 
بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی: تجدیدنظر در 

استاندارد 706
در پی تغییرهای پیش��نهادی، نظر هیئت تدوین استانداردهای 
بین المللی حسابرس��ی و اعتباربخش��ی این اس��ت ک��ه بندهای 
تأکید بر مطلب خاص و س��ایر بنده��ای توضیحی به قوت خود 
باق��ی بماند و تنها رابطه بین این بنده��ا با موضوعهای کلیدی 
حسابرسی شفاف تر ش��ود. به این ترتیب، زمانی که در گزارش 
حسابرس بند تأکید برمطلب خاص و همچنین بند موضوعهای 
کلیدی حسابرس��ی وجود دارد، حسابرس در بند تأکید بر مطلب 
خ��اص جمله ای را درج کند که ش��رح ده��د مطالب این بند جدا 
از موضوعهای کلیدی حسابرس��ی است و همچنین تشویق به 
استفاده از سرفصل »تأکید بر مطلب خاص در صورتهای مالی« 

کند.
تداوم فعالیت: تجدیدنظر در استاندارد 570

متعاق��ب تغییره��ای پیش��نهادی، در اس��تاندارد 570 »ت��داوم 
فعالیت« الزامهایی به ش��رح زیر پیش��نهاد ش��ده است. چنانچه 
حس��ابرس ب��ه ای��ن نتیجه برس��د ک��ه مبن��ای ت��داوم فعالیت 

استفاده شده در شرایطی که هیچگونه ابهام عمده ای شناسایی 
نش��ده اس��ت، مناس��ب به نظر می رس��د، بخش تداوم فعالیت 

گزارش حسابرس باید شامل موارد زیر باشد:
الف- ش��رحی از مبن��ای تداوم فعالیت حس��ابداری ب��ا توجه به 

چارچوب گزارشگری مالی مربوط،
ب- جمله ای مبنی بر اینکه کاربرد فرض تداوم فعالیت به وسیله 

مدیریت در تهیه صورتهای مالی مناسب است، 
پ- جمل��ه ای مبنی براینکه مدیری��ت هیچگونه ابهام عمده ای 
ک��ه بتواند باع��ث ایجاد ابهام عمده م��ورد توانایی واحد تجاری 

برای تداوم فعالیت گردد، شناسایی نکرده است، و
ت- جمل��ه ای مبن��ی ب��ر اینک��ه نه مدیری��ت و نه حس��ابرس، 
هیچکدام نمی توانند توانایی واحد تجاری را برای تداوم فعالیت 

تضمین کنند.
موارد ف��وق و نحوه ارائه آنها در گزارش حس��ابرس، ممکن 
اس��ت بسته به تش��خیص یا نبود تش��خیص ابهام عمده، تغییر 

کند. برای مثال، چنانچه ابهام عمده ای شناسایی شود:
• بای��د بخش��ی با عن��وان »موارد افش��ا در م��ورد ابه��ام عمده 
شناسایی شده« یا عنوان مناسب دیگری در گزارش حسابرسی 

درج شود،
• اگ��ر به دلیل عدم افش��ای مناس��ب آن ابهام، نظر حس��ابرس 
تعدیل ش��ده باش��د، حس��ابرس باید در بخش مبانی اظهارنظر 
مش��روط )ی��ا مردود( به جای تش��ریح م��وارد ابه��ام عمده، به 

مطالب بخش تداوم فعالیت اشاره کند، و
• نی��ازی ب��ه درج جمل��ه ای مبن��ی بر اینک��ه نه مدیری��ت و نه 
حس��ابرس، هیچکدام نمی توانند توانایی واحد تجاری را برای 
ت��داوم فعالیت تضمین کنند، نیس��ت؛ هر چند که حس��ابرس از 

انجام این کار منع نشده است.
پیروی از الزامهای مربوط به اس�تقالل و س�ایر الزامهای 

اخالقی مربوط
حسابرس باید در گزارش خود قید کند که طبق الزامهای اخالقی 
مربوط یا قوانین و مقررات وضع ش��ده، مس��تقل از شرکت بوده 
و مس��ئولیتهای خود را طبق آن الزامها انجام داده اس��ت. درج 
این مطالب باید در بند مبانی اظهارنظر حسابرس صورت گیرد.

افشای نام شریک موسسه )مدیر مسئول کار(
و  حسابرس��ی  بین الملل��ی  اس��تانداردهای  تدوی��ن  هیئ��ت 

هیئت تدوین استانداردهای بین المللی 

حسابرسی و اعتباربخشی 

براساس نظرهای دریافتی

 به جمع بندی در خصوص تغییرهایی که باید 

در شکل گزارشگری حسابرس ایجاد شود 

رسیده است
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اعتباربخش��ی معتق��د اس��ت ک��ه افش��ای ن��ام ش��ریک )مدیر 
مس��ئول کار( باعث افزایش ش��فافیت گزارش حسابرس برای 
اس��تفاده کنندگان شده و حس مسئولیت و پاسخگویی شخصی 
بیش��تری برای شریک حسابرس��ی ایجاد می کند که این نیز به 
نوبه خود باعث بهبود کیفیت حسابرس��ی می شود. البته هیئت 
تدوین اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی و اعتباربخش��ی 
پیش��نهاد کرده است که انجام این کار برای همه شرکتها الزامی 

نیست و فقط برای شرکتهای بورسی الزامی است.
سایر تغییرهای ایجادشده در استاندارد 700

ع��الوه بر افش��ای ن��ام ش��ریک )مدی��ر مس��ئول کار( در گزارش 
حسابرس��ی که در پیش نویس اس��تاندارد 700 به آن اش��اره ش��ده 
است، تغییرهای زیر نیز در گزارش حسابرسی پیشنهاد شده است:

• تش��ریح بیش��تر مس��ئولیتهای حس��ابرس و ویژگیهای اصلی 
کار حسابرس��ی در قال��ب یک پیوس��ت یا ارجاع ب��ه یک مرکز 

اطالع رسانی اینترنتی،
• اش��اره به شخص مس��ئول نظارت بر فرایند گزارشگری مالی 

در شرکت، و
• تدوی��ن الزامه��ا و رهنمودهای بیش��تر در خصوص اطالعات 

تکمیلی.
و  حسابرس��ی  بین الملل��ی  اس��تانداردهای  تدوی��ن  هیئ��ت 
اعتباربخشی معتقد است که تغییرهای پیشنهادی در استاندارد 
700 باع��ث ایج��اد تع��ادل بی��ن یکنواخت��ی در گزارش��گری 
حسابرسی در س��طح جهانی و نیاز به انعطاف پذیری آن جهت 

انطباق با شرایط گزارشگری مالی ملی می شود.
و  حسابرس��ی  بین الملل��ی  اس��تانداردهای  تدوی��ن  هیئ��ت 
اعتباربخش��ی چنین نتیجه گیری می کند که حس��ابرس ممکن 
اس��ت در برخی موارد از الزامهای جدید پی��روی نکند و دارای 

انعطاف پذیری الزم در نحوه ارائه باشد. برای مثال:
•  زمانی که حس��ابرس طبق قوانین و مقررات ملزم به استفاده 

از شکل و محتوای خاصی برای گزارش حسابرس است، و
• زمان��ی ک��ه حس��ابرس بای��د حسابرس��ی را طب��ق مجموعه 
ج��ز   ب��ه  دیگ��ری  اس��تانداردهای  ی��ا  مل��ی  اس��تانداردهای 

استانداردهای بین المللی حسابرسی انجام دهد.
تجدیدنظر در استاندارد 705

 700 اس��تاندارد  در  پیش��نهادی  تغییره��ای  راس��تای  در 

تجدیدنظرش��ده و پیش نوی��س اس��تاندارد 701، تعدیلهای��ی 
به ش��رح زیر در اس��تاندارد 705 »اظهارنظرهای تعدیل شده در 

گزارش حسابرس مستقل« صورت می گیرد:
ش��کل و محتوای گزارش حسابرس در زمانی که نظر خود را   •

تعدیل می کند،
چنانچ��ه حس��ابرس اظهارنظ��ر نکن��د، نیازی ب��ه گنجاندن   •
بخش��های مرب��وط ب��ه ت��داوم فعالی��ت، موضوعه��ای کلیدی 

حسابرسی و سایر اطالعات نیست،
در نحوه نگارش بخش مربوط به مس��ئولیتهای حس��ابرس   •

تغییرهایی ایجاد می شود، و
جمله مربوط به اس��تقالل حس��ابرس به ج��ای بخش مبانی   •
مس��ئولیتهای  بخ��ش  در  نک��ردن(،  )اظهارنظ��ر  اظهارنظ��ر 

حسابرس در قبال صورتهای مالی گنجانده می شود.

تأثیر بر استانداردهای 800، 805، و 810
و  حسابرس��ی  بین الملل��ی  اس��تانداردهای  تدوی��ن  هیئ��ت 
اعتباربخش��ی اع��الم می کند ک��ه در پی تغییرهای ایجادش��ده 
در اس��تاندارد 700 و تدوی��ن اس��تاندارد 701، اس��تانداردهای 
مجموع��ه 800 )ش��امل اس��تانداردهای 800، 805، و 810( 
نیازمند انجام تجدیدنظر هس��تند؛ اما این کار بعد از اتمام دوره 
نظرخواهی س��ایر اس��تانداردهای تغییرکرده در این خصوص، 

انجام می شود.

موضوعهای کلیدی حسابرسی 

موضوعهایی هستند که 

بنابه قضاوت حرفه ای حسابرس 

بیشترین اهمیت را در 

حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری 

دارند
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نمونه گزارش حسابرسی پیشنهادی از سوی هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی
با اعمال تغییرهای یادشده در گزارش حسابرس فعلی، هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی گزارش ذیل را 

به عنوان یک گزینه احتمالی پیشنهاد می کند.

گزارش حسابرس مستقل
به سهامداران شرکت ABC )یا مخاطب مناسب(

گزارش نسبت به صورتهای مالی
اظهارنظر

به نظر ما، صورتهای مالی منضم یا پیوس��ت، وضعیت مالی ش��رکت ABC در تاریخ 31 دس��امبر 20x1، و عملکرد مالی و جریانهای 
نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به نحو 

مطلوب ارائه می دهد )یا دید منصفانه ای از آنها ارائه می کند(.
ما صورتهای مالی شرکت را حسابرسی کردیم که شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 31 دسامبر 20x1، صورت سود و زیان جامع، 
صورت تغییر در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد برای س��ال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداش��تهای توضیحی صورتهای 

مالی، شامل خالصه ای از رویه های حسابداری می شود.
مبانی اظهارنظر

ما طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی، حسابرسی را انجام داده ایم. مسئولیت ما براساس این استانداردها در بخش مسئولیتهای 
حس��ابرس در حسابرس��ی صورتهای مالی، در همین گزارش ذکر ش��ده اس��ت. ما، طبق   ]الزامهای اخالقی مربوط یا قوانین و مقررات 
وضع ش��ده[ مس��تقل از ش��رکت بوده ایم و مس��ئولیتهای خود را طبق آن الزامها به انجام رس��انده ایم. ما معتقدیم که ش��واهد حسابرسی 

کسب شده برای اظهارنظر، کافی و مناسب است.
موضوعهای کلیدی حسابرسی

موضوعه��ای کلیدی حسابرس��ی موضوعهایی هس��تند ک��ه بنا به قضاوت حرف��ه ای ما، بیش��ترین اهمیت را در حسابرس��ی صورتهای 
مالی دارند. موضوعهای کلیدی حسابرس��ی از بین موضوعهای اطالع رسانی ش��ده به ]ارکان راهبری[ انتخاب می ش��ود و ش��امل همه 
موضوعهایی  نمی ش��ود که در مورد آنها با ]ارکان راهبری[ مذاکره ش��ده اس��ت. روش��های حسابرس��ی مربوط به این موضوعها از دید 
حسابرس��ی صورتهای مالی به عنوان مجموعه ای واحد طراحی ش��ده اند. با توجه به موضوعهای کلیدی حسابرسی تشریح شده در زیر، 

نظر ما نسبت به صورتهای مالی تعدیل نشده و ما نسبت به این گونه موضوعهای خاص، اظهارنظر نمی کنیم.
دو مطلب بیان شده فقط برای مقاصد تشریحی هستند. در این بخش حقایق و شرایط مربوط به واحد تجاری و حسابرسی آن مطرح 
می ش��ود. بر این اس��اس، هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی، این دو نمونه را ارائه می کند تا بدین ترتیب 
مش��خص کند که موضوعهای کلیدی حسابرس��ی بس��ته به تعداد، نحوه انتخاب و همچنین ماهیت آنها ممکن اس��ت متفاوت باشند، و 

اینگونه موضوعها با مطالب افشاشده در صورتهای مالی هماهنگی دارند.
ارزشگذاری ابزار مالی

موارد افش��ای مربوط به ابزار مالی س��اختاریافته شرکت، در یادداش��ت شماره 5 ارائه شده است. سرمایه گذاری ش��رکت در ابزار مالی ساختار یافته 
معادل ]%x[ کل مبلغ ابزار مالی آن اس��ت. با توجه به اینکه ارزش��گذاری این ابزار مالی مبتنی بر قیمتهای اعالم ش��ده در بازار فعالی نیس��ت، لذا 
ابهام اندازه گیری عمده ای در ارزشگذاری این ابزار وجود دارد. در نتیجه، ارزشگذاری این ابزار برای مقاصد حسابرسی ما بااهمیت تلقی می شود. 
به نظر ش��رکت و با توجه به س��اختار و شرایط خاص این ابزار، ارزش��گذاری آنها نیازمند یک مدل تدوین شده خاص شرکت6  است. ما در مورد 
منطق مدیریت جهت استفاده از این مدل، از وی توضیح خواستیم و در این خصوص با ]ارکان راهبری[ مذاکره کردیم، و به این نتیجه رسیدیم که 
استفاده از این مدل الزم بوده است. روشهای حسابرسی ما شامل آزمون کنترلهای مرتبط با تهیه و تنظیم این مدل که به وسیله مدیریت طراحی 
ش��ده اس��ت و همچنین تأیید این موضوع اس��ت که به نظر مدیریت، به منظور انعکاس فرضهایی که مشارکت کنندگان بازار در موقعیتهای مشابه از 

آنها استفاده خواهند کرد، ایجاد هیچگونه تعدیلی در برونداد مدل الزم نبوده است. 
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شناخت درامد پیمانهای بلندمدت
ش��رایط و مفاد پیمانهای بلندمدت ش��رکت در ]نام قس��مت[، میزان درامدی را که شرکت در طی دوره شناسایی می کند، تحت تأثیر قرار 
می دهد و درامد حاصل از این پیمانها بخش بااهمیتی از کل مبلغ درامد شرکت را تشکیل می دهد. فرایند اندازه گیری مبلغ درامد جهت 
شناخت در ]نام صنعت[، شامل تعیین زمانبندی مناسب شناخت، مستلزم قضاوتهای عمده مدیریت است. ما، شناخت درامد پیمانهای 
بلندمدت را به عنوان خطری عمده که مستلزم مالحظات خاص حسابرسی است، در نظر گرفته ایم. دلیل این کار، امکان وجود توافقهای 
جنبی اس��ت که ممکن اس��ت موجب تعدیل خود پیمانها گردد. این چنین توافقهایی ممکن است ناخواسته ثبت نشوند یا اینکه به صورت 
عمدی کتمان ش��وند و بنابراین گویای یک خطر تحریف بااهمیت ناش��ی از تقلب باش��ند. به نظر ما، عالوه بر آزمون کنترلهای حاکم بر 
فرایند ورود و ثبت پیمانهای بلندمدت و سایر روشهای حسابرسی، باید شرایط این پیمانها از طریق برقراری تماس مستقیم با مشتریان 
آنها تأیید شود و همچنین ثبتهای روزنامه مرتبط با شناخت درامد که به وسیله مدیریت انجام شده است، مورد آزمون قرار گیرد. براساس 
روش��های حسابرسی انجام ش��ده، ما هیچ گونه شواهدی دال بر وجود توافقهای جنبی کس��ب نکردیم. موارد افشای شرکت در ارتباط با 

شناخت درامد، در خالصه اهم رویه های حسابداری در یادداشت شماره 1 و همچنین یادداشت شماره 4 ذکر شده است.
تداوم فعالیت

صورتهای مالی ش��رکت با اس��تفاده از مبنای تداوم فعالیت حسابداری، تهیه شده است. اس��تفاده از این مبنای حسابداری مناسب است، مگر 
اینکه مدیریت قصد انحالل یا توقف عملیات شرکت را داشته باشد یا در عمل ناچار به این کار شود. به عنوان بخشی از حسابرسی صورتهای 

مالی، ما به این نتیجه رسیدیم که کاربرد فرض تداوم فعالیت به وسیله مدیریت در تهیه صورتهای مالی مناسب است.
مدیریت هیچگونه ابهام عمده ای که بتواند باعث ایجاد ابهام عمده در مورد توانایی واحد تجاری برای تداوم فعالیت گردد، شناس��ایی 
نکرده اس��ت و بر این اس��اس، در این خصوص هیچگونه افش��ایی در صورتهای مالی صورت نگرفته اس��ت. براس��اس حسابرسی ما از 
صورتهای مالی نیز ما چنین ابهام عمده ای را شناسایی نکرده ایم. با این حال، نه مدیریت و نه حسابرس، هیچکدام نمی توانند توانایی 

واحد تجاری را برای تداوم فعالیت تضمین کنند.
سایر اطالعات

]نحوه نگارش این بخش تابع فرایند تصویب و نهایی س��ازی پیش نویس اس��تاندارد حسابرس��ی 720 است. محتوای این بخش احتماال 
ش��امل الف( ش��رحی از مس��ئولیتهای حس��ابرس در قبال سایر اطالعات، ب( مش��خص کردن مستندات در دس��ترس در تاریخ گزارش 
حس��ابرس که ش��امل س��ایر اطالعات در حوزه مسئولیت حسابرس اس��ت، پ( جمله ای که گویای پیامد کار حسابرس در خصوص سایر 
اطالعات باش��د، و ت( جمله ای که گویای این موضوع باش��د که حسابرس، سایر اطالعات را حسابرسی یا بررسی اجمالی نکرده است؛ 

لذا در مورد آنها هیچگونه اظهارنظر یا نتیجه گیری نمی کند.[
مسئولیتهای ]مدیریت و ارکان راهبری یا عنوان مناسب دیگری[ در قبال صورتهای مالی

مدیریت مسئول تهیه و ارائه منصفانه این صورتهای مالی طبق استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و کنترل داخلی ضروری برای 
تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت )ناش��ی از تقلب یا اش��تباه( اس��ت. ]ارکان راهبری[ مسئول نظارت بر فرایند گزارشگری 

مالی واحد تجاری است.
مسئولیت حسابرس در قبال حسابرسی صورتهای مالی

اهداف حسابرس��ی ما کس��ب اطمینان معقول درخصوص اینکه آیا صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، به دور از تحریف بااهمیت ناشی 
از تقلب یا اش��تباه اس��ت یا خیر، و انتشار گزارش حسابرسی که شامل نظر ما است، می باشد. اطمینان معقول، باالترین سطح اطمینان محسوب 
می شود؛ اما تضمینی برای این نیست که حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی، همیشه تحریف بااهمیت را )در صورت 
وجود( کش��ف کند. تحریفها ممکن اس��ت ناشی از تقلب یا اشتباه باشند و در صورتی بااهمیت تلقی می شوند که به صورت جداگانه یا در مجموع، 
به طور معقولی انتظار رود که تصمیمهای اقتصادی استفاده کنندگان را که برمبنای این صورتهای مالی اتخاذ شده است، تحت تأثیر قرار دهند. 

مطال��ب هاش��ور خ��ورده زیر را می توان در قالب یک پیوس��ت منضم به گزارش حس��ابرس ارائه ک��رد. زمانی که طبق قان��ون، مقررات یا 
اس��تانداردهای حس��ابداری مالی مجاز باش��د، می توان به جای ش��مول این مطالب در گزارش حس��ابرس، از طریق ایجاد ارتباطی با مرکز 

اطالع رسانی اینترنتی در نظر گرفته شده برای این منظور که در بردارنده شرح مسئولیتهای حسابرس است، به این مطالب اشاره کرد.
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پانوشتها:
1- International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB)
2- ب��رای اطالعات بیش��تر، به خالص��ه ای از این گزارش که پی��ش از این با 
عنوان »بهبود گزارش حس��ابرس« در همین مجله، شماره 63، اسفند 91 به 

چاپ رسیده است، مراجعه شود.
3- Communicative Value
4- Key Audit Matters
5- Auditor Commentary
6- Entity-developed Model

منابع:
• رحمانی حلیمه، بهبود گزارش حس�ابرس، مجله حسابرس، شماره 63، 

1391
• IFAC, Reporting on Audited Financial Statements: 
Proposed New and Revised International Standards 
on Auditing (ISAs), Exposure Draft, Available at: 
www.ifac.org, 2013
• IFAC, Improving the Auditor’s Report, Exposure 
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به عنوان بخش��ی از حسابرس��ی طبق اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی، ما در برنامه ریزی و اجرای حسابرسی قضاوت حرفه ای 
اعمال می کنیم و نگرش تردید حرفه ای را حفظ می کنیم. همچنین ما:

•  خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی )ناشی از تقلب یا اشتباه( را شناسایی و ارزیابی می کنیم، روشهای حسابرسی را دربرخورد 
با این خطرها طراحی و اجرا می کنیم، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب که پشتوانه نظر ما است را کسب می کنیم. خطر کشف نکردن 
تحریف بااهمیت ناش��ی از تقلب، بیش��تر از خطر کشف نکردن تحریف بااهمیت ناش��ی از اشتباه است؛ زیرا تقلب مستلزم تبانی، جعل، 

حذف عمدی، ارائه نادرست، یا زیرپاگذاری کنترل داخلی است. 
•  به منظور طراحی روشهای حسابرسی که در شرایط فعلی مناسب هستند، از کنترل داخلی مربوط به حسابرسی شناخت کسب می کنیم. 

این شناخت در راستای مقاصد اظهارنظر در مورد اثربخشی کنترل داخلی واحد تجاری نیست.
•  مناس��ب بودن سیاستهای حسابداری مورد اس��تفاده و معقول بودن براوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط که به وسیله مدیریت 

انجام شده است را ارزیابی می کنیم.
•  س��اختار، محت��وا و ارائه کلی صورتهای مالی، ش��امل موارد افش��ا و اینکه آیا در صورتهای مالی، معام��الت و رویدادهای زیربنایی به 

شیوه ای که منجربه ارائه منصفانه شود، ارائه شده است یا خیر را ارزیابی می کنیم.
ما ملزم هس��تیم تا در مورد دامنه و زمانبندی برنامه ریزی ش��ده حسابرسی، یافته های حسابرسی درخور توجه، و هرگونه ضعف عمده 

در کنترل داخلی که ما طی فرایند حسابرسی شناسایی کرده ایم، به ]ارکان راهبری[ اطالع رسانی  کنیم.
همچنین ما ملزم هستیم تا همه روابط و سایر موضوعهایی که به نظر ما ممکن است تصور شود به طور معقولی بر استقالل حسابرس 

تأثیرگذار است را به ]ارکان راهبری[ اطالع رسانی  کنیم. 
گزارش در مورد سایر الزامهای قانونی و مقرراتی

]شکل و محتوای این بخش از گزارش حسابرس با توجه به ماهیت دیگر مسئولیتهای گزارشگری حسابرس که به وسیله قانون محلی، 
مقررات یا اس��تانداردهای حسابرس��ی ملی تجویز شده است، متفاوت خواهد بود. بس��ته به موضوعهای مطرح شده در قانون، مقررات، 
یا اس��تانداردهای حسابرسی ملی، تدوین کنندگان استانداردهای حسابرسی ملی ممکن است گزارشگری این موضوعها را با گزارشگری 

الزامی طبق استانداردهای حسابرسی بین المللی یکپارچه کنند.[
شریک حسابرسی، مسئول حسابرسی حاصل در این گزارش است ]نام[ 

]امضا با نام موسسه حسابرسی، نام کارکنان حسابرس، یا هر دو )بسته به کشور یا حوزه جغرافیایی مورد نظر([ 
]آدرس[
]تاریخ[


