
  
  

از  هاي جديد يا بازنگري شده ناشي اثر ريسكCOVID-19 
 ريزي شده حسابرسي رويكرد برنامه بر

شناسايي و برآورد 
هاي تحريف  ريسك

بااهميت 
 )315 (استاندارد

:اثر تغييرات بر شناخت حسابرس از سيستم كنترل داخلي، شامل 
محيط كنترلي 
ها در  بر كنترل ريزي شـده تغييـرات در ميزان اتكاي برنامه

 هاي تحريف بااهميت شناسايي شده برخورد با ريسك

ريزي شده بـر اثـر رويـدادهاي     تغييرات الزم در برخورد برنامه
محيطي، چون توانايي گردآوري شواهد كافي و مناسب (براي 

وجود آمـده   هايي در دسترسي ممكن است به مثال، محدوديت
توانـد نـاممكن شـده باشـد و      ميباشد يا نظارت بر شمارش انبار 

 هاي بديل ديگري استفاده شود).بايد از روش
هاي برخورد با ريسك
 برآورد شده

 )330استاندارد 
:تمركـز بيشتـر بر 

هـاي   ويـژه، ثبـت   هاي مـالي (بـه   فرآيند نهايي تهيه صورت
 عمل آمده).روزنامه و ديگر اصالحات به

 هـاي مـالي، شـامل     صورتارزيابي حسابرس از كليت ارائه
 .عمل آمده باشدتوجه به اين كه افشاي كامل به

بـودن   گيـري حسـابرس دربـاره كفايـت و مناسـب      نتيجه
 شواهد گردآوري شده.

 استاندارد حسابرسي مربوط نكات قابل توجه



  
  

  

  
  
  

: تمركز بيشتر بر 

توانــد بــر گــذاري كــه مــيتغييــرات در عوامــل مقــررات
هـاي   حسابداري اثر گذارد (براي مثال، برنامهبرآوردهاي 

هـاي بـدهكاران    فصـل دشـواري   و رسـاني و حـل   كمك
 .Covid-19) زده از شيوعمحنت

چـارچوب   كه در شرايط موجود، مفروضات هنوز هم در اين
گزارشگري، صادق است (براي مثال، صورت گردش وجـوه  

 هاي تنزيل، و غيره).نقد آتي، نرخ

هاي مورد استفاده بنگاه. بودن داده مربوط و قابل اتكا 

ويژه ابهام. اثر تغيير در عوامل ريسك ذاتي، به 

حسابرسي 
برآوردهاي  
 حسابداري 

 )540استاندارد 
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هـاي گزارشـگري    توجه به اين نكته كه به تأخير انداختن تاريخ
) به هاي مربوط دوره (و از اين رو، ريسكسبب به درازا كشيدن 

تـاريخ  هاي مالي و  شود كه بين تاريخ صورت رويدادهايي مي
 دهد.گزارش حسابرس، رخ مي

هاي  مسئوليت
 حسابرس درباره
از  رويدادهاي  پس

تاريـخ ترازنامـه 
از تـاريخ ترازنامـه    شناسايي هرگونه رويداد بااهميـت پـس   )560 (استاندارد

اي مناسـب و طبـق    گونـه  كه به ، و اينCovid-19 مربوط به
هـاي مـالي افشـا يـا      چارچوب گزارشگري مالي در صـورت 

 است. اعمال شده



  
  

  
  
  
  
  
  
  

اثر Covid-19اي بااهميـت،   كه بـه گونـه   ، (براي مثال، اين
اي بااهميـت   رود بـه گونـه   گذارده است يا انتظـار مـي   اثر
ارزيـابي تـداوم فعاليـت    بگذارد) بر ارزيابي حسابرس از  اثر

هاي  مسئوليت توسط مديريت بنگاه.
حسابرس درباره 
 تداوم فعاليت 

بودن استفاده از مبنـاي تـداوم فعاليـت     ارزيابي دوباره مناسب )570استاندارد 
هاي مالي يا تعديل گزارش حسابرس درنتيجه  براي تهيه صورت

 صورت لزوم. آن، در

 ريزي شده حسـابرس گـروه    هاي برنامه روشارزيابي دوباره
ارتباط با كار حسابرسـان واحـدهاي زيرمجموعـه، ماننـد      در

امكان بررسي مناسب كار آن حسابرسان (يا درگير شـدن در  
هاي بديلي بايد مـورد   كار آنان) براي مثال، آيا روش انجام

بودن يا نبـودن   توجه قرار گيرد؛ و اثر آن بر كافي و مناسب
 ناي اظهارنظر حسابرس گروه.شواهد مب

 حسابرسي گروه
 )600استاندارد 
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كه بـا همـه    گيري، شامل اين تمركز بر مسايل الزم براي نتيجه
اي درسـت و مناسـب    هاي كليدي حسابرسـي بـه گونـه    جنبه

 برخورد شده يا نشده است، مانند:

دليل ماهيـت  هايي كه مديريت بايد شواهد بيشتري را به زمينه 
 تغييرپذير موضوع، ارائه دهد.

از  جديد ناشـي هاي  ابهامCovid-19،     بـراي مثـال، آيـا در
شناسايي هرگونه ابهام تشديد شده در محاسـبات برآوردهـاي   
حسابداري (شامل محاسـبات كـاهش ارزش) تغييـر الزم داده    

 است. شده

يـا مقـررات جديـد يـا تغييـر يافتـه مربـوط بـه          اثر قوانين
 هاي مالي. صورت

تعيين نوع اظهارنظر 
و اظهار آن درباره 

 هاي مالي صورت
 (شامل نكات

 كليدي حسابرسي) 
)701و  700 (استاندارد

     نكات جديد كليدي حسابرسي بـراي منظـور شـدن در گـزارش
بـه حـدي    Covid-19حسابرس (براي مثال، موضوعاتي كه بر اثر 

 رسيده است كه مستلزم توجه عمده حسابرس باشد).

  هرگونه نبود يكنواختي بين اطالعات ارائه شده توسط بنگـاه در
از  هاي مالي درباره رويـدادهاي ناشـي   گزارش ساالنه و صورت

Covid-19. 

 ساير اطالعات
 )720استاندارد 
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