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مقدمه
بــحــث پـرچـالـش 
حرفه ی  روزهــای  این 
حسابرســی تغییــرات 
اســتانداردهای  در  گرفتــه  صــورت 
حسابرسی است. آن چه از این تغییرات به 
نظر می رسد این است که روح کلی حاکم 
بر اســتانداردهای گزارشگری حسابرسی 
به ســمت محتوای گزارش حسابرســی 
شرکت های بورسی چرخش داشته است 
که این امر به خصوص با تدوین استاندارد 
جدیــد بــرای گزارشــگری درخصوص 
»موضوعات کلیدی حسابرســی« متبلور 
شده است. بحران های مالی، رسوایی های 
مالــی، جهانی شــدن، و پیچیدگی  های 
روزافزون محیط تجــاری باعث تأکید بر 
اهمیت گزارشــگری قابل اتکا و با کیفیت 
شــده اســت. محیط کنونی به اطالعات 
بیش تــر و کامل  تر و البتــه قابل اتکا در 
مورد بنگاه های اقتصــادی و فرایندهایی 
که از کیفیت گزارش های مالی پشتیبانی 
می  کنند، نیاز دارد. ســهام  داران فعلی و 
سرمایه گذاران بالقوه و سایرین در تالش 
هستند تا از طریق دست  یابی به اطالعات 
مربوط و قابل اتکا ســطح ابهام را کاهش 
دهند. در این راستا گزارش حسابرسی به 
عنوان خروجی اصلی فرایند حسابرســی 
اســت )به عبارتی می تــوان گفت روش 

اصلی برقراری ارتباط بــا ذی نفعان یک 
بنگاه اقتصادی، گزارش حســابرس است 
که معموالً این گزارش در قالبی استاندارد 
به توصیف صورت های مالی حسابرســی 
شــده، فرایند حسابرسی، مسئولیت های 
مدیریــت و حســابرس می  پــردازد( و 
تــا زمانی کــه از نظر اســتفاده کنندگان 
صورت هــای مالی، اظهارنظر حســابرس 
بر روی صورت هــای مالی دارای ارزش و 
بار اطالعاتی اســت، تقاضا برای افزایش 
مربــوط بــودن و اطالع رســانی بهتــر 
گزارش های حسابرســی وجــود خواهد 
داشت. براســاس نظر خواهی بین المللی 
که توســط هیأت تدوین استانداردهای 
بین  المللی حسابرســی و اعتبار بخشی1 
صورت گرفت، نیاز اســتفاده کنندگان به 
افزایش کیفیت گزارش های حسابرســی 
منجر به تدوین اســتاندارد جدید گردید. 
گزارش حسابرســی مشخص می  کند آیا 
صورت های مالی منصفانه ارائه شــده اند 
و یا خیــر؟ در نتیجه همواره احســاس 
نیاز به ارتقــای کیفیت گزارشــگری از 
جانب اســتفاده کنندگان وجود داشــته 
اســت. لــذا در همین راســتا از ســال 
2015 هیأت اســتانداردهای بین المللی 
حسابرســی و اطمینان بخــش اقدام به 
تدوین اســتانداردهای جدیــد و تجدید 
نظر اســتانداردهای قبلی حسابرسی در 

حوزه ی گزارشــگری نموده است که این 
استانداردهای جدید از تاریخ 15 دسامبر 
2016 )مقــارن بــا 25 آذر 1395( الزم 

االجرا بوده است.2

 چه نیازی به تغییر در گزارشگری 
حسابرسی بوده است؟

نیازی اصلی به تغییر ناشی از ارتقای 
شــفافیت در تهیه و ارائــه و اظهارنظر 
نســبت به صورت های مالی و تســهیل 
استفاده از این صورت ها با توجه به درک 
بهتــر اســتفاده کنندگان از قضاوت های 
حرفه ای با اهمیت صورت گرفته توسط 
حســابرس در ارائه ی اظهارنظر حرفه ای 
کــه در ارتباط با حوزه هایی که مدیریت 
در تهیــه صورت های مالــی از قضاوت 
می باشد. همچنین  است،  کرده  استفاده 
از دیگر موارد مؤثر در حرکت به ســمت 
می توان  استانداردهای حسابرسی  تغییر 
به رســوایی های مالی، وقوع بحران مالی 
جهانی، پیچیده شــدن محیط کســب 
و کار جهانــی و افزایــش پیچیدگی در 
استانداردهای گزارشگری مالی، تقاضای 
و  )ســرمایه گذاران  اســتفاده کنندگان 
تحلیل گران مالی( برای دریافت اطالعات 
بیش تر از حسابرســان و افزایش فشــار 
از ســوی مراجع حامی ســرمایه گذاران 

)IOSCO ،SEC( اشاره کرد.

تغییرات
استانداردهای حسابرسی
مهدی بیرانوند، سید محمد باقرآبادی
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استانداردهای  در  تغییراتی   چه 
گزارشگری رخ داده است؟

تغییــرات عمده ای کــه در نحوه ی و 
محتوای گزارشــگری حسابرس صورت 
گرفته است می توان به صورت زیر دسته 

بندی کرد:
• افشــای ریســک های کلیــدی در 
زمینه های تجاری، عملیاتی و حسابرسی 

از دیدگاه حسابرس 
• دیدگاه حسابرس درباره ی مفروضات 
کلیدی زیر بنایی قضاوت هایی که دارای 
تأثیر قابــل مالحظه بر صورت های مالی 
هستند و این که آیا این مفروضات شامل 
حداقل پیامدهای بالقوه هســتند یا در 

انتهای طیف و حداکثر آن هستند.
• بررســی و اظهارنظــر در خصوص 
روش ها و قضاوت هایی که در ارزش گذاری 

دارایی ها و بدهی  ها اعمال شده است.
• بررســی و اظهارنظــر در خصوص 

معامالت عمده ی غیر عادی
 مزایای و معایب اســتانداردهای 

جدید گزارشگری حسابرسی
از  اســتفاده  مزایــای  جملــه  از 
استانداردهای جدید گزارشگری می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
• ارتقــای تعامل بین حسابرســان و 
ارکان راهبــری شــرکت و مدیریت در 

کاهش تردیدهای حرفه ای
• کمک به ســرمایه گذاران برای اخذ 
تصمیمات آگاهانــه و در نتیجه افزایش 

اعتماد سرمایه گذاران
• کمک بــه تحلیلگــران مالی برای 

مقایسه ی بهتر شرکت ها
• افزایش شفافیت و به تبع آن کاهش 

اصطکاک با مراجع قانون گذار
• تسهیل دسترسی شرکت ها به منابع 

مالی
• ارائــه ی بینش و دیدگاه روشــن و 
بهتــری در خصوص نحــوه ی مدیریت 

شرکت به تأمین کنندگان مالی شرکت
• حل مشــکل اظهارنظــر دو وجهی 

حسابرسی )رد یا پذیرش(
• انعکاس میزان تالش و قضاوت ذاتی 

موجود در عملیات حسابرســی )کاهش 
شــکاف انتظارات از طریق ارائه ی بخش 

موضوعات کلیدی حسابرس(
یافته هــای  انتقــال  در  توانایــی   •
حسابرس به استفاده کنندگان )از جمله 
امکان ارائه جزییات تالش حسابرس در 

برنامه ریزی و اجرای حسابرسی(
• تشــریح کامل نقش حســابرس در 

ردیابی تقلب
• ارائــه ی اطالعات کافی در خصوص 
ارزیابــی کیفیــت حسابرســی به دلیل 
انعکاس قضاوت های زیادی که حسابرس 
در طول فرایند حسابرسی ملزم به اتخاذ 

آن ها بوده است
• جلب اعتماد بیش تر به گزارش ها و 
تمرکز مجدد بر مسائلی که باید گزارش 
شــود و منجر بــه دقت عمــل بیش تر 

حسابرس می شود
به عبارت بهتر اســتانداردهای جدید 
حسابرسی، حسابرســان را قادر خواهد 
ســاخت تا به پرسش های زیر که توسط 
اســتفاده کنندگان مطــرح مــی گردد 
پاسخ های بهتر و کامل تری ارائه گنند و 
در نهایت اعتماد عمومی به گزارش های 

حسابرسی افزایش پیدا کند:

• حسابرس برای حصول اطمینان از 
اقداماتی صورت داده  استقالل خود چه 

است؟
• ریســک  های کلیدی حسابرسی چه 

مواردی بوده  اند و چرا؟
• چــه اقدام  هایی در این راســتا در 

فرایند حسابرسی صورت گرفته  اند؟
• معیارهای اندازه گیری اهمیت از چه 

قرار بوده  اند؟
• اگر حســابرس از کار حسابرســان 
دیگر استفاده می کند برای اطمینان باال 

بودن کیفیت کار آن ها چه کرده است؟
همچنین این تغییرات عالوه بر افزایش 
شــفافیت و ارتقای ارزش اطالع رســانی 
گزارش هــای حسابرســی، دارای منافع 

دیگری به شرح زیر نیز می باشد:
ارتباطات: بین حسابرســان و  ارتقای 
سرمایه گذاران همانند ارتقای ارتباط بین 
حسابرســان و ارکان های راهبری شرکت 
)از طریــق ارائــه ی موضوعــات کلیدی 
گزارش های حسابرسی،  در  حسابرســی 
سرمایه گذاران نیز همچون ارکان راهبری 
در جریان مــوارد مهم و بــا اهمیت در 

فرایند حسابرسی قرار می گیرند(.
افزایش دقــت نظر و توجه: توســط 
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مدیریــت و ارکان راهبری شــرکت در 
خصوص افشــای کافــی در صورت های 
مالــی در خصــوص موارد مورد اشــاره 

حسابرس در گزارش حسابرسی.
در خصوص  نظر حســابرس:  تجدید 
موارد با اهمیت قابل گزارش که به شکل 
افزایش  غیر مســتقیم می تواند باعــث 

تردید حرفه ای شود.
نکتــه ی قابــل توجــه ایــن اســت 
کــه در کنار مزایــای ذکر شــده بابت 
معایبی  لیکــن  جدید،  اســتانداردهای 
نیــز به این اســتانداردها و ایــن تغییر 
وارد اســت از جمله این کــه این تغییر 
صــورت گرفتــه موجــب پیچیدگی و 
طوالنــی شــدن افشــاهای جدیــد در 
گزارش حســابرس و ایجاد ســردرگمی 
برای ســرمایه گذاران و ســایر کاربران 
صورت هــای مالی برای فهــم و تحلیل 
ایــن گزارش ها خواهد شــد. همچنین 
الزامات استانداردهای جدید  انجام تمام 
حسابرسی می تواند هزینه های سنگینی 
را به مؤسسات حسابرسی تحمیل کند و 
در نتیجه هزینه ی نهایی حسابرســی را 
برای واحدهــای اقتصادی افزایش دهد. 
افزایش مســئولیت حسابرس  از طرفی 
به دلیل حیطه ی گســترده ی افشــای 
موضوعات کلیدی حسابرســی می تواند 
روی  پیــش  را  بســیاری  چالش هــای 

مؤسسات حسابرسی قرار بدهد.

این اســتانداردهای جدید   آیا 
موجب  گزارشــگری حسابرســی 
محدودیت و یا ارتقای مســئولیت 

می شود؟
ارتقای  موجــب  اســتانداردها  ایــن 
کمیتــه  مدیریــت،  مســئولیت پذیری 
حسابرســی و هیأت مدیره به شرح زیر 

خواهد شد:
1- افزایــش ارتباطــات شــفاف بــا 
حسابرس در خصوص کلیه ی موارد مهم 

در فرایند حسابرسی
2- حمایت از حسابرس در اطالع رسانی 

موارد مورد نیاز در گزارش حسابرسی

3- ایجــاد چالش در خصوص تکمیل 
موارد با اهمیتی که در گزارش حسابرس 

درج می  گردد.
4- ایجــاد چالش از طریــق افزایش 
دسترســی افراد به موضوعــات کلیدی 

حسابرسی
استانداردهای  اجرای  با  حسابرســان 
حسابرســی جدیــد دیگــر نمی توانند 
صرفــاً بــر گــزارش مالــی و تبعیت از 
داشته  تمرکز  حسابداری  استانداردهای 
باشند و دیدگاهی تاریخی و گذشته نگر 
از یک ســازمان ارائه کننــد، بلکه باید 
با این تغییــرات اطالعات و  متناســب 
بینش هایی در مورد موضوعات و مسائل 
موجود و همچنین نظر روشنی در مورد 
مســائل بحرانی ارائه دهند، تحلیل های 
عمیق تــری انجــام دهنــد و قــادر به 
داده کاوی براساس فناوری های پیشرفته 
باشند، و در نتیجه می بایست مهارت های 
ارتباطــی، مهارت هــای تفکــر انتقادی 
و مهارت هــای فناوری خــود را بهبود 
اطالعات ریسک ها،  بخشــند، همچنین 
کنترل هــای داخلی و فرایندهای مهم را 
کسب و قدرت انتقال صریح و روشن آن 
به اســتفاده کنندگان را داشته باشند، از 
نمونه های بزرگ تر، فناوری های پیشرفته 
و ابزارهای نوآورانه شامل تحلیل داده ها 
و تکنیکهای تحلیلی اســتفاده کنند. به 
طور کلی هدف نهایــی این تغییرات در 
اســتانداردهای حسابرسی این است که 
حسابرســان می باید آینده نگر باشــند 
و آگاهی هایــی در مــورد چالش هــا و 

فرصت های پیش رو ارائه دهند.

 استانداردهای جدید گزارشگری 
شرکت ها  بر  تأثیری  چه  حسابرسی 

خواهد داشت؟
بخشی  حسابرسی  کلیدی  موضوعات 
از موضوعات هستند که به اطالع ارکان 
راهبری شــرکت رسیده و با ایشان مورد 
بحــث و مذاکره قرار می  گیــرد. بدیهی 
اســت که این امر موجب صرف زمان و 
انرژی و درنتیجه اضافه شــدن هزینه ی 

حسابرسی برای شرکت  ها خواهد شد. و 
از طرف دیگر با افزایش شــفافیت، اقبال 
عمومــی بازار به شــرکت ها نیز افزایش 

خواهد یافت.
تغییرات اساسی صورت گرفته در 

خصوص گزارش های حسابرسی
بعد از بحران مالی اتفاق افتاده و فشار 
افکار عمومی مبنی بــر افزایش کیفیت 
گزارش هــای  اطالع رســانی  قــدرت  و 
استانداردهای  تدوین  هیأت  حسابرسی، 
اعتبار بخشی  و  بین  المللی حسابرســی 
تصمیم به ایجاد تغییراتی در گزارش های 
این  مهم ترین  کــه  گرفت  حسابرســی 

تغییرات عبارتند از: 
• تغییرات اساسی در استاندارد 700 

در خصوص نحوه ی گزارشگری 
• تغییــرات اساســی در اســتاندارد 
حسابرسی720 در خصوص مسئولیت های 

حسابرس در رابطه با سایر اطالعات
• تغییــرات اساســی در اســتاندارد 
حسابرسی 570 در خصوص گزارشگری 

حسابرس در ارتباط با تداوم فعالیت
• تغییــرات اساســی در اســتاندارد 
حسابرسی705 در خصوص اظهارنظرهای 
تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل

• ایجاد اســتاندارد جدید حسابرسی 
701 در خصوص اطالع رسانی موضوعات 
کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس 

مستقل
همچنین تغییرات فوق موجب تجدید 
نظــر در اســتانداردهای 260 و 706 در 
نتیجــه تصویب اســتاندارد جدید 701 
و انجــام اصالحــات در اســتانداردهای 
بین المللی حسابرسی مرتبط 210، 220، 
 ،710  ،600  ،580  ،540  ،510  ،230

800 و 805 گردیده است

نحوه ی ارائه ی گزارش حسابرس
به طور کلی شــکل گزارش حسابرس 
به شرح نمایه ی یک نسبت به قبل دچار 

تغییر شده است:
همان گونــه کــه مالحظه می شــود 
اصلی تریــن تفــاوت در شــکل ارائه ی 
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گــزارش حسابرســی مربوط بــه تغییر 
محل ارائه ی اظهارنظر حســابرس است 
به نحــوی که در اســتانداردهای جدید 
حسابرســی بند اظهارنظر همراه با بند 
مقدمه در ابتدای گزارش درج می گردد3. 
طبق اســتانداردهای قدیمی محل درج 
بند تأکید بر مطلب خــاص در گزارش 
حسابرس بالفاصله پس از بند اظهارنظر 
اســت، در حالــی که تغییــرات صورت 
گرفته در اســتانداردهای جدید مربوط 
به بندهای توضیحی4 و تأکید بر مطلب 
خاص5، با توجه به ماهیت اطالعات ارائه 
شــده و قضاوت حرفه ای حســابرس در 
مورد اهمیــت چنین اطالعاتی، می تواند 
بالفاصله بعــد از مبانــی اظهارنظر و یا 
این که قبل یــا بعد از موضوعات کلیدی 
حسابرسی ارائه شــود.6 همچنین طبق 
مربوط  پاراگراف  جدید  اســتانداردهای 
به اجرای حسابرسی طبق استانداردهای 
حسابرسی و همچنین رعایت آیین رفتار 
حرفــه ای باید در بخش مبانی اظهارنظر 
ارائه شود، حتی اگر نوع اظهارنظر تعدیل 
نشده باشد. تفاوت دیگر مربوط به اضافه 
شدن ارکان راهبری به بخش مربوط به 
مســئولیت های هیأت مدیره و همچنین 
تأکیــد بــر مســئولیت هیأت مدیره در 

ارزیابی تداوم فعالیت است.

موضوعات کلیدی حسابرسی
مالی  صورت های  اســتفاده کنندگان 

این کــه بیش تریــن  بــرای فهمیــدن 
ریســک های صورت های مالی کجاست 
بــه حســابرس چشــم دوخته انــد، در 
پاسخگویی  برای  اســتانداردهای جدید 
به این نیاز اســتفاده کنندگان استاندارد 
701 با عنوان موضوعات کلیدی تصویب 
و الزم االجرا گردیــد. موضوعات کلیدی 
حسابرســی عبارتند از موارد مهمی که 
بر اســاس قضاوت حرفه ای حســابرس 
در فرایند حسابرســی صورت های مالی 
دوره جــاری از جایگاه ویژه و با اهمیتی 
برخوردار هســتند. موضوعــات کلیدی 
حسابرســی از بین موارد با اهمیتی که 
به اطالع ارکان راهبری شــرکت رسیده 

است انتخاب می شود.
حسابرس در تعیین موضوعات کلیدی 
حسابرســی می باید حوزه هــای با خطر 
تحریف بااهمیت ارزیابی شــده در سطح 
باال یا خطرهای عمــده و حوزه هایی در 
صورت هــای مالی که مســتلزم قضاوت 
عمــده مدیران اجرایی اســت و تأثیر بر 
حسابرسی معامالت یا رویدادهای عمده 
را کــه طی دوره رخ داده اســت در نظر 
بگیرد بــه این ترتیــب، موضوعاتی که 
در تهیه ی شــواهد حسابرســی کافی و 
مناســب و یــا در اظهارنظر نســبت به 
برای حسابرس چالش  صورت های مالی 
تعییــن موضوعات  ایجاد می کنــد، در 
تلقــی  مربــوط  کلیــدی حسابرســی 
می شــوند. حوزه های موردتوجه ی عمده 

حســابرس اغلب مربوط بــه حوزه های 
عمده  قضاوت های  و  پیچیدگــی  دارای 
مدیریــت در صورت های مالی اســت و 
بنابرایــن اغلــب مســتلزم قضاوت های 
مشــکل یا پیچیده ی حسابرس هستند.

این موضوع به نوبه ی خود، اغلب بر طرح 
کلی حسابرسی، تخصیص منابع و میزان 
می گذارد.  تأثیر  تالش های حسابرســی 
این آثار ممکن است شــامل، به عنوان 
مثال، میزان به کار گیری پرسنل ارشد در 
کار حسابرسی یا مشارکت کارشناس های 
رشته های مختلف در فرایند حسابرسی یا 
افراد متخصص در یک حوزه ی تخصصی 
حســابداری یا حسابرسی باشد، خواه در 
استخدام شرکت باشند یا نباشند. موارد 
و حوزه های بالقــوه ای را که می تواند به 
عنوان موضوعات کلیدی حسابرسی مد 
نظر قرار گیرد می توان به طور خالصه به 

شکل زیر ارائه نمود:
• حوزه هــای پیچیــده مرتبــط بــا 

شناسایی درآمد
• ذخایر و بدهی های احتمالی

• مــوارد بااهمیت مرتبــط با مالیات 
با  قضایی  )وجــود حوزه هــای  عملکرد 
دارایی های  متفــاوت،  مالیاتی  نرخ های 

مالیات انتقالی و ...(
• ارزیابی کاهش ارزش

• ارزیابــی درخصــوص وجود یا عدم 
وجود کنترل های مناســب در سرفصل 

سرمایه گذاری ها
IT سیستم های •

• مــوارد با اهمیت موجود در صنعتی 
که شرکت در آن فعالیت می کند.

ارائه ی  نکته ی قابل توجــه در تهیه و 
بخــش موضوعــات کلیــدی توجــه به 
این نکته اســت که موضوعــات کلیدی 
حسابرســی جایگزینــی بــرای مــوارد 
افشــای ضــروری در صورت های مالی و 
موضوعاتــی که باعث تعدیــل اظهارنظر 
می شــود و همچنیــن جایگزینی برای 
ابهــام بااهمیت در رابطه با تداوم فعالیت 
نیســت، همچنین از طرف دیگر بند های 
تأکید بر مطلب خاص7 و ســایر بندهای 

شکل گزارش حسابرس قدیم        شکل گزارش حسابرس تجدیدنظر شده
• مقدمه          • اظهارنظر )بند مقدمه به همراه اظهارنظر ارائه می شود(

• مسئولیت هیأت مدیره        • مبانی اظهارنظر
• مسئولیت حسابرس         • ابهام با اهمیت مربوط به تداوم فعالیت )درصورت وجود(

• مبانی اظهارنظر         • تأکید بر مطلب خاص
• اظهارنظر         • موضوعات کلیدی حسابرسی

• تأکید بر مطلب خاص        • سایر بندهای توضیحی )یا هر عنوان مناسب دیگر(
• سایر بندهای توضیحی        • سایر اطالعات

• سایر الزامات قانونی و مقرراتی         • مسئولیت مدیریت و ارکان راهبری درباره ی صورت های مالی
          • مسئولیت حسابرس برای حسابرسی صورت های مالی

          • سایر الزامات قانونی و مقرراتی

نمایه ی یک
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یک موضوع کلیدی تعیین شــده است، 
و چه گونه به این موضوع در حسابرســی 
پرداخته شده اســت. از طرفی توجه به 
این نکته هم ضروری اســت که چنانچه 
حسابرس بســته به واقعیت ها و شرایط 
واحد تجاری و انجام فرایندحسابرسی به 
این نتیجه برسد که هیچ موضوع کلیدی 
حسابرسی برای اطالع رسانی وجود ندارد، 
یا تنهــا موضوعات کلیدی حسابرســی، 
موضوعاتی هســتند که در بخش )های( 
مبانی اظهارنظرمشروط )مردود( یا ابهام 
با تــداوم فعالیت آمده  بااهمیت مرتبط 
اســت، باید یادداشتی را در این خصوص 
در بخش جداگانه  ای از گزارش حسابرس 
با عنوان »موضوعات کلیدی حسابرسی« 
قرار دهد. در این خصوص تنها یک استثنا 
وجود دارد، بدین نحو که طبق تغییرات 
صــورت گرفتــه در اســتاندارد 705، و 
الزامات جدید این اســتاندارد حسابرس 
کلیــدی  موضوعــات  اطالع رســانی  از 
حسابرســی هنگام ارائه عــدم اظهارنظر 
منع می شــود مگر این که طبق قوانین یا 

مقررات ملزم شده باشد.

تغییرات گزارشگری حسابرس در 

توضیحــی نمی توانند به عنوان جایگزین 
برای اطالع رســانی موضوع تعیین شده 
به عنــوان موضوع کلیدی حسابرســی 
قرار گیرند و باید به این نکته توجه ویژه 
داشت که موضوعات کلیدی باید مختص 
واحد تجاری باشــد که مورد رسیدگی و 
حسابرســی قرار گرفته است. همچنین 
موضوعات کلیدی حسابرسی، نه دامنه ی 
حسابرسی و نه مســئولیت هیأت مدیره 
)ارکان راهبــری( و مدیریت در رابطه با 
صورت های مالــی را تغییر نمی دهد. در 
خصوص نحوه ی ارائه ی بخش موضوعات 
کلیدی حســابرس باید توجه داشت که 
ترتیــب ارائــه ی هر یــک از موضوعات 
اعمال  مســتلزم  حسابرســی  کلیــدی 
قضاوت حرفه ای اســت. برای مثال، این 
اطالعات ممکن اســت به ترتیب اهمیت 
نســبی یا بر مبنای قضاوت حســابرس 
ســازماندهی شــوند، یا ممکن است در 
تطابق بــا نحوه ی افشــا در صورت های 
مالی باشــد. همچنیــن توصیف هر یک 
از موضوعات کلیدی حسابرســی باید با 
اشاره به موارد افشای مرتبط )در صورت 
وجود( در صورت های مالی باشــد و باید 
عنوان شود که چرا این موضوع به عنوان 

خصوص موضوع تداوم فعالیت
تغییــرات رخ داده در خصوص بحث 
تداوم فعالیت را می توان به ســه دسته 

کلی به شرح زیر تقسیم کرد:
الــف- الزامــات جدیــد در خصوص 
مدیریت  مسئولیت های  توصیف  نحوه ی 

و حسابرس در گزارش حسابرس
ب- الزام جدید برای حســابرس برای 
ارزیابی کفایت افشــای مربوط به تداوم 
فعالیــت در موارد نزدیــک بودن توقف 

فعالیت8 
ج- تغییر شــکل گزارشگری با اضافه 
شدن یک بخش جداگانه با عنوان »ابهام 
با اهمیت مربوط بــه تداوم فعالیت« در 

گزارش حسابرس در شرایط خاص.
طبــق اســتاندادرهای حســابداری9 
ادامه   تــوان   ارزیابي   مدیریت مســئول 
فعالیــت  واحد تجــاري  در زمان  تهیه ی  
و طبق  مالــي  می باشــد  صورت هــاي  
قبلــی10  حسابرســی  اســتانداردهای 
حسابرس تنها مســئول بررسي مناسب  
بودن  اســتفاده  مدیریت از فرض  تداوم  
فعالیــت در تهیــه صورت هــاي مالي و 
بررســي احتمــال  وجــود ابهام هاي با 
اهمیــت یا اساســي دربــاره ی توانایي 
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ادامــه ی  فعالیت واحد مورد رســیدگي 
به عنــوان یک واحد دایر اســت  که نیاز 
به  افشــا در صورت هــاي مالي دارد می 
باشــد. اما بر اســاس تغییراتــی که در 
داد،  رخ  حسابرســی  اســتانداردهای 
دامنه ی مسئولیت حسابرس در خصوص 
وضعیت تداوم فعالیت واحد تجاری مورد 
رسیدگی گسترده تر شده است به نحوی 
که حسابرس می بایست موارد زیر را در 
بخش های مربوط به »مسئولیت مدیریت 
و ارکان راهبــری دربــاره ی صورت های 
مالی« و »مســئولیت حســابرس برای 
حسابرسی صورت های مالی« در گزارش 

حسابرس مورد اشاره قرار داد:
- اشــاره بــه مســئولیت مدیریت و 
ارکان راهبری واحد تجاری برای ارزیابی 
توانایــی تداوم فعالیت واحــد تجاری و 
مناســب بودن اســتفاده از فرض تداوم 
فعالیت در تهیه ی صورت های مالی،11 به 

عنوان مثال:
مدیریت مســئول ارزیابی توان واحد 
تجــاری برای تــداوم فعالیت، افشــای 
موارد ضروری مرتبط با تداوم فعالیت و 
استفاده از فرض تداوم فعالیت می باشد. 
و ارکان راهبری واحد تجاری مســئول 

نظارت بر فرایند گزارشگری مالی واحد 
تجاری می باشند.

- اشــاره به مسئولیت حســابرس در 
خصوص نتیجه گیری بابت استفاده مناسب 
از فرض تداوم فعالیت در تهیه صورت های 
مالی با اســتفاده از شــواهد حسابرســی 

گردآوری شده12، به عنوان مثال:
اشــاره به مناسب بودن اســتفاده از 
فرض تداوم فعالیت توســط مدیریت در 
تهیه ی صورت های مالی بر اساس شواهد 
حسابرسی گردآوری شده و اعالم وظیفه 
حســابرس در خصــوص اطالع رســانی 
در صــورت وجود تردیــد قابل توجه در 
توانایی واحد تجاری برای تداوم فعالیت 
از طریق ایجاد بخــش »ابهام با اهمیت 
مربــوط به تــداوم فعالیت« یــا تعدیل 
گزارش حســابرس .همچنین اشــاره به 
این که نتیجه گیری حســابرس بر اساس 
مســتندات گردآوری شــده تــا تاریخ 
گزارش حســابرس می باشــد. و شرایط 
و رویدادهای آتی ممکن اســت موجب 

توقف تداوم فعالیت واحد تجاری بشود.
عــالوه بر ایــن اســتانداردهای جدید 
مســئولیت بیش تری مبنی بــر ارزیابی 
کفایت افشــای مربوط به تــداوم فعالیت 

در مــوارد نزدیک بــودن توقف فعالیت را 
بر عهده حسابرســان قرار می دهد بدین 
نحــو که اگــر شــرایط و رویدادهایی که 
ممکن اســت موجب تردید قابل توجه در 
توانایی واحد تجــاری برای تداوم فعالیت 
شوند )موارد نزدیک بودن توقف فعالیت( 
شناسایی گردند، حسابرس ضمن گردآوری 
شواهد حسابرسی )به عنوان مثال بررسی 
برنامه های مدیریــت برای رفع این موارد( 

باید از موارد زیر اطمینان یابد:
- در صورت های مالی در خصوص این 
شرایط و رویدادها و برنامه های مدیریت 
برای مواجه با آن افشــای کافی صورت 

گرفته است.
- در گزارش حسابرس به وضوح اشاره 
شود که این شرایط و رویدادها می تواند 
بــر توانایی تداوم فعالیــت واحد تجاری 
تأثیر گذاشــته و شــاید قادر به بازیافت 
دارایی هــا و تامیــن تعهــدات خود در 
جریان فعالیت های عادی تجاری نباشد. 
همچنین اگر شرایط و رویدادهایی که 
ممکن است موجب تردید قابل توجه در 
توانایی واحد تجاری برای تداوم فعالیت 
شــوند شناســایی گردند اما بر اســاس 
شــواهد حسابرســی گردآوری شده )به 
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عنوان مثال برنامه های مدیریت برای رفع 
این موارد( حسابرس چنان نتیجه گیری 
کند کــه ابهام با اهمیت وجود ندارد، در 
اینصورت حسابرس باید بررسی کند که 
بر اساس الزامات چهارچوب گزارشگری 
مورد  حســابداری  )استانداردهای  مالی 
اســتفاده( در صورت های مالی افشــای 

کافی13 از بابت این صورت گرفته باشد.
اما شــاید بتــوان گفــت اصلی ترین 
تغییری که در خصوص تداوم فعالیت در 
گرفته  صورت  حسابرسی  استانداردهای 
اســت اضافه شدن یک بخش جداگانه با 
عنــوان »ابهام با اهمیت مربوط به تداوم 
فعالیت« در گزارش حسابرس در شرایط 
خاص می باشــد. برای بررسی دقیق تر 
این تغییر به مقایسه نحوه ی گزارشگری 
در خصــوص تــداوم فعالیــت طبــق 
استانداردهای قبلی و جدید می پردازیم:

تداوم  خصوص  در  اهمیت  با  ابهام 
فعالیت وجود دارد و افشای شده است 

طبق استانداردهای قبلی:
گزارش مقبول صادر و موضوع ابهام با 
اشاره به یادداشت مربوطه در صورت های 
مالی به عنوان بند تأکید بر مطلب خاص 

می آید.
طبق استانداردهای جدید:

گزارش مقبول صادر می شود و بخش 
مجزایی با عنوان »ابهام با اهمیت مرتبط 
با تــداوم فعالیــت« به گــزارش اضافه 

می شود که باید:
1- به یادداشــتی که در صورت های 
مالی ابهام را توصیف می کند جلب توجه 

دهد.
2- بیان دارد که این وقایع و شــرایط 
ابهام با اهمیتی در خصوص توانایی واحد 
تجاری در تداوم فعالیت ایجاد می کند و 
اظهارنظر حســابرس از این بابت تعدیل 

نشده است. به عنوان مثال:
نظــر مجمع عمومی را به یادداشــت 
..... همــراه صورت هــای مالــی جلــب 
می نماید که بیان می کند زیان انباشــته 
شــرکت برای دوره مالی منتهی به ...... 

معادل مبلغ .... ریال می باشد، همچنین 
میــزان بدهی جاری شــرکت در مقطع 
پایان ســال به مبلغ ..... ریــال بیش از 
مجموع دارایی های آن اســت. این وقایع 
و رویدادها بیانگر وجود ابهام با اهمیتی 
اســت که می تواند تردیــدی در توانایی 
واحد تجاری برای تــداوم فعالیت ایجاد 
کند. اظهارنظر این مؤسسه در خصوص 

این موضوع تعدیل نشده است.
ابهام بــا اهمیت در خصــوص تداوم 

فعالیت وجود دارد و افشای نشده است
طبق استانداردهای قبلی:

تحریف  دلیــل  به  گزارش مشــروط 
عدم افشــای صادر می شــود و گزارش  
باید به روشــني  بیانگر این  واقعیت  باشد 
کــه  ابهامــي  بااهمیت  وجــود دارد که  
ممکن  است  درباره ی توانایي  واحد مورد 
تردیدي   فعالیت ،  ادامه ی   به   رســیدگي  

عمده  ایجاد کند.
طبق استانداردهای جدید:

گزارش مشروط اگر برآورد حسابرس 
با اهمیــت باشــد و موضــوع ابهام در 
افشــای کافی صورت  مالی  صورت های 

نگرفته است و 
گزارش مردود اگر برآورد حســابرس 
اساســی باشــد و موضــوع ابهــام در 

صورت های مالی افشای نشده باشد.
ابهــام اساســی در خصــوص تداوم 

فعالیت وجود دارد
طبق اســتانداردهای قبلــی و جدید 
صرف نظر از افشــای یا عدم افشــای در 
صورت های مالی گزارش عدم اظهارنظر 

صادر می گردد.
نحوه ی گزارشــگری اگــر فرض عدم 

تداوم فعالیت محرز باشد
طبق استانداردهای قبلی:

در این صورت دو حالت متصور است، 
اگر صورت های مالی با ارزش های جاری 
تهیه شــده باشد گزارش مقبول با اشاره 
به مبنای مورد اســتفاده صادر می شود 
)طبــق اســتاندارد بخــش 800( و اگر 
صورت های مالی بــا ارزش های تاریخی 
تهیه شده باشد و در صورتی که اختالف 

ارزش روز و دفتــری دارایی ها با اهمیت 
باشد گزارش مشــروط و در صورتی که 
اختالف ارزش روز و دفتــری دارایی ها 
اساســی باشــد گزارش مــردود صادر 

می گردد.
طبق استانداردهای جدید:

همچنان مطابق استانداردهای قدیمی 
اگر صورت های مالی با ارزش های جاری 
تهیه شــده باشد گزارش مقبول با اشاره 
به مبنای مورد اســتفاده صادر می شود. 
ولیکن اگر صورت های مالی با ارزش های 
تاریخی تهیه شــده باشد گزارش مردود 

صادر می گردد.

تغییرات گزارشگری حسابرس در 
خصوص مسئولیت های حسابرس در 

رابطه با »سایر اطالعات«:
تجدید نظر صورت گرفته در خصوص 
اســتاندارد بخش 720 با عنوان ســایر 
اطالعات14 بیش تر با هدف شفاف ســازی 
و افزایــش مســئولیت های حســابرس 
نسبت به »ســایر اطالعات« و همچنین 
شفاف ســازی بیش تــر مفهوم »ســایر 
اطالعات« می باشد. در خصوص مستند 
سازی فرایند رسیدگی به سایر اطالعات 
مســئولیت های  جدید  اســتانداردهای 
بیش تــری بــر دوش حسابرســان قرار 
می دهد. اما نکته قابل توجه این است که 
اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت های 
مالی شامل »سایر اطالعات« نمی شود و 
حســابرس نسبت به »ســایر اطالعات« 
هیــچ اطمینانی ایجــاد نمی کند15، در 
حقیقت حسابرس باید »سایر اطالعات« 
را فقط بخواند16 و مسئولیت تهیه و ارائه 
و صحت »ســایر اطالعــات« به عهده ی 
مدیران و ارکان راهبــری واحد تجاری 
است. اگر حســابرس به مغایرت های با 
اهمیتی بین سایر اطالعات و صورت های 
مالی منتشــر شــده برخــورد کند باید 
ضــرورت اصالح صورت هــای مالی و یا 
اطالعات را بررســی کنــد و موضوع را 
بــه اطالع ارکان راهبــری واحد تجاری 

برساند. 
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پی نویس ها:
IAASB -1

2- اســتاندارد جدید هیأت نظارت بر حســابداری شرکت های عام در 
آمریکا نیز به صورت مرحله ای از 15 دسامبر 2017 اجرا شده است 

3- طبق نمونه های موجود در گزارش های حسابرسی صادر شده توسط 
مؤسسات حسابرســی معتبر بین المللی مشاهده می شود که تفاوتی بین 
ارائه ی اول بخش مقدمه یا اظهارنظر در بند اظهارنظر طبق استانداردهای 

جدید وجود ندارد.
4- بند توضیحی که به موضوعی به جز موضوعات ارائه یا افشــا شــده 
در صورت هــای مالی اشــاره دارد و بــه قضاوت حســابرس، برای درک 
اســتفاده کنندگان از حسابرســی، مسئولیت های حســابرس یا گزارش 

حسابرس سودمند است.
5- بند توضیحی با هدف جلب توجه اســتفاده کنندگان به یک موضوع 
که علیرغم ارائه یا افشای مناسب در صورت های مالی، به قضاوت حسابرس 
برای درک صورت های مالی توسط استفاده کنندگان، اهمیت ویژه ای دارد.
6- الزم به توجه اســت که ابهام با اهمیت درباره ی تداوم فعالیت )در 
صورت افشای مناسب( به صورت جداگانه در گزارش درج می شود، نه در 

قسمت تأکید بر مطلب خاص
7- حســابرس ممکن است برای تمایز بخش »تأکید بر مطلب خاص« 
از موضوعات مشــخص شــرح داده شــده در بخش موضوعــات کلیدی 
حسابرســی، به عنوان »تأکید بر مطلب خاص« متــن دیگری نیز اضافه 
کند، برای مثال »تأکید بر مطلب خاص رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه«

Close Call -8

9- بند 20 اســتاندارد حســابداری ایران شماره 1 و بند 25 استاندارد 
بین المللی حسابداری شماره 1

10- بند 8 استاندارد بخش570 قبلی
11- قسمت b بند 33 استاندارد بخش700 تجدید نظر شده

12- بخش4 قسمت b بند 38 استاندارد بخش700 تجدید نظر شده
13- این افشاها می تواند بر اســاس الزامات استانداردهای حسابداری 
مختلف )اســتاندارد ایران و یا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی( 
متفاوت باشــد به عنوان مثال ممکن است که این موارد به عنوان الزامات 

افشای مطرح باشند:
• شرایط یا رویدادهای اولیه

• ارزیابی مدیریت از میزان اهمیت این شــرایط یا رویدادها در رابطه با 
توانایی واحد تجاری در تامین تعهدات خود

• برنامه های مدیریت برای کاهش تأثیر این شرایط و رویدادها
• قضاوت های عمده ی صورت گرفته توسط مدیریت در ارزیابی توانایی 

تداوم فعالیت واحد تجاری
14- ســایر اطالعات عبارت اســت از اطالعاتی که عــالوه بر گزارش 

حسابرس و صورت های مالی به عنوان یک مجموعه منتشر می شود.
15- حســابرس در مورد »ســایر اطالعات« ملزم به کســب شواهدی 
بیش تر از آن چه که برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی الزم است، 

نمی باشد.
16- در اســتانداردها از واژه read اســتفاده شــده است که دامنه ی 

محدودتری نسبط به مطاله یا Study دارد.


