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استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور

مقدمه
 -1وجود استانداردهای حرفهای و رهنمودها برای برخورداری از اعتبار ،کیفیت و نگرش حرفهای ،الزم و
ضروری است .این استاندارد که با هدف تقویت و ارتقاء حسابرسی دیوان محاسبات کشور تهیه شده است،
اصول بنیادی حسابرس��ی مالی در بخش عمومی را مطرح میکند .تمرکز حسابرسی مالی معطوف به این
موضوع اس��ت که آیا اطالعات مالی واحد مورد رس��یدگی در چارچوب قانونی و بر اساس اصول و ضوابط
گزارش��گری مالی تهیه و به نحو صحیح ارائه ش��ده اس��ت؟ اهداف و دامنه حسابرسیهای مالی در بخش
عمومی از طریق وظایف و اختیارات قانونی دیوان محاسبات کشور تعیین میشود؛ این اهداف عبارتاند از:
yyحسابرسی واحدهای مورد رسیدگی اعم از دستگاههای اجرایی و موضوعات مالی
yyحسابرس��ی بودجه و بخشهای بودجهای و بررسی و حسابرس��ی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر
منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارشهای مالی
و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای اجرایی
yyحسابرسی دریافتها ،پرداختها ،دارائیها و بدهیها
هدف اصول بنیادی حسابرسی مالی
 -2این اس��تاندارد ،نحوه حسابرسی مالی تهیه شده بر اساس استانداردها و دستورالعملهای گزارشگری
مال��ی را ارائه میکن��د .همچنین این اصول در مورد حسابرس��ی هر یک از اجزاء ،مانده حس��ابها ،گروه
معامالت و اقالم صورتهای مالی و یا صورتهای مالی که بر اس��اس اس��تانداردها و دس��تورالعملهای
گزارشگری مالی خاص تهیه شده باشند نیز کاربرد دارد.
چارچوب حسابرسی مالی
هدف حسابرسی مالی

 -3هدف حسابرس��ی مالی ،اطمینان بخش��ی به استفادهکنندگان از صورتهای مالی است .این هدف از
طریق اظهارنظر حسابرس حاصل میشود ،به صورتی که یا صورتهای مالی تهیه شده از تمام جنبههای
با اهمیت ،طبق استانداردها و دستورالعملهای گزارشگری مالی تهیه شده و به شکل منصفانه و بیطرفانه
ارائه شده است یا اینکه صورتهای مالی تصویر مطلوب و صحیحی را طبق استانداردها و دستورالعملهای
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گزارشگری مالی ارائه نمیدهند .قوانین و مقررات ممکن است واژههای دیگری را به این اظهارنظر اطالق
نمایند اما چنانچه حسابرسی بر اساس استانداردهای مبتنی بر اصول بنیادی حسابرسی مالی و پیشنیازهای
اخالقی مرتبط با آن انجام گرفته باشد ،حسابرس قادر به اظهارنظر خواهد بود.
پیش شرطهای انجام حسابرسی مالی

 -4در حسابرس��ی مالی ،طبق اس��تانداردهای حسابرسی ،فرض براین است که حسابرسی در شرایط زیر
انجام شود:
الف) ضوابط مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی ،به تأیید و تصویب مراجع ذیربط رسیده است.
ب) باالترین مقام دستگاه مورد رسیدگی به مسئولیتهای خود که در زیر اشاره شده است آگاهی کامل
دارد:
yyصورتهای مالی مطابق اس��تانداردهای حس��ابداری و چارچوبهای مربوطه ش��فاف و بیطرفانه ارائه
میشود.
yyکنترلهای داخلی که برای تهیه صورتهای مالی نیاز است عاری از تحریفات با اهمیت ناشی از تقلب
و اشتباه است.
yyزمینهای را فراهم میس��ازد تا حس��ابرس ،به همه اطالعات مرتبط با تهیه صورتهای مالی ،دسترسی
نامحدود داشته باشد.
 -5اس��تانداردها و دس��تورالعملهای گزارشگری مالی که مبنای تهیه صورتهای مالی میباشد ،ممکن
اس��ت برای استفاده عموم یا اش��خاصی خاص طراحی شده باشد؛ برخی اس��تانداردها و دستورالعملهای
گزارشگری مالی با هدف تأمین نیازهای اطالعاتی عموم استفادهکنندگان طراحی شدهاند و برخی دیگر با
هدف تأمین نیازهای اطالعاتی یک استفادهکننده ویژه یا گروهی از استفادهکنندگان خاص طراحی شدهاند .
بدون اس��تانداردها و دس��تورالعملهای گزارش��گری مالی قابل قبول ،مدیریت هیچ مبنای مناس��بی برای
تهیه صورتهای مالی نخواهد داش��ت و حسابرس نیز معیار مناسبی برای حسابرسی آنها نخواهد داشت .
معیارهای مناس��ب باید رسمی باشد .برای مثال در تهیه صورتهای مالی معیارها میتوانند استانداردهای
گزارشگری بخش عمومی یا دیگر استانداردها و دستورالعملهای گزارشگری مالی باشد.
 -6نتایج معامالت مالی در برخی دس��تگاهها ممکن اس��ت در قالب مقایس��ه بین مقادیر مصرف شده و
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مقادیر بودجهای ارائه شود .درصورتیکه در اینگونه دستگاهها ،صورتهای مالی ارائه شده بر طبق چارچوب
گزارش��گری ارائه نشده باش��د ،چارچوبهایی که از طریق قوانین و مقررات ارائه شده است ،مورد پذیرش
حسابرسان بوده و الزم االجرا است.
 -7افش��ای اطالعات اضافی در صورتهای مالی برای جلوگیری از گمراهی اس��تفادهکنندگان ضروری
است .بنابراین در گزارش حسابرس بر موضوعات مهمی که بیانگر اینگونه اطالعات است ،تاکید میشود .
عالوه بر این ،حس��ابرس باید تأثیر اطالعات گمراه کننده صورتهای مالی را بر گزارش حسابرس��ی خود
ارزیابی نماید.

 -8در برخی موارد ،حسابرس��ی با هدف تفریغ بودجه صورت میگیرد که غالب ًا ش��امل رسیدگی (آزمون)
معامالت از حیث رعایت احکام و موضوعات بودجهای اس��ت .در این موارد ،حسابرس��ی معمو ًال مبتنی بر
خطر (ریس��ک) یا به صورت پوش��ش همه معامالت صورت میپذیرد .در چنین دس��تگاههایی امکان دارد
اطالعات بر اس��اس چارچوب گزارش��گری مالی معمول ارائه شود و حس��ابرس ممکن است نتیجه بگیرد
که پیشش��رطهایی که از طریق استانداردهای حسابرسی تدوین ش��ده ،مناسب نیست .در جاییکه حکم
حسابرس��ی (وظایف و اختیارات) به حسابرس��ی مالی بر میگردد و صورتهای مالی بر اس��اس چارچوب
گزارش��گری مالی تهیه شده اس��ت ،پیشنهاد میشود استانداردهای حسابرس��ی به عنوان بهترین رویه در
دسترس استفاده شود( .در صورتی که روح کلی استاندارد با شرایط محیطهای خاص مغایرت نداشته باشد).
حسابرس�ی صورتهای مالی که بر اس�اس استانداردها و دس�تورالعملهای گزارشگری با
هدف خاص تهیه شدهاند.

 -9اصول این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که بر اساس هر دو چارچوب با اهداف خاص و
اهداف عمومی تهیه شدهاند ،قابل استفاده است .عالوه بر این ،ممکن است تهیه صورتهای مالی با هدف
عموم��ی ،صورتهای مالی را برای گروههای دیگر (همچون مقامات دولتی و قانونگذاران) قابل اس��تفاده
نماید ،لذا شایس��ته اس��ت صورتهای مالی به نحوی تهیه شود که پاس��خگوی نیازهای اطالعاتی خاص
نیز باش��د .اما ،صورتهای مالی تهیه شده برای یک هدف خاص ،مناسب برای هدفهای عمومی نیست .
بنابراین ،حسابرسان باید با اعمال دقت الزم این موضوع را بررسی نمایند که آیا چارچوب گزارشگری مالی
با هدف پاس��خگویی به نیازهای اطالعاتی دامنه وس��یعی از استفادهکنندگان عمومی طراحی شده است یا
استفادهکنندگان خاص.
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حسابرسی یک صورت مالی ،اجزاء خاص ،حسابها یا اقالم یک صورت مالی

 -10اصول این اس��تاندارد برای حسابرسی دستگاههای اجرایی بخش عمومی که اطالعات مالی خود را
در قالب یک صورت مالی مجزا ،اجزاء خاص ،حس��ابها یا اقالم یک صورت مالی تهیه و ارائه مینمایند
نیز کاربرد دارد.
عناصر (اجزاء) حسابرسی مالی

 -11حسابرس��ی مالی تحت عنوان خدمات اطمینانبخش تعریف میش��ود که حداقل سه گروه مجزا در
آن مشارکت دارند :حسابرس ،شخص مسئول و استفادهکنندگان ذیعالقه.
 -12در حسابرس��ی مالی ،شخص مسئول یا مدیران دس��تگاه اجرایی ،مسئول اطالعات مورد رسیدگی
است.
 -13اس��تفادهکنندگان ،کاربران نهایی صورتهای مالی در بخش عمومی هستند .استفادهکننده مدنظر
در درج��ه اول ق��وه مقننه و دولت در معنای عام اس��ت که اطالعات الزم ب��رای تصمیمگیری و تصمیم
سازی و همچنین اولویتبندی منابع و مصارف دولتی از طریق صورتهای مالی به ایشان منتقل میشود .
قوانین و مقررات میتوانند نگرش و دیدگاه حسابرسی مالی در بخش عمومی را شکل دهند.
معیار مناسب

 -14معیارها ،قواعدی کلی هستند که برای ارزیابی صورتهای مالی واحد رسیدگی استفاده میشوند و
شامل الگوهایی برای شناسایی ،اندازهگیری ،ارائه و افشای اطالعات هستند.
اطالعات موضوع مورد رسیدگی

 -15مجموعه صورتهای مالی حاصل بکارگیری اس��تانداردها و دس��تورالعملهای حس��ابداری بخش
عمومی برای شناس��ایی ،اندازهگیری ،ارائه و افش��اء اطالعات و دادههای دس��تگاه اجرایی است .اصطالح
اطالعات مورد رس��یدگی اش��اره به نتیجه و ماحصل ارزیابی و اندازهگیری موضوع مورد رس��یدگی دارد .
پیرامون اطالعات مورد رس��یدگی (صورتهای مالی دس��تگاه مورد رسیدگی) این موضوع قابل ذکر است
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که حسابرس ،شواهد حسابرسی مناسب و کافی به منظور ایجاد مبنایی منطقی برای اظهارنظر در گزارش
حسابرسی جمعآوری مینماید.
کارکرد حسابرسی با اطمینان معقول

 -16رسیدگی صورتهای مالی که بر طبق استانداردهای حسابرسی انجام میگیرد ،نمایانگر کار حسابرسی
با اطمینان معقول اس��ت .اطمینان معقول با توجه به محدودیتهای ذاتی حسابرسی ،اطمینانی هرچند در
س��طح باال ولی نس��بی و نه قطعی به شمار میآید ،به این معنا که اغلب شواهد حسابرسی جمعآوری شده
به وس��یله حسابرس واجد ویژگی متقاعد کنندگی است تا قطعی ،سطح اطمینان معقول منطقی ،باال بوده،
اما مطلق نیست و محدودیتهای تفکیک ناپذیر دارد .نتیجه این که بیشتر شواهد حسابرسی که از طریق
حسابرسی به دست میآید متقاعد کننده خواهد بود .هنگامی که حسابرسی با اطمینان معقول برنامه ریزی
میگ��ردد ،منجر به اعتباردهی میش��ود؛ برای نمونه « به نظر ما صورته��ای مالی از تمامی جنبههای با
اهمیت ،وضعیت مالی ،عملکرد مالی و تغییرات در ارزش خالص را به ش��کل منصفانه ارائه میکند» یا در
خصوص چارچوب حسابرس��ی رعایت "به نظر ما صورتهای مالی از تمامی جنبههای با اهمیت مطابق با
 ...تهیه شده است".
 -17در مواردی که دامنه حسابرسی محدود میشود ،مانند بررسیهای اجمالی ،حسابرسی از طریق استانداردهای
خاص قابل اجرا خواهد بود .در این گونه موارد که اطمینان در سطح پایینتر از اطمینان معقول میباشد حسابرسان
ممکن است از رهنمودهایی جز آنچه در استانداردهای حسابرسی آمده است استفاده کنند.
اصول حسابرسی مالی
الف) اصول عمومی
اخالق حرفهای و استقالل حرفهای

-18حسابرس باید از استانداردهای اخالق حرفهای و استقالل پیروی کند.
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کنترل کیفیت

 -19حس��ابرس باید از روشهای کنترل کیفیت در س��طح حسابرسی استفاده کند تا اطمینان معقولی را
فراهم سازد که کار حسابرسی مطابق با استانداردهای حرفهای و قوانین و مقررات صورت گرفته و گزارش
حسابرسی معقولی ارائه شده است .رئیس دیوان محاسبات کشور یا مقام مسئول از طرف او ،مسئولیت کلی
معرفی و نگهداری روشهای کنترل کیفیت را برعهده دارد ،هر چند ممکن اس��ت این مسئولیت بر عهده
افراد دیگری گذاشته شده باشد اما الزم است نکات زیر به درستی اجرا شود:
yyحسابرسان باید مسئولیت کیفیت تمام کار حسابرسی را برعهده گیرند.
yyسرپرس��ت حسابرسی باید اطمینان دهد که اعضای گروه حسابرس��ی از اصول اخالق حرفهای پیروی
میکنند.
yyحسابرسان باید تعهد نمایند که از استاندارد اصول استقالل پیروی میکنند و تصمیمات مناسبی برای جلوگیری
از عدم رعایت اصول استقالل اتخاذ نمایند تا تهدیدهای مربوط به این موضوع حذف گردد.
yyسرپرست حسابرسی باید اطمینان دهد که گروه حسابرسی قابلیتها و شایستگی مناسب دارد.
yyسرپرست حسابرسی ،باید مسئولیت کل عملکرد حسابرسی را به عهده گیرند ،به خصوص:
 -1هدایت ،نظارت و انجام کار حسابرسی
 -2اطمینان از اینکه شرایط برای ارائه یک گزارش مناسب فراهم است.
مهارتها و مدیریت گروه حسابرسی

 -20اعضای گروه حسابرس��ی و هر یک از متخصصان و کارشناس��ان خارج از س��ازمان که در فعالیت
حسابرسی همکاری مینمایند ،باید به طور گروهی از قابلیتها و شایستگیهای زیر برخوردار باشند:
الف) انجام حسابرسی مطابق استانداردهای مرتبط و قوانین و مقررات
ب) توانایی تهیه گزارش مناسب
 -21گروه حسابرسی ضمن برخورداری از مهارتها و شایستگیهای مورد انتظار به عنوان یک مجموعه
بیعیب و نقص ،باید به موضوعات زیر توجه کنند:
yyارتقاء مهارت و دانش حسابرسان از طریق آموزش حرفهای مستمر و مناسب و استفاده از تجارب کسب
شده از حسابرسیهای با ماهیت و پیچیدگی مشابه.
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yyماهیت و مفهوم استانداردهای حسابرسی و قوانین و مقررات.
yyاس��تفاده از تخصص فنی ،شامل دانش و مهارتهای فنآوری اطالعات مربوط به حوزههای تخصصی
حسابداری و حسابرسی.
yyداشتن توانایی قضاوت حرفهای.
yyروشهای کنترل کیفیت دیوان محاسبات کشور.
yyاجرای برنامه حسابرسی با در نظر گرفتن شرایط و گزارش یافتههای حسابرسی.
ب ) اصول مرتبط با مفاهیم اساسی حسابرسی مالی
خطر حسابرسی

 -22حسابرسان باید خطر حسابرسی را با هدف کسب اطمینان معقول برای اظهارنظر تا آنجا که امکان
دارد کاهش دهند.
  -23خطر حسابرس��ی در حسابرس��ی مالی ،اشاره به احتمال نتیجهگیری نامناسب دارد .حسابرس ،خطر
حسابرسی را تا حد قابل قبولی کاهش خواهد داد تا به سطح اطمینان معقولی برای اظهارنظر دست یابد.
 -24خطرهای حسابرسی عبارتاند از:
yyخط��ر ذاتی :احتم��ال وجود اطالعات و اقالم نادرس��ت با اهمیت در صورته��ای مالی با فرض اینکه
کنترلهای مرتبط وجود ندارند.
yyخطر کنترلی :احتمال رخداد تحریف با اهمیت در حالیکه کنترلهای داخلی مربوط قادر به پیشگیری یا
کشف و اصالح آن نباشند.
yyخطر عدم کشف :خطری که حسابرس اقالم نادرست با اهمیت را کشف ننماید.
yyخطر حسابرسی :متأثر از خطرهای ذاتی ،کنترلی و عدم کشف است.
 -25ارزیاب��ی خطرها بر روشهای حسابرس��ی که بوس��یله آن اطالعات مورد نی��از یک هدف خاص و
همچنین شواهدی که در جریان حسابرسی جمعآوری میشود ،مبتنی است .ارزیابی خطر از طریق قضاوت
حرفهای صورت میگیرد تا محاسبات دقیق .میزان هریک از خطرهای حسابرسی که توسط حسابرسی در
نظر گرفته میشود به شرایط حسابرسی بستگی دارد.
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قضاوت حرفهای و تردید حرفهای

 -26حسابرس باید حسابرسی را با تردید حرفهای انجام دهد ،زیرا ممکن است شرایطی وجود داشته باشد
که باعث شود صورتهای مالی دارای تحریفهای با اهمیت باشند .هنگام برنامهریزی ،اجرا ،نتیجهگیری
و گزارشگری ،حسابرس باید قضاوت حرفهای داشته باشد.
 -27حس��ابرس در همه مراحل فرآیند حسابرسی قضاوت حرفهای را به کار میگیرد .این مفهوم کاربرد
آموزش ،تجربه و دانش مرتبط را از طریق روشهایی که در کار حسابرسی مناسب هستند پوشش میدهد.
 -28قضاوت حرفهای به طور خاص در موارد زیر ضروری است:
yyاهمیت و خطر حسابرسی
yyماهیت ،زمانبندی و دامنه (وسعت) روشهای حسابرسی برای جمعآوری شواهد حسابرسی
yyارزیابی تناسب و کفایت شواهد حسابرسی جمعآوری شده به منظور دستیابی به اهداف کلی حسابرسی
yyارزیابی قضاوت مدیریت در استفاده از چارچوب گزارشگری مالی
yyنتیجهگیری از شواهد حسابرسی جمعآوری شده
 -29تردید حرفهای پایه همه کارهای حسابرس��ی است .حسابرس فرآیند حسابرسی را با تردید حرفهای
اجرا مینماید به این معنا که ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که باعث شود صورتهای مالی اساس ًا
به شکل نادرست گزارش شود .بر این اساس ،حسابرس با نگاه انتقادی و با ذهن پرسشگر ،اعتبار (صحت)
ش��واهد به دس��ت آمده را ارزیابی مینماید .داشتن چنین نگرشی در تمامی فرآیند حسابرسی از این جهت
ضروری میباشد که خطر نادیده گرفتن شرایط شک برانگیز ،صادر نمودن حکم کلی در زمان نتیجه گیری
حاصل از مش��اهدات و اس��تفاده از فرضیات غلط ،کاهش یابد؛ به این منظور باید با در نظر گرفتن اینگونه
موارد ،ماهیت ،زمانبندی و دامنه روشهای جمعآوری ش��واهد مش��خص ش��وند و نتایج مورد ارزیابی قرار
گیرند.
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اهمیت

 -30حسابرس باید اهمیت را در برنامهریزی و اجرای حسابرسی لحاظ نماید.
  -31ارائه نادرس��ت اطالعات در صورتهای مالی چه به ش��کل مجزا و منفرد و چه زمانی که با دیگر
ادعاهای نادرس��ت همراه شده باش��د ،در صورتی که بر تصمیمات استفادهکنندگان از صورتهای مالی اثر
گذارد و از جنبههای کیفی و کمی برخوردارباش��د ،دارای اهمیت اس��ت .در بخش دولتی ،مفهوم اهمیت به
تصمیمات اقتصادی از سوی استفادهکنندگان محدود نمیشود ،بلکه شامل تصمیمات مربوط به برنامههای
عمومی معین یا تأمین منابع مالی و مصرف آن نیز میشود .جنبههای کیفی اهمیت عموم ًا نقشی اساسیتر
در بخش عمومی نس��بت به دیگر جنبهها دارند .ارزیابی اهمیت ،بررس��ی حساسیت و دیگر عوامل کیفی،
موضوعات مهمی برای قضاوت حسابرس هستند.
 -32در هنگام برنامهریزی حسابرسی ،حسابرس باید صورتهای مالی را به عنوان یک مجموعه کامل
ارزیابی نماید .زیرا ممکن اس��ت یک یا گروهی از معامالت ،مانده حس��ابها یا افش��اها و ارائه نادرس��ت
اقالم صورتهای مالی بطور مجزا کم اهمیت باش��د در صورتیکه به عنوان مجموعه کامل ،بر تصمیمات
استفادهکنندگان از صورتهای مالی تاثیرگذار باشند .بنابراین حسابرس باید سطح یا سطوح اهمیت را برای
گروه معامالت ،مانده حسابها یا افشاها تعیین نماید.
  -33مفهوم اهمیت به وس��یله حسابرس در مراحل برنامهریزی ،اجرای حسابرسی و اظهارنظر مشخص
میش��ود .اظهارنظر نس��بت به صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه کامل اس��ت ،بنابراین حسابرس
مسئول کشف ارائه نادرست اطالعات که بیاهمیت بوده و بطورکلی مهم نیستند ،نمیباشد .اما ،حسابرس
باید ارائه اطالعات نادرست و بی اهمیت را شناسایی و مستند سازد زیرا ممکن است به جهت ماهیت آنها
یا زمان جمعآوری مهم باشند.
اطالعرسانی

 -34حسابرس باید درون ساختار سازمانی واحد مورد رسیدگی ،اشخاصی را که دارای مسئولیت پاسخگویی
هستند شناسایی و حوزه برنامهریزی شده ،زمانبندی حسابرسی و یافتههای مهم حاصل از حسابرسی را به
اطالع ایشان برساند.
 -35حسابرس باید با مدیریت یا کسانی که مسئولیت به ایشان تفویض شده است ،ارتباط برقرار نماید .
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این موضوع از این جهت دارای اهمیت اس��ت که ارتباط دو طرفه مفید و موثرتر اس��ت ،و اثربخشی را باال
میبرد.
  -36چنانچه حس��ابرس به این نتیجه برس��د که اطالعرسانی ش��فاهی کافی نیست ،اطالع رسانی باید
مکتوب باش��د .ممکن اس��ت الزم شود به گروههای برون سازمانی مانند قانونگذار ،ناظران یا مراجع تأمین
مالی اطالعرسانی شود ،در اینگونه موارد رویههای دیوان محاسبات کشور مالک عمل خواهد بود.
 -37حسابرسان ممکن است به اطالعات واحدهای مورد رسیدگی دیگری ،دسترسی داشته باشند ،مانند
اشتباهات مهم در معامالت انجام گرفته ،که بر دیگر واحدهای مورد رسیدگی مؤثر است .ارائه این اطالعات
به اشخاص ذیصالح باید طبق قوانین و مقررات و با رعایت پیش نیازهای اخالقی صورت پذیرد.
مستندسازی

 -38حسابرس باید مستندات حسابرسی را آماده نماید به نحوی که این مستندات در زمان مناسب آماده
و به اندازه کافی باش��ند و این توانایی را به حس��ابرس بدهند که از ماهی��ت ،زمانبندی و دامنه روشهای
حسابرس��ی که انجام شده شناخت کسب نماید و از استانداردهای مرتبط و قوانین و مقررات پیروی نماید .
همچنین ،مستندات حسابرسی باید زمینهای را فراهم سازد که حسابرس بتواند اظهارنظر حرفهای نماید.
 -39مستندسازی حسابرسی باید ویژگیهای زیررا داشته باشد:
پشتوانه اظهارنظرها و گزارشهای حسابرس باشد.
yyاز آن بتوان به عنوان یک منبع اطالعات برای آماده س��ازی گزارشها یا پاس��خ دهی به اس��تعالمات
استفاده کرد.
yyنشان دهد که حسابرس از استانداردهای حسابرسی پیروی میکند.
yyبرنامه ریزی ،نظارت و بازنگری را تسهیل نماید.
yyبه ارتقاء تجارب حرفهای حسابرس کمک کند.
yyکمک کند تا از اجرای رضایتبخش عملیات حسابرسی اطمینان حاصل شود.
yyشواهدی برای ارجاع کار در آینده فراهم شود.
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پ) اصول مرتبط با فرآیند حسابرسی
برنامهریزی

 -40حسابرس باید طرح کلی حسابرسی را مشتمل بر دامنه رسیدگی ،زمانبندی اجرا و مسیر حسابرسی
را مشخص و رهنمودهای الزم برای تدوین برنامه حسابرسی ارائه نماید.
 -41طرح کلی حسابرس��ی ،حسابرس را در جهت اجرا و تکمیل حسابرسی هدایت میکند .برای اجرای
حسابرسی ،حسابرس باید موارد زیر را در طرح حسابرسی لحاظ نماید:
yyویژگیهای واحد مورد رسیدگی را که بر دامنه کار حسابرسی موثرند ،شناسایی نماید.
yyاهداف گزارشگری حسابرسی را معلوم نماید ،به این منظور برنامه زمانبندی حسابرسی و تعیین ماهیت
اطالعرسانی و ارتباطات الزم را مشخص کند.
yyعواملی را که در قضاوت حرفهای حسابرس و هدایت گروه حسابرس مهم هستند مدنظر قرار دهد.
yyبرای انجام کار حسابرسی ،ماهیت ،زمانبندی اجرا و میزان منابع مورد نیاز را تعیین نماید.
yyنتایج و دانش کسب شده از حسابرسیهای عملکرد و دیگر فعالیتهای حسابرسی مرتبط با واحد مورد
رسیدگی را که مشتمل بر مصادیق توصیههای قبلی است مورد بررسی قرار دهد.
yyانتظارات قانونگذار و دیگر استفادهکنندگان گزارش حسابرسی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
 -42حس��ابرس باید کار حسابرسی را به ش��کل صحیح و مناسب برنامهریزی نماید و اطمینان دهد کار
حسابرسی به شکل اثربخش و مؤثر انجام شده است.
 -43برنامه جامع حسابرسی باید موارد زیر را در برداشته باشد:
 yyماهیت ،زمانبندی و میزان روشهای ارزیابی خطر.
yyماهیت ،زمانبندی و میزان روشهای حسابرسی الزم در سطح ادعاها.
yyس��ایر م��وارد برنامهریزی ش��ده برای نش��ان دادن اینک��ه کار حسابرس��ی از اس��تانداردهای قابل اعم��ال ،پیروی
مینماید .این موارد ممکن اس��ت ش��امل موضوعاتی از این قبیل گردد :مرور چارچوب قانونی برای حسابرسی ،توصیف
مختصر از فعالیت واحدی که باید رس��یدگی ش��ود ،دالیلی برای انجام کار حسابرسی ،عواملی که بر حسابرسی اثرگذار
هستند ،اهداف و حوزه حسابرسی ،رویکرد حسابرسی ،ویژگیهای شواهد حسابرسی که باید جمعآوری شود و روشهایی
برای جمعآوری شواهد و تحلیل آنها ،منابع ضروری ،جدول زمانبندی حسابرسی و استفادهکنندگان از گزارش حسابرس.
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شناخت واحد مورد رسیدگی

 -44حسابرس باید از واحد مورد رسیدگی و محیط آن شناخت داشته باشد .این شناخت ،شامل رویههای
کنترل داخلی مرتبط با حسابرسی نیز است.
 -45ش��ناخت جنبههای مختلف واحد مورد رسیدگی و محیط آن ،حسابرس را قادر میسازد تا به شکل
اثربخشی حسابرسی را برنامهریزی و اجرا نماید .شناخت شامل موارد زیر است:
yyمحیط عملیاتی ،مقررات ،عوامل خارجی و معیارهای گزارشگری مالی.
yyماهیت وجودی واحد مورد رسیدگی ،سبک عملیاتی آن ،ساختار مدیریتی ،رویهها و روشهای حسابداری
و س��اختار تأمین مالی که این امکان را ایجاد مینماید تا حس��ابرس طبقات معامالت ،ماندههای حساب و
افشاهایی را که در صورتهای مالی انتظار میرود شناسایی نماید.
yyاندازهگیری و بازنگری عملکرد مالی واحد مورد رسیدگی
yyتصمیماتی که خارج از واحد مورد رس��یدگی در نتیجه فرآیندهای سیاس��ی همچون برنامههای جدید یا
محدودیتهای بودجهای صورت میگیرد.
yyقوانین ومقررات خاص موضوع واحد مورد رسیدگی و اثر عدم رعایت این قوانین و مقررات.
yyماموریتها ،راهبردها و اهداف واحد مورد رسیدگی که مصادیقی برای ارزیابی خطر محسوب میشوند.
yyس��اختارهای حاکمیت��ی واحد مورد رس��یدگی ،برای مثال واحد مورد رس��یدگی ج��زء کدامیک از انواع
دستگاههای اجرایی میباشد.
 -46برای شناخت محیط کنترلی توجه به این موارد ضروری است:
yyبررسی نحوه ارتباطات در واحد مورد رسیدگی
yyدرستکاری (صداقت) و ارزشهای اخالقی
yyصالحیت آنهایی که از طریق مدیریت مأمور شدهاند یا به ایشان وظایف تفویض شده است.
yyفلسفه مدیریت ،سبک عملیاتی
yyساختار سازمانی
yyسطح فعالیت حسابرسی داخلی

استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور

yyشیوه تعیین وظایف و اختیارات
yyمسئولیتها
yyخطمشیها و سیاستهای دستگاه در حوزه منابع انسانی
 -47شواهد حسابرسی میتواند از رویههای ارزیابی خطر همچون بررسی استعالمات یا از طریق مشاهده
یا بازرسی مستندات حاصل گردد .برای مثال ،ممکن است حسابرس با انجام مصاحبه با مدیریت و کارکنان،
از این موضوع که چگونه مدیریت دیدگاههایش را با کارکنان دس��تگاه اجرایی درخصوص رفتار اخالقی و
رویههای عملیاتی به اشتراک میگذارد ،شناخت کسب نماید.
 -48برای ش��ناخت واحد مورد رسیدگی ،حسابرس باید بررسی نماید که آیا واحد مورد رسیدگی رویهای
مشخص برای شناسایی خطرهای مرتبط با اهداف گزارشگری مالی دارد و اهمیت آن خطرات را از طریق
ارزیابی احتمال وقوع آنها برآورد مینماید؟ اگر چنین رویهای وجود داشته باشد ،حسابرس باید در باره آن
موضوع و نتایج آن شناخت داشته باشد.
 -49شناخت حسابرس از کنترل داخلی مرتبط با گزارشگری مالی شامل موارد زیراست:
yyطبقات معامالت واحد مورد رسیدگی که در صورتهای مالی مهم هستند.
yyرویهها و روشها ،شامل دستورالعملها و چگونگی استفاده از فناوری اطالعات که از طریق آنها فرآیند
انجام معامالت (آغاز معامالت ،ثبت ،پردازش و اصالح و گزارش آن در صورتهای مالی) انجام میشود.
yyثبتهای حس��ابداری موید ،اطالعات و سرفصلهای صورتهای مالی که از طریق آنها فرآیند انجام
معامالت از آغاز معامالت ،ثبت ،پردازش و اصالح و گزارش آن در صورتهای مالی انجام میشود و همچنین
روشهای مربوط به اصالح اطالعات اشتباه و انتقال اطالعات به دفتر کل.
yyچگونگی دریافت رویدادها و وضعیتهایی غیر از معامالت با اهمیت توسط سیستم اطالعاتی
yyفرآیند گزارش��گری مالی شامل روشهای اندازهگیری ،افش��ا و برآوردهای حسابداری که بر اساس آن
صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی تهیه و ارائه میشود.
yyکنترلهای مربوط به ثبت در دفتر روزنامه
yyکنترلهای مربوط به حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات
yyکنترلهای مربوط به رعایت احکام بودجهای
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yyکنترلهای مربوط به انتقال منابع بودجه به دیگر واحدها
yyکنترلهای مربوط به مالحظات امنیتی و اطالعات طبقهبندی شده مانند مالیات ،اطالعات شخصی و...
yyکنترلهای خارج از واحد مورد رسیدگی شامل:
	 الف) تبعیت از قوانین و مقررات
	 ب) اجرای بودجه
	 پ) پاسخگویی مدیریت
ارزیابی خطر

 -50حسابرس باید خطرهای ارائه نادرست اطالعات با اهمیت را در صورتهای مالی و معامالت ،مانده
حسابها و افشاها ارزیابی کند تا مبنایی برای روشهای حسابرسی فراهم نماید.
 -51روشهای ارزیابی خطر ممکن است شامل:
yyاس��تعالم (ش��امل مصاحبه و تأییدیه خواهی) از مدیریت و کارکنان درون واحد مورد رسیدگی برای این
که بتواند به قضاوت حسابرس در شناسایی خطرات ارائه نادرست اطالعات یا تقلب یا اشتباه کمک نماید.
yyروشهای تحلیلی
yyمشاهده و بازرسی
 -52حس��ابرس باید برای اینکه مبنایی برای طراحی و اجرای بهتر روشهای حسابرس��ی فراهم ش��ود
خطرات تحریفات بااهمیت اطالعات را در سطح صورتهای مالی و سطح ادعاهای گروه معامالت ،مانده
حسابها و افشاها شناسایی و ارزیابی نماید .به این منظور باید:
yyخطراتی را که در تمامی فرآیند شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط عملیاتی آن وجود دارد و از طریق
آزمون کنترلها که مربوط به خطرات و بررسی گروه معامالت ،ماندههای حساب و افشاها در صورتهای مالی
میشود شناسایی نماید.
yyخطرات شناس��ایی ش��ده را ارزیابی مینماید که آیا به صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه کامل
مرتبط هستند؟ و آیا میتوانند به شکل بالقوه تعداد زیادی از ادعاها را تحت تأثیر قرار دهند؟
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yyبا توجه به سطح اهمیت اطالعات ،احتمال ارائه نادرست اطالعات را بررسی نماید.
 - 53به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی خطر ،حسابرس باید بر اساس قضاوت حرفهای تعیین نماید که
خطرات شناس��ایی شده با اهمیت هستند .در قضاوت پیرامون این موضوع ،باید اثر کنترلهای تعیین شده
مرتبط با خطر مزبور نادیده گرفته شود .پس از اینکه خطر با اهمیت تشخیص داده شده ،باید حداقل موارد
زیر بررسی شود:
yyآیا خطر ،خطر حاصل از تقلب است؟
yyآیا خطر ،مرتبط با پیش��رفتها و مس��ائل جدید در حوزه حسابداری و اقتصاد یا دیگر موضوعاتی از این
قبیل میشود که مستلزم توجه خاص است؟
yyآیا خطر مرتبط با پیچیدگی معامالت میباشد؟
yyآیا خطر مرتبط با انجام معامالت با اهمیت با اشخاص وابسته وجود دارد؟
yyمیزان بیطرفی در روشهای اندازهگیری اطالعات مالی مرتبط با خطر به خصوص روشهایی که دامنه
وسیعی از نااطمینانی اندازهگیری را در بر دارد.
yyآیا خطر مربوز به معامالت با اهمیتی است که در شرایط عادی یا غیر عادی خارج از واحد مورد رسیدگی
روی دادهاند؟
yyآیا خطر بر موضوع رعایت قوانین و مقررات تأثیر میگذارد؟
 - 54تعیین و ارزیابی خطر تحریفات بااهمیت در سطح صورتهای مالی و ادعاها و کنترلهای مربوط
که حسابرس از آنها شناخت کسب نموده است باید مستندسازی شوند.
واکنش به خطرهای ارزیابی شده

 -55حس��ابرس باید به واکنش مناس��بی در قبال خطرهای ارزیابی شده ناشی از تحریفهای با اهمیت
اطالعات در صورتهای مالی داشته باشد.
 -56واکنش به خطرهای ارزیابی ش��ده ،ش��امل طراحی روشهای حسابرسی برای مواجهه با خطرهای
مزبور همچون اجرای آزمونهای محتوا و کنترل اس��ت .آزمونهای محتوا شامل آزمون جزئیات و تحلیل
محتوایی معامالت ،ماندههای حساب و موارد افشا شده ،میشود.
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 -57ماهیت ،زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرس��ی به گونهای طراحی و اجرا میگردد که برای
مقابله با خطرهای تحریف بااهمیت ارزیابی ش��ده در س��طح ادعاها مناس��ب باش��د .در طراحی روشهای
ضروری حسابرس��ی ،حس��ابرس باید دالیلی برای خطرهای ارزیابی شده ،تحریفهای بااهمیت در سطح
ادعاهای مربوط به هر طبقه معامالت ،مانده حسابها و افشا ارائه نماید .چنین دالیلی شامل خطر ذاتی و
خطر کنترلی معامالت است.
 -58آزمون خطر کنترل مس��تلزم این است که حس��ابرس شواهدی برای اثربخش بودن کنترلها تهیه
کند (به این دلیل که حسابرس در نظر دارد بر اثربخشی کنترلها زمانی که ماهیت ،زمانبندی اجرا و میزان
آزمونهای محتوا را تعیین میکند ،اتکا نماید).
 -59آزمونهای کنترل با هدف جمع آوری مناس��ب و کافی ش��واهد طراحی و اجرا میگردند ،بنابراین
حسابرس باید در نظر داشته باشد که اعتماد بیشتر به اثربخشی کنترلها ،مستلزم دستیابی به شواهد متقاعد
کنندهتری است.
 -60حس��ابرس باید روشهای مناس��بی را برای هر طبقه از معامالت ،مانده حس��ابها و ارائه نادرست
اطالعات مهم ،بدون توجه به خطرهای ارزیابی شده طراحی و اجرا نماید.
 -61حسابرس باید همواره برخی آزمونهای محتوا را بدون در نظر گرفتن اینکه کنترلها آزمون شدهاند
اجرا نماید .عالوه بر این ،اگر حسابرس تشخیص داده باشد که خطر ارائه نادرست اطالعات ،معنیدار است
باید آزمونهای محتوای جزئیات را انجام دهد.
  -62ماهی��ت ،زمانبن��دی اجرا و میزان روشهای حسابرس��ی بر مبنا و با توجه ب��ه مخاطرات ارزیابی
ش��ده از تحریفهای با اهمیت در سطح ادعاها تعیین میگردد .در طراحی روشهای ضروری حسابرسی،
حس��ابرس بایس��تی علل خطر تحریفهای با اهمیت را در سطح ادعاهای مربوط به هر طبقه از معامالت،
مانده حسابها و افشاها بررسی کند .علل مذکور ممکن است ناشی از خطر ذاتی معامالت (احتمال تحریف
با اهمیت مربوط به ویژگیهای خاص طبقه معامالت ،مانده حسابها یا افشاها) و خطر کنترلی (با در نظر
گرفتن خطر ارزیابی شده کنترلهای مربوط) باشد.
 -63آزمون خطر کنترل مستلزم این است که حسابرس شواهدی در خصوص عمل نمودن کنترلها به
صورت اثر بخش تهیه کند.
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مالحظات مربوط به تقلب در حسابرسی مالی

 -64حس��ابرس باید خطر تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ناش��ی از تقلب را شناس��ایی و ارزیابی،
شواهد حسابرسی مناسب و کافی درباره خطر تحریف با اهمیت ناشی از تقلب را جمعآوری نماید و به طور
مناسب با تقلب یا موارد مشکوک به تقلب شناسایی شده در جریان حسابرسی برخورد نماید.
 -65مسئولیت اولیه برای جلوگیری و کشف تقلب بر عهده رئیس دستگاه مورد رسیدگی و یا افرادی که
از طرف او مأمور شدهاند یا امور به ایشان تفویض شده است ،میباشد .اما حسابرس مسئول این است که
اطمینان معقولی نس��بت به عاری بودن صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه کامل از هر نوع تحریف
با اهمیت ،ناشی از اشتباه یا تقلب ،کسب نماید.
 -66انتظار میرود علیرغم تجارب پیش��ین در خصوص صداقت و درستکاری مدیریت ،حسابرس تردید
حرفهای را در تمامی فرآیند حسابرسی بکار گیرد و حسابرسی را با احتمال تحریف با اهمیت ناشی از تقلب
در س��طح صورتهای مالی و س��طح ادعاها مربوط به طبقات معامالت ،ماندههای حس��اب و افشاها ،بکار
گیرد .هنگامی که حسابرس روشهای ارزیابی خطر و فعالیتهای مرتبط را اجرا مینماید تا از واحد مورد
رسیدگی و محیط آن شناخت به دست آورد ،باید در جستجوی دستیابی به اطالعاتی باشد که میتواند در
تعیین خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب مورد استفاده قرار گیرد.
 -67حسابرسان باید در اطالع رسانی موارد تقلب به اشخاص خارج از واحد مورد رسیدگی مطابق قوانین
و مقررات و روشهای دیوان محاسبات کشور عمل نمایند.
تداوم فعالیت

 -68صورتهای مالی به طور عادی براین فرض تهیه میش��وند که واحد مورد رس��یدگی دارای فعالیت
اس��ت و به فعالیت خود ادامه خواهد داد مگر اینکه قانونگذار و مراجع ذیصالح تصمیم گرفته باشد تا واحد
مورد رسیدگی را منحل یا ادغام نماید و عملیات آن را متوقف سازد.
 -69حس��ابرس باید شواهد حسابرسی مناس��ب و کافی را درباره تناسب استفاده مدیریت از فرض تداوم
فعالیت در تهیه و ارائه صورتهای مالی به جمع آوری نماید و به این نتیجه برسد که واحد مورد رسیدگی
توانایی ادامه فعالیت دارد ،اما اگر صورتهای مالی بر اس��اس فرض تداوم فعالیت تهیه ش��ده باش��ند و بر
اساس قضاوت حسابرس ،فرض تداوم فعالیت مناسب نباشد ،باید اظهارنظر مردود بیان شود .اگر حسابرس
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به این نتیجه برسد که فرض تداوم فعالیت ،در صورتهای مالی به صورت رضایتبخش افشا شده است،
اما عدم اطمینان با اهمیت وجود دارد ،حس��ابرس باید اظهارنظر مش��روط ارائه نماید که شامل بند تاکید بر
موضوع میشود.
 -70در زمان اجرای روشهای ارزیابی خطر ،حسابرس باید این موضوع توانایی واحد مورد رسیدگی برای
تداوم فعالیت را بررسی نماید .به این منظور ،حسابرس باید دو عامل زیر که مجزا هستند اما گاهی اوقات
هم پوشانی دارند را آزمون کند:
yyخطرهایی که بیش��تر معمول است و ناش��ی از تغییر در سیاستها میباشد (برای مثال ،هنگام تغییر در
دولت)
yyخطرهایی که کمتر معمول اس��ت :خط��ر عملیاتی (برای مثال ،در مواردی که واحد مورد رس��یدگی از
توانایی الزم برای ادامه فعالیت در سطح موجود برخوردار نباشد).
مالحظات مربوط به قوانین و مقررات در حسابرسی مالی

 -70حس��ابرس باید خط��رات تحریفهای با اهمیت مربوط به عدم رعای��ت قوانین و مقررات را تعیین
نماید .تعیین چنین خطرهایی براس��اس ش��ناخت کلی از محیط نظارتی و قانونی ناظر بر عملیات دستگاه
مورد رسیدگی حاصل میشود .بنابراین ،حسابرس باید شواهد حسابرسی مناسب و کافی را پیرامون پیروی
از قوانین و مقررات که تأثیر مهم در تعیین مقادیر با اهمیت و افشاها در صورتهای مالی دارند ،جمع آوری
نماید.
 -72حسابرس باید اطمینان معقول حاصل نماید که صورتهای مالی ،به عنوان یک مجموعه کامل با
رعایت قوانین و مقررات تنظیم و عاری از هر گونه تحریف با اهمیت ،تقلب و اشتباه ،هستند.
  -73ممکن است دستگاه اجرایی دارای قوانین و مقررات خاصی باشد که بر صورتهای مالی اثر مستقیم
بگذارد .اغلب ،چارچوب گزارشگری مالی شامل اطالعاتی پیرامون اثرات مالی قوانین و مقررات مذکور نیز
میباشد .هنگامی که صورتهای مالی چنین اطالعاتی را در بر داشته باشد ،حسابرس باید قوانین و مقررات
خاصی را که میتواند صورتهای مالی را مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر قرار دهد ،لحاظ نماید.
 -74اطالعرس��انی مواردی ک��ه بیانگر عدم رعایت قوانین و مقررات اس��ت ،مطابق قوانین و مقررات و
رویههای دیوان محاسبات کشور صورت پذیرد.
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شواهد حسابرسی

 -75حس��ابرس باید روشهای حسابرس��ی را به شیوهای اجرا نماید تا بتواند شواهد حسابرسی مناسب و
کافی جمع آوری نماید ،زیرا شواهد حسابرسی مبنای اظهارنظر حرفهای حسابرس را شکل میدهند.
 -76ش��واهد حسابرس��ی باید مناسب و کافی باشند .کفایت معیاری است که شواهد را از بعد کمی مورد
س��نجش قرار میدهد ،در حالیکه مناسب بودن به کیفیت شواهد مربوط میشود که اشاره به مربوط بودن
و قابل اعتماد بودن شواهد دارد.
 -77شواهد حسابرسی باید مناسب و کافی و به موقع باشند .حسابرس باید هر دو عامل مربوط بودن و
قابل اعتماد بودن اطالعات را بررسی نماید تا به عنوان شواهد حسابرسی ،از آن بهره ببرد.
 -78قابل اعتماد بودن ش��واهد تحت تأثیر ماهیت و منبع آن اس��ت و وابسته به شرایط خاصی است که
شواهد در آن شرایط جمعآوری شده است .در خصوص قابل اعتماد بودن شواهد نکات زیر را باید در نظر
گرفت:
yyش��واهد زمانی قابلیت اعتماد بیشتری دارند که از منابع مستقل بیرون از واحد مورد رسیدگی جمعآوری
شده باشد.
yyهنگامی که کنترلهای مربوط مؤثر باش��ند ش��واهدی که از درون واحد مورد رسیدگی به دست میآید
قابلیت اعتماد بیشتری دارد.
yyشواهدی که مستقیم ًا به وسیله حسابرس به دست آمده از شواهدی که غیر مستقیم یا بوسیله استنباط
حاصل شده است ،قابلیت اعتماد بیشتری دارد.
yyش��واهدی بیش��تر قابل اعتماد است که به شکل مستند ،خواه به ش��کل کاغذی ،الکترونیک ،و یا دیگر
ابزارهای جمعآوری ش��واهد گردآوری شده باشد .برای مثال ،صورتجلسه مکتوب از یک جلسه مطمئنتر
از گزارش شفاهی آن است.
yyشواهدی که از طریق مستندات اصلی حاصل شده است از شواهدی که از طریق رونوشتها یا تصاویر
نامهها تهیه شده مطمئنتر است.
 -79ش��واهدی که از منابع مختلف جمعآوری میش��وند از ش��واهدی که صرف ًا از یک منبع جمعآوری
میشود مطمئنتر است .جمعآوری شواهد از منابع مختلف امکان آن را فراهم میکند تا شواهدی که قابل
اعتماد نیستند ،شناسایی گردد.

105

106

استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور

 -80شواهد حسابرسی ممکن است از طریق آزمون ثبتهای حسابداری به دست آید .همینطور اطالعاتی
که ادعاهای مدیریت را تأیید یا نقض مینماید باید مورد توجه قرار گیرد .در مورد صورتهای مالی ،مدیریت
ممکن اس��ت اعالم نماید که معامالت و رویدادها با توجه به قوانین و مقررات یا به دس��تور مرجع قانونی
انجام گرفته است ،در اینگونه موارد ،موضوع باید به نحو مطلوب مورد توجه قرار گیرد.
 -81روشهای کسب شواهد حسابرسی شامل موارد زیر است:
yyوارسی سوابق و مدارک
yyمشاهده
yyپرس و جو
yyتأییدیه خواهی
yyمحاسبه مجدد
 yyاجرای مجدد
 yyروشهای تحلیلی
 -82در صورتیکه براس��اس قوانین و مقررات ،روشهای مش��خصی برای شواهد تعیین میگردد یا نوع
خاصی از ش��واهد بیان میش��ود ،حسابرس��ان باید با روشهای مزبور که پیش نیازهای اضافی مربوط به
شواهد حسابرسی را توصیف مینماید آشنا باشند ،زیرا این پیش نیازها برای این طراحی شدهاند تا اطمینان
حاصل گردد که قوانین و مقررات اجرا میگردد.
رویدادهای بعد از صورتهای مالی

 -83حسابرس باید شواهد حسابرسی مناسب و کافی را درباره همه رویدادهایی که بین تاریخ صورتهای
مالی و تاریخ گزارش حسابرسی رخ داده و نیاز به تعدیل و افشا در صورتهای مالی دارند جمعآوری نماید.
 -84روشهای حسابرس��ی باید در نزدیکترین زمان ممکن به گزارش حسابرس��ی اجرا گردد و فاصله
زمانی بین تاریخ صورتهای مالی تا تاریخ گزارش حسابرس��ی را پوشش دهد .انتظار نمیرود تا حسابرس
روشهای حسابرس��ی اضافی را درخصوص موضوعاتی که روشهای حسابرس��ی قبلی ،نتیجهگیریهای
رضایت بخش��ی را فراهم آورده است اجرا نماید .صورتهای مالی ممکن است پی در پی تحت تأثیر انواع
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معی��ن رویداده��ا قرار گیرد (آنهایی که بعد از تاریخ صورتهای مال��ی اتفاق میافتد) .به طور معمول ،دو
رویداد قابل شناسایی است:
yyرویدادهایی که شواهد مربوط به شرایطی را فراهم میسازد که در تاریخ صورتهای مالی وجود دارد.
yyرویدادهایی که شواهد مربوط به شرایطی را فراهم میسازد که بعد از تاریخ صورتهای مالی به وجود
میآیند.
  -85در مورد رویدادهای بعد از تاریخ صورتهای مالی ،روشهای کس��ب ش��واهد حسابرس��ی مناسب
وکافی ،میتواند شامل موارد زیر باشد:
yyاستعالم از مدیریت
yyتوجه دقیق به صورت جلسات
yyتوجه دقیق به تازهترین صورتهای مالی میاندورهای
yyدرک فرآیندهای ایجاد شده توسط مدیریت به منظور کسب اطمینان از شناسایی رویدادهای بعدی
yyتوجه به قوانین و مقرراتی که میتوانند مؤثر باشند.
 -86حس��ابرس نس��بت به اجرای روشهای حسابرس��ی بعد از تاریخ گزارش حسابرس��ی درخصوص
صورتهای مالی تعهدی ندارد .اما اگر حس��ب موضوعیت ،بعد از تاریخ گزارش حس��ابرس و قبل از انتشار
صورتهای مالی ،حس��ابرس از موضوعی آگاه ش��ود که در تاریخ گزارش حسابرس ،این موضوع مشخص
نبوده و افش��ای آن باعث بهبود گزارش حسابرس میش��ود ،باید اقدام مناسب اتخاذ گردد .در اتخاذ اقدام
مناسب ،به موارد زیر نیز توجه میشود:
yyبرگزاری جلسه پیرامون موضوع با مدیریت یا با افرادی که مأمور شدهاند.
yyبررسی موضوع اصالح صورتهای مالی با توجه به رویداد مربوط و در صورت نیاز به اصالح ،استعالم
از مدیریت در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای اصالح صورتهای مالی
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ارزیابی تحریفها

 -87حس��ابرس ،باید تحریفهایی را که در طی دوره حسابرس��ی شناسایی شدهاند به شکل کامل ثبت
نماید و به مدیریت و یا آنهایی که از س��وی او مأمور ش��دهاند یا امور به ایشان تفویض شده است ،انتقال
دهد.
 -88تحریفهای اصالح نش��ده از طرف دستگاه اجرایی از حیث اهمیت به شکل انفرادی یا جمعی باید
ارزیابی گردد تا تأثیر آن بر اظهارنظر حسابرس مشخص شود.
 -89حسابرس باید اصالح تحریفها را از مدیریت درخواست و اگر مدیریت از اصالح بعضی یا همه تحریفهایی
که اعالم شده اجتناب ورزد ،باید به دنبال چرایی این موضوع باشد و دلیل امتناع مدیریت را مشخص نماید
و تحریفهای با اهمیت اصالح نش��ده در طبقات معامالت ،مانده حس��ابها یا افشاها را شناسایی کرده،
طبق قوانین و مقررات به مراجع ذیربط گزارش نماید.
  -90تحریفهایی که آش��کارا جزئی و بی اهمیت هس��تند نیاز به گزارش ندارند ،مگر جاییکه حسابرس
بر اساس قوانین و مقررات ملزم است تا همه موارد تحریف را گزارش نماید .حسابرس باید تعیین نماید آیا
تحریفهای اصالح نشده به تنهایی و یا در مجموع با اهمیت هستند؟
همچنین موارد زیر باید بررسی شود:
yyاث��ر تحریفها بر صورتهای مالی به عنوان مجموعه کامل و همچنین طبقات خاص معامالت ،مانده
حسابها یا افشاها و همچنین میزان و ماهیت تحریف و شرایط خاص وقوع آنها.
yyاثر تحریفهای اصالح نش��ده دورههای قبل بر روی صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه کامل و
همچنین طبقات مربوط به معامالت ،مانده حسابها یا افشاها.
اظهارنظر حسابرس

-91حس��ابرس باید اظهارنظر مکتوبی را بر اساس یافتههای حاصل از شواهد حسابرسی با این مضمون
که صورتهای مالی به عنوان مجموعه کامل ،بر طبق قوانین و مقررات و معیارهای گزارشگری مالی تهیه
شدهاند ،ارائه نماید.
 -92اهداف حسابرس��ی مالی در بخش دولتی اغلب گسترده تر (فراتر) از بیان یک اظهارنظر با مضمون
تهیه صورتهای مالی از همه جنبههای با اهمیت مطابق چارچوبهای گزارش��گری مالی ،اس��ت .قوانین
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و مقررات میتواند حاوی موضوعاتی باش��د که با اظهارنظر در مورد صورتهای مالی از نظر اهمیت برابر
باشند .این موضوعات ممکن است شامل حسابرسی و گزارشگری مسئولیتهای مربوط باشد.
 -93حسابرس در زمان اظهار نظر باید به این نتیجه برسد که صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه
کامل عاری از اطالعات نادرست با اهمیت ،چه به صورت تقلب و چه به صورت اشتباه باشند و نتیجهگیری
باید با توجه به موارد ذیل صورت گیرد:
الف) آیا شواهد مناسب و کافی به دست آمده است؟
ب) آیا ارائه اطالعات نادرست اصالح نشده به طور انفرادی یا به شکل جمعی با اهمیت هستند؟
ج) ارزیابیهای حسابرس از نکات زیر به هنگام اظهار نظر:
yyآیا صورتهای مالی از همه جنبههای با اهمیت مطابق معیارهای گزارشگری مالی و قوانین و مقررات
تهیه شدهاند؟
yyآیا صورتهای مالی به اندازه کافی رویههای مهم حسابداری را که انتخاب و به کارگرفته شدهاند افشا
مینماید؟
yyآیا رویههای حسابداری انتخاب شده ،سازگار با معیارهای گزارشگری مالی و متناسب با آن هستند؟
yyآیا برآوردهای حسابداری صورت پذیرفته از سوی مدیریت معقول و منطقی هستند؟
yyآیا اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی مربوط ،قابل اتکا ،قابل مقایسه و قابل درک هستند؟
yyآیا صورتهای مالی ،اطالعات را به طور رضایتبخشی افشا مینماید تا استفادهکنندگان مورد نظر قادر
باشند تأثیر معامالت و رویدادهای مهم را روی اطالعات صورتهای مالی درک کنند؟
yyآیا عناوین و عبارات استفاده شده در صورتهای مالی ،مناسب عنوان هر یک از صورتهای مالی است؟
yyآیا صورتهای مالی به قدر کافی منطبق با معیارهای گزارشگری مالی میباشد؟
د) آیا صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست از نظر ساختار و محتوا ،بیطرفانه و منصفانه تهیه شدهاند؟
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شکل اظهارنظر

 -94اگر حسابرس به این نتیجه برسد که صورتهای مالی از همه جنبههای با اهمیت ،بر طبق قوانین
و مقررات و معیارهای مربوط تهیه ش��ده اس��ت بای��د اظهارنظر قابل قبول ارائه نماید .اما اگر حس��ابرس
نتیجهگیری نماید که بر اس��اس شواهد حسابرس��ی کسب شده ،صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه
کامل ،دارای اطالعات نادرست میباشد ،باید اظهارنظر مندرج در گزارش را طبق بخش تعیین نوع تعدیل
اظهار نظر حسابرس (بندهای  97تا  )100تعدیل نماید.
عناصر الزامی گزارش حسابرس

 -95گزارش حسابرس باید به شکل مکتوب و دارای قسمتهای ذیل باشد:
 -1عنوانی که مشخص نماید گزارش متعلق به حسابرس مستقل است.
-2داشتن آدرس دقیق و مشخص از محیط کار حسابرسی.
 -3بند مقدمه که شامل موارد زیر باشد:
الف) عنوان دستگاه اجرایی که صورتهای مالی متعلق به آن میباشد.
ب) بیان این موضوع که صورتهای مالی رسیدگی شده است.
پ) عنوان مشخص هر صورت مالی
ت) رویههای حس��ابداری با اهمیت که در دس��تگاه مورد رسیدگی بکار گرفته شده و اطالعات توضیحی
مربوط به آنها
ث) تاریخ و دوره زمانی صورتهای مالی واحد
 -4قسمتی با عنوان "مسئولیت مدیریت در قبال صورتهای مالی" که نشان دهد مدیریت ،مسئول ارائه
صورتهای مالی بر طبق چارچوب گزارشگری مالی و همچنین مسئول کنترلهای داخلی جهت ممانعت
از تحریف با اهمیت ،تقلب و اشتباه میباشد.
 -5قسمتی دیگر با عنوان "مسئولیت حسابرس" که نشان میدهد ،مسئولیت حسابرس ،اظهار نظر نسبت
به صورتهای مالی اس��ت و حسابرس��ی را به عنوان فعالیتی توصیف مینماید که روشهایی در بردارد تا
شواهد حسابرسی درباره مقادیر و افشای اطالعات در صورتهای مالی جمع آوری نماید .همچنین تصریح
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میشود که روشهای انتخاب شده وابسته به قضاوت حسابرس است.
 -6قسمتی با عنوان “ اظهار نظر” که باید عین یکی از عبارات زیر در زمان ارائه اظهارنظر مقبول پیرامون
صورتهای مالی که بر اساس استانداردها و معیارهای گزارشگری مالی و قوانین و مقررات ناظر بر آن تهیه
و ارائه شده است ،درج گردد.
yyصورتهای مالی ،از همه جنبههای با اهمیت ،مطابق قوانین و مقررات و معیار گزارش��گری تهیه و به
نحو مطلوب ارائه شده است.
yyصورته��ای مالی تصویری صحیح و منصفانه از اطالعات ارائه میکنند و طبق چارچوب گزارش��گری
مالی تهیه و ارائه شدهاند.
yyهنگامی که اظهارنظر حس��ابرس نسبت به صورتهای مالی قابل قبول باشد ،اظهارنظر حسابرس باید
بدین نحو باش��د که صورتهای مالی از همه جنبههای با اهمیت ،بر اس��اس اس��تانداردهای حسابداری و
معیارهای گزارشگری مالی تهیه و ارائه شدهاند.
 -7در صورت لزوم و یا به تشخیص حسابرس ،بخشی با عنوان " گزارش مربوط به سایر الزامات قانون و
مقررات" در نظر گرفته شود و در آن به مسئولیتهای گزارشگری حسابرسی که فراتر از گزارش حسابرسی
صورتهای مالی میباشد ،پرداخته شود.
 -8امضای حسابرس
 -9تاریخی که در آن تاریخ ،جمعآوری شواهد مناسب و کافی توسط حسابرس تکمیل شده باشد و مبنای
اظهارنظر حسابرسی صورتهای مالی قرار گرفته است.
  -10محل فعالیت حسابرس در دیوان محاسبات کشور
تعدیل اظهارنظر حسابرس

 -96اگر حس��ابرس بر اس��اس شواهد حسابرسی به این نتیجه برسد که صورتهای مالی به عنوان یک
مجموعه کامل عاری از تحریف نیستند ،یا اگر حسابرس قادر نمیباشد تا شواهد حسابرسی مناسب و کافی
را به دست آورد تا نتیجه بگیرد که صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه کامل عاری از تحریف نیست،
باید اظهارنظر موجود در گزارش حس��ابرس را اصالح و یا تعدیل نماید .حسابرس��ان ممکن است سه نوع
اظهارنظر تعدیل شده را انتشار دهند :اظهارنظر مشروط ،اظهارنظر مردود و عدم اظهارنظر.
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تعیین نوع اظهارنظر تعدیل شده

 -97تصمیم در مورد اینکه آیا نوع اظهارنظر تعدیل شده مناسب است بستگی دارد به اینکه:
yyماهیت موضوعی که باعث تعدیل ش��ده است؛ آیا صورتهای مالی حاوی تحریفهای با اهمیت است
یا به گونهای اس��ت که حس��ابرس نمیتواند شواهد کافی و مناسب برای نتیجهگیری در مورد عاری بودن
صورتهای مالی از تحریف با اهمیت جمع آوری نماید.
yyقضاوت حسابرس درباره دامنه و میزان آثار احتمالی موضوع موجب تعدیل بر صورتهای مالی.
 -98حسابرس در صورتی اظهارنظر مشروط ارائه مینماید که:
الف) با جمعآوری ش��واهد حسابرس��ی مناسب وکافی ،به این نتیجه برسد که تحریفها به تنهایی یا در
مجموع نسبت به صورتهای مالی ،با اهمیت هستند ،ولی فراگیر نمیباشند.
ب) حس��ابرس قادر به کسب ش��واهد حسابرسی مناسب و کافی نیس��ت اما به این نتیجه برسد که آثار
احتمالی تحریفهای کشف نشده بر صورتهای مالی میتواند با اهمیت باشد ولی فراگیر نیست.
 -99حس��ابرس زمانی اظهارنظر مردود ابراز مینماید که با داش��تن ش��واهد حسابرسی مناسب و کافی،
به این نتیجه برس��د که تحریفها ،به تنهایی یا در مجموع نس��بت به صورتهای مالی بااهمیت و فراگیر
(اساسی) است.
 -100حس��ابرس زمانی از ابراز نظر خودداری مینماید که قادر نبوده اس��ت شواهد حسابرسی مناسب و
کافی جمعآوری نماید .اگر بعد از پذیرش کار حسابرس��ی ،حسابرس از این موضوع آگاه گردد که مدیریت
محدودیتی را بر حوزه حسابرس��ی تحمیل نموده اس��ت که حسابرس احتمال میدهد این موضوع منتج به
اظهارنظر مش��روط یا عدم اظهارنظر درخصوص صورتهای مالی میگردد ،حسابرس باید درخواست دهد
که مدیریت این محدودیت را مرتفع نماید.
بندهای تاکید بر موضوعات در گزارش حسابرس

 -101اگر حس��ابرس تشخیص دهد ،ضروری است توجه استفادهکنندگان را به موضوع با اهمیت که در
صورتهای مالی ارائه ش��ده ،معطوف نماید و ش��واهد مناسب و کافی وجود دارد که این موضوع اساس ًا در
صورتهای مالی اش��تباه گزارش یا اظهار نشده است ،حسابرس باید موضوع را به عنوان یک بند تاکیدی
در گزارش حس��ابرس بگنجاند .بندهای تاکیدی بر یک موضوع باید تنها به اطالعات ارائه ش��ده یا آشکار
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شده در صورتهای مالی برگردد.
  -102بند تاکید بر موضوع باید:
yyبالفاصله بعد از اظهارنظر قرار گیرد.
yyاستفاده از عنوان “تاکید موضوع” یا عنوان مناسب دیگر.
yyبه موضوعات مورد تاکید به وضوح ارجاع داده شود و پیرامون این موضوع که در کدام بخش صورتهای
مالی ،افشا به همراه توضیحات کامل صورت گرفته است ،توضیح الزم داده شود.
yyتصریح گردد که اظهارنظر حسابرس از بابت موضوعی که مورد تاکید قرار گرفته ،تعدیل نشده است.
 -103اگر حس��ابرس بر اس��اس قضاوت حرفهای تش��خیص دهد که اعالم موضوعی ضرورت دارد (به
اس��تثنای آنهایی که در صورتهای مالی ارائه ش��دهاند که مرتبط با منافع اس��تفادهکنندگان از گزارش
حسابرس��ی اس��ت) و از نظر قوانین و مقررات منعی وجود نداشته باشد ،باید مطالب مذکور با عنوان “ سایر
موارد” یا عنوان مناسب دیگر بالفاصله بعد از اظهارنظر و بند تاکیدی ،گزارش شود.
اطالعات مقایسه ای و صورتهای مالی مقایسهای

 -104اطالعات مقایسهای اشاره به مقادیر و افشاهای صورت گرفته در صورتهای مالی مربوط به یک
یا چند دوره زمانی دارد .حسابرس باید پیرامون وجود اینگونه اطالعات بر اساس چارچوبهای گزارشگری
و همچنین طبقهبندی صحیح آنها اعالم نظر نماید .برای دستیابی به این هدف ،موارد زیر باید باید ارزیابی
شود:
yyآیا اطالعات مقایسهای با مقادیر و افشاهای دیگری که در دوره قبلی ارائه شدهاند مطابقت دارند؟
yyآیا رویههای حسابداری در اطالعات مقایسهای با آنهایی که در دوره جاری به کار گرفته شدهاند سازگار
هستند؟
yyاگر تغییراتی در رویههای حسابداری صورت گرفته ،آیا این تغییرات به شکل درستی لحاظ شدهاند و به
قدر کافی ارائه و افشا کننده اطالعات هستند؟
 -105اگر حس��ابرس در دوره جاری ،از موارد تحریف با اهمیت در اطالعات مقایس��های آگاه شود ،باید
روشهای حسابرسی اضافی را برای تهیه شواهد کافی اجرا نماید.
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 -106اطالعات مقایس��های ممکن است در قالب ارقام مقایس��ه ای که جزء الینفک صورتهای مالی
دوره جاری محس��وب میگردند ارائه شود و صرف ًا پیرامون مقادیر و اطالعات افشا شده دوره جاری باشند .
در هنگام ارائه اطالعات مزبور ،نباید به آنها در اظهارنظر حسابرس اشاره ای شود مگر در موارد زیر:
yyچنانچه گزارش حسابرس��ی در دوره قبلی ،اظهارنظر مش��روط ،عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود بوده و موارد
مطرح شده در گزارش حسابرس که قب ً
ال منتشر شده است ،اصالح نشده باشند ،حسابرس باید اظهارنظر مشروط
یا مردود در خصوص صورتهای مالی دوره جاری با توجه به اطالعات مزبور ارائه نماید.
yyاگر حس��ابرس شواهدی کس��ب نماید که موید وجود تحریفهای با اهمیت در صورتهای مالی دوره
قبل با اظهارنظر مقبول باشد ،و ارقام مربوط تصحیح نشده باشد یا افشاهای مناسب صورت نگرفته باشد،
حسابرس باید اظهارنظر مشروط یا مردود نسبت به صورتهای مالی دوره جاری ارائه نماید.
yyاگر صورتهای مالی دوره قبلی حسابرس��ی نشدهاند ،حسابرس باید در بند سایر موارد به موضوع اشاره
نماید.
yyاگر صورتهای مالی مقایس��های ارائه شده باشد ،حس��ابرس باید به دورهای که صورتهای مالی تهیه
شده اظهارنظر نماید.
 -107در مواردی که اظهارنظر حس��ابرس در سال جاری در مورد اقالم سال قبل با اظهارنظر سال قبل
متفاوت است ،حسابرس باید دالیل تفاوت را در بند سایر موارد بیان نماید.
 -108اگرصورتهای مالی دوره توسط شخصی دیگر حسابرسی شده باشد ،عالوه بر اظهارنظر صورتهای
مالی دوره جاری ،حسابرس باید در بند سایر موارد موارد زیر را بیان نماید:
 yyصورتهای مالی دوره گذشته توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است.
yyتاریخ گزارش قبلی
 -109اگر حسابرس به این نتیجه برسد که صورتهای مالی دوره قبلی که حسابرس پیشین بدون تعدیل
گزارش کرده ،حاوی تحریفهای با اهمیت اس��ت ،حس��ابرس باید تحریفها را به مدیریت و آنهایی که
از طرف وی مأمور ش��دهاند منعکس نماید .اگر صورتهای مالی دوره قبلی اصالح ش��ده باشد و حسابرس
پیش��ین موافقت نماید تا یک گزارش جدید پیرامون صورتهای مالی اصالح ش��ده صادر نماید ،حسابرس
باید صرف ًا در مورد دوره فعلی اظهارنظر نماید.
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مسئولیتهای حسابرس در رابطه با سایر اطالعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای
مالی حسابرسی شده

 -110حسابرس باید سایر اطالعات را به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت یا اطالعات ارائه شده با
اهمیت در ارتباط با واقعیت صورتهای مالی حسابرسی شده ،بررسی نماید .اگر به هنگام بررسی اطالعات
دیگر ،حسابرس مغایرتی با اهمیت یا اطالعات با اهمیتی را شناسایی نماید ،اقدامی که حسابرس میبایستی
اتخاذ نماید ممکن اس��ت تعدیل اظهارنظر حس��ابرس ،مطلع نمودن مدیریت دستگاه اجرایی یا درج در بند
سایر موارد باشد.
مالحظات خاص -حسابرسی صورتهای مالی ارائه شده طبق چارچوبهای با هدف خاص

 -111حس��ابرس باید قابل قبول بودن چارچوبهای گزارش��گری مالی را که بر اساس آن صورتهای
مالی تهیه و ارائه شده است ،مشخص نماید .در حسابرسی صورتهای مالی با هدف خاص ،حسابرس باید
شناختی از موارد زیر داشته باشد:
yyاهداف تهیه صورتهای مالی
yyاستفادهکنندگان مد نظر گزارشگری
yyاقداماتی که مدیریت انجام میدهد تا تعیین نماید که چارچوب گزارشگری مالی ،قابل قبول است.
 -112در برنامهریزی و اجرای حسابرسی صورتهای مالی با هدفخاص ،حسابرس باید تعیین نماید که
آیا شرایط کار حسابرسی ،به مالحظه خاصی نیاز دارد یا خیر؟
 -113در هن��گام اظهارنظر و گزارش��گری پیرامون صورتهای مالی با هدف خاص ،حس��ابرس باید از
همان پیشنیازهایی که برای صورتهای مالی با هدف عمومی به کار گرفته است ،پیروی نماید .گزارش
حسابرس پیرامون صورتهای مالی با هدف خاص باید:
yyهدفی را که بر اساس آن صورتهای مالی آماده شدهاند توصیف نماید.
yyبرای ارزیابی قابل اس��تفاده بودن معیارهای گزارش��گری مالی ،مس��ئولیت مدیریت و شاخصهای آن
مشخص گردد.
 -114حس��ابرس موضوع تهیه صورتهای مالی بر اس��اس چارچوب با هدف خاص و مناسب نبودن آن
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برای سایر اهداف را باید در یک بند جداگانه و به عنوان بند تاکیدی در گزارش تصریح نماید.
مالحظ�ات خاص -حسابرس�ی یکی از صورتهای مالی و یا ی�ک قلم خاص از صورتهای
مالی

 -115در مورد حسابرس��ی یکی از صورتهای مالی یا یک قلم خاص از صورتهای مالی ،حس��ابرس
باید در ابتدا تعیین نماید که آیا حسابرس��ی قابل اجرا است؟ در این موارد ،اصول بنیادی ،برای حسابرسی
یک��ی از صورته��ای مالی یا یک قلم خاص نیز به کار گرفته میش��ود ،بدون توجه به اینکه حس��ابرس
مشغول حسابرسی صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی است .اگر حسابرس مشغول حسابرسی مجموعه
صورتهای مالی به طور کامل نمیباشد ،باید تعیین نماید آیا حسابرسی یکی از صورتهای مالی یا یک
قلم خاص ،بر اساس اصول بنیادی امکانپذیر است؟
 -116حسابرس باید تعیین نماید که آیا کاربرد استانداردهای حسابداری و چارچوب گزارشگری مالی منتج
به ارائه گزارش به نحوی که افشای کافی را فراهم سازد ،خواهد شد؟ و همچنین موجب کسب شناخت از
اطالعات مندرج در صورتهای مالی یا اقالم مندرج در آن و اثر معامالت و رویدادهای با اهمیت توسط
استفادهکنندگان میشود؟
 -117حس��ابرس بای��د موضوع انطباق و س��ازگاری اظهارنظر به عمل آمده با مبان��ی و پیشنیازهای
گزارشگری را در نظر داشته باشد.
  -118اگر حسابرس مسئول تهیه گزارش برای صورت مالی مجزا ،یا قلم خاص از صورتهای مالی در
رابطه با حسابرس��ی مجموعه کامل صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی است ،حسابرس باید اظهارنظر
مجزا برای هر کار حسابرسی ارائه نماید.
 -119اگر اظهارنظر در گزارش حس��ابرس پیرامون صورتهای مالی کامل واحد مورد رسیدگی ،تعدیل
ش��ده اس��ت ،یا گزارش بند تاکیدی یا بند دیگری را در بردارد ،حس��ابرس باید اثری را که این بند ممکن
است روی گزارش حسابرس و روی صورتهای مالی مجزا یا قلم خاص از صورتهای مالی داشته باشد
تعیین نماید .حس��ابرس باید اظهارنظر را تعدیل نماید و یا با درج بند تاکیدی در گزارش حسابرس درباره
صورتهای مالی یا قلم خاص صورت مالی اظهارنظر نماید.
 -120اگ��ر حس��ابرس نتیج��ه گی��ری نمای��د که ارائ��ه اظهارنظر م��ردود یا ع��دم اظهارنظ��ر درباره
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مجموع��ه صورته��ای مالی واحد مورد رس��یدگی ض��رورت دارد ،ممکن اس��ت اظهارنظر حسابرس��ی
مقب��ول پیرام��ون ص��ورت مال��ی مجزا ی��ا قلم خ��اص از آن ارائ��ه ننماید .ای��ن موضوع ب��ه این دلیل
اس��ت که اظهارنظ��ر مقبول ب��ا اظهارنظر م��ردود یا ع��دم اظهارنظ��ر پیرامون مجموع��ه صورتهای
مالی در تناقض است.
مالحظات مرتبط با حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی (شامل صورتهای مالی کل دولت)

 -121اص��ول ای��ن اس��تاندارد برای همه حسابرس��یهای مالی بخش دولتی قابل اس��تفاده اس��ت .در
موقعیتهایی که حسابرس مشغول حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی است ،همچون حسابهای دولت،
از پیش نیازهای خاص و مالحظات مربوط بهره میبرد .در اینگونه موارد ،حس��ابرس باید بر اس��اس طرح
حسابرس��ی تلفیقی عمل نماید و برنامه حسابرس��ی تلفیقی را تدوین و اجرا نماید .اصول شناخت واحد باید
ش��امل ش��ناخت گروه حس��ابها ،اجزاء آن و محیط باش��د و در بردارنده کنترلهای تلفیقی و فرآیندها به
صورت یکپارچه باش��د .شناخت باید کافی باشد تا شناس��ایی عناصری که احتما ًال برای صورتهای مالی
تلفیقی با اهمیت هس��تند تأیید یا بازبینی نماید و خطرات ارائه اطالعات نادرس��ت با اهمیت را که به خاطر
تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی تلفیقی منجر شده ،ارزیابی نماید.
 -122صورتهای مالی تلفیقی به دالیل زیر مورد بررسی قرار میگیرند:
yyبه جهت اهمیت مالی واحدهای گزارشگر

yyبه جهت ماهیت خاص یا ش��رایطی که احتما ًال خطرات مهم اظهارنظر نادرس��ت با اهمیت صورتهای
مالی تلفیقی را در بردارند.
yyبه جهت اهمیت موضوع که باعث حساسیت عمومی شود ،مانند موضوعات امنیت ملی ،پروژههایی که
منابع مالی آن اهدا شده ،یا گزارشگری درآمد بر مالیات.
 -123در بخ��ش دولت��ی ،تصمیمگیری پیرامون این موضوع که عملیات مالی کدام دس��تگاه اجرایی در
صورتهای مالی تلفیقی درج ش��ود با موقعیتهای پیچیده و دشوار روبرو است .قوانین و مقررات ،معیارها
و چارچوب گزارش��گری مالی در اینگونه موارد میتواند راهنما باشد .در برخی موارد ممکن است معیارها و
چارچوبهای گزارش��گری مانع از درج اطالعات یک دستگاه اجرایی در صورتهای مالی تلفیقی شود .در
چنین مواردی ،اگر حسابرس بر این باور باشد که این موضوع منجر به ارائه اشتباه صورتهای مالی تلفیقی
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میشود ،باید موضوع را بررسی نماید و نتیجه را به مراجع ذیصالح انتقال دهد.
 -124در موارد مش��خص ،استانداردهای حسابداری و چارچوب گزارشگری مالی ممکن است راهنمایی
خاصی برای شمول یا عدم شمول یک دستگاه اجرایی خاص در صورتهای مالی تلفیقی فراهم نکند .در
چنین مواردی ،حس��ابرس ممکن است در جلس��ات یا مذاکرات فیمابین مدیریت گروه و مدیریت اعضای
گروه ،در خصوص مطلوبیت ش��مول اطالعات مالی واحد گزارش��گر در صورتهای مالی تلفیقی ،شرکت
نماید.

