
هستابه نام هستی 

مرتضی اسدی
1401زمستان



سیحسابرتغییرات پیرامون حرفه 1
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:فهرست مطالب فهرست مطالب

تغییرات پیرامون
حسابرسیحرفه 

بهبود گزارشگری 
حسابرس

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

تغییرات استاندارد
701و 700

30mortezaassadi@yahoo.comاز 2صفحه 



:حسابرسیتغییرات پیرامون حرفه 

تحقیقات مجامع حرفه ای، ارتباطات جهانی،
جدید ماشین های هوشمند، رسانه های 

انتغییر حسابرس

تغییر محیط
اتتغییر انتظار

تغییر استانداردها

تغییر گزارش 
حسابرس

کافی نبودن اطمینان بخشی به تنهایی و
ینیاز به افزایش ارزش اطالعاتی کار حسابرس

، 570تغییر در استانداردهای حسابرسی
706،705،701،700 ،...

ی، تاکید بیشتر بر نحوه انجام حسابرس
تمرکز شدید بر ریسک، وجود تردید 

حرفه ای و کیفیت حسابرسی

ت شفافی، مربوط ترو مفید تراطالعات 
ارش گزرسانیاطالعبیشتر بهبود ارزش 

در جهت منافع عمومی  حسابرس

فهرست مطالب

ون تغییرات پیرام
حسابرسیحرفه 

بهبود گزارشگری 
حسابرس

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

تغییرات استاندارد
701و 700

30mortezaassadi@yahoo.comاز 3صفحه 



:تغییرات محیط فهرست مطالب

ون تغییرات پیرام
حسابرسیحرفه 

بهبود گزارشگری 
حسابرس

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

تغییرات استاندارد
701و 700

30از 4صفحه 

وهوشمندماشین های،جهانیارتباطات،ایحرفهمجامعتحقیقات.استتغییرحالدرایحرفهحسابدارانمحیط❑
،می گذاردتاثیراحتماالآیندهدههدرحسابدارانبرایجهانیضرورتبرکهعواملیعنوانبهراجدیدهایرسانه

.استکردهمشخص

شهو،ماشینیادگیریدلیلبهنیز،حسابرسیوحسابداریدیگرحوزه هایازبسیاریهمانندآینده،سال هایدر❑
خواهندتجربهرامهم تریتغییرات،فناوریپیشرفت هایسایروبالک چین،بزرگداده هایازاستفاده،مصنوعی

.شدخواهندپشتیبانیاتوماسیونتوسطبیشتروکرد

راتتغییایجادمحرکتکنولوژیکهکردتاکیددیجیتالاقتصادمورددر2019سالدرمتحدمللسازمانگزارش❑
،مصنوعیهوشحجیم،داده هایتحلیلگرانتوسعهدرداده هاگستردهرشد.می شودجهاناقتصادهایدرعمده

تعدادارند،ددسترسیاینترنتبهزیادیدستگاه های.می شودظاهردیجیتالکسب وکارپایگاه هایومدلهاوابرمحاسبه
ومی شودلمتصدیجیتالیطوربهبیشترارزشزنجیره،می کننداستفادهدیجیتالیخدماتازروزبهروزمردماززیادی

.رشدنددرحالپیوستهدیجیتالیفناوری های

دردیجیتالداده برآوردهاطبق،2020سالدر.استانفجارحالدرجهانسراسردردیجیتالیداده هایحجم❑
آخرسالدرداده ایندرصدنود،باورنکردنیبطور.بودزتابایت40حدوددر2010سالدرزتابایت1.2تنهابامقایسه

.شوددوبرابرسالدوهرتامی رودانتظارداده حجمکلوشدایجاد

mortezaassadi@yahoo.com



:تغییر انتظارات فهرست مطالب

ون تغییرات پیرام
حسابرسیحرفه 

بهبود گزارشگری 
حسابرس

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

تغییرات استاندارد
701و 700

30از 5صفحه 

ه در آن کع"دو وضععیتی"تحقیقات نشان داد که سرمایه گذاران گزارش حسابرسی . در حال تغییر هستندانتظارات ❑
بعه خشیی اطمینان ب. کافی نمی داننعدیا تعدیل شده نسبت به حساب ها ارایه کند، را "مقبول"باید نظر حسابرس

.یابدکار حسابرسی باید افزایش ارزش اطالعاتی تنهایی کافی نیست و 

-وجود مدر مورد موضوعات و مسائل می خواهند حسابرسانشانعالوه بر انجام یک حسابرسی با کیفیت از سازمان ها ❑
.بدهندارائه و بینش هایی اطالعات -خوشایند نباشند اگر حتی 

یت و شیفافارائعه بدهعد از داده هعا دییدگاه یینیده ن ر کمک کند، یک تشخیص ریسک ها حسابرسی باید به ❑
.باشدرا به همراه داشته بیشتری

.دهندکه هم اکنون تحت پوشش خود دارند انجام در حوزه هایی تحلیل عمیق تری باید حسابرسان ❑

سعازمان را مدیریت ریسیکو فرییندهای ریسک مربوط بعه و یافته های باید گسترش یابد تا ریسک حسابرسی ❑
لی کعه بهبود بخشعد و سعایر مسعائرا با سیستم های فناوری اطالعات مرتبط تحلیل های و پوشش دهد، تمرکز 

. ارزشمند است را نیز در بر بگیردذینفعانبرای 

mortezaassadi@yahoo.com



:انحسابرستغییر  فهرست مطالب

ون تغییرات پیرام
حسابرسیحرفه 

بهبود گزارشگری 
حسابرس

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

تغییرات استاندارد
701و 700

30از 6صفحه 

حلیلعی، تو تکنیک هعای شعامل تحلیعل داده نوآورانهو ابزارهای فناوری های پیشرفته تر و بزرگتر نمونه های از استفاده ❑
تحلیل دادهبرای گردآوری و و فناوری شناختیرباتیک

های فناوری و مهارتتفکر انتقادی های ، مهارتارتباطیهای مهارتبهبود ❑
ها، ریسکبر مهم هستند مانند اطالعاتی کهاستفاده کنندگانبرای که اطالعاتی جهت کسب کاویادهدداشتن توانایی ❑

گذارندتاثیر میداخلی و فرایندهای مهم های کنترل

ماشعینرییعادگیو هوش مصعنوعی ، فناوری بالک چینبه راحتی با ترکیب را می توان تجاری یکپارچگی تراکنش های ❑
ایعن در. گعذاردبعایی معیحسعابرسو تنها تحلیل نهایی را بعرای انجام می دهد رایانه بسیاری از کارها را . بررسی کرد

نگی جریعان بررسی چگووطراحی، ارزیابی این است که بیشتر ویت خود را صرف حسابرسانشرایط، مسئولیت اصلی 
. کنندبین سیستم ها اطالعات 

از فناوری در راسعتای ، یکی از مزایای مهم استفاده مجموعه داده ها بجای نمونه گیریاز ٪100تجزیه و تحلیل توانایی ❑

افزایش کیفیت حسابرسی است؛
؛ کیفیت حسابرسیو تردید حرفه ای، تمرکز شدید بر ریسک، چگونه انجام حسابرسیبر بیشتر تاکید ❑
ارزش؛ضوابط بجای رعایتبر از حد حسابرس ها بیش تاکید ❑

mortezaassadi@yahoo.com



گری مزایای مورد انتظار از تغییرات استانداردهای حسابرسی گزارش

o افییزایش اعتمییاد بییه حسابرسییی و
صورت های مالی 

o تمرکز مجدد حسابرس روی موضوعات جهت
اطالع رسانی در گزارش حسیابرس،که بطیور 

ای غیر مستقیم باعث افزایش تردیید حرفیه
.شودحسابرس می

o تی و ایجاد توازن مناسب بین نیاز به یکنیوا
قابلیت مقایسه گزارش ری حسابرس

o افزایش تردید حرفه ای در محدوده هایی کیه
دمسائل عمده حسابرسی شناسایی می شون

o افییزایش کیفیییت حسابرسییی و یییا درک
استفاده کنندگان از کیفیت حسابرسی

o افییزایش شییفافیت و افیییزایش ارزش
اطالعاتی گزارش حسابرس، 

oگیااران و بهبود ارتباطات بیین سیرمایه
حسابرس و همچنین حسابرس و ارکیان 

.راهبری

o افزایش توجه مدیران اجراییی و ارکیان
راهبری به ین افشیائیاتی در صیورتهای
مالی که در گزارش حسیابرس بیه ینهیا 

.عطف داده شده است

فهرست مطالب

تغییرات پیرامون
حرفه حسابرسی

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

بهبود گزارش ری 
حسابرس

تغییرات استاندارد
701و 700

30از 7صفحه 
mortezaassadi@yahoo.com



س بهبود اصلی گزارشگری جدید حسابر

(به جای گزارش ری در بند تأکید بر مطلب  اص)"تداوم فعالیت"

(  701استاندارد حسابرسی )"بخش جدید برای اطالع رسانی مسائل  عمده حسابرسی"

"توصیف جدید از مسئولیت های مربوط به تداوم فعالیت"

"الزام جدیدی برای حسابرس به منظور ارزیابی کفایت افشای تداوم فعالیت"

"سایر اطالعات در گزارش ساالنه"

افزایش توصیف هم مسئولیت های حسابرس و هم ویژگی های عمده یک حسابرسی

ه اییک گزاره مثبت در مورد استقالل حسابرس و تحقق رعایت ییین ا الق و رفتارحرف

افشای نام شریک کار حسابرسی برای واحدهای تجاری پایرفته شده در بورس

فهرست مطالب

تغییرات پیرامون
حرفه حسابرسی

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

بهبود گزارش ری 
جدید حسابرس

تغییرات استاندارد
701و 700

30mortezaassadi@yahoo.comاز 8صفحه 



IAASBمراحل تدوین استانداردهای حسابرسی گزارشگری توسط 

2015انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی جدید و تجدید نظرشده گزارش ری حسابرس در ژانویه 
و بعد از ین( 1395یذر 25)2016دسامبر 15صورت های مالی به پایان دوره مالی : تاریخ الزم االجرا 

فهرست مطالب

تغییرات پیرامون
حرفه حسابرسی

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

بهبود گزارشگری 
حسابرس

تغییرات استاندارد
701و 700

30mortezaassadi@yahoo.comاز 9صفحه 



(ISAs)تغییرات استانداردهای بین المللی حسابرسی 

و انجام اصالحات در701در نتیجه استاندارد 706و 260تجدید نظر در استانداردهای 
805و 800، 710، 600، 580، 540، 510، 230، 220، 210استانداردهای بین المللی حسابرسی مرتبط 

استاندارد جامع برای گزارش ری حسابرس–( تجدید نظرشده)700استاندارد 

اطالع رسانی مسائل
عمده حسابرسی در 
گزارش حسابرس 

مستقل
ی  استاندارد حسابرس

جدید701

اظهار نظرهای تعدیل
شده در گزارش 
حسابرس مستقل
ی استاندارد حسابرس

هتجدید نظرشد705

گزارش ری 
حسابرس در ارتباط
با تداوم فعالیت
استاندارد 
570حسابرسی

تجدید نظرشده

مسئولیت های 
ا حسابرس در رابطه ب
سایر اطالعات
استاندارد 
720حسابرسی

تجدید نظرشده

فهرست مطالب

تغییرات پیرامون
حرفه حسابرسی

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

بهبود گزارشگری 
حسابرس

تغییرات استاندارد
701و 700

30از 10صفحه 
mortezaassadi@yahoo.com



1401تغییرات استانداردهای حسابرسی ایران در سال  فهرست مطالب

تغییرات حرفه 
حسابرسی

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

بهبود گزارشگری 
حسابرس

تغییرات استاندارد
701و 700

20از 7صفحه 



"(1401)تداوم فعالیت تجدید نظر شده "570حسابرسیاستاندارد 

"ارائه صورت های مالی"1استاندارد حسابداری 13بند 

نقدديجريانهايو مالي، عملکرد ماليوضعيتبايدماليصورتهاي

ستلزم ارائه منصفانه م. ارائه کندمنصفانهرا به طور تجاريواحد 

عاريفتطبق شرايطو رويدادهاساير، معامالتبيان صادقانه آثار 

در هزينده ها، درآمددها و بددهيها، داراييهداشناخت معيارهايو 

فدر  بدر ايدس اسدت کده . اسدتمفاهیم نظرری گزارشرگری مرا ی

ايافشدحسابداري، و در صدورت لدزوم استانداردهايبکارگيري 

.ي شودمماليصورت هاياطالعات بيشتر، منجر به ارائه منصفانه 

فهرست مطالب

تغییرات پیرامون  
حرفه حسابرسی

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

بهبود گزارشگری 
حسابرس

تغییرات استاندارد
701و 700

30mortezaassadi@yahoo.comاز 12صفحه 



"(1401)تداوم فعالیت تجدید نظر شده "570حسابرسیاستاندارد 

"ارائه صورت های مالی"1استاندارد حسابداری 23بند 

. توانایی واحد تجاری برای ادامه فعالیت را ارزیابی کندبايدمدیریت در زمان تهیه صورت های مالی، 

الل واحید صورت های مالی را بر مبنای تداوم فعالیت تهیه کند، م ر اینکه مدیریت قصد انحبايدواحد تجاری 
. تجاری یا توقف عملیات را داشته باشد یا گزینه واقع بینانه دی ری نداشته باشد

که زمانی که مدیریت در ارزیابی های  ود،  از عدم اطمینان بااهمیت در ارتباط با رویدادها و شرایطی یگاه است
این عیدم دبايممکن است نسبت به توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری، تردید اساسی ایجاد کند،  واحد تجاری 

. اطمینان را افشا کند

میراه بیا این واقعیت را هبايدهن امی که واحد تجاری صورت های مالی را بر مبنای تداوم فعالیت تهیه نمی کند، 
.مبنای تهیه صورت های مالی و دالیل عدم تداوم فعالیت واحد تجاری، افشا کند

1

2

3

4

فهرست مطالب

تغییرات پیرامون  
حرفه حسابرسی

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

بهبود گزارشگری 
حسابرس

تغییرات استاندارد
701و 700

30mortezaassadi@yahoo.comاز 13صفحه 



"(1401)تداوم فعالیت تجدید نظر شده "570حسابرسیاستاندارد 

ییا رویدادی که ممکن است 
ی موجب تردید اساسی در توانای

واحد تجاری برای تداوم فعالیت
شود، وجود دارد؟

ی ییا مدیریت توانایی واحد تجار
را برای ادامه فعالیت، مورد 
ارزیابی اولیه قرار داده است؟

در موردصحبت با مدیریت 
شرایط/وجود هرگونه رویداد

و کسب پاسخ ینها

شرایط و / بررسی رویداد
های عملیاتیکسب برنامه

مدیریت در پاسخ به ینها

ران ارزیابی برنامه عملیاتی مدی
و مستندات مربوط به ین

بررسی وجود ابهام بااهمیت
ده و یا نامناسب بودن استفا
از فرض تداوم فعالیت

ب شرایطی که ممکن است موج/در طول کار حسابرسی نسبت به  شواهد رویدادها
.تردید اساسی در توانایی واحد تجاری برای تداوم فعالیت شود، یگاه باشید

بلهپرسش

 یر

فهرست مطالب

تغییرات پیرامون
حرفه حسابرسی

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

بهبود گزارشگری 
حسابرس

تغییرات استاندارد
701و 700

30mortezaassadi@yahoo.comاز 14صفحه



"(1401)تداوم فعالیت تجدید نظر شده "570حسابرسیاستاندارد  فهرست مطالب

تغییرات پیرامون  
حرفه حسابرسی

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

بهبود گزارشگری 
حسابرس

ی و شرایط شناسایی شده در گزارش حسابرس/مرحله نهایی در صورت لزوم تعیین تاثیر رویدادها
.ندنمودار زیر الزامات را  الصه می ک. اطالع رسانی تصمیم گیری به مدیریت و ارکان راهبری است

در صورت وجود ابهام 
بااهمیت، استفاده از فرض 
تداوم فعالیت بطور مناسب

ییا در صورت های مالی 
رویدادها به طور کامل منعکس
شده و وجود ابهام بااهمیت 

افشا شده است؟

اظهارنظر تعدیل نشده
ابهام با"به عالوه بند 

اهمیت مربوط به تداوم 
"فعالیت 

استفاده نامناسب از فرض 
تداوم فعالیت

اظهارنظر مردود

بله

 یر

اظهارنظر مشروط یا مردود،
بیان وجود ابهام بااهمیت

تغییرات استاندارد
701و 700

30mortezaassadi@yahoo.comاز 15صفحه 
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تغییرات پیرامون
حرفه حسابرسی

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

بهبود گزارشگری 
حسابرس

تغییرات استاندارد
701و 700

آیا بکارگیری فرض تداوم فعالیت مناسب است؟

مالی با فرض تداوم ییا صورت های 
فعالیت تهیه شده است؟

ییا افشای کافی در  صوص 
ابهام بااهمیت انجام شده است؟

اظهارنظر 
تعدیل 
نشده 

(مقبول)

ییا افشای کافی در  صوص مبنای 
جای زین  انجام شده است؟

اظهارنظر تعدیل نشده همراه با بند 
ابهام بااهمیت در ارتباط با تداوم »

با اشاره به یادداشت « فعالیت
د توضیحی مربوط و تصریح اینکه مفا

این بند بر اظهارنظر حسابرس تاثیری
استاندارد 22بند . )نداشته است

570)

طبق استاندارد 
اظهار نظر 705

مشروط یا مردود
(بند شرط)
23بند )

(570استاندارد 

 یربله

اظهار نظر تعدیل نشده 
همراه با بند ( مقبول)
«  تاکید بر مطلب  اص»

706طبق استاندارد 
25-بند ت)

(570استاندارد

اظهار نظر 
تعدیل 

طبق -شده
استاندارد 

بند )705
(شرط

نظر اظهار 
مردود

(بند شرط)
21بند )

استاندارد 
570)

 یربله

بله
 یر

 یربله

ییا ابهام بااهمیت در ارتباط با تداوم 
فعالیت وجود دارد؟

 یر

اظهارنظر 
تعدیل 
نشده

 یر

حسابرسی سایر روش های ییا نتایج 
رویدادها یا شرایطی که بتواند 
تردیدی عمده نسبت به توانایی 
واحد تجاری به ادامه فعالیت ایجاد 

.کند را مشخص کرده است

بله

ارزیابی  طر، رویداد با شرایطی که ییا روش های 
بتواند تردیدی عمده نسبت به توانایی واحد تجاری
.  به ادامه فعالیت ایجاد کند را مشخص کرده است

(315استاندارد 5و بند 570استاندارد 10بند )

ییا حسابرس میتواند از طریق اجرای روشهای 
حسابرسی الزم، برای نتیجه گیری در مورد وجود یا 
نبود ابهام بااهمیت شواهد حسابرسی مناسب و کافی 

.کسب کند

 یر

ییا عدم دسترسی به شواهد 
حسابرسی کافی و مناسب ناشی از 
مایل نبودن مدیران اجرایی به 
انجام ارزیابی و یا گسترش دوره 
تحت پوشش در ارزیابی است؟ 

(570استاندارد 24بند )

اظهار نظر 
مشروط یا عدم 

بند )اظهارنظر 
(شرط
33–بند ت 

570استاندارد 

طبق 
استاندارد 

705
اظهارنظر )

مشروط 
(بند شرط

ارزيابی مناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت

 یر

ی
گزارشگر

ی وجود یا 
نتیجه گیر

ت
نبود ابهام با اهمی

ی 
نتیجه گیر

درباره 
ب

مناس
ض 

ن فر
بود

ت
تداوم فعالی

س 
ب شواهد حسابر

کس
ب

ی و مناس
کاف

مسئولیت های 
حسابرس

بله

بله

بله

بله

 یر

30mortezaassadi@yahoo.comاز 16صفحه 



"شکل اظهار نظر و گزارشگری نسبت به صورت های مالی"700استاندارد حسابرسی 
"اطالع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل"701استاندارد حسابرسی
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تغییرات پیرامون  
حرفه حسابرسی

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 
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حسابرسی

بهبود گزارشگری 
حسابرس

تغییرات استاندارد
701و 700

مالیصورت های حسابرسیگزارش 
اظهار نظر▪

مبانی اظهار نظر▪

(حسب مورد)ابهام با اهمیت مربوط به تداوم فعالیت ▪

مسائل عمده حسابرسی ▪

(حسب مورد)تاکید بر مطلب  اص ▪

(در صورت وجود)سایر بندهای توضیحی ▪

(حسب مورد)سایر اطالعات ▪

مسئولیتهای مدیریت و ارکان راهبری برای صورتهای مالی

مسئولیتهای حسابرس برای حسابرسی صورتهای مالی▪

گزارش نسبت به مسئولیتهای قانونی و مقرراتی▪

(نام)شریک کار مسئول در این حسابرسی ▪

امضا، یدرس و تاریخ

(  شدهحسابرسیمالی صورت هایمشخص کردن )بند مقدمه ▪

مالیصورت هایمسئولیت هیئت مدیره در قبال ▪

حسابرسمسئولیت ▪

مبانی اظهار نظر▪

حسابرساظهارنظر ▪

(حسب مورد)تاکید بر مطلب  اص ▪

(حسب مورد)سایر بند های توضیحی▪

(حسب مورد)سایر اطالعات ▪

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی▪

امضا، یدرس و تاریخ▪

(یقبل)مستقل حسابرسگزارش (جدید)گزارش حسابرس مستقل 

گزارش نسبت به صورت های مالی

30mortezaassadi@yahoo.comاز 17صفحه 
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تغییرات پیرامون  
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چارچوب تصمیم گیری–مسائل عمده حسابرسی 

در حسیابرساطالع رسانی ▪
رابطه با موضوعات عمده به

ارکیییان )هیئیییت میییدیره 
باید نقطیه شیروع ( راهبری

تعییییین مسیییایل عمیییده 
.باشدحسابرسی

ه مسائل اطالع رسانی شد
به ارکان راهبری

ه مسائل نیازمند توج
عمده حسابرس

عمده مسایل 
:حسابرسی

موضوعات  یلی مهم 
حسابرسیدر هر 

تعداد بندهای مسایل عمده▪
متفاوت اسیت وحسابرسی

به اندازه و پیچیدگی واحید
محیییط تجییاری و ماهیییت 

.  بست ی داردکسب و کار 

"شکل اظهار نظر و گزارشگری نسبت به صورت های مالی"700استاندارد حسابرسی 
"اطالع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل"701استاندارد حسابرسی
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مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرسی

مسائل توصیف جداگانه 
عمده حسابرسی در 

گزارش 

اشاره به اطالعات افشا شده 
مرتبط با این مسائل در 

صورت های مالی
(در صورت وجود)

لحاظ مسئله مورد نظر به عنوان دلیل
حسابرسییکی از مسائل عمده 

مانند شرایط خاص )تعیین شده 
حسابداری جدید یا رویه هایاقتصادی، 

یا مدل راهبردهانوظهور، تغییرات در 
( کسب و کار واحد تجاری

حسابرسیبا مسئله مزبور در کار نحوه بر ورد 
:حسابرسبه قضاوت 

o کهههحسههابرساز برخههورد یهها روی ههرد جنبههه های
ته یا مختص بیشترین ارتباط را با مسئله مورد نظر داش
. خطر تحریف بااهمیت ارزیاب  شده است

o اجرا شده،روش هایمختصری از

o یاحسابرس روش هاینتیجه حاصل از اجرای ،

oنظرموردمسئلهخصوصدرعمدهمشاهدات
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عمده حسابرسیمسایل 

های مالی منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به یضاوت حرفه ای حسابرس، در حسابرسی صورت
یعک این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به عنعوان. دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده اند

انه ای مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، مورد توجه یرار گرفته اند و اظهارنظر جداگ
ابرس مسائل زیر به عنوان مسعائل عمعده حسابرسعی کعه در گعزارش حسع. نسبت به این مسائل ارائه نمی شود

:اطالع رسانی می شود، تعیین شده اند

حسابرسنحوه برخورد مسایل عمده حسابرسی
در شرکت وابستهسرمایه گذاریکاهش ارزش 

زیان هیایدر طی سال مالی جاری، واحد تجاری وابسیته متحمیل 
ورودی را از هزینیه هایشده چراکه نتوانسیته افیزایش بااهمیتی

اهش این امر موجب ارزیابی ک. کندبازیافتقیمت هاطریق افزایش 
یزان در واحد تجاری وابسته، به مسرمایه گااریارزش مبلغ دفتری 

.مالی شرکت اصلی شده استصورت هایمیلیارد ریال در 288

شرکت همچنین از کارشناس رسیمی بیرای ارزییابی مبلیغ قابیل
ین، دارایی هیایواحد تجیاری وابسیته از طرییق فیروش بازیافت

.                           استفاده کرده است

بیه مدیریت، با توجهکنترل هایبر شنا ت مناسب از فرییندها و عالوه 
میا شیامل میوارد زییر روش هیای، سرمایه گااری هایزمون کاهش ارزش 

:می شود

روش سیرمایه گااری هامدیریت در انجام یزمون کاهش ارزش برای ( الف
راین حاکم بیکنترل هایارزش منصفانه و بهای تمام شده را بکار برده لاا 

.فرییند را بررسی کردیم

ورودیداده هیایبیرایمدیریتما مفروضات بکار گرفته شده توسط ( ب
رسیایصینعت و همتاییانبا مقایسهپس و جو، طریقمورد استفاده را از 

لییل همچنین تجزییه و تح.  مستقل به بررسی کردیم ارجیمنابع داده 
.دادیمحساسیت را بر روی مفروضات اصلی انجام 

mortezaassadi@yahoo.com
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حسابرسنحوه برخورد مسایل عمده حسابرسی
شناخت درآمد و اندازه گیری ذخیره زیان های پیمان های بلندمدت

ازحاصلدریمدشرکت،14×1اسفند29بهمنتهیسالبرای
...مبلغبهرا(EPC)سا توتدارکاتمهندسی،قراردادهای

...مبلغ14×1اسفند29دروکردهشناساییریالمیلیون
.استگرفتهذ یرهانتظارموردزیان هایبرایریالمیلیون

کهمی شودناشیبلندمدتپیمان هایازعمدتاشرکتدریمد
شرحبه،بلندمدتپیمانهای9حسابداریاستانداردالزاماتطبق

ومی شودشناساییزمانیدورهیکدر...توضیحییادداشت
درصدبریورددرکهمهمیقضاوت هایبهتوجهباین،ماهیت

.استپیچیدهدارد،وجودکارپیشرفت

برکهکارپیشرفتمیزانبهراسودحاشیهودریمدشرکت
بهمالیوضعیتصورتتاریختاشدهانجاممخارجنسبتاساس
شناساییمی شود،تعیینپیمانبریوردیوواقعیمخارج
.می کند

زیرمواردشاملمزبور،بلندمدتپیمانهایبرایحسابرسیروش های
:نیستموارداینبهمحدودامابوده

oدریمدشنا تبرایشرکتحسابداریرویهبودنمناسب
9حسابداریاستانداردبامطابقبلندمدتپیمانهایازحاصل

.استشدهارزیابیبلندمدت،پیمانهای

oودریمدهاشنا تبهمربوطاصلیکنترل هایاجرایوطراحی
رل هاکنتاینکارکرداثربخشیوارزیابیپیمان،سودحاشیه
.استشدهیزمون



فهرست مطالب

تغییرات پیرامون  
حرفه حسابرسی

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

بهبود گزارشگری 
حسابرس

تغییرات استاندارد
701و 700

سینمونه بندهای مسائل  عمده حسابر

30mortezaassadi@yahoo.comاز 23صفحه 

حسابرسنحوه برخورد مسایل عمده حسابرسی
شناخت درآمد و اندازه گیری ذخیره زیان های پیمان های بلندمدت

بهمربوطبریوردهایبهپیمانزیان/سودودریمدشنا ت
لقبیاین.استمتکیکلمخارجوپیماندریمدپیش بینی
بررسیدوره ایصورتبهمدیریتتوسطپیمانبریوردهای
 ودارزیابیدرمدیریتاستالزمکار،اینانجامدر.می شود
ویتشویقدریافت هایپیمان،تغییراتارزشیابیبهنسبت
صحتوبودنکاملهمچنینوتسویه شده ساراتوادعاها
درمانپیتحویلتواناییوتکمیلبرایپیش بینی شدهمخارج
نهاییغمبال.کندقضاوتپیمان،طبق شدهتعیینزمانیبازه های
گیردرارقمختلفعواملتاثیرتحتمی تواندبالقوهبه طورپیمان

قضاوت هاایندرتغییر.باشدداشتهدنبالبهرامتفاوتینتایجو
ل هایتعدیبهمی تواندپیمان هاپیشرفتبامرتبطبریوردهایو

.شودمنجر(زیان)سودحاشیهودریمددربااهمیتی

زاناشیزیان هایذ یرهودریمدشنا تعوامل،اینبهتوجهبا
درحسابرسیعمدهمسائلعنوانبه(EPC)پیمان های
.استشدهتعیینجاریسالحسابرسی

oبههشدشناساییمبلغبودنمناسبپیمان،نمونهیکبرای
درمدیریتاصلیقضاوت هایماهیتارزیابیبادریمدعنوان
بااتشدهیزمونپیمانشدهپیش بینیمخارجودریمدتعیین
ارزیابیپیشرفتدرصدروشحسابداریزیر،روش هایاجرای
:شود

.پیمانشرایطبررسی•

.پیماناجرایتعهداتشناساییارزیابی•

واتتعهدایفایازمدیریتارزیابیبودنمناسببررسی•
درصدروشازاستفادهبادریمدشنا تنتیجهدر

.کارپیشرفت

ینیپیش بدریمدتعییندررفتهبکارمفروضاتبررسی•
.کارتکمیلمخارجوشده

oصوصدرشدهافشااطالعاتبودنمناسبوکافیارزیابی 
.ریحسابدااستانداردهایبامطابقبلندمدتپیمانهایدریمد
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نحوه برخورد حسابرسمسایل عمده حسابرسی
برآورد اقالم کاهنده فروش-شناسایی فروش 

مشیوق هایو بازگشت محصول و همچنین تخفیف هافروش، مشوق های
جیاری، ، مانند همکاران تمصرف کنندگانیا توزیع کنندگاناعطا شده به 

مشیتریان از فیروش کسیر وفیاداریبرنامیه هایو تخفیف ها، کوپن ها
.می شوند

ثبیت این اقالم کاهنده مختلف به طور همزمیان بیا شناسیایی فیروش 
که عمدتا بر اساس یمارهیای جمیع یوری شیده از تجربییات می شوند 

.گاشته و شرایط قراردادی است

ل بیه دلیی)به نظر ما بریورد این مبالغ در تاریخ گزارش ری هم دشیوار 
و ( و شرایط قراردادی رایج در بازارهای مختلیف گیروهقراردادهادامنه 

اصلی در ارزییابی عملکیرد گیروه و شا صیفروش، )هم حساس بوده 
.مالی داردصورت هایبر بااهمیتیو تاثیر ( مدیریت ین است

ایمشیوق هبر این اساس، با توجه به اینکه ریسک بازگشیت محصیول، 
بییه مشییتریان اعطییاییمشییوق هایو سییایر تخفیف هییافییروش، 

ییا /وفهرسیت بندیکامیل بیه طور( مصرف کنندگانیا توزیع کنندگان)
در دوره بطور دقییقو در نتیجیه فیروش نشیده انداندازه گیریبه دقت

، ایین بریوردهیا جیز مسیائل عمیده نمی شودگزارش ری مناسب ارائه 
. می شوندگرفته درنظرحسابرسی 

توسیط گیروه در رابطیه بیا اعمال شدهحسابداری رویه هایما مناسب بودن 
ایمشیوق هو سایر تخفیف هافروش، مشوق هایشناسایی بازگشت محصول، 

.ردیمبه مشتریان را با توجه به استانداردهای حسابداری ارزیابی کاعطایی

روه، شده توسط واحدهای تجاری گپیاده سازیکنترل دا لی سیستم هایبا 
و حسابداری اقالم کاهنده فروش، بیه وییژه در پاییاناندازه گیریبه منظور 

رت را به صیوسیستم هااصلی ین کنترل هایدوره گزارش ری، یشنا شدیم و 
. نمونه یزمون کردیم

مشخص انجام دادیعم تعا مطمعئن نمونه هایمحتوا را بر روی آزمون هایما همچنین 
مشعو هایو سعایر تخفیف هعافعروش، مشعو هایشویم که آیا بازگشعت محصعول، 

امل در درجه اول شآزمون هااین . یا خیرشده اندبه مشتریان به درستی برآورد اعطایی
:موارد زیر بوده است

ارزشعیابی، بعه  ویعاه از طریعق ارزیعابی نقادانعهروش هعایارزیابی مناسب بودن •
خعایر ، و تحلیل کاهش تدریجی ذروش هامفروضات مورد استفاده، تایید مطابقت 

.سال یبل

داده هایتطبیق آمار گردآوری شده از تجربیات گذشته و شرایط یراردادی با •
.به مدیریت شرایط تجاری اختصاص داردکه ITدر سیستم هایموجود 

از جمله تعهعد باییمانعده در پایعان دوره )مربوط هزینه هایاطمینان از محاسبه •
ی معالصعورت هایو نحوه ثبت آنها در سیستم حسابداری و ارائه در ( گزارشگری

.تلفیقی
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حسابرسی گروه

منفردمالیصورت هایبهنسبتحسابرسدرگزارشحسابرسیعمدهمسائلگزارشگریهنگامی که
ومشترکحسابرسی هایدرمی رودانتظارکهدارد،خودباراچالش هاازمجموعه ایشود،می انجام

.یابدافزایشتلفیقیمالیصورت هایحسابرسی های

بهواستحیاتیموضوعیگروهحسابرسانبینهماهن یبنابراین
.می کندعملحسابرسیگزارش هایبرایچهارمبعدعنوان

گروهحسابرسی های

برنامه ریزی•

گزارش ری•
مشترک

حسابرسیاجرای•

مسئولیت•
جداگانه
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مورد5 <1%
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بدون بند
2%

چهارمورد
4%

30mortezaassadi@yahoo.comاز 27صفحه 



فهرست مطالب

تغییرات پیرامون  
حرفه حسابرسی

تغییرات 
570استاندارد 

تغییرات 
701استاندارد 

تغییرات 
720استاندارد 

تغییرات استانداردهای 
حسابرسی

بهبود گزارشگری 
حسابرس

"سایر اطالعات مندرج در گزارش های حاوی صورت های مالی حسابرسی شده"720استاندارد حسابرسی

ساير اطالعات
را شامل می شود؟چه نوع اطالعاتی سایر اطالعات 

؟قرار داده استمورد توجه حسابرس چه اطالعاتی را 

توجه به وجود یا نبود 
بینمغایرتی بااهمیت 

سایر اطالعات و 
صورت های مالی

چهارمسومدوماول

توجه به وجود یا نبود 
بین مغایرتی بااهمیت 

سایر اطالعات و شناخت 
حسابرس که در جریان 
حسابرسی کسب شده

برخورد مناسب در موارد 
، مغایرت های بااهمیتوجود 

ه یا آگاهی حسابرس نسبت ب
اینکه سایر اطالعات حاوی 

تحریف بااهمیتی باشد

گزارش دهی  طبق 
720استاندارد 

اهداف حسابرس از 
مطالعه ساير اطالعات
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ه ، حسابرس را به کسب شواهد حسابرسی بیش از ینچ720استاندارد حسابرسی 
. هیای میالی الزم اسیت، ملیزم نمی کنیدکه برای اظهارنظر نسبت بیه صیورت

ه سیایر بخشی نسبت بمسئولیت های حسابرس در این استاندارد شامل اطمینان
اطالعات نمی شود و حسابرس را به کسب اطمینان نسیبت بیه سیایر اطالعیات

های مالی یک شرکت پایرفته گزارش حسابرس نسبت به صورت. متعهد نمی کند
و باشید،“ سیایر اطالعیات”شده در بورس باید شامل بخش جداگانه ای با عنوان 

.پیش از صدور گزارش باید سایر اطالعات دریافت و  وانده شده باشد

30از 29صفحه 
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با تشکر از
حسن توجه شما


