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ير استانداردهايي كه تحت تاث
اين تغييرات قرار گرفته اند

اطالع رساني مسائل عمده حسابرسي -۷۰۱تدوين استاندارد 
در گزارش حسابرس مستقل( موضوعات كليدي حسابرسي)

گزارشگري نسبت به صورت هاي مالي–۷۰۰تجديد نظر استاندارد 

اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش -۷۰۵تجديد نظر استاندارد 
حسابرس مستقل

بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير -۷۰۶تجديد نظر استاندارد 
بندهاي توضيحي  

نيز تحت ( تداوم فعاليت)570و ( اطالع رسانی به اركان راهبري)260الزم به توضيح است كه استانداردهاي حسابرسی 
.تاثير اين تغييرات قرار خواهند گرفت؛ ليكن پيش نويس آن هنوز ارائه نشده است
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لي فعمقايسه شكل گزارش حسابرس 
و تجديدنظر شده
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فعليتجديدنظر شده و گزارش حسابرس مقايسه شكل 

شكل گزارش حسابرس تجديدنظر شدهفعليشكل گزارش حسابرس 

مقدمه (بند مقدمه به همراه اظهارنظر ارائه می شود)اظهار نظر

مسئوليت هيات مديرهمبانی اظهارنظر

مسئوليت حسابرس (درصورت وجود)اهميت مربوط به تداوم فعاليت ابهام با

مبانی اظهارنظرتاكيد بر مطلب خاص

اظهارنظرمسائل عمده حسابرسی

تاكيد بر مطلب خاص بندهاي توضيحیساير

ساير بندهاي توضيحیساير اطالعات

ساير الزامات قانونی و مقرراتیمسئوليت مديريت و اركان راهبري درباره صورت هاي مالی

مسئوليت حسابرس براي حسابرسی صورت هاي مالی

ساير الزامات قانونی و مقرراتی



701استاندارد حسابرسي 
گزارشدر مسائل عمده حسابرسي اطالع رساني 

حسابرس مستقل

۸
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كاربرددامنه 

شركت هاي اين استاندارد براي حسابرسی مجموعه كامل صورت هاي مالی با مقاصد عمومی 
مسائل عمده حسابرس بنا به مالحظات ديگري قصد دارد و شرايطی كه پذيرفته شده در بورس 

حسابرسی را در گزارش خود اطالع رسانی كند،كاربرد دارد

اطالع رسانی مسائل عمده حسابرسی هنگام ارائه عدم اظهارنظر ، حسابرس را از 705استاندارد 
مگر اينكه گزارش موارد مذكور طبق قوانين يا مقررات نسبت به صورت هاي مالی منع می كند 

الزامی باشد
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توجه

ود كه در تعيين مسائل عمده حسابرسی توسط حسابرس به مسائلی محدود می ش
در حسابرسی صورت هاي مالی دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند، حتی

مواردي كه صورت هاي مالی مقايسه اي ارائه می شود 

وزرسانی اين استاندارد، حسابرس را ملزم نمی كند مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس دوره قبل را به ر
ی كه در كند، اما با اين حال، ممكن است بررسی اين موضوع توسط حسابرس سودمند واقع شود كه آيا مسائل

ی دوره حسابرسی صورتهاي مالی دوره قبل جزء مسائل عمده حسابرسی بوده است در حسابرسی صورتهاي مال
.جاري نيز همچنان جزء مسائل عمده حسابرسی محسوب می شود يا خير
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ه خاص توجحسابرس بايد از ميان موضوعات اطالع رساني شده به اركان راهبري، مسائلي را كه مستلزم 
ر را مورد به اين منظور، حسابرس بايد موارد زي. حسابرس در انجام كار حسابرسي بوده است، تعيين كند

: توجه قرار دهد

طرهاي حوزه هايی كه بر مبناي ارزيابی حسابرس، خطر تحريف بااهميت در آنها باالتر است، يا خ. الف
توسط حسابرس مشخص گرديده است315عمده اي كه طبق استاندارد 

قضاوت هاي عمده حسابرس در ارتباط با بخش هايی از صورت هاي مالی كه متضمن قضاوت هاي. ب
عمده مديران اجرايی بوده است، از جمله براوردهاي حسابداري كه ميزان ابهام در براورد آنها باال 

.  تشخيص داده شده است

در مواردي كه ابهامی بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطی 570گزارشگري طبق استاندارد. پ
.  وجود دارد كه می تواند ترديدي عمده درباره توانايی واحد تجاري به ادامه فعاليت ايجاد كند

اهميت مالی دوره جاري داراي بيشترينصورت هاي در حسابرسی موارد فوق، حسابرس بايد مشخص كند كدام يک از 
. مسائل بوده اند و از اين رو مسائل عمده حسابرسی به شمار می روند
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اطالعرسانیمسائلعمدهحسابرسی

رسی مسائل عمده حسابرسی، مسائلی هستند كه به قضاوت حرفه اي حسابرس در حساب. الف
.صورت هاي مالی دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند

اين مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهاي مالی به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور . ب
اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالی مورد توجه و رسيدگی قرار گرفته اند و حسابرس، اظهارنظر 

جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمی كند

، ناسبعنوان فرعی محسابرس بايد هر يک از مسائل عمده حسابرسی را با استفاده از يک 
در . ندتوصيف ك«  مسائل عمده حسابرسی»در بخش مجزايی از گزارش حسابرس با عنوان 

: ابتداي اين بخش از گزارش حسابرس بايد بيان شود كه
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ت چندانی استفاده محدود از اصطالحات كامالً فنی حسابرسی نيز به استفاده كنندگان مورد نظري كه از حسابرسی شناخ
. ندارد، كمک می كند تا دليل تمركز حسابرس بر موضوعات خاص در جريان انجام كار حسابرسی را درک كنند
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،روش هاي اجرا شدهمختصري از 

س برخورد يا رويكرد حسابرجنبه هايي از 
رد نظر كه بيشترين ارتباط را با مسئله مو

داشته يا مختص خطر تحريف بااهميت
ارزيابي شده بوده است،

در خصوص مسئله مورد مشاهدات عمده 
.نظر

نتيجه حاصل از اجراي روشهاي 
، حسابرسي

، مستلزم ميزان جزئيات قابل ارائه در گزارش حسابرس براي توصيف نحوه برخورد با مسائل عمده حسابرسی
:ف كندحسابرس می تواند يكی از موارد زير يا تركيبی از آنها را در گزارش خود توصي. قضاوت حرفه اي است



موسسه حسابرسی آزمون پرداز 15
1399دي 

عه به منظور درک ميزان اهميت مسائل عمده حسابرسی در چارچوب حسابرسی صورت هاي مالی به عنوان يک مجمو
زارش، از واحد توسط استفاده كنندگان مورد نظر، به موازات درک رابطه بين مسائل عمده حسابرسی و ساير عناصر گ

اشته جمله اظهارنظر حسابرس، ممكن است در توصيف مسائل عمده حسابرسی دقت در لحن مورد استفاده ضرورت د
:باشد، طوري كه از آن لحن

مناسب چنين برداشت نشود كه در ارائه اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالی، آن مسئله به گونه اي
.توسط حسابرس حل و فصل نشده است

ی و مسئله مورد نظر را مستقيماً به شرايط خاص واحد تجاري ربط دهد، و در عين حال از كلی گوي
.جمالت كليشه اي اجتناب شود

(  وجوددر صورت)نحوه پرداختن به مسئله مورد نظر را در افشائيات مرتبط با آن در صورتهاي مالی 
.مورد توجه قرار دهد

.نشودشامل اظهارنظرهاي مجزا نسبت به يک عنصر صورتهاي مالی نباشد يا از آن چنين برداشتی
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حسابرس بايد يكايک مسائل عمده حسابرسی را 
: در گزارش حسابرس توصيف كند، مگر

در مواردي كه قوانين يا مقررات، افشاي عمومی آن مسائل را منع كرده باشد، يا .  الف

در شرايط بسيار نادر، كه حسابرس تشخيص می دهد مسئله مورد نظر نبايد در گزارش حسابرس .  ب
پيامدهاي نامطلوب اطالع رسانی آن بيش از منافع اطالع رسانی شود زيرا به طور معقول انتظار می رود 

اين شرايط در مواردي كه واحد تجاري اطالعاتی را درخصوص . عمومی حاصل از اطالع رسانی باشد
.مسئله مورد نظر به صورت عمومی افشا كرده است، كاربرد ندارد



موسسه حسابرسی آزمون پرداز 17
1399دي 

اطالعات دست اول

دست اول عبارت از هرگونه اطالعاتی درباره واحد تجاري اطالعات 
است كه توسط واحد تجاري، در دسترس عموم قرار نگرفته است 

مالی يا ساير اطالعات در دسترس در صورت هاي براي مثال، در )
تاريخ گزارش حسابرس، يا در ساير اطالع رسانی هاي كتبی يا شفاهی 
توسط مديران اجرايی يا اركان راهبري نظير اعالم اوليه اطالعات مالی 

مسئوليت اطالع رسانی اين اطالعات برعهده مديران (. درج نشده باشد
. اجرايی و اركان راهبري واحد تجاري است

ام تهيه كننده حسابرس بايد تالش كند از توصيف نامناسب مسائل عمده حسابرسی به گونه اي كه تصور شود در مق
.  اطالعات دست اول در مورد واحد تجاري قرارداد، پرهيز كند
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مسائلونههيچ گكهبرسدنتيجهاينبهحسابرسیكاروتجاريواحدشرايطوواقعيتهابهتوجهباحسابرس،اگر
مسائلاست،اطالع رسانیقابلكهحسابرسیعمدهمسائلتنهايانداردوجوداطالع رسانیبرايحسابرسیعمده
لمسائ»بخشدراست،واقعيتاينگويايكهراگزاره ايبايدحسابرسمی باشد،705استانداردطبقشدهاشاره
.كنددرجحسابرسگزارشدر«حسابرسیعمده

حسابرساصختوجهمستلزمكهاستمسائلینسبیاهميتدربارهقضاوتمتضمنحسابرسیعمدهمسائلتعيين
ركتشيکعمومیمقاصدبامالیصورتهايكاملمجموعهحسابرسیدراستممكنندرتبهبنابراين،.می باشد
موضوعاتبيندرحسابرسیعمدهمسئلهيکحتیكهآيدوجودبهوضعيتاينبورسدرشدهپذيرفته

رايطشبرخیدراين،وجودبا.باشدنداشتهوجودحسابرسگزارشدردرجبرايراهبرياركانبهشدهاطالع رسانی
سحسابراستممكن،(داردمحدوديعملياتكهبورسدرشدهپذيرفتهشركتيکمورددرمثال،براي)خاص

كهئلیمساهيچ گونهباحسابرسكهچراندارد،وجودحسابرسیعمدهمسائلهيچ گونهكهبرسدنتيجهاينبه
.استنكردهبرخوردباشد،حسابرسخاصتوجهمستلزم

يكیی از حسابرس در توصيف هر يک از مسائل عمده حسابرسی ملزم است علت انتخاب مسئله مورد نظر به عنوان
توصیيف ، بنیابراين. مسائل داراي بيشترين اهميت و نحوه برخورد با آن در جريان كار حسابرسیی را توصیيف كنید

ر يیک از با وجود اين، اشاره به هی. مسائل عمده حسابرسی صرفاً تكرار اطالعات افشا شده در صورتهاي مالی نيست
بیا موارد افشاي مرتبط، استفاده كنندگان مورد نظر را قادر می سازد درک بهتري از نحوه برخیورد میديران اجرايیی

.مسائل مورد نظر در صورت هاي مالی به دست آورند
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(  مسائل)اگر يک يا چند مسئله غير از مسئله اي -ب
كه سبب اظهارنظر مردود شده است، به عنوان مسائل 
عمده حسابرسی تعيين شود اين نكته اهميت ويژه اي 
ی می يابد كه از توصيف اين قبيل مسائل عمده حسابرس

ان مالی به عنوصورتهاي نبايدچنين استنباطی شود كه 
يک مجموعه واحد در رابطه با آن مسائل، در مقايسه با 

شرايطی كه گزارش حسابرس با اظهارنظر مردود ولی 
بدون درج بند مسائل عمده حسابرسی صادرشده، قابل 

اعتمادتر می باشد 

(  مسائل)حسابرس برحسب اهميت مسئله -الف
مبناي اظهارنظر مردود، ممكن است به اين نتيجه 
برسد كه هيچگونه مسائل ديگري به عنوان مسائل 

عمده حسابرسی وجود ندارد

، به تنهايی تحريف هااز آنجا كه اظهارنظر مردود در شرايطی بيان می شود كه حسابرس به اين نتيجه رسيده است كه 
: است( اساسی)مالی بااهميت و فراگير صورت هاي يا در مجموع، نسبت به 
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میالی هستند كه به قضاوت حرفه اي اين موسسه، در حسابرسیی صیورت هايمسائل عمده حسابرسی موضوعاتی 
اين موضوعات در حسابرسی صورت هاي مالی به عنیوان مجموعیه اي. دوره جاري داراي بيشترين اهميت هستند

به اين واحد و براي اظهارنظر نسبت به آن مورد توجه قرار گرفته است و اين موسسه اظهارنظر جداگانه اي نسبت
.موضوعات ارائه نمی كند

ارزشيابي موجودي مواد و كاال
ريسک

. موجودي مواد و كاال در صورت هاي مالی به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فیروش انیدازه گيري می شیود
. اپايدار باشدفروش در اين صنعت خاص می تواند با توجه به تقاضاي مصرف كننده بر اساس روند فعلی، بسيار ن

در نتيجه ريسكی وجود دارد كه طی آن ممكن است خالص ارزش فروش نسبت به بهیاي تمیام شیده كیاهش
.يابد

رسيدگي اين موسسه
نطقیی رويه هاي حسابرسی اين موسسه به گونه اي طراحی شده كه اثبات شود كه ذخيره گروه از ايین بابیت م

:بوده است كه شامل موارد زير می باشد
ه در اين قسمت رويه هاي مربوطه براي اثبات كافی بودن ذخيره كاهش ارزش موجودي مواد و كیاال شیرد داد]

[می شود

موجودي كاال–نمونه بند مسائل عمده حسابرسي 



موسسه حسابرسی آزمون پرداز

موسسهIFRSدپارتمان

ران، علیوم و تحقيقیات تهیكارشناسی ارشد حسابداري دانشگاه •
مديريت كسب و كار دانشگاه تهراندوره دكتري دانشجوي 

حسابدار رسمی•
حسابداران رسمیآموزش جامعه عضو كارگروه •
عضو كميته كارشناسی كارگروه فنی و استانداردها•

IFRSمدير–دانيالمحجوب

021۸۸5۴۴590-2:   تلفن
021۸۸50352۸:     فكس
09122136756:     همراه
:  ايميل

mahjoub@azpar.com
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