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    توضيحات كاربردي
  1 -ت  بخشهايي كه حسابرسي آنها بنا به داليل قانوني، مقرراتي و يا ساير داليل الزامي است

  7- تتا 2 -ت  تعاريف
  9- تا ت8-ت  مسئوليت

 21- ت تا10-ت  پذيرش و ادامه كار
  22 -ت  طرح كلي و برنامه حسابرسي

  31-تتا  23-ت  كسب شناخت از گروه، بخشهاي آن و محيط آنها
 41-ت تا 32-ت  كسب شناخت از حسابرسان بخش

 46-تتا  42-ت  اهميت
 55-تتا  47-ت  يبرآوردبرخورد با خطرهاي 

  56 -ت  فرايند تلفيق
 60-تتا  57-ت  ارتباط متقابل تيم حسابرسي گروه و حسابرس بخش

 63- تا ت61-ت  ارزيابي كافي و مناسب بودن شواهد حسابرسي كسب شده
 66-تتا  64-ت   گروهراهبري اجرايي و اركان رساني به مديران عاطال

    پيوستها
    ....مثالي از اظهارنظر مشروط در مواردي كه تيم حسابرسي گروه . 1
    .كند مورد آنها شناخت كسب مي  نمونه موضوعاتي كه تيم حسابرسي گروه در. 2
    ....نمونه شرايط يا رويدادهايي كه ممكن است حاكي از . 3
    .نمونه تأييديه حسابرس بخش. 4
    ....حسب مورد در دستورالعمل نكاتي كه الزاماً يا . 5
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  كليات

  دامنه كاربرد

 اسـتاندارد ر اين   د. رد دارد ـكاربنيز  روه  ـورد حسابرسي گ  ـم حسابرسي در  استانداردهـاي   .1
، به ويـژه     كاربرد دارد   گروه خصوص حسابرسي مالحظات خاصي مطرح شده است كه در        

  .ده حسابرسان بخش استمواردي كه دربرگيرن

 حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي غير از صورتهاي مالي گـروه، از خـدمات               چنانچه   .2
 مفيد واقـع  ،با اعمال تعديالت مناسبتواند   مياستانداردابرسان ديگر استفاده كند، اين  حس
رسـي  واتواند براي نظارت بر شمارش موجـودي كـاال يـا              براي مثال، حسابرس مي   . شود

  . از خدمات حسابرس ديگر استفاده كند،داراييهاي ثابت مشهود در يك مكان دور

ب قانون، مقـررات يـا بـه داليـل ديگـري ملـزم بـه                حسابرس بخش ممكن است به موج        .3
تـيم حـسابرسي گـروه ممكـن اسـت          .  صورتهاي مالي يك بخش باشد     نسبت به اظهارنظر  

كسب شواهد حسابرسي براي حسابرسي گروه، تصميم بگيرد از شـواهد پـشتوانه     منظور   به
 ايـن    صورتهاي مالي بخش استفاده كنـد؛ در ايـن مـورد نيـز الزامـات               نسبت به اظهارنظر  
  )1-تبند : رك (.شود بكار گرفته مياستاندارد 

 حسابرسي گروه ملزم است از صـالحيت و تواناييهـاي           مدير مسئول  ،2201طبق استاندارد      .4
دهنـد، از جملـه حـسابرسان بخـش،           مناسب افرادي كه حـسابرسي گـروه را انجـام مـي           

ـ       مدير مسئول . اطمينان حاصل كند  مجموع   در سئول هـدايت،   حسابرسي گـروه همچنـين م
  . و عملكرد حسابرسي گروه استسرپرستي

نظر از اينكه تيم حسابرسي گروه يا حـسابرس بخـش،     حسابرسي گروه، صرف   مدير مسئول    .5
 .دگير   مي بكار  را 220الزامات استاندارد   دهند،    حسابرسي اطالعات مالي بخش را انجام مي      

ند تا در شرايطي كـه حـسابرسي        ك   حسابرسي گروه كمك مي    مدير مسئول به  استاندارد  اين  
                                                                                                                                               

 “)1386تجديدنظر شده (نترل كيفيت حسابرسي اطالعات مالي تاريخي ك”، 220استاندارد حسابرسي . 1
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را  220 شـود، الزامـات اسـتاندارد        مالي بخشها توسط حسابرسان بخش انجام مي       اطالعات
  .اجرا كند

خطر حسابرسي، تابع خطر تحريف بااهميت در صورتهاي مالي و خطر عـدم كـشف ايـن                    .6
كي  ي ؛ دارد ء دو جز   عدم كشف  در حسابرسي گروه، خطر   . 2تحريفها توسط حسابرس است   

توانـد     كـه مـي     حسابرس بخـش   خطر عدم كشف تحريف در اطالعات مالي بخش توسط        
باعث ايجاد تحريف بااهميت در صورتهاي مالي گروه گردد، و ديگري خطر عـدم كـشف                

پـردازد كـه تـيم        به موضوعاتي مي  استاندارد  اين  . ن تحريفها توسط تيم حسابرسي گروه     اي
 بـرآورد در روشهاي   دي و حدود مشاركت خود      حسابرسي گروه براي تعيين ماهيت، زمانبن     

 مـالي   اطالعـات خطر و روشهاي حسابرسي الزم كه توسط حـسابرسان بخـش در مـورد               
از اين مشاركت كسب شواهد حـسابرسي       هدف  . دهد   مدنظر قرار مي   شود،  اجرا مي بخشها  

  .كافي و مناسب پشتوانه اظهارنظر حسابرسي در مورد صورتهاي مالي گروه است

  جراتاريخ ا

اول فـروردين  براي حسابرسي صورتهاي مالي گروه كـه دوره مـالي آنهـا از    استاندارد  اين     .7
  .االجراست شود، الزم  و پس از آن شروع مي1391

  اهداف

  :عبارت است ازاهداف حسابرس    .8
   قبول يا رد حسابرسي صورتهاي مالي گروه،گيري نسبت به تصميم  .الف
سابرسان بخش راجع بـه دامنـه و زمانبنـدي حـسابرسي            برقراري ارتباط شفاف با ح      .ب 

  هاي آنان، و اطالعات مالي بخشها و يافته

                                                                                                                                               
 29- ، بند ت“)1391شده   تجديدنظر( اهداف كلي حسابرس مستقل و انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ”، 200استاندارد حسابرسي . 2



  600 استاندارد حسابرسي
  )شامل كار حسابرسان بخش( حسابرسي صورتهاي مالي گروه  درمالحظات خاص

  )1389نظر شده   تجديد(

  633

كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطالعات مـالي بخـشها و فراينـد                  .پ 
هاي   تلفيق، به منظور اظهارنظر در مورد اينكه آيا صورتهاي مالي گروه، از تمام جنبه             

  .تهيه شده است يا خيرهاي حسابداري بااهميت، طبق استاندارد

  تعاريف

  :زير با معاني مشخص شده براي آنها بكار رفته است، اصطالحات استاندارددر اين    .9

بخش يا گـروه بـراي      اجرايي   د تجاري يا فعاليت تجاري كه مديران      يك واح . بخش  .الف
  .شـود   ه   در صـورتهاي مـالي گـروه گنجانـد          بايد ود  نكن  اطالعات مالي تهيه مي    آن
  )4-ت تا 2-ت هايبند: رك (

هاي   ، خواسته حسابرسي اطالعات مالي يك بخش    در  حسابرسي كه   . حسابرس بخش   .ب 
 .دهـد   مـي   كمك بـه حـسابرسي گـروه انجـام         تيم حسابرسي گروه را نيز به منظور      

  )7– تبند  : رك(

  . مسئول تهيه اطالعات مالي يك بخشان اجراييمدير.  بخشان اجراييمدير  .پ 

 بـراي يـك بخـش        كه توسط تيم حسابرسي گروه     يسطح اهميت . سطح اهميت بخش     .ت
  .شود تعيين مي

تمام بخشهايي كه اطالعات مالي آنهـا در صـورتهاي مـالي گـروه گنجانـده                . گروه  .ث 
  .يك بخش دارداز  ه بيشوار يك گروه هم.شود مي

  .حسابرسي صورتهاي مالي گروه. حسابرسي گروه  .ج 

  . صورتهاي مالي گروه نسبت بهاظهارنظر حسابرس. ابرسي گروهاظهارنظر حس  .چ 

، داراي  ديگري در مؤسسه  واجد شرايط   شريك يا فرد    .  حسابرسي گروه  مدير مسئول   .ح 
 آن، و گزارش    اجراي كه مسئول حسابرسي گروه و       اي يا قانوني مربوط،     مجوز حرفه 

اردي كـه   در مـو  .  مؤسسه در مورد صـورتهاي مـالي گـروه اسـت           صادره از طرف  
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دهنـد، شـركاي حـسابرسي        مشترك حسابرسي گروه را انجام مي     طور   بهحسابرسان  
 حـسابرسي گـروه و تـيم        مدير مسئول مشترك و تيمهاي حسابرسي آنها در مجموع        

حال، اين استاندارد در مورد رابطـه بـين          اين با. دهند  حسابرسي گروه را تشكيل مي    
ـ          شترك در ارتبـاط بـا خـدمات        حسابرسان مشترك يا خدماتي كه يك حـسابرس م

  .دهد، كاربرد ندارد حسابرس مشترك ديگر انجام مي

 حسابرسي گـروه و سـاير كاركنـاني         مدير مسئول  شامل   شركا،. گروهتيم حسابرسي     .خ 
كنند، با حسابرسان بخـش ارتبـاط         است كه طرح كلي حسابرسي گروه را تدوين مي        

دهنـد، و نتـايج كـسب شـده از            م مي كنند، حسابرسي فرايند تلفيق را انجا       برقرار مي 
صـورتهاي مـالي گـروه،       نـسبت بـه   ان مبناي اظهارنظر    شواهد حسابرسي را به عنو    

  .كنند ارزيابي مي

صورتهاي مالي كه شامل اطالعات مالي بيش از يـك بخـش            . صورتهاي مالي گروه    .د 
. دگيـر   مي، صورتهاي مالي تركيبي را نيز دربر      “صورتهاي مالي گروه  ”اصطالح  . است

منظور از صورتهاي مالي تركيبي، تجميع اطالعات مالي تهيه شده توسـط بخـشهاي              
  .فاقد واحد تجاري اصلي اما تحت كنترل مشترك است

  . مسئول تهيه و ارائه صورتهاي مالي گروهان اجراييمدير.  گروهمديران اجرايي  .ذ 

 براي گزارشـگري    گروهمديران اجرايي   كه توسط   ي  يكنترلها. گروهعمومي  كنترلهاي    .ر 
  .شود  طراحي و اجرا ميوهمالي گر

 بـه تنهـايي   ) الـف (ي گروه كه    حسابرسبخش مشخص شده توسط تيم      . عمدهبخش    .ز 
به دليل ماهيت يا شـرايط خـاص آن، ممكـن           ) ب(دارد، يا   اهميت مالي   براي گروه   

. در صورتهاي مالي گـروه باشـد      بااهميت   خطرهاي عمده تحريف     دربردارندهاست  
 )6-ت و 5 –ت هايبند :رك(
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  :شامل موارد زير است“ فرايند تلفيق”  .10

گيري، ارائه و افشاي اطالعات مالي بخشها در صورتهاي مالي گـروه              شناخت، اندازه   .الف
  از طريق تلفيق يا روشهاي حسابداري بهاي تمام شده يا ارزش ويژه، و

 تحت كنترل مشترك در     تجميع اطالعات مالي بخشهاي فاقد واحد تجاري اصلي اما          .ب 
  .صورتهاي مالي تركيبي

  الزامات

  مسئوليت

 و عملكرد حـسابرسي گـروه طبـق         سرپرستي حسابرسي گروه مسئول هدايت،      مديرمسئول  .11
ارزيـابي مناسـب بـودن گـزارش        و   قـانوني و مقرراتـي       ،اي  استانداردهاي حرفـه  الزامات  

 نـسبت بـه   ارش حـسابرس    ، در گـز   بنـابراين . 3توجه به شرايط موجود اسـت      حسابرس با 
  )9-ت و 8– ت هايبند: رك  (.صورتهاي مالي گروه نبايد به حسابرس بخش اشاره شود

  پذيرش و ادامه كار

توان   ، بايد تعيين كند كه آيا مي      220 حسابرسي گروه براي بكارگيري استاندارد       مديرمسئول  .12
در ارتباط بـا فراينـد      اي معقول انتظار داشت كه شواهد حسابرسي كافي و مناسب             گونه به

تلفيق و اطالعات مالي بخشها به عنوان پشتوانه اظهارنظر حسابرسي گروه، كسب شـود يـا                
براي دستيابي به اين هدف، تيم حسابرسي گروه جهت تـشخيص بخـشهاي بااهميـت           . خير

در مـواردي كـه     . بايد از گروه، بخشهاي آن و محـيط آنهـا شـناخت كـافي كـسب كنـد                 
 مديرمـسئول برسي اطالعـات مـالي ايـن بخـشها را انجـام دهنـد،               حسابرسان بخش، حسا  

حسابرسي گروه بايد ارزيابي كند كه آيا تيم حسابرسي گروه تا حـدي كـه بـراي كـسب                   
حـسابرسان آن بخـشها   كـار   درتواند  شواهد حسابرسي كافي و مناسب ضروري است، مي     

  )12-ت تا 10-ت هايبند: رك  (.د كنمشاركت
                                                                                                                                               

 21بند ، 220استاندارد حسابرسي . 3
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  :سابرسي گروه به اين نتيجه برسد كه حمديرمسئولاگر   .13

گـروه،  مـديران اجرايـي    تيم حسابرسي گروه به دليل محدوديتهاي تحميلي از طرف            .الف
  تواند شواهد حسابرسي كافي و مناسب كسب كند،و نمي

صورتهاي مالي گـروه     نسبت به تأثير احتمالي اين محدوديت منجر به عدم اظهارنظر           .ب 
  ،4خواهد شد

  : زير را انجام دهداقداماتسابرسي گروه بايد يكي از  حمدير مسئول

                   در مورد كار حسابرسي جديد، آن را نپذيرد، يا، در مورد كار فعلـي، از ادامـه آن
  خودداري كند، يا

         حـسابرس را از عـدم پـذيرش كـار جديـد         ،در شرايطي كه قـانون يـا مقـررات  
 تهاي مـالي گـروه    كند، با انجام حـسابرسي صـور        كار فعلي منع مي   انصراف از    يا
 .كنـد ارائـه    عـدم اظهـارنظر   صـورتهاي مـالي گـروه        نـسبت بـه    حد ممكـن،   ات
  )19-ت  تا13-تبندهاي  :رك(

  شرايط كار
  حسابرسي گروه بايد در مورد شرايط كار حسابرسي گروه بر اساس اسـتاندارد             مديرمسئول  .14

  )21-ت و20-ت هايبند: رك  (.توافق برسد  به،2105

   حسابرسيطرح كلي و برنامه

 طرح كلي و برنامه حسابرسي گـروه را         ،3006تيم حسابرسي گروه بايد بر اساس استاندارد          .15
  .تدوين كند

                                                                                                                                               
 “عديل شده در گزارش حسابرس مستقلاظهارنظرهاي ت”، 705استاندارد حسابرسي . 4

 “قرارداد حسابرسي”، 210استاندارد حسابرسي . 5

 12 تا 7، بندهاي “)1392تجديد نظر شده (مالي   حسابرسي صورتهايريزي برنامه”، 300استاندارد حسابرسي . 6
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. حـسابرسي گـروه را بررسـي كنـد        و برنامه   طرح كلي    حسابرسي گروه بايد     مدير مسئول   .16
  )22-تبند : رك(

  كسب شناخت از گروه، بخشهاي آن و محيط آنها

با كسب شناخت از واحد تجـاري و محـيط آن، خطرهـاي تحريـف               حسابرس ملزم است      .17
  :تيم حسابرسي گروه بايد. 7بااهميت را شناسايي و ارزيابي كند

 ، از جمله كنترلهاي حاكم بر گـروه       شناخت خود از گروه، بخشهاي آن و محيط آنها          .الف
  د، و افزايش ده راده استشدامه كار كسب كه در مرحله پذيرش يا ا

گـروه بـراي    مديران اجرايي   يند تلفيق، از جمله دستورالعملهاي صادره توسط        از فرا   .ب 
  )29-ت تا 23-ت هايبند: رك. (بخشها، شناخت كسب كند

  :تيم حسابرسي گروه بايد چنان شناختي كسب كند كه براي موارد زير كافي باشد  .18

  ، وعمده تأييد يا تجديدنظر در تشخيص اوليه خود در مورد بخشهاي احتماالً  .الف

. 8 خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي گروه            برآورد  .ب 
  )31-ت  و30-ت هايبند: رك(

  كسب شناخت از حسابرسان بخش

در مواردي كه تيم حسابرسي گروه در نظر دارد براي حسابرسي اطالعات مالي يك بخـش                .19
ابرسي گروه بايد از مـوارد زيـر شـناخت          از خدمات حسابرس بخش استفاده كند، تيم حس       

  )35-ت تا 32-ت هايبند: رك: (كسب كند

آيا حسابرس بخش از الزامات اخالقي مربوط به حسابرسي گروه، به ويژه اسـتقالل،                .الف
  )37-تبند : رك (شناخت كافي دارد و به آن پايبند است يا خير،

                                                                                                                                               
 “)1393شده   تجديدنظر(تجاري و محيط آن   طريق شناخت واحد  تشخيص و ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت از”، 315استاندارد حسابرسي . 7

 315استاندارد حسابرسي . 8
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  )38-تبند : رك  (اي حسابرس بخش، صالحيت حرفه  .ب 

آيا تيم حسابرسي گروه تا حدي كه براي كسب شواهد حسابرسي كـافي و مناسـب                  .پ 
   يا خير، ومشاركت كند كار حسابرس بخش درتواند  الزم است، مي

كند كه در آن كـار حـسابرسان          آيا حسابرس بخش در محيط قانونمندي فعاليت مي         .ت 
  )36-تبند : رك  (. است يا خيرثريؤمتحت نظارت 

حسابرس بخش رعايـت    توسط   كه الزامات استقالل مربوط به حسابرسي گروه         در مواردي   .20
قسمتهاي نشود، يا تيم حسابرسي گروه ترديد جدي در مورد ساير موضوعات ذكر شده در               

 داشته باشد، تيم حسابرسي گـروه بايـد بـدون اسـتفاده از خـدمات                19بند   “پ” تا   “الف”
بخـش، شـواهد حـسابرسي كـافي و         حسابرس بخش براي حسابرسي اطالعات مـالي آن         

  )41- تا ت39-ت هايبند: رك (.بخش كسب كندآن  اطالعات مالي ي را در موردمناسب

  اهميت

  )42-تبند : رك : (تيم حسابرسي گروه بايد موارد زير را تعيين كند  .21

سطح اهميت صورتهاي مالي گروه به عنوان يك مجموعه واحـد، در زمـان تـدوين                  .الف
  .سي گروهطرح كلي حسابر

ي اينكه آيا، در شرايط خاص گروه، گروههاي معامالت، مانده حسابها يا موارد افشا              .ب 
اي معقول انتظار رود وجـود         در صورتهاي مالي گروه وجود دارد كه به گونه         خاص

تحريف در آنها با مبالغي كمتر از سطح اهميت صورتهاي مالي گروه به عنوان يـك                
كنندگان را بـر مبنـاي صـورتهاي مـالي      ادي استفاده مجموعه واحد، تصميمات اقتص   

چنين شرايطي، تيم حسابرسي گـروه بايـد        در  . شده تحت تأثير قرار دهد يا خير       ياد
 يسطح اهميت مناسب براي اين گروههاي معامالت، مانده حسابها يـا مـوارد افـشا              

  .را تعيين كندخاص 
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 راستاي مقاصد حـسابرسي   درآنها بخشهايي كه حسابرسان     برايسطح اهميت بخش      .پ 
 مجمـوع به منظور كاهش خطر فزوني      . گروه، مسئول حسابرسي يا بررسي آن هستند      

تحريفهاي كشف شده و كشف نشده در صـورتهاي مـالي گـروه از سـطح اهميـت            
تر پـايين صورتهاي مالي گروه به عنوان يك مجموعه واحد، سطح اهميت بخش بايـد              

: رك(.  عنوان يـك مجموعـه واحـد باشـد         از سطح اهميت صورتهاي مالي گروه به      
  )44-ت و 43-ت هايبند

توان تحريفهاي باالتر از آن را براي صورتهاي مـالي گـروه               نمي  آشكارا كهاي    آستانه  .ت 
  )45-تبند : رك ( . فرض كردمشخصاً ناچيز

 مقاصد حسابرسي گروه، كـار حـسابرسي را انجـام           برايدر مواردي كه حسابرسان بخش        .22
 الزم  منظور ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت و طراحي روشهاي حـسابرسي          به دهند،  مي

 مبلغ  و( بخشاهميت  مبلغ اهميت را پايينتر از سطح       بايد  ي،  برآورددر برخورد با خطرهاي     
، ي خـاص  يا مبالغ كمتر از سطح اهميت گروههاي معامالت، مانده حسابها يا مـوارد افـشا              

ين مواردي تيم حسابرسي گـروه بايـد مناسـب بـودن            در چن .  تعيين كنند  )صورت لزوم  در
  )46-تبند : رك. (چنين مبالغي را ارزيابي كند

چنانچه حسابرسي يك بخش طبق قانون، مقررات يا بنا به ساير داليل الزامي باشد، و تـيم                   .23
گيـرد از     حسابرسي گروه به منظور كسب شواهد براي مقاصد حـسابرسي گـروه، تـصميم               

اسـتاندارد  الزامـات ايـن     رسي استفاده كند، بايد انطباق مـوارد زيـر را بـا             نتايج اين حساب  
  :مشخص كند

  سطح اهميت تعيين شده براي صورتهاي مالي بخش به عنوان يك مجموعه واحد، و  .الف

 خطر تحريفهاي بااهميت و طراحي روشهاي       برآوردتر تعيين شده به منظور      پايينمبالغ    .ب 
  . در سطح بخشيبرآورد خطرهاي  بادخورربحسابرسي الزم در 
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  يبرآوردبرخورد با خطرهاي 

 يبـرآورد برخـورد بـا خطرهـاي       حسابرس ملزم به طراحي و اجراي روشهاي مناسب در            .24
تيم حسابرسي گروه بـراي حـسابرسي اطالعـات         . 9تحريف بااهميت صورتهاي مالي است    

توسط حـسابرسان   مالي بخشها بايد مشخص كند چه كارهايي توسط خود و چه كارهايي             
تيم حسابرسي گروه بايد ماهيت،     ).  مراجعه شود  29 تا   26به بندهاي    (شود   انجام مي  ،بخش

 30به بنـدهاي     (زمانبندي و ميزان مشاركت خود در كار حسابرسان بخش را نيز تعيين كند            
  .) مراجعه شود31و 

ا اطالعات مالي بخـشها     چنانچه ماهيت، زمانبندي و ميزان كاري كه در مورد فرايند تلفيق ي             .25
 گروه باشد، يـا چنانچـه       عموميكنترلهاي  كاركرد  شود، مبتني بر فرض اثربخشي       ميانجام  

آزمونهاي محتوا به تنهايي قادر به فراهم كردن شواهد حسابرسي كافي و مناسب در سـطح                
 كنترلهـا را آزمـون كنـد، يـا از           كـاركرد ادعاها نباشد، تيم حسابرسي گروه بايد اثربخشي        

  .حسابرس بخش بخواهد كه چنين آزمونهايي را انجام دهد

  )47-تبند : رك ( شود ميتعيين نوع كاري كه در مورد اطالعات مالي بخشها انجام 
  بخشهاي عمده

 بااهميـت اسـت، تـيم       ،در مورد بخشي كه به دليل اهميت مـالي خـاص آن بـراي گـروه                 .26
 بايد حسابرسي اطالعات مـالي آن       حسابرسي گروه، يا حسابرس بخش به نمايندگي از آن،        

  .بخش را با توجه به سطح اهميت بخش انجام دهد

ارنده خطرهاي  رود دربرد   در مورد بخشي كه به دليل ماهيت يا شرايط خاص آن احتمال مي              .27
شـود،    عمده تحريف بااهميت صورتهاي مالي گروه باشد و از اينرو بااهميت محسوب مـي             

س بخش به نمايندگي از آن، بايد يك يا چند مورد از موارد             تيم حسابرسي گروه، يا حسابر    
  : را انجام دهدمندرج در صفحه بعد

                                                                                                                                               
 “)1393شده  تجديدنظر(شده  برخوردهاي حسابرس با خطرهاي ارزيابي”، 330استاندارد حسابرسي . 9
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  .حسابرسي اطالعات مالي بخش با توجه به سطح اهميت بخش  .الف
 معامالت يا موارد افشا كه با خطرهـاي         هاي، گروه ها مانده حساب  برخي از حسابرسي    .ب 

  )48-تبند : رك (. استمرتبط عمده تحريف بااهميت صورتهاي مالي گروه 
روشهاي حسابرسي خاص مرتبط با خطرهاي عمده تحريف بااهميت صورتهاي مالي             .پ 

  )49-تبند : رك (. گروه

  بخشهاي غيرعمده

هاي تحليلي را در سطح     روشدر مورد بخشهايي كه عمده نيستند، تيم حسابرسي گروه بايد             .28
  )50-تبند : رك (. كند اجراگروه 

تيم حسابرسي گروه به اين نتيجه برسد كه شواهد حسابرسي كافي و مناسبي به عنـوان                اگر    .29
  :پشتوانه اظهارنظر حسابرسي از طريق

  ،عمدهكار انجام شده در مورد اطالعات مالي بخشهاي   .الف
   گروه و فرايند تلفيق، وعموميكار انجام شده در مورد كنترلهاي   .ب 
  سطح گروه، شده در اجراي تحليلي روشها  .پ 

كسب نخواهد شد، بايد بخشهايي را كه عمده نيستند انتخاب كنـد و يـك يـا چنـد                   
  اطالعات مالي بخشهاي خـاص انتخـاب شـده         خصوص زير را در     اقداماتمورد از   

  )53- تا ت51-بندهاي ت: رك (: انجام دهدمستقيماً يا از طريق حسابرس بخش
 يت بخشحسابرسي اطالعات مالي بخش با توجه به سطح اهم. 

  معامالت يا موارد افشاهاياز مانده حسابها، گروهبرخي حسابرسي . 

 بررسي اطالعات مالي بخش با توجه به سطح اهميت بخش. 

 روشهاي خاص.  

  . دوره تغيير دهد يا چند يكپس از گذشتتيم حسابرسي گروه بايد مبناي انتخاب بخشها را 
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  )55-ت و 54-ت هايبند: رك(مشاركت در كار حسابرسان بخش 
   خطربرآورد -بخشهاي عمده 

 كار حسابرسي اطالعات مالي يك بخش عمـده را انجـام            ،در مواردي كه حسابرس بخش      .30
براي شناسايي خطرهاي عمده تحريـف بااهميـت صـورتهاي          دهد، تيم حسابرسي گروه       مي

ت، زمانبنـدي و    ماهي.  خطر توسط حسابرس بخش مشاركت كند      برآوردمالي گروه بايد در     
 شناخت تيم حسابرسي گروه از حـسابرس بخـش اسـت، امـا               از تأثرزان اين مشاركت م   مي

  :حداقل بايد شامل موارد زير باشد

دسـته از فعاليتهـاي      بخش در مـورد آن    مديران اجرايي   مذاكره با حسابرس بخش يا        .الف
  شود، تجاري بخش كه براي گروه عمده محسوب مي

در تحريف بااهميـت     دليل بهپذيري بخش     بمذاكره با حسابرس بخش در مورد آسي        .ب 
  اطالعات مالي در نتيجه تقلب يا اشتباه، و

بررسي مستندات حـسابرس بخـش در مـورد خطرهـاي عمـده تحريـف بااهميـت                    .پ
چنين مستنداتي ممكن است به شكل يادداشتي باشد كه بيانگر          . صورتهاي مالي گروه  

  .ناسايي شده است خطرهاي عمده شدر موردبخش گيري حسابرس  نتيجه

   روشهاي حسابرسي الزم-خطرهاي عمده شناسايي شده تحريف بااهميت صورتهاي مالي گروه 

ي كـه    خطرهاي عمده تحريف بااهميت صورتهاي مـالي گـروه در بخـش            پس از شناسايي    .31
شود، تيم حسابرسي گروه بايد مناسب بودن          مي انجام توسط حسابرس بخش     حسابرسي آن 

 خطرهاي عمده شناسايي شده تحريف بااهميـت        برخورد با در  الزم را    روشهاي حسابرسي 
تيم حسابرسي گروه بايد بـر اسـاس شـناخت خـود از             . صورتهاي مالي گروه ارزيابي كند    

 ،حسابرس بخش مشخص كند كـه آيـا مـشاركت در اجـراي روشـهاي حـسابرسي الزم                 
  .رسد يا خير ضروري به نظرمي
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  فرايند تلفيق

 گـروه و فراينـد تلفيـق، از جملـه           عمـومي ، از كنترلهاي    17ه طبق بند    تيم حسابرسي گرو    .32
، 25بنـد   طبـق   . كنـد    بخشها، شناخت كسب مي    برايگروه  مديران اجرايي   دستورالعملهاي  

شد، مبتنـي   خواهد  چنانچه ماهيت، زمانبندي و ميزان كاري كه در مورد فرايند تلفيق انجام             
روه باشد، يا آزمونهـاي محتـوا بـه تنهـايي            گ عمومي كنترلهاي   كاركردبر فرض اثربخشي    

كننده شواهد حسابرسي كافي و مناسب در سطح ادعاها نباشد، تيم حسابرسي گروه،               فراهم
 كنترلهـاي   كـاركرد يا حسابرس بخش بنا به درخواست تيم حـسابرسي گـروه، اثربخـشي              

  .كند  گروه را آزمون ميعمومي

 تحريف بااهميـت صـورتهاي مـالي        يبرآورد خطرهاي   در برخورد با  تيم حسابرسي گروه      .33
 ،در مـورد ايـن فراينـد      را  گروه كه ناشي از فرايند تلفيق است، روشهاي حـسابرسي الزم            

 تمـامي بخـشها در      انعكـاس ايـن موضـوع بايـد شـامل ارزيـابي           . كند ميطراحي و اجرا    
  .صورتهاي مالي گروه باشد

بنديها و تعديالت      صحت تجديد طبقه   تيم حسابرسي گروه بايد مناسب بودن، كامل بودن و          .34
جانبـداري احتمـالي    اي از      خطر تقلـب يـا نـشانه        و همچنين وجود هر گونه عامل      ،يتلفيق

  )56-تبند : رك (. را ارزيابي كندمديران اجرايي 

هـاي حـسابداري      با رويه يكسان  هاي حسابداري     چنانچه اطالعات مالي بخش بر طبق رويه        .35
تهاي مالي گروه تهيه نـشده باشـد، تـيم حـسابرسي گـروه بايـد                بكار گرفته شده در صور    

، )به منظور تهيه و ارائه صورتهاي مالي گـروه        (ارزيابي كند كه آيا اطالعات مالي آن بخش         
  .اي مناسب تعديل شده است يا خير گونه به

تيم حسابرسي گروه بايد مشخص كند كه آيا اطالعات مـالي مـشخص شـده در گـزارش                    .36
، همان اطالعات مالي اسـت كـه در         ) مراجعه شود  41 بند   “پ”قسمت  به  (شحسابرس بخ 

  .تهيه صورتهاي مالي گروه استفاده شده است يا خير
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صورت متفاوت بودن پايان دوره گزارشگري گـروه بـا پايـان دوره گزارشـگري يـك                  در  .37
اري تيم حسابرسي گروه بايد انجام تعديالت مناسب براساس استانداردهاي حـسابد          بخش،  

  . ارزيابي كند آن بخشرا در مورد صورتهاي مالي

   از تاريخ ترازنامهپسرويدادهاي 

در مواردي كه تيم حسابرسي گروه يا حسابرسان بخش كـار حـسابرسي اطالعـات مـالي                   .38
دهند، تـيم حـسابرسي گـروه يـا حـسابرسان بخـش بـراي شناسـايي                   بخشها را انجام مي   

مالي بخشها و تاريخ گـزارش حـسابرسي صـورتهاي          رويدادهايي كه بين تاريخ اطالعات      
 گروه واقع شده است و ممكن است مستلزم تعديل يا افشا در صورتهاي مـالي گـروه                مالي

  .باشد بايد روشهاي طراحي شده براي اين منظور را اجرا كند

 انجـام    را در مواردي كه حسابرسان بخش كاري غير از حسابرسي اطالعات مـالي بخـشها               .39
 تيم حسابرسي گروه بايد از حسابرسان بخش بخواهد تـا در صـورت آگـاهي از                 د،دهن  مي
 از تاريخ ترازنامه كه ممكن است نيازمند تعديل يا افشا در صورتهاي مالي              پس ويدادهاير

  .گروه باشد، آن را به تيم حسابرسي گروه اطالع دهند

   حسابرس بخشمتقابل بارساني  اطالع

. هاي خود را به موقع بـه حـسابرس بخـش اطـالع دهـد                 خواسته تيم حسابرسي گروه بايد     .40
همين راستا، كاري كه بايد انجام گيرد، نحوه استفاده از نتايج كار، و شـكل و محتـواي                   در

رسـاني بايـد     اطالع .شود  بخش به تيم حسابرسي گروه، مشخص مي       حسابرس رساني   اطالع
  )60-ت و 58-، ت57-ت بند :رك( : نيز باشدزيرشامل موارد 

درخواست از حسابرس بخش كه با آگاهي از موارد استفاده تيم حسابرسي گروه از كـار                  .الف
  )59- تبند : رك(. وي، تأييد كند كه با تيم حسابرسي گروه همكاري خواهد نمود

  .الزامات اخالقي مربوط به حسابرسي گروه، بويژه الزامات مربوط به استقالل  .ب 
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بخــش   رســي اطالعــات مــالي بخــش، ســطح اهميــتدر مــورد حــسابرسي يــا بر  .پ 
 هـاي پـايينتر از سـطح اهميـت در مـورد گروه           لزوم، مبلغ يـا مبـالغ        درصورت و(

توان تحريفهـاي     اي كه نمي    و آستانه ) ي خاص معامالت، مانده حسابها يا موارد افشا     
  . فرض كردمشخصاً ناچيزباالتر از آن را براي صورتهاي مالي گروه 

لب قشناسايي شده تحريف بااهميت صورتهاي مالي گروه در نتيجه ت         خطرهاي عمده     .ت 
تـيم حـسابرسي گـروه بايـد از         . يا اشتباه كه با كار حسابرس بخش مـرتبط اسـت          

اي را كه در مورد تحريف بااهميـت          حسابرس بخش بخواهد تا ساير خطرهاي عمده      
و اسـت،   صورتهاي مالي گروه در نتيجه تقلب يا اشتباه در بخـش شناسـايي كـرده                

  .د ده اطالع چنين خطرهايي را به موقع به تيم حسابرسي گروه با خود برخورد

گروه تهيه شده است، و سـاير       مديران اجرايي   فهرستي از اشخاص وابسته كه توسط         .ث 
 حـسابرسي  تيم. اي كه تيم حسابرسي گروه از وجود آنها مطلع است           اشخاص وابسته 

اي را كـه قـبالً         فهرسـت اشـخاص وابـسته      گروه بايد از حسابرس بخش بخواهد تا      
گروه يا تيم حسابرسي گروه شناسايي نشده اسـت بـه موقـع             مديران اجرايي   توسط  

حسابرسي گروه بايـد در مـورد ارائـه         تيم  . قرار دهد  تيم حسابرسي گروه     اختيار در
  .گيري كند فهرست اين اشخاص وابسته به حسابرسان ساير بخشها، تصميم

گيري تيم    گروه بايد از حسابرس بخش بخواهد تا موضوعاتي را كه بر نتيجه           تيم حسابرسي     .41
. دده  اطالع مؤثر است به تيم حسابرسي گروه        )در مورد حسابرسي گروه   (حسابرسي گروه   

  )60-تبند : رك ( :رساني بايد شامل موارد زير باشد اين اطالع

ي گروه از جمله اسـتقالل      رعايت يا عدم رعايت الزامات اخالقي مربوط به حسابرس          .الف
  ،اي، توسط حسابرس بخش و صالحيت حرفه

  هاي تيم حسابرسي گروه توسط حسابرس بخش، رعايت يا عدم رعايت خواسته  .ب 
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 كـه حـسابرس بخـش در مـورد آن گـزارش             ي اطالعات مالي بخش   مشخص كردن   .پ 
  دهد، مي

توانـد باعـث ايجـاد        اطالعات مربوط به موارد عدم رعايت قوانين يا مقررات كه مي            .ت 
  تحريف بااهميت در صورتهاي مالي گروه شود،

  تحريفهـايي كـه آشـكارا      درج(فهرستي از تحريفهاي اصالح نشده اطالعات مالي بخش           .ث 
مشخـصاً  تحريفهـاي  بـراي    توسط تيم حسابرسي گروهمشخص شده كمتر از آستانه    

  ،)مراجعه شود 40 قسمت پ بندبه ) (ضرورت ندارد در اين فهرست است، ناچيز

  ،مديران اجرايي احتمالي جانبداريهاي   نشانه  .ج 

شرحي از هر گونه ضعف بااهميت شناسايي شده در كنترلهـاي داخلـي حـاكم بـر                   .چ 
  گزارشگري مالي در سطح بخش،

 بخـش اطـالع داده      راهبـري ساير موضوعات بااهميتي كه حسابرس بخش به اركان           .ح 
ي كـه بـا     د، از جمله تقلب يا موارد مشكوك به تقلب        رود اطالع ده    است يا انتظار مي   

داخلـي  ان داراي نقش بااهميت در كنترلهـاي        كنبخش، كار مديران اجرايي    مشاركت
حاكم بر بخش يا سايرين انجام شده و اين تقلبها منجر به تحريف بااهميت اطالعات               

  مالي بخش گرديده است،

ابرسي گـروه مربـوط باشـد، يـا         هر موضوع بااهميت ديگري كه ممكن است به حس          .خ 
حسابرس بخش تمايل دارد تيم حسابرسي گروه به آن توجه كنـد، از جملـه مـوارد                 

مـديران اجرايـي    كه حـسابرس بخـش از       هاي مكتوبي      ذكر شده در تأييديه    ياستثنا
  بخش درخواست كرده است، و

  .هاي كلي، نتايج، واظهارنظر حسابرس بخش يافته  .د 
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   بودن شواهد حسابرسي كسب شدهارزيابي كافي و مناسب

  ارزيابي اطالع رساني حسابرسان بخش و كفايت كار آنها
 مراجعـه   41به بند   (رساني حسابرسان بخش را ارزيابي كند         تيم حسابرسي گروه بايد اطالع      .42

  :دانجام شو بايد اقدامات زير براي اين منظور). شود

گروه، برحسب  مديران اجرايي   خش يا   بمديران اجرايي    با حسابرس بخش،     تبادل نظر   .الف
  .از ارزيابي ياد شدهحاصل نكات مهم رابطه با  مورد، در

تشخيص ضرورت بررسي ساير مستندات حسابرسي گردآوري شده توسط حسابرس            .ب 
  )61-تبند : رك (.بخش

حسابرس بخش كافي   انجام شده توسط    اگر تيم حسابرسي گروه به اين نتيجه برسد كه كار             .43
، بايد ضرورت اجراي روشهاي الزم، و اجراي آن روشها توسط حسابرس بخش يـا               نيست

 .تيم حسابرسي گروه را مشخص كند

  كافي و مناسب بودن شواهد حسابرسي
. 10حسابرس ملزم است شواهد حسابرسي كافي و مناسبي براي اظهارنظر خود كسب كنـد               .44

ابرسي اجرا شده در مورد فرايند      تيم حسابرسي گروه بايد ارزيابي كند كه آيا روشهاي حس         
تلفيق و كار انجام شده توسط تيم حسابرسي گروه و حسابرسان بخش در مورد اطالعـات                
. مالي بخشها، شواهد كافي و مناسبي را براي اظهارنظر حسابرسي، فراهم كرده است يا خير              

  )62-تبند : رك (

شناسايي شده توسط   (الح نشده    حسابرسي گروه بايد تأثير هر گونه تحريف اص        مديرمسئول  .45
و هـر گونـه محـدوديت در        ) تيم حسابرسي گروه يا گزارش شده توسط حسابرسان بخش        

. كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب را بر اظهارنظر حـسابرسي گـروه ارزيـابي كنـد                
  )63-تبند :  رك(
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   گروه اركان راهبرياجرايي ومديران  رساني به اطالع

  اجرايي گروه  مديرانرساني به اطالع
 اجرايـي   انسطح مناسبي از مـدير    آگاهي  تيم حسابرسي گروه بايد موارد زير را به موقع به             .46

  :11گروه از نظر مسئوليت برساند

   گروه،عمومي كنترلهاي كاركرد ضعفهاي بااهميت در طراحي يا اثربخشي   .الف

 گـروه   ضعفهاي بااهميت در كنترلهاي داخلي بخـشها كـه توسـط تـيم حـسابرسي                .ب 
  شود، و تيم براي گروه بااهميت محسوب مياين شناسايي شده است و از نظر 

اند   ضعفهاي بااهميتي كه حسابرسان بخش در كنترلهاي داخلي بخشها شناسايي كرده            .پ 
وه، ايـن ضـعفها   اند و از نظر تيم حسابرسي گـر  و به تيم حسابرسي گروه اطالع داده      

  .شود براي گروه بااهميت محسوب مي

 شده باشد يا توسـط حـسابرس بخـش          چنانچه تقلبي توسط تيم حسابرسي گروه شناسايي        .47
، يا اطالعات   )شود مراجعه   41 بند حقسمت  به  (اطالع تيم حسابرسي گروه رسيده باشد        به

 تقلب باشد، تيم حسابرسي گروه بايد اين مـورد را بـه     قوعامكان و دهنده   شده نشان  كسب
رسـاني آگـاه     هدف ايـن اطـالع    . دگروه اطالع ده  يران اجرايي   مد مناسبي از    موقع به سطح  

 وظايفشان بـه     حيطه دررا  گيري يا كشف تقلب     كردن افرادي است كه مسئوليت اصلي پيش      
  )64-تبند : رك (. عهده دارند

حسابرس بخش ممكن است به موجب قانون، مقررات يا داليل ديگر، ملـزم بـه اظهـارنظر                .48
در چنين مواردي، تـيم حـسابرسي گـروه         . ي مالي بخش باشد   حسابرسي در مورد صورتها   

بخـش را از هـر مـوردي كـه تـيم            مديران اجرايي   گروه بخواهد تا    مديران اجرايي   بايد از   
 براي صورتهاي مالي بخـش بااهميـت تلقـي          تواند  ميي گروه از آن مطلع است و        حسابرس
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مـديران  چنانچـه   . طلع كند بخش از آن آگاه نباشد، م     مديران اجرايي   شود، اما ممكن است     
تيم حـسابرسي گـروه     د،  ن نده  بخش اطالع مديران اجرايي   گروه چنين موردي را به      اجرايي  
اگر موضوع همچنان حـل     .  گروه تبادل نظر كند    راهبري اركان   مورد اين موضوع با    بايد در 

 اي و قـانوني،     نشده باقي بماند، تيم حسابرسي گروه بايد طبـق مالحظـات رازداري حرفـه             
صورتهاي مـالي    نسبت به ضرورت توصيه به حسابرس بخش براي موكول كردن اظهارنظر          

  )65-تبند : رك ( .بخش به حل موضوع ياد شده را بررسي كند

   گروهراهبريرساني به اركان  اطالع
 اسـتانداردهاي    سـاير  تيم حسابرسي گروه بايد موضـوعات زيـر را، عـالوه بـر الزامـات                .49

  )66-تبند : رك (: 12د ده  گروه اطالعاهبريرحسابرسي، به اركان 

  .اي از نوع كاري كه قرار است در مورد اطالعات مالي بخشها انجام شود خالصه  .الف

 شده تيم حسابرسي گروه در كار حسابرسان        بيني  پيشاي از ماهيت مشاركت       خالصه  .ب 
  .بخش در مورد اطالعات مالي بخشهاي عمده

روه در مـورد كيفيـت كـار حـسابرس بخـش در نتيجـه               نگرانيهاي تيم حسابرسي گ     .پ 
  .ارزيابي كار وي

كه ممكـن اسـت      هر گونه محدوديت حاكم بر حسابرسي گروه، براي نمونه مواردي           .ت 
  .دسترسي تيم حسابرسي گروه به اطالعات محدود شده باشد

ـ         .ث  مـديران اجرايـي    گـروه،   مـديران اجرايـي      ي كـه  تقلب يا موارد مشكوك بـه تقلب
 گروه يا ساير افرادي كه تقلـب        عموميدر كنترلهاي    مهمنقش  داراي   اركنانبخش،ك

، در آن دخالـت     گـردد   آنها منجر به تحريف بااهميت در صورتهاي مالي گـروه مـي           
  .دارند
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  مستندسازي

 سـاير اسـتانداردهاي حـسابرسي،     و23013 استانداردبه منظور اجراي الزامات مستندسازي     .50
  :موارد زير را نيز مستند كندتيم حسابرسي گروه بايد 

تحليل بخشها به منظور تعيين بخشهاي عمـده، و نـوع كـار انجـام شـده در مـورد                      .الف
  .اطالعات مالي آن بخشها

ماهيت، زمانبندي و ميـزان مـشاركت تـيم حـسابرسي گـروه در كـار انجـام شـده              .ب 
ي حسابرسان بخشهاي عمده، و در صورت لزوم، بررسي مـستندات حـسابرس            توسط

  .حسابرسان بخش و نتايج آن توسط تيم حسابرسي گروه

هاي تـيم   خواسـت درمكاتبات بين تيم حسابرسي گروه و حسابرسان بخش در مـورد              .پ 
  .حسابرسي گروه
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   كاربرديتوضيحات

  )3بند : رك(بخشهايي كه حسابرسي آنها بنا به داليل قانوني، مقرراتي و يا ساير داليل الزامي است 

 طبـق شـده   حـسابرسي الزامـي     نتايج  از   استفاده براييري تيم حسابرسي گروه     گ  تصميم  .1-ت 
، ممكـن   جهت كسب شـواهد حـسابرسي گـروه       ديگر    داليل بنا به قانون، مقررات و يا     

  :است تحت تأثير عوامل زير قرار گيرد

        در تهيه صـورتهاي     گرفته شده تفاوتهاي موجود بين استانداردهاي حسابداري بكار 
 .رتهاي مالي گروهمالي بخش و صو

             گرفتـه  تفاوتهاي موجود بين استانداردهاي حسابرسي و ساير اسـتانداردهاي بكـار
 در حـسابرسي    گرفتـه شـده    توسط حـسابرس بخـش و اسـتانداردهاي بكـار            شده

 .صورتهاي مالي گروه

                  اينكه آيا حسابرسي صورتهاي مالي بخش در محـدوده زمـاني مقـرر شـده بـراي
  .هد شد يا خيرگزارشگري گروه تكميل خوا

  تعاريف

  )الف-9بند : رك ( بخش
بـراي مثـال ممكـن اسـت سيـستم          .  بخشها تـأثير دارد    تشخيصساختار گروه بر نحوه       .2-ت 

 اطالعات مالي توسط واحد تجاري اصـلي و  اي باشد كه   گونه بهگزارشگري مالي گروه    
 دفتـر   يك يا چند واحد تجاري فرعي، مشاركت خاص، يا واحد تجاري وابسته؛ توسط            

ايـن حـال    بـا   . شود  مركزي و يك يا چند شعبه يا قسمت؛ يا تركيبي از هر دو، تهيه مي              
برخي گروهها ممكن است سيستم گزارشگري مالي خود را براساس كـاركرد، فراينـد،              

، يا مناطق جغرافيـايي سـازماندهي       )يا گروه محصوالت يا خدمات    (محصول يا خدمت    
بخـش يـا    مديران اجرايـي     يا فعاليت تجاري كه      در چنين مواردي، واحد تجاري    . كنند
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ـ كن   اطالعات مالي به منظور ارائه در صورتهاي مالي گروه تهيـه مـي             ،گروه براي آن   د، ن
، )يا گروه محصوالت يا خـدمات     (ممكن است يك كاركرد، فرايند، محصول يا خدمت         

  .يا منطقه جغرافيايي باشد

تم گزارشگري مالي گروه وجـود داشـته        سطوح مختلفي از بخشها ممكن  است در سيس          .3-ت 
از  بهتـر    تجميع بخشهاي كوچكتر از يك سطح معين      در چنين حالتي ممكن است      . باشد

  .شدباجداگانه  به عنوان بخش ها آنتشخيص

 شده در يك سطح خاص ممكن است براي مقاصـد حـسابرسي گـروه               تجميعبخشهاي    .4-ت 
را خـود   ت صورتهاي مالي گروه     يك بخش را تشكيل دهند، اما چنين بخشي ممكن اس         

 ،از ايـن رو   . نيز تهيه كند، كه حاوي اطالعات مالي بخشهاي زيرمجموعه آن گروه باشد           
بـراي  لـف   ت حـسابرسي مخ   مـديران مـسئول   اين استاندارد ممكن است توسط تيمها و        

  . بكار رود، يك گروه بزرگترگروههاي زيرمجموعه

  ) ز-9بند : رك (بخش عمده 
 تحريـف بااهميـت     هـاي  باشـد، معمـوالً خطر     تـر يـك بخـش بزرگ     مالي   ازهاندهر چه     .5-ت 

 تـسهيل حسابرسي گروه ممكن است براي     تيم  . يابد  صورتهاي مالي گروه نيز افزايش مي     
مبنـاي  شناسايي بخشهايي كه به طور جداگانه اهميت مـالي دارنـد، درصـدي از يـك                 

مناسـب  مبـاني   . اي است   مستلزم قضاوت حرفه  تعيين مبنا و درصد     .  را بكار گيرد   خاص
بسته به ماهيت و شرايط گروه ممكن است شامل داراييها، بدهيها، جريانهاي نقدي، سود              

مثال، تيم حسابرسي گروه ممكن است بخشهايي كه بيشتر از           براي. يا فروش گروه باشد   
با ايـن   .  را تشكيل دهند، به عنوان بخشهاي عمده محسوب كند         خاص مبناي درصد   15

  . مناسب باشندتر ممكن است با توجه به شرايط موجوددهاي بيشتر يا كموجود، درص

تيم حسابرسي گروه ممكن است بخشي را نيز مشخص كند كه احتماالً به دليل داشـتن                  .6-ت 
شرايط يا ماهيت خاص، دربردارنده خطرهاي عمده تحريف بااهميت صـورتهاي مـالي             
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بـراي  ). 14سابرسي خـاص باشـد    يعني خطرهايي كه مستلزم مالحظات حـ      (گروه باشد   
گـروه را در معـرض      ي باشد و از اينرو،      ارزمبادالت  تواند مسئول     نمونه، يك بخش مي   

بـه   ديگـر    هـاي    آن بخش از جنبه    ، حتي اگر  دهد  قرار   عمده تحريف بااهميتي     هايخطر
  .براي گروه نباشدداراي اهميت مالي تنهايي 

  )ب -9بند : رك (س بخش حسابر
 حسابرسي گروه ممكن است بنا بـه درخواسـت تـيم حـسابرسي گـروه،                يك عضو تيم    .7-ت 

در چنـين   . حسابرسي اطالعات مالي بخش را براي مقاصد حسابرسي گروه انجام دهـد           
  .شود مواردي، اين عضو نيز به عنوان حسابرس بخش محسوب مي

  )11بند : رك (مسئوليت 

ي بخش را بـراي مقاصـد       اگرچه حسابرسان بخش ممكن است حسابرسي اطالعات مال         .8-ت 
 يـا   گيريهـا   نتيجـه هـاي كلـي،       حسابرسي گروه انجام دهنـد و همچنـين مـسئول يافتـه           

اظهارنظر حسابرسي گروه بـه عهـده حـسابرس         اظهارنظرهاي خود باشند، اما مسئوليت      
  .گروه است

 گـروه بـه دليـل محـدوديت در كـسب شـواهد          يدر مواردي كه اظهـارنظر حـسابرس        .9-ت 
شـود،   مـي  مناسب در مورد اطالعات مالي يك يا چند بخش تعديل            حسابرسي كافي و  

، داليل محدوديت را بدون اشـاره بـه         گروهبند توضيحي مربوط در گزارش حسابرسي       
اي براي توضيح كـافي شـرايط         كند، مگر اينكه چنين اشاره      حسابرس بخش توصيف مي   

  .15ضروري باشد

                                                                                                                                               
 29 تا 27، بندهاي 315رد حسابرسي استاندا. 14

 20، بند 705استاندارد حسابرسي . 15
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  پذيرش و ادامه كار

  )12بند : رك ( ادامه كار كسب شناخت در مرحله پذيرش يا
در مورد كار حسابرسي جديد، شناخت تيم حسابرسي گـروه از گـروه، بخـشهاي آن و           .10-ت 

  : ممكن است از طرق زير حاصل شودهامحيط آن

  گروه،مديران اجرايي اطالعات ارائه شده توسط 

  اجرايي گروه، ومديران ارتباط با 

 بخـش، يـا    مـديران اجرايـي     ي گروه،   ارتباط با تيم حسابرسي قبل     ،صورت لزوم  در
  .حسابرسان بخش

  :شناخت تيم حسابرسي گروه ممكن است شامل موضوعاتي نظير موارد زير باشد  .11-ت 

         يعنـي نحـوه سـازماندهي سيـستم        (ساختار گروه، شامل ساختار سازماني و قانوني
 ).گزارشگري مالي گروه

          صـنعت و   شود، شامل    ميفعاليتهاي تجاري بخشهايي كه براي گروه عمده محسوب
 .ها مقرراتي آن ومحيط سياسي و اقتصادي

  هاي خدماتي، شامل مراكز خدماتي مشتركواحداستفاده از. 

 گروهعمومي كنترلهاي اتيكل . 

 پيچيدگي فرايند تلفيق. 

          توسـط حـسابرساني غيـر از        هـا اينكه آيا بخشهايي وجود دارد كـه حـسابرسي آن 
اجرايي گروه براي انتخاب بيش     مديران  دليل   و ؛شود يا خير      حسابرس گروه انجام مي   

 .از يك حسابرس

 اينكه آيا تيم حسابرسي گروه: 
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o    مـديران  بخـش،    راهبـري اجرايي گروه، اركـان     مديران   گروه،   راهبريبه اركان
 حـسابرسي   اتشامل مستند (اجرايي بخش، اطالعات بخش و حسابرسان بخش        

 دسترسي نامحـدود دارد     )مربوط كه مورد درخواست تيم حسابرسي گروه است       
 يا خير، و

o   اطالعات مالي بخشها خواهـد بـود يـا    خصوص  نظر در  موردقادر به انجام كار
 .خير

 كار، توانايي تيم حسابرسي گروه در كسب شـواهد حـسابرسي كـافي و               ادامهدر مورد     .12-ت 
  :ار گيردمناسب ممكن است به دليل وجود تغييرات بااهميتي مانند موارد زير، تحت تأثير قر

     يا تغييـرات در     زمانبراي نمونه تحصيل، واگذاري، تجديد سا     (تغيير ساختار گروه ،
 ).سيستم گزارشگري مالي گروه

 تغيير فعاليتهاي تجاري بخشهاي عمده. 

     كليـدي  مديران اجرايـي    اجرايي گروه، يا    مديران  گروه،  راهبري  تغيير تركيب اركان
 .بخشهاي عمده

     اجرايي بخش يا   مديران  سبت به درستكاري وصالحيت     ترديد تيم حسابرسي گروه ن
 .گروه

  گروهعموميتغيير كنترلهاي . 

  )13بند : رك (انتظار كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب 
. دنشـو   يك گروه ممكن است صرفاً دربرگيرنده بخشهايي باشد كه عمده محسوب نمـي              .13-ت 

مندرج در صـفحه     اقداماتواند  كه تيم حسابرسي گروه بت    چنين شرايطي، به شرط اين     در
اي معقول انتظار داشته      تواند به گونه     حسابرسي گروه مي   مدير مسئول ،   را انجام دهد   بعد
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 قـرار   ي گـروه  باشد كه شواهد حسابرسي كافي و مناسبي كه پشتوانه اظهارنظر حسابرس          
  :گيرد، كسب شود

  حسابرسي اطالعات مالي برخي از بخشها، و  .الف

ر انجام شده توسط حسابرسان بخش در مـورد اطالعـات مـالي             مشاركت در كا    .ب 
ساير بخشها تا حدي كه براي كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب ضـروري              

  .باشد

  )13 بند: رك (دسترسي به اطالعات 
مـديران  دسترسي تيم حسابرسي گروه به اطالعات ممكن است به واسطه شـرايطي كـه          .14-ت 

براي مثـال قـوانين مـرتبط بـا محرمانـه بـودن و               (نيستندگروه قادر به رفع آن      اجرايي  
خصوصي بودن اطالعات، يا ممانعت حسابرس بخش از دسترسي تيم حسابرسي گـروه             

همچنين ممكن است ايـن  . محدود شود) به مستندات حسابرسي مربوط و مورد نياز آنها 
  .گروه ايجاد شودمديران اجرايي محدوديت توسط 

ترسي به اطالعات به واسطه شرايط محدود شده باشد، تيم حسابرسي           در مواردي كه دس     .15-ت 
بـا  گروه ممكن است هنوز قادر به كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب باشـد، امـا                 

 بـراي مثـال، تـيم       .شـود   ، احتمال وجود اين وضعيت كمتـر مـي        افزايش اهميت بخش  
تجـاري، يـا    واحـد   راهبـري   اجرايـي، اركـان     مديران  حسابرسي گروه ممكن است به      

شـود،   خشي كه حسابداري آن با اسـتفاده از روش ارزش ويـژه انجـام مـي               بحسابرس  
، )حسابرسي مربوط كه مورد درخواست تيم حـسابرسي گـروه اسـت           شامل مستندات   (

اگر بخش موردنظر يك بخش عمـده نباشـد، و تـيم حـسابرسي             . دسترسي نداشته باشد  
 از جمله گزارش حسابرسي مربوط و        مجموعه كاملي از صورتهاي مالي بخش،       به گروه

اجرايـي گـروه در مـورد آن بخـش          مـديران    اطالعات نگهداري شده توسـط       همچنين
كـن اسـت بـه ايـن نتيجـه برسـد كـه              دسترسي داشته باشد، تيم حسابرسي گـروه مم       
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. كنـد    شواهد حسابرسي كافي و مناسبي در ارتباط با آن بخش فراهم مـي             ،اطالعات اين
 رعايـت   ظر يك بخش عمده باشد، تيم حسابرسي گـروه قـادر بـه            اگر بخش مورد ن   اما  

براي مثال، تيم حـسابرسي     . مورد حسابرسي گروه نخواهد بود     الزامات اين استاندارد در   
 31 و   30قادر به رعايت الزامات بنـدهاي       بخش،   در كار حسابرس   ي مشاركت گروه برا 

 شـواهد حـسابرسي      تيم حسابرسي گروه قادر بـه كـسب        در اين صورت،  . نخواهد بود 
تأثير محدوديت تيم حسابرسي گروه     . كافي و مناسب در ارتباط با آن بخش نخواهد بود         

  . تشريح شده است705 استاندارددر كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب در 

 دسترسي تيم حـسابرسي گـروه يـا حـسابرس بخـش را بـه                ،اجرايي گروه مديران  اگر    .16-ت 
د، تيم حسابرسي گروه قـادر بـه كـسب شـواهد            ند كن اطالعات يك بخش عمده محدو    

  .حسابرسي كافي و مناسب نخواهد بود

، تـيم حـسابرسي     شود   محسوب نمي   اگر اين محدوديت مربوط به بخشي باشد كه عمده          .17-ت 
في و مناسـب باشـد، امـا دليـل          گروه ممكن است قادر به كسب شواهد حسابرسي كـا         

.  گروه را تحت تأثير قـرار دهـد        ير حسابرس اين محدوديت ممكن است اظهارنظ     ايجاد
گـروه بـه  پـرس و        مـديران اجرايـي      ممكن است قابليت اعتماد پاسخهاي       ،براي مثال 

گروه به تيم   مديران اجرايي   هاي ارائه شده توسط       جوهاي تيم حسابرسي گروه و تأييديه     
  .حسابرسي گروه را تحت تأثير قرار دهد

 كـار   گيـري از     يا كناره  سابرس گروه را از عدم پذيرش     قانون يا مقررات ممكن است ح       .18-ت 
 كار ممكن است به     گيري از   كنارهدر بخش عمومي، عدم پذيرش يا       براي مثال،   . منع كند 

در .  حسابرس نباشد  در اختيار  قانوني يا به منظور تأمين منافع عمومي،         لزامدليل وجود ا  
ه كـاربرد دارد، و تـأثير     چنين مواردي، اين استاندارد همچنـان بـراي حـسابرسي گـرو           

 ، طبـق  محدوديت تيم حسابرسي گروه در كسب شـواهد حـسابرسي كـافي و مناسـب              
  .گيرد  مورد توجه قرار مي705 ستانداردا
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 كه به دليل محدوديت تـيم       اي از گزارش حسابرس ارائه شده است         نمونه 1در پيوست     .19-ت 
 يـك بخـش عمـده،       مناسب براي   و كافيدر كسب شواهد حسابرسي     گروه  حسابرسي  

حسابداري اين بخش عمده براساس روش ارزش       .  مشروط صادر شده است    اظهارنظر با
ويژه انجام شده است و بنا به قضاوت تيم حسابرسي گروه، اثر آن نسبت به صـورتهاي                 

  .تنيس) اساسي(فراگير اما است مالي گروه بااهميت 

  )14 بند: رك (شرايط كار حسابرسي 
  :شود مي موارد زير درج ي از قبيلحسابرسي موضوعاترارداد قدر   .20-ت 

                 ارتباط بين تيم حسابرسي گروه و حسابرسان بخش تا حدي كه قوانين يـا مقـررات
 .دشو محدود  نبايددهد، اجازه مي

 بخـش، از جملـه     راهبـري    اركان    و اجراييمديران    به  حسابرسان بخش  يگزارشها
، بايد به اطـالع  تبات مهم بين آنها    و مكا   كنترلهاي داخلي  بااهميت ضعفهاي   گزارش

 .تيم حسابرسي گروه برسد

   نظارتي و بخشها در رابطه با گزارشـگري مـالي بايـد بـه               مراجعمهم بين   مكاتبات 
 .اطالع تيم حسابرسي گروه برسد

 موارد زير بر اساس تشخيص تيم حسابرسي گروهمجاز بودن : 

o         ،بخـشها و   بـري   راهاجرايـي و اركـان      مـديران   دسترسي بـه اطالعـات بخـش
از جمله مستندات حسابرسي مربوط كه مورد درخواست تـيم          (حسابرسان بخش   

  ، و)حسابرسي گروه است

o              حسابرسي بخشها يا درخواست از حسابرس بخش بـراي حـسابرسي اطالعـات
  .مالي آن بخشها
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 مدير مسئول توسط  بايد   موارد زير پس از پذيرش حسابرسي گروه         درمحدوديت  اعمال    .21-ت 
اهد حسابرسي كافي و مناسـب      رسي گروه به عنوان محدوديت در دسترسي به شو        حساب
  : گروه را تحت تأثير قرار دهديشود كه ممكن است اظهارنظر حسابرس تلقي 

         ،اجرايـي بخـش، اركـان      مـديران   دسترسي تيم حسابرسي گروه به اطالعات بخش
 مـورد   شامل مستندات حسابرسي مربـوط كـه      (بخش، يا حسابرسان بخش     راهبري  

 ، يا)درخواست تيم حسابرسي گروه است

 كه قرار است در مورد اطالعات مالي بخشها انجام شودكاري . 

حتي ممكن است اين محدوديتها، در صورت مغاير نبودن با قـوانين            استثنايي  شرايط  در  
  . كار شودگيري از كنارهيا مقررات، موجب 

  )16 بند: رك (حسابرسي طرح كلي و برنامه 

، بخـش    گروه  حسابرسي مدير مسئول حسابرسي گروه توسط    و برنامه   بررسي طرح كلي      .22-ت 
  .مهمي از ايفاي مسئوليت وي براي هدايت حسابرسي گروه است

  كسب شناخت از گروه، بخشهاي آن و محيط آنها

  )17بند : رك . (كند موضوعاتي كه تيم حسابرسي گروه در مورد آنها شناخت كسب مي
 شامل رهنمودهايي در مورد موضوعاتي است كـه حـسابرس هنگـام             ،31516 استاندارد  .23-ت 

مـل خـارجي مـؤثر بـر واحـد تجـاري،       كسب شناخت از صنعت، مقررات و ساير عوا   
 اهـداف و راهبردهـا و       ؛ ماهيت واحد تجاري   ؛جمله استانداردهاي حسابداري مربوط    از

بايـد بـه     تجـاري    گيري و بررسي عملكرد مالي واحد        و اندازه  ؛خطرهاي تجاري مربوط  
 اين استاندارد، رهنمودهايي در مورد موضـوعات خـاص          2پيوست  در  . آنها توجه كند  

  .مرتبط با گروه، از جمله فرايند تلفيق ارائه شده است
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  )17بند : رك (خشها براي ب گروه ان اجراييه توسط مدير شددستورالعملهاي صادر
گـروه  مديران اجرايـي    قايسه اطالعات مالي،    به منظور دستيابي به يكنواختي و قابليت م         .24-ت 

  را  الزامـاتي  ،اين دسـتورالعملها  . دنكن  معموالً دستورالعملهايي را براي بخشها صادر مي      
شود مشخص   ميمورد اطالعات مالي بخشهايي كه در صورتهاي مالي گروه گنجانده            در
 ها گزارشـ  ونهنم. نمونه گزارشهاست هاي گزارشگري مالي و       رويهد و اغلب شامل     كن مي

معموالً متشكل از الگوهاي استاندارد براي فراهم كردن اطالعات مالي به منظـور ارائـه               
مجموعـه   عمومـاً در قالـب       ها گزارش  هنمونحال،   اين با. در صورتهاي مالي گروه است    

  .صورتهاي مالي تهيه و ارائه شده طبق استانداردهاي حسابداري نيستكامل 

  :گيرد دربرميوالً موارد زير را دستورالعملها معم  .25-ت 

 االجرا، هاي حسابداري الزم رويه  

  صورتهاي مالي گروه، از جمله مربوط بهي ساير الزامات افشاوالزامات قانوني : 

o ،تشخيص و گزارشگري قسمتها  

o وابستهروابط و معامالت با اشخاص ، 

o  ناشي از آنهاي تحقق نيافته و زيانهاو سود گروهي درونمعامالت ، 

o گروهي، و نده حسابهاي درونما 

 جدول زماني گزارشگري.  

  :شناخت تيم حسابرسي گروه از دستورالعملها ممكن است شامل موارد زير باشد  .26-ت 

  نمونه گزارشها بودن دستورالعملها براي تكميل اجراييشفافيت و.  

 اينكه آيا دستورالعملها:  

o كند يا خير،  توصيف ميويژگيهاي استانداردهاي حسابداري مربوط را بطور كافي  
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o               موارد افشايي را كه براي رعايت استانداردهاي حسابداري الزم اسـت، از قبيـل
كند    اشخاص وابسته، و اطالعات قسمتها، مشخص مي        با افشاي معامالت و روابط   

 يا خير،

o        هـاي   و زيان  هاو سود گروهي    نحوه تشخيص تعديالت تلفيق از قبيل معامالت درون
 كند يا خير، و گروهي را توصيف مي هاي حسابهاي درون دهنيافته و مان  تحقق

o       كند يـا   بخش را مشخص ميمديران اجرايي   نحوه تصويب اطالعات مالي توسط
  .خير

  )17بند : رك (تقلب 
 ناشي از تقلب در صـورتهاي مـالي را          خطرهاي تحريف بااهميت  است  حسابرس ملزم     .27-ت 

ي، طراحـي و  بـرآورد  برخورد با خطرهاي شناسايي و ارزيابي و روشهاي مناسبي را در    
 ناشـي از   خطرهاي تحريف بااهميـت  شناسايي اطالعات مورد استفاده براي      .17اجرا كند 
  : صورتهاي مالي گروه، ممكن است شامل موارد زير باشدتقلب در

   ناشـي از تقلـب در       تحريـف بااهميـت      هـاي گروه از خطر  مديران اجرايي   ارزيابي
 .صورتهاي مالي گروه

 خطرهاي ناشي از تقلب     برخورد با گروه جهت شناسايي و     مديران اجرايي    ايروشه 
، يا مانـده    مديران اجرايي در گروه، شامل هر گونه خطر تقلب شناسايي شده توسط           

 .ارد افشايي كه در معرض خطر تقلب قرار داردحسابها، گروههاي معامالت، يا مو

 شته باشد تقلب قرار دااينكه آيا بخشهاي خاصي وجود دارد كه در معرض خطر. 
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     اجرايي گروه جهت شناسـايي     مديران  اي  شهگروه بر رو  راهبري  نحوه نظارت اركان
مـديران اجرايـي    خطرهاي ناشي از تقلب در گروه، و كنترلهـايي كـه          برخورد با و  

 .اند گروه براي كاهش اين خطرها طراحي كرده

  س داخلــي گــروه، حــسابرراهبــري اجرايــي گــروه، اركــان مــديران پاســخهاي
و  به پرس ) يرين اجرايي بخش، حسابرسان بخش و سا      انصورت لزوم، مدير   در و(

 قطعـي و  جوهاي تيم حسابرسي گروه در مورد اينكه آيا آنها از هـر گونـه تقلـب                 
  .موارد مشكوك به تقلب مؤثر بر بخش يا گروه مطلع هستند يا خير

 به خطرهـاي تحريـف بااهميـت      خش راجع  اعضاي تيم حسابرسي گروه و حسابرسان ب       تبادل نظر 
  )17بند : رك (تقلب خطر صورتهاي مالي گروه، از جمله  در

پذيري واحد تجاري در قبال تحريـف          راجع به آسيب   بايداعضاي اصلي تيم حسابرسي       .28-ت 
تبادل خطر تقلب،     بويژه با تأكيد بر    ،صورتهاي مالي تقلب در   ناشي از اشتباه يا     بااهميت  
 ممكن است بـا حـسابرسان بخـش نيـز        تبادل نظرها در حسابرسي گروه، اين     . نظر كنند 

بـا   حسابرسي گروه در باره اشخاصي كـه بايـد           مدير مسئول گيري   تصميم. 18انجام شود 
، و حدود آن، تحت تـأثير       آنها تبادل نظر شود، چگونگي و زمان انجام اين تبادل نظرها          

  .عواملي چون تجارب قبلي در مورد گروه است

  :كند  ميفراهم موارد زير  دستيابي به براي رايهاي فرصتتبادل نظر،  .29- ت

                  استفاده مشترك از شناخت كسب شده از بخشها و محـيط آنهـا، شـامل كنترلهـاي
 . گروهعمومي

 مبادله اطالعات در مورد خطرهاي تجاري بخشها يا گروه. 
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              گـروه ممكـن     تبادل نظر در مورد اينكه چگونه و در چه مواردي صـورتهاي مـالي 
پـذير باشـد، چگونـه        است بر اثر تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه آسـيب           

توانند مرتكب گزارشـگري مـالي        اجرايي بخش مي  مديران  اجرايي گروه و    مديران  
متقلبانه شوند و آن را مخفي كنند، و چگونه ممكن است داراييهاي بخـشها مـورد                

 .استفاده واقع شود سوء

  اجرايي بخش يا گروه كه ممكـن       مديران  ي بكار گرفته شده توسط      ها  تشخيص رويه
اي طراحي شـده باشـد كـه           يا با هدف مديريت سود به گونه       بودهاست جانبدارانه   

هاي شـناخت درآمـد كـه         منجر به گزارشگري مالي متقلبانه گردد، براي مثال رويه        
 .مطابق با استانداردهاي حسابداري نباشد

    خارجي شناخته شده مؤثر بر گروه كـه ممكـن اسـت بـا               ارزيابي عوامل داخلي و 
اجرايـي گـروه،    مديران  براي  را  فرصت ارتكاب تقلب     ،ايجاد انگيزه يا اعمال فشار    

اجرايي بخش يا سايرين فراهم كند، يا بيانگر عوامل فرهنگـي يـا محيطـي               مديران  
 بخـش،   اجرايـي مديران  اجرايي گروه،   مديران  باشد كه امكان توجيه تقلب را براي        

 .سايرين فراهم سازد يا

  اجرايي بخش يا گروهمديران ارزيابي خطر زيرپاگذاري كنترلها توسط. 

    جهت تهيه اطالعات مالي بخشها     هاي حسابداري يكسان در      ارزيابي استفاده از رويه
هـاي     رويـه  مربـوط بـه    نحوه تشخيص و تعديل تفاوتهاي       صورتهاي مالي گروه و   

 .بداريحسا

  ارتكاب شناسايي شده در بخشها، يا اطالعاتي كه بيانگر          هايرد تقلب  در مو  تبادل نظر 
 .تقلب در بخش است



  600 استاندارد حسابرسي
  )شامل كار حسابرسان بخش( حسابرسي صورتهاي مالي گروه  درمالحظات خاص

  )1389نظر شده   تجديد(

  664

       استفاده مشترك از اطالعاتي كه ممكن است بيانگر عدم رعايت قوانين يـا مقـررات
گـذاري انتقـاالت      هـاي نامناسـب قيمـت       باشد، براي نمونه پرداخت رشوه و رويه      

  .داخلي

  )18بند : رك (عوامل خطر 
 شامل مثالهايي از شرايط يا رويدادهايي است كه، به تنهايي يـا در مجمـوع،                3پيوست    .30-ت 

ممكن است بيانگر خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مـالي گـروه، از جملـه خطـر                
  .تقلب، باشد

  )18بند : رك ( خطر ارزيابي
در ه،  ارزيابي تيم حسابرسي گروه، از خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مـالي گـرو              .31-ت 

  :براساس اطالعاتي نظير موارد زير استسطح گروه، 

     شناخت گروه، بخشهاي آن، و محيط آنهـا، و فراينـد            از طريق اطالعات كسب شده 
 كـاركرد تلفيق، از جمله شواهد حـسابرسي كـسب شـده در ارزيـابي طراحـي و                 

 . گروه و كنترلهاي مربوط به تلفيقعموميكنترلهاي 

 ان بخشاطالعات كسب شده از حسابرس.  

  )19بند : رك (كسب شناخت از حسابرسان بخش 

تيم حسابرسي گروه، تنها در صورتي ملزم به كسب شناخت از حسابرس بخـش اسـت                  .32-ت 
 در راسـتاي   از وي بخواهد حسابرسي اطالعات مـالي بخـش را            درنظر داشته باشد  كه  

، تـيم   يي كه سب شناخت از حسابرسان بخشها     براي مثال، ك   .حسابرسي گروه انجام دهد   
اجـرا   تحليلـي را در سـطح گـروه          روشـهاي ، تنها   ها بخش  در مورد آن   حسابرسي گروه 

  .وري نيست، ضركند مي
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روشهاي مورد استفاده تيم حسابرسي گروه براي كـسب شـناخت از حـسابرس بخـش و منـابع                   
  )19بند : رك (شواهد حسابرسي 

 حـسابرسي گـروه بـراي كـسب         ماهيت، زمانبندي و حدود روشهاي مورد استفاده تيم         .33-ت 
ا حـسابرس   بقبلي  همكاري  شناخت از حسابرس بخش تحت تأثير عواملي چون تجربه          

بخش يا شناخت از وي، و ميـزان اشـتراك سياسـتها و روشـهاي مـورد اسـتفاده تـيم                     
  :حسابرسي گروه و حسابرس بخش است، براي مثال

                  از سياسـتها و    اينكه آيا تيم حسابرسي گـروه و حـسابرس بخـش در مـوارد زيـر
  :كنند يا خير روشهاي مشترك استفاده مي

o اجراي كار حسابرسي، 

o كنترل كيفيت، يا 

o نظارت.  

 وجود يكنواختي يا تشابه در موارد زير:  

o  نظام حقوقيقوانين و مقررات يا، 

o  ي،سازمان و اطمينان بخشي كيفي برون يضباط سيستم انو اي حرفهنظارت 

o ،آموزش و كارآموزي 

o واي، انداردهاي حرفهسازمانها و است  

o زبان و فرهنگ.  

براي مثال ميزان روشـهاي     . ند و ناقض يكديگر نيستند     هست  با هم مرتبط    ياد شده  عوامل  .34-ت 
كه از  ) حسابرس الف (تيم حسابرسي گروه براي كسب شناخت از حسابرس يك بخش           

  حـسابرسي متـداول  يكـرد  و رويكنواخـت سياستها و روشهاي نظارتي و كنترل كيفيت     
 حـسابرسي گـروه فعاليـت       مـدير مـسئول    حوزه جغرافيايي همان   كند يا در    استفاده مي 
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كند، ممكن است كمتر از ميزان روشهاي تيم حسابرسي گروه براي كسب شناخت از                مي
 باشد كه از روشها و سياستهاي نظارتي و كنتـرل           )حسابرس ب (حسابرس بخش ديگر    

 كنـد يـا اينكـه در كـشور          ستفاده نمي  حسابرسي متداولي ا   يكرد و رو  يكنواخت تكيفي
قابل اجرا در ارتباط بـا حـسابرسان        حسابرسي  روشهاي  ماهيت  . كند   فعاليت مي  ديگري

  .نيز ممكن است متفاوت باشد“ ب”و “ الف”

تيم حسابرسي گروه ممكن است از روشهاي متعددي براي كسب شناخت از حـسابرس                .35-ت 
اولين سال همكـاري بـا حـسابرس بخـش          در  گروه  تيم حسابرسي   . بخش استفاده كند  

  :ممكن است براي مثال اقدامات زير را انجام دهد

  كنترل كيفيت در مواردي كه تيم حسابرسي گروه و         ج سيستم نظارت بر     ارزيابي نتاي
روشـهاي    و حسابرس بخش عضو يك مؤسسه يا يك شبكه باشند كه از سياسـتها            

 كنند، نظارتي مشترك پيروي مي

   قـسمتهاي  س بخش براي گفتگو در مورد موضوعات ذكر شده در           مالقات با حسابر
 ،19 بند “پ” تا “الف”

            قـسمتهاي   شـده در   درخواست از حسابرس بخش بـراي تأييـد موضـوعات ذكـر
 كتبـي     تأييديـه  نمونـه  4در پيوسـت    . صـورت مكتـوب   ه   ب 19بند   “پ”تا   “الف”

 خش ارائه شده است،س بحسابر

      ضـوعات   موي مربـوط بـه    هـا   ل پرسشنامه درخواست از حسابرس بخش براي تكمي
 ،19بند  “پ” تا “الف”قسمتهاي مطرح شده در 

 حسابرس بخش با همكاران شاغل در مؤسسه حسابرسي گروه، يـا             در مورد  مذاكره 
 با يك شخص ثالث قابل اعتماد كه از حسابرس بخش شناخت دارد، يا
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  ر آن عـضويت    كه حـسابرس بخـش د     اي     حرفه  يا مراجع   از مرجع   دريافت تأييديه
انـد، يـا سـاير        دارد، سازمانهاي ذيصالحي كه به حسابرس بخـش گواهينامـه داده          

  .اشخاص ثالث

در سالهاي بعد، شناخت از حسابرس بخش ممكن اسـت براسـاس تجربـه قبلـي تـيم                  
تيم حسابرسي گروه ممكن است از حسابرس       . حسابرسي گروه از حسابرس بخش باشد     

 “پ” تـا    “الف”قسمتهاي   تغيير موضوعات مطرح شده در    اي در ارتباط با       بخش، تأييديه 
  .نسبت به سال قبل، اخذ كند 19بند 

در مواردي كه مراجع نظارتي مستقل براي نظارت بر حرفه حـسابرسي و كيفيـت كـار                   .36-ت 
 ممكن است تيم حسابرسي گروه       مربوط حسابرسي ايجاد شده است، آگاهي از مقررات      

 ايـن اطالعات راجع بـه     . حيت حسابرس بخش كمك كند    را در ارزيابي استقالل و صال     
  .مقررات ممكن است از طريق حسابرس بخش يا از مراجع نظارتي مستقل كسب شود

  )الف -19بند : رك (الزامات اخالقي مربوط به حسابرسي گروه 
 حسابرسي گروه انجـام  راي مقاصددر مواردي كه حسابرسي اطالعات مالي يك بخش ب         .37-ت 

چنـين  . سابرس بخش تابع الزامات اخالقي مربوط به حسابرسي گروه اسـت          شود، ح   مي
كـه   الزاماتي ممكن است با الزامات اخالقـي نـاظر بـر حـسابرس بخـش در مـواردي                 

از اينرو تيم   . حسابرسي مذكور جنبه قانوني و الزامي دارد، متفاوت يا افزون بر آن باشد            
از الزامات اخالقـي مربـوط بـه        حسابرسي گروه در مورد ميزان آگاهي حسابرس بخش         

حسابرسي گروه كه براي ايفاي مسئوليتهاي وي در قبال حسابرسي گـروه الزم اسـت و                
  .كند همچنين بكارگيري آن در عمل، شناخت كسب مي

  ) ب-19بند : رك ( اي حسابرس بخش صالحيت حرفه
شـامل  اي حسابرس بخش ممكن اسـت      شناخت تيم حسابرسي گروه از صالحيت حرفه        .38-ت 

  :بخشاين موضوع باشد كه آيا حسابرس 
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        حسابرسي گروه كـه     مربوط براي از استانداردهاي حسابرسي و ساير استانداردهاي 
 ايفاي مسئوليتهاي حسابرس بخـش در قبـال حـسابرسي گـروه الزم اسـت،               جهت

 شناخت دارد يا خير،

      رسي براي انجام حـساب   ) نعتاز ص  كافي   شناختمثل  (داراي مهارتهاي خاص الزم
  يا خير،باشد مياطالعات مالي يك بخش خاص 

  بـراي ايفـاي مـسئوليتهاي       مربـوط رد مقتضي، از استانداردهاي حـسابداري       ادر مو 
مـديران  دستورالعملهاي صـادره توسـط   (حسابرس بخش در قبال حسابرسي گروه       

گروه براي بخشها كه اغلب ويژگيهاي استانداردهاي حسابداري مربـوط را           اجرايي  
  .شناخت دارد يا خير) كند يتوصيف م

  )20بند : رك (كاربرد شناخت تيم حسابرسي گروه از حسابرس بخش 
مجـدد   بـرآورد  مشاركت در كار حسابرس بخش يـا          با تواند  نميتيم حسابرسي گروه،      .39-ت 

مشكل مـستقل    در مورد اطالعات مالي بخش،       بيشتر روشهاي حسابرسي     اجراي ياخطر  
  .درف كننبودن حسابرس بخش را برط

با اين وجود، تيم حسابرسي گروه ممكن است با مشاركت در كار حسابرس بخـش يـا                   .40-ت 
 در مورد اطالعات مالي بخـش،       بيشترروشهاي حسابرسي   اجراي   خطر يا     مجدد برآورد
نداشتن براي مثال   (اي حسابرس بخش      تر در مورد صالحيت حرفه      اهميت  ت كم مشكالبتواند  
  . كندبر فعاليت حسابرس بخش را برطرفيا نبود نظارت فعاالنه ، )صنعتاز كافي  شناخت

 مـستندات حـسابرسي     خاصي از در مواردي كه قانون يا مقررات دسترسي به قسمتهاي            .41-ت 
است از حسابرس بخـش     كند، تيم حسابرسي گروه ممكن        حسابرس بخش را ممنوع مي    

ـ            ضـوع را   دهـد، ايـن مو      يبخواهد تا با تهيه يادداشتي كه اطالعات مربوط را پوشش م
  .و فصل كند حل
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  )23 تا 21 هايبند: رك (اهميت 

  :19حسابرس ملزم به رعايت موارد زير است  .42-ت
عنوان يك مجموعه واحد، در زمـان        تعيين سطح اهميت براي صورتهاي مالي به        .الف

  .تدوين طرح كلي حسابرسي
 باتوجه به   د كه آيا   اين موضوع ارزيابي شو    در زمان تدوين طرح كلي حسابرسي،       .ب 

ي شرايط خاص واحد تجاري، گروههاي معامالت، مانده حسابها يا مـوارد افـشا            
ل انتظار رود وجود تحريـف در آنهـا بـا           اي معقو    وجود دارد كه به گونه     خاصي
صورتهاي مالي بعنوان يـك مجموعـه واحـد،         براي  تر از سطح اهميت     پايينمبالغ  

 مبناي صورتهاي مالي ياد شـده را تحـت          كنندگان بر   تصميمات اقتصادي استفاده  
را  در چنين شرايطي، حسابرس بايد سطح اهميت مناسـب           .يا خير  تأثير قرار دهد  

  . تعيين كندي خاصمعامالت، مانده حسابها يا موارد افشاگروههاي براي اين 
تر از سطح اهميت تعيين شده براي صورتهاي مالي به          پايينمبلغ  يك يا چند    تعيين     .پ

 يك مجموعه واحد، بـه منظـور ارزيـابي خطرهـاي تحريـف بااهميـت و                 عنوان
  .يبرآوردبرخورد با خطرهاي طراحي روشهاي حسابرسي الزم در 

عنـوان يـك    در مورد حسابرسي گروه، سطوح اهميت هم براي صورتهاي مالي گروه به           
سـطح اهميـت   . شـود   مجموعه واحد، و هم براي اطالعـات مـالي بخـشها تعيـين مـي              

ي مالي گروه بعنوان يك مجموعه واحد در تدوين طرح كلي حسابرسي گـروه              صورتها
  .شود استفاده مي

به منظور كاهش خطـر فزونـي مجمـوع تحريفهـاي كـشف شـده و كـشف نـشده در             .43-ت
صورتهاي مالي گروه بر سطح اهميت صورتهاي مالي گروه بـه عنـوان يـك مجموعـه                 

بخـشهاي  بـراي   . شـود   ه تعيين مي  واحد، سطح اهميت بخش كمتر از سطح اهميت گرو        

                                                                                                                                               
 10 و 9، بندهاي “)1391شده   تجديدنظر(ريزي و اجراي عمليات حسابرسي  اهميت در برنامه”، 320استاندارد حسابرسي . 19
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سـطح اهميـت بخـش لزومـاً     .  تعيين شـود  متفاوتيمختلف ممكن است سطوح اهميت      
ح شود و در نتيجه، مجمـوع سـطو        تعيين نمي صورت درصدي از سطح اهميت گروه        به

سـطح اهميـت بخـش در       . اهميت بخشها ممكن است بيشتر از سطح اهميت گروه باشد         
  .گيرد ي يك بخش مورد استفاده قرار ميتدوين طرح كلي حسابرسي برا

عنـوان   هها ب شود كه اطالعات مالي آن      سطوح اهميت بخش در مورد بخشهايي تعيين مي         .44-ت 
. ، حسابرسي يا بررسي شود    29الف و    -27،  26قسمتي از حسابرسي گروه طبق بندهاي       

 حسابرس بخش از سطح اهميت آن براي ارزيابي اينكـه آيـا تحريفهـاي كـشف شـده                 
  .كند اصالح نشده، بطور جداگانه يا در مجموع، بااهميت هستند يا خير، استفاده مي

تحريفهـاي  . شـود    نيز براي تحريفها تعيين مي      آستانه يكعالوه بر سطوح اهميت بخش،        .45-ت 
، به اطالع تـيم     استشناسايي شده در اطالعات مالي بخش كه بيشتر از آستانه تحريفها            

  .رسد ميحسابرسي گروه 

) يا تيم حسابرسي گروه   (در مورد حسابرسي اطالعات مالي يك بخش، حسابرس بخش            .46-ت 
 خطرهاي تحريف بااهميت اطالعات مالي بخـش و طراحـي روشـهاي      برآوردبه منظور   

تر از سـطح    پـايين ، يك يا چنـد مبلـغ        يبرآورد خطرهاي   برخورد با حسابرسي الزم در    
 براي كاهش خطر فزوني مجمـوع تحريفهـاي         اين امر انجام  . كند  اهميت بخش تعيين مي   

كشف شده و كشف نشده در اطالعات مالي بخش بر سطح اهميـت بخـش، ضـروري                 
 تيم حسابرسي گروه ممكن است سـطح اهميـت بخـش را تـا سـطوح                 ،در عمل . است

 هـاي چنين مواردي، حسابرس بخـش بـه منظـور ارزيـابي خطر           در  . دمذكور تقليل ده  
برخـورد  ي بخش و طراحي روشهاي حـسابرسي الزم در          بااهميت اطالعات مال   تحريف

 تنهايي ه و همچنين براي ارزيابي اينكه آيا تحريفهاي كشف شده، ب          يبرآوردخطرهاي   با
  .كند يا در مجموع، بااهميت هستند يا خير، از سطح اهميت بخش استفاده مي
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  يبرآوردبرخورد با خطرهاي 

  )27  و26بندهاي : رك ( شود ميشها انجام  در مورد اطالعات مالي بختعيين نوع كاري كه
تعيين نوع كاري كه در مورد اطالعات مالي يك بخش توسـط تـيم حـسابرسي گـروه                    .47-ت 

  :گيرد شود و مشاركت در كار حسابرس بخش، تحت تأثير موارد زير قرار مي ميانجام 

  ،]اينكه آيا بخش يك بخش عمده است يا خير[اهميت بخش   .الف

  مده شناسايي شده ناشي از تحريف بااهميت صورتهاي مالي گروه،خطرهاي ع  .ب 

   گروه، وعموميارزيابي تيم حسابرسي گروه از طراحي و اجراي كنترلهاي   .پ 

  .شناخت تيم حسابرسي گروه از حسابرس بخش  .ت 

دهنده اين است كه چگونه اهميت بخـش بـر نـوع كـاري كـه                  نمودار صفحه بعد نشان     
ثـر  اشـود    مـي لي يك بخش توسط تيم حـسابرسي گـروه انجـام            مورد اطالعات ما   در
  .دگذار مي
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ش موردنظرآيا بخ
براي گروه اهميت

ي ا مالي عمده
  دارد؟

آيا احتمال دارد كه بخش
موردنظر بدليل ماهيت يا شرايط
خاص آن، داراي خطرهاي عمده
تحريف بااهميت صورتهاي مالي

 )27بند (گروه باشد ؟ 

 )26بند (*حسابرسي اطالعات مالي بخش

 يا*برسي اطالعات مالي بخشحسا ،  
  حسابرسي يك يا چند مانده حساب، گروه معامالت يا

موارد افشاي مرتبط با خطرهاي عمده تحريف بااهميت 
  صورتهاي مالي گروه، يا

  اجراي روشهاي حسابرسي خاص مرتبط با خطرهاي
  )27بند . (عمده تحريف بااهميت صورتهاي مالي گروه

 :بخشهاي منتخبسايردر مورد
 يا*حسابرسي اطالعات مالي بخش ،  
  حسابرسي يك يا چند مورد از مانده حسابها، گروههاي معامالت يا موارد

  افشا، يا
 يا*بررسي اطالعات مالي بخش ،  
 29بند . (اجراي روشهاي خاص(  

در مورد بخشهايي كه عمده نيستند، تيم حسابرسي گروه 
  )28بند. (اجرا كند تحليلي را در سطح گروه روشهايبايد 

آيا دامنه برنامه ريزي شده به
گونه اي است كه امكان 
كسب شواهد حسابرسي 
كافي و مناسبي بعنوان 

پشتوانه اظهار نظر حسابرسي
 )29بند(وجود داشته باشد؟

  )40بند(رساني به حسابرس بخش  اطالع

  بخشاهميت سطح استفاده از  با* 
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  )پ-27ب و -27بندهاي : رك (بخشهاي عمده 

رود يك بخش به دليـل   تيم حسابرسي گروه ممكن است به خاطر اينكه احتمال مي       .48-ت 
 بااهميت صورتهاي   ده خطرهاي عمده تحريف   آن دربردارن ماهيت يا شرايط خاص     

چنـين  در  . مالي گروه باشد، آن بخش را به عنوان يك بخش عمده شناسايي كنـد             
مواردي، تيم حسابرسي گروه ممكن است بتواند مانده حسابها، گروههاي معامالت           
يا موارد افشايي را مشخص كند كه تحت تأثير خطرهـاي عمـده احتمـالي قـرار                 

رت وجود چنين وضعيتي، تـيم حـسابرسي گـروه ممكـن اسـت              صو در. گيرد  مي
تصميم بگيرد كه خود، يا حسابرس بخـش بـه نماينـدگي وي، تنهـا ايـن مانـده                   

بـراي مثـال،    . حسابها، گروههاي معـامالت يـا مـوارد افـشا را حـسابرسي كنـد              
، حسابرسي اطالعات مـالي بخـش ممكـن         6-توضعيت توصيف شده در بند       در

 معامالت و موارد افشاي مؤثر از مبـادالت ارزي          گروههايا،  است به مانده حسابه   
مواردي كه تيم حـسابرسي گـروه از حـسابرس بخـش       در  . آن بخش محدود شود   

 معـامالت يـا   گروههايتا حسابرسي يك يا چند مانده حساب،  كند    درخواست مي 
 40به بند   (رساني تيم حسابرسي گروه        را انجام دهد، در اطالع     ي خاص موارد افشا 

اقـالم صـورتهاي    شود كه ممكن است       اين واقعيت درنظر گرفته مي    ) مراجعه شود 
  .مالي به همديگر مرتبط باشد

 هـاي  خطر برخورد بـا  تيم حسابرسي گروه ممكن است روشهاي حسابرسي را در            .49-ت 
بـراي مثـال، در مـورد       . ند بااهميت صورتهاي مالي گروه طراحي ك      تحريفعمده  

كاال، تيم حـسابرسي گـروه ممكـن اسـت خـود، يـا               نابابي موجودي    خطر عمده 
 را در مـورد     ي وي، روشـهاي حـسابرسي خاصـ       بـه نماينـدگي   حسابرس بخـش    

ارزشيابي موجودي كاالي بخشي انجام دهد كه داراي حجم زيـادي از موجـودي              
  .شود  اما از جهات ديگر عمده محسوب نمي،كاالي احتماالً ناباب است
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  )29 و 28 هايبند: رك (بخشهاي غيرعمده 

اطالعات مالي بخشها ممكن است برحسب شرايط كار به منظور انجـام روشـهاي                .50-ت 
 توانـد    مـي  نتـايج روشـهاي تحليلـي     . تحليلي، در سطوح مختلفـي تجميـع شـود        

ود خطرهاي عمده تحريف بااهميـت      نبگيريهاي تيم حسابرسي گروه در مورد         نتيجه
  .كند ا تأييد بخشهاي غيرعمده رتجميع شده اطالعات مالي در 

 و كـداميك از     بخشهااز  تعداد  اينكه چه   گيري تيم حسابرسي گروه در باره         تصميم  .51-ت 
 بخـشهاي   د اطالعـات مـالي    موردر   و نوع كاري كه      شود  ميانتخاب   29طبق بند   آنها  

  :شود، ممكن است تحت تأثير عواملي نظير موارد زير قرار گيرد ميمنتخب انجام 
   رود در مورد اطالعـات مـالي بخـشهاي            كه انتظار مي   ميزان شواهد حسابرسي

 .عمده كسب شود

  يا ايجاد شده است يا خيرآن بخش اخيراً تحصيل آيا اينكه. 

 بوجود آمده است يا خيربخشآن  تغييرات عمده در اينكه آيا . 

  ي تـأثير   چه  و  انجام شده است يا خير     بخشآن   حسابرسي داخلي در     اينكه آيا 
 .رد دابر حسابرسي گروه

  د يا  نكن  يكساني استفاده مي  اطالعاتي   فرايندها و سيستمهاي      بخشها از  اينكه آيا
 .خير

  گروهعمومي كنترلهاي كاركرداثربخشي . 

    شده در سطح    اجرا شده از طريق روشهاي تحليلي       مشخصنوسانات غيرعادي 
 .گروه

         شده از طرف آن، در مقايـسه بـا          ايجاداهميت مالي خاص يك بخش، يا خطر 
 .)بخشهاي غيرعمده(گروه  بخشهاي ساير
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  داليـل بنـا بـه      قانون، مقررات، يـا      طبق حسابرسي يك بخش خاص      اينكه آيا 
  .است يا خيرشده ديگري الزامي 

 ممكـن   غيرعمـده ي  در انتخاب بخـشها   بودن  بيني     عنصر غيرقابل پيش   درنظر گرفتن 
. هـد بااهميت اطالعات مالي بخـشها را افـزايش د        است احتمال شناسايي تحريف     

  .كند ر مي تغييپس از گذشت يك يا چند دورهني انتخاب بخشها امب

 ،241021 و   240020اسـتانداردهاي    طبق   تواند  بررسي اطالعات مالي يك بخش مي       .52-ت 
تـيم حـسابرسي    .  انجـام شـود    انجام تعديالت الزم متناسب با شرايط مورد نظر        با

  .نجام دهدگروه ممكن است روشهاي الزم را نيز براي تكميل كار ا

 اشاره شد، يك گروه ممكن است تنها شامل بخشهاي          13 -تهمانطور كه در بند       .53-ت 
تواند شواهد حسابرسي     در چنين شرايطي، تيم حسابرسي گروه مي      . غيرعمده باشد 

 را از طريق تعيين نوع كاري كه         گروه پشتوانه اظهارنظر حسابرسي  كافي و مناسب    
تيم . اطالعات مالي بخشها انجام شود، كسب كند      ، در مورد    29قرار است طبق بند     
ن كنترلهـاي   آزمـو اتكـا بـه     تواند تنها با      حسابرس بخش، نمي   حسابرسي گروه، يا  

 گروه و اجراي روشهاي تحليلي در مورد اطالعات مالي بخشها كـه خـود               عمومي
 كافي و مناسب را بـه عنـوان         يحسابرسشواهد   ،دهد  يا حسابرس بخش انجام مي    

  . كسب كند گروهظهارنظر حسابرسيپشتوانه ا

  )31 و 30 هايبند: رك (مشاركت در كار حسابرسان بخش 
عواملي كه ممكن است بر مشاركت تيم حسابرسي گروه در كار حسابرس بخـش                .54-ت 

  :اثر گذارد شامل موارد زير است

   بخش،عمده بودن  .الف
                                                                                                                                        

 “بررسي اجمالي صورتهاي مالي”، 2400 اجمالي استاندارد بررسي. 20

 “اي توسط حسابرس مستقل واحد تجاري دوره بررسي اجمالي اطالعات مالي ميان”، 2410استاندارد بررسي اجمالي . 21
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ي مـالي   تحريف بااهميـت صـورتها    ناشي از   خطرهاي عمده شناسايي شده       .ب 
  گروه، و

  .شناخت تيم حسابرسي گروه از حسابرس بخش  .پ 

در مورد يك بخش عمده يا خطرهاي عمده شناسايي شده، تيم حـسابرسي گـروه                 
مـورد بخـش    در  . كنـد   اجـرا مـي    را   31 و 30روشهاي توصيف شده در بنـدهاي       

غيرعمده، ماهيت، زمانبنـدي و ميـزان مـشاركت تـيم حـسابرسي گـروه در كـار                
 بخش براساس شناخت تيم حسابرسي گروه از حـسابرس بخـش تغييـر              حسابرس

اين واقعيت كه يك بخش غيرعمده است، در درجه دوم اهميت قرار            . خواهد كرد 
شـود، امـا بـا ايـن          براي مثال، هر چند كه يك بخش غيرعمده محسوب مي         . دارد

دليل وجود نگراني در مورد صـالحيت        وجود تيم حسابرسي گروه ممكن است به      
 نظـارت   نبـود ، يا   ) صنعت كافي از ناشناخت  براي مثال   (حسابرس بخش   اي    حرفه

  .فعاالنه بر كار حسابرسان، در ارزيابي خطر توسط حسابرس بخش مشاركت كند

مختلف مشاركت در كار حسابرس بخش، غير از مـوارد ذكـر شـده در               هاي    شيوه  .55-ت 
برسي گـروه از    ، ممكن است براسـاس شـناخت تـيم حـسا          42 و   31،  30بندهاي  

  :حسابرس بخش، شامل يك يا چند مورد زير باشد

بخش يا حـسابرسان بخـش بـه منظـور          مديران اجرايي   برگزاري نشست با      .الف
  .كسب شناخت از بخش و محيط آن

  .بررسي طرح كلي و برنامه حسابرسي حسابرسان بخش  .ب 

 تحريف   خطرهاي برآورد خطر به منظور شناسايي و       برآورداجراي روشهاي     .پ 
اين روشها ممكن است توسط حسابرسان بخـش،        . بااهميت در سطح بخش   

  .يا تيم حسابرسي گروه اجرا شود
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 ممكن است بوسـيله     روشهااين  . طراحي و اجراي روشهاي حسابرسي الزم       .ت 
  .حسابرسان بخش، يا تيم حسابرسي گروه طراحي و اجرا شود

مـديران  حـسابرسان و    بـين   مهـم    در جلسه نهايي و ساير جلـسات         شركت  .ث 
  .بخشاجرايي 

  .حسابرسان بخشتهيه شده توسط  مرتبطبررسي ساير مستندات   .ج 

  فرآيند تلفيق

  )34 بند: رك (يبنديها و تعديالت تلفيق  طبقهاصالح
فرايند تلفيق ممكن است مـستلزم انجـام تعـديالتي در مبـالغ گـزارش شـده در                    .56-ت 

 مبـالغ برونـداد سيـستمهاي پـردازش         صورتهاي مالي گروه باشد بطوريكـه ايـن       
معامالت عادي نيستند، و ممكن است تابع كنترلهاي داخلي مشابه حاكم بـر سـاير       

ارزيابي تيم حسابرسي گروه از مناسب بودن، كامل بـودن و       . اطالعات مالي نباشند  
  :صحت تعديالت ممكن است شامل موارد زير باشد

      ا و معامالت زيربنـاي آن را بطـور         ارزيابي اينكه آيا تعديالت عمده، رويداده
 دهد يا خير، مناسب انعكاس مي

               تعيين اينكه آيا تعديالت عمده، به درستي محاسبه، پردازش و تـصويب شـده
 است يا خير،

     يـا   اسـت مناسـب   و   متكي به مستندات كافي      ،تعيين اينكه آيا تعديالت عمده 
 خير، و 

   هـاي   و زيان  هاودگروهـي و سـ      تطبيق و حذف معامالت درون    صورت  بررسي
  .گروهي نيافته، و مانده حسابهاي درون تحقق
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  )41  و40هاي بند: رك (ارتباط متقابل تيم حسابرسي گروه و حسابرس بخش 

چنانچه ارتباط دوجانبه مؤثري بين تيم حسابرسي گروه و حسابرسان بخش وجـود           .57-ت 
ـ             سب شـواهد   نداشته باشد، اين خطر وجود دارد كه تيم حسابرسي گروه امكان ك

. حــسابرسي كــافي و مناســب پــشتوانه اظهــارنظر حــسابرسي را نداشــته باشــد 
 اسـاس   هاي تيم حـسابرسي گـروه، پايـه و          موقع و شفاف خواسته    رساني به  اطالع

  .دهد ارتباط دوجانبه مؤثر بين تيم حسابرسي گروه و حسابرس بخش را شكل مي

. گـردد    ارسال مـي   دستورالعملهاي تيم حسابرسي گروه اغلب به صورت          خواسته  .58-ت 
شـود،   مـي  گنجانـده    دسـتورالعمل يـن   ا  كه در  ي راجع به موضوعات   5پيوست   در

 تيم حسابرسي گروه    هرساني حسابرس بخش ب    اطالع. رهنمودهايي ارائه شده است   
با اين حال برقراري ارتبـاط بـين        . اغلب به شكل گزارشي از كار انجام شده است        

 بخش ممكن است ضـرورتاً بـه شـكل مكتـوب            تيم حسابرسي گروه و حسابرس    
براي مثال، تيم حسابرسي گروه ممكن است براي مذاكره در مورد خطرهاي            . نباشد

عمده شناسايي شده يا بررسي قسمتهاي مربوط مـستندات حـسابرسي حـسابرس             
با اين وجود، الزامات مستندسازي اين استاندارد و        . بخش با وي جلسه داشته باشد     

  .دها در اين مورد كاربرد داردساير استاندار

حسابرس بخش براي كمك به تيم حسابرسي گروه، به عنوان مثال، امكان دسترسي               .59-ت 
در صورت نبود منع قانوني يـا مقرراتـي،         به مستندات حسابرسي مربوط را      آنها را   

  .هد كردافراهم خو

شـد، هـدف     يك عضو تيم حسابرسي گروه همزمان حسابرس بخش نيز با          چنانچه  .60-ت 
 تيم حسابرسي گروه براي برقراري ارتبـاط شـفاف بـا حـسابرس بخـش، اغلـب                

  :مثالبراي .  حاصل شودبدون انجام مكاتباتتواند  مي
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   به طرح كلي و برنامه حسابرسي ممكن اسـت بـراي     حسابرس بخش   دسترسي
 مطرح شده است،    40 تيم حسابرسي گروه كه در بند        هاي  خواستهرساني    اطالع

  وكافي باشد،

           بررسي مستندات حسابرسي حسابرس بخش توسط تيم حسابرسي گروه ممكن
بـه  گيري تيم حـسابرسي گـروه          مرتبط با نتيجه   نكاترساني    است براي اطالع  

  .، كافي باشد41 بند شرح

  ارزيابي كافي و مناسب بودن شواهد حسابرسي كسب شده

  )ب -42 بند: رك ( حسابرسي حسابرس بخش اتبررسي مستند
اينكه چه قسمتهايي از مستندات حسابرسي حسابرس بخش بـه حـسابرسي گـروه                .61-ت 

 تمركز بر آن دسته     غالباً. مربوط خواهد بود، ممكن است برحسب شرايط تغيير كند        
از مستندات حسابرسي است كه به خطرهاي عمده تحريـف بااهميـت صـورتهاي              

  بخـش  حدود بررسـي مـستندات حـسابرسي حـسابرس        . مالي گروه مربوط باشد   
  .استبررسيهاي انجام شده توسط خود حسابرس بخش  تابع معموالً

  )45 و 44 هايبند: رك (كافي و مناسب بودن شواهد حسابرسي 
 و  چنانچه تيم حسابرسي گروه به اين نتيجه برسد كـه شـواهد حـسابرسي كـافي                 .62-ت 

كــسب نـشده اســت،  گـروه   بــه عنـوان پــشتوانه اظهـارنظر حــسابرسي   مناسـب 
رسي گروه ممكن است از حسابرس بخش بخواهد تـا روشـهاي الزم را              حساب تيم

برسي گـروه   در صورتي كه چنـين كـاري عملـي نباشـد، تـيم حـسا              . انجام دهد 
ـ            ممكن را ـاجـ ي بخـش    ـاست روشهاي مورد نظر خود را در مورد اطالعـات مال

  .دـكن
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 شناسايي شده   اعم از ( حسابرسي گروه از اثر جمعي تحريفها        مدير مسئول ارزيابي    .63-ت 
 را  وي،  )رساني شده توسط حسابرسان بخـش       توسط تيم حسابرسي گروه و اطالع     

سازد تا تعيين كند كه آيا صورتهاي مالي گروه به عنـوان يـك مجموعـه                  قادر مي 
  .واحد بطور بااهميتي تحريف شده است يا خير

   گروهراهبري اجرايي گروه و اركان ان مديررساني به اطالع

  )48 تا 46 هايبند: رك ( اجرايي گروه ان مديربهرساني  اطالع
رسـاني مـوارد      اطـالع   مربوط به  يهادربردارنده الزامات و رهنمود    ،240 استاندارد  .64-ت 

 اجرايي ممكن اسـت در تقلـب        كه مديران  اردي اجرايي و، در مو    انتقلب به مدير  
  .22باشد  ميراهبريدست داشته باشد، به اركان 

اطالعـات  بعضي از   گروه ممكن است مجبور به نگهداري محرمانه         مديران اجرايي   .65-ت 
هايي از مواردي كه ممكن است بـراي صـورتهاي           نمونه. حساس و بااهميت باشد   

آن بخش احتماالً از موارد يـاد       مديران اجرايي   مالي بخش بااهميت تلقي شود، اما       
  :شده مطلع نباشد، به شرح زير است

 دعاوي حقوقي احتمالي.  
 كنارگذاري داراييهاي عملياتي مهمطرحهاي . 

  از تاريخ ترازنامهپسرويدادهاي . 

 مهمهاي  تنامهوافقم.  

  )49 بند: رك ( گروه راهبري اركان رساني به اطالع
رساند، ممكن     گروه مي  راهبريموضوعاتي كه تيم حسابرسي گروه به اطالع اركان           .66-ت 

اطـالع تـيم حـسابرسي      است شامل مواردي باشد كه توسط حسابرسان بخش بـه           
                                                                                                                                        

 52-54، بندهاي 240استاندارد حسابرسي . 22



  600 استاندارد حسابرسي
  )شامل كار حسابرسان بخش(حسابرسي صورتهاي مالي گروه در مالحظات خاص 

  )1389نظر شده   تجديد(

  681

 و از نظر تيم حسابرسي گـروه نـسبت بـه مـسئوليتهاي اركـان                استگروه رسيده   
راهبـري گـروه    برقراري ارتباط با اركان     . شود   گروه بااهميت محسوب مي    راهبري

نمونـه،  بـراي   . دهـد   طي دوره حسابرسي گروه در مقاطع زماني مختلفي روي مـي          
 ممكـن اسـت پـس از        49بند   “ب”  و “الف”قسمتهاي  موضوعات مطرح شده در     

اينكه تيم حسابرسي گروه كاري كه قرار است در مـورد اطالعـات مـالي بخـشها                
طرفي ديگر، موضوع مطـرح     از  . رساني شود   انجام شود را تعيين كرده باشد، اطالع      

رسـاني    ممكن است در پايان كار حـسابرسي اطـالع         49 بند   “پ”شده در قسمت    
بـه  ممكن اسـت     49 بند   “ث”  و “ت”ر قسمتهاي   مطرح شده د  شود، و موضوعات    

  .رساني شود  اطالعهنگام وقوع
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  1پيوست 
  )19-تبند : رك (

كه تيم حـسابرسي گـروه قـادر بـه كـسب شـواهد               مثالي از اظهارنظر مشروط در مواردي     
  .پشتوانه اظهارنظر حسابرسي گروه نيستبه عنوان  كافي و مناسب يحسابرس

گروه به دليل محدوديت در دسترسـي بـه سـوابق حـسابداري،             در اين مثال، تيم حسابرسي      
شواهد حسابرسي كـافي و مناسـب        نتوانسته است بخش يا حسابرس بخش،     مديران اجرايي   

كـه حـسابداري آن بـا اسـتفاده از روش ارزش ويـژه انجـام        (  را بخش عمده يك  مرتبط با   
،  گروه گزارش شـده    زنامه ريال در ترا   ارد ميلي 15بخش به مبلغ    اين  . گردآوري كند ) شود  مي
  . ريال است ميليارد60ي گروه داراييهاجمع  و

 منتهـي بـه      حسابرسي شده بخـش بـراي سـال مـالي           صورتهاي مالي  ،تيم حسابرسي گروه  
 ي را كـه  و اطالعـات مـالي مرتبطـ    مطالعـه   را گزارش حسابرسي آن  و   13×1اسفند ماه    29

  .ه استكرد بررسي ،شود اري مينگهد بخش در رابطه با آنگروه مديران اجرايي توسط 

 حسابرسي گروه، تأثير محدوديت در كسب شواهد حـسابرسي كـافي و             مدير مسئول از نظر   
  .نيست) اساسي( است اما فراگير بااهميت بر صورتهاي مالي گروه ،مناسب

  گزارش حسابرس مستقل

  )سهامي عام(به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت نمونه 

  رتهاي مالي تلفيقي صونسبت بهگزارش 

 نمونه شامل ترازنامه تلفيقي گروه و شركت نمونه بـه          تلفيقي گروه و شركت      صورتهاي مالي 
 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقـد               13×1  ماه  اسفند 29تاريخ  

ي و يادداشتهاي توضـيح  براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،        نمونه  تلفيقي گروه و شركت     
  .مؤسسه، حسابرسي شده است اين توسط، ... تا 1
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  قبال صورتهاي مالي مسئوليت هيئت مديره در
شده طبق اسـتانداردهاي حـسابداري، بـا هئيـت مـديره             مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد    

شركت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط بـه تهيـه                
تقلب يا  از   عاري از تحريف بااهميت ناشي    اي كه اين صورتها       ونهگ است به صورتهاي مالي   

  .اشتباه باشد

  مسئوليت حسابرس
 ي براسـاس حـسابرس    شـده  يـاد  مـالي  صورتهاين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به      يت ا يمسئول
ـ   ي مزبور ا  ياستانداردها.  است ي حسابرس يشده طبق استانداردها   انجام ـ كنـد ا    يجـاب م ن ي

ـ ر   برنامـه  يا  گونـه   را بـه   يت و حسابرس  ي را رعا  يا  تار حرفه رف نييمؤسسه الزامات آ    و  يزي
  .سب شودكنان معقول ي، اطمي ماليت در صورتهايف بااهميكند كه از نبود تحر اجرا

 ديگـر  دربـاره مبـالغ و       ي كـسب شـواهد حـسابرس      ي برا يي روشها ي شامل اجرا  يحسابرس
، بـه قـضاوت     يسابرس حـ  يانتخـاب روشـها   .  است ي مال ياطالعات افشا شده در صورتها    

ـ از تقلـب     ي ناشـ  ي مال يت صورتها يف بااهم ي تحر ي خطرها يابيجمله ارز  حسابرس، از  ا ي
ـ  يخطرها، كنترلها اين   يابي ارز يبرا.  دارد ياشتباه، بستگ  ـ  مربـوط بـه ته     ي داخل ه و ارائـه    ي

نه بـه قـصد      ط موجود، و  ي مناسب شرا  ي حسابرس ي روشها يمنظور طراح   به ي مال يصورتها
ـ  ي، بررسـ  تجاري واحد ي داخل ي كنترلها يسبت به اثربخش  اظهارنظر ن   يحـسابرس . شـود   ي م

بـودن    اسـتفاده شـده و معقـول       ي حـسابدار  يها  هي مناسب بودن رو   يابين شامل ارز  يهمچن
 يت ارائـه صـورتها    يلك يابي ارز  نيز ره و يمد ئتي انجام شده توسط ه    ي حسابدار يهابرآورد

  . استيمال
 شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت بـه        كسب حسابرسي   كه شواهد اين مؤسسه اعتقاد دارد     

  .صورتهاي مالي، كافي و مناسب است
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  اظهارنظر مشروط مباني
 خـارجي كـه در طـي سـال          وابـسته د  واح(“ الف” در شركت    نمونهگذاري شركت     سرمايه
ميليارد ريال   15 به مبلغ    13×1 ماه    اسفند 29 به تاريخ در ترازنامه تلفيقي    ) استشده   تحصيل

مبلغ يك ميليارد ريـال      به“ الف” از سود خالص شركت      نمونهعكس شده، و سهم شركت      من
ايـن مؤسـسه    . منتهي به تاريخ مزبور گـزارش شـده اسـت         در صورت سود و زيان تلفيقي       

، “الـف  ”دليل محدوديت در دسترسي به اطالعات مالي، مـديريت و حـسابرس شـركت              به
شواهد حسابرسي كـافي و مناسـب در مـورد          قادر به كسب    ،  13×1  ماه اسفند 29 خيتار در

 نمونـه  ، و سـهم شـركت     “الـف ”در شـركت    نمونـه    گـذاري شـركت     مبلغ دفتري سـرمايه   
از ايـن بابـت      احتمالي   تعيين تعديالت نتيجه،   در. ه است  نبود  “الف ”خالص شركت  سود از
  .ميسر نگرديده است نمونهصورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي شركت  رب

   مشروطاظهارنظر
 مباني اظهارنظر مشروط،    مندرج در بند  موضوع  استثناي آثار احتمالي     ، به موسسهبه نظر اين    

 13×1اسفند مـاه   29نمونه در تاريخ   ، وضعيت مالي گروه و شركت     صورتهاي مالي ياد شده   
را براي سال مالي منتهي بـه تـاريخ   نمونه  گروه و شركت ي نقدهاي و جريان عملكرد مالي و  

 مطلـوب نـشان     نحـو  بـه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري،        ز تمام جنبه  مزبور، ا 
  .دهد مي

  مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي گزارش در

توجـه بـه ماهيـت ديگـر مـسئوليتهاي           شكل و محتواي اين بخش و گزارش حسابرس بـا         [
  .]گزارشگري حسابرس، متفاوت خواهد بود

  ]امضاي حسابرس[

  ]حسابرستاريخ گزارش [

  ] حسابرسي نيز درج شودمؤسسه در سربرگ تواند مي -رسنشاني حساب[



  600 استاندارد حسابرسي
  )شامل كار حسابرسان بخش(حسابرسي صورتهاي مالي گروه در مالحظات خاص 

  )1389نظر شده   تجديد(

  686

 حسابرسي گروه اثر محـدوديت در كـسب شـواهد حـسابرسي             مدير مسئول چنانچه به نظر    
 مـسئول  مـدير باشـد،   ) اساسـي (كافي و مناسب بر صورتهاي مالي گروه بااهميت و فراگيـر            

  .خواهد كردارائه نظر اظهارعدم  ،705 استانداردحسابرسي گروه طبق 
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  2پيوست 
  )23-تبند : رك (

  .كند  موضوعاتي كه تيم حسابرسي گروه در مورد آنها شناخت كسب مي نمونه

ـ   وسيعي از موضوعات را پوشش ميطيفهاي ارائه شده   نمونه ضـوعات  د، امـا تمـام مو  ده
  .دباش جامع نمي اين فهرست  ضمناًبط نيست وت گروه مر هرحسابرسيلزوماً براي 

   گروهعموميكنترلهاي 

  : گروه ممكن است شامل تركيبي از موارد زير باشدعموميكنترلهاي    .1

     بخـش و گـروه بـه منظـور گفتگـو در مـورد              مديران اجرايي   جلسات منظم بين
 . و بررسي عملكردكسب و كارپيشرفتهاي 

       معمول گزارشگري  مالي آنها، از جمله روال       عملكردنظارت بر عمليات بخشها و، 
 مقايسه آنها     با بودجه   را سازد عملكرد بخشها    گروه را قادر مي   مديران اجرايي   كه  

 . را انجام دهدالزمو اقدام 

   گروه، يعني فرايند شـناخت، تحليـل و        مديران اجرايي    خطر توسط    برآوردفرايند
مديريت خطرهاي تجاري، از جمله خطر تقلب كه ممكن است منجر به تحريـف              

 .لي گروه گرددبااهميت صورتهاي ما

        هـاي  ها و زيان  گروهـي و سـود       درون معـامالت نظارت، كنترل، تطبيق، و حـذف
 .گروهي وننيافته، و مانده حسابهاي در تحقق

               و ارزيـابي    فرايند نظارت بر به موقع بودن اطالعـات مـالي دريـافتي از بخـشها 
 .صحت و كامل بودن آن

      در تمام گروه يا بخـشي   آن كنترلهاي عمومي كه  سيستم فناوري اطالعات مركزي
 .از آن يكسان است
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   كه بـراي تمـام يـا برخـي از بخـشها              فناوري اطالعات  فعاليتهاي كنترلي سيستم 
 .مشترك است

 هاي خودارزيابي نظارت بر كنترلها، شامل فعاليتهاي حسابرسي داخلي و برنامه. 

 روشهاي گزارشگري مالي گروهدستورالعملي يكنواخت از جمله روشها . 

 هاي اخالقي نامه  هاي پيشگيري از تقلب و آئين  گروه مثل برنامهعموميهاي  برنامه. 

 بخشمديران اجرايي مسئوليت تعيين  اختيار و ضوابط تفويض. 

 گـروه محـسوب شـود    عمـومي حسابرسي داخلي ممكن است بخـشي از كنترلهـاي           .2
 ،61023 رداستاندا در   ).در مواردي كه كار حسابرسي داخلي متمركز است       مثال   براي(

 حـسابرسان داخلـي در      طرفـي   بـي نحوه ارزيابي تيم حسابرسي گروه از صالحيت و         
  .كه قرار است از كار آنها استفاده شود، مطرح شده است مواردي

  فرايند تلفيق

  :شناخت تيم حسابرسي گروه از فرايند تلفيق ممكن است شامل موارد زير باشد   .3

  :اريط با استانداردهاي حسابدموضوعات مرتب

  ش از استانداردهاي حسابداريبخمديران اجرايي ميزان شناخت.  

  حسابداري و حسابداري بخشها طبق استانداردهايتشخيصفرايند . 

  طبــق  قــسمتهاي قابــل گــزارش بــراي گزارشــگري قــسمتهاتــشخيصفراينــد 
 .استانداردهاي حسابداري

   تانداردهاي  طبق اس  اشخاص وابسته با   اشخاص وابسته و معامالت      تشخيصفرايند
 .حسابداري
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 صورتهاي مالي گروه، تغييـرات     تهيه و ارائه    هاي حسابداري استفاده شده در       رويه
بداري  سال مالي قبل، و تغييـرات حاصـل از اسـتانداردهاي حـسا             نسبت به آنها  

 .جديد يا تجديدنظر شده

   بخشهايي كه پايان سال مـالي آنهـا بـا           در مورد انجام تعديالت   معمول  روشهاي 
 .ن سال مالي گروه متفاوت استپايا

  :موضوعات مرتبط با فرايند تلفيق

   هـاي    گـروه بـراي كـسب شـناخت از رويـه          مديران اجرايي   مورد استفاده   فرايند
هــاي  حــسابداري بخــشها، و، در صــورت لــزوم، اطمينــان از بكــارگيري رويــه

 صـورتهاي   به منظـور تهيـه     مالي بخشها    اطالعاتحسابداري يكنواخت در تهيه     
صورت لـزوم تعـديل     ، و در    هاي حسابداري   در رويه   تفاوت تعييني گروه، و    مال

 .آنها طبق استانداردهاي حسابداري

   از كامـل بـودن،      اطمينـان كـسب   براي  گروه  مديران اجرايي    استفاده موردفرايند
 بـراي تهيـه صـورتهاي مـالي         صحت و به موقع بودن گزارشگري مالي بخـشها        

 .يتلفيق

 ريالت مالي بخشهاي خارجي به فرايند تسعير اطالعا. 

    مراحـل دسـتي و خودكـار         براي تلفيق شامل   نحوه سازماندهي فناوري اطالعات 
 . مختلف فرايند تلفيقمراحل در خودكارفرايند، و كنترلهاي دستي و 

   از  پـس گروه براي كسب اطالعات مربوط به رويـدادهاي         مديران اجرايي   فرايند 
 .تاريخ ترازنامه
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 :يا تعديالت تلفيقموضوعات مرتبط ب

    حـسابداري  تهيه، تصويب و پردازش ثبتهـاي        شامل،  يفرايند ثبت تعديالت تلفيق 
 .مربوط، و تجربه پرسنل مسئول تلفيق

 الزامي طبق استانداردهاي حسابدارييتعديالت تلفيق . 

 گردند  ميي تجاري رويدادها و معامالتي كه باعث ايجاد تعديالت تلفيقماهيت. 

  الت بين بخشهاماعاندازه متكرار، ماهيت و. 

          و  و سـودها  گروهـي      درون معـامالت روشهاي نظارت، كنترل، تطبيـق و حـذف 
 .گروهي نيافته، و مانده حسابهاي درون ي تحققزيانها

      تحـصيل شـده،     يداراييهـا خـالص    ارزش منصفانه    تعيينمراحل طي شده جهت 
نداردهاي  طبق اسـتا   روشهاي استهالك سرقفلي، و آزمون كاهش ارزش سرقفلي،       

 .حسابداري
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 شرايط يا رويـدادهايي كـه ممكـن اسـت حـاكي از خطرهـاي تحريـف بااهميـت                     نمونه
  .صورتهاي مالي گروه باشد

 شـرايط   دهد، اما تمام     وسيعي از شرايط يا رويدادها را پوشش مي        طيفهاي ارائه شده     نمونه
  .جامع نيستو اين فهرست لزوماً ود ندارد وجحسابرسي گروه كار در هر يا رويدادها 

 زمانكه تحصيل، واگذاري يا تجديد سا     در مواردي   ويژه   پيچيده گروه، به     ساختار 
 .افتد به دفعات اتفاق مي

 ،گيري غيرشفاف  از جمله فرايندهاي تصميمضعف ساختارهاي راهبري شركت. 

   عـات ناكـافي    ، از جملـه اطال    اثربخش نبـودن آن    گروه يا     عمومي كنترلهاينبود
 .عمليات بخشها نظارت بر عمليات و نتايج برايگروه مديران اجرايي 

 كشورهايي كه در معرض عواملي چـون مـداخالت دولـت در             بخشها در    جودو
، و  ارز سـود يـا      انتقـال زمينه سياستهاي پولي و بازرگاني، اعمال محدوديت بـر          

 . ارز هستندشديد نرخنوسانات 

   قراردادهـاي بلندمـدت يـا       اننـد خطر هستند، م  پر كه   فعاليتهاي تجاري بخشهايي 
 .مبادله ابزارهاي پيچيده يا جديد

   بخشها بايـد طبـق اسـتانداردهاي       كدام   اطالعات مالي     نسبت به اينكه   ابهامموارد
حسابداري، در صورتهاي مـالي گـروه گنجانـده شـود، بـراي مثـال اينكـه آيـا              

د در صورتهاي مـالي گـروه       دارند و باي  وجود  واحدهاي تجاري با مقاصد خاص      
 .گنجانده شوند يا خير

  غيرمعمول با اشخاص وابستهروابط و معامالت. 
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   انـد   گروهي كه تطبيق داده نشده      مانده حسابهاي درون  سابقه قبلي در مورد     وجود 
 .اند  با هم مغايرت داشتهيا

 اي كه در بيش از يك بخش منظور شده است الت پيچيدهماعوجود م. 

  اسـتفاده شـده   هـاي حـسابداري       هاي حسابداري متفاوت از رويه      بكارگيري رويه 
 .گروه توسط بخشهاصورتهاي مالي  در

     ـ          متفاوت بودن سالهاي مالي بخشها دي  كه ممكن اسـت جهـت دسـتكاري زمانبن
 .دمعامالت مورد استفاده واقع شو

 در گذشته ناقص يا غيرمجازيوجود تعديالت تلفيق . 

 ـ روه، يا م   مالياتي جسورانه داخل گ    رويكرد الت نقـدي كـالن بـا واحـدهاي         ماع
 .كنند تجاري كه در مناطق داراي مزاياي مالياتي فعاليت مي

 مالي بخشهاتغييرات مكرر حسابرسان صورتهاي . 
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  حسابرس بخشيه نمونه تأييد

 يـه ييدتأ.  به شـكل اسـتاندارد نيـست        حسابرس بخش   يههدف اين پيوست ارائه نمونه تأييد     
  .اي به دوره بعد تغيير كند ممكن است از يك حسابرس بخش به حسابرس ديگر و از دوره

  .شود  اغلب قبل از شروع حسابرسي اطالعات مالي بخش كسب مييهتأييد

  
  ]سربرگ حسابرس بخش[

  ]تاريخ[
  ] حسابرسي گروهمدير مسئولبه [

براي سال  ] م واحد تجاري اصلي   نا[اين تأييديه در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي گروه          
توسط آن مؤسسه، با هدف اظهارنظر در مورد اينكـه آيـا صـورتهاي              ] تاريخ[مالي منتهي به    
و نتـايج عمليـات و      ] تـاريخ [ وضعيت مالي گروه در      ،هاي بااهميت   تمام جنبه  مالي گروه، از  

هاي حـسابداري   جريان وجوه نقدآن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور را طبق استاندارد            
  . يا خير، تهيه شده استدهد نشان ميبه نحو مطلوب 

، مبنـي بـر   ............][ تـاريخ در  شـما را     .............. دريافت دستورالعمل مـورخ       موسسه اين
] تاريخ[براي سال مالي منتهي به      ] نام بخش [ اطالعات مالي    حسابرسيدرخواست از ما براي     

  .دپذير مي
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  :أييد اين موسسه استموارد زير مورد ت

 قـادر بـه   ]ذكـر داليـل  [بنا به داليل زيـر     /.شود  دستورالعمل آن موسسه رعايت مي     .1
 .نيستيم... رعايت 

اهشمند است دستورالعمل را از جهات      خو./ هستندابل فهم   قو  ها شفاف   دستورالعمل .2
 .شفاف نماييد] نكات مورد نظر[زير 

ما به مستندات حسابرسي مربـوط      با شما همكاري خواهيم كرد و امكان دسترسي ش         .3
 .را فراهم خواهيم ساخت

 :اين موسسه از موارد زير آگاه است

] نام واحد تجـاري اصـلي     [در صورتهاي مالي گروه     ] نام بخش [اطالعات مالي    )1
 .گنجانده خواهد شد

براي سال مـالي    ] بخشنام  [ اطالعات مالي    مشاركت در حسابرسي  ممكن است    )2
 . تشخيص دهيدرا ضروري] تاريخ[منتهي به 

ن، بـراي حـسابرسي      بـود   و، در صورت مناسب    كار ما را ارزيابي خواهيد كرد      )3
 .كنيد از آن استفاده مي] نام واحد تجاري اصلي[ گروهصورتهاي مالي 

توصيف بخش براي مثال واحـد      [،  ]نام بخش [اطالعات مالي   با حسابرسي   در ارتباط   
ـ   تجاري  فرعي تحت تملك كامل، واحد      تجاري   شاركت خـاص، واحـد     فرعـي، م
انجـام خـواهيم داد، مـوارد زيـر تأييـد      ] م واحد تجاري اصـلي   نا[،  ]وابستهتجاري  

  :شود مي

 در  هاي خـود  بـراي ايفـاي مـسئوليت     اي كه     اين موسسه از مفاد آيين رفتار حرفه       )1
، و طبق آن رفتـار      ي مالي گروه ضروري است شناخت دارد      حسابرسي صورتها 

و سـاير بخـشهاي     ] م واحد تجاري اصلي   نا[ به   ويژه، و با توجه    به.  كرد دخواه
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 و از الزامات    است مستقل   اي  اين موسسه باتوجه به مفاد آيين رفتار حرفه       گروه،  
] كننده مقـررات    تدويننام واحد   [اي منتشر شده      تعيين شده در آيين رفتار حرفه     

 . كردپيروي خواهد

 در  خـود ت   استانداردهاي حسابرسي كـه بـراي ايفـاي مـسئولي          اين موسسه از   )2
 و كـار خـود در       دحسابرسي صورتهاي مالي گروه ضروري است، شناخت دار       

را طبـق آن    ] تـاريخ [براي سال مالي منتهي بـه       ] بخش نام[مورد اطالعات مالي    
 .دادد استانداردها انجام خواه

 حـسابرسي  براي )خاصاز قبيل شناخت صنعت  (مهارتهاي الزم   اين موسسه از     )3
 .برخوردار استظر ن بخش موردات مالي اطالع

 در  خـود  كـه بـراي ايفـاي مـسئوليت          استانداردهاي حسابداري اين موسسه از     )4
 . شناخت دارد، مالي گروه ضروري استحسابرسي صورتهاي

نـام  [اطالعـات مـالي   خـالل حـسابرسي   شما را از هر گونه تغييري كه در    اين موسسه   
  . كردباال ايجاد خواهد شد، مطلع خواهد، در موارد ]بخش

  

  ]امضاي حسابرس[

  ]تاريخ[

  ] تواند در سربرگ مؤسسه نيز درج شود مي -نشاني حسابرس[
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  .شود  گنجانده مي در دستورالعمل تيم حسابرسي گروهنكاتي كه الزاماً يا حسب مورد

  .شخص شده استشود، با قلم ايتاليك مده  به اطالع حسابرس بخش رسان بايداين استانداردنكاتي كه طبق 
  :ريزي كار حسابرس بخش  مرتبط با برنامهنكات

   حسابرس بخـش، بـا آگـاهي از     اين كهدرخواست از حسابرس بخش براي تأييد 
موارد استفاده تيم حسابرسي گروه از كار وي، با تيم حسابرسي گـروه همكـاري               

 .خواهد كرد

 زماني تكميل كار حسابرسيجدول . 

   گروه و تـيم حـسابرسي      مديران اجرايي   توسط    شده ريزي  برنامه هايبازديدتاريخ
مـديران اجرايـي     حسابرس بخـش و      اريزي شده ب    برنامهجلسات  گروه، و تاريخ    

 .بخش

 هاي اصلي فهرستي از رابط 

    و  ،جـام شـود، مـوارد اسـتفاده از آن          توسـط حـسابرس بخـش ان       بايدكاري كه
ـ  اوليـه احـل  بـراي همـاهنگي تالشـها در مر   به عمل آمـده   توافقهاي    ول و در ط

ريزي شـده تـيم حـسابرسي گـروه در كـار              جمله مشاركت برنامه   حسابرسي، از 
 .حسابرس بخش

 گروه و، به ويژه، الزامات استقاللي حسابرس مرتبط باالزامات اخالقي . 

                  در مورد حسابرسي يا بررسي اطالعات مـالي بخـش، سـطح اهميـت بخـش، و
 .پوشي كرد ن چشماالتر از آتوان از تحريفهاي با مبالغ ب اي كه نمي آستانه
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   سـاير   ه اسـت، و    كـرد   گروه تهيـه    كه مديران اجرايي   اي  فهرست اشخاص وابسته 
 وابسته كه تيم حسابرسي گروه از وجود آنها مطلع است، و درخواسـتي              اشخاص

ان اي را كـه قـبالً توسـط مـدير           حسابرس بخش اشخاص وابسته   كه   مبني بر اين  
اند، به موقـع بـه اطـالع تـيم       شناسايي نشده گروه يا تيم حسابرسي گروه  اجرايي

 .حسابرسي گروه برساند

    هاي تحقق نيافتـه و     ها و زيان  گروهي و سود     در مورد معامالت درون    بايدكاري كه
 .گروهي انجام شود ونمانده حسابهاي در

 در مورد سـاير مـسئوليتهاي گزارشـگري قـانوني، بـراي مثـال               الزم ياييهاهنمار 
 . داخليهايراجع به اثربخشي كنترلمديران اجرايي عاي گزارشگري در مورد اد

  كه احتمـال دارد بـين تكميـل حـسابرسي اطالعـات مـالي بخـشها و                  در مواردي
 فاصله زماني وجـود  ،رد صورتهاي مالي گروه   گيري تيم حسابرسي گروه در مو       نتيجه

 . از تاريخ ترازنامهپس براي بررسي رويدادهاي راهنماييهاي الزمداشته باشد، 

 : كار حسابرس بخشانجامات مرتبط با نك

 يـك  تيم حـسابرسي گـروه از فعاليتهـاي كنترلـي         هاي حاصل از آزمونهاي       يافته  
براي تمام يا برخي از بخشها مشترك است، و آزمونهايي كـه            كه  سيستم پردازش   

 .قرار است توسط حسابرس بخش در مورد كنترلها انجام شود

     ناشـي از   (ايي شده صورتهاي مالي گـروه       خطرهاي عمده تحريف بااهميت شناس
، و درخواستي مبني بـر  دشو كه به كار حسابرس بخش مربوط مي   ) تقلب يا اشتباه  

رتهاي مالي گروه   اينكه حسابرس بخش هر گونه خطر عمده تحريف بااهميت صو         
كه در بخش شناسايي شده اسـت و همچنـين واكـنش            ) ناشي از تقلب يا اشتباه    (

 . كندطرها را به موقع گزارش بخش به اين خحسابرس
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 حسابرس داخلي، بر مبناي كار انجام شده در مـورد كنترلهـاي داخلـي               هاي  يافته 
 .بخشها يا كنترلهاي مربوط به آنها

 كـار انجـام شـده      طريـق   رساني به موقع شواهد حسابرسي كسب شـده از            اطالع
گـروه  مورد اطالعات مالي بخشها كه با شواهد حسابرسي كه تيم حـسابرسي              در

 .، متناقض استكرده است برآوردخطر موجود در سطح گروه را برمبناي آن 

                درخواست ارائه تأييديه مكتـوب مبنـي بـر رعايـت اسـتانداردهاي حـسابداري
بخش، يا يادداشتي مبني بر اينكه تفاوتهـاي موجـود بـين            مديران اجرايي    توسط
هـاي   رويـه هاي حـسابداري مـورد اسـتفاده در اطالعـات مـالي بخـش و                 رويه

 . افشا شده است،حسابداري مورد استفاده در صورتهاي مالي گروه

 بايد توسط حسابرس بخش مستندسازي شودضوعاتي كهمو . 

 :ساير اطالعات

 درخواستي مبني بر اينكه موارد زير به تيم حسابرسي گروه به موقع گزارش شود: 

o هـاي  آوردبر حسابداري، حسابرسي و گزارشگري مالي عمده، از جملـه           نكات
 .قضاوتهاي مربوطحسابداري و 

o موضوعات مربوط به وضعيت تداوم فعاليت بخش. 

o موضوعات مربوط به دعاوي حقوقي و ادعاها. 

o           انجـام كـار در مـورد        خـالل ضعفهاي بااهميت در كنترلهاي داخلـي كـه در 
اطالعات مالي بخش مورد توجه حسابرس بخش واقع شده است، و اطالعـاتي             

 .تقلب استكه حاكي از وجود 

                 درخواستي مبني بر اينكه تيم حسابرسي گروه از هر گونه رويـداد غيرمعمـول يـا
 .بااهميت، در اسرع وقت مطلع خواهد شد

       مورد اطالعات مـالي      در زمان تكميل كار در     41موضوعات فهرست شده در بند
 .شوداطالع تيم حسابرسي گروه رسانده  به ،بخش



  

  

  


