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   لياتك
 برخـورد بـا       چگـونگي    دربـاره    الزم   استانداردها و راهنماييهاي    ، ارائه استاندارد   اين  هدف   . 1

   بـار رسـيدگي      نخـستين    بـراي    مـالي    صورتهاي   كه   است  ، در مواردي     دوره   اول  هاي  مانده
. د باشـ    شـده    رسـيدگي    ديگـري    حـسابرس   ، توسـط     قبل   دوره   مالي  شود يا صورتهاي    مي

 نيـز     دوره   موجـود در اول      و تعهدات    احتمالي   از وجود بدهيهاي     شدن   آگاه   براي  حسابرس
  . كند  استاندارد استفاده تواند از اين مي

 مـوارد زيـر       دربـاره    قبـول    و قابل    كافي   بايد شواهدي    نخستين   در حسابرسي   حسابرس   . 2
  : كند گردآوري

 بـا     اثـري    جـاري    دوره   مـالي    بر صورتهاي    كه   دوره   اول  ايه   در مانده   نبود تحريف   -  الف
  . دارد اهميت

،    لـزوم    يـا در صـورت       جـاري    دوره   بـه    قبـل    آخـر دوره    هاي   مانده   انتقال  درستي  -   ب
  . مجدد آنها تجديدنظر و ارائه

ـ    صـحيح    يـا اِعمـال      حـسابداري    مناسـب   هاي   رويه   در اعمال   يكنواختي  -   پ  در   رات تغيي
  .  مربوط  افشاي  و كفايت  مالي  در صورتهاي  حسابداري هاي رويه

  

  هـاي   مانده.   است   وجود داشته    دوره   در اول    كه   حسابهايي   مانده  يعني    دوره   اول  هاي  مانده   . 3
  باشد و آثار هـر دو مـورد زيـر را مـنعكس      مي  قبل   دوره   پايان  هاي  بر مانده    مبتني   دوره  اول
  :كند مي

  .  گذشته هاي  دوره  مالي  و ساير رويدادهاي  معامالت-   الف
  .  گذشته  در دوره  مورد استفاده  حسابداري هاي  رويه-    ب

   اثبـات    را براي    الزم   قبال شواهد حسابرسي    ، حسابرس    نخستين   در حسابرسي    است   بديهي
  .  است  نكرده  گردآوري  دوره  اول هاي مانده
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     حسابرسـي روشهاي
   دوره   اول  هـاي    مانـده    بايـد دربـاره      حسابرس   كه   شواهد حسابرسي    قبول   و قابليت   كفايت   . 4

  : دارد  موارد زير بستگي  چون  موضوعاتي  كند به گردآوري
 واحد مورد رسيدگي  مورد استفاده  حسابداري هاي رويه  .  
 يـا خيـر، و در         اسـت    شده  حسابرسي   قبل   دوره   مالي   صورتهاي   امر كه   اين 

 هر   شامل (  استاندارد گزارش    از شكل   ، موارد عدول     حسابرسي   انجام  صورت
  ).  بند توضيحي گونه

 جاري  دوره  مالي  در صورتهاي  حسابها و خطر وجود تحريف ماهيت  .  
 جاري  دوره  مالي  صورتهاي  به  نسبت  دوره  اول هاي  مانده اهميت  .  

  

   دوره   اول  هاي   مانده   در تعيين    شده   استفاده   حسابداري  هاي   رويه   بودن   بايد مناسب   حسابرس    .5
  در صـورت  .  كند  ، ارزيابي    جاري   دوره   مالي   صورتهاي   كاربرد آنها را در تهيه      و يكنواختي 

   بـودن   ناسب بايد از م     يا كاربرد آنها، حسابرس      حسابداري  هاي   تغيير در رويه    وجود هرگونه 
  . شود  آنها مطمئن  به  مربوط  افشاي  جديد و كفايت هاي رويه

،    اسـت    شـده    حسابرسي   ديگري   حسابرس   توسط   قبل   دوره   مالي   صورتهاي   كه  در مواردي    . 6
توانـد بـا       مـي   اي   حرفه   الزامات   مجوز صاحبكار و رعايت      از كسب    پس   جانشين  حسابرس
   اول  هـاي    مانـده    را درباره    قبولي   و قابل   ، شواهد مناسب     قبلي  حسابرس   كاربرگهاي  بررسي
 و   اي   حرفـه    بايـد صـالحيت      جانـشين    موارد، حسابرس    گونه  در اين .  كند   گردآوري  دوره

   مـالي    صـورتهاي    حـسابرس   اگر گزارش .  قرار دهد    را مورد توجه     قبلي   حسابرس  استقالل
   بايد موضوعاتي    جاري   در دوره    جانشين  استاندارد باشد، حسابرس   غير   صورت   به   قبل  دوره
 قرار    خاص  ، مورد توجه     است   شده   حسابرس   استاندارد گزارش    از شكل    عدول   سبب  را كه 
  .دهد
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 را " اي  رفتـار حرفـه   آيين"   بايد الزامات  قبلي  با حسابرس از تماس  پيش   جانشين  حسابرس   . 7
  . قرار دهد رد توجه مو  باره دراين

   نتوانـسته    جانـشين    يا حـسابرس     نشده   حسابرسي   قبل   دوره   مالي   صورتهاي   كه  در مواردي    . 8
 بايـد      باال خـود را متقاعـد كنـد، حـسابرس           6 در بند      مندرج   از روشهاي    با استفاده   است

  . اجرا كند  زير را10 و 9   در بندهاي  شده  تشريح  روشهاي  چون  ديگري روشهاي

   شواهد حسابرسي   ، معموال برخي  )  دوره   اول  هاي  مانده (  جاري  در مورد داراييها و بدهيهاي       . 9
،    مثـال   بـراي .  شـود   ، گردآوري    جاري   دوره   حسابرسي   روشهاي   اجراي  تواند در جريان    مي

   دوره   طـي   ره دو   اول   پرداختنـي    حـسابهاي    يا پرداخـت     دريافتني   حسابهاي   وصول معموالً
  ، كامـل     بـدهي    و تعلـق     دارايي   وجود، مالكيت    به   مربوط   شواهد حسابرسي   اي  ، پاره   جاري
 مواد و كاال،     اما در مورد موجوديهاي   . كند   مي  ، تامين    دوره   آنها را در اول      و ارزشيابي   بودن

 از   ، اسـتفاده    نـابراين ب.  ، دشوارتر است     دوره   اول   موجودي   به   نسبت   حسابرس  متقاعد شدن 
 بـا     آن   و تطبيـق     جـاري    موجوديهـا در دوره      بـر شـمارش      نظارت  ، چون    اضافي  روشهاي
  ، آزمـون  )  جـاري    دوره   طـي   هـاي    رسيدها و حوالـه     با در نظر گرفتن    (  دوره   اول  موجودي
 سـود     نـسبت   ه و محاسـب     زماني   انقطاع   آزمون   و اجراي    دوره   اول   موجودي   اقالم  ارزشيابي
   و قابـل    مناسـب   تواند شواهد حسابرسي     روشها مي    از اين   تركيبي.   است  ، ضروري   ناخالص
  . كند  را فراهم قبولي

،    ثابـت   ، ماننـد داراييهـاي       غيرجـاري    داراييهـا و بـدهيهاي       دوره   اول  هـاي   در مورد مانده     . 10
   دوره   اول  هاي   مانده   پشتوانه   معموال مدارك   ، حسابرس    بلند مدت   گذاريها و بدهيهاي    سرمايه

  ل او  هـاي    بتواند در مورد مانده      است   ممكن   موارد، حسابرس   در برخي . كند   مي  را رسيدگي 
   دريافـت    تاييديـه    ثالـث   گذاريها، از اشخاص     و سرمايه    بلندمدت   بدهيهاي  ، مثال براي    دوره
   اضـافي    حـسابرسي    روشهاي   ناگزير از اجراي     است   ممكن  در ساير موارد، حسابرس   . كند
  .باشد
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     حسابرس  و گزارش گيري نتيجه
   شد، شواهد حسابرسي     باال مطرح    بندهاي  در   كه   روشهايي   نتواند با اجراي    اگر حسابرس    .11

   حـسابرس    آورد، گـزارش     بدسـت    دوره   اول  هاي   مانده   را درباره    قبولي   و قابل   مناسب
  : از موارد زير باشد  يكي بايد حاوي

  :  مثال  ، براي  نظر مشروط-   الف
   اسـفند  29   در تـاريخ    ريـال  ...   مبلغ   مواد و كاال به       موجوديهاي    بر شمارش    موسسه  اين" 
   بـه    موسـسه    ايـن    از انتخـاب     مزبور پيش    شمارش  ؛ زيرا، تاريخ     است   نكرده   نظارت 13×1

   از سـاير روشـهاي       بـا اسـتفاده      اسـت    نتوانـسته    موسـسه   اين.   است   بوده   حسابرس  عنوان
  . مقادير موجوديها متقاعد كند  به  نيز خود را نسبت حسابرسي

   بود در صـورت      ممكن   كه   از تعديالتي    ناشي   آثار احتمالي    استثناي  ، به    موسسه   نظر اين    به
   آن   دوره   اول   در مورد مانده     اطمينان   مواد و كاال و حصول       موجوديهاي   بر شمارش   نظارت

در  ...   شـركت    مـالي    در بـاال، وضـعيت       ياد شده    مالي   شود، صورتهاي   موجوديها مشخص 
   تاريخ   به   منتهي   سال   رابراي   نقد آن    وجوه   و جريان    عمليات   و نتايج  13×2سفند   ا 29  تاريخ

   نـشان    نحـو مطلـوب      بـه    حسابداري   استانداردهاي   طبق   با اهميت   هاي   جنبه  مزبور، از تمام  
  ".دهد مي

  . اظهارنظر  عدم - ب  
 يـا     و نظـر مـشروط       مالي  يت وضع   درباره  نظر مقبول : ، مانند    متفاوت  اظهارنظرهاي -    پ

  :  مثال براي ،   عمليات  نتايج  اظهارنظر درباره عدم
   اسـفند  29   در تـاريخ    ريـال  ...   مبلغ   مواد و كاال به      موجوديهاي   بر شمارش    موسسه  اين" 
   بـه    موسـسه    ايـن    از انتخـاب     مزبور پيش    شمارش  ؛ زيرا، تاريخ     است   نكرده   نظارت 13×1

   از سـاير روشـهاي       بـا اسـتفاده      اسـت    نتوانـسته    موسـسه   اين.   است   بوده  ابرس حس  عنوان
  . مقادير موجوديها متقاعد كند  به  نيز خود را نسبت حسابرسي
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  :  موسسه  نظر اين  به

  هـاي   جنبه ، از تمام13×2 اسفند  29   را در تاريخ     آن   مالي  وضعيت ...   شركت  ترازنامه  - الف
  ".دهد  مي  نشان  نحو مطلوب  به  حسابداري  استانداردهاي ق طب با اهميت

    عمليـات    بـا نتـايج      در بنـد بـاال، در ارتبـاط          شـده    تشريح   موضوع   اهميت   دليل  به  -  ب
   عمليـات    نتايج   به   نسبت   موسسه  ، اين 13×2 اسفند   29   به   منتهي   سال  براي ...  شركت
  .كند  اظهار نمي  مزبور، نظري  تاريخ  به  منتهي ال س  براي  نقد شركت  وجوه و جريان

   دوره   مـالي    بر صـورتهاي     آثار با اهميتي     باشد كه    تحريفاتي   حاوي   دوره   اول  هاي  اگر مانده    . 12
   برساند و بـا اجـازه        مديريت   آگاهي   را به    موضوع   بايد اين    دارد، حسابرس   مورد رسيدگي 

  اگـر اثـر تحريـف     .  كند   آگاه   الزم   اقدام   هرگونه   انجام  ا نيز براي   ر   قبلي  ، حسابرس   مديريت
 باشـد،     و افـشا نـشده       مـنعكس    جاري   دوره   مالي   در صورتهاي    مناسب  اي   گونه  مزبور به 
  . يا مردود اظهار كند ، نظر مشروط  موضوع  اهميت  به  بايد با توجه حسابرس

 در مـورد      شـده    اعمـال   هـاي    با رويـه     مورد رسيدگي   ره دو   حسابداري  هاي   رويه  چنانچه   . 13
 و افـشا      مـنعكس    مناسـب   اي   گونه   به   نباشد و تغيير روش      يكنواخت   دوره   اول  هاي  مانده
 يـا مـردود اظهـار        ، نظر مـشروط      موضوع   اهميت   به   بايد با توجه     باشد، حسابرس   نشده
  .كند

   جانـشين    باشد، حسابرس    كرده   استاندارد ارائه    گزارش  غير از    گزارشي   قبلي  اگر حسابرس    . 14
   دوره   مـالي    را بـر صـورتهاي       قبلي   حسابرس   در گزارش    شده   مطرح  بايد آثار موضوعات  

 در   قبلـي   حـسابرس   در گزارش  شده  مطرح    اگر موضوعات   . كند   ارزيابي  مورد رسيدگي 
 باشـد،     اهميـت    و داراي    مطـرح   همچنـان  نيز     مورد رسيدگي    دوره   مالي  مورد صورتهاي 

  ، هر موضـوع      است  بديهي.   كند  ، تعديل    با آن    بايد نظر خود را متناسب       جانشين  حسابرس
   دربـاره    جانـشين    نظر حسابرس    تعديل  ، لزوما سبب     قبلي   حسابرس   در گزارش    شده  مطرح

   در دامنـه    ، اگـر محـدوديتي      مثـال   شـود؛ بـراي      نمـي    مورد رسيدگي    دوره   مالي  صورتهاي
   مـواد و كـاال در اول         موجوديهـاي    مانده   بودن   نامشخص   دليل   به   قبلي   حسابرس  رسيدگي
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   يـا عـدم      نظـر مـشروط      بابـت    نبايد از آن     جانشين  ، حسابرس    است   وجود داشته    قبل  سال
  . كند اظهارنظر ارائه

  

   اجرا تاريخ
 و 1378از اول فـروردين        آن   مالي   دوره   كه   مالي   صورتهاي  برسي حسا   براي استاندارد  اين   . 15

  . االجراست د، الزموش ميشروع   از آن پس


