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  كليات
مورد مـسئوليتهاي حـسابرس       ، ارائه استانداردها و راهنماييهاي الزم در      استانداردهدف اين      .1

اين استاندارد در مواردي كه صورتهاي مـالي خالصـه          .   است اي  درباره  اطالعات مقايسه   
گونـه    در ايـن  (ارائه مي شود، كاربرد نـدارد       حسابرسي شده    صورتهاي مالي    همراه  شده به 
  ). مراجعه شود،8002 و ،7201 هاياستانداردبه موارد 

اهميـت،  منطبـق    باهاي   از تمام جنبهاي حسابرس بايد اطمينان يابد كه اطالعات مقايسه        .2
  .با استانداردهاي حسابداري است

  : شود دو شكل زير ارائه مي از يكي به اطالعات مربوط به دوره مالي گذشته   .3
عنـوان    ي مبالغ و ساير اطالعات مربوط به دوره گذشته كه به           يعن اي  اطالعات مقايسه   -الف

ارتباط با مبالغ و اطالعات افشا شده        منظور استفاده در    بخشي از صورتهاي مالي و به     
. شود  ارائه مي ) شود   گفته مي  "اقالم دوره جاري   "كه در اين استاندارد     (دوره جاري   

 قابل ارائـه    تنهايي شود و به    ، صورتهاي مالي كامل محسوب نمي     اي  اطالعات مقايسه 
اين اطالعات، جزيي الينفك از صورتهاي مالي دوره جاري اسـت كـه تنهـا               . نيست

 .شود ارتباط با اقالم دوره جاري مطالعه مي در

 يعني مبالغ و ساير اطالعات مربوط به دوره گذشـته كـه              اي  صورتهاي مالي مقايسه    -ب 
صـورتهاي مـالي    . شـود   اري ارائـه مـي    منظور مقايسه با صورتهاي مالي دوره جـ         به

، جزيـي از    )نشامل صورتهاي مالي اساسـي و يادداشـتهاي توضـيحي آ          ( اي  مقايسه
 .هم قابل ارائه استشود و به تنهايي  صورتهاي مالي دوره جاري محسوب نمي

                                                                                                                                     
  

 “صورتهاي مالي حسابرسي شده ساير اطالعات مندرج در گزارشهاي حاوي”، 720استاندارد حسابرسي . 1

  “)1390تجديد نظر شده (مالحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص ”، 800استاندارد حسابرسي . 2
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تفاوتهاي اساسي در گزارش حسابرس نسبت به اطالعات مربـوط بـه دوره مـالي گذشـته                    .4
  : ستزير ا شرح به

اي، گزارش حسابرس تنها به صـورتهاي مـالي دوره            موارد ارائه اطالعات مقايسه     در  -الف
  .كند جاري اشاره مي

هـايي    ، گزارش حسابرس به هريك از دوره      اي  در موارد ارائه صورتهاي مالي مقايسه       -ب 
  .كند كه صورتهاي مالي آن ارائه شده است اشاره مي

نحـوه ارائـه صـورتهاي       "عنـوان     بـا  1ارد حسابداري شماره    باتوجه به اين كه در استاند        .5
  در اين اسـتاندارد راهنماييهـاي الزم         ، الزامي شده است   اي   افشاي اطالعات مقايسه   "مالي
 و گزارشـگري آنهـا ارائـه        اي  باره مسئوليتهاي حسابرس نسبت به اطالعات مقايسه       درتنها  
  .شود مي

  مسئوليتهاي حسابرس
 بـا  اي هد كافي و قابـل قبـولي را دربـاره انطبـاق اطالعـات مقايـسه         حسابرس بايد شوا     .6

مراتب   اي، به   اطالعات مقايسه   ميزان رسيدگي به   .استانداردهاي حسابداري بدست آورد   
ست و معموالًبـه حـصـول اطمينــان از صـحيح و            از حسابرسي اقالم دوره جاري ا     كمتر  

روشـهاي حـسابرسي   . شـود  مـي بنـدي آنهـا محـدود      مناسب بودن نحـوه انعكاس و طبقه     
  : گردد ارزيابي موارد زير اجرا مي منظور بهاي  اطالعات مقايسه

حـسابداري مـورد اسـتفاده دربـاره اطالعـات          هـاي     يكنواختي در بكارگيري رويـه      -الف
صـورت وجـود تغييـر رويـه، اعمـال           اي نسبت به اقالم دوره جـاري و در          مقايسه

  .اصالحات و يا افشاي مناسب
 با مبالغ و مـوارد افـشا شـده در صـورتهاي مـالي دوره                اي  باق اطالعات مقايسه  انط  -ب  

  .گذشته يا اعمال اصالحات و يا افشاي مناسب
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در مواردي كه صورتهاي مالي دوره گذشته توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است،                .7
راهنماييهـاي  كند و      باال ارزيابي مي   6بند   شرح  به را   اي  حسابرس جانشين اطالعات مقايسه   

  .گيرد را نيز بكار مي ،5103استاندارد ارائه شده در 

در مواردي كه صورتهاي مالي دوره گذشته حسابرسي نشده اسـت، حـسابرس اطالعـات                  .8
 ،510اسـتاندارد   كند و راهنماييهاي ارائه شده در          باال ارزيابي مي   6 بند شرح  به را   اي  مقايسه

  .گيرد را بكار مي

هنگام حسابرسي صورتهاي مالي دوره جـاري از احتمـال وجـود تحريـف              اگر حسابرس      .9
كند كه    را اجرا مي   بيشتري    روشهاي حسابرسي  ، آگاه شود  اي  اهميتي در اطالعات مقايسه    با

  .دهد ن شرايط، ضروري تشخيص ميدر آ

  گزارشگري
 ؛ زيـرا،  دربـاره      اشـاره كنـد    اي  حسابرس نبايد در گزارش خود بـه اطالعـات مقايـسه            .10

عنـوان يـك مجموعـه واحـد          اي، بـه    صورتهاي مالي دوره جاري، شامل اطالعات مقايـسه       
  .كند اظهارنظر مي

، اشاره مشخصي به اطالعات     17 تا   12شرايط مندرج در بندهاي      گزارش حسابرس تنها در     .11
  . خواهد داشتاي مقايسه

ـ                 .12 اوي نظـر   در مواردي كه گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مـالي دوره گذشـته ح
مشروط، عدم اظهارنظر يا نظر مردود بـوده و موضـوعي كـه باعـث تعـديل گـزارش                   

مندرج در صفحه از دو روش  گرديده هنوز برطرف نشده است،  حسابرس بايد به يكي      
  : ، حسب مورد، عمل كندبعد

                                                                                                                                     
  

 “هاي اول دوره  مانده- حسابرسي نخستين ” ،510  حسابرسياستاندارد. 3
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چنانچه موضوع مورد نظر بر اقالم دوره جاري نيز اثر داشته باشد، حسابرس بايد                -الف
، گـزارش خـود را       و اقـالم دوره جـاري      اي  ره به آثار آن بر اطالعات مقايسه      با اشا 

  .تعديل كند

چنانچه موضوع مورد نظر بر اقالم دوره جاري اثر نداشته باشد، حسابرس بايد بـا                 -ب  
  .اي، گزارش خود را تعديل كند اشاره به آثار آن بر اطالعات مقايسه

ـ          .13 ه صـورتهاي مـالي دوره گذشـته حـاوي نظـر            در مواردي كه گزارش حسابرس نسبت ب
مشروط، عدم اظهارنظر يا نظر مردود بوده است و موضوعي كه باعث تعديل گزارش شده               

باشـد،  اي مناسب نيز در صورتهاي مالي دوره جاري افشا شـده              گونه  بود برطرف شده و به    
ارش گـز اي به موضوع منـدرج در         حسابرس در گزارش دوره جاري خود معموال  اشـاره        

 توانـد ايـن   اما چنانچه حسابرس ضروري تشخيص دهـد مـي      . دوره گذشته نخواهد داشت   
  .موضوع را در يك بند تاكيد بر مطلب خاص در گزارش خود بياورد

صـورتهاي مـالي دوره جـاري از          در حـسابرسي    حسابرس  در برخي شرايط خاص، چنانچه      .14
گذشته اثر داشـته امـا گـزارش        اهميتي آگاه شود كه بر صورتهاي مالي دوره          تحريف با 

اي مناسـب تجديـد       گونـه    نيز به  اي  مربوط از اين بابت تعديل نشده و اطالعات مقايسه        
 بايد گزارش خود را دربـاره صـورتهاي مـالي دوره جـاري از بابـت                ارائه نگرديده است  

  . تعديل كنداي اطالعات مقايسه

س ديگري حـسابرسي شـده      در مواردي كه صورتهاي مالي دوره گذشته توسط حسابر          .15
مـوارد زيـر     باشد، حسابرس جانشين بايد در گزارش خود،  پس از بند اظهار نظـر،  بـه                

  : اشاره كند

تصريح اين كه صورتهاي مالي دوره گذشته توسط حسابرس ديگـري حـسابرسي               -الف
  .شده است

  .نوع اظهارنظر و تاريخ گزارش حسابرس قبلي  -ب  
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در مواردي كه صورتهاي مالي دوره گذشته حسابرسي نگرديده است، حـسابرس بايـد                .16
 حـسابرسي   اي  از بند اظهارنظر،  تصريح كند كه اطالعات مقايـسه          در گزارش خود، پس   

 اين تاكيد از مسئوليت حـسابرس نـسبت بـه اجـراي روشـهاي مناسـب و                  . نشده است 
ـ    هاي ابتداي سال    ضروري درباره مانده   ايـن موضـوع كـه اطالعـات        .  كاهـد   ي جاري،  نم

  .شود ميروشني افشا  اي حسابرسي نشده است در صورتهاي مالي سال جاري به مقايسه

 حـسابرسي نـشده اسـت و حـسابرس دوره جـاري             اي  در مواردي كه اطالعات مقايسه      .17
، حسابرس بايد از مـديريت      كند   برخورد مي  اي  در اطالعات مقايسه  اهميتي   تحريف با   به

خـوددداري مـديريت از      صـورت  در را تجديد ارائه كند و       اي  هد اطالعات مقايسه  بخوا
  .انجام آن بايد گزارش خود را از اين بابت تعديل كند

  تاريخ اجرا
 و 1384 از اول فـروردين      آنمالي   براي حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره        استانداردين  ا  .18

   .شود الزم االجراست  آن شروع مياز پس
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  پيوست
  ی از گزارش حسابرسيها نمونه

  
   الف- 12حسابرس براي شرايط توصيف شده در بند   گزارش  نمونه:  اي مقايسه   اطالعات–الف 

  گزارش حسابرس مستقل
  …به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت 

 و صورتهاي سود و زيان، سـود و زيـان           13×2 ماه  اسفند  29  در تاريخ     …ترازنامه شركت      .1
ريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه بـا يادداشـتهاي                جامع و ج  

مـسئوليت  .  پيوست، مورد حسابرسي اين مؤسـسه قـرار گرفتـه اسـت            …توضيحي يك تا    
شـركت و مـسئوليت ايـن مؤسـسه، اظهـارنظر نـسبت بـه                مديره هيات با صورتهاي مالي 

  .، استصورتهاي مالي مزبور براساس حسابرسي انجام شده

اسـتانداردهاي  .  حسابرسي اين مؤسسه براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است           .2
ريزي و اجـرا كنـد كـه از           مؤسسه، حسابرسي را چنان برنامه    كند كه اين      مزبور ايجاب مي  

حـسابرسي  .  در صورتهاي مالي،  اطمينـاني معقـول بدسـت آيـد            اهميت بانبود تحريفي   
پشتوانه مبالغ و اطالعات مندرج در صـورتهاي        اي به شواهد      نمونهازجمله شامل رسيدگي    

استفاده شـده    حسابداريهاي    حسابرسي همچنين، شامل ارزيابي اصول و رويه      .  مالي است 
هيات مديره و ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مـالي         عمل آمده توسط      هاي عمده به  برآوردو  

جام شده مبنـايي معقـول بـراي اظهـارنظر          اين مؤسسه اعتقاد دارد كه حسابرسي ان      .  است
  .كند فراهم مي

 مبلغـي از بابـت      13×1 آمده است، از ابتداي سـال        …گونه كه در يادداشت توضيحي     همان   .3
استهالك داراييهاي ثابت در صورتهاي مالي شركت منظور نشده است كه اين امر مغاير بـا                

ي شركت بـه روش نزولـي و بـا          چنانچه براي ساختمانها  .  استانداردهاي حسابداري است  
  درصد در    … آالت و تجهيزات آن به روش خط مستقيم و با نرخ              درصد و ماشين    … نرخ
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ـ  …  به ترتيب مبلغ   13×1 و   13×2، زيان سالهاي    شد  سال استهالك در نظر گرفته مي      ال و   ري
ي  افزايش و داراييهاي ثابت شركت بابت استهالك انباشـته، در پايـان سـالها               ريال … مبلغ

پايـان   ريـال كـاهش و زيـان انباشـته در            …  ريال و مبلـغ    …  به ترتيب مبلغ   13×1 و 13×2
 .يافت افزايش ميريال  …   ريال و مبلغ…  به ترتيب مبلغ13×1 و 13×2سالهاي

 باال، صورتهاي مالي ياد شده در       3استثناي آثار مورد مندرج در بند         نظر اين موسسه،  به     به   .4
 و نتايج عمليات و جريان وجـوه        13×2 ماه  اسفند  29 در تاريخ    …تشرك باال، وضعيت مالي  

، طبـق   هـاي بـا اهميـت       تاريخ مزبـور، از تمـام جنبـه        به منتهي مالي سال براي را آن نقد
  .دهد نحو مطلوب نشان مي استانداردهاي حسابداري، به

 
  مؤسسه حسابرسي  13×3  خردادماه  23
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  ب -12سابرس براي شرايط توصيف شده در بند نمونه گزارش ح:  اي اطالعات مقايسه  -ب 

  گزارش حسابرس مستقل
  …به  مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت 

  
 و صورتهاي سود و زيـان، سـود و زيـان            13×2 ماه اسفند 29 در تاريخ    … ترازنامه شركت    .1

هاي بـا يادداشـت      همراه  به تاريخ مزبور،    جامع و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي         
مسئوليت اين  .   پيوست،  مورد حسابرسي اين مؤسسه قرار گرفته است         … تا توضيحي يك 

صورتهاي مالي با هيات مديره شـركت و مـسئوليت ايـن مؤسـسه، اظهـارنظر نـسبت بـه                    
  .صورتهاي مالي مزبور براساس حسابرسي انجام شده است

اسـتانداردهاي  .  ه است حسابرسي اين مؤسسه براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شد          .2
ريزي و اجـرا كنـد كـه از           مؤسسه، حسابرسي را چنان برنامه    كند كه اين      مزبور ايجاب مي  

جمله   حسابرسي از .  اهميت در صورتهاي مالي، اطميناني معقول بدست آيد        نبود تحريفي با  
پشتوانه مبالغ و اطالعات منـدرج در صـورتهاي مـالي           اي به شواهد      شامل رسيدگي نمونه  

هاي حـسابداري اسـتفاده شـده و          حسابرسي همچنين، شامل ارزيابي اصول و رويه      .  ستا
عمل آمده توسط هيات مديره و ارزيابي كليت ارائه صـورتهاي مـالي              بههاي عمده   برآورد
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه حسابرسي انجام شده مبنـايي معقـول بـراي اظهـارنظر                .  است

  .كند فراهم مي

  عنوان حـسابرس شـركت انتخـاب شـده اسـت،       به13×1ين مؤسسه طي سال     از آنجا كه ا      .3
 نظارت نداشته و نتوانـسته اسـت        13×1بر شمارش موجوديهاي مواد و كاالي ابتداي سال         

با اجراي ساير روشهاي حسابرسي نيز از درستي مبلغ موجوديهاي مـواد و كـاالي ابتـداي                 
از عوامل اصلي    ي ابتداي دوره يكي   موجودي مواد و كاال   .  اطمينان حاصل كند   13×1سال  

مورد نتايج  و اين مؤسسـه نتوانستـه است تعديـالت ضروري در تعيين نتايج عمليات است
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گزارش ايـن مؤسـسه نـسبت بـه         .  را تعيين كند   13×1عمليات و سود انباشته ابتداي سال       
  . بود  نيز از اين بابت مشروط شده13×1  اسفندماه 29صورتهاي مالي سال منتهي به 

استثناي آثار تعديالت احتمالي كه درصورت نبود محدوديت مندرج           نظر اين موسسه، به    به   .4
، صورتهاي مالي يـاد شـده در بـاال،          يافت  ي ضرورت م  اي   باال بر اطالعات مقايسه    3در بند 

 و نتايج عمليات و جريان وجـوه نقـد      13×2 ماه اسفند 29 در تاريخ    …وضعيت مالي شركت  
اهميـت، طبـق    بـا هـاي   ل مـالي منتهـي بـه تـاريخ مزبـور، از تمـام جنبـه         آن را براي سا   

  .دهد نحو مطلوب نشان مي استانداردهاي حسابداري، به
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