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  کلیات

  دامنه کاربرد

 اسـتاندارد  ر ایند. رد داردـکاربنیز روه ـورد حسابرسی گـم حسابرسی دراستانداردهـاي   . 1

، به ویـژه  کاربرد دارد گروه خصوص حسابرسیمالحظات خاصی مطرح شده است که در 

  .ده حسابرسان بخش استمواردي که دربرگیرن

حسابرس در حسابرسی صورتهاي مالی غیر از صورتهاي مالی گـروه، از خـدمات    چنانچه  . 2

مفید واقـع   ،تعدیالت مناسب با اعمالتواند  می استانداردحسابرسان دیگر استفاده کند، این 

رسـی  واتواند براي نظارت بر شـمارش موجـودي کـاال یـا      براي مثال، حسابرس می. شود

  .از خدمات حسابرس دیگر استفاده کند ،داراییهاي ثابت مشهود در یک مکان دور

حسابرس بخش ممکن است به موجب قانون، مقـررات یـا بـه دالیـل دیگـري ملـزم بـه          . 3

تـیم حسابرسـی گـروه ممکـن اسـت      . صورتهاي مالی یک بخش باشد بهنسبت اظهارنظر 

کسب شواهد حسابرسی براي حسابرسی گروه، تصمیم بگیرد از شـواهد پشـتوانه   منظور  به

صورتهاي مالی بخش استفاده کنـد؛ در ایـن مـورد نیـز الزامـات ایـن        نسبت بهاظهارنظر 

  )1-تبند : رك( .شود بکار گرفته میاستاندارد 

حسابرسی گروه ملزم اسـت از صـالحیت و تواناییهـاي     مدیر مسئول ،2201استاندارد طبق   . 4

دهنـد، از جملـه حسابرسـان بخـش،      مناسب افرادي که حسابرسـی گـروه را انجـام مـی    

حسابرسی گـروه همچنـین مسـئول هـدایت،      مدیر مسئول. اطمینان حاصل کندمجموع  در

  .و عملکرد حسابرسی گروه است سرپرستی

نظر از اینکه تیم حسابرسی گروه یا حسـابرس بخـش،    حسابرسی گروه، صرف مسئولمدیر   . 5

 .دگیـر  می بکار را 220الزامات استاندارد دهند،  حسابرسی اطالعات مالی بخش را انجام می

کند تا در شرایطی کـه حسابرسـی    حسابرسی گروه کمک می مدیر مسئولبه استاندارد این 

                                                
 ”)1386تجدیدنظر شده (کنترل کیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی “، 220استاندارد حسابرسی . 1
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را  220 شـود، الزامـات اسـتاندارد    سان بخش انجام میمالی بخشها توسط حسابر اطالعات

  .اجرا کند

خطر حسابرسی، تابع خطر تحریف بااهمیت در صورتهاي مالی و خطر عـدم کشـف ایـن      . 6

یکـی   ؛دارد ءدو جز عدم کشف در حسابرسی گروه، خطر. 2تحریفها توسط حسابرس است

توانـد   کـه مـی   حسابرس بخـش  خطر عدم کشف تحریف در اطالعات مالی بخش توسط

باعث ایجاد تحریف بااهمیت در صورتهاي مالی گروه گردد، و دیگري خطر عـدم کشـف   

پـردازد کـه تـیم     به موضوعاتی مـی استاندارد این . ن تحریفها توسط تیم حسابرسی گروهای

 بـرآورد در روشهاي حسابرسی گروه براي تعیین ماهیت، زمانبندي و حدود مشارکت خود 

مـالی   اطالعـات سی الزم که توسط حسابرسـان بخـش در مـورد    خطر و روشهاي حسابر

از این مشارکت کسب شـواهد حسابرسـی   هدف . دهد مدنظر قرار می شود، اجرا میبخشها 

  .کافی و مناسب پشتوانه اظهارنظر حسابرسی در مورد صورتهاي مالی گروه است

  تاریخ اجرا

و پس  1/1/1391دوره مالی آنها از براي حسابرسی صورتهاي مالی گروه که استاندارد این   . 7

  .االجراست شود، الزم از آن شروع می

  اهداف

  :عبارت است ازاهداف حسابرس   . 8

  قبول یا رد حسابرسی صورتهاي مالی گروه، گیري نسبت به تصمیم  .الف

برقراري ارتباط شفاف با حسابرسان بخش راجع بـه دامنـه و زمانبنـدي حسابرسـی       .ب 

  هاي آنان، و و یافته اطالعات مالی بخشها

                                                
 .21، بند ”هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهاي مالی“، 200ارد حسابرسی استاند. 2
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کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطالعات مـالی بخشـها و فراینـد      .پ 

هـاي   تلفیق، به منظور اظهارنظر در مورد اینکه آیا صورتهاي مالی گروه، از تمام جنبه

  .تهیه شده است یا خیربااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري 

  تعاریف

  :زیر با معانی مشخص شده براي آنها بکار رفته استاصطالحات ، استاندارددر این   . 9

بخش یا گـروه بـراي   اجرایی  د تجاري یا فعالیت تجاري که مدیرانیک واح. بخش  .الف

  .شـود  در صـورتهاي مـالی گـروه گنجانـده      بایـد  ود نکن اطالعات مالی تهیه می آن

  )4-تتا  2-ت هايبند: رك (

هاي  ، خواستهحسابرسی اطالعات مالی یک بخشدر حسابرسی که . حسابرس بخش  .ب 

 .دهـد  مـی  کمـک بـه حسابرسـی گـروه انجـام      تیم حسابرسی گروه را نیز به منظور

  )7– تبند  : رك(

  .مسئول تهیه اطالعات مالی یک بخش ان اجراییمدیر. بخش ان اجراییمدیر  .پ 

خـش  بـراي یـک ب   که توسط تیم حسابرسی گروه یسطح اهمیت. سطح اهمیت بخش  .ت 

  .شود تعیین می

تمام بخشهایی که اطالعات مالی آنهـا در صـورتهاي مـالی گـروه گنجانـده      . گروه  .ث 

  .یک بخش دارداز  ه بیشواریک گروه هم .شود می

  .حسابرسی صورتهاي مالی گروه. حسابرسی گروه  .ج 

  .صورتهاي مالی گروه نسبت به اظهارنظر حسابرس. اظهارنظر حسابرسی گروه  .چ 

، داراي دیگري در مؤسسـه واجد شرایط شریک یا فرد . حسابرسی گروه مسئول مدیر  .ح 

آن، و گـزارش   اجرايکه مسئول حسابرسی گروه و  اي یا قانونی مربوط، مجوز حرفه

در مـواردي کـه   . مؤسسه در مورد صـورتهاي مـالی گـروه اسـت     صادره از طرف



  600 استاندارد حسابرسی

  )شامل کار حسابرسان بخش(حسابرسی صورتهاي مالی گروه  در مالحظات خاص

  )1389نظر شده  تجدید( 

  4

کاي حسابرسـی  دهنـد، شـر   مشترك حسابرسی گروه را انجام میطور  بهحسابرسان 

حسابرسـی گـروه و تـیم     مدیر مسئولمشترك و تیمهاي حسابرسی آنها در مجموع 

حال، این استاندارد در مورد رابطـه بـین    این با. دهند حسابرسی گروه را تشکیل می

حسابرسان مشترك یا خدماتی که یک حسـابرس مشـترك در ارتبـاط بـا خـدمات      

  .ندارددهد، کاربرد  حسابرس مشترك دیگر انجام می

حسابرسی گـروه و سـایر کارکنـانی     مدیر مسئولشامل  شرکا،. گروهتیم حسابرسی   .خ 

کنند، با حسابرسان بخـش ارتبـاط    است که طرح کلی حسابرسی گروه را تدوین می

دهنـد، و نتـایج کسـب شـده از      کنند، حسابرسی فرایند تلفیق را انجام می برقرار می

صـورتهاي مـالی گـروه،     نسـبت بـه  ظهـارنظر  ان مبناي اشواهد حسابرسی را به عنو

  .کنند ارزیابی می

صورتهاي مالی که شامل اطالعات مالی بـیش از یـک بخـش    . صورتهاي مالی گروه  .د 

. دگیـر  می، صورتهاي مالی ترکیبی را نیز دربر”صورتهاي مالی گروه“اصطالح . است

سـط بخشـهاي   منظور از صورتهاي مالی ترکیبی، تجمیع اطالعات مالی تهیه شده تو

  .فاقد واحد تجاري اصلی اما تحت کنترل مشترك است

  .مسئول تهیه و ارائه صورتهاي مالی گروه ان اجراییمدیر. گروه مدیران اجرایی  .ذ 

گروه براي گزارشـگري  مدیران اجرایی که توسط ی یکنترلها. گروهعمومی کنترلهاي   .ر 

  .شود طراحی و اجرا می وهمالی گر

 بـه تنهـایی  ) الـف (ی گروه که حسابرسمشخص شده توسط تیم  بخش. عمدهبخش   .ز 

به دلیل ماهیت یا شـرایط خـاص آن، ممکـن    ) ب(دارد، یا اهمیت مالی براي گروه 

. در صورتهاي مـالی گـروه باشـد   بااهمیت خطرهاي عمده تحریف  دربردارندهاست 

 )6-ت و 5 –ت هايبند :رك(
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  :شامل موارد زیر است” فرایند تلفیق“  .10

گیري، ارائه و افشاي اطالعات مالی بخشها در صورتهاي مالی گـروه   شناخت، اندازه  .الف

  از طریق تلفیق یا روشهاي حسابداري بهاي تمام شده یا ارزش ویژه، و

تجمیع اطالعات مالی بخشهاي فاقد واحد تجاري اصلی اما تحت کنترل مشـترك در    .ب 

  .صورتهاي مالی ترکیبی

  الزامات

  مسئولیت

و عملکرد حسابرسـی گـروه طبـق     سرپرستیحسابرسی گروه مسئول هدایت،  یرمسئولمد  .11

ارزیـابی مناسـب بـودن گـزارش     و قـانونی و مقرراتـی    ،اي استانداردهاي حرفـه الزامات 

 نسـبت بـه  ، در گـزارش حسـابرس   بنـابراین . 3توجه به شرایط موجود اسـت  حسابرس با

  )9-ت و 8– ت هايبند: رك ( .شودصورتهاي مالی گروه نباید به حسابرس بخش اشاره 

  پذیرش و ادامه کار

تـوان   ، باید تعیین کند که آیا می220حسابرسی گروه براي بکارگیري استاندارد  مدیرمسئول  .12

اي معقول انتظار داشت که شواهد حسابرسی کافی و مناسب در ارتبـاط بـا فراینـد     گونه به

اظهارنظر حسابرسی گروه، کسب شـود یـا    تلفیق و اطالعات مالی بخشها به عنوان پشتوانه

براي دستیابی به این هدف، تیم حسابرسی گروه جهت تشـخیص بخشـهاي بااهمیـت    . خیر

در مـواردي کـه   . باید از گروه، بخشهاي آن و محـیط آنهـا شـناخت کـافی کسـب کنـد      

 مدیرمسـئول حسابرسان بخش، حسابرسی اطالعـات مـالی ایـن بخشـها را انجـام دهنـد،       

وه باید ارزیابی کند که آیا تیم حسابرسی گروه تـا حـدي کـه بـراي کسـب      حسابرسی گر

حسابرسـان آن بخشـها   کـار   درتواند  شواهد حسابرسی کافی و مناسب ضروري است، می

  )12-تتا  10-ت هايبند: رك ( .دکن مشارکت

                                                
 .21بند ، 220استاندارد حسابرسی . 3
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  :حسابرسی گروه به این نتیجه برسد که مدیرمسئولاگر   .13

گـروه،  مـدیران اجرایـی   محدودیتهاي تحمیلی از طرف  تیم حسابرسی گروه به دلیل  .الف

  تواند شواهد حسابرسی کافی و مناسب کسب کند،و نمی

صورتهاي مالی گـروه   نسبت بهتأثیر احتمالی این محدودیت منجر به عدم اظهارنظر   .ب 

  ،4خواهد شد

  :زیر را انجام دهد اقداماتحسابرسی گروه باید یکی از  مدیر مسئول

 سابرسی جدید، آن را نپذیرد، یا، در مورد کـار فعلـی، از ادامـه آن    در مورد کار ح

  خودداري کند، یا

    حسـابرس را از عـدم پـذیرش کـار جدیـد      ،در شرایطی که قـانون یـا مقـررات 

 کند، با انجـام حسابرسـی صـورتهاي مـالی گـروه      کار فعلی منع میانصراف از  یا

 .کنـد ارائـه   ظرعـدم اظهـارن  صـورتهاي مـالی گـروه     نسـبت بـه   حد ممکـن،  ات

  )19-ت تا 13-تبندهاي  :رك(

  شرایط کار

 حسابرسی گروه باید در مورد شرایط کار حسابرسی گروه بر اساس اسـتاندارد  مدیرمسئول  .14

  )21-تو 20-ت هايبند: رك ( .توافق برسد به ،2105

  طرح کلی و برنامه حسابرسی

کلی و برنامه حسابرسی گـروه را  طرح  ،3006تیم حسابرسی گروه باید بر اساس استاندارد   .15

  .تدوین کند

                                                
 ”اظهارنظرهاي تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل“، 705استاندارد حسابرسی . 4

 ”قرارداد حسابرسی“، 210استاندارد حسابرسی . 5

 ”ریزي برنامه“، 300استاندارد حسابرسی . 6
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. حسابرسـی گـروه را بررسـی کنـد    و برنامـه  طرح کلی حسابرسی گروه باید  مدیر مسئول  .16

  )22-تبند : رك(

  کسب شناخت از گروه، بخشهاي آن و محیط آنها

حسابرس ملزم است با کسب شناخت از واحد تجـاري و محـیط آن، خطرهـاي تحریـف       .17

  :تیم حسابرسی گروه باید. 7ناسایی و ارزیابی کندبااهمیت را ش

 ، از جمله کنترلهاي حاکم بـر گـروه  شناخت خود از گروه، بخشهاي آن و محیط آنها  .الف

  د، وافزایش ده را ده استشدامه کار کسب که در مرحله پذیرش یا ا

بـراي  گـروه  مدیران اجرایی از فرایند تلفیق، از جمله دستورالعملهاي صادره توسط   .ب 

  )29-تتا  23-ت هايبند: رك. (بخشها، شناخت کسب کند

  :تیم حسابرسی گروه باید چنان شناختی کسب کند که براي موارد زیر کافی باشد  .18

  ، وعمدهتأیید یا تجدیدنظر در تشخیص اولیه خود در مورد بخشهاي احتماالً   .الف

. 8در صورتهاي مالی گروه خطرهاي تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه برآورد  .ب 

  )31-ت و 30-ت هايبند: رك(

  کسب شناخت از حسابرسان بخش

در مواردي که تیم حسابرسی گروه در نظر دارد براي حسابرسی اطالعات مالی یک بخـش    .19

از خدمات حسابرس بخش استفاده کند، تیم حسابرسی گروه باید از مـوارد زیـر شـناخت    

  )35-ت تا 32-ت هايبند: رك: (کسب کند

آیا حسابرس بخش از الزامات اخالقی مربوط به حسابرسی گروه، به ویژه اسـتقالل،    .الف

  )37-تبند : رك( شناخت کافی دارد و به آن پایبند است یا خیر،

                                                
 ”شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهاي تحریف بااهمیت“، 315استاندارد حسابرسی  .7

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

ناسـب  آیا تیم حسابرسی گروه تا حدي که براي کسب شواهد حسابرسی کـافی و م   .پ 

  یا خیر، و مشارکت کندکار حسابرس بخش  درتواند  الزم است، می

کند کـه در آن کـار حسابرسـان     آیا حسابرس بخش در محیط قانونمندي فعالیت می  .ت 

  )36-تبند : رك ( .است یا خیر ثريؤمتحت نظارت 

 حسابرس بخـش رعایـت  توسط در مواردي که الزامات استقالل مربوط به حسابرسی گروه   .20

قسمتهاي نشود، یا تیم حسابرسی گروه تردید جدي در مورد سایر موضوعات ذکر شده در 

داشته باشد، تیم حسابرسی گـروه بایـد بـدون اسـتفاده از خـدمات       19بند  ”پ“تا  ”الف“

حسابرس بخش براي حسابرسی اطالعات مـالی آن بخـش، شـواهد حسابرسـی کـافی و      

  )41-تا ت 39-ت هايبند: رك( .کسب کند بخشآن اطالعات مالی  ی را در موردمناسب

  اهمیت

  )42-تبند : رك : (تیم حسابرسی گروه باید موارد زیر را تعیین کند  .21

سطح اهمیت صورتهاي مالی گروه به عنوان یک مجموعه واحـد، در زمـان تـدوین      .الف

  .طرح کلی حسابرسی گروه

ي ده حسابها یا موارد افشـا اینکه آیا، در شرایط خاص گروه، گروههاي معامالت، مان  .ب 

اي معقول انتظـار رود وجـود    در صورتهاي مالی گروه وجود دارد که به گونه خاص

تحریف در آنها با مبالغی کمتر از سطح اهمیت صورتهاي مالی گروه به عنـوان یـک   

کنندگان را بـر مبنـاي صـورتهاي مـالی      مجموعه واحد، تصمیمات اقتصادي استفاده

چنین شرایطی، تیم حسابرسـی گـروه بایـد    در . قرار دهد یا خیرشده تحت تأثیر  یاد

 يسطح اهمیت مناسب براي این گروههاي معامالت، مانده حسابها یـا مـوارد افشـا   

  .را تعیین کندخاص 
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در راستاي مقاصد حسابرسـی   آنهابخشهایی که حسابرسان  برايسطح اهمیت بخش   .پ 

 مجمـوع منظور کاهش خطر فزونی  به. گروه، مسئول حسابرسی یا بررسی آن هستند

تحریفهاي کشف شده و کشف نشده در صـورتهاي مـالی گـروه از سـطح اهمیـت      

تر پـایین صورتهاي مالی گروه به عنوان یک مجموعه واحد، سطح اهمیت بخش بایـد  

: رك(. از سطح اهمیت صورتهاي مالی گروه به عنوان یـک مجموعـه واحـد باشـد    

  )44-ت و 43-ت هايبند

توان تحریفهاي باالتر از آن را براي صورتهاي مـالی گـروه    نمی آشکارا کهاي  آستانه  .ت 

  )45-تبند : رك ( .فرض کرد مشخصاً ناچیز

مقاصد حسابرسی گـروه، کـار حسابرسـی را انجـام      برايدر مواردي که حسابرسان بخش   .22

زم ال منظور ارزیابی خطرهاي تحریف بااهمیت و طراحی روشـهاي حسابرسـی   بهدهند،  می

مبلغ  و( بخشاهمیت مبلغ اهمیت را پایینتر از سطح باید در برخورد با خطرهاي برآوردي، 

، ي خـاص یا مبالغ کمتر از سطح اهمیت گروههاي معامالت، مانده حسابها یا مـوارد افشـا  

در چنین مواردي تیم حسابرسی گـروه بایـد مناسـب بـودن     . تعیین کنند )صورت لزوم در

  )46-تبند : رك. (بی کندچنین مبالغی را ارزیا

چنانچه حسابرسی یک بخش طبق قانون، مقررات یا بنا به سایر دالیل الزامی باشـد، و تـیم     .23

گیـرد از   حسابرسی گروه به منظور کسب شواهد براي مقاصد حسابرسـی گـروه، تصـمیم    

ارد اسـتاند الزامـات ایـن   نتایج این حسابرسی استفاده کند، باید انطباق مـوارد زیـر را بـا    

  :مشخص کند

  سطح اهمیت تعیین شده براي صورتهاي مالی بخش به عنوان یک مجموعه واحد، و  .الف

خطر تحریفهاي بااهمیت و طراحی روشهاي  برآوردتر تعیین شده به منظور پایینمبالغ   .ب 

  .در سطح بخش يبرآوردخطرهاي  با دخورربحسابرسی الزم در 
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  يبرآوردبرخورد با خطرهاي 

 يبـرآورد برخـورد بـا خطرهـاي    ملزم به طراحی و اجراي روشهاي مناسب در  حسابرس  .24

تیم حسابرسی گروه بـراي حسابرسـی اطالعـات    . 9تحریف بااهمیت صورتهاي مالی است

مالی بخشها باید مشخص کند چه کارهایی توسط خود و چه کارهایی توسـط حسابرسـان   

تیم حسابرسی گروه باید ماهیـت،  . )مراجعه شود 29تا  26به بندهاي ( شود انجام می ،بخش

 30به بنـدهاي  ( زمانبندي و میزان مشارکت خود در کار حسابرسان بخش را نیز تعیین کند

  .)مراجعه شود 31و 

چنانچه ماهیت، زمانبندي و میزان کاري که در مورد فرایند تلفیق یا اطالعات مالی بخشـها    .25

گروه باشـد، یـا چنانچـه     عمومیکنترلهاي کارکرد شود، مبتنی بر فرض اثربخشی  میانجام 

آزمونهاي محتوا به تنهایی قادر به فراهم کردن شواهد حسابرسی کافی و مناسب در سـطح  

کنترلهـا را آزمـون کنـد، یـا از      کـارکرد ادعاها نباشد، تیم حسابرسی گروه باید اثربخشی 

  .حسابرس بخش بخواهد که چنین آزمونهایی را انجام دهد

  )47-تبند : رك ( شود میي که در مورد اطالعات مالی بخشها انجام تعیین نوع کار

  بخشهاي عمده

بااهمیـت اسـت، تـیم     ،در مورد بخشی که به دلیل اهمیت مـالی خـاص آن بـراي گـروه      .26

حسابرسی گروه، یا حسابرس بخش به نمایندگی از آن، باید حسابرسی اطالعـات مـالی آن   

  .نجام دهدبخش را با توجه به سطح اهمیت بخش ا

ارنده خطرهاي رود دربرد در مورد بخشی که به دلیل ماهیت یا شرایط خاص آن احتمال می  .27

شـود،   عمده تحریف بااهمیت صورتهاي مالی گروه باشد و از اینرو بااهمیت محسوب مـی 

تیم حسابرسی گروه، یا حسابرس بخش به نمایندگی از آن، باید یک یا چند مورد از مـوارد  

  :را انجام دهد صفحه بعدمندرج در 

                                                
 ”روشهاي حسابرسی در برخورد با خطرهاي برآوردي“، 330استاندارد حسابرسی . 9
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  .حسابرسی اطالعات مالی بخش با توجه به سطح اهمیت بخش  .الف

معامالت یا موارد افشا که با خطرهـاي   هاي، گروههامانده حساب برخی ازحسابرسی   .ب 

  )48-تبند : رك (. استعمده تحریف بااهمیت صورتهاي مالی گروه مرتبط 

اي عمده تحریف بااهمیت صورتهاي مالی روشهاي حسابرسی خاص مرتبط با خطره  .پ 

  )49-تبند : رك (. گروه

  بخشهاي غیرعمده

هاي تحلیلی را در سـطح  روشدر مورد بخشهایی که عمده نیستند، تیم حسابرسی گروه باید   .28

  )50-تبند : رك (. کند اجراگروه 

بی به عنـوان  اگر تیم حسابرسی گروه به این نتیجه برسد که شواهد حسابرسی کافی و مناس  .29

  :پشتوانه اظهارنظر حسابرسی از طریق

  ،عمدهکار انجام شده در مورد اطالعات مالی بخشهاي   .الف

  گروه و فرایند تلفیق، و عمومیکار انجام شده در مورد کنترلهاي   .ب 

  شده در سطح گروه، اجراي تحلیلی روشها  .پ 

کنـد و یـک یـا چنـد     کسب نخواهد شد، باید بخشهایی را که عمده نیستند انتخاب 

 اطالعات مالی بخشهاي خـاص انتخـاب شـده    خصوصزیر را در  اقداماتمورد از 

  )53-تا ت 51-بندهاي ت: رك( :انجام دهد مستقیماً یا از طریق حسابرس بخش

 حسابرسی اطالعات مالی بخش با توجه به سطح اهمیت بخش. 

  افشامعامالت یا موارد  هاياز مانده حسابها، گروهبرخی حسابرسی. 

 بررسی اطالعات مالی بخش با توجه به سطح اهمیت بخش. 

 روشهاي خاص.  

  .دوره تغییر دهد یا چند یک پس از گذشتتیم حسابرسی گروه باید مبناي انتخاب بخشها را 
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  )55-ت و 54-ت هايبند: رك(مشارکت در کار حسابرسان بخش 

  خطر برآورد -بخشهاي عمده 

ر حسابرسی اطالعات مالی یک بخـش عمـده را انجـام    کا ،در مواردي که حسابرس بخش  .30

براي شناسایی خطرهاي عمده تحریـف بااهمیـت صـورتهاي    دهد، تیم حسابرسی گروه  می

ت، زمانبنـدي و  ماهی. خطر توسط حسابرس بخش مشارکت کند برآوردمالی گروه باید در 

ـ    از تأثرمیزان این مشارکت م ت، امـا  شناخت تیم حسابرسی گروه از حسـابرس بخـش اس

  :حداقل باید شامل موارد زیر باشد

دسـته از فعالیتهـاي    بخش در مـورد آن مدیران اجرایی مذاکره با حسابرس بخش یا   .الف

  شود، تجاري بخش که براي گروه عمده محسوب می

در تحریف بااهمیـت   دلیل بهپذیري بخش  مذاکره با حسابرس بخش در مورد آسیب  .ب 

  یا اشتباه، و اطالعات مالی در نتیجه تقلب

بررسی مستندات حسـابرس بخـش در مـورد خطرهـاي عمـده تحریـف بااهمیـت          . پ

چنین مستنداتی ممکن است به شکل یادداشتی باشد که بیانگر . صورتهاي مالی گروه

  .خطرهاي عمده شناسایی شده است در موردبخش گیري حسابرس  نتیجه

  روشهاي حسابرسی الزم -الی گروه خطرهاي عمده شناسایی شده تحریف بااهمیت صورتهاي م

ـ     پس از شناسایی  .31 ی کـه  خطرهاي عمده تحریف بااهمیت صـورتهاي مـالی گـروه در بخش

شود، تیم حسابرسی گروه باید مناسب بـودن   می انجامتوسط حسابرس بخش  حسابرسی آن

خطرهاي عمده شناسایی شده تحریـف بااهمیـت    برخورد بادر الزم را  روشهاي حسابرسی

تیم حسابرسی گروه باید بـر اسـاس شـناخت خـود از     . هاي مالی گروه ارزیابی کندصورت

 ،حسابرس بخش مشخص کند کـه آیـا مشـارکت در اجـراي روشـهاي حسابرسـی الزم      

  .رسد یا خیر ضروري به نظرمی
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  فرایند تلفیق

گـروه و فراینـد تلفیـق، از جملـه      عمـومی ، از کنترلهـاي  17تیم حسابرسی گروه طبق بند   .32

، 25بنـد  طبـق  . کنـد  بخشها، شناخت کسب می برايگروه مدیران اجرایی تورالعملهاي دس

شد، مبتنـی  خواهد چنانچه ماهیت، زمانبندي و میزان کاري که در مورد فرایند تلفیق انجام 

گروه باشد، یا آزمونهـاي محتـوا بـه تنهـایی      عمومیکنترلهاي  کارکردبر فرض اثربخشی 

کافی و مناسب در سطح ادعاها نباشد، تیم حسابرسی گـروه،   کننده شواهد حسابرسی فراهم

کنترلهـاي   کـارکرد یا حسابرس بخش بنا به درخواست تیم حسابرسـی گـروه، اثربخشـی    

  .کند گروه را آزمون می عمومی

تحریف بااهمیـت صـورتهاي مـالی     يبرآوردخطرهاي  در برخورد باتیم حسابرسی گروه   .33

 ،در مـورد ایـن فراینـد   را است، روشهاي حسابرسـی الزم   گروه که ناشی از فرایند تلفیق

تمـامی بخشـها در    انعکـاس ایـن موضـوع بایـد شـامل ارزیـابی      . کند میطراحی و اجرا 

  .صورتهاي مالی گروه باشد

بندیها و تعـدیالت   تیم حسابرسی گروه باید مناسب بودن، کامل بودن و صحت تجدید طبقه  .34

جانبـداري احتمـالی   اي از  خطر تقلـب یـا نشـانه    عاملو همچنین وجود هر گونه  ،یتلفیق

  )56-تبند : رك (. را ارزیابی کندمدیران اجرایی 

هـاي حسـابداري    با رویهیکسان هاي حسابداري  چنانچه اطالعات مالی بخش بر طبق رویه  .35

بکار گرفته شده در صورتهاي مالی گروه تهیه نشـده باشـد، تـیم حسابرسـی گـروه بایـد       

، )به منظور تهیه و ارائه صورتهاي مالی گـروه (د که آیا اطالعات مالی آن بخش ارزیابی کن

  .اي مناسب تعدیل شده است یا خیر گونه به

تیم حسابرسی گروه باید مشخص کند که آیا اطالعات مـالی مشـخص شـده در گـزارش       .36

، همان اطالعات مـالی اسـت کـه در    )مراجعه شود 41بند  ”پ“قسمت به (حسابرس بخش

  .هیه صورتهاي مالی گروه استفاده شده است یا خیرت
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صورت متفاوت بودن پایان دوره گزارشگري گـروه بـا پایـان دوره گزارشـگري یـک       در  .37

تیم حسابرسی گروه باید انجام تعدیالت مناسب براساس استانداردهاي حسـابداري  بخش، 

  .ارزیابی کند آن بخش را در مورد صورتهاي مالی

  تاریخ ترازنامه از پسرویدادهاي 

در مواردي که تیم حسابرسی گروه یا حسابرسان بخش کـار حسابرسـی اطالعـات مـالی       .38

دهند، تـیم حسابرسـی گـروه یـا حسابرسـان بخـش بـراي شناسـایی          بخشها را انجام می

رویدادهایی که بین تاریخ اطالعات مالی بخشها و تاریخ گـزارش حسابرسـی صـورتهاي    

و ممکن است مستلزم تعدیل یا افشا در صورتهاي مـالی گـروه    گروه واقع شده است مالی

  .باشد باید روشهاي طراحی شده براي این منظور را اجرا کند

انجـام   را در مواردي که حسابرسان بخش کاري غیر از حسابرسی اطالعات مـالی بخشـها    .39

ی از تیم حسابرسی گروه باید از حسابرسان بخش بخواهـد تـا در صـورت آگـاه     دهند، می

از تاریخ ترازنامه که ممکن است نیازمند تعدیل یا افشا در صورتهاي مالی  پس ویدادهاير

  .گروه باشد، آن را به تیم حسابرسی گروه اطالع دهند

  حسابرس بخش متقابل بارسانی  اطالع

. هاي خود را به موقع بـه حسـابرس بخـش اطـالع دهـد      تیم حسابرسی گروه باید خواسته  .40

تا، کاري که باید انجام گیرد، نحوه استفاده از نتایج کار، و شـکل و محتـواي   همین راس در

رسـانی بایـد    اطالع .شود بخش به تیم حسابرسی گروه، مشخص می حسابرس رسانی  اطالع

  )60-و ت 58-، ت57-ت بند :رك( :نیز باشد زیرشامل موارد 

یم حسابرسی گروه از کـار  درخواست از حسابرس بخش که با آگاهی از موارد استفاده ت  .الف

  )59- تبند : رك(. وي، تأیید کند که با تیم حسابرسی گروه همکاري خواهد نمود

  .الزامات اخالقی مربوط به حسابرسی گروه، بویژه الزامات مربوط به استقالل  .ب 
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بخــش   در مـورد حسابرســی یــا بررســی اطالعــات مــالی بخــش، ســطح اهمیــت   .پ 

ـ   درصورت و(  هـاي پـایینتر از سـطح اهمیـت در مـورد گروه    الغ لزوم، مبلغ یـا مب

تـوان تحریفهـاي    اي که نمی و آستانه) ي خاصمعامالت، مانده حسابها یا موارد افشا

  .فرض کرد مشخصاً ناچیزباالتر از آن را براي صورتهاي مالی گروه 

لب قخطرهاي عمده شناسایی شده تحریف بااهمیت صورتهاي مالی گروه در نتیجه ت  .ت 

تـیم حسابرسـی گـروه بایـد از     . تباه که با کار حسابرس بخـش مـرتبط اسـت   یا اش

اي را که در مورد تحریف بااهمیـت   حسابرس بخش بخواهد تا سایر خطرهاي عمده

و صورتهاي مالی گروه در نتیجه تقلب یا اشتباه در بخـش شناسـایی کـرده اسـت،     

  .دده  اطالعه چنین خطرهایی را به موقع به تیم حسابرسی گرو باخود  برخورد

گروه تهیه شده است، و سـایر  مدیران اجرایی فهرستی از اشخاص وابسته که توسط   .ث 

 حسابرسـی  تیم. اي که تیم حسابرسی گروه از وجود آنها مطلع است اشخاص وابسته

اي را کـه قـبالً    گروه باید از حسابرس بخش بخواهد تا فهرسـت اشـخاص وابسـته   

یم حسابرسی گروه شناسایی نشـده اسـت بـه موقـع     گروه یا تمدیران اجرایی توسط 

حسابرسی گـروه بایـد در مـورد ارائـه     تیم . قرار دهدتیم حسابرسی گروه  اختیار در

  .گیري کند فهرست این اشخاص وابسته به حسابرسان سایر بخشها، تصمیم

تـیم  گیري  تیم حسابرسی گروه باید از حسابرس بخش بخواهد تا موضوعاتی را که بر نتیجه  .41

ـ   اطالعمؤثر است به تیم حسابرسی گروه  )در مورد حسابرسی گروه(حسابرسی گروه  . دده

  )60-تبند : رك ( :رسانی باید شامل موارد زیر باشد این اطالع

رعایت یا عدم رعایت الزامات اخالقی مربوط به حسابرسی گروه از جملـه اسـتقالل     .الف

  ،اي، توسط حسابرس بخش و صالحیت حرفه

  هاي تیم حسابرسی گروه توسط حسابرس بخش، عایت یا عدم رعایت خواستهر  .ب 
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کـه حسـابرس بخـش در مـورد آن گـزارش       یاطالعات مالی بخش مشخص کردن  .پ 

  دهد، می

توانـد باعـث ایجـاد     اطالعات مربوط به موارد عدم رعایت قوانین یا مقررات که می  .ت 

  تحریف بااهمیت در صورتهاي مالی گروه شود،

 تحریفهایی کـه آشـکارا   درج(هرستی از تحریفهاي اصالح نشده اطالعات مالی بخش ف  .ث 

مشخصـاً  تحریفهـاي  بـراي   توسط تیم حسابرسی گروه مشخص شدهکمتر از آستانه 

  ،)مراجعه شود 40 قسمت پ بندبه ) (ضرورت ندارددر این فهرست  است، ناچیز

  ،مدیران اجراییاحتمالی  جانبداريهاي   نشانه  .ج 

شرحی از هر گونه ضعف بااهمیت شناسایی شـده در کنترلهـاي داخلـی حـاکم بـر        .چ 

  گزارشگري مالی در سطح بخش،

بخـش اطـالع داده    راهبـري سایر موضوعات بااهمیتی که حسابرس بخش به ارکان   .ح 

ی کـه بـا   رود اطالع دهد، از جمله تقلب یا موارد مشکوك به تقلب است یا انتظار می

داخلـی  ان داراي نقش بااهمیت در کنترلهـاي  کنبخش، کارایی مدیران اجر مشارکت

حاکم بر بخش یا سایرین انجام شده و این تقلبها منجر به تحریف بااهمیت اطالعات 

  مالی بخش گردیده است،

هر موضوع بااهمیت دیگري که ممکن است به حسابرسی گـروه مربـوط باشـد، یـا       .خ 

ه به آن توجه کنـد، از جملـه مـوارد    حسابرس بخش تمایل دارد تیم حسابرسی گرو

مـدیران اجرایـی   که حسـابرس بخـش از   هاي مکتوبی  ذکر شده در تأییدیه ياستثنا

  بخش درخواست کرده است، و

  .هاي کلی، نتایج، واظهارنظر حسابرس بخش یافته  .د 
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  ارزیابی کافی و مناسب بودن شواهد حسابرسی کسب شده

  کفایت کار آنهاارزیابی اطالع رسانی حسابرسان بخش و 

مراجعـه   41به بند (رسانی حسابرسان بخش را ارزیابی کند  تیم حسابرسی گروه باید اطالع  .42

  :دانجام شوباید اقدامات زیر  براي این منظور). شود

گروه، برحسب مدیران اجرایی بخش یا مدیران اجرایی با حسابرس بخش،  تبادل نظر  .الف

  .از ارزیابی یاد شده حاصلنکات مهم رابطه با  مورد، در

تشخیص ضرورت بررسی سایر مستندات حسابرسی گردآوري شده توسط حسابرس   .ب 

  )61-تبند : رك( .بخش

حسابرس بخش کافی انجام شده توسط اگر تیم حسابرسی گروه به این نتیجه برسد که کار   .43

ـ  ش یـا  نیست، باید ضرورت اجراي روشهاي الزم، و اجراي آن روشها توسط حسابرس بخ

 .تیم حسابرسی گروه را مشخص کند

  کافی و مناسب بودن شواهد حسابرسی

. 10حسابرس ملزم است شواهد حسابرسی کافی و مناسبی براي اظهارنظر خود کسـب کنـد    .44

تیم حسابرسی گروه باید ارزیابی کند که آیا روشهاي حسابرسی اجرا شده در مورد فراینـد  

ابرسی گروه و حسابرسان بخش در مـورد اطالعـات   تلفیق و کار انجام شده توسط تیم حس

. مالی بخشها، شواهد کافی و مناسبی را براي اظهارنظر حسابرسی، فراهم کرده است یا خیر

  )62-تبند : رك (

شناسایی شده توسط (حسابرسی گروه باید تأثیر هر گونه تحریف اصالح نشده  مدیرمسئول  .45

و هـر گونـه محـدودیت در    ) سابرسان بخشتیم حسابرسی گروه یا گزارش شده توسط ح

. کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب را بر اظهارنظر حسابرسـی گـروه ارزیـابی کنـد    

  )63-تبند :  رك(

                                                
 .20بند ، 200استاندارد حسابرسی . 10
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  گروه ارکان راهبري اجرایی ومدیران  رسانی به اطالع

  اجرایی گروه مدیران رسانی به اطالع

اجرایـی   انسطح مناسبی از مـدیر گاهی آتیم حسابرسی گروه باید موارد زیر را به موقع به   .46

  :گروه از نظر مسئولیت برساند

  گروه، عمومیکنترلهاي  کارکردضعفهاي بااهمیت در طراحی یا اثربخشی    .الف

ضعفهاي بااهمیت در کنترلهاي داخلی بخشـها کـه توسـط تـیم حسابرسـی گـروه         .ب 

  شود، و یتیم براي گروه بااهمیت محسوب ماین شناسایی شده است و از نظر 

اند  ضعفهاي بااهمیتی که حسابرسان بخش در کنترلهاي داخلی بخشها شناسایی کرده  .پ 

وه، ایـن ضـعفها   اند و از نظر تیم حسابرسی گـر  و به تیم حسابرسی گروه اطالع داده

  .شود براي گروه بااهمیت محسوب می

حسـابرس بخـش   شده باشد یا توسـط   چنانچه تقلبی توسط تیم حسابرسی گروه شناسایی  .47

، یا اطالعـات  )شودمراجعه  41 بند حقسمت به (اطالع تیم حسابرسی گروه رسیده باشد  به

تقلب باشد، تیم حسابرسی گروه باید این مـورد را بـه    قوعامکان ودهنده  شده نشان کسب

رسـانی آگـاه    هدف ایـن اطـالع  . دگروه اطالع دهمدیران اجرایی مناسبی از  موقع به سطح

وظایفشان بـه   حیطه دررا گیري یا کشف تقلب است که مسئولیت اصلی پیش کردن افرادي

  )64-تبند : رك (. عهده دارند

حسابرس بخش ممکن است به موجب قانون، مقررات یا دالیل دیگر، ملـزم بـه اظهـارنظر      .48

در چنین مواردي، تـیم حسابرسـی گـروه    . حسابرسی در مورد صورتهاي مالی بخش باشد

بخـش را از هـر مـوردي کـه تـیم      مدیران اجرایی گروه بخواهد تا اجرایی  مدیرانباید از 

براي صورتهاي مالی بخـش بااهمیـت تلقـی     تواند میی گروه از آن مطلع است و حسابرس

مـدیران  چنانچـه  . بخش از آن آگاه نباشد، مطلع کنـد مدیران اجرایی شود، اما ممکن است 

تیم حسابرسـی گـروه   د، ننده  بخش اطالعی مدیران اجرایگروه چنین موردي را به اجرایی 
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اگر موضوع همچنان حـل  . گروه تبادل نظر کند راهبريارکان  مورد این موضوع با باید در

اي و قـانونی،   نشده باقی بماند، تیم حسابرسی گروه باید طبـق مالحظـات رازداري حرفـه   

هاي مـالی  صورت نسبت بهضرورت توصیه به حسابرس بخش براي موکول کردن اظهارنظر 

  )65-تبند : رك ( .بخش به حل موضوع یاد شده را بررسی کند

  گروه راهبريرسانی به ارکان  اطالع

اسـتانداردهاي   سـایر  تیم حسابرسی گروه بایـد موضـوعات زیـر را، عـالوه بـر الزامـات        .49

  )66-تبند : رك (: دده  گروه اطالع راهبريحسابرسی، به ارکان 

  .که قرار است در مورد اطالعات مالی بخشها انجام شود اي از نوع کاري خالصه  .الف

شده تیم حسابرسی گروه در کار حسابرسـان   بینی پیشاي از ماهیت مشارکت  خالصه  .ب 

  .بخش در مورد اطالعات مالی بخشهاي عمده

نگرانیهاي تیم حسابرسی گروه در مـورد کیفیـت کـار حسـابرس بخـش در نتیجـه         .پ 

  .ارزیابی کار وي

که ممکـن اسـت    گونه محدودیت حاکم بر حسابرسی گروه، براي نمونه موارديهر   .ت 

  .دسترسی تیم حسابرسی گروه به اطالعات محدود شده باشد

ـ     .ث  مـدیران اجرایـی   گـروه،  مـدیران اجرایـی    ی کـه تقلب یا موارد مشـکوك بـه تقلب

ـ  عمومیدر کنترلهاي  مهمنقش داراي  بخش،کارکنان ب گروه یا سایر افرادي که تقل

، در آن دخالـت  گـردد  آنها منجر به تحریف بااهمیت در صورتهاي مالی گـروه مـی  

  .دارند
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  مستندسازي

سـایر اسـتانداردهاي حسابرسـی،     و 23011 استانداردبه منظور اجراي الزامات مستندسازي   .50

  :تیم حسابرسی گروه باید موارد زیر را نیز مستند کند

ي عمـده، و نـوع کـار انجـام شـده در مـورد       تحلیل بخشها به منظور تعیین بخشها  .الف

  .اطالعات مالی آن بخشها

ماهیت، زمانبندي و میـزان مشـارکت تـیم حسابرسـی گـروه در کـار انجـام شـده           .ب 

حسابرسان بخشهاي عمده، و در صورت لزوم، بررسی مسـتندات حسابرسـی    توسط

  .حسابرسان بخش و نتایج آن توسط تیم حسابرسی گروه

هاي تـیم  خواسـت درتیم حسابرسی گروه و حسابرسان بخـش در مـورد   مکاتبات بین   .پ 

  .حسابرسی گروه
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  کاربردي توضیحات

  )3بند : رك(بخشهایی که حسابرسی آنها بنا به دالیل قانونی، مقرراتی و یا سایر دالیل الزامی است 

 طبـق شـده  حسابرسـی الزامـی   نتایج از  استفاده برايگیري تیم حسابرسی گروه  تصمیم  .1-ت 

، ممکـن  جهت کسب شـواهد حسابرسـی گـروه   دیگر  دالیل بنا بهقانون، مقررات و یا 

  :است تحت تأثیر عوامل زیر قرار گیرد

  در تهیه صـورتهاي   گرفته شدهتفاوتهاي موجود بین استانداردهاي حسابداري بکار

 .مالی بخش و صورتهاي مالی گروه

 گرفتـه  سـتانداردهاي بکـار   تفاوتهاي موجود بین استانداردهاي حسابرسی و سایر ا

در حسابرسـی   گرفتـه شـده  توسط حسـابرس بخـش و اسـتانداردهاي بکـار      شده

 .صورتهاي مالی گروه

        اینکه آیا حسابرسی صورتهاي مالی بخـش در محـدوده زمـانی مقـرر شـده بـراي

  .گزارشگري گروه تکمیل خواهد شد یا خیر

  تعاریف

  )الف-9بند : رك ( بخش

بـراي مثـال ممکـن اسـت سیسـتم      . بخشها تـأثیر دارد  تشخیصوه ساختار گروه بر نح  .2-ت 

اطالعات مالی توسط واحد تجاري اصـلی و   اي باشد که گونه بهگزارشگري مالی گروه 

یک یا چند واحد تجاري فرعی، مشارکت خاص، یا واحد تجاري وابسته؛ توسـط دفتـر   

ایـن حـال   بـا  . شود مرکزي و یک یا چند شعبه یا قسمت؛ یا ترکیبی از هر دو، تهیه می

برخی گروهها ممکن است سیستم گزارشگري مالی خود را براساس کـارکرد، فراینـد،   

، یا مناطق جغرافیـایی سـازماندهی   )یا گروه محصوالت یا خدمات(محصول یا خدمت 

بخـش یـا   مدیران اجرایـی  در چنین مواردي، واحد تجاري یا فعالیت تجاري که . کنند
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ـ کن لی به منظور ارائه در صورتهاي مالی گـروه تهیـه مـی   اطالعات ما ،گروه براي آن د، ن

، )یا گروه محصوالت یا خـدمات (ممکن است یک کارکرد، فرایند، محصول یا خدمت 

  .یا منطقه جغرافیایی باشد

سطوح مختلفی از بخشها ممکن  است در سیستم گزارشگري مالی گروه وجـود داشـته     .3-ت 

از بهتـر   یع بخشهاي کوچکتر از یک سطح معینتجمدر چنین حالتی ممکن است . باشد

  .شدباجداگانه به عنوان بخش  هاآن تشخیص

شده در یک سطح خاص ممکن است براي مقاصـد حسابرسـی گـروه     تجمیعبخشهاي   .4-ت 

را خـود  یک بخش را تشکیل دهند، اما چنین بخشی ممکن است صورتهاي مالی گـروه  

 ،از ایـن رو . هاي زیرمجموعه آن گروه باشدنیز تهیه کند، که حاوي اطالعات مالی بخش

بـراي  لـف  تحسابرسـی مخ  مـدیران مسـئول  این استاندارد ممکن است توسط تیمهـا و  

  .بکار رود ،یک گروه بزرگتر گروههاي زیرمجموعه

  )ز -9بند : رك (بخش عمده 

تحریـف بااهمیـت    هـاي باشـد، معمـوالً خطر   تـر یـک بخـش بزرگ  مالی  اندازههر چه   .5-ت 

 تسـهیل حسابرسی گروه ممکن است براي تیم . یابد مالی گروه نیز افزایش می صورتهاي

مبنـاي  شناسایی بخشهایی که به طور جداگانه اهمیت مـالی دارنـد، درصـدي از یـک     

مناسـب  مبـانی  . اي است مستلزم قضاوت حرفهتعیین مبنا و درصد . را بکار گیرد خاص

اییها، بدهیها، جریانهاي نقدي، سود بسته به ماهیت و شرایط گروه ممکن است شامل دار

مثال، تیم حسابرسی گروه ممکن است بخشهایی که بیشتر از  براي. یا فروش گروه باشد

بـا ایـن   . را تشکیل دهند، به عنوان بخشهاي عمده محسوب کند خاص مبنايدرصد  15

  .مناسب باشند تر ممکن است با توجه به شرایط موجودوجود، درصدهاي بیشتر یا کم

تیم حسابرسی گروه ممکن است بخشی را نیز مشخص کند که احتماالً به دلیـل داشـتن     .6- ت

شرایط یا ماهیت خاص، دربردارنده خطرهاي عمده تحریف بااهمیت صـورتهاي مـالی   
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بـراي  ). 12یعنی خطرهایی که مستلزم مالحظـات حسابرسـی خـاص باشـد    (گروه باشد 

گـروه را در معـرض   باشد و از اینـرو،   يارزمبادالت تواند مسئول  نمونه، یک بخش می

بـه  دیگـر   هـاي  آن بخش از جنبـه  ، حتی اگردهد قرار عمده تحریف بااهمیتی  هايخطر

  .براي گروه نباشدداراي اهمیت مالی تنهایی 

  )ب -9بند : رك (س بخش حسابر

یک عضو تیم حسابرسی گروه ممکن است بنا بـه درخواسـت تـیم حسابرسـی گـروه،        .7-ت 

در چنـین  . طالعات مالی بخش را براي مقاصد حسابرسی گروه انجام دهـد حسابرسی ا

  .شود مواردي، این عضو نیز به عنوان حسابرس بخش محسوب می

  )11بند : رك (مسئولیت 

اگرچه حسابرسان بخش ممکن است حسابرسی اطالعات مالی بخـش را بـراي مقاصـد      .8-ت 

یـا   گیریهـا  نتیجـه هـاي کلـی،    حسابرسی گروه انجام دهنـد و همچنـین مسـئول یافتـه    

اظهارنظر حسابرسی گروه بـه عهـده حسـابرس    اظهارنظرهاي خود باشند، اما مسئولیت 

  .گروه است

ـ    .9-ت  گـروه بـه دلیـل محـدودیت در کسـب شـواهد        یدر مواردي که اظهـارنظر حسابرس

شـود،   مـی حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطالعات مالی یک یا چند بخش تعـدیل  

، دالیل محدودیت را بـدون اشـاره بـه    گروهی مربوط در گزارش حسابرسی بند توضیح

اي براي توضیح کـافی شـرایط    کند، مگر اینکه چنین اشاره حسابرس بخش توصیف می

  .13ضروري باشد

                                                
 .109-118، بندهاي  315استاندارد حسابرسی . 12
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  پذیرش و ادامه کار

  )12بند : رك (کسب شناخت در مرحله پذیرش یا ادامه کار 

یم حسابرسی گـروه از گـروه، بخشـهاي آن و    در مورد کار حسابرسی جدید، شناخت ت  .10-ت 

  :ممکن است از طرق زیر حاصل شود هامحیط آن

  گروه،مدیران اجرایی اطالعات ارائه شده توسط 

  اجرایی گروه، ومدیران ارتباط با 

 بخـش، یـا   مـدیران اجرایـی   ارتباط با تیم حسابرسی قبلی گروه،  ،صورت لزوم در

  .حسابرسان بخش

  :رسی گروه ممکن است شامل موضوعاتی نظیر موارد زیر باشدشناخت تیم حساب  .11-ت 

  یعنـی نحـوه سـازماندهی سیسـتم     (ساختار گروه، شامل ساختار سازمانی و قانونی

 ).گزارشگري مالی گروه

 صـنعت و  شود، شامل  فعالیتهاي تجاري بخشهایی که براي گروه عمده محسوب می

 .هامقرراتی آن و محیط سیاسی و اقتصادي

  هاي خدماتی، شامل مراکز خدماتی مشتركواحداز استفاده. 

 گروه عمومیکنترلهاي  اتیکل. 

 پیچیدگی فرایند تلفیق. 

   توسـط حسابرسـانی غیـر از     هـا اینکه آیا بخشهایی وجود دارد کـه حسابرسـی آن

اجرایی گروه براي انتخاب بـیش  مدیران دلیل و ؛شود یا خیر  حسابرس گروه انجام می

 .از یک حسابرس

 ا تیم حسابرسی گروهاینکه آی: 



  600 استاندارد حسابرسی

  )شامل کار حسابرسان بخش(حسابرسی صورتهاي مالی گروه  در مالحظات خاص

  )1389نظر شده  تجدید( 

  25

o  مـدیران  بخـش،   راهبـري اجرایی گـروه، ارکـان   مدیران گروه،  راهبريبه ارکان

حسابرسـی   اتشامل مستند(اجرایی بخش، اطالعات بخش و حسابرسان بخش 

دسترسی نامحـدود دارد  ) مربوط که مورد درخواست تیم حسابرسی گروه است

 یا خیر، و

o اطالعات مالی بخشها خواهـد بـود یـا     خصوص نظر در مورد قادر به انجام کار

 .خیر

کار، توانایی تیم حسابرسی گروه در کسب شـواهد حسابرسـی کـافی و     ادامهدر مورد   .12-ت 

  :مناسب ممکن است به دلیل وجود تغییرات بااهمیتی مانند موارد زیر، تحت تأثیر قرار گیرد

  یـا تغییـرات در   انزمبراي نمونه تحصیل، واگذاري، تجدید سا(تغییر ساختار گروه ،

 ).سیستم گزارشگري مالی گروه

 تغییر فعالیتهاي تجاري بخشهاي عمده. 

  کلیـدي  مدیران اجرایـی  اجرایی گروه، یا مدیران گروه، راهبري تغییر ترکیب ارکان

 .بخشهاي عمده

  اجرایی بخش یـا  مدیران تردید تیم حسابرسی گروه نسبت به درستکاري وصالحیت

 .گروه

 گروه عمومی تغییر کنترلهاي. 

  )13بند : رك (انتظار کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب 

. دنشـو  یک گروه ممکن است صرفاً دربرگیرنده بخشهایی باشد که عمده محسوب نمـی   .13-ت 

مندرج در صـفحه   اقداماتکه تیم حسابرسی گروه بتواند چنین شرایطی، به شرط این در

اي معقول انتظار داشـته   تواند به گونه روه میحسابرسی گ مدیر مسئول، را انجام دهد بعد
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قـرار   ی گـروه باشد که شواهد حسابرسی کافی و مناسبی که پشتوانه اظهارنظر حسابرس

  :گیرد، کسب شود

  حسابرسی اطالعات مالی برخی از بخشها، و  .الف

مشارکت در کار انجام شده توسط حسابرسان بخـش در مـورد اطالعـات مـالی       .ب 

حدي که براي کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب ضـروري  سایر بخشها تا 

  .باشد

  )13 بند: رك (دسترسی به اطالعات 

مـدیران  دسترسی تیم حسابرسی گروه به اطالعات ممکن است به واسطه شـرایطی کـه     .14-ت 

براي مثـال قـوانین مـرتبط بـا محرمانـه بـودن و       ( نیستندگروه قادر به رفع آن اجرایی 

ات، یا ممانعت حسابرس بخش از دسترسی تیم حسابرسی گـروه  خصوصی بودن اطالع

همچنین ممکن است ایـن  . محدود شود) به مستندات حسابرسی مربوط و مورد نیاز آنها

  .گروه ایجاد شودمدیران اجرایی محدودیت توسط 

در مواردي که دسترسی به اطالعات به واسطه شرایط محدود شده باشد، تیم حسابرسی   .15-ت 

بـا  مکن است هنوز قادر به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب باشـد، امـا   گروه م

بـراي مثـال، تـیم     .شـود  ، احتمال وجود این وضعیت کمتـر مـی  افزایش اهمیت بخش

واحـد تجـاري، یـا    راهبـري  اجرایـی، ارکـان   مـدیران  حسابرسی گروه ممکن است به 

شـود،   انجـام مـی  خشی که حسابداري آن با اسـتفاده از روش ارزش ویـژه   بحسابرس 

، )حسابرسی مربوط که مورد درخواست تیم حسابرسـی گـروه اسـت   شامل مستندات (

اگر بخش موردنظر یک بخش عمـده نباشـد، و تـیم حسابرسـی     . دسترسی نداشته باشد

مجموعه کاملی از صورتهاي مالی بخش، از جمله گزارش حسابرسی مربـوط و   به گروه

اجرایـی گـروه در مـورد آن بخـش     یران مـد اطالعات نگهداري شده توسـط   همچنین

کـن اسـت بـه ایـن نتیجـه برسـد کـه        دسترسی داشته باشد، تیم حسابرسی گـروه مم 
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. کنـد  شواهد حسابرسی کافی و مناسبی در ارتباط با آن بخش فراهم مـی  ،اطالعات این

رعایـت   اگر بخش مورد نظر یک بخش عمده باشد، تیم حسابرسی گـروه قـادر بـه   اما 

براي مثال، تیم حسابرسـی  . مورد حسابرسی گروه نخواهد بود ستاندارد درالزامات این ا

 31و  30قادر به رعایت الزامات بنـدهاي  بخش،  در کار حسابرس ي مشارکتگروه برا

تیم حسابرسی گروه قادر بـه کسـب شـواهد حسابرسـی      در این صورت،. نخواهد بود

محدودیت تیم حسابرسی گروه  تأثیر. کافی و مناسب در ارتباط با آن بخش نخواهد بود

  .تشریح شده است 705 استاندارددر کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در 

دسترسی تیم حسابرسـی گـروه یـا حسـابرس بخـش را بـه        ،اجرایی گروهمدیران اگر   .16-ت 

د، تیم حسابرسی گروه قـادر بـه کسـب شـواهد     ناطالعات یک بخش عمده محدود کن

  .خواهد بودحسابرسی کافی و مناسب ن

، تـیم حسابرسـی   شود محسوب نمی  اگر این محدودیت مربوط به بخشی باشد که عمده  .17-ت 

فی و مناسـب باشـد، امـا دلیـل     گروه ممکن است قادر به کسب شواهد حسابرسی کـا 

. گروه را تحت تـأثیر قـرار دهـد    یاین محدودیت ممکن است اظهارنظر حسابرس ایجاد

گـروه بـه  پـرس و    مـدیران اجرایـی   اعتماد پاسـخهاي  ممکن است قابلیت  ،براي مثال

گروه به تـیم  مدیران اجرایی هاي ارائه شده توسط  جوهاي تیم حسابرسی گروه و تأییدیه

  .حسابرسی گروه را تحت تأثیر قرار دهد

کـار   گیـري از  یا کنـاره  قانون یا مقررات ممکن است حسابرس گروه را از عدم پذیرش  .18-ت 

کار ممکن است به  گیري از کنارهدر بخش عمومی، عدم پذیرش یا ل، براي مثا. منع کند

در . حسابرس نباشـد  در اختیارقانونی یا به منظور تأمین منافع عمومی،  لزامدلیل وجود ا

چنین مواردي، این استاندارد همچنـان بـراي حسابرسـی گـروه کـاربرد دارد، و تـأثیر       

 ، طبـق رسـی کـافی و مناسـب   محدودیت تیم حسابرسی گروه در کسب شـواهد حساب 

  .گیرد مورد توجه قرار می 705 ستانداردا
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که به دلیل محـدودیت تـیم    اي از گزارش حسابرس ارائه شده است نمونه 1در پیوست   .19-ت 

مناسب براي یـک بخـش عمـده،     و کافیدر کسب شواهد حسابرسی گروه حسابرسی 

ده براساس روش ارزش حسابداري این بخش عم. مشروط صادر شده است اظهارنظر با

ویژه انجام شده است و بنا به قضاوت تیم حسابرسی گروه، اثر آن نسبت به صـورتهاي  

  .تنیس) اساسی(فراگیر اما است مالی گروه بااهمیت 

  )14 بند: رك (شرایط کار حسابرسی 

  :شود میموارد زیر درج  ی از قبیلرارداد حسابرسی موضوعاتقدر   .20-ت 

 برسی گروه و حسابرسان بخش تا حدي که قوانین یـا مقـررات   ارتباط بین تیم حسا

 .دشومحدود  نباید دهد، اجازه می

 بخـش، از جملـه   راهبـري  ارکان  و اجراییمدیران  به حسابرسان بخش يگزارشها

، باید به اطـالع  و مکاتبات مهم بین آنها کنترلهاي داخلی بااهمیتضعفهاي  گزارش

 .تیم حسابرسی گروه برسد

  نظارتی و بخشها در رابطه با گزارشـگري مـالی بایـد بـه      مراجعهم بین ممکاتبات

 .اطالع تیم حسابرسی گروه برسد

 موارد زیر بر اساس تشخیص تیم حسابرسی گروه مجاز بودن: 

o     ،بخشـها و  راهبـري  اجرایـی و ارکـان   مـدیران  دسترسی بـه اطالعـات بخـش

رخواست تـیم  از جمله مستندات حسابرسی مربوط که مورد د(حسابرسان بخش 

  ، و)حسابرسی گروه است

o     حسابرسی بخشها یا درخواست از حسابرس بخش بـراي حسابرسـی اطالعـات

  .مالی آن بخشها
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 مدیر مسئولتوسط باید موارد زیر پس از پذیرش حسابرسی گروه  درمحدودیت اعمال   .21-ت 

 اهد حسابرسی کافی و مناسـب حسابرسی گروه به عنوان محدودیت در دسترسی به شو

  :گروه را تحت تأثیر قرار دهد یشود که ممکن است اظهارنظر حسابرس تلقی 

  ،اجرایـی بخـش، ارکـان    مـدیران  دسترسی تیم حسابرسی گروه به اطالعات بخش

شامل مستندات حسابرسی مربـوط کـه مـورد    (بخش، یا حسابرسان بخش راهبري 

 ، یا)درخواست تیم حسابرسی گروه است

 اطالعات مالی بخشها انجام شودکه قرار است در مورد  کاري. 

حتی ممکن است این محدودیتها، در صورت مغایر نبودن با قـوانین  استثنایی شرایط در 

  .کار شود گیري از کنارهیا مقررات، موجب 

  )16 بند: رك (حسابرسی طرح کلی و برنامه 

بخـش   ،گروه حسابرسی مدیر مسئولحسابرسی گروه توسط و برنامه بررسی طرح کلی   .22-ت 

  .مهمی از ایفاي مسئولیت وي براي هدایت حسابرسی گروه است

  کسب شناخت از گروه، بخشهاي آن و محیط آنها

  )17بند : رك . (کند موضوعاتی که تیم حسابرسی گروه در مورد آنها شناخت کسب می

شامل رهنمودهایی در مورد موضوعاتی است کـه حسـابرس هنگـام     ،31514 استاندارد  .23-ت 

مـل خـارجی مـؤثر بـر واحـد تجـاري،       اخت از صنعت، مقررات و سایر عواکسب شن

اهـداف و راهبردهـا و    ؛ماهیت واحد تجاري ؛جمله استانداردهاي حسابداري مربوط از

بایـد بـه   گیري و بررسی عملکرد مالی واحد تجـاري   و اندازه ؛خطرهاي تجاري مربوط

ی در مـورد موضـوعات خـاص    این استاندارد، رهنمودهای 2پیوست در . آنها توجه کند

  .مرتبط با گروه، از جمله فرایند تلفیق ارائه شده است

                                                
 .22- 46، بندهاي 315استاندارد حسابرسی . 14
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  )17بند : رك (خشها براي بگروه  ان اجراییه توسط مدیرشد دستورالعملهاي صادر

گـروه  مدیران اجرایـی  به منظور دستیابی به یکنواختی و قابلیت مقایسه اطالعات مالی،   .24-ت 

 را الزامـاتی  ،ایـن دسـتورالعملها  . دنکن براي بخشها صادر میمعموالً دستورالعملهایی را 

شود مشخص  میمورد اطالعات مالی بخشهایی که در صورتهاي مالی گروه گنجانده  در

ـ  نمونه. نمونه گزارشهاستهاي گزارشگري مالی و  رویهد و اغلب شامل کن می  هاگزارش

العات مالی به منظـور ارائـه   معموالً متشکل از الگوهاي استاندارد براي فراهم کردن اط

مجموعـه  عمومـاً در قالـب    هاگزارش  هنمونحال،  این با. در صورتهاي مالی گروه است

  .صورتهاي مالی تهیه و ارائه شده طبق استانداردهاي حسابداري نیستکامل 

  :گیرد دربرمیدستورالعملها معموالً موارد زیر را   .25-ت 

 االجرا، هاي حسابداري الزم رویه  

 صورتهاي مالی گروه، از جمله مربوط به يسایر الزامات افشا وامات قانونی الز: 

o ،تشخیص و گزارشگري قسمتها  

o وابسته روابط و معامالت با اشخاص، 

o  ناشی از آن هاي تحقق نیافتهو زیان هاو سود گروهی درونمعامالت، 

o گروهی، و مانده حسابهاي درون 

 جدول زمانی گزارشگري.  

  :سابرسی گروه از دستورالعملها ممکن است شامل موارد زیر باشدشناخت تیم ح  .26-ت 

  نمونه گزارشهابودن دستورالعملها براي تکمیل  اجراییشفافیت و.  

 اینکه آیا دستورالعملها:  

o کند یا خیر، ویژگیهاي استانداردهاي حسابداري مربوط را بطور کافی توصیف می  
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o  حسابداري الزم اسـت، از قبیـل   موارد افشایی را که براي رعایت استانداردهاي

کند  اشخاص وابسته، و اطالعات قسمتها، مشخص می با افشاي معامالت و روابط

 یا خیر،

o هـاي  و زیان هاو سـود گروهی  نحوه تشخیص تعدیالت تلفیق از قبیل معامالت درون

 کند یا خیر، و گروهی را توصیف می هاي حسابهاي درون نیافته و مانده  تحقق

o کند یـا   بخش را مشخص میمدیران اجرایی العات مالی توسط نحوه تصویب اط

  .خیر

  )17بند : رك (تقلب 

ناشی از تقلـب در صـورتهاي مـالی را     خطرهاي تحریف بااهمیتاست حسابرس ملزم   .27-ت 

ي، طراحـی و  بـرآورد شناسایی و ارزیابی و روشهاي مناسبی را در برخورد با خطرهاي 

ناشـی از   خطرهاي تحریف بااهمیـت  شناساییه براي اطالعات مورد استفاد .15اجرا کند

  :صورتهاي مالی گروه، ممکن است شامل موارد زیر باشد تقلب در

  ناشـی از تقلـب در   تحریـف بااهمیـت    هـاي گروه از خطرمدیران اجرایی ارزیابی

 .صورتهاي مالی گروه

 خطرهاي ناشی از تقلب برخورد باگروه جهت شناسایی و مدیران اجرایی  روشهاي 

، یا مانـده  مدیران اجراییدر گروه، شامل هر گونه خطر تقلب شناسایی شده توسط 

 .ارد افشایی که در معرض خطر تقلب قرار داردحسابها، گروههاي معامالت، یا مو

 شته باشداینکه آیا بخشهاي خاصی وجود دارد که در معرض خطر تقلب قرار دا. 

                                                
 .”با تقلب و اشتباه در حسابرسی صورتهاي مالی ارتباط درمسئولیت حسابرس “، 240استاندارد حسابرسی . 15
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  اجرایی گروه جهت شناسـایی  ران مدیاي شهگروه بر روراهبري نحوه نظارت ارکان

مـدیران اجرایـی   خطرهاي ناشی از تقلب در گروه، و کنترلهـایی کـه    برخورد باو 

 .اند گروه براي کاهش این خطرها طراحی کرده

  ــی گــروه، ارکــان مــدیران پاســخهاي ــري اجرای گــروه، حســابرس داخلــی راهب

و  به پـرس ) یریناجرایی بخش، حسابرسان بخش و سا انصورت لزوم، مدیر در و(

 قطعـی و جوهاي تیم حسابرسی گروه در مورد اینکه آیا آنهـا از هـر گونـه تقلـب     

  .موارد مشکوك به تقلب مؤثر بر بخش یا گروه مطلع هستند یا خیر

خش راجع به خطرهـاي تحریـف بااهمیـت    اعضاي تیم حسابرسی گروه و حسابرسان ب تبادل نظر

  )17بند : رك (تقلب خطر صورتهاي مالی گروه، از جمله  در

پذیري واحد تجاري در قبـال تحریـف    راجع به آسیب بایداعضاي اصلی تیم حسابرسی   .28-ت 

تبادل خطر تقلب،  بویژه با تأکید بر ،صورتهاي مالیتقلب در ناشی از اشتباه یا بااهمیت 

ممکن است بـا حسابرسـان بخـش نیـز      تبادل نظرهادر حسابرسی گروه، این . نظر کنند

بـا  حسابرسی گروه در باره اشخاصی کـه بایـد    مدیر مسئولگیري  تصمیم. 16انجام شود

، و حدود آن، تحـت تـأثیر   آنها تبادل نظر شود، چگونگی و زمان انجام این تبادل نظرها

  .عواملی چون تجارب قبلی در مورد گروه است

  :کند می فراهمموارد زیر  دستیابی به براي را یهایفرصت تبادل نظر،  .29-ت 

 ده مشترك از شناخت کسب شده از بخشها و محـیط آنهـا، شـامل کنترلهـاي     استفا

 .گروه عمومی

 مبادله اطالعات در مورد خطرهاي تجاري بخشها یا گروه. 

                                                
 .14، بند 315استاندارد حسابرسی ؛ 20و  19بندهاي ، 240سابرسی استاندارد ح. 16
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      تبادل نظر در مورد اینکه چگونه و در چه مواردي صـورتهاي مـالی گـروه ممکـن

چگونـه   پـذیر باشـد،   است بر اثر تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه آسـیب 

توانند مرتکـب گزارشـگري مـالی     اجرایی بخش میمدیران اجرایی گروه و مدیران 

متقلبانه شوند و آن را مخفی کنند، و چگونه ممکن است داراییهـاي بخشـها مـورد    

 .استفاده واقع شود سوء

 اجرایی بخش یا گروه که ممکـن  مدیران هاي بکار گرفته شده توسط  تشخیص رویه

اي طراحی شـده باشـد کـه     یا با هدف مدیریت سود به گونه هبوداست جانبدارانه 

هـاي شـناخت درآمـد کـه      منجر به گزارشگري مالی متقلبانه گردد، براي مثال رویه

 .مطابق با استانداردهاي حسابداري نباشد

       ارزیابی عوامل داخلی و خارجی شناخته شده مؤثر بر گـروه کـه ممکـن اسـت بـا

اجرایـی گـروه،   مدیران براي را فرصت ارتکاب تقلب  ،ایجاد انگیزه یا اعمال فشار

اجرایی بخش یا سایرین فراهم کند، یا بیانگر عوامـل فرهنگـی یـا محیطـی     مدیران 

اجرایـی بخـش،   مدیران اجرایی گروه، مدیران باشد که امکان توجیه تقلب را براي 

 .سایرین فراهم سازد یا

  ایی بخش یا گروهاجرمدیران ارزیابی خطر زیرپاگذاري کنترلها توسط. 

 جهت تهیه اطالعات مالی بخشها هاي حسابداري یکسان در  ارزیابی استفاده از رویه

هـاي   رویـه  مربـوط بـه  نحوه تشخیص و تعدیل تفاوتهـاي   صورتهاي مالی گروه و

 .بداريحسا

 ارتکابشناسایی شده در بخشها، یا اطالعاتی که بیانگر  هايدر مورد تقلب تبادل نظر 

 .استتقلب در بخش 
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    استفاده مشترك از اطالعاتی که ممکن است بیانگر عدم رعایت قوانین یـا مقـررات

گـذاري انتقـاالت    هـاي نامناسـب قیمـت    باشد، براي نمونه پرداخت رشوه و رویه

  .داخلی

  )18بند : رك (عوامل خطر 

ع، شامل مثالهایی از شرایط یا رویدادهایی است که، به تنهـایی یـا در مجمـو    3پیوست   .30-ت 

ممکن است بیانگر خطرهاي تحریف بااهمیت صورتهاي مـالی گـروه، از جملـه خطـر     

  .تقلب، باشد

  )18بند : رك (خطر  ارزیابی

در ارزیابی تیم حسابرسی گروه، از خطرهاي تحریف بااهمیت صـورتهاي مـالی گـروه،      .31-ت 

  :براساس اطالعاتی نظیر موارد زیر استسطح گروه، 

  شناخت گروه، بخشهاي آن، و محیط آنهـا، و فراینـد    قاز طریاطالعات کسب شده

 کـارکرد تلفیق، از جمله شواهد حسابرسـی کسـب شـده در ارزیـابی طراحـی و      

 .گروه و کنترلهاي مربوط به تلفیق عمومیکنترلهاي 

 اطالعات کسب شده از حسابرسان بخش.  

  )19بند : رك (کسب شناخت از حسابرسان بخش 

نها در صورتی ملزم به کسب شناخت از حسابرس بخـش اسـت   تیم حسابرسی گروه، ت  .32-ت 

 در راسـتاي از وي بخواهد حسابرسی اطالعـات مـالی بخـش را     درنظر داشته باشدکه 

، تـیم  سب شناخت از حسابرسان بخشهایی کهبراي مثال، ک .حسابرسی گروه انجام دهد

اجـرا  ه تحلیلـی را در سـطح گـرو    روشـهاي ، تنها هابخش در مورد آن حسابرسی گروه

  .وري نیست، ضرکند می
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روشهاي مورد استفاده تیم حسابرسی گروه براي کسـب شـناخت از حسـابرس بخـش و منـابع      

  )19بند : رك (شواهد حسابرسی 

ماهیت، زمانبندي و حدود روشهاي مورد استفاده تـیم حسابرسـی گـروه بـراي کسـب        .33-ت 

ا حسـابرس  بقبلی ري همکاشناخت از حسابرس بخش تحت تأثیر عواملی چون تجربه 

بخش یا شناخت از وي، و میـزان اشـتراك سیاسـتها و روشـهاي مـورد اسـتفاده تـیم        

  :حسابرسی گروه و حسابرس بخش است، براي مثال

         اینکه آیا تیم حسابرسـی گـروه و حسـابرس بخـش در مـوارد زیـر از سیاسـتها و

  :کنند یا خیر روشهاي مشترك استفاده می

o اجراي کار حسابرسی، 

o کیفیت، یا کنترل 

o نظارت.  

 وجود یکنواختی یا تشابه در موارد زیر:  

o  نظام حقوقیقوانین و مقررات یا، 

o  ی،سازمان و اطمینان بخشی کیفی برون یضباطسیستم ان و اي حرفهنظارت 

o ،آموزش و کارآموزي 

o و اي، سازمانها و استانداردهاي حرفه 

o زبان و فرهنگ.  

براي مثال میـزان روشـهاي   . و ناقض یکدیگر نیستندند هست با هم مرتبط یاد شده عوامل  .34-ت 

که از ) حسابرس الف(تیم حسابرسی گروه براي کسب شناخت از حسابرس یک بخش 

حسابرسـی متـداول    یکـرد و رو یکنواخـت سیاستها و روشهاي نظارتی و کنترل کیفیت 

حسابرسـی گـروه فعالیـت     مـدیر مسـئول   حوزه جغرافیاییهمان  کند یا در استفاده می
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کند، ممکن است کمتر از میزان روشهاي تیم حسابرسی گروه براي کسب شناخت از  یم

باشد که از روشها و سیاستهاي نظـارتی و کنتـرل    )حسابرس ب(حسابرس بخش دیگر 

 کنـد یـا اینکـه در کشـور     حسابرسی متداولی استفاده نمـی  یکردو رو یکنواخت تکیفی

قابل اجرا در ارتباط بـا حسابرسـان   حسابرسی روشهاي ماهیت . کند فعالیت می دیگري

  .نیز ممکن است متفاوت باشد” ب“و ” الف“

تیم حسابرسی گروه ممکن است از روشهاي متعددي براي کسب شناخت از حسـابرس    .35-ت 

در اولین سـال همکـاري بـا حسـابرس بخـش      گروه تیم حسابرسی . بخش استفاده کند

  :ممکن است براي مثال اقدامات زیر را انجام دهد

 کنترل کیفیت در مواردي که تیم حسابرسی گـروه و  ج سیستم نظارت بر ارزیابی نتای

روشـهاي   و حسابرس بخش عضو یک مؤسسه یا یک شبکه باشند کـه از سیاسـتها  

 کنند، نظارتی مشترك پیروي می

  قسـمتهاي  مالقات با حسابرس بخش براي گفتگو در مورد موضوعات ذکر شده در

 ،19بند  ”پ“تا  ”الف“

 قسـمتهاي   شـده در  رخواست از حسابرس بخش بـراي تأییـد موضـوعات ذکـر    د

ـ  19بند  ”پ“تا  ”الف“ کتبـی    تأییدیـه  نمونـه  4در پیوسـت  . صـورت مکتـوب  ه ب

 خش ارائه شده است،س بحسابر

 ضـوعات  مو ي مربـوط بـه  هـا  درخواست از حسابرس بخش براي تکمیل پرسشنامه

 ،19بند  ”پ“تا  ”الف“قسمتهاي مطرح شده در 

 حسابرس بخش با همکاران شاغل در مؤسسه حسابرسی گروه، یـا   در مورد ذاکرهم

 با یک شخص ثالث قابل اعتماد که از حسابرس بخش شناخت دارد، یا
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 کـه حسـابرس بخـش در آن عضـویت     اي  حرفه یا مراجع از مرجع  دریافت تأییدیه

سـایر   انـد، یـا   دارد، سازمانهاي ذیصالحی که به حسابرس بخـش گواهینامـه داده  

  .اشخاص ثالث

در سالهاي بعد، شناخت از حسابرس بخش ممکن اسـت براسـاس تجربـه قبلـی تـیم      

تیم حسابرسی گروه ممکن است از حسابرس . حسابرسی گروه از حسابرس بخش باشد

 ”پ“تـا   ”الف“قسمتهاي  اي در ارتباط با تغییر موضوعات مطرح شده در بخش، تأییدیه

  .کند نسبت به سال قبل، اخذ 19بند 

در مواردي که مراجع نظارتی مستقل براي نظارت بر حرفه حسابرسـی و کیفیـت کـار      .36-ت 

ممکن است تیم حسابرسی گـروه   مربوط حسابرسی ایجاد شده است، آگاهی از مقررات

 ایـن اطالعات راجع بـه  . را در ارزیابی استقالل و صالحیت حسابرس بخش کمک کند

  .بخش یا از مراجع نظارتی مستقل کسب شود مقررات ممکن است از طریق حسابرس

  )الف -19بند : رك (الزامات اخالقی مربوط به حسابرسی گروه 

حسابرسی گروه انجـام   راي مقاصددر مواردي که حسابرسی اطالعات مالی یک بخش ب  .37-ت 

چنـین  . شود، حسابرس بخش تابع الزامات اخالقی مربوط به حسابرسی گروه اسـت  می

کـه   ن است با الزامات اخالقـی نـاظر بـر حسـابرس بخـش در مـواردي      الزاماتی ممک

از اینرو تـیم  . حسابرسی مذکور جنبه قانونی و الزامی دارد، متفاوت یا افزون بر آن باشد

حسابرسی گروه در مورد میزان آگاهی حسابرس بخش از الزامات اخالقـی مربـوط بـه    

ل حسابرسی گـروه الزم اسـت و   حسابرسی گروه که براي ایفاي مسئولیتهاي وي در قبا

  .کند همچنین بکارگیري آن در عمل، شناخت کسب می

  )ب -19بند : رك ( اي حسابرس بخش صالحیت حرفه

اي حسابرس بخش ممکن اسـت شـامل    شناخت تیم حسابرسی گروه از صالحیت حرفه  .38-ت 

  :بخشاین موضوع باشد که آیا حسابرس 
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 حسابرسی گـروه کـه    مربوط براينداردهاي از استانداردهاي حسابرسی و سایر استا

ایفاي مسئولیتهاي حسابرس بخـش در قبـال حسابرسـی گـروه الزم اسـت،       جهت

 شناخت دارد یا خیر،

  براي انجام حسابرسـی  ) نعتاز صکافی  شناختمثل (داراي مهارتهاي خاص الزم

 یا خیر، باشد میاطالعات مالی یک بخش خاص 

 بـراي ایفـاي مسـئولیتهاي     مربـوط ي حسـابداري  رد مقتضی، از استانداردهاادر مو

مـدیران  دستورالعملهاي صـادره توسـط   (حسابرس بخش در قبال حسابرسی گروه 

گروه براي بخشها که اغلب ویژگیهاي استانداردهاي حسابداري مربـوط را  اجرایی 

  .شناخت دارد یا خیر) کند توصیف می

  )20بند : رك (کاربرد شناخت تیم حسابرسی گروه از حسابرس بخش 

مجـدد   بـرآورد مشارکت در کار حسابرس بخـش یـا    با تواند نمیتیم حسابرسی گروه،   .39-ت 

مشکل مسـتقل  در مورد اطالعات مالی بخش،  بیشترروشهاي حسابرسی  اجراي یاخطر 

  .دنبودن حسابرس بخش را برطرف کن

برس بخـش یـا   با این وجود، تیم حسابرسی گروه ممکن است با مشارکت در کار حسا  .40-ت 

در مورد اطالعات مـالی بخـش،    بیشترروشهاي حسابرسی اجراي خطر یا  مجدد برآورد

نداشتن براي مثال (اي حسابرس بخش  تر در مورد صالحیت حرفه اهمیت ت کممشکالبتواند 

  .کند بر فعالیت حسابرس بخش را برطرف، یا نبود نظارت فعاالنه )صنعتاز کافی  شناخت

مسـتندات حسابرسـی    خاصی ازکه قانون یا مقررات دسترسی به قسمتهاي در مواردي   .41-ت 

است از حسابرس بخـش  کند، تیم حسابرسی گروه ممکن  حسابرس بخش را ممنوع می

ضـوع را  دهـد، ایـن مو   بخواهد تا با تهیه یادداشتی که اطالعات مربوط را پوشـش مـی  

  .و فصل کند حل



  600 استاندارد حسابرسی

  )شامل کار حسابرسان بخش(حسابرسی صورتهاي مالی گروه  در مالحظات خاص

  )1389نظر شده  تجدید( 

  39

  )23تا  21 هايبند: رك (اهمیت 

  :س ملزم به رعایت موارد زیر استحسابر  .42-ت

عنوان یک مجموعه واحـد، در زمـان    تعیین سطح اهمیت براي صورتهاي مالی به  .الف

  .تدوین طرح کلی حسابرسی

باتوجه به  این موضوع ارزیابی شود که آیا در زمان تدوین طرح کلی حسابرسی،  .ب 

ـ  ي وارد افشـا شرایط خاص واحد تجاري، گروههاي معامالت، مانده حسابها یا م

ل انتظار رود وجـود تحریـف در آنهـا بـا     اي معقو وجود دارد که به گونه خاصی

صورتهاي مالی بعنوان یـک مجموعـه واحـد،    براي تر از سطح اهمیت پایینمبالغ 

کنندگان بر مبناي صورتهاي مالی یاد شـده را تحـت    تصمیمات اقتصادي استفاده

را سابرس باید سطح اهمیت مناسـب  در چنین شرایطی، ح .یا خیر تأثیر قرار دهد

  .تعیین کند ي خاصمعامالت، مانده حسابها یا موارد افشاگروههاي براي این 

تر از سطح اهمیت تعیین شده براي صورتهاي مالی بـه  پایینمبلغ یک یا چند تعیین   . پ

عنوان یک مجموعه واحد، بـه منظـور ارزیـابی خطرهـاي تحریـف بااهمیـت و       

  .يبرآوردبرخورد با خطرهاي سی الزم در طراحی روشهاي حسابر

عنـوان یـک    در مورد حسابرسی گروه، سطوح اهمیت هم براي صورتهاي مالی گروه به  

سـطح اهمیـت   . شـود  مجموعه واحد، و هم براي اطالعـات مـالی بخشـها تعیـین مـی     

صورتهاي مالی گروه بعنوان یک مجموعه واحد در تدوین طرح کلی حسابرسـی گـروه   

  .شود استفاده می

به منظور کاهش خطـر فزونـی مجمـوع تحریفهـاي کشـف شـده و کشـف نشـده در           .43-ت

صورتهاي مالی گروه بر سطح اهمیت صورتهاي مالی گـروه بـه عنـوان یـک مجموعـه      

بخشـهاي  بـراي  . شـود  واحد، سطح اهمیت بخش کمتر از سطح اهمیت گروه تعیین می

ح اهمیـت بخـش لزومـاً    سـط . تعیین شـود  متفاوتیمختلف ممکن است سطوح اهمیت 

ح شود و در نتیجه، مجمـوع سـطو   تعیین نمیصورت درصدي از سطح اهمیت گروه  به
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سـطح اهمیـت بخـش در    . اهمیت بخشها ممکن است بیشتر از سطح اهمیت گروه باشد

  .گیرد تدوین طرح کلی حسابرسی براي یک بخش مورد استفاده قرار می

عنـوان   هها بشود که اطالعات مالی آن عیین میسطوح اهمیت بخش در مورد بخشهایی ت  .44-ت 

. ، حسابرسی یا بررسی شود29الف و  -27، 26قسمتی از حسابرسی گروه طبق بندهاي 

حسابرس بخش از سطح اهمیت آن براي ارزیابی اینکـه آیـا تحریفهـاي کشـف شـده      

  .کند اصالح نشده، بطور جداگانه یا در مجموع، بااهمیت هستند یا خیر، استفاده می

تحریفهـاي  . شـود  نیز براي تحریفها تعیین می آستانه یکعالوه بر سطوح اهمیت بخش،   .45-ت 

، به اطـالع تـیم   استشناسایی شده در اطالعات مالی بخش که بیشتر از آستانه تحریفها 

  .رسد میحسابرسی گروه 

) هیا تیم حسابرسی گرو(در مورد حسابرسی اطالعات مالی یک بخش، حسابرس بخش   .46-ت 

خطرهاي تحریف بااهمیت اطالعات مالی بخـش و طراحـی روشـهاي     برآوردبه منظور 

تر از سـطح  پـایین ، یک یـا چنـد مبلـغ    برآورديخطرهاي  برخورد باحسابرسی الزم در 

این امر براي کاهش خطر فزونی مجمـوع تحریفهـاي   انجام . کند اهمیت بخش تعیین می

بر سطح اهمیـت بخـش، ضـروري    کشف شده و کشف نشده در اطالعات مالی بخش 

تیم حسابرسی گروه ممکن است سـطح اهمیـت بخـش را تـا سـطوح       ،در عمل. است

 هـاي چنین مواردي، حسابرس بخـش بـه منظـور ارزیـابی خطر    در . دمذکور تقلیل ده

برخـورد  بااهمیت اطالعات مالی بخش و طراحی روشهاي حسابرسـی الزم در   تحریف

 تنهایی هارزیابی اینکه آیا تحریفهاي کشف شده، ب و همچنین براي برآورديخطرهاي  با

  .کند یا در مجموع، بااهمیت هستند یا خیر، از سطح اهمیت بخش استفاده می
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  يبرآوردبرخورد با خطرهاي 

  )27 و 26بندهاي : رك ( شود میدر مورد اطالعات مالی بخشها انجام  تعیین نوع کاري که

عات مالی یک بخش توسـط تـیم حسابرسـی گـروه     تعیین نوع کاري که در مورد اطال  .47-ت 

  :گیرد شود و مشارکت در کار حسابرس بخش، تحت تأثیر موارد زیر قرار می میانجام 

  ،]اینکه آیا بخش یک بخش عمده است یا خیر[اهمیت بخش   .الف

  خطرهاي عمده شناسایی شده ناشی از تحریف بااهمیت صورتهاي مالی گروه،  .ب 

  گروه، و عمومیابرسی گروه از طراحی و اجراي کنترلهاي ارزیابی تیم حس  .پ 

  .شناخت تیم حسابرسی گروه از حسابرس بخش  .ت 

دهنده این است که چگونه اهمیت بخـش بـر نـوع کـاري کـه       نمودار صفحه بعد نشان  

ثـر  اشـود   مـی مورد اطالعات مالی یک بخش توسط تیم حسابرسـی گـروه انجـام     در

  .دگذار می
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ش موردنظر آیا بخ

براي گروه اهمیت 

ي ا مالی عمده

  دارد؟
  )26بند(

آیا احتمال دارد که بخش 

موردنظر بدلیل ماهیت یا شرایط 

خاص آن، داراي خطرهاي عمده 

تحریف بااهمیت صورتهاي مالی 

 )27بند (گروه باشد ؟ 

  )26بند( *حسابرسی اطالعات مالی بخش

 حسابرسی اطالعات مالی بخش
*

  ، یا

  حسابرسی یک یا چند مانده حساب، گروه معامالت یا

موارد افشاي مرتبط با خطرهاي عمده تحریف بااهمیت 

  صورتهاي مالی گروه، یا

  اجراي روشهاي حسابرسی خاص مرتبط با خطرهاي

  )27بند . (عمده تحریف بااهمیت صورتهاي مالی گروه

  :بخشهاي منتخب سایردر مورد 

 حسابرسی اطالعات مالی بخش
*

  ، یا

  حسابرسی یک یا چند مورد از مانده حسابها، گروههاي معامالت یا موارد

  افشا، یا

 یا*بررسی اطالعات مالی بخش ،  

 29بند . (اجراي روشهاي خاص(  

در مورد بخشهایی که عمده نیستند، تیم حسابرسی گروه 

  )28بند. (اجرا کنده تحلیلی را در سطح گرو روشهايباید 
 

آیا دامنه برنامه ریزي شده به 

گونه اي است که امکان 

کسب شواهد حسابرسی 

کافی و مناسبی بعنوان 

پشتوانه اظهار نظر حسابرسی 

  )29بند(وجود داشته باشد؟
 

  )40بند(رسانی به حسابرس بخش  اطالع

  

  بخشت اهمیسطح استفاده از  با* 
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  )27بند  ”پ“و  ”ب“قسمتهاي : رك (بخشهاي عمده 

رود یک بخش به دلیـل   تیم حسابرسی گروه ممکن است به خاطر اینکه احتمال می  .48-ت 

بااهمیت صورتهاي  آن دربردارنده خطرهاي عمده تحریفماهیت یا شرایط خاص 

چنـین  در . ان یک بخش عمده شناسـایی کنـد  مالی گروه باشد، آن بخش را به عنو

مواردي، تیم حسابرسی گروه ممکن است بتواند مانده حسابها، گروههاي معامالت 

یا موارد افشایی را مشخص کند که تحت تأثیر خطرهـاي عمـده احتمـالی قـرار     

صورت وجود چنین وضعیتی، تـیم حسابرسـی گـروه ممکـن اسـت       در. گیرد می

حسـابرس بخـش بـه نماینـدگی وي، تنهـا ایـن مانـده         تصمیم بگیرد که خود، یا

بـراي مثـال،   . حسابها، گروههاي معـامالت یـا مـوارد افشـا را حسابرسـی کنـد      

، حسابرسی اطالعات مـالی بخـش ممکـن    6-توضعیت توصیف شده در بند  در

معامالت و موارد افشاي مؤثر از مبـادالت ارزي   گروههاياست به مانده حسابها، 

مواردي که تیم حسابرسـی گـروه از حسـابرس بخـش     در . دآن بخش محدود شو

معـامالت یـا    گروههايتا حسابرسی یک یا چند مانده حساب، کند  درخواست می

 40به بند (رسانی تیم حسابرسی گروه  را انجام دهد، در اطالع ي خاصموارد افشا

اقـالم صـورتهاي   شود که ممکن است  این واقعیت درنظر گرفته می) مراجعه شود

  .الی به همدیگر مرتبط باشدم

 هـاي خطر برخـورد بـا  تیم حسابرسی گروه ممکن است روشهاي حسابرسی را در   .49-ت 

بـراي مثـال، در مـورد    . ندبااهمیت صورتهاي مالی گروه طراحی ک تحریفعمده 

نابابی موجودي کاال، تیم حسابرسـی گـروه ممکـن اسـت خـود، یـا        خطر عمده

ـ   وي، رو بـه نماینـدگی  حسابرس بخـش   را در مـورد   یشـهاي حسابرسـی خاص

ارزشیابی موجودي کاالي بخشی انجام دهد که داراي حجم زیـادي از موجـودي   

  .شود اما از جهات دیگر عمده محسوب نمی ،کاالي احتماالً ناباب است
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  )29 و 28 هايبند: رك (بخشهاي غیرعمده 

نجـام روشـهاي   اطالعات مالی بخشها ممکن است برحسب شرایط کار به منظور ا  .50-ت 

 توانـد  مـی  نتـایج روشـهاي تحلیلـی   . تحلیلی، در سطوح مختلفـی تجمیـع شـود   

ود خطرهاي عمده تحریف بااهمیـت  نبگیریهاي تیم حسابرسی گروه در مورد  نتیجه

  .کند بخشهاي غیرعمده را تأیید تجمیع شده اطالعات مالی در 

و کـدامیک از   بخشـها از اد تعداینکه چه گیري تیم حسابرسی گروه در باره  تصمیم  .51-ت 

بخشـهاي   د اطالعـات مـالی  موردر و نوع کاري که  شود میانتخاب  29طبق بند آنها 

  :شود، ممکن است تحت تأثیر عواملی نظیر موارد زیر قرار گیرد میمنتخب انجام 

 رود در مورد اطالعـات مـالی بخشـهاي     میزان شواهد حسابرسی که انتظار می

 .عمده کسب شود

  یا ایجاد شده است یا خیرآن بخش اخیراً تحصیل  آیااینکه. 

 بوجود آمده است یا خیر بخشآن تغییرات عمده در  اینکه آیا. 

 يتـأثیر  چه و انجام شده است یا خیر بخشآن حسابرسی داخلی در  اینکه آیا 

 .دارد بر حسابرسی گروه

 د یـا  نکن یکسانی استفاده میاطالعاتی فرایندها و سیستمهاي  بخشها از اینکه آیا

 .خیر

  گروه عمومیکنترلهاي  کارکرداثربخشی. 

  شده در سطح  اجراشده از طریق روشهاي تحلیلی  مشخصنوسانات غیرعادي

 .گروه

  شده از طرف آن، در مقایسـه بـا    ایجاداهمیت مالی خاص یک بخش، یا خطر

 .)بخشهاي غیرعمده(گروه سایر بخشهاي 
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 دالیـل بنـا بـه   ، مقررات، یـا  قانون طبقحسابرسی یک بخش خاص  اینکه آیا 

  .است یا خیرشده دیگري الزامی 

ممکـن   غیرعمـده ي در انتخاب بخشـها بودن بینی  عنصر غیرقابل پیش درنظر گرفتن

. بااهمیت اطالعات مالی بخشـها را افـزایش دهـد   است احتمال شناسایی تحریف 

  .کند ر میتغیی پس از گذشت یک یا چند دورهنی انتخاب بخشها امب

 ،241018و  240017اسـتانداردهاي  طبق  تواند بررسی اطالعات مالی یک بخش می  .52-ت 

تـیم حسابرسـی   . انجـام شـود   انجام تعدیالت الزم متناسب با شرایط مورد نظر با

  .گروه ممکن است روشهاي الزم را نیز براي تکمیل کار انجام دهد

نها شامل بخشـهاي  اشاره شد، یک گروه ممکن است ت 13 -تهمانطور که در بند   .53-ت 

تواند شواهد حسابرسـی   در چنین شرایطی، تیم حسابرسی گروه می. غیرعمده باشد

را از طریق تعیین نوع کاري کـه   گروه پشتوانه اظهارنظر حسابرسیکافی و مناسب 

تیم . ، در مورد اطالعات مالی بخشها انجام شود، کسب کند29قرار است طبق بند 

ن کنترلهـاي  آزمـو اتکـا بـه   تواند تنها با  ش، نمیحسابرس بخ حسابرسی گروه، یا

گروه و اجراي روشهاي تحلیلی در مورد اطالعات مالی بخشها کـه خـود    عمومی

کافی و مناسـب را بـه عنـوان     یحسابرسشواهد  ،دهد یا حسابرس بخش انجام می

  .کسب کند گروه پشتوانه اظهارنظر حسابرسی

  )31 و 30 هايبند: رك (مشارکت در کار حسابرسان بخش 

عواملی که ممکن است بر مشارکت تیم حسابرسی گروه در کار حسابرس بخـش    .54-ت 

  :اثر گذارد شامل موارد زیر است

  بخش، عمده بودن  .الف
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تحریف بااهمیـت صـورتهاي مـالی    ناشی از خطرهاي عمده شناسایی شده   .ب 

  گروه، و

  .شناخت تیم حسابرسی گروه از حسابرس بخش  .پ 

بخش عمده یا خطرهاي عمده شناسایی شده، تیم حسابرسـی گـروه   در مورد یک   

مـورد بخـش   در . کنـد  اجـرا مـی  را  31 و 30روشهاي توصیف شده در بنـدهاي  

غیرعمده، ماهیت، زمانبنـدي و میـزان مشـارکت تـیم حسابرسـی گـروه در کـار        

حسابرس بخش براساس شناخت تیم حسابرسی گروه از حسـابرس بخـش تغییـر    

واقعیت که یک بخش غیرعمده است، در درجه دوم اهمیت قـرار   این. خواهد کرد

شـود، امـا بـا ایـن      براي مثال، هر چند که یک بخش غیرعمده محسوب مـی . دارد

دلیل وجود نگرانی در مورد صـالحیت   وجود تیم حسابرسی گروه ممکن است به

نظـارت   نبـود ، یـا  )صنعت کافی ازناشناخت براي مثال (حسابرس بخش اي  حرفه

  .االنه بر کار حسابرسان، در ارزیابی خطر توسط حسابرس بخش مشارکت کندفع

مختلف مشارکت در کار حسابرس بخش، غیر از مـوارد ذکـر شـده در    هاي  شیوه  .55-ت 

، ممکن است براسـاس شـناخت تـیم حسابرسـی گـروه از      42و  31، 30بندهاي 

  :حسابرس بخش، شامل یک یا چند مورد زیر باشد

بخش یا حسابرسـان بخـش بـه منظـور     مدیران اجرایی شست با برگزاري ن  .الف

  .کسب شناخت از بخش و محیط آن

  .بررسی طرح کلی و برنامه حسابرسی حسابرسان بخش  .ب 

خطرهاي تحریف  برآوردخطر به منظور شناسایی و  برآورداجراي روشهاي   .پ 

این روشها ممکن است توسط حسابرسان بخـش،  . بااهمیت در سطح بخش

  .یم حسابرسی گروه اجرا شودیا ت
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ممکن است بوسـیله   روشهااین . طراحی و اجراي روشهاي حسابرسی الزم  .ت 

  .حسابرسان بخش، یا تیم حسابرسی گروه طراحی و اجرا شود

مـدیران  بـین حسابرسـان و   مهـم  در جلسه نهایی و سایر جلسـات   شرکت  .ث 

  .بخشاجرایی 

  .حسابرسان بخشوسط تهیه شده ت مرتبطبررسی سایر مستندات   .ج 

  فرآیند تلفیق

  )34 بند: رك (یبندیها و تعدیالت تلفیق طبقه اصالح

فرایند تلفیق ممکن است مسـتلزم انجـام تعـدیالتی در مبـالغ گـزارش شـده در         .56-ت 

صورتهاي مالی گروه باشد بطوریکـه ایـن مبـالغ برونـداد سیسـتمهاي پـردازش       

نترلهاي داخلی مشابه حاکم بـر سـایر   معامالت عادي نیستند، و ممکن است تابع ک

ارزیابی تیم حسابرسی گروه از مناسب بودن، کامل بـودن و  . اطالعات مالی نباشند

  :صحت تعدیالت ممکن است شامل موارد زیر باشد

     ارزیابی اینکه آیا تعدیالت عمده، رویدادها و معـامالت زیربنـاي آن را بطـور

 دهد یا خیر، مناسب انعکاس می

 ه آیا تعدیالت عمده، به درستی محاسبه، پردازش و تصـویب شـده   تعیین اینک

 است یا خیر،

 یـا   اسـت مناسـب  و متکی به مستندات کافی  ،تعیین اینکه آیا تعدیالت عمده

 خیر، و 

  هـاي  و زیان هاگروهـی و سـود   تطبیق و حذف معامالت درونصورت بررسی

  .گروهی نیافته، و مانده حسابهاي درون تحقق
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  )41 و 40هاي بند: رك (تیم حسابرسی گروه و حسابرس بخش  ارتباط متقابل

چنانچه ارتباط دوجانبه مؤثري بین تیم حسابرسی گروه و حسابرسان بخش وجـود    .57-ت 

نداشته باشد، این خطر وجود دارد که تیم حسابرسی گروه امکـان کسـب شـواهد    

. حسابرســی کــافی و مناســب پشــتوانه اظهــارنظر حسابرســی را نداشــته باشــد 

اسـاس   هاي تیم حسابرسـی گـروه، پایـه و    موقع و شفاف خواسته رسانی به اطالع

  .دهد ارتباط دوجانبه مؤثر بین تیم حسابرسی گروه و حسابرس بخش را شکل می

. گـردد  ارسـال مـی   دستورالعملهاي تیم حسابرسی گروه اغلب به صورت  خواسته  .58-ت 

شـود،   مـی گنجانـده   العملدسـتور یـن  ا که در یراجع به موضوعات 5پیوست  در

تیم حسابرسی گـروه   هرسانی حسابرس بخش ب اطالع. رهنمودهایی ارائه شده است

با این حال برقراري ارتبـاط بـین   . اغلب به شکل گزارشی از کار انجام شده است

تیم حسابرسی گروه و حسابرس بخش ممکن اسـت ضـرورتاً بـه شـکل مکتـوب      

ممکن است براي مذاکره در مورد خطرهاي  براي مثال، تیم حسابرسی گروه. نباشد

عمده شناسایی شده یا بررسی قسمتهاي مربوط مسـتندات حسابرسـی حسـابرس    

با این وجود، الزامات مستندسازي این استاندارد و . بخش با وي جلسه داشته باشد

  .سایر استانداردها در این مورد کاربرد دارد

ی گروه، به عنوان مثال، امکان دسترسی حسابرس بخش براي کمک به تیم حسابرس  .59-ت 

در صورت نبود منع قانونی یـا مقرراتـی،   به مستندات حسابرسی مربوط را آنها را 

  .هد کردافراهم خو

یک عضو تیم حسابرسی گروه همزمان حسابرس بخش نیـز باشـد، هـدف     چنانچه  .60-ت 

 تیم حسابرسی گروه براي برقراري ارتبـاط شـفاف بـا حسـابرس بخـش، اغلـب      

  :مثالبراي . حاصل شود بدون انجام مکاتباتتواند  می
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  به طرح کلی و برنامه حسابرسی ممکن اسـت بـراي   حسابرس بخش دسترسی

مطرح شده است،  40تیم حسابرسی گروه که در بند  هاي خواستهرسانی  اطالع

 کافی باشد، و

  بررسی مستندات حسابرسی حسابرس بخش توسط تیم حسابرسی گروه ممکن

بـه  گیري تیم حسابرسـی گـروه    مرتبط با نتیجه نکاترسانی  اي اطالعاست بر

  .، کافی باشد41بند  شرح

  ارزیابی کافی و مناسب بودن شواهد حسابرسی کسب شده

  )ب -42 بند: رك (حسابرسی حسابرس بخش  اتبررسی مستند

اینکه چه قسمتهایی از مستندات حسابرسی حسابرس بخش بـه حسابرسـی گـروه      .61-ت 

تمرکز بر آن دسته  غالباً. ط خواهد بود، ممکن است برحسب شرایط تغییر کندمربو

از مستندات حسابرسی است که به خطرهاي عمده تحریـف بااهمیـت صـورتهاي    

 حدود بررسـی مسـتندات حسابرسـی حسـابرس بخـش     . مالی گروه مربوط باشد

  .استبررسیهاي انجام شده توسط خود حسابرس بخش تابع  معموالً

  )45 و 44 هايبند: رك (مناسب بودن شواهد حسابرسی کافی و 

و  چنانچه تیم حسابرسی گروه به این نتیجه برسـد کـه شـواهد حسابرسـی کـافی       .62-ت 

کســب نشـده اســت،  گـروه  بــه عنـوان پشــتوانه اظهـارنظر حسابرســی    مناسـب 

حسابرسی گروه ممکن است از حسابرس بخش بخواهد تـا روشـهاي الزم را    تیم

برسـی گـروه   ر صورتی که چنـین کـاري عملـی نباشـد، تـیم حسا     د. انجام دهد

ـ   ممکن ـ ی بخـش  ـاست روشهاي مورد نظر خود را در مورد اطالعـات مال را ـاج

  .دـکن
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اعم از شناسایی شـده  (حسابرسی گروه از اثر جمعی تحریفها  مدیر مسئولارزیابی   .63-ت 

ـ   توسط تیم حسابرسی گروه و اطالع را  وي، )شرسانی شده توسط حسابرسـان بخ

سازد تا تعیین کند که آیا صورتهاي مالی گروه بـه عنـوان یـک مجموعـه      قادر می

  .واحد بطور بااهمیتی تحریف شده است یا خیر

  گروه راهبرياجرایی گروه و ارکان  انمدیر رسانی به اطالع

  )48تا  46 هايبند: رك (اجرایی گروه  انمدیر رسانی به اطالع

رسـانی مـوارد    اطـالع  مربوط به يهابردارنده الزامات و رهنموددر ،240 استاندارد  .64-ت 

اجرایی ممکن اسـت در تقلـب    که مدیران اردياجرایی و، در مو انتقلب به مدیر

  .19باشد می راهبريدست داشته باشد، به ارکان 

اطالعـات  بعضی از گروه ممکن است مجبور به نگهداري محرمانه مدیران اجرایی   .65-ت 

هایی از مواردي که ممکن است بـراي صـورتهاي    نمونه. ت باشدحساس و بااهمی

آن بخش احتماالً از مـوارد یـاد   مدیران اجرایی مالی بخش بااهمیت تلقی شود، اما 

  :شده مطلع نباشد، به شرح زیر است

 دعاوي حقوقی احتمالی.  

 طرحهاي کنارگذاري داراییهاي عملیاتی مهم. 

  از تاریخ ترازنامه پسرویدادهاي. 

 مهمهاي  تنامهفقوام.  

  )49 بند: رك (گروه  راهبريارکان  رسانی به اطالع

رساند، ممکن  گروه می راهبريموضوعاتی که تیم حسابرسی گروه به اطالع ارکان   .66-ت 

است شامل مواردي باشد که توسط حسابرسان بخش بـه اطـالع تـیم حسابرسـی     

                                                
 .52-54، بندهاي ”اشتباه، در حسابرسی صورتهاي مالی ب ولیت حسابرس در ارتباط با تقمسئول“، 240استاندارد حسابرسی . 19
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ـ     استگروه رسیده  ئولیتهاي ارکـان  و از نظر تیم حسابرسی گـروه نسـبت بـه مس

راهبـري گـروه   برقراري ارتباط با ارکـان  . شود گروه بااهمیت محسوب می راهبري

نمونـه،  بـراي  . دهـد  طی دوره حسابرسی گروه در مقاطع زمانی مختلفی روي مـی 

ممکـن اسـت پـس از     49بنـد   ”ب“و  ”الف“قسمتهاي موضوعات مطرح شده در 

مـورد اطالعـات مـالی بخشـها      اینکه تیم حسابرسی گروه کاري که قرار است در

طرفی دیگر، موضوع مطـرح  از . رسانی شود انجام شود را تعیین کرده باشد، اطالع

رسـانی   ممکن است در پایان کار حسابرسـی اطـالع   49بند  ”پ“شده در قسمت 

بـه  ممکن اسـت   49بند  ”ث“ و ”ت“مطرح شده در قسمتهاي شود، و موضوعات 

  .رسانی شود اطالع هنگام وقوع
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  1یوست پ

  )19-تبند : رك (

که تـیم حسابرسـی گـروه قـادر بـه کسـب شـواهد         مثالی از اظهارنظر مشروط در مواردي

  .پشتوانه اظهارنظر حسابرسی گروه نیستبه عنوان کافی و مناسب  یحسابرس

در این مثال، تیم حسابرسی گروه به دلیل محدودیت در دسترسـی بـه سـوابق حسـابداري،     

شواهد حسابرسی کـافی و مناسـب    نتوانسته استحسابرس بخش،  بخش یامدیران اجرایی 

کـه حسـابداري آن بـا اسـتفاده از روش ارزش ویـژه انجـام       ( را بخش عمدهیک مرتبط با 

، گروه گـزارش شـده   ریال در ترازنامه اردمیلی 15بخش به مبلغ این . گردآوري کند) شود می

  .ریال است میلیارد 60ي گروه داراییهاجمع  و

منتهـی بـه    حسابرسی شـده بخـش بـراي سـال مـالی      صورتهاي مالی ،ابرسی گروهتیم حس

ـ    مطالعـه  را گزارش حسابرسی آنو  13×1اسفند ماه  29  ی را کـه و اطالعـات مـالی مرتبط

  .ه استکردبررسی  ،شود نگهداري میبخش  در رابطه با آنگروه مدیران اجرایی توسط 

دیت در کسب شواهد حسابرسـی کـافی و   حسابرسی گروه، تأثیر محدو مدیر مسئولاز نظر 

  .نیست) اساسی(است اما فراگیر  بااهمیتبر صورتهاي مالی گروه  ،مناسب

  گزارش حسابرس مستقل

  )سهامی عام(به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شرکت نمونه 

  صورتهاي مالی تلفیقی نسبت بهگزارش 

 تلفیقی گروه و شرکت نمونه بـه نمونه شامل ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت  صورتهاي مالی

و صورتهاي سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقـد   13×1 ماه اسفند 29تاریخ 

و یادداشتهاي توضـیحی  براي سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، نمونه تلفیقی گروه و شرکت 

  .مؤسسه، حسابرسی شده استاین  توسط، ...تا  1
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  ل صورتهاي مالیقبا مسئولیت هیئت مدیره در

شده طبـق اسـتانداردهاي حسـابداري، بـا هئیـت مـدیره        مسئولیت تهیه صورتهاي مالی یاد

شرکت است؛ این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلی مربوط بـه تهیـه   

تقلب یا از  عاري از تحریف بااهمیت ناشیاي که این صورتها  گونه است بهصورتهاي مالی 

  .اشتباه باشد

  مسئولیت حسابرس

ـ  یمـال  ين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهایت ایمسئول ـ   ی  یاد شـده براسـاس حسابرس

ـ  یمزبور ا ياستانداردها. است یحسابرس يشده طبق استانداردها انجام ـ کنـد ا  یجـاب م ن ی

ـ ر برنامـه  يا گونـه  را بـه  یت و حسابرسیرا رعا يا رفتار حرفه نییمؤسسه الزامات آ و  يزی

  .سب شودکنان معقول ی، اطمیمال يت در صورتهایف بااهمیاز نبود تحر کند که اجرا

ـ    يبرا ییروشها يشامل اجرا یحسابرس  دیگـر دربـاره مبـالغ و    یکسـب شـواهد حسابرس

ـ  يانتخـاب روشـها  . است یمال ياطالعات افشا شده در صورتها ، بـه قضـاوت   یحسابرس

ـ  یمـال  يت صورتهایف بااهمیتحر يخطرها یابیجمله ارز حسابرس، از ـ از تقلـب   یناش ا ی

ـ  يخطرها، کنترلهااین  یابیارز يبرا. دارد یاشتباه، بستگ ـ مربـوط بـه ته   یداخل ه و ارائـه  ی

نه بـه قصـد    ط موجود، ویمناسب شرا یحسابرس يروشها یمنظور طراح به یمال يصورتها

ـ يواحد تجار یداخل يکنترلها یاظهارنظر نسبت به اثربخش ـ  ی، بررس ـ . شـود  یم  یحسابرس

بـودن   اسـتفاده شـده و معقـول    يحسـابدار  يهـا  هیمناسب بودن رو یابیشامل ارز نیهمچن

 يت ارائـه صـورتها  یلک یابیارز نیز ره ویمد ئتیانجام شده توسط ه يحسابدار يبرآوردها

  .است یمال

شده، براي اظهارنظر مشروط نسـبت بـه    کسبکه شواهد حسابرسی این مؤسسه اعتقاد دارد 

  .سب استصورتهاي مالی، کافی و منا
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  اظهارنظر مشروط مبانی

ـ (” الف“در شرکت  نمونهگذاري شرکت  سرمایه خـارجی کـه در طـی سـال      وابسـته د واح

میلیارد ریال  15به مبلغ  13×1ماه  اسفند 29 به تاریخدر ترازنامه تلفیقی ) استشده  تحصیل

ـ   به” الف“از سود خالص شرکت  نمونهمنعکس شده، و سهم شرکت  ال مبلغ یک میلیـارد ری

ایـن مؤسسـه   . منتهی به تاریخ مزبـور گـزارش شـده اسـت    در صورت سود و زیان تلفیقی 

، ”الـف “ دلیل محدودیت در دسترسی به اطالعات مالی، مـدیریت و حسـابرس شـرکت    به

قادر به کسب شواهد حسابرسی کـافی و مناسـب در مـورد    ، 13×1 ماه اسفند 29 خیتار در

 نمونـه  ، و سـهم شـرکت  ”الـف “در شـرکت  نمونـه   گـذاري شـرکت   مبلغ دفتري سـرمایه 

از ایـن بابـت   احتمالی  تعیین تعدیالتنتیجه،  در. ه استنبود  ”الف“ خالص شرکت سود از

  .میسر نگردیده است نمونهصورتهاي مالی تلفیقی و صورتهاي مالی شرکت  رب

  مشروط اظهارنظر

انی اظهارنظر مشـروط،  مب مندرج در بندموضوع استثناي آثار احتمالی  ، بهموسسهبه نظر این 

 13×1اسفند مـاه   29نمونه در تاریخ  ، وضعیت مالی گروه و شرکتصورتهاي مالی یاد شده

را براي سال مالی منتهی بـه تـاریخ   نمونه گروه و شرکت  ينقد هايو جریان عملکرد مالیو 

هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، بـه نحـو مطلـوب نشـان      مزبور، از تمام جنبه

  .دهد می

  مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در

توجـه بـه ماهیـت دیگـر مسـئولیتهاي       شکل و محتواي این بخش و گزارش حسابرس بـا 

  .گزارشگري حسابرس، متفاوت خواهد بود

  ]امضاي حسابرس[

  ]تاریخ گزارش حسابرس[

  ]حسابرسی نیز درج شود مؤسسهدر سربرگ  تواند می -رسنشانی حساب[
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حسابرسی گروه اثر محـدودیت در کسـب شـواهد حسابرسـی      مدیر مسئولانچه به نظر چن

 مسـئول  مـدیر باشـد،  ) اساسـی (کافی و مناسب بر صورتهاي مالی گروه بااهمیت و فراگیـر  

  .خواهد کردارائه اظهارنظر عدم  ،705 استانداردحسابرسی گروه طبق 
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  2پیوست 

  )23-تبند : رك (

  .کند سابرسی گروه در مورد آنها شناخت کسب میموضوعاتی که تیم ح  نمونه

ـ  وسیعی از موضوعات را پوشش می طیفهاي ارائه شده  نمونه ضـوعات  د، امـا تمـام مو  ده

  .باشد جامع نمیاین فهرست  ضمناً بط نیست وتگروه مر هر حسابرسیلزوماً براي 

  گروه عمومیکنترلهاي 

  :موارد زیر باشد گروه ممکن است شامل ترکیبی از عمومیکنترلهاي   . 1

  بخـش و گـروه بـه منظـور گفتگـو در مـورد       مدیران اجرایی جلسات منظم بین

 .و بررسی عملکرد کسب و کارپیشرفتهاي 

  معمول گزارشگريمالی آنها، از جمله روال  عملکردنظارت بر عملیات بخشها و ،

 مقایسـه آنها   با بودجه را سازد عملکرد بخشها گروه را قادر میمدیران اجرایی که 

 .را انجام دهد الزمو اقدام 

  گروه، یعنی فرایند شـناخت، تحلیـل و   مدیران اجرایی خطر توسط  برآوردفرایند

مدیریت خطرهاي تجاري، از جمله خطر تقلب که ممکن است منجر به تحریـف  

 .بااهمیت صورتهاي مالی گروه گردد

   هـاي  زیانها و گروهـی و سـود   درون معـامالت نظارت، کنترل، تطبیق، و حـذف

 .گروهی وننیافته، و مانده حسابهاي در تحقق

      و ارزیـابی   فرایند نظارت بر به موقع بـودن اطالعـات مـالی دریـافتی از بخشـها

 .صحت و کامل بودن آن

  آن در تمام گروه یا بخشـی   کنترلهاي عمومیکه سیستم فناوري اطالعات مرکزي

 .از آن یکسان است
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 که بـراي تمـام یـا برخـی از بخشـها       العاتفناوري اط فعالیتهاي کنترلی سیستم

 .مشترك است

 هاي خودارزیابی نظارت بر کنترلها، شامل فعالیتهاي حسابرسی داخلی و برنامه. 

 روشهاي گزارشگري مالی گروه دستورالعملي یکنواخت از جمله روشها. 

 هاي اخالقی نامه  هاي پیشگیري از تقلب و آئین گروه مثل برنامه عمومیهاي  برنامه. 

 بخشمدیران اجرایی مسئولیت تعیین اختیار و  ضوابط تفویض. 

گـروه محسـوب شـود     عمـومی حسابرسی داخلی ممکن است بخشـی از کنترلهـاي     . 2

 ،61020 استاندارددر  ).در مواردي که کار حسابرسی داخلی متمرکز استمثال  براي(

خلـی در  حسابرسـان دا  طرفـی  بـی نحوه ارزیابی تیم حسابرسی گروه از صالحیت و 

  .که قرار است از کار آنها استفاده شود، مطرح شده است مواردي

  فرایند تلفیق

  :شناخت تیم حسابرسی گروه از فرایند تلفیق ممکن است شامل موارد زیر باشد  . 3

  :ط با استانداردهاي حسابداريموضوعات مرتب

  ش از استانداردهاي حسابداريبخمدیران اجرایی میزان شناخت.  

  حسابداري و حسابداري بخشها طبق استانداردهاي خیصتشفرایند. 

  طبــق  قســمتهاي قابــل گــزارش بــراي گزارشــگري قســمتها تشــخیصفراینــد

 .استانداردهاي حسابداري

  طبق استانداردهاي  اشخاص وابستهبا اشخاص وابسته و معامالت  تشخیصفرایند

 .حسابداري

                                                
 .16و  13، بندهاي ”کار واحد حسابرسی داخلیارزیابی “ ،610 حسابرسیاستاندارد . 20
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 تهاي مالی گروه، تغییـرات  صورتهیه و ارائه هاي حسابداري استفاده شده در  رویه

بداري سال مالی قبل، و تغییـرات حاصـل از اسـتانداردهاي حسـا     نسبت بهآنها 

 .جدید یا تجدیدنظر شده

  بخشهایی که پایان سـال مـالی آنهـا بـا      در موردانجام تعدیالت معمول روشهاي

 .پایان سال مالی گروه متفاوت است

  :موضوعات مرتبط با فرایند تلفیق

  هـاي   گـروه بـراي کسـب شـناخت از رویـه     مدیران اجرایی استفاده  موردفرایند

هــاي  حســابداري بخشــها، و، در صــورت لــزوم، اطمینــان از بکــارگیري رویــه

صـورتهاي   بـه منظـور تهیـه   مالی بخشها  اطالعاتحسابداري یکنواخت در تهیه 

صورت لـزوم تعـدیل   ، و در هاي حسابداري در رویه تفاوت تعیینمالی گروه، و 

 .طبق استانداردهاي حسابداريآنها 

  از کامـل بـودن،    اطمینـان کسـب  براي گروه مدیران اجرایی  استفاده موردفرایند

بـراي تهیـه صـورتهاي مـالی      صحت و به موقع بودن گزارشگري مـالی بخشـها  

 .یتلفیق

  ریالفرایند تسعیر اطالعات مالی بخشهاي خارجی به. 

 مراحـل دسـتی و خودکـار     شاملبراي تلفیق  نحوه سازماندهی فناوري اطالعات

 .مختلف فرایند تلفیق مراحلدر  خودکارفرایند، و کنترلهاي دستی و 

  از  پـس گروه براي کسب اطالعات مربوط بـه رویـدادهاي   مدیران اجرایی فرایند

 .تاریخ ترازنامه
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 :یموضوعات مرتبط با تعدیالت تلفیق

 حسـابداري ثبتهـاي   تهیه، تصویب و پردازش شامل، یفرایند ثبت تعدیالت تلفیق 

 .مربوط، و تجربه پرسنل مسئول تلفیق

 الزامی طبق استانداردهاي حسابداري یتعدیالت تلفیق. 

 گردند می یتجاري رویدادها و معامالتی که باعث ایجاد تعدیالت تلفیق ماهیت. 

 الت بین بخشهاماعتکرار، ماهیت و اندازه م. 

    و  و سـودها گروهـی   ندرو معـامالت روشهاي نظارت، کنترل، تطبیـق و حـذف

 .گروهی نیافته، و مانده حسابهاي درون ي تحققزیانها

  تحصـیل شـده،    يداراییهـا خـالص  ارزش منصفانه  تعیینمراحل طی شده جهت

طبق اسـتانداردهاي   روشهاي استهالك سرقفلی، و آزمون کاهش ارزش سرقفلی،

 .حسابداري

 



  600 استاندارد حسابرسی

  )کار حسابرسان بخششامل (حسابرسی صورتهاي مالی گروه در مالحظات خاص 

  )1389نظر شده  تجدید(

  60

  3پیوست 

  )30-تبند : ر ك (

یی کـه ممکـن اسـت حـاکی از خطرهـاي تحریـف بااهمیـت        شرایط یـا رویـدادها    نمونه

  .صورتهاي مالی گروه باشد

شـرایط   دهد، اما تمام وسیعی از شرایط یا رویدادها را پوشش می طیفهاي ارائه شده  نمونه

  .جامع نیستو این فهرست لزوماً وجود ندارد حسابرسی گروه کار در هر یا رویدادها 

 زمانکه تحصیل، واگذاري یا تجدید سامواردي  درویژه پیچیده گروه، به  ساختار 

 .افتد به دفعات اتفاق می

 ،گیري غیرشفاف از جمله فرایندهاي تصمیم ضعف ساختارهاي راهبري شرکت. 

  از جملـه اطالعـات ناکـافی    اثـربخش نبـودن آن  گروه یا  عمومی کنترلهاينبود ،

 .شهاعملیات بخنظارت بر عملیات و نتایج  برايگروه مدیران اجرایی 

 کشورهایی که در معرض عـواملی چـون مـداخالت دولـت در     بخشها در  جودو

، و ارزسـود یـا    انتقـال زمینه سیاستهاي پولی و بازرگانی، اعمال محدودیت بـر  

 .ارز هستند شدید نرخنوسانات 

  قراردادهـاي بلندمـدت یـا     اننـد خطر هسـتند، م پرفعالیتهاي تجاري بخشهایی که

 .ا جدیدمبادله ابزارهاي پیچیده ی

  بخشها بایـد طبـق اسـتانداردهاي    کدام اطالعات مالی  نسبت به اینکه ابهامموارد

حسابداري، در صورتهاي مـالی گـروه گنجانـده شـود، بـراي مثـال اینکـه آیـا         

دارند و باید در صورتهاي مـالی گـروه   وجود واحدهاي تجاري با مقاصد خاص 

 .گنجانده شوند یا خیر

  با اشخاص وابستهغیرمعمول روابط و معامالت. 
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  انـد  گروهی که تطبیق داده نشـده  مانده حسابهاي درونسابقه قبلی در مورد وجود 

 .اند با هم مغایرت داشته یا

 اي که در بیش از یک بخش منظور شده است الت پیچیدهماعوجود م. 

 اسـتفاده شـده  هـاي حسـابداري    هاي حسابداري متفاوت از رویه بکارگیري رویه 

 .گروه توسط بخشها صورتهاي مالی در

 ـ     متفاوت بودن سالهاي مالی بخشها دي که ممکن اسـت جهـت دسـتکاري زمانبن

 .دمعامالت مورد استفاده واقع شو

 در گذشته ناقص یا غیرمجاز یوجود تعدیالت تلفیق. 

 ـ مالیاتی جسورانه داخل گروه، یـا م  رویکرد الت نقـدي کـالن بـا واحـدهاي     ماع

 .کنند الیاتی فعالیت میتجاري که در مناطق داراي مزایاي م

 مالی بخشها تغییرات مکرر حسابرسان صورتهاي.  
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  حسابرس بخشیه نمونه تأیید

 یـه تأیید. به شـکل اسـتاندارد نیسـت    حسابرس بخش  یههدف این پیوست ارائه نمونه تأیید

  .عد تغییر کنداي به دوره ب ممکن است از یک حسابرس بخش به حسابرس دیگر و از دوره

  .شود اغلب قبل از شروع حسابرسی اطالعات مالی بخش کسب می یهتأیید

  

  ]سربرگ حسابرس بخش[

  ]تاریخ[

  ]حسابرسی گروه مدیر مسئولبه [

براي سال ] نام واحد تجاري اصلی[این تأییدیه در ارتباط با حسابرسی صورتهاي مالی گروه 

دف اظهارنظر در مورد اینکـه آیـا صـورتهاي    توسط آن مؤسسه، با ه] تاریخ[مالی منتهی به 

و نتـایج عملیـات و   ] تـاریخ [وضعیت مالی گروه در  ،هاي بااهمیت تمام جنبه مالی گروه، از

جریان وجوه نقدآن براي سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را طبق استانداردهاي حسـابداري  

  .یا خیر، تهیه شده است دهد نشان میبه نحو مطلوب 

، مبنـی بـر   ............][ تـاریخ در شـما را   ..............دریافت دستورالعمل مـورخ   موسسه این

] تاریخ[براي سال مالی منتهی به ] نام بخش[اطالعات مالی  حسابرسیدرخواست از ما براي 

  .دپذیر می
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  :موارد زیر مورد تأیید این موسسه است

قـادر بـه    ]ذکـر دالیـل  [یـر  بنا به دالیل ز /.شود دستورالعمل آن موسسه رعایت می .1

 .نیستیم... رعایت 

اهشمند است دستورالعمل را از جهات خو./ هستندابل فهم قو ها شفاف دستورالعمل .2

 .شفاف نمایید] نکات مورد نظر[زیر 

با شما همکاري خواهیم کرد و امکان دسترسی شما به مستندات حسابرسی مربـوط   .3

 .را فراهم خواهیم ساخت

 :زیر آگاه استاین موسسه از موارد 

] نام واحـد تجـاري اصـلی   [در صورتهاي مالی گروه ] نام بخش[اطالعات مالی  )1

 .گنجانده خواهد شد

براي سال مـالی  ] بخشنام [اطالعات مالی  مشارکت در حسابرسیممکن است  )2

 .را ضروري تشخیص دهید] تاریخ[منتهی به 

حسابرسـی   ن، بـراي بـود  و، در صورت مناسب کار ما را ارزیابی خواهید کرد )3

 .کنید از آن استفاده می] نام واحد تجاري اصلی[ گروهصورتهاي مالی 

توصیف بخش براي مثال واحـد  [، ]نام بخش[اطالعات مالی با حسابرسی در ارتباط 

فرعـی، مشـارکت خـاص، واحـد     تجـاري  فرعی تحت تملک کامل، واحد تجاري 

، مـوارد زیـر تأییـد    انجـام خـواهیم داد  ] م واحد تجاري اصـلی نا[، ]وابستهتجاري 

  :شود می

در  هاي خـود بـراي ایفـاي مسـئولیت   اي که  این موسسه از مفاد آیین رفتار حرفه )1

، و طبق آن رفتـار  ي مالی گروه ضروري است شناخت داردحسابرسی صورتها

و سـایر بخشـهاي   ] م واحد تجاري اصلینا[ویژه، و با توجه به  به. کرد دخواه
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و از الزامات  استمستقل  اي د آیین رفتار حرفهاین موسسه باتوجه به مفاگروه، 

] کننده مقـررات  تدویننام واحد [اي منتشر شده  تعیین شده در آیین رفتار حرفه

 .کرد پیروي خواهد

در  خـود استانداردهاي حسابرسی کـه بـراي ایفـاي مسـئولیت      این موسسه از )2

 و کـار خـود در   دحسابرسی صورتهاي مالی گروه ضروري است، شناخت دار

را طبـق آن  ] تـاریخ [براي سال مالی منتهی بـه  ] بخش نام[مورد اطالعات مالی 

 .دادد استانداردها انجام خواه

 حسابرسـی براي  )خاصاز قبیل شناخت صنعت (مهارتهاي الزم این موسسه از  )3

 .برخوردار استنظر  بخش موردات مالی اطالع

در  خـود ولیت کـه بـراي ایفـاي مسـئ     استانداردهاي حسابدارياین موسسه از  )4

 .شناخت دارد ،مالی گروه ضروري است حسابرسی صورتهاي

نـام  [اطالعـات مـالی   خـالل حسابرسـی   شما را از هر گونه تغییري که در این موسسه 

  .کرد باال ایجاد خواهد شد، مطلع خواهد، در موارد ]بخش

  

  ]امضاي حسابرس[

  ]تاریخ[

  ] شودتواند در سربرگ مؤسسه نیز درج  می -نشانی حسابرس[
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  )58-تبند : رك (

  .شود گنجانده می در دستورالعمل تیم حسابرسی گروه نکاتی که الزاماً یا حسب مورد

  .شود، با قلم ایتالیک مشخص شده استده به اطالع حسابرس بخش رسان باید این استانداردنکاتی که طبق 

  :ریزي کار حسابرس بخش مرتبط با برنامه نکات

 حسابرس بخـش، بـا آگـاهی از     این که ابرس بخش براي تأییددرخواست از حس

موارد استفاده تیم حسابرسی گروه از کار وي، با تیم حسابرسی گـروه همکـاري   

 .خواهد کرد

 زمانی تکمیل کار حسابرسی جدول. 

  گروه و تـیم حسابرسـی   مدیران اجرایی توسط  ریزي شده برنامه هايبازدیدتاریخ

مـدیران اجرایـی   حسـابرس بخـش و    اریزي شده ب هبرنامجلسات گروه، و تاریخ 

 .بخش

 هاي اصلی فهرستی از رابط 

  و  ،جـام شـود، مـوارد اسـتفاده از آن    توسـط حسـابرس بخـش ان    بایدکاري که

ـ   احـل بـراي همـاهنگی تالشـها در مر    به عمل آمـده توافقهاي   ولاولیـه و در ط

ر کـار  ریزي شـده تـیم حسابرسـی گـروه د     جمله مشارکت برنامه حسابرسی، از

 .حسابرس بخش

 گروه و، به ویژه، الزامات استقالل یحسابرس مرتبط با الزامات اخالقی. 

       در مورد حسابرسی یا بررسی اطالعات مـالی بخـش، سـطح اهمیـت بخـش، و

 .پوشی کرد ن چشمتوان از تحریفهاي با مبالغ باالتر از آ اي که نمی آستانه
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 سـایر   ه اسـت، و کـرد  ه تهیـه گرو که مدیران اجرایی اي فهرست اشخاص وابسته

وابسته که تیم حسابرسی گروه از وجود آنها مطلع است، و درخواسـتی   اشخاص

ان اي را کـه قـبالً توسـط مـدیر     حسابرس بخش اشخاص وابستهکه  مبنی بر این

اند، به موقـع بـه اطـالع تـیم      گروه یا تیم حسابرسی گروه شناسایی نشده اجرایی

 .حسابرسی گروه برساند

 هاي تحقق نیافتـه و  ها و زیانگروهی و سود در مورد معامالت درون باید کاري که

 .گروهی انجام شود ونمانده حسابهاي در

 در مورد سـایر مسـئولیتهاي گزارشـگري قـانونی، بـراي مثـال        الزم ياییهاهنمار

 .داخلی هايراجع به اثربخشی کنترلمدیران اجرایی گزارشگري در مورد ادعاي 

 ل دارد بـین تکمیـل حسابرسـی اطالعـات مـالی بخشـها و       کـه احتمـا   در مواردي

فاصله زمـانی وجـود    ،رد صورتهاي مالی گروهگیري تیم حسابرسی گروه در مو نتیجه

 .از تاریخ ترازنامه پسبراي بررسی رویدادهاي  راهنماییهاي الزمداشته باشد، 

 :کار حسابرس بخش انجامات مرتبط با نک

 یـک  حسابرسـی گـروه از فعالیتهـاي کنترلـی     تیمهاي حاصل از آزمونهاي  یافته 

براي تمام یا برخی از بخشها مشترك است، و آزمونهایی کـه  که سیستم پردازش 

 .قرار است توسط حسابرس بخش در مورد کنترلها انجام شود

   ناشـی از  (خطرهاي عمده تحریف بااهمیت شناسایی شده صورتهاي مالی گـروه

، و درخواستی مبنی بـر  دشو بخش مربوط میکه به کار حسابرس ) تقلب یا اشتباه

رتهاي مالی گروه اینکه حسابرس بخش هر گونه خطر عمده تحریف بااهمیت صو

که در بخش شناسایی شده اسـت و همچنـین واکـنش    ) ناشی از تقلب یا اشتباه(

 .کند بخش به این خطرها را به موقع گزارش حسابرس
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 م شده در مـورد کنترلهـاي داخلـی    حسابرس داخلی، بر مبناي کار انجا هاي یافته

 .بخشها یا کنترلهاي مربوط به آنها

 کـار انجـام شـده    طریـق  رسانی به موقع شواهد حسابرسی کسب شـده از   اطالع

مورد اطالعات مالی بخشها که با شواهد حسابرسی که تیم حسابرسـی گـروه    در

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

        درخواست ارائه تأییدیه مکتـوب مبنـی بـر رعایـت اسـتانداردهاي حسـابداري

بخش، یا یادداشتی مبنی بر اینکـه تفاوتهـاي موجـود بـین     مدیران اجرایی  توسط

هـاي   هاي حسـابداري مـورد اسـتفاده در اطالعـات مـالی بخـش و رویـه        رویه

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

 باید توسط حسابرس بخش مستندسازي شود ضوعاتی کهوم. 

 :سایر اطالعات

 درخواستی مبنی بر اینکه موارد زیر به تیم حسابرسی گروه به موقع گزارش شود: 

o هـاي  برآوردحسابداري، حسابرسی و گزارشگري مالی عمـده، از جملـه    نکات

 .قضاوتهاي مربوطحسابداري و 

o یت بخشموضوعات مربوط به وضعیت تداوم فعال. 

o موضوعات مربوط به دعاوي حقوقی و ادعاها. 

o     انجـام کـار در مـورد     خـالل ضعفهاي بااهمیت در کنترلهـاي داخلـی کـه در

اطالعات مالی بخش مورد توجه حسابرس بخش واقع شده است، و اطالعـاتی  

 .که حاکی از وجود تقلب است

   غیرمعمـول یـا   درخواستی مبنی بر اینکه تیم حسابرسی گروه از هر گونه رویـداد

 .بااهمیت، در اسرع وقت مطلع خواهد شد

  مورد اطالعات مـالی   در زمان تکمیل کار در 41موضوعات فهرست شده در بند

   .شوداطالع تیم حسابرسی گروه رسانده به  ،بخش
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