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 اتیلک

 اربردکدامنه 
های اول دوره، است. ماندده شده مطرحهنگام انجام حسابرسی نخستین، های اول دوره با اول مانده ارتباط دردر این استاندارد، مسئولیتهای حسابرس  .1

اند. در دوره وجدود داشدته ه در ابتددایکباشد مالی، شامل موضوعات مستلزم افشا مانند بدهیهای احتمالی و تعهدات نیز می مبالغ صورتهای بر عالوه
 3002شدود. اسدتاندارد گرفتده می ارکدبنیز   7101مات و رهنمودهای استاندارد ای است، الزامالی شامل اطالعات مالی مقایسه ه صورتهایک مواردی

 شروع حسابرسی نخستین است. از قبلشامل الزامات و رهنمودهای بیشتری درخصوص اقدامات 

 تاریخ اجرا
 االجراست.شود، الزمع میآن شرو از پسو  1395 ه دوره مالی آنها از اول فروردینکمالی  این استاندارد برای حسابرسی صورتهای . 2

 هدف
 افی و مناسب درخصوص موارد زیر است:کسب شواهد حسابرسی کهای اول دوره، با مانده ارتباط درهدف حسابرس در حسابرسی نخستین  . 3

 و جاری داشته باشد یا خیر، مالی دوره ه اثر بااهمیتی بر صورتهایکهای اول دوره حاوی تحریفهایی است آیا مانده د الف

مددالی  نواخددت در تهیدده صددورتهایکصددورت ی بددههای اول دوره، در تعیددین مانددده اسددتفاده مددوردهای حسددابداری مناسددب آیددا رویدده د ب
ر ددرسدتی  ری بدههای حسابداری، طبد  اسدتانداردهای حسدابداه آیا تغییر در رویهکاست یا خیر، و این شده گرفته ارکبجاری  دوره

 است یا خیر. شده افشاب ارائه و مناس نحو بهحسابها منظور، و 

 تعاریف
 است: رفته ارکببرای آنها  شده مشخصدر این استاندارد، اصطالحات زیر با معانی  . 4

رده و حسدابرس فعلدی، کدتجداری را حسابرسدی  مالی دوره قبل واحدد ه صورتهایکحسابرسی دیگری  3مؤسسه حسابرس قبلی ـ د الف
 جایگزین آن شده است.

 ه:کار حسابرسی در شرایطی ک کانجام ی ـ نخستینحسابرسی  د ب
 مالی دوره قبل حسابرسی نشده باشد، یا صورتهای . 1
 شده باشد. مالی دوره قبل توسط حسابرس قبلی، حسابرسی صورتهای . 2

های پایدان دوره قبدل ماندده بدر های اول دوره مبتندیه در ابتدای دوره وجود داشته است. مانددهکمانده حسابهایی  ـ های اول دورهمانده د پ
ندد. کس میکعدر دوره قبدل را مدن شدده گرفتده ارکدبهای حسدابداری هدای قبدل و رویدهباشد و آثار معدامالت و سدایر رویددادهای دورهمی
 ات.تعهد حتمالی وااند، مانند بدهیهای ه در ابتدای دوره وجود داشتهکهایاول دوره همچنین شامل موضوعات مستلزم افشایی است مانده

 الزامات

 روشهای حسابرسی

 های اول دوره مانده
سدب کوجدود، بدرای  صورت درمالی را،  وجود، و گزارش حسابرس قبلی درباره آن صورتهای صورت درمالی،  حسابرس باید آخرین صورتهای . 5

 ند.کدوره، شامل موارد افشا، مطالعه  های اولمانده به مربوطاطالعات 
مدالی  ه اثر بدااهمیتی بدر صدورتهایکهای اول دوره حاوی تحریفهایی است ه آیا ماندهکافی و مناسبی را درباره اینکاهد حسابرسی حسابرس باید شو . 6

 (2-و ت 1-: بندهای تکند: )رکسب کطرق زیر  جاری داشته باشد یا خیر، از دوره
 شده است یا خیر، مقتضی، تجدید ارائه موارد درمنتقل یا  جاری درستی به دوره های پایان دوره قبل بهه آیا ماندهکتعیین این د الف
 های حسابداری مناسبی بوده است یا خیر، وارگیری رویهکهای اول دوره، نتیجه به آیا ماندهکتعیین این د ب
 (7-تا ت 3-: بندهای تکیا چند مورد زیر: )ر کانجام ی د پ

سدب شدواهد کاربرگهدای حسدابرس قبلدی بدرای که اسدت، بررسدی شدد مدالی دوره قبدل حسابرسدی ه صدورتهایکددر مواردی  . 1
 دوره، های اولدرخصوص مانده

 ند یا خیر، یاکهای اول دوره فراهم میمانده مورد دری را مربوطجاری، شواهد  در دوره شده اجراه آیا روشهای حسابرسی کارزیابی این . 2
 اول دوره. هایاندهسب شواهد درخصوص مکاجرای روشهای حسابرسی خاص برای  . 3

                                                                                                                                                                            
 

 ”ایاطالعات مقایسه”، 710استاندارد حسابرسی  .1

 “(1392شده  )تجدیدنظر مالی صورتهایریزی حسابرسی برنامه”، 300استاندارد حسابرسی  .2

 6، بند “بخشی و خدمات مرتبطینانننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمکیفیت در مؤسسات ارائهک نترلک”، 1یفیت کنترل کاستاندارد  .3
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مدالی  تواندد اثدر بدااهمیتی بدر صدورتهایه میکدهای اول دوره حاوی تحریفهایی اسدت ه ماندهکتوسط حسابرس نشان دهد  شده سبکاگر شواهد  . 7
مدالی  ایجاری داشته باشد، حسابرس باید روشدهای حسابرسدی الزم و مناسدب شدرایط موجدود را بدرای تعیدین اثدر ایدن تحریفهدا بدر صدورته دوره
جاری وجود دارند، باید ایدن تحریفهدا را طبد   مالی دوره ه چنین تحریفهایی در صورتهایکند. اگر حسابرس به این نتیجه برسد کجاری اجرا  دوره

 ند.کرسانی ان راهبری اطالعکاجرایی و ار به سطح مناسبی از مدیران 4501استاندارد 
 های حسابدارینواختی رویهکی
های اول دوره، تعیدین ماندده در اسدتفاده های حسابداری مناسدب مدورده آیا رویهکافی و مناسبی را درخصوص اینکد شواهد حسابرسی حسابرس بای . 8

های حسدابداری طبد  ه آیدا تغییدر در رویدهکداسدت یدا خیدر، و این شدده گرفتده ارکدبجداری  مدالی دوره نواخت در تهیده صدورتهایکصورت ی به
 ند.کسب کاست یا خیر،  شده افشامناسب ارائه و  نحو بهدرستی در حسابها منظور، و  هاستانداردهای حسابداری ب

 اطالعات مربوط در گزارش حسابرس قبلی
رده باشد، حسدابرس بایدد کشده ارائه  شده باشد و حسابرس قبلی اظهارنظر تعدیل مالی دوره قبل توسط حسابرس دیگری حسابرسی اگر صورتهای . 9

تعدیل اظهارنظر در گزارش حسابرس قبلی شده است را در ارزیابی خطرهدای تحریدف بااهمیدت در  به منجره کتأثیر موضوعی  5312طب  استاندارد 
 توجه قرار دهد. جاری مورد مالی دوره صورتهای

 گیری و گزارشگرینتیجه

 های اول دوره مانده
، حسدب مدورد، 7053سدب نمایدد، بایدد طبد  اسدتاندارد کهای اول دوره اندهافی و مناسبی را درخصوص مکاگر حسابرس نتواند شواهد حسابرسی  . 10

 (8-: بند تکند. )رکاظهارنظر مشروط یا عدم اظهارنظر ارائه 
جاری دارد و اثر ایدن تحریدف  مالی دوره ه اثر بااهمیتی بر صورتهایکهای اول دوره حاوی تحریفی است ه ماندهکاگر حسابرس به این نتیجه برسد  . 11

 ند.کمشروط یا مردود ارائه  ، حسب مورد، اظهارنظر705مناسب ارائه یا افشا نشده است، باید طب  استاندارد  نحو بهدرستی اصالح نگردیده، یا  هب
 های حسابدارینواختی رویهکی

 ه:کاگر حسابرس به این نتیجه برسد  . 12
های اول ماندده بده نسدبتنواخدت کصدورت ی بهانداردهای حسابداری در دوره جاری طب  است شده گرفته ارکبهای حسابداری رویه د الف

 نشده است، یا گرفته ارکبدوره 
 مناسب ارائه یا افشا نشده است، نحو بهدرستی اعمال یا  های حسابداری، طب  استانداردهای حسابداری بهتغییر در رویه د ب

 ند.کا مردود ارائه ، حسب مورد، اظهارنظر مشروط ی705حسابرس باید طب  استاندارد 

 تعدیل اظهارنظر در گزارش حسابرس قبلی
جاری همچندان مربدوط و  مالی دوره شده باشد و این تعدیل، برای صورتهای مالی دوره قبل تعدیل صورتهای به نسبتاگر اظهارنظر حسابرس قبلی  . 13

 (9-: بند تکند. )رکجاری تعدیل  مالی دوره صورتهای به نسبت، اظهارنظر خود را 710و  705بااهمیت باشد، حسابرس باید طب  استانداردهای 
*** 

 اربردیکتوضیحات 

 روشهای حسابرسی

 (6: بند ک)رعمومی  مالحظات خاص حسابرسی واحدهای بخش
ند، محدودیتهای قانونی یدا کسب کتواند از حسابرس قبلی ه حسابرس جانشین میکدرخصوص اطالعاتی  است نکممعمومی  در بخش .1-ت

ه اسدت، در شدد ه قبالً توسط حسابرس منتخب قدانونی حسابرسدیکعمومی  واحد بخش کقرراتی وجود داشته باشد. برای مثال، اگر یم
تواندد بدرای یه حسابرس منتخب قدانونی مکاربرگهای حسابرسی یا سایر اطالعاتی کبه  جاری خصوصی شده باشد، میزان دسترسی دوره

. در شدرایطی بودن، محدود شده باشد قوانین یا مقررات محرمانه واسطه به است نکممند، کم حسابرس جانشین در بخش خصوصی فراه
سدب شدود و کطرید  روشدهای دیگدر  ضدرورت یابدد شدواهد حسابرسدی ازاسدت  نکد، مماسترسانیهایی محدود شده ه چنین اطالعک

 گیرد.قرار می توجه موردابرس افی و مناسب، اثر آن بر اظهارنظر حسکسب شواهد حسابرسی کدرصورت محدودیت در 
حسابرسدی بخدش خصوصدی  مؤسسده کعمومی، انجام حسابرسی دوره جاری را به ید واحد بخش کچنانچه حسابرس منتخب قانونی ی .2-ت

 بدرایچندین حدالتی، ایدن موضدوع  رده باشد، معمدوالً درکحسابرسی دیگری واگذار  مؤسسهند و حسابرسی دوره قبل را به کسپاری برون

                                                                                                                                                                            
 

 12و  8، بندهای “در حسابرسی شده شناساییارزیابی تحریفهای ”، 450استاندارد حسابرسی  .1

 “ (1393شده تجاری و محیط آن )تجدیدنظر طری  شناخت واحد تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از”، 315استاندارد حسابرسی  .2

 “در گزارش حسابرس مستقل شده تعدیلاظهارنظرهای ”، 705 استاندارد حسابرسی .3
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ه بدین حسدابرس کدبده ماهیدت قدراردادی  توجده باحال،  این شود. باگرفته نمی نظر درتغییر حسابرس  عنوان بهبرس منتخب قانونی، حسا
حسابرسدان بخدش خصوصدی در ایفدای  نظدر از اسدت نکدمماسدت،  شددهحسابرسدی بخدش خصوصدی منعقدد  مؤسسهمنتخب قانونی و 
 اربرد داشته باشد.کگرفته شود و بنابراین الزامات این استاندارد  نظر درنخستین حسابرسی  عنوان بهار حسابرسی کمسئولیتهایشان، 

 پ(د  6: بند ک)رهای اول دوره مانده
های اول دوره به موضوعاتی نظیر افی و مناسب درخصوص ماندهکسب شواهد حسابرسی کماهیت و میزان روشهای حسابرسی الزم برای  .3-ت

 موارد زیر بستگی دارد:
 تجاری. واحد استفاده موردهای حسابداری رویه 

 جاری. مالی دوره ماهیت مانده حسابها، گروههای معامالت و موارد افشا و خطرهای تحریف بااهمیت در صورتهای 

 جاری. مالی دوره صورتهای به نسبتهای اول دوره عمده بودن مانده 

 خیر. شده است یا یلشده، آیا اظهارنظر حسابرس قبلی تعد اگر حسابرسیشده است یا خیر، و  مالی دوره قبل حسابرسی ه آیا صورتهایکاین 

اربرگهدای کبتواندد بدا بررسدی  اسدت نکدممشدده باشدد، حسدابرس  مالی دوره قبل توسط حسابرس قبلی، حسابرسدی چنانچه صورتهای .4-ت
ی حسدابرس اربرگهاکه آیا بررسی کینآورد. ا دست بههای اول دوره افی و مناسب درخصوص ماندهکحسابرس قبلی، شواهد حسابرسی 

 د.ای و استقالل حسابرس قبلی بستگی دارند یا خیر، به صالحیت حرفهکافی و مناسب فراهم میکقبلی، شواهد حسابرسی 
 است. شده ارائهای، رهنمودهایی درخصوص ارتباط حسابرس جانشین با حسابرس قبلی الزامات آیین رفتار حرفه در .5-ت
طریدد  اجددرای روشددهای حسابرسددی  از اسددت نکددممهای اول دوره داراییهددا و بدددهیهای جدداری دربدداره مانددده حسابرسددیبرخددی شددواهد  .6-ت

رخی شدواهد بجاری،  سب شود. برای مثال، وصول حسابهای دریافتنی و پرداخت حسابهای پرداختنی اول دوره، طی دورهکجاری  دوره
 وجدود، ایدن ند. بداکو ارزشیابی اقالم در ابتدای دوره فراهم می بودن املکحقوق و تعهدات،  حسابرسی را درخصوص ادعاهای وجود،

حسابرسدی  ، شدواهداالکد و موادجاری درخصوص مانده پایان دوره موجودی  ، روشهای حسابرسی دورهاالک و موادموجودی  مورد در
ری ضدرورت اجدرای روشدهای حسابرسدی بیشدت است نکممابراین، ند. بنکی را درخصوص مانده اول دوره این موجودیها فراهم میکاند

 ند:کافی و مناسبی فراهم کشواهد حسابرسی  است نکممیا چند مورد زیر نیز  کیابد، و انجام ی

  االی اول دوره.کطی دوره جاری و تطبی  آن با مقادیر موجودی مواد و  االک و موادنظارت بر شمارش موجودی 

 االی اول دوره.کرباره ارزشیابی اقالم موجودی مواد و اجرای روشهای حسابرسی د 

 .اجرای روشهای حسابرسی درباره سود ناخالص و انقطاع زمانی 

 گذاریها و بدددهیهای بلندمدددت،برخددی شددواهد حسابرسددی دربدداره داراییهددا و بدددهیهای دیرجدداری ماننددد داراییهددای ثابددت مشددهود، سددرمایه .7-ت
ظیدر از حسدابها ن برخدی مورد درآید.  دست بههای اول دوره مانده به مربوطسابداری و سایر اطالعات طری  آزمون سواب  ح از است نکمم

طرید   زاهای اول دوره را بتواندد برخدی شدواهد حسابرسدی درخصدوص ماندده اسدت نکممگذاریها، حسابرس بدهیهای بلندمدت و سرمایه
 ند.کرا اجرا  ه حسابرس روشهای حسابرسی بیشتریکنیاز باشد  است نکمم ند. در سایر موارد،کسب کدریافت تأییدیه از اشخاص ثالث 

 گیری و گزارشگرینتیجه

 (10: بند ک)رهای اول دوره مانده
 بدده نسددبتتعدددیل اظهددارنظر حسددابرس  بدده منجددر اسددت نکددممه کدد، الزامددات و رهنمودهددایی درخصددوص شددرایطی 705در اسددتاندارد  .8-ت

تعددیل  ه اظهدارنظر حسدابرسکد آن شدرایط، و محتدوای گدزارش حسدابرس در مدواردی بدا متناسبر مالی شود، نوع اظهارنظ صورتهای
 سدتا نکدممهای اول دوره افی و مناسب درخصوص ماندهکسب شواهد حسابرسی کاست. محدودیت حسابرس در  شده ارائهشود، می
 شده زیر در گزارش حسابرس شود: از اظهارنظرهای تعدیل یکارائه ی به منجر
 شرایط موجود، یا با متناسباظهارنظر مشروط یا عدم اظهارنظر،  د فال
و  نقددی، لدزوم، درخصدوص جریانهدای صدورت دررد مدالی و کدعمل بده نسدبتمدورد،  اظهارنظر مشروط یا عدم اظهارنظر، حسب د ب

 نع شده باشد.مار ک از اینقانون یا مقررات  موجب بهه حسابرس کمالی، مگر در مواردی  وضعیت به نسبتاظهارنظر تعدیل نشده 
 است. شده ارائهاز گزارش حسابرس  ایدر پیوست این استاندارد، نمونه

 (13: بند ک)رتعدیل اظهارنظر در گزارش حسابرس قبلی 
جداری، مربدوط و  مدالی دوره بده صدورتهای بدرای اظهدارنظر نسدبت است نکممبرخی شرایط، مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس قبلی  در .9-ت

جدود داشدته وه در دوره قبدل کده، برای مثال، محددودیت در دامنده رسدیدگی کهنگامی رخ دهد  است نکمماهمیت نباشد. این حالت با
 جاری برطرف شده باشد. است، در دوره
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 (8-: بند تک)ر پیوست

 مالی صورتهای به نسبتشده  ای از گزارش حسابرس با اظهارنظر تعدیلنمونه
 

 مثال:
 ب شامل موارد زیر است: -8-در بند تشرایط توصیف شده 

  ب درخصوص ی و مناسافکاال در ابتدای دوره نظارت نداشته است و نتوانسته است شواهد حسابرسی کحسابرس بر شمارش موجودی مواد و
 ند.کسب کاال کهای اول دوره موجودی مواد و مانده

 االک و موادی های اول دوره موجودی و مناسب درخصوص ماندهافکسب شواهد حسابرسی که آثار احتمالی محدودیت در کشود فرض می ،
 تجاری، بااهمیت ولی دیر فراگیر باشد. نقدی واحد رد مالی و جریانهایکبرای عمل

 است. شده ارائهنحو مطلوب  بهمالی در پایان سال مالی  وضعیت 

  مناسب است. مالی، یتوضع به نسبتنشده  ظهارنظر تعدیلنقدی، و ا رد مالی و جریانهایکعمل به نسبتدر این شرایط، اظهارنظر مشروط 
 

 گزارش حسابرس مستقل

 ت نمونه )سهامی عام(کبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شر

 گزارش نسبت به صورتهای مالی

زیان جامع و جریان وجوه  و و صورتهای سود و زیان، سود 13×1اسفند ماه  29عام( شامل ترازنامه به تاریخ  ت نمونه )سهامیکصورتهای مالی شر
 تا ... توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. 1نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی 

 قبال صورتهای مالی مدیره در مسئولیت هیئت

نترلهای کمال و حفظ حی، اعسئولیت شامل طرات است؛ این مکمدیره شر مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طب  استانداردهای حسابداری، با هیئت
 باشد. از تقلب یا اشتباه ن صورتها عاری از تحریف بااهمیت ناشییه اک یاگونه داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به

 مسئولیت حسابرس

ردهای ست. استاندابرسی اتانداردهای حسامسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طب  اس
ریف ه از نبود تحکند کریزی و اجرا ای برنامهگونه ای را رعایت و حسابرسی را بهرفتار حرفه ند این مؤسسه الزامات آیینکمزبور ایجاب می

 سب شود.کبااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول 

 تخاب روشهایاست. ان گر اطالعات افشا شده در صورتهای مالییحسابرسی درباره مبالغ و دسب شواهد کحسابرسی شامل اجرای روشهایی برای 
زیابی این رد. برای ارتگی دااز تقلب یا اشتباه، بس جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از

هارنظر ه به قصد اظن ود، ومنظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موج تهای مالی بهنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورکخطرها، 
ده شری استفاده های حسابداشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویهنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میکنسبت به اثربخشی 

 لیت ارائه صورتهای مالی است.کز ارزیابی یمدیره و ن تهای حسابداری انجام شده توسط هیئبراوردو معقول بودن 
رد مالی و کعمل به تنسبمالی، و اظهارنظر مشروط  وضعیت به نسبتسب شده، برای اظهارنظر که شواهد حسابرسی کاین مؤسسه اعتقداد دارد 

 افی و مناسدب است.کجریانهای نقدی 

 ی نقدیرد مالی و جریانهاکعمل به نسبتمبانی اظهارنظر مشروط 

رت ول سال مالی نظاای االک و موادشمارش موجودی  ت انتخاب شده و بنابراین برکحسابرس شر عنوان به، 13×1خردادماه  31در  مؤسسهاین 
، 13×0اسفندماه  29در  الاک و موادمقادیر موجودی  به نسبتنتوانسته است با اجرای سایر روشهای حسابرسی، خود را  مؤسسهنداشته است. این 

دیالتی نسته است تعنتوا ؤسسهماست، این  مؤثرنقدی  رد مالی و جریانهایکاالی اول دوره در تعیین عملکموجودی مواد و  هک آنجا ازند. کمتقاعد 
 ند.کاز فعالیتهای عملیاتی ضروری باشد، تعیین  نقدی ناشی سود خالص و خالص جریانهای مورد درن بود که ممکرا 
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 مالیوضعیت  به نسبتاظهارنظر 

های بااهمیت، جنبه تمام از، 13×1اسفندماه  29عام( را در تاریخ  ت نمونه )سهامیکمالی شر شده در باال، وضعیت ، ترازنامه یادمؤسسهاین  نظر به
 دهد.مطلوب نشان می نحو بهطب  استانداردهای حسابداری، 

 رد مالی و جریانهای نقدیکعمل به نسبتاظهارنظر مشروط 

ورت صیان جامع و زسود و  استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند مبانی اظهارنظر مشروط، صورتهای سود و زیان و ، بهسسهمؤاین  نظر به
، 13×1اسفندماه  29به  هیمالی منت عام( را برای سال ت نمونه )سهامیکرد مالی و جریانهای نقدی شرکشده در باال، عمل یاد نقد وجوهجریان 

 دهد.مطلوب نشان می نحو بهبااهمیت، طب  استانداردهای حسابداری،  هایجنبه تمام از

 سایر بندهای توضیحی

سابرسی قرار گرفته و در ، توسط حسابرس دیگری، مورد ح13×0اسفندماه  29به  مالی منتهی عام( برای سال ت نمونه )سهامیکمالی شر صورتهای
 است. شده ارائهمالی اظهارنظر تعدیل نشده  هایصورت به نسبت مؤسسهآن  13×1خردادماه  31گزارش مورخ 

 سایر الزامات قانونی و مقرراتی مورد درگزارش 

 ود.[ببه ماهیت دیگر مسئولیتهای گزارشگری حسابرس، متفاوت خواهد  توجه بال و محتوای این قسمت از گزارش حسابرس ک]ش
 ]امضای حسابرس[

 ]تاریخ گزارش حسابرس[
 تواند درج شود[یز میمؤسسه حسابرسی ندر سربرگ  -]نشانی حسابرس

 


