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 اتیلک

 اربردکدامنه 
خصـو  ه در کـر ایـن اسـتاندارد مالحظـات خامـی مطـرح شـده اسـت رد دارد. دـاربـکز ینروه ـورد حسابرسی گـم حسابرسی در استانداردهـای . 1

 .ده حسابرسان بخش استه دربرگیرنک، به ویژه مواردی اربرد داردک گروه حسابرسی
بـا توانـد نـد، ایـن اسـتاندارد میکگروه، از خدمات حسابرسان دیگـر اسـتفاده حسابرس در حسابرسی مورتهای مالی غیر از مورتهای مالی  چنانچه . 2

شـهود در ییهـای اابـت مرسی داراوااال یا کتواند برای نظارت بر شمارش موجودی اعمال تعدیالت مناسب، مفید واقع شود. برای مثال، حسابرس می
 ند.کاز خدمات حسابرس دیگر استفاده  ،ان دورکم کی

بخـش باشـد. تـیم  کن است به موجب قانون، مقررات یا به دالیـل دیگـری ملـزه بـه اظهـارنظر نسـبت بـه مـورتهای مـالی یـکش ممحسابرس بخ . 3
ی سبت به مـورتهانسب شواهد حسابرسی برای حسابرسی گروه، تصمیم بگیرد از شواهد پشتوانه اظهارنظر کمنظور  ن است بهکحسابرسی گروه مم
 (1ـ: بند تک)ر شود.ار گرفته میکمورد نیز الزامات این استاندارد ب ند؛ در اینکمالی بخش استفاده 

دهنـد، از جملـه ه حسابرسـی گـروه را انجـاه میک، مدیر مسئول حسابرسی گروه ملزه است از مالحیت و تواناییهای مناسب افرادی 2201طبق استاندارد  . 4
 رد حسابرسی گروه است.کبرسی گروه همچنین مسئول هدایت، سرپرستی و عملحسا مدیر مسئولند. کاطمینان حامل مجموع  درحسابرسان بخش، 

الزامـات دهند، ه تیم حسابرسی گروه یا حسابرس بخش، حسابرسی اطالعات مالی بخش را انجاه میکنظر از اینمدیر مسئول حسابرسی گروه، مرف . 5
مـالی بخشـها  العـاتاطه حسابرسـی کـند تـا در شـرایطی کمی کمکبرسی گروه حسا مدیر مسئولبه استاندارد این  د.گیرمی ارکب را 220استاندارد 

 ند.کرا اجرا  220 شود، الزامات استانداردتوسط حسابرسان بخش انجاه می
. در حسابرسی گـروه، خطـر 2شف این تحریفها توسط حسابرس استکخطر حسابرسی، تابع خطر تحریف بااهمیت در مورتهای مالی و خطر عده  . 6

باعـ  ایجـاد تحریـف توانـد ه میکـشف تحریف در اطالعات مـالی بخـش توسـط حسـابرس بخـش کی خطر عده کشف دو جزء دارد؛ یکعده 
شـف ایـن تحریفهـا توسـط تـیم حسابرسـی گـروه. ایـن اسـتاندارد بـه موضـوعاتی کبااهمیت در مورتهای مالی گروه گردد، و دیگری خطر عـده 

ه کـخطـر و روشـهای حسابرسـی الزه  بـراورددر روشـهای ت خود کعیین ماهیت، زمانبندی و حدود مشاره تیم حسابرسی گروه برای تکپردازد می
افی و کـسب شـواهد حسابرسـی کت کاز این مشاردهد. هدف مدنظر قرار می شود،اجرا میتوسط حسابرسان بخش در مورد اطالعات مالی بخشها 

 گروه است. مناسب پشتوانه اظهارنظر حسابرسی در مورد مورتهای مالی

 تاریخ اجرا
 االجراست.شود، الزهو پس از آن شروع می 1391ه دوره مالی آنها ازاول فروردین کاین استاندارد برای حسابرسی مورتهای مالی گروه  . 7

 اهداف
 اهداف حسابرس عبارت است از: . 8

 گیری نسبت به قبول یا رد حسابرسی مورتهای مالی گروه،تصمیم ـ الف
 های آنان، وری ارتباط شفاف با حسابرسان بخش راجع به دامنه و زمانبندی حسابرسی اطالعات مالی بخشها و یافتهبرقرا ـ ب
ه آیـا کـافی و مناسب در مورد اطالعـات مـالی بخشـها و فراینـد تلفیـق، بـه منظـور اظهـارنظر در مـورد اینکسب شواهد حسابرسی ک ـ پ

 تهیه شده است یا خیر.همیت، طبق استانداردهای حسابداری های باامورتهای مالی گروه، از تماه جنبه

 تعاریف
 ار رفته است:کآنها ب یمشخص شده برا یر با معانی، امطالحات زهای حسابرسیدر استاندارد . 9

 اظهارنظر حسابرس نسبت به مورتهای مالی گروه. اظهارنظر حسابرسی گروه. ـ الف
در  و بایـدد نـنکاطالعـات مـالی تهیـه می بخـش یـا گـروه بـرای آن یـیه مدیران اجراکواحد تجاری یا فعالیت تجاری  کی بخش. ـ ب

 (4ـتا ت 2ـ: بندهای ت ک)ر شود.مورتهای مالی گروه گنجانده 
ه )الف( به تنهایی برای گـروه اهمیـت مـالی دارد، یـا )ب( بـه دلیـل ماهیـت یـا کبخش مشخص شده توسط تیم حسابرسی گروه  بخش عمده. ـ پ

 (6ـو ت 5ـ  بندهای ت :کن است دربردارنده خطرهای عمده تحریف بااهمیت در مورتهای مالی گروه باشد. )رکخا  آن، مم شرایط

                                                                                                                                                                            
 

 “(1386دنظر شده ی)تجد یخیتار یاطالعات مال یت حسابرسیفکینترل ک”، 220 یاستاندارد حسابرس .1
 29ـ، بند ت“(1391شده  داردهای حسابرسی )تجدیدنظرلی حسابرس مستقل و انجاه حسابرسی طبق استانکاهداف  ”، 200 یاستاندارد حسابرس .2
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لـی حسابرسـی گـروه را تـدوین که طـرح کنانی است کارکا، شامل مدیر مسئول حسابرسی گروه و سایر کشر تیم حسابرسی گروه. ـ ت
برسی ز شواهد حسااسب شده کدهند، و نتایج نند، حسابرسی فرایند تلفیق را انجاه میکمی نند، با حسابرسان بخش ارتباط برقرارکمی

 نند.کمورتهای مالی گروه، ارزیابی می نسبت بهان مبنای اظهارنظر را به عنو
بـه  کمـکز به منظور یگروه را ن یم حسابرسیت یها، خواستهبخش کحسابرسی اطالعات مالی یدر ه کحسابرسی  حسابرس بخش. ـ ث

 (7ـ  بند ت : ک)ر دهد.می حسابرسی گروه انجاه
 حسابرسی مورتهای مالی گروه. حسابرسی گروه. ـ ج
 شود.بخش تعیین می یک یه توسط تیم حسابرسی گروه براک یسطح اهمیت سطح اهمیت بخش. ـ چ
، “مـورتهای مـالی گـروه”الح بخـش اسـت. امـط که شـامل اطالعـات مـالی بـیش از یـکـمورتهای مالی  صورتهای مالی گروه. ـ ح

اقـد سـط بخشـهای فیبی، تجمیع اطالعات مالی تهیه شـده توکد. منظور از مورتهای مالی ترریگیمیبی را نیز دربرکمورتهای مالی تر
 است. کنترل مشترکواحد تجاری املی اما تحت 

 شود.مالی گروه طراحی و اجرا می گروه برای گزارشگری ییه توسط مدیران اجراکنترلهایی ک نترلهای عمومی گروه.ک ـ خ
 بخش دارد. کیاز  ه بیشوارگروه هم کی .شوده اطالعات مالی آنها در مورتهای مالی گروه گنجانده میکتماه بخشهایی  گروه. ـ د
 بخش. کمسئول تهیه اطالعات مالی ی ییمدیران اجرا بخش. ییمدیران اجرا ـ ذ
 سئول تهیه و ارائه مورتهای مالی گروه.م ییمدیران اجرا گروه. ییمدیران اجرا ـ ر
ه مسـئول کـمربوط،  یا قانونی یامجوز حرفه یط دیگری در مؤسسه، داراییا فرد واجد شرا کشری مدیر مسئول حسابرسی گروه. ـ ز

 هرسـان بـه حسابکـحسابرسی گروه و اجرای آن، و گزارش مادره از طرف مؤسسه در مورد مورتهای مالی گروه است. در مواردی 
 لر مسـئویمـدو تیمهـای حسابرسـی آنهـا در مجمـوع  کای حسابرسـی مشـترکدهند، شـرحسابرسی گروه را انجاه می کطور مشتر

یـا  کان مشـترحـال، ایـن اسـتاندارد در مـورد رابطـه بـین حسابرسـ این دهند. بایل میکحسابرسی گروه و تیم حسابرسی گروه را تش
 اربرد ندارد.کدهد، دیگر انجاه می کخدمات حسابرس مشتردر ارتباط با  کحسابرس مشتر که یکخدماتی 

 شامل موارد زیر است:“ فرایند تلفیق” . 10
گیری، ارائه و افشای اطالعات مالی بخشها در مورتهای مالی گروه از طریق تلفیق یا روشهای حسابداری بهـای تمـاه شناخت، اندازه ـ الف

 شده یا ارزش ویژه، و
 یبی.کدر مورتهای مالی تر کنترل مشترکی بخشهای فاقد واحد تجاری املی اما تحت تجمیع اطالعات مال ـ ب

 الزامات

 مسئولیت
ارزیـابی و قانونی و مقرراتـی  ،ایرد حسابرسی گروه طبق الزامات استانداردهای حرفهکمدیرمسئول حسابرسی گروه مسئول هدایت، سرپرستی و عمل . 11

. بنابراین، در گزارش حسابرس نسبت به مـورتهای مـالی گـروه نبایـد بـه حسـابرس 1شرایط موجود است توجه به مناسب بودن گزارش حسابرس با
 (9ـو ت 8ـ  : بندهای ت ک)ر .بخش اشاره شود

 ارکپذیرش و ادامه 
ه شـواهد کـر داشـت ای معقـول انتظـاگونـه توان بـهه آیا میکند ک، باید تعیین 220ارگیری استاندارد کمدیرمسئول حسابرسی گروه برای ب . 12

ا خیـر. یـسب شود کروه، گافی و مناسب در ارتباط با فرایند تلفیق و اطالعات مالی بخشها به عنوان پشتوانه اظهارنظر حسابرسی کحسابرسی 
افی کـشـناخت  برای دستیابی به این هدف، تیم حسابرسی گروه جهت تشخیص بخشهای بااهمیت باید از گروه، بخشهای آن و محیط آنهـا

بی وه بایـد ارزیـاه حسابرسان بخش، حسابرسی اطالعات مالی این بخشها را انجاه دهند، مدیرمسئول حسابرسی گرکند. در مواردی کب سک
برسـان آن حساار کـ درتوانـد افی و مناسب ضروری است، میکسب شواهد حسابرسی که برای که آیا تیم حسابرسی گروه تا حدی کند ک

 (12ـتا ت 10ـهای ت: بند ک)ر د.نکت کمشاربخشها 

                                                                                                                                                                            
 

 21بند ، 220 یاستاندارد حسابرس .1
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 ه:کاگر مدیرمسئول حسابرسی گروه به این نتیجه برسد  . 13
 و ند،کسب کافی و مناسب کتواند شواهد حسابرسی گروه، نمی ییتیم حسابرسی گروه به دلیل محدودیتهای تحمیلی از طرف مدیران اجرا ـ الف
 ،1مورتهای مالی گروه خواهد شد نسبت بهتأایر احتمالی این محدودیت منجر به عده اظهارنظر  ـ ب

 زیر را انجاه دهد: اقداماتی از کمدیر مسئول حسابرسی گروه باید ی
  ند، یاکار فعلی، از ادامه آن خودداری کار حسابرسی جدید، آن را نپذیرد، یا، در مورد کدر مورد 
  ی مـالی حسابرسی مـورتها ند، با انجاهکار فعلی منع میک انصراف از ار جدید یاکه قانون یا مقررات، حسابرس را از عده پذیرش کدر شرایطی

 (19ـتا ت 13ـبندهای ت :ک)ر ند.کارائه  عده اظهارنظرمورتهای مالی گروه  نسبت به ن،کحد مم تا گروه

 ارکشرایط 
 (21ـوت 20ـ: بندهای ت ک)ر سد.توافق بر به ،2102ار حسابرسی گروه بر اساس استاندارد کمدیرمسئول حسابرسی گروه باید در مورد شرایط  . 14

 لی و برنامه حسابرسیکطرح 
 ند.کلی و برنامه حسابرسی گروه را تدوین ک، طرح 3003تیم حسابرسی گروه باید بر اساس استاندارد  . 15
 (22ـ: بند تکند. )رکلی و برنامه حسابرسی گروه را بررسی کمدیر مسئول حسابرسی گروه باید طرح  . 16

 ز گروه، بخشهای آن و محیط آنهاسب شناخت اک
 . تیم حسابرسی گروه باید:4ندکسب شناخت از واحد تجاری و محیط آن، خطرهای تحریف بااهمیت را شناسایی و ارزیابی کحسابرس ملزه است با  . 17

ده شـسـب کار کـیا ادامـه ه در مرحله پذیرش کم بر گروه کنترلهای حاکشناخت خود از گروه، بخشهای آن و محیط آنها، از جمله  ـ الف
 ش دهد، ویافزا را است

 23ـ: بندهای تکند. )رکسب کگروه برای بخشها، شناخت  ییاز فرایند تلفیق، از جمله دستورالعملهای مادره توسط مدیران اجرا ـ ب
 (29ـتا ت

 افی باشد:که برای موارد زیر کند کسب کتیم حسابرسی گروه باید چنان شناختی  . 18
 د یا تجدیدنظر در تشخیص اولیه خود در مورد بخشهای احتماالً عمده، وتأیی ـ الف
 (31ـو ت 30ـ: بندهای تک. )ر5خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در مورتهای مالی گروه براورد ـ ب

 سب شناخت از حسابرسان بخشک
ند، تـیم حسابرسـی کبخش از خدمات حسابرس بخش استفاده  کاطالعات مالی یه تیم حسابرسی گروه در نظر دارد برای حسابرسی کدر مواردی  . 19

 (35ـتا ت 32ـ: بندهای تکند: )رکسب کگروه باید از موارد زیر شناخت 
افی دارد و به آن پایبنـد اسـت یـا خیـر، کآیا حسابرس بخش از الزامات اخالقی مربوط به حسابرسی گروه، به ویژه استقالل، شناخت  ـ الف

 (37ـ: بند تک)ر
 (38ـ: بند ت ک)ر ای حسابرس بخش،مالحیت حرفه ـ ب
ار حسـابرس بخـش کـ درتوانـد افی و مناسـب الزه اسـت، میکـسب شـواهد حسابرسـی که برای کآیا تیم حسابرسی گروه تا حدی  ـ پ

 یا خیر، و ندکت کمشار
 (36ـ: بند ت ک)ر است یا خیر. یمؤارابرسان تحت نظارت ار حسکه در آن کند کآیا حسابرس بخش در محیط قانونمندی فعالیت می ـ ت

ه الزامات استقالل مربوط به حسابرسی گروه توسط حسابرس بخش رعایت نشود، یـا تـیم حسابرسـی گـروه تردیـد جـدی در مـورد سـایر کدر مواردی  . 20
بخش بـرای حسابرسـی  اید بدون استفاده از خدمات حسابرسداشته باشد، تیم حسابرسی گروه ب 19بند  “پ”تا  “الف”ر شده در قسمتهای کموضوعات ذ

 (41ـتا ت 39ـ: بندهای تک)ر ند.کسب کبخش آن اطالعات مالی  ی را در موردافی و مناسبکاطالعات مالی آن بخش، شواهد حسابرسی 

                                                                                                                                                                            
 

 “ل شده در گزارش حسابرس مستقلیتعد یاظهارنظرها”، 705 یاستاندارد حسابرس .1
 “یقرارداد حسابرس”، 210 یاستاندارد حسابرس .2
 12تا  7، بندهای “(1392)تجدید نظر شده  مالی حسابرسی مورتهای یزیربرنامه”، 300 یاستاندارد حسابرس .3

 (“1393شده  تجاری و محیط آن )تجدیدنظر طریق شناخت واحد تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از”، 315 یاستاندارد حسابرس  .4

 315 یاستاندارد حسابرس .5
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 اهمیت
 (42ـ: بند ت کند: )رکتیم حسابرسی گروه باید موارد زیر را تعیین  . 21

 لی حسابرسی گروه.کمجموعه واحد، در زمان تدوین طرح  کمورتهای مالی گروه به عنوان ی سطح اهمیت ـ الف
ه کـه آیا، در شرایط خا  گروه، گروههای معامالت، مانده حسابها یا موارد افشای خا  در مورتهای مالی گروه وجـود دارد کاین ـ ب

مجموعـه  کن یـتر از سطح اهمیت مورتهای مـالی گـروه بـه عنـوامکای معقول انتظار رود وجود تحریف در آنها با مبالغی به گونه
، تـیم چنـین شـرایطی شده تحت تأایر قرار دهد یا خیر. در نندگان را بر مبنای مورتهای مالی یادکواحد، تصمیمات اقتصادی استفاده

 ند.کن خا  را تعیی یاحسابرسی گروه باید سطح اهمیت مناسب برای این گروههای معامالت، مانده حسابها یا موارد افش
ه حسابرسان آنها در راستای مقامد حسابرسی گروه، مسئول حسابرسی یا بررسی آن هسـتند. بـه کبخشهایی  یسطح اهمیت بخش برا ـ پ

لی شف نشده در مورتهای مالی گروه از سـطح اهمیـت مـورتهای مـاکشف شده و کاهش خطر فزونی مجموع تحریفهای کمنظور 
جموعـه م کموعه واحد، سطح اهمیت بخش باید پایینتر از سطح اهمیت مورتهای مـالی گـروه بـه عنـوان یـمج کگروه به عنوان ی
 (44ـت و 43ـت های: بندک)رواحد باشد. 

 (45ـت: بند  ک)ر رد.کفرض  زیمشخصاً ناچتوان تحریفهای باالتر از آن را برای مورتهای مالی گروه ارا نمیکه آشکای آستانه ـ ت
منظـور ارزیـابی خطرهـای تحریـف بااهمیـت و  بـهدهند، ار حسابرسی را انجاه میکه حسابرسان بخش برای مقامد حسابرسی گروه، کاردی در مو . 22

ر از سـطح متـکیـا مبـالغ  ت بخش )و مبلـغید مبلغ اهمیت را پایینتر از سطح اهمیی، بابراوردطراحی روشهای حسابرسی الزه در برخورد با خطرهای 
ناسـب مسـی گـروه بایـد نند. در چنین مواردی تیم حسابرکمورت لزوه( تعیین  خا ، در یی معامالت، مانده حسابها یا موارد افشااهمیت گروهها

 (46ـ: بند تکند. )رکبودن چنین مبالغی را ارزیابی 
سـب شـواهد بـرای مقامـد کروه بـه منظـور بخش طبق قانون، مقررات یا بنا به سایر دالیل الزامی باشد، و تـیم حسابرسـی گـ کچنانچه حسابرسی ی . 23

 ند:کمشخص د استاندارالزامات این ند، باید انطباق موارد زیر را با کگیرد از نتایج این حسابرسی استفاده حسابرسی گروه، تصمیم 
 مجموعه واحد، و کسطح اهمیت تعیین شده برای مورتهای مالی بخش به عنوان ی ـ الف
ی بـراوردخطر تحریفهای بااهمیت و طراحی روشهای حسابرسی الزه در برخورد با خطرهای  براورده به منظور مبالغ پایینتر تعیین شد  ـب 

 در سطح بخش.

 یبراوردبرخورد با خطرهای 
 . تـیم حسابرسـی گـروه1ی تحریف بااهمیت مورتهای مالی استبراوردحسابرس ملزه به طراحی و اجرای روشهای مناسب در برخورد با خطرهای  . 24

)به بنـدهای  شودانجاه می ،ارهایی توسط حسابرسان بخشکارهایی توسط خود و چه کند چه کبرای حسابرسی اطالعات مالی بخشها باید مشخص 
 30نـد )بـه بنـدهای کار حسابرسان بخش را نیز تعیین کت خود در کمراجعه شود(. تیم حسابرسی گروه باید ماهیت، زمانبندی و میزان مشار 29تا  26
 .مراجعه شود( 31و 

نترلهـای کرد کارکشود، مبتنی بر فرض ااربخشی ه در مورد فرایند تلفیق یا اطالعات مالی بخشها انجاه میکاری کچنانچه ماهیت، زمانبندی و میزان  . 25
یم تـعاهـا نباشـد، ح ادافی و مناسـب در سـطکـردن شـواهد حسابرسـی کـعمومی گروه باشد، یا چنانچه آزمونهای محتوا به تنهـایی قـادر بـه فـراهم 

 هد.ده چنین آزمونهایی را انجاه کند، یا از حسابرس بخش بخواهد کنترلها را آزمون کرد کارکحسابرسی گروه باید ااربخشی 

 (47ـت: بند  ک)ر شوده در مورد اطالعات مالی بخشها انجام میکاری کتعیین نوع 

 بخشهای عمده
ی خا  آن برای گروه، بااهمیت است، تیم حسابرسی گـروه، یـا حسـابرس بخـش بـه نماینـدگی از آن، بایـد ه به دلیل اهمیت مالکدر مورد بخشی  . 26

 حسابرسی اطالعات مالی آن بخش را با توجه به سطح اهمیت بخش انجاه دهد.
ت مورتهای مالی گـروه باشـد و از ارنده خطرهای عمده تحریف بااهمیرود دربرده به دلیل ماهیت یا شرایط خا  آن احتمال میکدر مورد بخشی  . 27

 ه دهد:را انجا زیر یا چند مورد از موارد کشود، تیم حسابرسی گروه، یا حسابرس بخش به نمایندگی از آن، باید یاینرو بااهمیت محسوب می
 حسابرسی اطالعات مالی بخش با توجه به سطح اهمیت بخش. ـ الف

                                                                                                                                                                            
 

 (“1393شده  دنظرشده )تجدی برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی”، 330 یاستاندارد حسابرس .1
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ه با خطرهای عمـده تحریـف بااهمیـت مـورتهای مـالی گـروه کعامالت یا موارد افشا م یاز مانده حسابها، گروهها یحسابرسی برخ ـ ب
 (48ـت: بند  ک)رمرتبط است. 

 (49ـت: بند  ک)رروشهای حسابرسی خا  مرتبط با خطرهای عمده تحریف بااهمیت مورتهای مالی گروه.  ـ پ

 بخشهای غیرعمده
 (50ـت: بند  ک)ر. ندکگروه باید روشهای تحلیلی را در سطح گروه اجرا  ه عمده نیستند، تیم حسابرسیکدر مورد بخشهایی  . 28
 افی و مناسبی به عنوان پشتوانه اظهارنظر حسابرسی از طریق:که شواهد حسابرسی کاگر تیم حسابرسی گروه به این نتیجه برسد  . 29

 ار انجاه شده در مورد اطالعات مالی بخشهای عمده،ک ـ الف
 نترلهای عمومی گروه و فرایند تلفیق، وکدر مورد  ار انجاه شدهک ـ ب
 روشهای تحلیلی اجرا شده در سطح گروه، ـ پ
خا   ت مالی بخشهاییا چند مورد از اقدامات زیر را در خصو  اطالعا کند و یکه عمده نیستند انتخاب کسب نخواهد شد، باید بخشهایی را ک

 (53ـتا ت 51ـت ی: بندهاکاه دهد: )رانتخاب شده مستقیماً یا از طریق حسابرس بخش انج
 .حسابرسی اطالعات مالی بخش با توجه به سطح اهمیت بخش  
 معامالت یا موارد افشا. یاز مانده حسابها، گروهها یحسابرسی برخ 

 .بررسی اطالعات مالی بخش با توجه به سطح اهمیت بخش 

 . روشهای خا 
 ا چند دوره تغییر دهد.ی کاز گذشت ی تیم حسابرسی گروه باید مبنای انتخاب بخشها را پس

 (55ـت و 54ـت های: بندک)ر ار حسابرسان بخشکت در کمشار

 خطر براورد ـبخشهای عمده 
بـرای شناسـایی خطرهـای دهـد، تـیم حسابرسـی گـروه بخش عمده را انجاه می کار حسابرسی اطالعات مالی یک ،ه حسابرس بخشکدر مواردی  . 30

ت کن ایـن مشـارند. ماهیـت، زمانبنـدی و میـزاکت کخطر توسط حسابرس بخش مشار براوردورتهای مالی گروه باید در عمده تحریف بااهمیت م
 متأار از شناخت تیم حسابرسی گروه از حسابرس بخش است، اما حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

 شود،ه برای گروه عمده محسوب میکلیتهای تجاری بخش بخش در مورد آن دسته از فعا ییره با حسابرس بخش یا مدیران اجراکمذا ـ الف
 اطالعات مالی در نتیجه تقلب یا اشتباه، ودر تحریف بااهمیت ل یدل بهپذیری بخش ره با حسابرس بخش در مورد آسیبکمذا ـ ب
ن اسـت بـه کـی ممبررسی مستندات حسابرس بخش در مورد خطرهای عمده تحریف بااهمیت مورتهای مالی گروه. چنـین مسـتندات ـ پ

 خطرهای عمده شناسایی شده است. بخش در موردگیری حسابرس ه بیانگر نتیجهکل یادداشتی باشد کش

 روشهای حسابرسی الزم ـخطرهای عمده شناسایی شده تحریف بااهمیت صورتهای مالی گروه 
شـود، تـیم ابرسـی آن توسـط حسـابرس بخـش انجـاه میه حسکپس از شناسایی خطرهای عمده تحریف بااهمیت مورتهای مالی گروه در بخشی  . 31

ه تهای مـالی گـرودر برخورد با خطرهای عمده شناسایی شده تحریف بااهمیـت مـورالزه را  حسابرسی گروه باید مناسب بودن روشهای حسابرسی
 ،سابرسـی الزهحاجرای روشهای  ت درکه آیا مشارکند کند. تیم حسابرسی گروه باید بر اساس شناخت خود از حسابرس بخش مشخص کارزیابی 

 رسد یا خیر.ضروری به نظرمی

 فرایند تلفیق
گـروه بـرای بخشـها، شـناخت  یـینترلهای عمومی گروه و فرایند تلفیق، از جمله دسـتورالعملهای مـدیران اجراک، از 17تیم حسابرسی گروه طبق بند  . 32

د رکارکـر فـرض ااربخشـی ه در مورد فرایند تلفیق انجاه خواهد شد، مبتنی بـکاری ک، چنانچه ماهیت، زمانبندی و میزان 25بند ند. طبق کسب میک
ابرسـی باشـد، تـیم حسنافی و مناسـب در سـطح ادعاهـا کـننده شواهد حسابرسی کنترلهای عمومی گروه باشد، یا آزمونهای محتوا به تنهایی فراهمک

 ند.کگروه را آزمون می عمومینترلهای ک ردکارکشی گروه، یا حسابرس بخش بنا به درخواست تیم حسابرسی گروه، ااربخ
ه ناشـی از فراینـد تلفیـق اسـت، روشـهای حسابرسـی کی تحریف بااهمیت مورتهای مالی گروه براوردتیم حسابرسی گروه در برخورد با خطرهای  . 33

 د.الی گروه باشمتمامی بخشها در مورتهای  اسکانعند. این موضوع باید شامل ارزیابی کالزه را در مورد این فرایند، طراحی و اجرا می
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خطـر تقلـب یـا  و همچنین وجود هر گونه عامـل ی،بندیها و تعدیالت تلفیقامل بودن و محت تجدید طبقهکتیم حسابرسی گروه باید مناسب بودن،  . 34
 (56ـت: بند  ک)رند. کرا ارزیابی  ییجانبداری احتمالی مدیران اجراای از نشانه

ار گرفته شده در مورتهای مالی گروه تهیه نشده کهای حسابداری ببا رویهسان کیهای حسابداری ه اطالعات مالی بخش بر طبق رویهچنانچ . 35
ای مناسب گونه گروه(، به )به منظور تهیه و ارائه مورتهای مالیه آیا اطالعات مالی آن بخش کند کباشد، تیم حسابرسی گروه باید ارزیابی 

 ت یا خیر.تعدیل شده اس
مراجعه شـود(، همـان  41بند  “پ”ه آیا اطالعات مالی مشخص شده در گزارش حسابرس بخش)به قسمت کند کتیم حسابرسی گروه باید مشخص  . 36

 ه در تهیه مورتهای مالی گروه استفاده شده است یا خیر.کاطالعات مالی است 
بخـش، تـیم حسابرسـی گـروه بایـد انجـاه تعـدیالت مناسـب  یک یان دوره گزارشگریاگروه با پ یان دوره گزارشگریمورت متفاوت بودن پا در . 37

 ند.کبراساس استانداردهای حسابداری را در مورد مورتهای مالی آن بخش ارزیابی 

 از تاریخ ترازنامه پسرویدادهای 
دهند، تـیم حسابرسـی گـروه یـا حسابرسـان ا انجاه میار حسابرسی اطالعات مالی بخشها رکه تیم حسابرسی گروه یا حسابرسان بخش کدر مواردی  . 38

 نکـده اسـت و ممگـروه واقـع شـ ه بین تاریخ اطالعات مالی بخشها و تاریخ گزارش حسابرسی مورتهای مـالیکبخش برای شناسایی رویدادهایی 
 ند.کاجرا  است مستلزه تعدیل یا افشا در مورتهای مالی گروه باشد باید روشهای طراحی شده برای این منظور را

تـیم حسابرسـی گـروه بایـد از حسابرسـان بخـش  دهنـد،اری غیر از حسابرسی اطالعات مالی بخشها را انجـاه میکه حسابرسان بخش کدر مواردی  . 39
 آن را به تـیم ی گروه باشد،ن است نیازمند تعدیل یا افشا در مورتهای مالکه ممکپس از تاریخ ترازنامه  ویدادهایبخواهد تا در مورت آگاهی از ر
 حسابرسی گروه اطالع دهند.

 حسابرس بخش متقابل بارسانی اطالع
ه بایـد انجـاه گیـرد، نحـوه اسـتفاده از کـاری کهمین راستا،  های خود را به موقع به حسابرس بخش اطالع دهد. درتیم حسابرسی گروه باید خواسته . 40

 نیـز باشـد: ریـزد رسانی باید شـامل مـواراطالع شود.تیم حسابرسی گروه، مشخص می حسابرس بخش به رسانیاطالعل و محتوای کار، و شکنتایج 
 (60ـو ت 58ـ، ت57ـت: بند ک)ر
ه بـا تـیم حسابرسـی گـروه کـند کار وی، تأیید که با آگاهی از موارد استفاده تیم حسابرسی گروه از کدرخواست از حسابرس بخش  ـ الف

 (59ـت: بند ک)راری خواهد نمود. کهم
 الزامات اخالقی مربوط به حسابرسی گروه، بویژه الزامات مربوط به استقالل. ـ ب
لزوه، مبلغ یا مبـالغ پـایینتر از سـطح اهمیـت در  درمورت بخش )و در مورد حسابرسی یا بررسی اطالعات مالی بخش، سطح اهمیت ـ پ

ای ا بـرای مـورتهرتـوان تحریفهـای بـاالتر از آن ه نمیکای معامالت، مانده حسابها یا موارد افشای خا ( و آستانه یمورد گروهها
 رد.کفرض  زیمشخصاً ناچمالی گروه 

تـیم  ار حسابرس بخش مرتبط است.که با کخطرهای عمده شناسایی شده تحریف بااهمیت مورتهای مالی گروه در نتیجه تقلب یا اشتباه  ـ ت
ی گـروه در ه در مـورد تحریـف بااهمیـت مـورتهای مـالکای را ای عمدهحسابرسی گروه باید از حسابرس بخش بخواهد تا سایر خطره

 دهد. اطالعگروه  و برخورد خود با چنین خطرهایی را به موقع به تیم حسابرسیرده است، کنتیجه تقلب یا اشتباه در بخش شناسایی 
ه تـیم حسابرسـی گـروه از کـای ا  وابسـتهگروه تهیه شده است، و سایر اشـخ ییه توسط مدیران اجراکفهرستی از اشخا  وابسته  ـ ث

مـدیران وسـط ه قـبالً تکـای را گروه باید از حسابرس بخش بخواهد تا فهرست اشخا  وابسته حسابرسی وجود آنها مطلع است. تیم
 وه بایـدابرسـی گـرحس. تیم قرار دهدتیم حسابرسی گروه  اریاخت درگروه یا تیم حسابرسی گروه شناسایی نشده است به موقع  ییاجرا

 ند.کگیری در مورد ارائه فهرست این اشخا  وابسته به حسابرسان سایر بخشها، تصمیم
)در مورد حسابرسی گـروه( مـؤار اسـت گیری تیم حسابرسی گروه ه بر نتیجهکتیم حسابرسی گروه باید از حسابرس بخش بخواهد تا موضوعاتی را  . 41

 (60ـت: بند  ک)ر رسانی باید شامل موارد زیر باشد:دهد. این اطالع اطالعبه تیم حسابرسی گروه 
 ،ای، توسط حسابرس بخشرعایت یا عده رعایت الزامات اخالقی مربوط به حسابرسی گروه از جمله استقالل و مالحیت حرفه ـ الف
 های تیم حسابرسی گروه توسط حسابرس بخش،رعایت یا عده رعایت خواسته ـ ب
 دهد،ه حسابرس بخش در مورد آن گزارش میک یبخش ردن اطالعات مالیکمشخص  ـ پ
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 تواند باع  ایجاد تحریف بااهمیت در مورتهای مالی گروه شود،ه میکاطالعات مربوط به موارد عده رعایت قوانین یا مقررات  ـ ت
م یتوسـط تـ ص شـدهمشـخمتـر از آسـتانه کارا که آشـکـفهرستی از تحریفهای امالح نشده اطالعات مالی بخش )درج تحریفهـایی  ـ ث

 (،مراجعه شود 40 قسمت پ بند( )به است، در این فهرست ضرورت ندارد زیتحریفهای مشخصاً ناچ یبرا گروه یحسابرس
 ،ییمدیران اجرااحتمالی  جانبداریهای نشانه ـ ج
 خش،م بر گزارشگری مالی در سطح بکنترلهای داخلی حاکشرحی از هر گونه ضعف بااهمیت شناسایی شده در  ـ چ
رود اطالع دهد، از جمله تقلـب یـا بخش اطالع داده است یا انتظار می یان راهبرکه حسابرس بخش به ارکسایر موضوعات بااهمیتی  ـ ح

م بر بخش یـا کداخلی حانترلهای کان دارای نقش بااهمیت در نکارکبخش،  ییمدیران اجرا تکه با مشارکی به تقلب کوکموارد مش
 ن تقلبها منجر به تحریف بااهمیت اطالعات مالی بخش گردیده است،سایرین انجاه شده و ای

ن است به حسابرسی گروه مربوط باشد، یا حسابرس بخش تمایل دارد تیم حسابرسی گروه به آن توجـه که ممکهر موضوع بااهمیت دیگری  ـ خ
 است، و ردهکبخش درخواست  یییران اجراه حسابرس بخش از مدکتوبی کهای مر شده در تأییدیهکند، از جمله موارد استثنای ذک
 لی، نتایج، واظهارنظر حسابرس بخش.کهای یافته ـ د

 سب شدهکافی و مناسب بودن شواهد حسابرسی کارزیابی 

 ار آنهاکفایت کارزیابی اطالع رسانی حسابرسان بخش و 
 ن منظور باید اقدامات زیر انجاه شود:یا یبرامراجعه شود(.  41 ند )به بندکرسانی حسابرسان بخش را ارزیابی تیم حسابرسی گروه باید اطالع . 42

 از ارزیابی یاد شده.ات مهم حامل کنرابطه با  گروه، برحسب مورد، در ییبخش یا مدیران اجرا ییتبادل نظر با حسابرس بخش، مدیران اجرا ـ الف
 (61ـت: بند ک)ر بخش. تشخیص ضرورت بررسی سایر مستندات حسابرسی گردآوری شده توسط حسابرس ـ ب

افی نیست، باید ضرورت اجرای روشهای الزه، و اجـرای آن کار انجاه شده توسط حسابرس بخش که کاگر تیم حسابرسی گروه به این نتیجه برسد  . 43
 ند.کروشها توسط حسابرس بخش یا تیم حسابرسی گروه را مشخص 

 افی و مناسب بودن شواهد حسابرسیک
ه آیـا روشـهای کـنـد ک. تیم حسابرسـی گـروه بایـد ارزیـابی 1ندکسب کافی و مناسبی برای اظهارنظر خود کست شواهد حسابرسی حسابرس ملزه ا . 44

ار انجاه شده توسط تیم حسابرسی گروه و حسابرسان بخش در مورد اطالعـات مـالی بخشـها، شـواهد کحسابرسی اجرا شده در مورد فرایند تلفیق و 
 (62ـت: بند  ک)ررده است یا خیر. کهارنظر حسابرسی، فراهم افی و مناسبی را برای اظک

مدیرمسئول حسابرسی گروه باید تأایر هر گونه تحریف امالح نشده )شناسایی شده توسط تیم حسابرسی گروه یا گزارش شـده توسـط حسابرسـان  . 45
 (63ـت: بند ک)رند. کابرسی گروه ارزیابی افی و مناسب را بر اظهارنظر حسکسب شواهد حسابرسی کبخش( و هر گونه محدودیت در 

 گروه یان راهبرکار اجرایی ومدیران  رسانی بهاطالع

 رسانی به مدیران اجرایی گروهاطالع
 :2اجرایی گروه از نظر مسئولیت برساند انتیم حسابرسی گروه باید موارد زیر را به موقع به آگاهی سطح مناسبی از مدیر . 46

 نترلهای عمومی گروه،کرد کارکیت در طراحی یا ااربخشی ضعفهای بااهم  ـ الف
ه توسط تیم حسابرسی گروه شناسایی شده است و از نظر این تیم برای گروه بااهمیت کنترلهای داخلی بخشها کضعفهای بااهمیت در  ـ ب

 شود، ومحسوب می
اند و از نظـر اند و به تیم حسابرسی گروه اطالع دادهدهرکنترلهای داخلی بخشها شناسایی که حسابرسان بخش در کضعفهای بااهمیتی  ـ پ

 شود.وه، این ضعفها برای گروه بااهمیت محسوب میتیم حسابرسی گر
اطالع تیم حسابرسی گروه رسیده باشد )بـه قسـمت ح بنـد  چنانچه تقلبی توسط تیم حسابرسی گروه شناسایی شده باشد یا توسط حسابرس بخش به . 47

بی از وقـع بـه سـطح مناسـان وقوع تقلب باشد، تیم حسابرسی گروه باید این مـورد را بـه مکدهنده ام شده نشان سبکیا اطالعات  شود(،مراجعه  41
ا در حیطـه شـف تقلـب رکگیری یـا ه مسـئولیت امـلی پیشـکـردن افـرادی اسـت کرسانی آگاه گروه اطالع دهد. هدف این اطالع ییمدیران اجرا

 (64ـت: بند  ک)روظایفشان به عهده دارند. 

                                                                                                                                                                            
 

 17بند ، 200 یاستاندارد حسابرس .1

 “و مدیران اجرایی ان راهبریکبه ارنترلهای داخلی کضعفهای رسانی اطالع”، 265 یاستاندارد حسابرس .2
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ن است به موجب قانون، مقررات یا دالیل دیگر، ملزه به اظهارنظر حسابرسی در مورد مورتهای مـالی بخـش باشـد. در چنـین کحسابرس بخش مم . 48
لـع از آن مطسـی گـروه ه تـیم حسابرکـبخش را از هر مـوردی  ییمدیران اجراگروه بخواهد تا  ییمدیران اجرامواردی، تیم حسابرسی گروه باید از 

دیران مـند. چنانچـه کع بخش از آن آگاه نباشد، مطل ییمدیران اجران است کتواند برای مورتهای مالی بخش بااهمیت تلقی شود، اما مماست و می
ادل گـروه تبـ یراهبـرن اکـار مورد این موضوع بـا تیم حسابرسی گروه باید درد، ننده بخش اطالع ییمدیران اجراگروه چنین موردی را به  ییاجرا
ه رورت تومـیه بـای و قـانونی، ضـند. اگر موضوع همچنان حل نشده باقی بماند، تیم حسابرسـی گـروه بایـد طبـق مالحظـات رازداری حرفـهکنظر 

 (65ـت: بند  ک)ر ند.کمورتهای مالی بخش به حل موضوع یاد شده را بررسی  نسبت بهردن اظهارنظر کول کحسابرس بخش برای مو

 گروه یراهبران کبه اررسانی اطالع
 (66ـت: بند  ک)ر: 1دهد گروه اطالع یان راهبرکتیم حسابرسی گروه باید موضوعات زیر را، عالوه بر الزامات سایر استانداردهای حسابرسی، به ار . 49

 ه قرار است در مورد اطالعات مالی بخشها انجاه شود.کاری کای از نوع خالمه ـ الف
 ار حسابرسان بخش در مورد اطالعات مالی بخشهای عمده.کشده تیم حسابرسی گروه در  بینیپیشت کت مشارای از ماهیخالمه ـ ب
 ار وی.کار حسابرس بخش در نتیجه ارزیابی کیفیت کنگرانیهای تیم حسابرسی گروه در مورد  ـ پ
 تیم حسابرسی گروه به اطالعات محدود شده باشد. ن است دسترسیکه ممکم بر حسابرسی گروه، برای نمونه مواردی کهر گونه محدودیت حا ـ ت
نترلهـای عمـومی کنـان دارای نقـش مهـم در کارکبخش، ییگروه، مدیران اجرا ییه مدیران اجراکبه تقلبی  کوکتقلب یا موارد مش ـ ث

 د.دارن، در آن دخالت گردده تقلب آنها منجر به تحریف بااهمیت در مورتهای مالی گروه میکگروه یا سایر افرادی 

 مستندسازی
 ند:کسایر استانداردهای حسابرسی، تیم حسابرسی گروه باید موارد زیر را نیز مستند  و 2302 استانداردبه منظور اجرای الزامات مستندسازی  . 50

 ار انجاه شده در مورد اطالعات مالی آن بخشها.کتحلیل بخشها به منظور تعیین بخشهای عمده، و نوع  ـ الف
حسابرسـان بخشـهای عمـده، و در مـورت لـزوه،  ار انجاه شده توسطکت تیم حسابرسی گروه در کزمانبندی و میزان مشار ماهیت، ـ ب

 بررسی مستندات حسابرسی حسابرسان بخش و نتایج آن توسط تیم حسابرسی گروه.
 های تیم حسابرسی گروه.اتبات بین تیم حسابرسی گروه و حسابرسان بخش در مورد درخواستکم ـ پ

*** 

 اربردیکتوضیحات 

 (3: بند ک)ره حسابرسی آنها بنا به دالیل قانونی، مقرراتی و یا سایر دالیل الزامی است کبخشهایی 
سـب کگـر جهـت ید دالیـل بنا بهقانون، مقررات و یا شده طبق حسابرسی الزامی ج یاستفاده از نتا برایگیری تیم حسابرسی گروه تصمیم .1ـت

 ن است تحت تأایر عوامل زیر قرار گیرد:کمم، شواهد حسابرسی گروه
 ار گرفته شده در تهیه مورتهای مالی بخش و مورتهای مالی گروه.کتفاوتهای موجود بین استانداردهای حسابداری ب 

 ه شـده در تار گرفکای بار گرفته شده توسط حسابرس بخش و استانداردهکتفاوتهای موجود بین استانداردهای حسابرسی و سایر استانداردهای ب
 حسابرسی مورتهای مالی گروه.

 میل خواهد شد یا خیر.که آیا حسابرسی مورتهای مالی بخش در محدوده زمانی مقرر شده برای گزارشگری گروه تکاین 

 تعاریف

 (الف ـ9: بند  ک)ر بخش
اطالعـات  هکـباشـد  یاگونـه بـهی گروه ن است سیستم گزارشگری مالکبخشها تأایر دارد. برای مثال مم صیتشخساختار گروه بر نحوه  .2ـت

یا  کزی و یکت خا ، یا واحد تجاری وابسته؛ توسط دفتر مرکیا چند واحد تجاری فرعی، مشار کمالی توسط واحد تجاری املی و ی
س براسـا خـود را ن است سیستم گزارشگری مـالیکاین حال برخی گروهها ممشود. با یبی از هر دو، تهیه میکچند شعبه یا قسمت؛ یا تر

واردی، واحـد مـننـد. در چنـین کرد، فرایند، محصول یا خدمت )یا گروه محصوالت یا خدمات(، یا مناطق جغرافیـایی سـازماندهی کارک
د، ننکیلی گروه تهیه ماطالعات مالی به منظور ارائه در مورتهای ما ،بخش یا گروه برای آن ییمدیران اجراه کتجاری یا فعالیت تجاری 

 رد، فرایند، محصول یا خدمت )یا گروه محصوالت یا خدمات(، یا منطقه جغرافیایی باشد.کارک کن است یکمم

                                                                                                                                                                            
 

 “ان راهبریکاطالع رسانی به ار”، 260 یاستاندارد حسابرس .1
 6و ت ـ  11تا  8، بندهای “(1395ه نظر شد دی)تجد ات حسابرسیمستند”، 230 یاستاندارد حسابرس .2
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 یع بخشـهایـتجمن است کاست در سیستم گزارشگری مالی گروه وجود داشته باشد. در چنین حالتی مم نکسطوح مختلفی از بخشها مم .3ـت
 باشد.داگانه جبه عنوان بخش  هاآن صیتشخبهتر از  نیسطح مع یکتر از کوچک

ن اسـت کـیل دهند، اما چنـین بخشـی ممکبخش را تش کن است برای مقامد حسابرسی گروه یکسطح خا  مم کع شده در ییبخشهای تجم .4ـت
ن اسـت کـمن اسـتاندارد مه حاوی اطالعات مالی بخشهای زیرمجموعه آن گروه باشد. از این رو، ایکند، کمورتهای مالی گروه خود را نیز تهیه 

 ار رود.کگروه بزرگتر، ب کط تیمها و مدیران مسئول حسابرسی مختلف برای گروههای زیرمجموعه یتوس

 ـ ز(9: بند  ک)ر بخش عمده

حسابرسی گـروه یابد. تیم تحریف بااهمیت مورتهای مالی گروه نیز افزایش می یبخش بزرگتر باشد، معموالً خطرها کهر چه اندازه مالی ی .5ـت
بنـا و رد. تعیـین مار گیکمبنای خا  را ب که به طور جداگانه اهمیت مالی دارند، درمدی از یکهیل شناسایی بخشهایی ن است برای تسکمم

سـود  یانهای نقـدی،ن است شامل داراییها، بدهیها، جرکمناسب بسته به ماهیت و شرایط گروه مم یمبانای است. درمد مستلزه قضاوت حرفه
هنـد، بـه عنـوان یل دکدرمد مبنای خـا  را تشـ 15ه بیشتر از کن است بخشهایی کتیم حسابرسی گروه مممثال،  یا فروش گروه باشد. برای
 ن است با توجه به شرایط موجود مناسب باشند.کمتر ممکند. با این وجود، درمدهای بیشتر یا کبخشهای عمده محسوب 

به دلیل داشتن شرایط یا ماهیت خا ، دربردارنده خطرهای عمده ه احتماالً کند کن است بخشی را نیز مشخص کتیم حسابرسی گروه مم .6ـت
بخـش  ک(. بـرای نمونـه، یـ1ه مستلزه مالحظات حسابرسی خـا  باشـدکتحریف بااهمیت مورتهای مالی گروه باشد )یعنی خطرهایی 

دهـد، حتـی اگـر آن بخـش از ر عمده تحریف بااهمیتی قـرا یهامبادالت ارزی باشد و از اینرو، گروه را در معرض خطرتواند مسئول می
 برای گروه نباشد.های دیگر به تنهایی دارای اهمیت مالی جنبه

 ـ ب(9: بند  ک)رحسابرس بخش 

ن است بنا به درخواسـت تـیم حسابرسـی گـروه، حسابرسـی اطالعـات مـالی بخـش را بـرای مقامـد کعضو تیم حسابرسی گروه مم کی .7ـت
 شود.واردی، این عضو نیز به عنوان حسابرس بخش محسوب میحسابرسی گروه انجاه دهد. در چنین م

 (11: بند  ک)ر مسئولیت
های ن است حسابرسی اطالعات مالی بخش را برای مقامد حسابرسی گـروه انجـاه دهنـد و همچنـین مسـئول یافتـهکاگرچه حسابرسان بخش مم .8ـت

 ارنظر حسابرسی گروه به عهده حسابرس گروه است.اظهیا اظهارنظرهای خود باشند، اما مسئولیت  گیریهانتیجهلی، ک
یـا  کافی و مناسب در مورد اطالعات مالی یـکسب شواهد حسابرسی که اظهارنظر حسابرسی گروه به دلیل محدودیت در کدر مواردی  .9ـت

سابرس بخش تومیف شود، بند توضیحی مربوط در گزارش حسابرسی گروه، دالیل محدودیت را بدون اشاره به حچند بخش تعدیل می
 .2افی شرایط ضروری باشدکای برای توضیح ه چنین اشارهکند، مگر اینکمی

 ارکپذیرش و ادامه 

 (12: بند  ک)رار کسب شناخت در مرحله پذیرش یا ادامه ک
 زیر حامل شود:ن است از طرق کار حسابرسی جدید، شناخت تیم حسابرسی گروه از گروه، بخشهای آن و محیط آنها ممکدر مورد  .10ـت

 گروه، ییاطالعات ارائه شده توسط مدیران اجرا 

 ارتباط با مدیران اجرایی گروه، و 

 بخش، یا حسابرسان بخش. ییمورت لزوه، ارتباط با تیم حسابرسی قبلی گروه، مدیران اجرا در 
 ن است شامل موضوعاتی نظیر موارد زیر باشد:کشناخت تیم حسابرسی گروه مم .11ـت

 ه، شامل ساختار سازمانی و قانونی )یعنی نحوه سازماندهی سیستم گزارشگری مالی گروه(.ساختار گرو 

  شود، شامل منعت و محیط سیاسی و اقتصادی و مقرراتی آنهاه برای گروه عمده محسوب میکفعالیتهای تجاری بخشهایی. 
 کز خدماتی مشترکاستفاده از واحدهای خدماتی، شامل مرا. 
 ی گروه.نترلهای عمومکلیات ک 
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 .پیچیدگی فرایند تلفیق 

 گـروه  دیران اجرایـیمـدلیـل و ؛شود یا خیره حسابرسی آنها توسط حسابرسانی غیر از حسابرس گروه انجاه میکه آیا بخشهایی وجود دارد کاین
 حسابرس. کبرای انتخاب بیش از ی

 ه آیا تیم حسابرسی گروه:کاین 

o ابرسان بخش بخش، مدیران اجرایی بخش، اطالعات بخش و حس یان راهبرکرگروه، مدیران اجرایی گروه، ا یان راهبرکبه ار
 ه مورد درخواست تیم حسابرسی گروه است( دسترسی نامحدود دارد یا خیر، وک)شامل مستندات حسابرسی مربوط 

o  خصو  اطالعات مالی بخشها خواهد بود یا خیر. نظر در ار موردکقادر به انجاه 

ن است به دلیل وجود تغییرات بـااهمیتی کمناسب ممافی و کسب شواهد حسابرسی کتوانایی تیم حسابرسی گروه در  ار،ک ادامهدر مورد  .12ـت
 مانند موارد زیر، تحت تأایر قرار گیرد:

 .)تغییر ساختار گروه )برای نمونه تحصیل، واگذاری، تجدید سازمان، یا تغییرات در سیستم گزارشگری مالی گروه 

 اری بخشهای عمدهتغییر فعالیتهای تج. 
 لیدی بخشهای عمده.ک ییگروه، مدیران اجرایی گروه، یا مدیران اجرا یان راهبرکیب ارکتغییر تر 

 اری ومالحیت مدیران اجرایی بخش یا گروه.کتردید تیم حسابرسی گروه نسبت به درست 

  نترلهای عمومی گروه.کتغییر 

 (13: بند  ک)رافی و مناسب کسب شواهد حسابرسی کانتظار 

ه تـیم حسابرسـی کـچنین شرایطی، به شـرط این د. درنشوه عمده محسوب نمیکن است مرفاً دربرگیرنده بخشهایی باشد کگروه مم کی .13ـت
ابرسـی ه شـواهد حسکـشد ای معقول انتظار داشته باتواند به گونه، مدیر مسئول حسابرسی گروه میرا انجاه دهد زیر اقداماتگروه بتواند 

 سب شود:کقرار گیرد،  گروه یه پشتوانه اظهارنظر حسابرسکی افی و مناسبک
 حسابرسی اطالعات مالی برخی از بخشها، و ـ الف
سـب شـواهد که بـرای کـار انجاه شده توسط حسابرسان بخش در مـورد اطالعـات مـالی سـایر بخشـها تـا حـدی کت در کمشار ـ ب

 افی و مناسب ضروری باشد.کحسابرسی 

 (13 : بند ک)ر دسترسی به اطالعات
ستند )برای مثال قوانین مـرتبط یگروه قادر به رفع آن ن ییه مدیران اجراکن است به واسطه شرایطی کدسترسی تیم حسابرسی گروه به اطالعات مم .14ـت

د و مـور مربـوط با محرمانه بودن و خصومی بودن اطالعات، یا ممانعت حسابرس بخش از دسترسی تیم حسابرسی گروه به مسـتندات حسابرسـی
 گروه ایجاد شود. یین است این محدودیت توسط مدیران اجراکنیاز آنها( محدود شود. همچنین مم

سـب شـواهد کن است هنـوز قـادر بـه که دسترسی به اطالعات به واسطه شرایط محدود شده باشد، تیم حسابرسی گروه ممکدر مواردی  .15ـت
سابرسـی گـروه حبرای مثـال، تـیم  شود.متر میک، احتمال وجود این وضعیت ت بخشافی و مناسب باشد، اما با افزایش اهمیکحسابرسی 

اه رزش ویـژه انجـه حسابداری آن با اسـتفاده از روش اکواحد تجاری، یا حسابرس بخشی  یان راهبرکن است به مدیران اجرایی، ارکمم
مـوردنظر  ست(، دسترسی نداشته باشد. اگـر بخـشگروه ا یم حسابرسیه مورد درخواست تکمربوط  یشود، )شامل مستندات حسابرسمی
ط و همچنین املی از مورتهای مالی بخش، از جمله گزارش حسابرسی مربوکبخش عمده نباشد، و تیم حسابرسی گروه به مجموعه  کی

بـه ایـن  تن اسـکـاطالعات نگهداری شده توسط مدیران اجرایی گروه در مورد آن بخش دسترسی داشته باشد، تیم حسابرسی گروه مم
بخـش  کرد نظر یاگر بخش موند. اما کافی و مناسبی در ارتباط با آن بخش فراهم میکاطالعات، شواهد حسابرسی  ه اینکنتیجه برسد 

سابرسـی مثـال، تـیم ح مورد حسابرسی گروه نخواهد بود. بـرای عمده باشد، تیم حسابرسی گروه قادر به رعایت الزامات این استاندارد در
حسابرسی گـروه  نخواهد بود. در این مورت، تیم 31و  30ار حسابرس بخش، قادر به رعایت الزامات بندهای کدر  تکشارگروه برای م
سب شواهد کدر  افی و مناسب در ارتباط با آن بخش نخواهد بود. تأایر محدودیت تیم حسابرسی گروهکسب شواهد حسابرسی کقادر به 
 تشریح شده است. 705افی و مناسب در استاندارد کحسابرسی 

د، تیم حسابرسـی ننکبخش عمده محدود  کاجرایی گروه، دسترسی تیم حسابرسی گروه یا حسابرس بخش را به اطالعات یمدیران اگر  .16ـت
 افی و مناسب نخواهد بود.کسب شواهد حسابرسی کگروه قادر به 
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سب شواهد حسابرسـی کن است قادر به کتیم حسابرسی گروه مم شود،محسوب نمی ه عمدهکاگر این محدودیت مربوط به بخشی باشد  .17ـت
ن کـرای مثـال، ممگروه را تحت تأایر قـرار دهـد. بـ ین است اظهارنظر حسابرسکاین محدودیت مم افی و مناسب باشد، اما دلیل ایجادک

 یـیمدیران اجراوسط های ارائه شده تپرس و جوهای تیم حسابرسی گروه و تأییدیه گروه به ییمدیران اجرااست قابلیت اعتماد پاسخهای 
 گروه به تیم حسابرسی گروه را تحت تأایر قرار دهد.

ند. برای مثال، در بخش عمومی، عده پذیرش کار منع ک از یریگنارهکا ی ن است حسابرس گروه را از عده پذیرشکقانون یا مقررات مم .18ـت
نین مواردی، س نباشد. در چانونی یا به منظور تأمین منافع عمومی، در اختیار حسابرن است به دلیل وجود الزاه قکار ممکگیری از نارهکیا 

افی و کـبرسـی سـب شـواهد حساکاربرد دارد، و تأایر محدودیت تیم حسابرسی گـروه در کاین استاندارد همچنان برای حسابرسی گروه 
 گیرد.مورد توجه قرار می 705 مناسب، طبق استاندارد

افی و مناسـب کـسـب شـواهد حسابرسـی که به دلیل محدودیت تیم حسابرسی گروه در ک ای از گزارش حسابرس ارائه شده استنمونه 1در پیوست  .19ـت
اوت و بنا بـه قضـ اظهارنظر مشروط مادر شده است. حسابداری این بخش عمده براساس روش ارزش ویژه انجاه شده است بخش عمده، با کبرای ی

 ست.یر )اساسی( نینسبت به مورتهای مالی گروه بااهمیت است اما فراگ تیم حسابرسی گروه، اار آن

 (14 : بند ک)رار حسابرسی کشرایط 
 شود:یمموارد زیر درج  لیاز قب یقرارداد حسابرسی موضوعاتدر  .20ـت

  د.شو محدود نباید دهد،ه قوانین یا مقررات اجازه میکارتباط بین تیم حسابرسی گروه و حسابرسان بخش تا حدی 

 اتبـات مهـم کم ونترلهـای داخلـی کبخش، از جمله گزارش ضعفهای بااهمیـت  یان راهبرکحسابرسان بخش به مدیران اجرایی و ار یگزارشها
 ن آنها، باید به اطالع تیم حسابرسی گروه برسد.یب

 سی گروه برسد.اتبات مهم بین مراجع نظارتی و بخشها در رابطه با گزارشگری مالی باید به اطالع تیم حسابرکم 

 :مجاز بودن موارد زیر بر اساس تشخیص تیم حسابرسی گروه 

o ه کـی مربوط بخشها و حسابرسان بخش )از جمله مستندات حسابرس یان راهبرکدسترسی به اطالعات بخش، مدیران اجرایی و ار
 مورد درخواست تیم حسابرسی گروه است(، و

o سابرسی اطالعات مالی آن بخشها.حسابرسی بخشها یا درخواست از حسابرس بخش برای ح 

اعمال محدودیت در موارد زیر پس از پذیرش حسابرسی گروه باید توسط مدیر مسئول حسابرسی گروه به عنوان محدودیت در دسترسی  .21ـت
 :گروه را تحت تأایر قرار دهد ین است اظهارنظر حسابرسکه ممکشود افی و مناسب تلقی کبه شواهد حسابرسی 

 دات حسابرسـی بخش، یا حسابرسان بخش )شـامل مسـتن یان راهبرکم حسابرسی گروه به اطالعات بخش، مدیران اجرایی بخش، اردسترسی تی
 ه مورد درخواست تیم حسابرسی گروه است(، یاکمربوط 

 ه قرار است در مورد اطالعات مالی بخشها انجاه شود.ک یارک 

 ار شود.کگیری از نارهکر مورت مغایر نبودن با قوانین یا مقررات، موجب ن است این محدودیتها، دکشرایط استثنایی حتی ممدر 

 (16 : بند ک)رحسابرسی لی و برنامه کطرح 
حسابرسی گروه توسط مـدیر مسـئول حسابرسـی گـروه، بخـش مهمـی از ایفـای مسـئولیت وی بـرای هـدایت و برنامه لی کبررسی طرح  .22ـت

 حسابرسی گروه است.

 بخشهای آن و محیط آنها سب شناخت از گروه،ک

 (17: بند  ک)ر ندکسب میکه تیم حسابرسی گروه در مورد آنها شناخت کموضوعاتی 

مـل سـب شـناخت از مـنعت، مقـررات و سـایر عواکه حسابرس هنگـاه کشامل رهنمودهایی در مورد موضوعاتی است  ،3151 استاندارد .23ـت
ی حسابداری مربوط؛ ماهیت واحد تجاری؛ اهـداف و راهبردهـا و خطرهـای تجـاری جمله استانداردها خارجی مؤار بر واحد تجاری، از

ایـن اسـتاندارد، رهنمودهـایی در مـورد  2پیوسـت در ند. کباید به آنها توجه رد مالی واحد تجاری کگیری و بررسی عملمربوط؛ و اندازه
 موضوعات خا  مرتبط با گروه، از جمله فرایند تلفیق ارائه شده است.
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 (17: بند  ک)رگروه برای بخشها  ییه توسط مدیران اجراشد العملهای صادردستور
گـروه معمـوالً دسـتورالعملهایی را بـرای بخشـها مـادر  یـیمـدیران اجرانواختی و قابلیت مقایسه اطالعات مـالی، کبه منظور دستیابی به ی .24ـت

د و نکشود مشخص میه در مورتهای مالی گروه گنجانده میکشهایی مورد اطالعات مالی بخ در این دستورالعملها، الزاماتی راد. ننکمی
 ردنکـرای فـراهم ل از الگوهـای اسـتاندارد بـکها معموالً متشگزارش نمونه گزارشهاست. نمونههای گزارشگری مالی و رویهاغلب شامل 

ی مـورتهای مـالامـل کمجموعه عموماً در قالب  هاگزارش هنمونحال،  این اطالعات مالی به منظور ارائه در مورتهای مالی گروه است. با
 تهیه و ارائه شده طبق استانداردهای حسابداری نیست.

 :گیرددستورالعملها معموالً موارد زیر را دربرمی .25ـت
 االجرا،های حسابداری الزهرویه 
 مورتهای مالی گروه، از جمله: مربوط به یالزامات قانونی و سایر الزامات افشا 

o  گزارشگری قسمتها،تشخیص و 
o ،روابط و معامالت با اشخا  وابسته 

o انهای تحقق نیافته ناشی از آنیو سودها و ز گروهیمعامالت درون، 
o گروهی، ومانده حسابهای درون 

 .جدول زمانی گزارشگری 

 ن است شامل موارد زیر باشد:کشناخت تیم حسابرسی گروه از دستورالعملها مم .26ـت
 میل نمونه گزارشها.کدستورالعملها برای ت بودن ییشفافیت و اجرا 
 ه آیا دستورالعملها:کاین 

o  ند یا خیر،کافی تومیف میکویژگیهای استانداردهای حسابداری مربوط را بطور 
o  و  شـخا  وابسـته،ه برای رعایت استانداردهای حسابداری الزه است، از قبیـل افشـای معـامالت و روابـط بـا اکموارد افشایی را

 ند یا خیر،کمتها، مشخص میاطالعات قس

o گروهی های حسابهای دروننیافته و مانده انهای تحققیو سودها و زگروهی نحوه تشخیص تعدیالت تلفیق از قبیل معامالت درون
 ند یا خیر، وکرا تومیف می

o ند یا خیر.کبخش را مشخص می یینحوه تصویب اطالعات مالی توسط مدیران اجرا 

 (17: بند  ک)رتقلب 
حسابرس ملزه است خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب در مورتهای مالی را شناسایی و ارزیابی و روشهای مناسبی را در برخـورد  .27ـت

. اطالعات مورد استفاده برای شناسایی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب در مـورتهای 1ندکی، طراحی و اجرا براوردبا خطرهای 
 ت شامل موارد زیر باشد:ن اسکمالی گروه، مم

 گروه از خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب در مورتهای مالی گروه. ییارزیابی مدیران اجرا 

 سـط اسـایی شـده توگروه جهت شناسایی و برخورد با خطرهای ناشی از تقلب در گروه، شامل هر گونه خطر تقلـب شن ییروشهای مدیران اجرا
 ه در معرض خطر تقلب قرار دارد.کا، گروههای معامالت، یا موارد افشایی ، یا مانده حسابهییمدیران اجرا

 ه در معرض خطر تقلب قرار داشته باشد.که آیا بخشهای خامی وجود دارد کاین 

 یی ترلهـانکر گـروه، و گروه بر روشهای مدیران اجرایی گروه جهت شناسایی و برخورد با خطرهای ناشی از تقلب د یان راهبرکنحوه نظارت ار
 .اندردهکاهش این خطرها طراحی کگروه برای  ییه مدیران اجراک

 ن بخـش و اجرایـی بخـش، حسابرسـا انمـورت لـزوه، مـدیر در گـروه، حسـابرس داخلـی )و یان راهبـرکپاسخهای مدیران اجرایی گروه، ار
یـا  ب مـؤار بـر بخـشبـه تقلـ کوکموارد مش و یقطعه آیا آنها از هر گونه تقلب کو جوهای تیم حسابرسی گروه در مورد این سایرین( به پرس

 گروه مطلع هستند یا خیر.
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 (17: بند  ک)ر صورتهای مالی گروه، از جمله خطر تقلب تبادل نظر اعضای تیم حسابرسی گروه و حسابرسان بخش راجع به خطرهای تحریف بااهمیت در

، مورتهای مالیتقلب در پذیری واحد تجاری در قبال تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه یا راجع به آسیب دیبااعضای املی تیم حسابرسی  .28ـت

. 1ن اسـت بـا حسابرسـان بخـش نیـز انجـاه شـودکـنند. در حسابرسی گروه، این تبادل نظرها ممکخطر تقلب، تبادل نظر  ید برکبویژه با تأ
با آنها تبادل نظر شود، چگونگی و زمان انجـاه ایـن تبـادل نظرهـا، و ه باید کگیری مدیر مسئول حسابرسی گروه در باره اشخامی تصمیم

 حدود آن، تحت تأایر عواملی چون تجارب قبلی در مورد گروه است.
 ند:کتبادل نظر، فرمتهایی را برای دستیابی به موارد زیر فراهم می .29ـت

 ی عمومی گروه.نترلهاکسب شده از بخشها و محیط آنها، شامل کاز شناخت  کاستفاده مشتر 

 .مبادله اطالعات در مورد خطرهای تجاری بخشها یا گروه 

 پذیر آسـیب لب یا اشـتباهن است بر اار تحریف بااهمیت ناشی از تقکه چگونه و در چه مواردی مورتهای مالی گروه ممکتبادل نظر در مورد این
ه ننـد، و چگونـکخفـی ب گزارشگری مالی متقلبانه شـوند و آن را مکتوانند مرتاجرایی بخش میمدیران اجرایی گروه و مدیران باشد، چگونه 

 استفاده واقع شود. ن است داراییهای بخشها مورد سوءکمم

 ای ت سـود بـه گونـهیا با هدف مـدیری بودهن است جانبدارانه که ممکاجرایی بخش یا گروه مدیران ار گرفته شده توسط کهای بتشخیص رویه
 ی نباشد.اردهای حسابداره مطابق با استاندکهای شناخت درآمد گزارشگری مالی متقلبانه گردد، برای مثال رویهه منجر به کطراحی شده باشد 

  رای مـدیران اب تقلب را بکن است با ایجاد انگیزه یا اعمال فشار، فرمت ارتکه ممکارزیابی عوامل داخلی و خارجی شناخته شده مؤار بر گروه
دیران مـقلـب را بـرای تان توجیـه کـه امکـند، یا بیانگر عوامل فرهنگی یا محیطی باشـد کخش یا سایرین فراهم اجرایی گروه، مدیران اجرایی ب

 سایرین فراهم سازد. اجرایی گروه، مدیران اجرایی بخش، یا

  نترلها توسط مدیران اجرایی بخش یا گروه.کارزیابی خطر زیرپاگذاری 

 هـای تعـدیل تفاوت ونحـوه تشـخیص  در تهیه اطالعات مالی بخشها جهت مورتهای مالی گروه وسان کهای حسابداری یارزیابی استفاده از رویه
 بداری.های حسارویه مربوط به

 اب تقلب در بخش است.که بیانگر ارتکشناسایی شده در بخشها، یا اطالعاتی  یتبادل نظر در مورد تقلبها 

 های نامناسـب ویـهرقـوانین یـا مقـررات باشـد، بـرای نمونـه پرداخـت رشـوه و ن است بیانگر عده رعایت که ممکاز اطالعاتی  کاستفاده مشتر
 گذاری انتقاالت داخلی.قیمت

 (18: بند  ک)رعوامل خطر 

ن اسـت بیـانگر خطرهـای تحریـف بااهمیـت کـه، به تنهـایی یـا در مجمـوع، ممکشامل مثالهایی از شرایط یا رویدادهایی است  3پیوست  .30ـت
 ز جمله خطر تقلب، باشد.مورتهای مالی گروه، ا

 (18: بند  ک)ر خطر یابیارز

 ارزیابی تیم حسابرسی گروه، از خطرهای تحریف بااهمیت مورتهای مالی گروه، در سطح گروه، براساس اطالعاتی نظیر موارد زیر است: .31ـت
  ه در ارزیـابیسـب شـدکه شـواهد حسابرسـی سب شده از طریق شناخت گروه، بخشهای آن، و محیط آنها، و فرایند تلفیق، از جملـکاطالعات 

 نترلهای مربوط به تلفیق.کنترلهای عمومی گروه و کرد کارکطراحی و 

  سب شده از حسابرسان بخش.کاطالعات 

 (19: بند  ک)ر سب شناخت از حسابرسان بخشک
از وی بخواهـد حسابرسـی  شـته باشـده درنظـر داکـسب شناخت از حسابرس بخش است کتیم حسابرسی گروه، تنها در مورتی ملزه به  .32ـت

 حسابرسی گروه ، تیمهکسب شناخت از حسابرسان بخشهایی کبرای مثال،  حسابرسی گروه انجاه دهد. در راستایاطالعات مالی بخش را 
 وری نیست.، ضرندکیاجرا متحلیلی را در سطح گروه  یروشها، تنها هابخش در مورد آن

                                                                                                                                                                            
 

 10، بند 315 یاستاندارد حسابرس؛ 15 بند، 240 یاستاندارد حسابرس .1



 600استاندارد حسابرسی 

 ار حسابرسان بخش(کمالحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه )شامل 

 (1389د نظر شده ی)تجد
 

15 

 (19: بند  ک)رسب شناخت از حسابرس بخش و منابع شواهد حسابرسی کروه برای روشهای مورد استفاده تیم حسابرسی گ
سب شناخت از حسابرس بخش تحـت تـأایر عـواملی چـون کماهیت، زمانبندی و حدود روشهای مورد استفاده تیم حسابرسی گروه برای  .33ـت

رسـی گـروه و و روشـهای مـورد اسـتفاده تـیم حساب سیاسـتها کاری قبلی با حسابرس بخش یا شناخت از وی، و میزان اشـتراکتجربه هم
 حسابرس بخش است، برای مثال:

 نند یا خیر:کاستفاده می که آیا تیم حسابرسی گروه و حسابرس بخش در موارد زیر از سیاستها و روشهای مشترکاین 
o  ار حسابرسی،کاجرای 

o یفیت، یاکنترل ک 

o .نظارت 

 نواختی یا تشابه در موارد زیر:کوجود ی 
o ن و مقررات یا نظاه حقوقی،قوانی 

o ی،سازمانیفی برونکو اطمینان بخشی  و سیستم انضباطی اینظارت حرفه 

o  ارآموزی،کآموزش و 

o و ای،سازمانها و استانداردهای حرفه 
o .زبان و فرهنگ 

سـب شـناخت از که بـرای دیگر نیستند. بـرای مثـال میـزان روشـهای تـیم حسابرسـی گـروکعوامل یاد شده با هم مرتبط هستند و ناقض ی .34ـت
ل اسـتفاده رد حسابرسی متـداوکنواخت و روییکیفیت کنترل که از سیاستها و روشهای نظارتی و ک( حسابرس الفبخش ) کحسابرس ی

یم حسابرسـی متـر از میـزان روشـهای تـکن اسـت کند، ممکحسابرسی گروه فعالیت می مدیر مسئول ییایحوزه جغرافهمان  ند یا درکمی
و  واخـتنیک تیفیـکنتـرل که از روشها و سیاستهای نظارتی و کباشد  )حسابرس ب(سب شناخت از حسابرس بخش دیگر کگروه برای 

ط بـا جرا در ارتباقابل ا یروشهای حسابرسند. ماهیت کفعالیت می دیگری شورکه در کند یا اینکحسابرسی متداولی استفاده نمی ردکیرو
 اوت باشد.ن است متفکنیز مم“ ب”و “ الف”حسابرسان 

ند. تیم حسابرسی گـروه در اولـین کسب شناخت از حسابرس بخش استفاده کن است از روشهای متعددی برای کتیم حسابرسی گروه مم .35ـت
 ن است برای مثال اقدامات زیر را انجاه دهد:کاری با حسابرس بخش ممکسال هم

  ه کـه باشـند کبشـ کمؤسسه یا ی کحسابرسی گروه و حسابرس بخش عضو یه تیم کیفیت در مواردی کنترل کارزیابی نتایج سیستم نظارت بر
 نند،کپیروی می کاز سیاستها و روشهای نظارتی مشتر

 19بند  “پ”تا  “الف”ر شده در قسمتهای کمالقات با حسابرس بخش برای گفتگو در مورد موضوعات ذ، 
 نمونـه  4 تـوب. در پیوسـتکبـه مـورت م 19بنـد  “پ”تـا  “الـف”ر شده در قسمتهای کدرخواست از حسابرس بخش برای تأیید موضوعات ذ

 خش ارائه شده است،س بتبی حسابرک تأییدیه

 19بند  “پ”تا  “الف”ضوعات مطرح شده در قسمتهای مو ی مربوط بههامیل پرسشنامهکدرخواست از حسابرس بخش برای ت، 
 برس بخـش ه از حسـاکـشـخص االـ  قابـل اعتمـاد  کوه، یا بـا یـاران شاغل در مؤسسه حسابرسی گرکره در مورد حسابرس بخش با همکمذا

 شناخت دارد، یا

 خـش گواهینامـه ه بـه حسـابرس بکـه حسابرس بخش در آن عضویت دارد، سازمانهای ذیصالحی کای حرفه یا مراجع از مرجع دریافت تأییدیه
 اند، یا سایر اشخا  اال .داده

م حسابرسـی ت براساس تجربه قبلی تیم حسابرسی گروه از حسابرس بخش باشد. تـین اسکدر سالهای بعد، شناخت از حسابرس بخش مم
نسـبت بـه  19 بنـد “پ”تـا  “الف”قسمتهای  ای در ارتباط با تغییر موضوعات مطرح شده درن است از حسابرس بخش، تأییدیهکگروه مم

 ند.کسال قبل، اخذ 
ار حسابرسـی ایجـاد شـده اسـت، آگـاهی از مقـررات کـیفیـت کرفه حسابرسی و ه مراجع نظارتی مستقل برای نظارت بر حکدر مواردی  .36ـت

ن مقـررات ند. اطالعات راجع بـه ایـک کمکن است تیم حسابرسی گروه را در ارزیابی استقالل و مالحیت حسابرس بخش کمربوط مم
 سب شود.کن است از طریق حسابرس بخش یا از مراجع نظارتی مستقل کمم
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 ـ الف(19: بند  ک)ربه حسابرسی گروه الزامات اخالقی مربوط 

شود، حسـابرس بخـش تـابع الزامـات اخالقـی مربـوط بـه بخش برای مقامد حسابرسی گروه انجاه می که حسابرسی اطالعات مالی یکدر مواردی  .37ـت
لزامـی ابـه قـانونی و ور جنکبرسی مـذه حساکن است با الزامات اخالقی ناظر بر حسابرس بخش در مواردی کالزاماتی ممحسابرسی گروه است. چنین 

سابرسـی گـروه حقی مربوط بـه دارد، متفاوت یا افزون بر آن باشد. از اینرو تیم حسابرسی گروه در مورد میزان آگاهی حسابرس بخش از الزامات اخال
 ند.کسب میکارگیری آن در عمل، شناخت که برای ایفای مسئولیتهای وی در قبال حسابرسی گروه الزه است و همچنین بک

 ـ ب(19: بند  ک)ر ای حسابرس بخشصالحیت حرفه

 بخش:ه آیا حسابرس کن است شامل این موضوع باشد کای حسابرس بخش ممشناخت تیم حسابرسی گروه از مالحیت حرفه .38ـت
 سـی ر قبـال حسابرسـابرس بخـش دایفای مسئولیتهای ح جهته کحسابرسی گروه  از استانداردهای حسابرسی و سایر استانداردهای مربوط برای

 گروه الزه است، شناخت دارد یا خیر،

  باشد یا خیر،یبخش خا  م کافی از منعت( برای انجاه حسابرسی اطالعات مالی یکدارای مهارتهای خا  الزه )مثل شناخت 

  مـادره  سـتورالعملهایحسابرسی گـروه )ددر موارد مقتضی، از استانداردهای حسابداری مربوط برای ایفای مسئولیتهای حسابرس بخش در قبال
 رد یا خیر.ند( شناخت داکه اغلب ویژگیهای استانداردهای حسابداری مربوط را تومیف میکتوسط مدیران اجرایی گروه برای بخشها 

 (20: بند  ک)ر اربرد شناخت تیم حسابرسی گروه از حسابرس بخشک
مجدد خطر یـا اجـرای روشـهای حسابرسـی بیشـتر در مـورد  براوردار حسابرس بخش یا کت در کتواند با مشارتیم حسابرسی گروه، نمی .39ـت

 .ندکل مستقل نبودن حسابرس بخش را برطرف کاطالعات مالی بخش، مش
مجدد خطـر یـا اجـرای روشـهای حسابرسـی  براوردار حسابرس بخش یا کت در کن است با مشارکبا این وجود، تیم حسابرسی گروه مم .40ـت

افی کـ ن شـناختنداشـتای حسابرس بخش )برای مثال تر در مورد مالحیت حرفهاهمیتمکالت کبتواند مشر مورد اطالعات مالی بخش، بیشتر د
 ند.کاز منعت(، یا نبود نظارت فعاالنه بر فعالیت حسابرس بخش را برطرف 

است ن کند، تیم حسابرسی گروه ممکسی حسابرس بخش را ممنوع میاز مستندات حسابر یه قانون یا مقررات دسترسی به قسمتهای خامکدر مواردی  .41ـت
 ند.کو فصل  ضوع را حلدهد، این موه اطالعات مربوط را پوشش میکاز حسابرس بخش بخواهد تا با تهیه یادداشتی 

 (23تا  21: بندهای  ک)راهمیت 
 :1حسابرس ملزه به رعایت موارد زیر است .42ـت

 لی حسابرسی.کمجموعه واحد، در زمان تدوین طرح  کعنوان ی ی مورتهای مالی بهتعیین سطح اهمیت برا ـ الف
ه آیا باتوجه به شرایط خـا  واحـد تجـاری، گروههـای معـامالت، مانـده کلی حسابرسی، این موضوع ارزیابی شود کدر زمان تدوین طرح  ـ ب

یـت بـرای ر از سـطح اهمد وجـود تحریـف در آنهـا بـا مبـالغ پـایینتل انتظـار روای معقوه به گونهکحسابها یا موارد افشای خامی وجود دارد 
یـا  ر دهـدحت تأایر قرانندگان بر مبنای مورتهای مالی یاد شده را تکمجموعه واحد، تصمیمات اقتصادی استفاده کمورتهای مالی بعنوان ی

 ند.کین فشای خا  تعیمانده حسابها یا موارد ا در چنین شرایطی، حسابرس باید سطح اهمیت مناسب را برای این گروههای معامالت، خیر.
مجموعـه واحـد، بـه منظـور ارزیـابی  کیا چند مبلغ پایینتر از سطح اهمیت تعیین شده برای مورتهای مالی بـه عنـوان یـ کتعیین ی ـ پ

 ی.براوردخطرهای تحریف بااهمیت و طراحی روشهای حسابرسی الزه در برخورد با خطرهای 

مجموعـه واحـد، و هـم بـرای اطالعـات مـالی بخشـها تعیـین  کعنـوان یـ روه، سطوح اهمیت هم برای مورتهای مالی گروه بهدر مورد حسابرسی گ 
 .شودلی حسابرسی گروه استفاده میکمجموعه واحد در تدوین طرح  کسطح اهمیت مورتهای مالی گروه بعنوان یشود. می

شف نشده در مورتهای مالی گـروه بـر سـطح اهمیـت مـورتهای مـالی کشده و شف کاهش خطر فزونی مجموع تحریفهای کبه منظور  .43ـت
اسـت  نکـبخشـهای مختلـف ممشود. برای متر از سطح اهمیت گروه تعیین میکمجموعه واحد، سطح اهمیت بخش  کگروه به عنوان ی
شـود و در نتیجـه، ین نمیتعیـمـورت درمـدی از سـطح اهمیـت گـروه  تعیین شود. سطح اهمیت بخش لزوماً به یمتفاوتسطوح اهمیت 
رای لـی حسابرسـی بـکن است بیشتر از سطح اهمیت گروه باشد. سطح اهمیت بخش در تدوین طـرح کح اهمیت بخشها مممجموع سطو

 گیرد.بخش مورد استفاده قرار می کی

                                                                                                                                                                            
 

 10و  9، بندهای “(1392شده  ریزی و اجرای عملیات حسابرسی )تجدیدنظراهمیت در برنامه”، 320 یاستاندارد حسابرس .1



 600استاندارد حسابرسی 

 ار حسابرسان بخش(کمالحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه )شامل 

 (1389د نظر شده ی)تجد
 

17 

 ـ27، 26برسی گروه طبـق بنـدهای عنوان قسمتی از حسا هه اطالعات مالی آنها بکشود سطوح اهمیت بخش در مورد بخشهایی تعیین می .44ـت
ح نشـده، شـف شـده امـالکه آیا تحریفهـای ک، حسابرسی یا بررسی شود. حسابرس بخش از سطح اهمیت آن برای ارزیابی این29الف و 

 ند.کبطور جداگانه یا در مجموع، بااهمیت هستند یا خیر، استفاده می
ه بیشـتر از کشناسایی شده در اطالعات مالی بخش شود. تحریفهای تحریفها تعیین مینیز برای  آستانه کعالوه بر سطوح اهمیت بخش، ی .45ـت

 .رسدیمآستانه تحریفها است، به اطالع تیم حسابرسی گروه 
خطرهـای تحریـف بااهمیـت  بـراوردبخش، حسابرس بخش )یا تیم حسابرسی گـروه( بـه منظـور  کدر مورد حسابرسی اطالعات مالی ی .46ـت

طح اهمیـت بخـش یا چند مبلغ پایینتر از س کی، یبراوردبخش و طراحی روشهای حسابرسی الزه در برخورد با خطرهای اطالعات مالی 
ر سـطح بـشف نشـده در اطالعـات مـالی بخـش کشف شده و کاهش خطر فزونی مجموع تحریفهای کاین امر برای ند. انجاه کتعیین می

نـین چد. در ور تقلیـل دهـکن است سطح اهمیت بخش را تا سطوح مـذکمم اهمیت بخش، ضروری است. در عمل، تیم حسابرسی گروه
در  بااهمیـت اطالعـات مـالی بخـش و طراحـی روشـهای حسابرسـی الزه تحریـف یهـامواردی، حسابرس بخش به منظور ارزیابی خطر

ر، از میت هستند یا خیمجموع، بااهتنهایی یا در  شف شده، بهکه آیا تحریفهای کی و همچنین برای ارزیابی اینبراوردخطرهای  برخورد با
 ند.کسطح اهمیت بخش استفاده می

 یبراوردبرخورد با خطرهای 

 (27و  26: بندهای  ک)ر شوده در مورد اطالعات مالی بخشها انجام میکاری کتعیین نوع 
ار حسـابرس بخـش، کـت در کمشـار شود وبخش توسط تیم حسابرسی گروه انجاه می که در مورد اطالعات مالی یکاری کتعیین نوع  .47ـت

 گیرد:تحت تأایر موارد زیر قرار می
 [،بخش عمده است یا خیر که آیا بخش یکاهمیت بخش ]این ـ الف
 خطرهای عمده شناسایی شده ناشی از تحریف بااهمیت مورتهای مالی گروه، ـ ب
 نترلهای عمومی گروه، وکارزیابی تیم حسابرسی گروه از طراحی و اجرای  ـ پ
 شناخت تیم حسابرسی گروه از حسابرس بخش. ـ ت

بخش توسط تیم حسابرسی گـروه  کمورد اطالعات مالی ی ه درکاری که چگونه اهمیت بخش بر نوع کدهنده این است نمودار مفحه بعد نشان
 د.گذارار میاشود میانجاه 
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 ت بخشی* با استفاده از سطح اهم

 خیر

 خیر

 خیر

 بلی

 بلی

 بلی

آیا بخـش مـوردنظر 
برای گـروه اهمیـت 

 رد؟ای دامالی عمده
 (26)بند

 

 

 

ـــال دارد  ـــا احتم ـــآی ـــش ک ه بخ
موردنظر بدلیل ماهیـت یـا شـرایط 
خا  آن، دارای خطرهای عمـده 
تحریف بااهمیت مـورتهای مـالی 

 (27گروه باشد ؟ )بند 

 (26)بند *حسابرسی اطالعات مالی بخش

 یا*حسابرسی اطالعات مالی بخش ، 
 یا چند مانده حساب، گـروه معـامالت  کحسابرسی ی

ارد افشـای مـرتبط بـا خطرهـای عمـده تحریـف یا مـو
 بااهمیت مورتهای مالی گروه، یا

  اجرای روشهای حسابرسی خا  مرتبط با خطرهای عمـده
 (27تحریف بااهمیت مورتهای مالی گروه. )بند 

 ر بخشهای منتخب:یدر مورد سا
 یا*حسابرسی اطالعات مالی بخش ، 
 ههای معامالت یا موارد یا چند مورد از مانده حسابها، گرو کحسابرسی ی

 افشا، یا
 یا*بررسی اطالعات مالی بخش ، 
  (29اجرای روشهای خا . )بند 

ه عمده نیسـتند، تـیم حسابرسـی گـروه کدر مورد بخشهایی 
 (28ند. )بندکتحلیلی را در سطح گروه اجرا  یباید روشها

 

آیا دامنـه برنامـه ریـزی شـده بـه 
سـب کان که امکگونه ای است 

افی و کــــی شــــواهد حسابرســــ
مناسبی بعنوان پشتوانه اظهار نظـر 
 حسابرسـی وجــود داشــته باشــد؟

 (29)بند
 

 (40رسانی به حسابرس بخش )بنداطالع
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 ـ پ(27ـ ب و 27: بندهای  ک)ربخشهای عمده 
بخش به دلیل ماهیت یا شرایط خـا  آن دربردارنـده خطرهـای عمـده تحریـف  کرود یه احتمال میکن است به خاطر اینکتیم حسابرسی گروه مم .48ـت

وانـد ن اسـت بتکوه ممچنین مواردی، تیم حسابرسی گرند. در کبخش عمده شناسایی  کبااهمیت مورتهای مالی گروه باشد، آن بخش را به عنوان ی
ین مـورت وجـود چنـ گیـرد. دره تحت تأایر خطرهای عمـده احتمـالی قـرار میکند کسابها، گروههای معامالت یا موارد افشایی را مشخص مانده ح

الت یـا مگروههـای معـا ه خود، یا حسابرس بخش به نمایندگی وی، تنها این مانده حسابها،کن است تصمیم بگیرد کوضعیتی، تیم حسابرسی گروه مم
انـده حسـابها، ن اسـت بـه مکـ، حسابرسـی اطالعـات مـالی بخـش مم6ـوضعیت تومیف شده در بند ت ند. برای مثال، درکحسابرسی موارد افشا را 
ت رس بخـش درخواسـه تیم حسابرسی گروه از حسابکمواردی معامالت و موارد افشای مؤار از مبادالت ارزی آن بخش محدود شود. در  گروههای
بـه بنـد )رسانی تیم حسابرسـی گـروه را انجاه دهد، در اطالع خا  یمعامالت یا موارد افشا یگروههامانده حساب، یا چند  کند تا حسابرسی یکمی
 اقاله مورتهای مالی به همدیگر مرتبط باشد.ن است که ممکشود مراجعه شود( این واقعیت درنظر گرفته می 40

عمده تحریـف بااهمیـت مـورتهای مـالی گـروه طراحـی  یهاورد با خطرن است روشهای حسابرسی را در برخکتیم حسابرسی گروه مم .49ـت
وی،  ینـدگیمابـه نن است خود، یا حسابرس بخـش کاال، تیم حسابرسی گروه ممکند. برای مثال، در مورد خطر عمده نابابی موجودی ک

احتمـاالً  االیکـی از موجـودی ه دارای حجم زیـادکاالی بخشی انجاه دهد کروشهای حسابرسی خامی را در مورد ارزشیابی موجودی 
 شود.ناباب است، اما از جهات دیگر عمده محسوب نمی

 (29و  28: بندهای  ک)ربخشهای غیرعمده 
ار به منظور انجاه روشهای تحلیلی، در سطوح مختلفی تجمیع شـود. نتـایج روشـهای کن است برحسب شرایط کاطالعات مالی بخشها مم .50ـت

ع شـده یـمتجاطالعـات مـالی در ود خطرهـای عمـده تحریـف بااهمیـت نبـریهای تیم حسابرسی گروه در مـورد گیتواند نتیجهتحلیلی می
 ند.کبخشهای غیرعمده را تأیید 

د مـوردر ه کاری کو نوع  شودمیانتخاب  29طبق بند از آنها  یکدامکو  بخشهااز تعداد ه چه کنیاگیری تیم حسابرسی گروه در باره تصمیم .51ـت
 ن است تحت تأایر عواملی نظیر موارد زیر قرار گیرد:کشود، ممبخشهای منتخب انجاه می مالی اطالعات

  سب شود.کرود در مورد اطالعات مالی بخشهای عمده ه انتظار میکمیزان شواهد حسابرسی 

 ه آیا آن بخش اخیراً تحصیل یا ایجاد شده است یا خیرکاین. 
 د آمده است یا خیر.ه آیا تغییرات عمده در آن بخش بوجوکاین 

 ه آیا حسابرسی داخلی در آن بخش انجاه شده است یا خیر و چه تأایری بر حسابرسی گروه دارد.کاین 

 نند یا خیر.کسانی استفاده میکی یه آیا بخشها از فرایندها و سیستمهای اطالعاتکاین 

  نترلهای عمومی گروه.کرد کارکااربخشی 

  روشهای تحلیلی اجرا شده در سطح گروه.نوسانات غیرعادی مشخص شده از طریق 

 جاد شده از طرف آن، در مقایسه با سایر بخشهای گروه )بخشهای غیرعمده(.یبخش، یا خطر ا کاهمیت مالی خا  ی 

 بخش خا  طبق قانون، مقررات، یا بنا به دالیل دیگری الزامی شده است یا خیر. که آیا حسابرسی یکاین 
طالعـات مـالی بااهمیت ان است احتمال شناسایی تحریف کمم رعمدهیغی در انتخاب بخشهابودن بینی درنظر گرفتن عنصر غیرقابل پیش

 ند.کر میتغیی ا چند دورهی یکپس از گذشت نی انتخاب بخشها ابخشها را افزایش دهد. مب
الت الزه متناسب با شرایط مورد نظر انجـاه انجاه تعدی با ،2 2410و 124001 یاستانداردهاتواند طبق بخش می کبررسی اطالعات مالی ی .52ـت

 ار انجاه دهد.کمیل کن است روشهای الزه را نیز برای تکشود. تیم حسابرسی گروه مم
ن است تنها شامل بخشهای غیرعمده باشد. در چنین شرایطی، تیم حسابرسی گـروه کگروه مم کاشاره شد، ی 13ـ ه در بند تکهمانطور  .53ـت

ر ، د29طبـق بنـد  ه قرار اسـتکاری کپشتوانه اظهارنظر حسابرسی گروه را از طریق تعیین نوع افی و مناسب کابرسی تواند شواهد حسمی
نترلهـای کن زمـوآا بـه کـاتتواند تنها بـا حسابرس بخش، نمی ند. تیم حسابرسی گروه، یاکسب کمورد اطالعات مالی بخشها انجاه شود، 

افی ک یابرسحسشواهد  ،دهده خود یا حسابرس بخش انجاه میکمورد اطالعات مالی بخشها عمومی گروه و اجرای روشهای تحلیلی در 
 ند.کسب ک گروه و مناسب را به عنوان پشتوانه اظهارنظر حسابرسی

                                                                                                                                                                            
 

 “یمال یمورتها یاجمال یبررس”، 2400 یاجمال یاستاندارد بررس .1
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 (31و  30: بندهای  ک)رار حسابرسان بخش کت در کمشار
 اار گذارد شامل موارد زیر است: ار حسابرس بخشکت تیم حسابرسی گروه در کن است بر مشارکه ممکعواملی  .54ـت

 عمده بودن بخش، ـ الف
 خطرهای عمده شناسایی شده ناشی از تحریف بااهمیت مورتهای مالی گروه، و ـ ب
 شناخت تیم حسابرسی گروه از حسابرس بخش. ـ  پ

اجـرا را  31و  30ای بخش عمده یا خطرهای عمده شناسایی شده، تیم حسابرسـی گـروه روشـهای تومـیف شـده در بنـده کدر مورد ی 
ناخت تـیم شـار حسابرس بخش براساس کت تیم حسابرسی گروه در کمورد بخش غیرعمده، ماهیت، زمانبندی و میزان مشار. در ندکیم

ارد. بـرای دبخش غیرعمده است، در درجه دوه اهمیـت قـرار  که یکرد. این واقعیت کحسابرسی گروه از حسابرس بخش تغییر خواهد 
رانی در مورد دلیل وجود نگ ن است بهکشود، اما با این وجود تیم حسابرسی گروه ممبخش غیرعمده محسوب می که یکمثال، هر چند 
رزیـابی خطـر اار حسابرسـان، در کـنبود نظـارت فعاالنـه بـر منعت(، یا  افی ازکشناخت نا)برای مثال حسابرس بخش ای مالحیت حرفه

 ند.کت کتوسط حسابرس بخش مشار
ن است براسـاس شـناخت تـیم ک، مم42و  31، 30ر شده در بندهای کار حسابرس بخش، غیر از موارد ذکت در کمختلف مشارهای شیوه .55ـت

 یا چند مورد زیر باشد: کحسابرسی گروه از حسابرس بخش، شامل ی
 سب شناخت از بخش و محیط آن.کبرگزاری نشست با مدیران اجرایی بخش یا حسابرسان بخش به منظور  ـ الف
 لی و برنامه حسابرسی حسابرسان بخش.کبررسی طرح  ـ ب
ن اسـت کـخطرهای تحریف بااهمیـت در سـطح بخـش. ایـن روشـها مم براوردخطر به منظور شناسایی و  براورداجرای روشهای  ـ  پ

 توسط حسابرسان بخش، یا تیم حسابرسی گروه اجرا شود.
 ن است بوسیله حسابرسان بخش، یا تیم حسابرسی گروه طراحی و اجرا شود.کمطراحی و اجرای روشهای حسابرسی الزه. این روشها م ـ ت
 ت در جلسه نهایی و سایر جلسات مهم بین حسابرسان و مدیران اجرایی بخش.کشر ـ ث
 ه شده توسط حسابرسان بخش.یبررسی سایر مستندات مرتبط ته ـ  ج

 فرآیند تلفیق

 (34 : بند ک)ر یبندیها و تعدیالت تلفیقاصالح طبقه
ه ایـن مبـالغ برونـداد کـن است مستلزه انجاه تعـدیالتی در مبـالغ گـزارش شـده در مـورتهای مـالی گـروه باشـد بطوریکفرایند تلفیق مم .56ـت

بی تـیم باشـند. ارزیـام بر سایر اطالعات مـالی نکنترلهای داخلی مشابه حاکن است تابع کسیستمهای پردازش معامالت عادی نیستند، و مم
 ن است شامل موارد زیر باشد:کامل بودن و محت تعدیالت ممکروه از مناسب بودن، حسابرسی گ

 دهد یا خیر،اس میکه آیا تعدیالت عمده، رویدادها و معامالت زیربنای آن را بطور مناسب انعکارزیابی این 

 ه آیا تعدیالت عمده، به درستی محاسبه، پردازش و تصویب شده است یا خیر،کتعیین این 

 یا خیر، و  افی و مناسب استکی به مستندات که آیا تعدیالت عمده، متکینتعیین ا 

 گروهی.نیافته، و مانده حسابهای درون های تحققانیها و زگروهی و سودبررسی مورت تطبیق و حذف معامالت درون 

 (41و  40های : بند ک)رارتباط متقابل تیم حسابرسی گروه و حسابرس بخش 
ان کـه تـیم حسابرسـی گـروه امکـوجانبه مؤاری بین تیم حسابرسی گروه و حسابرسان بخش وجود نداشته باشد، این خطر وجود دارد چنانچه ارتباط د .57ـت

گـروه،  های تـیم حسابرسـیموقع و شفاف خواسته رسانی بهافی و مناسب پشتوانه اظهارنظر حسابرسی را نداشته باشد. اطالعکسب شواهد حسابرسی ک
 دهد.ل میکط دوجانبه مؤار بین تیم حسابرسی گروه و حسابرس بخش را شاساس ارتبا پایه و

 دستورالعملین ا ه درکراجع به موضوعاتی  5پیوست  . درگرددارسال می دستورالعملهای تیم حسابرسی گروه اغلب به مورت خواسته .58ـت
ار انجـاه کز ال گزارشی کیم حسابرسی گروه اغلب به شرسانی حسابرس بخش به تاطالعشود، رهنمودهایی ارائه شده است. میگنجانده 

ال، شد. برای مثتوب نباکل مکن است ضرورتاً به شکشده است. با این حال برقراری ارتباط بین تیم حسابرسی گروه و حسابرس بخش مم
سابرسـی ط مسـتندات حره در مورد خطرهای عمده شناسایی شده یـا بررسـی قسـمتهای مربـوکن است برای مذاکتیم حسابرسی گروه مم

 رد دارد.اربکین مورد احسابرس بخش با وی جلسه داشته باشد. با این وجود، الزامات مستندسازی این استاندارد و سایر استانداردها در 
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مـورت ان دسترسی آنها را به مستندات حسابرسـی مربـوط را در کبه تیم حسابرسی گروه، به عنوان مثال، ام کمکحسابرس بخش برای  .59ـت
 رد.کنبود منع قانونی یا مقرراتی، فراهم خواهد 

عضو تیم حسابرسی گروه همزمان حسابرس بخش نیز باشد، هدف تـیم حسابرسـی گـروه بـرای برقـراری ارتبـاط شـفاف بـا  کچنانچه ی .60ـت
 مثال:حامل شود. برای  اتباتکبدون انجاه متواند می حسابرس بخش، اغلب

  مطـرح  40نـد به در کتیم حسابرسی گروه  هایخواستهرسانی ن است برای اطالعکلی و برنامه حسابرسی ممکدسترسی حسابرس بخش به طرح
 افی باشد، وکشده است، 

 گیری تـیم مـرتبط بـا نتیجـه اتکـنرسـانی ن اسـت بـرای اطالعکـبررسی مستندات حسابرسی حسابرس بخش توسط تـیم حسابرسـی گـروه مم
 ی باشد.افک، 41بند  به شرححسابرسی گروه 

 سب شدهکافی و مناسب بودن شواهد حسابرسی کارزیابی 

 ـ ب(42 : بند ک)ربررسی مستندات حسابرسی حسابرس بخش 

نـد. غالبـاً کن است برحسب شـرایط تغییـر که چه قسمتهایی از مستندات حسابرسی حسابرس بخش به حسابرسی گروه مربوط خواهد بود، ممکاین .61ـت
ود بررسـی ه به خطرهـای عمـده تحریـف بااهمیـت مـورتهای مـالی گـروه مربـوط باشـد. حـدکتندات حسابرسی است ز بر آن دسته از مسکتمر

 مستندات حسابرسی حسابرس بخش معموالً تابع بررسیهای انجاه شده توسط خود حسابرس بخش است.

 (45و  44های : بند ک)رافی و مناسب بودن شواهد حسابرسی ک

افی و مناسب به عنوان پشـتوانه اظهـارنظر حسابرسـی گـروه که شواهد حسابرسی کروه به این نتیجه برسد چنانچه تیم حسابرسی گ .62ـت
ه چنین ک ن است از حسابرس بخش بخواهد تا روشهای الزه را انجاه دهد. در مورتیکحسابرسی گروه مم سب نشده است، تیمک
 نـد.کخود را در مورد اطالعات مالـی بخش اجـرا  است روشهای مورد نظر نکاری عملی نباشد، تیم حسابرسی گروه ممک

رسـانی شـده توسـط حسابرسـان ارزیابی مدیر مسئول حسابرسی گروه از اار جمعی تحریفها )اعم از شناسایی شده توسط تیم حسابرسی گـروه و اطالع .63ـت
 ده است یا خیر.شموعه واحد بطور بااهمیتی تحریف مج که آیا مورتهای مالی گروه به عنوان یکند کسازد تا تعیین را قادر می ویبخش(، 

 گروه یراهبران کاجرایی گروه و ار انمدیر رسانی بهاطالع

 (48تا  46های : بند ک)ر رسانی به مدیران اجرایی گروهاطالع

اجرایی  ه مدیرانکاردی یی و، در مواجرا انرسانی موارد تقلب به مدیراطالع مربوط به یهادربردارنده الزامات و رهنمود ،240 استاندارد .64ـت
 11.باشدمی یراهبران کن است در تقلب دست داشته باشد، به ارکمم

ن اسـت که ممکهایی از مواردی ن است مجبور به نگهداری محرمانه بعضی از اطالعات حساس و بااهمیت باشد. نمونهکمدیران اجرایی گروه مم .65ـت
 ت:ه شرح زیر اسی شود، اما مدیران اجرایی آن بخش احتماالً از موارد یاد شده مطلع نباشد، ببرای مورتهای مالی بخش بااهمیت تلق

 .دعاوی حقوقی احتمالی 
  نارگذاری داراییهای عملیاتی مهم.کطرحهای 

 .رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه 

 های مهم.موافقتنامه 

 (49 : بند ک)رگروه  یان راهبرکرسانی به اراطالع

ه توسـط حسابرسـان بخـش بـه کـن است شامل مـواردی باشـد کرساند، ممگروه می یان راهبرکه تیم حسابرسی گروه به اطالع ارکوعاتی موض .66ـت
شـود. حسـوب میمگـروه بااهمیـت  یان راهبـرکـاست و از نظر تیم حسابرسی گروه نسـبت بـه مسـئولیتهای اراطالع تیم حسابرسی گروه رسیده 

ه در وعات مطـرح شـدنمونه، موضـدهد. برای گروه طی دوره حسابرسی گروه در مقاطع زمانی مختلفی روی می یاهبران رکبرقراری ارتباط با ار
خشـها انجـاه شـود را ه قرار است در مورد اطالعات مالی بکاری که تیم حسابرسی گروه کن است پس از اینکمم 49بند  “ب”و  “الف”قسمتهای 
ابرسـی ار حسکـن اسـت در پایـان کـمم 49بنـد  “پ”طرفـی دیگـر، موضـوع مطـرح شـده در قسـمت  رسـانی شـود. ازرده باشـد، اطالعکـتعیین 
 .رسانی شوداطالع به هنگاه وقوعن است کمم 49بند  “ث”و  “ت”مطرح شده در قسمتهای رسانی شود، و موضوعات اطالع

                                                                                                                                                                            
 

 42تا  40 ی، بندها240 یاستاندارد حسابرس .1
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 (19ـ: بند ت ک)ر: 1پیوست 
 افی و مناسب به عنوان پشتتوانه اظهتارنظر حسابرستیکسب شواهد حسابرسی کروه قادر به ه تیم حسابرسی گکمثالی از اظهارنظر مشروط در مواردی 

 گروه نیست.
ابرسی ست شواهد حساوانسته در این مثال، تیم حسابرسی گروه به دلیل محدودیت در دسترسی به سوابق حسابداری، مدیران اجرایی بخش یا حسابرس بخش، نت

ال یرد رمیلیا 15لغ خش به مبب. این ندک( گردآوری شوده حسابداری آن با استفاده از روش ارزش ویژه انجاه میکرا ) بخش عمده کو مناسب مرتبط با ی افیک
 ال است.یمیلیارد ر 60در ترازنامه گروه گزارش شده، و جمع داراییهای گروه 

طالعه و اطالعات مالی مو گزارش حسابرسی آن را  13×1ماه اسفند  29تیم حسابرسی گروه، مورتهای مالی حسابرسی شده بخش برای سال مالی منتهی به 
 رده است.کشود، بررسی ه توسط مدیران اجرایی گروه در رابطه با آن بخش نگهداری میکمرتبطی را 

 ت.)اساسی( نیس ما فراگیراافی و مناسب، بر مورتهای مالی گروه بااهمیت است کسب شواهد حسابرسی کاز نظر مدیر مسئول حسابرسی گروه، تأایر محدودیت در 

 گزارش حسابرس مستقل
 عاه( یت نمونه )سهامکماحبان سهاه شر یعاد یبه مجمع عموم

 صورتهای مالی تلفیقی نسبت بهگزارش 
سود و زیان جامع  های سود و زیان،و مورت 13×1اسفند ماه  29ت نمونه به تاریخ کگروه و شر یقیت نمونه شامل ترازنامه تلفکتلفیقی گروه و شر یمال یمورتها

 شده است. یسط این مؤسسه، حسابرستا ...، تو 1ت نمونه برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی کو جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شر
 یمال یقبال صورتها ره دریئت مدیت هیمسئول
ربوط به م یداخل یرلهانتکحفظ  و، اعمال یت شامل طراحین مسئولیت است؛ اکره شریت مدی، با هئیحسابدار یشده طبق استانداردها ادی یمال یه مورتهایت تهیمسئول
 ا اشتباه باشد.یاز تقلب  یت ناشیف بااهمیاز تحر ین مورتها عاریه اک یاگونه است به یمال یه مورتهایته

 مسئولیت حسابرس
یجاب ادهای مزبور . استاندارشده طبق استانداردهای حسابرسی است براساس حسابرسی انجاه شده مالی یاد مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به مورتهای

مالی،  در مورتهای یف بااهمیته از نبود تحرکند ک ریزی و اجراای برنامهگونه ای را رعایت و حسابرسی را بهند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفهکمی
 سب شود.کاطمینان معقول 
، به های حسابرسیتخاب روشگر اطالعات افشا شده در مورتهای مالی است. انیسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دکمل اجرای روشهایی برای حسابرسی شا

داخلی  اینترلهکرها، ن خطیبی ااز تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیا جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت مورتهای مالی ناشی قضاوت حسابرس، از
اخلی نترلهای دک ه ااربخشیبنه به قصد اظهارنظر نسبت  منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و مربوط به تهیه و ارائه مورتهای مالی به

ده شداری انجاه های حسابدبراوربودن  های حسابداری استفاده شده و معقولشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویهتجاری، بررسی می واحد
 ت ارائه مورتهای مالی است.یلکز ارزیابی یمدیره و ن توسط هیئت

 و مناسب است. یافک، یمال یاظهارنظر مشروط نسبت به مورتها یسب شده، براک یه شواهد حسابرسکن مؤسسه اعتقاد دارد یا
 مبانی اظهارنظر مشروط

به مبلغ  13×1اه اسفند م 29 خیشده است( در ترازنامه تلفیقی به تار ه در طی سال تحصیلکوابسته خارجی )واحد “ الف”ت کت نمونه در شرکگذاری شرسرمایه
بور به تاریخ مز لفیقی منتهیتال در مورت سود و زیان یمیلیارد ر کمبلغ ی به“ الف”ت کت نمونه از سود خالص شرکس شده، و سهم شرکمیلیارد ریال منع 15

، قادر به 13×1 ماه نداسف 29 خیتار در، “الف”ت کدلیل محدودیت در دسترسی به اطالعات مالی، مدیریت و حسابرس شر ه بهگزارش شده است. این مؤسس
 “الف”ت کخالص شر سود ت نمونه ازک، و سهم شر“الف”ت کنمونه در شر تکگذاری شرافی و مناسب در مورد مبلغ دفتری سرمایهکسب شواهد حسابرسی ک

 ت.ده اسیردسر نگیت نمونه مکمورتهای مالی تلفیقی و مورتهای مالی شر از این بابت بر یه، تعیین تعدیالت احتمالنتیج نبوده است. در
 اظهارنظر مشروط

تاریخ مونه در ت نکوه و شرمالی گر اظهارنظر مشروط، مورتهای مالی یاد شده، وضعیت یاستثنای آاار احتمالی موضوع مندرج در بند مبان به نظر این موسسه، به
 های بااهمیت، طبقاه جنبهت نمونه را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمکگروه و شر ینقد یو جریانها یرد مالکو عمل 13×1اسفند ماه  29

 دهد.نحو مطلوب نشان می استانداردهای حسابداری، به
 یو مقررات یر الزامات قانونیمورد سا گزارش در

 حسابرس، متفاوت خواهد بود[. یگزارشگر یتهایگر مسئولیت دیتوجه به ماه و گزارش حسابرس بان بخش یا یل و محتواکش]
 []امضای حسابرس

 []تاریخ گزارش حسابرس

 [ز درج شودین یحسابرس مؤسسهدر سربرگ  تواندیمـ رس]نشانی حساب
اشد، بیر )اساسی( یت و فراگو مناسب بر مورتهای مالی گروه بااهم افیکسب شواهد حسابرسی کچنانچه به نظر مدیر مسئول حسابرسی گروه اار محدودیت در 

 رد.ک، عده اظهارنظر ارائه خواهد 705مسئول حسابرسی گروه طبق استاندارد مدیر



 600 یاستاندارد حسابرس

 ار حسابرسان بخش(کمالحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه )شامل 

 (1389)تجدید نظر شده 
 

23 

 (23ـ: بند ت ک)ر: 2پیوست 

 ند.کسب میکه تیم حسابرسی گروه در مورد آنها شناخت کموضوعاتی  نمونه
ین است و ضمناً تبط نیضوعات لزوماً برای حسابرسی هر گروه مردهد، اما تماه موی از موضوعات را پوشش میهای ارائه شده طیف وسیعنمونه

 باشد.فهرست جامع نمی
 نترلهای عمومی گروهک
 یبی از موارد زیر باشد:کن است شامل ترکنترلهای عمومی گروه ممک .1

  رد.کار و بررسی عملکسب و کدر مورد پیشرفتهای جلسات منظم بین مدیران اجرایی بخش و گروه به منظور گفتگو 

 و اقـداه  مقایسـهآنهـا  بـا بودجـه را رد بخشـهاکـسـازد عمله مدیران اجرایی گروه را قادر میکرد مالی آنها، از جمله روال معمول گزارشگری، کنظارت بر عملیات بخشها و عمل
 را انجاه دهد. الزه

  میـت ر بـه تحریـف بااهن اسـت منجـکـه ممکـروه، یعنی فرایند شناخت، تحلیل و مدیریت خطرهای تجاری، از جملـه خطـر تقلـب خطر توسط مدیران اجرایی گ براوردفرایند
 مورتهای مالی گروه گردد.

  ،گروهیوننیافته، و مانده حسابهای در های تحققانیها و زگروهی و سودنترل، تطبیق، و حذف معامالت درونکنظارت. 
 امل بودن آن.کبودن اطالعات مالی دریافتی از بخشها و ارزیابی محت و  فرایند نظارت بر به موقع 

 سان است.کنترلهای عمومی آن در تماه گروه یا بخشی از آن یکه کزی کسیستم فناوری اطالعات مر 

  است. که برای تماه یا برخی از بخشها مشترکنترلی سیستم فناوری اطالعات کفعالیتهای 

  های خودارزیابی.الیتهای حسابرسی داخلی و برنامهنترلها، شامل فعکنظارت بر 

 روشهای گزارشگری مالی گروه. دستورالعملنواخت از جمله کی یروشها 

 های اخالقینامههای پیشگیری از تقلب و آئینهای عمومی گروه مثل برنامهبرنامه. 
 .ضوابط تفویض اختیار و تعیین مسئولیت مدیران اجرایی بخش 

نحـوه ارزیـابی 6101،1ز اسـت(. در اسـتاندارد کـار حسابرسی داخلی متمرکه کمثال در مواردی  نترلهای عمومی گروه محسوب شود )برایکن است بخشی از کی ممحسابرسی داخل . 2
 ار آنها استفاده شود، مطرح شده است.که قرار است از ک حسابرسان داخلی در مواردی طرفیبیتیم حسابرسی گروه از مالحیت و 

 تلفیقفرایند 
 ن است شامل موارد زیر باشد:کشناخت تیم حسابرسی گروه از فرایند تلفیق مم . 3

 موضوعات مرتبط با استانداردهای حسابداری:
 .میزان شناخت مدیران اجرایی بخش از استانداردهای حسابداری 
 .فرایند تشخیص و حسابداری بخشها طبق استانداردهای حسابداری 

 ل گزارش برای گزارشگری قسمتها طبق استانداردهای حسابداری.فرایند تشخیص قسمتهای قاب 

 ص اشخا  وابسته و معامالت با اشخا  وابسته طبق استانداردهای حسابداری.یفرایند تشخ 

 ری جدیـد یـا اردهای حسـابداانده و ارائه مـورتهای مـالی گـروه، تغییـرات آنهـا نسـبت بـه سـال مـالی قبـل، و تغییـرات حامـل از اسـتیهای حسابداری استفاده شده در تهرویه
 تجدیدنظر شده.

 ه پایان سال مالی آنها با پایان سال مالی گروه متفاوت است.کالت در مورد بخشهایی یروشهای معمول انجاه تعد 

 موضوعات مرتبط با فرایند تلفیق:
  های حسـابداری ویـهارگیری رکـ، در مـورت لـزوه، اطمینـان از بهای حسـابداری بخشـها، وسب شناخت از رویهکفرایند مورد استفاده مدیران اجرایی گروه برای

تعـدیل آنهـا طبـق  ، و در مـورت لـزوههای حسـابداریدر رویـه تفـاوت تعیـینمـورتهای مـالی گـروه، و  به منظور تهیـهمالی بخشها  اطالعاتنواخت در تهیه کی
 استانداردهای حسابداری.

  ی مالی تلفیقی.امل بودن، محت و به موقع بودن گزارشگری مالی بخشها برای تهیه مورتهاکسب اطمینان از ک یمدیران اجرایی گروه برا استفاده موردفرایند 

 ال.یفرایند تسعیر اطالعات مالی بخشهای خارجی به ر 

 فیق.فرایند تل مختلف مراحلدر  ارکنترلهای دستی و خودکار فرایند، و کنحوه سازماندهی فناوری اطالعات برای تلفیق شامل مراحل دستی و خود 

  سب اطالعات مربوط به رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه.کفرایند مدیران اجرایی گروه برای 

 موضوعات مرتبط با تعدیالت تلفیقی:

 .فرایند ابت تعدیالت تلفیقی، شامل تهیه، تصویب و پردازش ابتهای حسابداری مربوط، و تجربه پرسنل مسئول تلفیق 

 طبق استانداردهای حسابداری. تعدیالت تلفیقی الزامی 

  گردند.ه باع  ایجاد تعدیالت تلفیقی میکماهیت تجاری رویدادها و معامالتی 

 رار، ماهیت و اندازه معامالت بین بخشها.کت 

  ،گروهی.نیافته، و مانده حسابهای درون انهای تحققیو سودها و زگروهی درون نترل، تطبیق و حذف معامالتکروشهای نظارت 

 ردهای حسابداری.اهش ارزش سرقفلی، طبق استانداکسرقفلی، و آزمون  کتحصیل شده، روشهای استهال یطی شده جهت تعیین ارزش منصفانه خالص داراییها مراحل 
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 ی از خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی گروه باشد.کن است حاکه ممکشرایط یا رویدادهایی  نمونه
هرست دارد و این فنوجود روه حسابرسی گار کدر هر دهد، اما تماه شرایط یا رویدادها های ارائه شده طیف وسیعی از شرایط یا رویدادها را پوشش میهنمون

 .لزوماً جامع نیست
  افتد.ه تحصیل، واگذاری یا تجدید سازمان به دفعات اتفاق میکساختار پیچیده گروه، به ویژه در مواردی

 گیری غیرشفاف.ت، از جمله فرایندهای تصمیمکختارهای راهبری شرضعف سا

  شها.یج عملیات بخافی مدیران اجرایی گروه برای نظارت بر عملیات و نتاکنترلهای عمومی گروه یا ااربخش نبودن آن، از جمله اطالعات ناکنبود

  و قـال سـود یـا ارزسیاستهای پولی و بازرگانی، اعمال محـدودیت بـر انته در معرض عواملی چون مداخالت دولت در زمینه کشورهایی کوجود بخشها در ،
د نرخ ارز هستند.ینوسانات شد

  ه پرخطر هستند، مانند قراردادهای بلندمدت یا مبادله ابزارهای پیچیده یا جدید.کفعالیتهای تجاری بخشهایی

 ه آیـا کـاین د، بـرای مثـالداردهای حسابداری، در مـورتهای مـالی گـروه گنجانـده شـوداه بخشها باید طبق استانکه اطالعات مالی کموارد ابهاه نسبت به این
واحدهای تجاری با مقامد خا  وجود دارند و باید در مورتهای مالی گروه گنجانده شوند یا خیر.

 .روابط و معامالت غیرمعمول با اشخا  وابسته

 اندبا هم مغایرت داشته یا اندیق داده نشدهه تطبکگروهی وجود سابقه قبلی در مورد مانده حسابهای درون.
 بخش منظور شده است. که در بیش از یکای وجود معامالت پیچیده

 گروه توسط بخشهامورتهای مالی  در استفاده شدههای حسابداری های حسابداری متفاوت از رویهارگیری رویهکب.
  زمانبندی معامالت مورد استفاده واقع شود.اری کن است جهت دستکه ممکمتفاوت بودن سالهای مالی بخشها

 .وجود تعدیالت تلفیقی ناقص یا غیرمجاز در گذشته

 نند.کیه در مناطق دارای مزایای مالیاتی فعالیت مکالن با واحدهای تجاری کرد مالیاتی جسورانه داخل گروه، یا معامالت نقدی کروی

 رر حسابرسان مورتهای مالی بخشها.کتغییرات م
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 حسابرس بخشنمونه تأییدیه 

ای به از دوره وس دیگر حسابرس بخش به حسابر کن است از یکل استاندارد نیست. تأییدیه ممکبه ش حسابرس بخش ف این پیوست ارائه نمونه تأییدیههد
 ند.کدوره بعد تغییر 

 شود.میسب کتأییدیه اغلب قبل از شروع حسابرسی اطالعات مالی بخش 
 

 [سربرگ حسابرس بخش]
 []تاریخ
 [حسابرسی گروه مدیر مسئولبه ]

ه آیا کر مورد اینددف اظهارنظر سسه، با ه[ توسط آن مؤ]تاریخ[ برای سال مالی منتهی به ]ناه واحد تجاری املیاین تأییدیه در ارتباط با حسابرسی مورتهای مالی گروه 
بور را طبق به تاریخ مز الی منتهیم[ و نتایج عملیات و جریان وجوه نقدآن برای سال ]تاریخوضعیت مالی گروه در  ،اهمیتهای باتماه جنبه مورتهای مالی گروه، از

 یا خیر، تهیه شده است. دهداستانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می
[ برای سال مالی ه بخش]ناات مالی برسی اطالع[، مبنی بر درخواست از ما برای حسا............] تاریخدر شما را  این موسسه دریافت دستورالعمل مورخ ..............

 .دپذیر[ می]تاریخمنتهی به 
 

 موارد زیر مورد تأیید این موسسه است:
 ر دالیل[ قادر به رعایت ... نیستیم.کذ]بنا به دالیل زیر  شود./دستورالعمل آن موسسه رعایت می .1

 [ شفاف نمایید.ات مورد نظرک]ناهشمند است دستورالعمل را از جهات زیر هستند./ خوم و قابل فهها شفاف دستورالعمل .2

 ان دسترسی شما به مستندات حسابرسی مربوط را فراهم خواهیم ساخت.کرد و امکاری خواهیم کبا شما هم .3

 :این موسسه از موارد زیر آگاه است

 [ گنجانده خواهد شد.تجاری املی]ناه واحد [ در مورتهای مالی گروه ]ناه بخشاطالعات مالی  (1

 .را ضروری تشخیص دهید[ ]تاریخ[ برای سال مالی منتهی به بخش]ناه ت در حسابرسی اطالعات مالی کن است مشارکمم (2
آن اسـتفاده  [ از]نـاه واحـد تجـاری امـلی رد و، در مورت مناسب بـودن، بـرای حسابرسـی مـورتهای مـالی گـروهکار ما را ارزیابی خواهید ک (3

 ید.نکمی

ت کارفرعی، مشاری تجامل، واحد ک کفرعی تحت تملتجاری ]تومیف بخش برای مثال واحد [، ]ناه بخشدر ارتباط با حسابرسی اطالعات مالی 
 :شود[ انجاه خواهیم داد، موارد زیر تأیید میه واحد تجاری املینا][، وابستهتجاری خا ، واحد 

بـق اخت دارد، و طای ایفای مسئولیتهای خود در حسابرسی مورتهای مالی گروه ضروری است شـنه برکای این موسسه از مفاد آیین رفتار حرفه (1
ای رفـهاد آیـین رفتـار ح[ و سایر بخشهای گروه، ایـن موسسـه باتوجـه بـه مفـه واحد تجاری املینا]ویژه، و با توجه به  رد. بهکآن رفتار خواهد 

 .درکننده مقررات[ پیروی خواهد کتدوین]ناه واحد ای منتشر شده حرفهمستقل است و از الزامات تعیین شده در آیین رفتار 
ار کـارد و ده برای ایفای مسئولیت خود در حسابرسی مورتهای مالی گـروه ضـروری اسـت، شـناخت کاین موسسه از استانداردهای حسابرسی  (2

 ن استانداردها انجاه خواهد داد.[ را طبق آ]تاریخ[ برای سال مالی منتهی به بخش ]ناهخود در مورد اطالعات مالی 

 .نظر برخوردار است ( برای حسابرسی اطالعات مالی بخش موردخا این موسسه از مهارتهای الزه )از قبیل شناخت منعت  (3
 دارد. ه برای ایفای مسئولیت خود در حسابرسی مورتهای مالی گروه ضروری است، شناختک استانداردهای حسابداریاین موسسه از  (4

 رد.کخواهد  [، در موارد باال ایجاد خواهد شد، مطلع]ناه بخشه در خالل حسابرسی اطالعات مالی کسه شما را از هر گونه تغییری این موس

 []امضای حسابرس

 []تاریخ
 [ ز درج شودیتواند در سربرگ مؤسسه نیـ م]نشانی حسابرس
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 .شودتورالعمل تیم حسابرسی گروه گنجانده میه الزاماً یا حسب مورد در دسکاتی کن

 مشخص شده است. کشود، با قلم ایتالیه طبق این استاندارد باید به اطالع حسابرس بخش رسانده کاتی کن

 ار حسابرس بخش:کریزی ات مرتبط با برنامهکن
  م حسابرسـی گـروهار وی، بـا تـیکـیم حسابرسـی گـروه از ه حسابرس بخش، با آگاهی از موارد استفاده تـکدرخواست از حسابرس بخش برای تأیید این 

رد.کاری خواهد کهم

 ار حسابرسی.کمیل کجدول زمانی ت

 ش.بخمدیران اجرایی  وحسابرس بخش  اریزی شده ببرنامهجلسات گروه و تیم حسابرسی گروه، و تاریخ مدیران اجرایی توسط  ریزی شدهتاریخ بازدیدهای برنامه
 ملیهای افهرستی از رابط

 ول طـل اولیـه و در ، و توافقهـای بـه عمـل آمـده بـرای همـاهنگی تالشـها در مراحـه باید توسط حسابرس بخش انجاه شود، موارد استفاده از آنکاری ک
ار حسابرس بخش.کریزی شده تیم حسابرسی گروه در ت برنامهکجمله مشار حسابرسی، از

 ،الزامات استقالل. الزامات اخالقی مرتبط با حسابرسی گروه و، به ویژه

 رد.کپوشی ن چشمآتوان از تحریفهای با مبالغ باالتر از ه نمیکای در مورد حسابرسی یا بررسی اطالعات مالی بخش، سطح اهمیت بخش، و آستانه

 طلـع اسـت، و نهـا مه تـیم حسابرسـی گـروه از وجـود آکـرده است، و سـایر اشـخا  وابسـته کگروه تهیه  ییه مدیران اجراکای فهرست اشخا  وابسته
اند، به موقـع بـه یی نشدهگروه یا تیم حسابرسی گروه شناسا ییان اجراه قبالً توسط مدیرکای را ه حسابرس بخش اشخا  وابستهک درخواستی مبنی بر این

اطالع تیم حسابرسی گروه برساند.

 گروهی انجاه شود.ونانده حسابهای درهای تحقق نیافته و مانیها و زگروهی و سوده باید در مورد معامالت درونکاری ک

 داخلی. ینترلهاکربخشی راهنماییهای الزه در مورد سایر مسئولیتهای گزارشگری قانونی، برای مثال گزارشگری در مورد ادعای مدیران اجرایی راجع به اا

  مـانی زگـروه، فامـله  رد مورتهای مالیسی گروه در موگیری تیم حسابرمیل حسابرسی اطالعات مالی بخشها و نتیجهکه احتمال دارد بین تکدر مواردی
وجود داشته باشد، راهنماییهای الزه برای بررسی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه.

 ار حسابرس بخش:کات مرتبط با انجام کن

 هـایی اسـت، و آزمون کتربرخی از بخشها مشه برای تماه یا کسیستم پردازش  کنترلی یکتیم حسابرسی گروه از فعالیتهای های حامل از آزمونهای یافته
نترلها انجاه شود.که قرار است توسط حسابرس بخش در مورد ک

  )و درخواسـتیدشـوار حسابرس بخـش مربـوط میکه به کخطرهای عمده تحریف بااهمیت شناسایی شده مورتهای مالی گروه )ناشی از تقلب یا اشتباه ، 
 وسـایی شـده اسـت ه در بخـش شناکـرتهای مالی گروه )ناشی از تقلب یا اشتباه( عمده تحریف بااهمیت موه حسابرس بخش هر گونه خطر کمبنی بر این
ند.ک نش حسابرس بخش به این خطرها را به موقع گزارشکهمچنین وا

 نترلهای مربوط به آنها.کنترلهای داخلی بخشها یا کار انجاه شده در مورد کحسابرس داخلی، بر مبنای  هاییافته

 تیم حسابرسی گـروه هکه با شواهد حسابرسی کمورد اطالعات مالی بخشها  ار انجاه شده درکطریق سب شده از کرسانی به موقع شواهد حسابرسی عاطال 
، متناقض است.رده استک براوردخطر موجود در سطح گروه را برمبنای آن 

 جـود بـین ه تفاوتهـای موکـمدیران اجرایی بخش، یا یادداشتی مبنی بـر این توسطتوب مبنی بر رعایت استانداردهای حسابداری کدرخواست ارائه تأییدیه م
ه است.های حسابداری مورد استفاده در مورتهای مالی گروه، افشا شدهای حسابداری مورد استفاده در اطالعات مالی بخش و رویهرویه

  ه باید توسط حسابرس بخش مستندسازی شود.کموضوعاتی

 سایر اطالعات:

 ه موارد زیر به تیم حسابرسی گروه به موقع گزارش شود:کستی مبنی بر ایندرخوا

o های حسابداری و قضاوتهای مربوط.براوردات حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی عمده، از جمله کن 

o .موضوعات مربوط به وضعیت تداوه فعالیت بخش 

o .موضوعات مربوط به دعاوی حقوقی و ادعاها 

o  ست، و اطالعـاتیاار در مورد اطالعات مالی بخش مورد توجه حسابرس بخش واقع شده که در خالل انجاه کنترلهای داخلی کضعفهای بااهمیت در 
 ی از وجود تقلب است.که حاک

 ه تیم حسابرسی گروه از هر گونه رویداد غیرمعمول یا بااهمیت، در اسرع وقت مطلع خواهد شد.کدرخواستی مبنی بر این

  شود.مورد اطالعات مالی بخش، به اطالع تیم حسابرسی گروه رسانده  ار درکمیل کدر زمان ت 41در بند موضوعات فهرست شده 


