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 مطالعه شود.“ مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی
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 اتیلک
ایـن اسـتاندارد در  ای است.اطالعات مقایسه مورد مسئولیتهای حسابرس دربارههدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای الزم در . 1

گونـه مـوارد بـه اربرد نـدارد ددر اینکـارائـه مـی شـود، حسابرسـی شـده همراه صورتهای مـالی ه صورتهای مالی خالصه شده بهکمواردی 

 ، مراجعه شود(.8002، و 7201 یردهااستاندا

2 . 

 شود:ل زیر ارائه میکاز دو ش یکاطالعات مربوط به دوره مالی گذشته به ی . 3
منظور اسـتااده عنوان بخشی از صورتهای مـالی و بـهه بهکایر اطالعات مربوط به دوره گذشته یعنی مبالغ و س  ـ  الف

شود. اطالعات شود( ارائه میگاته می “اقالم دوره جاری”ه در این استاندارد کارتباط با مبالغ و اطالعات افشا شده دوره جاری د در
ورتهای مـالی از صـ کهایی قابل ارائه نیست. این اطالعات، جزیی الیناـتن شود و بهامل محسوب نمیکای، صورتهای مالی مقایسه

 شود.ارتباط با اقالم دوره جاری مطالعه می ه تنها درکدوره جاری است 
منظور مقایسه با صورتهای مـالی دوره جـاری ه بهکیعنی مبالغ و سایر اطالعات مربوط به دوره گذشته   ـ  ب

ه ای مـالی دورای دشامل صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی آن(، جزیی از صورتهشود. صورتهای مالی مقایسهارائه می
 شود و به تنهایی هم قابل ارائه است.جاری محسوب نمی

 : شرح زیر استتااوتهای اساسی در گزارش حسابرس نسبت به اطالعات مربوط به دوره مالی گذشته به . 4

 ند.کای، گزارش حسابرس تنها به صورتهای مالی دوره جاری اشاره میموارد ارائه اطالعات مقایسهرد ـ  الف
 ه صورتهای مالی آن ارائه شده است.کند کهایی اشاره میاز دوره کای، گزارش حسابرس به هریدر موارد ارائه صورتهای مالی مقایسه ـ  ب

در ایـن  ای الزامـی شـده اسـت،افشـای اطالعـات مقایسـه “نحوه ارائـه صـورتهای مـالی”عنوان  با 1ری شماره ه در استاندارد حسابداکباتوجه به این  . 5
 شود.یای و گزارشگری آنها ارائه مباره مسئولیتهای حسابرس نسبت به اطالعات مقایسه استاندارد راهنماییهای الزم تنها در

 تهای حسابرسیمسئول
میـزان  . 6

حــوه نمناسـب بـودن  ومتر از حسابرسی اقالم دوره جـاری اسـت و معموالهبـه حلــوم اطمینــان از صـحی  کمراتب ای، بهرسیدگی به اطالعات مقایسه
 : گرددمنظور ارزیابی موارد زیر اجرا میای بهشهای حسابرسی اطالعات مقایسهشود. روبندی آنها محدود میاس و طبقهکانع

صـورت  ای نسـبت بـه اقـالم دوره جـاری و درهای حسابداری مورد استااده درباره اطالعات مقایسـهارگیری رویهکنواختی در بکی ـ  الف
 وجود تغییر رویه، اعمام اصالحات و یا افشای مناسب.

 ای با مبالغ و موارد افشا شده در صورتهای مالی دوره گذشته یا اعمام اصالحات و یا افشای مناسب.عات مقایسهانطباق اطال ـ  ب
شرح ای را بهه صورتهای مالی دوره گذشته توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است، حسابرس جانشین اطالعات مقایسهکدر مواردی  . 7

 گیرد.ار میک، را نیز ب5103های ارائه شده در استاندارد ند و راهنماییکباال ارزیابی می 6بند 
نـد و کبـاال ارزیـابی می 6 شـرح بنـدای را بهه صورتهای مالی دوره گذشته حسابرسی نشده است، حسابرس اطالعات مقایسـهکدر مواردی  . 8

 گیرد.ار میک، را ب510راهنماییهای ارائه شده در استاندارد 
ای آگاه شـود، روشـهای ی در اطالعات مقایسهبااهمیتابرسی صورتهای مالی دوره جاری از احتمام وجود تحریف اگر حسابرس هنگام حس . 9

 دهد.ه در آن شرایط، ضروری تشخیص میکند کحسابرسی بیشتری را اجرا می

                                                                                                                                                                                          
 

 “صورتهای مالی حسابرسی شدهسایر اطالعات مندرج در گزارشهای حاوی”، 720 یاستاندارد حسابرس .1
 (“1390تهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص دتجدید نظر شده مالحظات خاص در حسابرسی صور”، 800 یاستاندارد حسابرس  .2

 “ (1395های اوم دوره دتجدیدنظر شده مانده ـحسابرسی نخستین ”، 510 یاستاندارد حسابرس .3
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 گزارشگری
10 . 

 ای خواهد داشت.، اشاره مشخلی به اطالعات مقایسه17تا  12شرایط مندرج در بندهای  گزارش حسابرس تنها در . 11
ه باعـ  کمشروط، عدم اظهارنظر یا نظر مردود بوده و موضوعی ه گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی دوره گذشته حاوی نظر کدر مواردی  . 12

 : ندکحسب مورد، عمل  زیراز دو روش  یکحسابرس باید به ی تعدیل گزارش گردیده هنوز برطرف نشده است،
ای و اقـالم ات مقایسـهچنانچه موضوع مورد نظر بر اقالم دوره جاری نیز اثر داشته باشد، حسابرس باید با اشاره به آثار آن بر اطالعـ ـ  الف

 ند.کدوره جاری، گزارش خود را تعدیل 
ای، گـزارش چنانچه موضوع مورد نظر بر اقالم دوره جاری اثر نداشته باشد، حسابرس باید با اشاره به آثار آن بـر اطالعـات مقایسـه ـ  ب

 ند.کخود را تعدیل 
شته حاوی نظـر مشـروط، عـدم اظهـارنظر یـا نظـر مـردود بـوده اسـت و ه گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی دوره گذکدر مواردی  . 13

اشـد، حسـابرس ای مناسب نیز در صورتهای مالی دوره جاری افشا شده بگونهه باع  تعدیل گزارش شده بود برطرف شده و بهکموضوعی 
رس ضـروری اشـت. امـا چنانچـه حسـابای به موضوع مندرج در گزارش دوره گذشته نخواهد داشـاره در گزارش دوره جاری خود معموال

 ید بر مطلب خاص در گزارش خود بیاورد.کبند تا کتواند این موضوع را در یتشخیص دهد می
14 .    

15 .
  

16. 

ید از مسئولیت حسـابرس نسـبت بـه اجـرای روشـهای مناسـب و کاین تا .
های مـالی سـام ای حسابرسی نشده است در صورته اطالعات مقایسهکوع این موض اهد.کنمی های ابتدای سام جاری،ضروری درباره مانده

 شود.روشنی افشا میجاری به
17.

 

 خ اجرایتار
  شود الزم االجراست.و پس از آن شروع می 1384ه دوره مالی آن از اوم فروردین کاین استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی  .18
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 وستیپ
 رش حسابرسی از گزایهانمونه

 

 الف ـ 12حسابرس برای شرایط توصیف شده در بند  گزارش نمونه ای:مقایسه اطالعاتـ  الف
 گزارش حسابرس مستقل

 …ت کبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شر
ی سام مـالی منتهـی و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد آن برا 13×2اساندماه  29در تاریخ  …ت کترازنامه شر . 1

ی با ت صورتهای مالمسئولی پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه قرار گرفته است. …تا  کبه تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ی
 .ت و مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مزبور براساس حسابرسی انجام شده، استکمدیره شر هیات

ه ایـن مؤسسـه، حسابرسـی را کند کاستانداردهای مزبور ایجاب می ن مؤسسه براساس استانداردهای حسابرسی انجام شده است.حسابرسی ای . 2
ی ازجملـه شـامل حسابرسـ آیـد. بـه دسـتاطمینـانی معقـوم  در صورتهای مـالی، بااهمیته از نبود تحریای کند کریزی و اجرا چنان برنامه

های هی اصوم و رویـحسابرسی همچنین، شامل ارزیاب نه مبالغ و اطالعات مندرج در صورتهای مالی است.ای به شواهد پشتوارسیدگی نمونه
تقـاد این مؤسسـه اع .لیت ارائه صورتهای مالی استکعمل آمده توسط هیات مدیره و ارزیابی های عمده بهبراوردحسابداری استااده شده و 

 ند.کاظهارنظر فراهم می ه حسابرسی انجام شده مبنایی معقوم برایکدارد 
ت منظـور کداراییهای ثابت در صـورتهای مـالی شـر کمبلغی از بابت استهال 13×1آمده است، از ابتدای سام  …ه در یادداشت توضیحیکگونه  همان . 3

آالت و رصـد و ماشـیند … رخت بـه روش نزولـی و بـا نـکچنانچه برای ساختمانهای شر ه این امر مغایر با استانداردهای حسابداری است.کنشده است 
ریـام و  … تیـب مبلـغبـه تر 13×1و  13×2شد، زیان سالهای در نظر گرفته می کدرصد در سام استهال … تجهیزات آن به روش خط مستقیم و با نرخ

اهش کـریـام  … ام و مبلـغری … به ترتیب مبلغ 13×1و 13×2انباشته، در پایان سالهای  کت بابت استهالکریام افزایش و داراییهای ثابت شر … مبلغ
 یافت.ام افزایش مییر … ریام و مبلغ … به ترتیب مبلغ 13×1و  13×2و زیان انباشته در پایان سالهای

 29در تـاریخ  …تکشـربـاال، صـورتهای مـالی یـاد شـده در بـاال، وضـعیت مالی 3استثنای آثار مورد مندرج در بنـد به نظر این موسسه، به . 4
، طبـ  بااهمیـتهای نتـای  عملیـات و جریـان وجـوه نقـد آن را بـرای سـام مـالی منتهـی بـه تـاریخ مزبـور، از تمـام جنبـه و 13×2اساندماه 

 دهد.نحو مطلوب نشان میاستانداردهای حسابداری، به
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ب ـ 12ه در بند : نمونه گزارش حسابرس برای شرایط توصیف شد ایاطالعات مقایسه ـ  ب

 گزارش حسابرس مستقل

 …ت کمجمع عمومی عادی صاحبان سهام شر به
 

 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد آن برای سام مالی منتهـی 13×2اساندماه  29در تاریخ  … تکترازنامه شر . 1

ت ایـن صـورتهای مسـئولی مورد حسابرسی این مؤسسه قرار گرفته است. پیوست، … تا کبا یادداشتهای توضیحی ی همراه به تاریخ مزبور،
 ده است.شت و مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مزبور براساس حسابرسی انجام کمالی با هیات مدیره شر

ه ایـن مؤسسـه، کـنـد کجـاب میاسـتانداردهای مزبـور ای حسابرسی این مؤسسه براساس استانداردهای حسابرسی انجـام شـده اسـت. . 2
 حسابرسی آید. تبه دسدر صورتهای مالی، اطمینانی معقوم  بااهمیته از نبود تحریای کند کریزی و اجرا حسابرسی را چنان برنامه

ن، شـامل حسابرسـی همچنـی ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطالعات منـدرج در صـورتهای مـالی اسـت.جمله شامل رسیدگی نمونهاز
یـت ارائـه لکعمـل آمـده توسـط هیـات مـدیره و ارزیـابی  های عمده بـهبراوردهای حسابداری استااده شده و ابی اصوم و رویهارزی

 ند.که حسابرسی انجام شده مبنایی معقوم برای اظهارنظر فراهم میکاین مؤسسه اعتقاد دارد  صورتهای مالی است.
نظـارت  13×1االی ابتـدای سـام کـت انتخاب شده است، بر شمارش موجودیهای مواد و کسابرس شرعنوان حبه 13×1ه این مؤسسه طی سام کاز آنجا  . 3

نـد. موجـودی کطمینان حاصل ا 13×1االی ابتدای سام کنداشته و نتوانسته است با اجرای سایر روشهای حسابرسی نیز از درستی مبلغ موجودیهای مواد و 
مورد نتای  عملیات و سـود ردو این مؤسسـه نتوانستـه است تعدیـالت ضروری  تعیین نتای  عملیات است از عوامل اصلی یکاالی ابتدای دوره یکمواد و 

 ز این بابت مشروط شده بود.انیز  13×1اساندماه  29ند. گزارش این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی سام منتهی به کرا تعیین  13×1انباشته ابتدای سام 
ای ضـرورت بـاال بـر اطالعـات مقایسـه 3ه درصورت نبود محدودیت مندرج در بنـدکتثنای آثار تعدیالت احتمالی اسنظر این موسسه، به به . 4

ن وجوه نقـد آن را و نتای  عملیات و جریا 13×2اساندماه  29در تاریخ  …تکیافت، صورتهای مالی یاد شده در باال، وضعیت مالی شرمی
 دهد.ان مینحو مطلوب نش، طب  استانداردهای حسابداری، بهبااهمیتهای مام جنبهبرای سام مالی منتهی به تاریخ مزبور، از ت
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