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موضوع تــداوم فعاليت بعد از بحران های مالــی جهانی حائز 
اهميت ویژه ای است. اشــخاص ذی نفع خواستار تمرکز بيش تر 
مدیــران و حسابرســان بر موضوع هــای تداوم فعاليــت بوده اند. 
فعاليت های هيأت تدوین اســتانداردهای بين المللی حسابرسی و 
اعتباربخشــی در زمينه تداوم فعاليت جهت پاســخ گویی به این 
تقاضا، منجر به تدوین اســتانداردهای بيش تری شــده اســت. با 
این حال، بســياری از اشــخاص ذی نفع از جملــه اعضای جامعه 
مقررات گذاران بين المللی معتقد هســتند که الزم اســت نسبت 
بــه تداوم فعاليــت، رویکــرد جامع تری اتخاذ شــود. بــه ویژه، 
بازخوردهایــی که بــه هيأت تدویــن اســتانداردهای بين المللی 
حسابرســی و اعتباربخشــی ارائه شــده اســت بر برخی مســائل 
زیربنایــی تاکيد داشــته اســت، از جمله فقــدان درک صحيح 
برخی مفاهيم که الزم است شفاف سازی شود و یا رهنمودهای 
تکميلی  که الزم اســت توسط تدوین کنندگان اســتاندارد ارائه 
شود تا تالش های حسابرس در زمينه تداوم فعاليت را کامل کند. 
برخی از افراد نياز به پاسخ گویی به الزام های گزارش گری مالی 
را مطرح کرده و کفایت و زمان بندی افشــاهای مدیران در زمينه 
تــداوم فعاليت را مورد پرســش قرار داده اند. ضمنــاً این نگرانی 
مطرح شده اســت که چنان چه استفاده کنندگان درک نکنند که 
اظهارات حســابرس درباره ی تداوم فعاليــت ضامن بقای واحد 
تجاری در آینده نيســت و یا برداشــت نادرستی از واژه ی »ابهام 
بااهميت« داشــته باشــند یا الزام های افشــای چنين ابهام هایی در 

چارچوب های مختلف گزارش گری مالی تعریف نشــده باشد، 
نتيجه حاصله افزایش شــکاف انتظارها خواهد بود. هيأت تدوین 
استانداردهای بين المللی حسابرسی و اعتباربخشی این دیدگاه را 
به ســمع و نظر هيأت تدوین استانداردهای بين المللی حسابداری 

رسانده است تا به عنوان منافع عمومی به آن بپردازد.

تداوم فعالیت در گزارش حسابرس 
و  حسابرســی  بين المللــی  اســتانداردهای  تدویــن  هيــأت   
اعتباربخشــی تالش کرده اســت تا ميان اطالعات ویژه ی واحد 
تجاری درباره ی یافته های حســابرس در خصوص تداوم فعاليت 
و واژه های اســتاندارد درباره ی رویکرد مورد اتخاذ حســابرس 
درباره ی مفهوم فوق که در عمليات حسابرسی مورد استفاده قرار 
می گيرد، توازن مناســبی برقرار کند. در این راستا هيأت تدوین 
اســتانداردهای بين المللی حسابرسی و اعتباربخشی تعدیالتی در 
اســتاندارد بين المللی حسابرســی 700 تحت عنوان »اظهار نظر و 
گزارش گــری درباره ی صورت های مالی« ایجاد کرده اســت تا 
وضعيــت تداوم فعاليت را در گزارش حســابرس بهبود بخشــد. 
هم چنين بازنگری در استاندارد بين المللی حسابرسی570 با عنوان 
»تداوم فعاليت« را در مورد کارهای مرتبط حسابرس ایجاد نموده 
اســت. در ادامه با هدف انعکاس آن چه در گزارش حســابرس 
درباره ی تــداوم فعاليت یک واحد تجاری بر مبنای واقعيت ها و 

شرایط آن واحد ذکر شده است، مطالبی ارائه شده است.
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• در کلیه ی گزارش های حسابرسی: 
 توصيفی جدید از مســئوليت های مدیــران در قبال ارزیابی 
توان منــدی واحد تجاری بــه عنوان یک واحــد در حال تداوم 
و این کــه آیا اســتفاده از مبنای تداوم فعاليت در حســابداری و 
هم چنين افشــای موضوع هــای مرتبط با تداوم فعاليت مناســب 
است. توضيح های مربوط به مســئوليت مدیران در این ارزیابی، 
شــامل توضيح هایــی درباره ی زمان مناســب اســتفاده از مبنای 
تداوم فعاليت در حســابداری اســت که باید مطابق با چارچوب 

گزارش گری مالی متناسب با تداوم فعاليت تهيه و تنظيم شود.
 گزاره ای جدید درباره ی این که مناسب بودن استفاده مدیران 
از مبنای تــداوم فعاليت در حســابداری باید جزء مســئوليت های 
حســابرس و بر مبنای شواهد حاصله باشد و ضمناً ذکر شود که آیا 
براین اســاس ابهام بااهميت در شرایط و وقایع موجود وجود داشته 
اســت که تداوم فعاليت واحد تجاری را دچــار تردید نماید. اگر 
حســابرس به این نتيجه برســد که ابهام بااهميتی وجود دارد، ملزم 
اســت در گزارش حســابرس به افشــاهای مرتبط در صورت های 
مالی توجه دهد و اگر افشاها کافی نباشند، اظهارنظر تعدیل گردد. 
نتيجه گيری های حســابرس بر مبنای شواهد به دست آمده تا تاریخ 
حسابرسی صورت می پذیرد. با این حال وقایع یا شرایط آتی ممکن 
است باعث توقف فعاليت یک واحد تجاری شود. این گزاره زمانی 
که استاندارد بين المللی حسابرسی 570 )تجدیدنظر شده( اجرا شود، 

در تمام گزارش های حسابرس استاندارد خواهد شد 

• اگر استفاده از مبنای تدوام فعالیت در حسابداری 
مناسب نباشد:

اگــر صورت هــای مالی براســاس مبنــای تــداوم فعاليت در 
حسابداری تهيه شده است اما به قضاوت حسابرس کاربرد مبنای 
تداوم فعاليت در حسابداری توسط مدیریت مناسب نبوده است، 

در این حالت گزارش حسابرس باید حاوی موارد زیر باشد:
 اظهارنظــر مــردود که در بخــش اول گزارش حســابرس 

منعکس می شود.
 توضيح این شرایط در بخش مبنای صدور اظهار نظر مردود 
• اگر استفاده از مبنای تداوم فعالیت در حسابداری 
مناســب بوده اما ابهام بااهمیتی در خصوص وقایع یا 
شــرایط موجود وجود داشته باشــد که باعث تردید 

قابل مالحظه ای در تداوم فعالیت واحد تجاری شود:
 افشاهای صورت های مالی کفایت کند:

 اظهارنظر غير تعدیل شده 
 بخشی جدید با عنوان "ابهام بااهميت درباره ی تداوم فعاليت" 
)مگر این که قانون یا مقررات عنوان دیگری را الزامی کرده باشد(

 اشاره به یادداشــت های صورت های مالی که بيان گر ابهام 
بااهميت هستند.

 گــزاره ای مبنی بر این که شــرایط یا وقایــع موجود بيان گر 

تردیــد قابل مالحظه ای بر تــداوم فعاليت واحد تجــاری بوده و 
اظهارنظر حسابرس در این زمينه تعدیل نشده است.
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ابهام بااهمیت مربوط به تداوم فعالیت
با جلب توجه به یادداشــت توضيحــی6 صورت های مالی در 
رابطه با ابهام بااهميت مربوط به تداوم فعاليت، که نشــان می دهد 
شــرکت طی سالی مالی منتهی به 31 دسامبر 1*20، زیان خالص 
معــادل ..... داشــته اســت، و از آن تاریــخ، بدهی هــای جاری 
شرکت معادل ......... بيش از مجموع دارایی  های آن شده است. 
همان طور که در یادداشــت توضيحی 6 صورت های مالی درج 
شده است، این رویدادها یا شرایط همراه با مسائل دیگری که در 
یادداشت 6 ذکر شده اســت، نشان می دهد ابهام بااهميتی وجود 
دارد که ممکن اســت موجــب تردید قابل مالحظــه در توانایی 
شــرکت به ادامه فعاليت به عنوان یک واحد در حال تداوم شود. 

اظهار نظر ما در مورد این موضوع تعدیل نشده است.

 افشا در صورت های مالی کافی نبوده یا انجام نشده است:
 اظهار نظر مشروط یا مردود بنا به شرایط مقتضی

 گــزاره ای ای در بخش مبنــای صدور اظهارنظر مشــروط 
)مــردود( در گزارش حســابرس مبنی بر این که ابهــام بااهميتی 
وجود دارد که منجر به بروز تردید قابل مالحظه در توانایی تداوم 
فعاليت واحد تجاری شــده و صورت های مالی نيز موضوع را به 

گونه ای کافی منعکس ننموده اند.

مبنای اظهار نظر مشروط 
همان طور که در یادداشــت توضيحی ........ صورت های مالی 
ذکر شده است، قراردادهای تامين مالی شرکت منقضی شده وکل 
مبلغ آن در تاریخ 19 مارس 2*20 سررســيد شــده است. شرکت 
نتوانســته مدت قراردادهای مزبور را تمدیــد کند و یا تامين مالی 

جایگزینی را بدست آورد. این وضعيت نشان می دهدکه یک ابهام 
بااهميت وجود دارد که ممکن اســت تردیــد قابل مالحظه ای در 
توانایی شرکت به ادامه فعاليت به عنوان یک واحد در حال تداوم 
ایجــاد نماید. این موضــوع در صورت های مالی به نحو مناســب 
افشا نشده است. ما )این موسسه( حسابرسی را طبق استانداردهای 
بين المللی حسابرسی )ISAS( انجام داده ایم )است.( مسئوليت های 
مــا )این موسســه( طبــق ایــن اســتانداردها در ادامــه در بخش 
مسئوليت های حسابرس نسبت به حسابرسی صورت های مالی در 
گزارش ما )این موسسه( شرح داده شده است. ما )این موسسه( در 
رعایت الزام های اخالقی مربوط به حسابرسی صورت های مالی در 
]حوزه قضایی مورد حسابرسی[ مستقل از شرکت هستيم )است(، 
و ما )این موسســه( دیگر مسئوليت های اخالقی را طبق این الزام ها 
انجام داده ایم )اســت.( ما معتقدیم )این موسســه اعتقاد دارد( که 
شواهد حسابرسی کسب شــده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به 

صورت های مالی کافی و مناسب است.

مبنای اظهارنظر مردود
قراردادهای تامين مالی شــرکت منقضی شده و کل مبلغ آن در 
تاریخ 31 دسامبر 1*20 سررسيد شده است. شرکت نتوانسته مدت 
قراردادهای مزبور را تمدید کند و یا تامين مالی جایگزینی را بدست 
آورد و قصد دارد اعالن ورشکستگی را ثبت کند. این وضعيت نشان 
می دهد که یک ابهام بااهميت وجود دارد که ممکن اســت تردید 
قابل مالحظه ای در توانایی شــرکت به ادامــه فعاليت به عنوان یک 
واحــد در حال تداوم ایجاد نماید. این واقعيت در صورت های مالی 
به نحو مناســب افشا نشده اســت. ما )این موسسه حسابرسی را طبق 
اســتانداردهای بين المللی حسابرسی )ISAS( انجام داده ایم )است.( 
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مســئوليت های ما )این موسســه( طبق این اســتانداردها در ادامه در 
بخش مسئوليت های حسابرس نسبت به حسابرسی صورت های مالی 
در گزارش ما )این موسسه( شرح داده شده است. ما )این موسسه( در 
رعایت الزام های اخالقی مربوط به حسابرسی صورت های مالی در 
]حوزه قضایی مورد حسابرسی[ مستقل از شرکت هستيم )است(، و 
ما )این موسسه( دیگر مسئوليت های اخالقی را طبق این الزام ها انجام 
داده ایم )اســت.( ما معتقدیم )این موسســه اعتقاد دارد( که شواهد 
حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مردود نسبت به صورت های 

مالی کافی و مناسب است. 

بهبود تالش های کاری حسابرس در باب تداوم فعالیت
ســرمایه گذاران و سایرین همواره تقاضا کرده اند که چنان چه 
در خصوص تــداوم فعاليت یک واحد تجاری مشــکلی وجود 
دارد، از قبل به آن ها هشــدار الزم داده شود. به ویژه در مواردی 
که وقایع یا شــرایطی شناسایی می شــوند که نشان دهنده تردید 
قابل مالحظــه ای در تــداوم فعاليت واحد تجاری بــوده، اما بعد 
از بررســی برنامه هــای مدیریــت بــرای مقابلــه با ایــن وقایع یا 
 شــرایط، مدیریت و حســابرس به این نتيجه می رســند که ابهام 
بااهميتــی وجــود نــدارد )یعنــی بــه عبارتــی، وضعيت های از 

"خطرجسته1"(
ارزیابــی توانایی واحــد تجاری بــه منظور تــداوم فعاليت و 
اطالع رســانی در مورد مســائل تداوم فعاليت جزء مسئوليت های 
مدیــران و ارکان راهبری در چارچــوب الزام های گزارش گری 
مالی است، چرا که تداوم فعاليت جنبه ای اساسی از گزارش گری 
مالی می باشد. الزام های افشا درباره ی تداوم فعاليت در چارچوب 
گزارش گری مالی ) از جمله چارچوب استانداردهای بين المللی 

گزارشگری مالی( تعيين شده است.
 تغيير در اســتاندارد بين المللی حسابرسی 570 در پاسخ گویی 
بــه نياز عموم مردم به توجه بيش تر حســابرس بــه تداوم فعاليت 
انجام شــده و باعث بهبود تالش کاری حســابرس در خصوص 
تداوم فعاليت در وضعيت های »ازخطر جســته« و تمرکز بيش تر 
به افشــاها وقتی ابهام بااهميت وجود دارد، خواهد شــد. تمرکز 
بيش تر حسابرســان می توانــد باعث بهبود افشــاهای مدیران نيز 

گردد که به نفع عموم است.

هيأت تدوین استانداردهای بين المللی حسابرسی و اعتباربخشی 
در قالب اســتاندارد بين المللی حسابرسی 570 )تجدید نظر شده( 
تغييراتی را در اقدام های حســابرس برای افشای تداوم فعاليت به 

شرح زیر صورت داده است:

• ارائه رهنمودهایی بيش تر درباره ی مالحظه های افشای مناسب 
وقتی ابهام بااهميتی وجود دارد. آن چه مهم اســت، این اســت که 
مالحظه هــای حســابرس در قالب تعاریــف انجام شــده از ابهام 
بااهميت و شــرایط افشا طبق اســتانداردهای بين المللی حسابرسی 
بوده و عالوه بر این حسابرس تعيين می نماید آیا افشا ابهام بااهميت 

طبق چارچوب گزارش گری مالی کافی است یا خير.
• ملزم نمودن حسابرس به تعيين کفایت افشا در وضعيت های 
»از خطرجســته« مطابق با الزام های چارچوب گزارش گری مالی 
مربوطه. اســتاندارد بين المللی حسابرسی 570 )تجدید نظر شده( 
ضمناً رهنمودهایی را درباره ی انواع افشاهای الزم طبق چارچوب 
گزارش گری مالی در یک وضعيت »از خطرجســته« ارائه نموده 
و مفاهيم مندرج در بيانيه کميته ی تفاســير گزارشــگری مالی و 
کار های هيأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی را درباره ی 

تداوم فعاليت نيز دربر می گيرد.
هيأت تدوین استانداردهای بين المللی حسابرسی و اعتباربخشی 
ضمنــاً بر ایــن نکته واقف اســت کــه در برخی شــرایط ممکن 
اســت موارد مربوط به تداوم فعاليــت ) از جمله در وضعيت های 
»ازخطرجسته«( جزء »موضوع های کليدی حسابرسی« تلقی شوند، 
چرا که مســتلزم قضاوت عمده یا پيچيده حســابرس در اظهارنظر 
دربــاره ی صورت هــای مالی به صورتی کلی بوده اند. اســتاندارد 
جدیــد بيــن المللی حسابرســی 701 تحت عنوان »اطالع رســانی 
موضوع های کليدی حسابرســی در گزارش حسابرس مستقل« به 
این نکته اشاره کرده است که ممکن است توصيف موضوع های 
کليدی حسابرســی مربوط به تداوم فعاليت در گزارش حسابرس 
در برگيرنــده جنبه هایــی از شــرایط یــا وقایع تعریف شــده در 
صورت های مالی باشــد، از جمله زیان هــای عملياتی قابل توجه، 
تســهيالت اعتباری موجود و تجدید ســاختار بدهی یا عدم ایفای 
تعهدات مربوط به قراردادهای وام و عوامل کاهنده مربوطه. ضمناً 
الزم اســت حســابرس ذکر نماید که چرا به نظــر او این موضوع 
جزء موضوع های قابل مالحظه در حسابرسی و نتيجتاً موضوع های 
کليدی حسابرســی تلقی شــده اند و نهایتاً چگونه این موضوع در 
جریان حسابرسی گزارش شده اند. در زیر نمونه ای از تداوم فعاليت 
در شــرایطی که به عنوان موضوع کليدی حسابرســی در گزارش 

حسابرس منعکس می گردد، نشان داده شده است.

موضوع های کلیدی حسابرسی
ارزیابی تداوم فعالیت 

همانطورکــه در یادداشــت توضيحــی 2 صورت هــای مالی 
توضيح داده شــده است، گروه ملزم به انجام تعدادی از الزامات 
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مقرراتی ســرمایه اســت که تعيين کننده کليــدی توانایی گروه 
برای ادامه فعاليت اســت. به تشخيص ما مهم ترین پيش فرض در 
ارزیابی توانایی گروه و ]بخش های مهم آن [ برای ادامه فعاليت 
به عنوان یک واحد درحال تداوم، سودآوری مورد انتظارآینده 
]بخــش مهم[ اســت و در نتيجه، تعيين کننــده کليدی وضعيت 
سرمایه پيش بينی شده است. محاســبات پشتيبانی کننده ارزیابی 
مربوط به مدیریت بر اســاس قضاوت بســيار ذهنی انجام شده و 
هم چنين نيازمند تعدیل ارقام حسابداری برای نشان دادن الزامات 
قانونی تعيين شــده توســط  ]نام چارچوب )هــای( قانونی قابل 
اجرا[ می باشد. این محاسبه ها مبنایی برای برآورد عملکرد آینده 
اســت و جهت ارزیابی مناسب بودن مبنای مورد قبول برای تهيه 
صورت های مالی هستند. بنابراین، برای ارزیابی مناسب بودن این 
فرضيه، ما تالش های حسابرسی قابل توجه انجام دادیم، از جمله 

مدت زمانی که اعضای ارشد گروه حسابرسی ما صرف کرد.

اقدامات بعدی
نياز به اقدام های بيش تر درباره ی موضوع تداوم فعاليت توسط 
تدوین کنندگان اســتانداردهای حسابرسی و حســابداری مورد 
تاکيــد هيــأت نظارت بر منافــع عمومی که یک هيأت مســتقل 
نظارتی جهانی است، قرار گرفته است؛ این هيأت اطمينان حاصل 
می نماید که فعاليت های هيأت تدوین اســتانداردهای بين المللی 
حسابرسی و اعتباربخشی روند مناسبی را طی کرده و پاسخ گوی 
نياز عمــوم هســتند. هيــأت تدویــن اســتانداردهای بين المللی 
حسابرســی و اعتباربخشــی قصد دارد به پایــش اقدام های انجام 
گرفته در زمينه تداوم فعاليت ادامه دهد و مناسب دیده است که 
با هيأت اســتانداردهای بين المللی حسابداری وارد بحث شود تا 
اطمينان حاصل نماید که هيأت تدوین اســتانداردهای بين المللی 
حسابرسی و اعتباربخشی تغييرات بيش تر در استاندارد بين المللی 
حسابرسی 570 )تجدیدنظر شده( را در صورت ضرورت اعمال 
می نماید. به عنوان مثال، هيأت تدوین اســتانداردهای بين المللی 

حسابرسی و اعتباربخشی موارد زیر را ذکر می نماید.
• هيأت استانداردهای حسابداری مالی ایاالت متحده آمریکا 
اخيــراً الزام هــا و رهنمودهــای جدیــدی را درباره ی افشــاهای 
صورت هــای مالی در جایی که تردید قابل توجهی در خصوص 
تداوم فعاليت واحد تجاری وجود دارد، توســعه داده اســت، از 
جمله در شــرایطی که از این تردید قابل توجه کاسته شده است. 

ضمناً تعریفی از تردید قابل توجه ارائه شده است.
• هيأت نظارت بر حسابداری شرکت های عام ایاالت متحده 
آمریکا اعالم کرده اســت که قصد دارد اســتاندارد حسابرســی 
خــود درباره ی تــداوم فعاليت را به عنوان بخشــی از پروژه آتی 

خود به روز رسانی نماید.
• شورای گزارش گری مالی انگلستان آیين حاکميت شرکتی 
انگلســتان را به روز رســانی کرده اســت تا کيفيــت اطالعات 
دریافــت شــده توســط ســرمایه گذاران را دربــاره ی ســالمت 
بلندمــدت و راهبردهای واحد تجــاری مطرح در بورس را ارتقا 
داده و مدیریت ریســک را بهبود بخشــد. شورای گزارش گری 
مالی پيشــنهاد هيأت های مختلف درباره ی گنجاندن توضيحاتی 
در مورد تــداوم فعاليت درگزارش راهبردی به ســرمایه گذاران 
را تایيد کرده اســت. شورای گزارش گری مالی معتقد است که 
این کار باعث ارزیابی بهتر و گسترده تر انحالل پذیری و قابليت 
نقدپذیــری بلندمدت می گــردد. انتظار می رود ایــن گزاره دور 

نمایی بيش از دوازده ماه را در برگيرد.
و  حسابرســی  بين المللــی  اســتانداردهای  تدویــن  هيــأت 
اعتباربخشــی در نظر دارد بازبينــی پس از اجرای خود را حدوداً 
دو ســال پس از تاریخ اجرای استانداردهای جدید و تجدیدنظر 
شده گزارش گری حسابرسی آغاز نماید که احتماال در برگيرنده 
مذاکراتی با هيأت استانداردهای بين المللی حسابداری و سایرین 
در خصــوص ایــن مطلب خواهد بــود که آیا نياز بــه اقدام های 
دیگری در زمينه گزارش گری تداوم فعاليت توســط حســابرس 

می باشد یا خير. 
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