حسابرسی

مقدمه
براي واحدهاي اقتصادی كه سال مالي آنها پايان
سال تقويمي است ،گزارش حسابرسي  31دسامبر
 2019شباهت بسياري به چيزي داشت كه قبال
مورد استفاده قرارمیدادند .ولی ظاهر و شکل
گزارش حسابرسي دچار تغييرات چشمگيري
شد .در می  ،2019هيئت استانداردهاي
حسابرسي ( )ASBانجمن حسابداران رسمي
بيانيه استانداردهاي
آمريكا ()AICPA
حسابرسي شماره " ،134گزارشگری حسـابرس
و اصالحــیهها ،شامل اصالحات مـــربوط به
افشائیات در حسابرسی صورتهای مالی" (SAS
 )No.134را منتشر كرد كه شامل اصالحيههاي
مربوط به الزامات افشا در حسابرسي صورتهاي
مالي ميشود.

استانداردهای حسابرسی انجمن

بیانیه شماره  134استانداردهای حسابرسي
امریکا
اين استاندارد جديد تغييراتي اساسي در شکل
و محتوای گزارش حسابرسي ،و نيز در اطالعات
الزم براي ارائه در گزارشهاي حسابرس كه عموما
بر اساس استانداردهاي پذيرفته حسابرسي امریکا
( )GAASمنتشر ميشوند ،ايجاد كرده است .اين
استاندارد براي دورههاي گزارشگري منتهي به
 15دسامبر  2020يا پس از آن الزماالجراست.
متن استاندارد را هيئت استانداردهاي حسابرسی
به منظور ،همگرایی استانداردهاي پذيرفته
حسابرسي امریکا با استانداردهاي گزارشگري
حسابرسی كه هيئت استانداردهاي بينالمللي
حسابرسي و خدمات اطمينانبخشي)IAASB( 1
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ارایه شده است .اين مدل اين كار را با )1 :ايجاد
شفافيت بيشتر در حسابرسي و گزارش مربوط
به حسابرس )2 ،رفع نياز كاربر به اطالعات
بيشتر با پرداختن به مسئوليت حسابرس و )3
فراهم كردن رهنمود تازه درباره شكل و محتواي
گزارش حسابرس انجام ميدهد .بهكارگيري
زودهنگام گزارش جديد حسابرس مجاز نيست.
بدين ترتيب از انتشار گزارشهاي حسابرس در
قالبهاي گوناگون براي دوره گزارشگري واحد
پیشگیری خواهد شد.
تغييرات در گزارش حسابرس
 .1چیدمان

وقتي اين استاندارد اجرا شود ،شما متوجه
خواهيد شد كه چیدمان 4كلي گزارش حسابرس
نسبت به چیزی که به آن عادت كردهايد متفاوت
خواهد شد .گزارش اصالحشده با اظهارنظر
حسابرس آغاز خواهد شد .با این که اغلب افراد
این بخش را مهمترين بخش گزارش حسابرس
ميدانند ،ولی همواره بسيار ديرتر ،و حتي گاهي
در آخرين بند ،در گزارش حسابرس ارائه ميشد.
مثال زیر نشان ميدهد بخش آغازين گزارش
حسابرس به چه شكل خواهد بود:
گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورتهاي

مالي

اظهار نظر

منتشر كرده است؛ همچنین ،ايجاد سازگاري با
مدل گزارشگري اصالحشده حسابرس كه هيئت
نظارت بر حسابداري شركتهای عام)PCAOB( 2
از آن پشتيباني ميكند.

صورتهاي مالي شركت نمونه شامل صورت
وضعیت مالی به تاریخ  31دسامبر 20×1 ،و
 ،20×2و صورتهاي سود و زيان ،تغييرات
در حقوق مالکانه ،و جريانهاي نقدي براي
سالهاي منتهي به آن تاريخ ،و يادداشتهاي
توضیحی توسط این موسسه ،حسابرسی شده
است.

مدل گزارشگري اصالحشده براي تقويت انتقال
ارزش 3و مربوط بودن گزارش حسابرس براي
استفادهکنندگان صورتهاي مالي حسابرسيشده

به نظر این موسسه ،صورتهاي مالي یادشده
در باال ،وضعیت مالی شرکت نمونه در تاریخ 31
ت آن و
دسامبر 20×1 ،و  ،20×2و نتايج عمليا 
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جريانهاي نقدي آن را براي سالهاي منتهي به
تاريخ مزبور از تمام جنبههای با اهمیت طبق
استانداردهای حسابداری به صورت منصفانه
نشان میدهد.
مباني اظهار نظر

ي خود را در انطباق با
این موسسه حسابرس 
استانداردهاي پذيرفته حسابرسي آمریکا به انجام
رسانیده است...

پس از بخش اظهارنظر حسابرس يك بند "مباني
اظهارنظر" ارائه میشود .اين بند اكنون در همه
گزارشهاي حسابرس الزامي است .در حالي كه
قبال اين بند فقط در گزارشهاي حسابرس با
اظهارنظرهاي مشروط الزامي بود .مقصود از بند
"مباني اظهارنظر" تنظيم كردن انتظارات كاربران
براي گزارش حسابرس است .اين بند شامل اين
موارد خواهد بود:
اين حقيقت كه حسابرس الزاما بايد از واحد
تجاري مستقل و به ساير مسئوليتهاي
اخالقي نيز پايبند باشد.
ارجاع به آن بخش گزارش حسابرس
كه مسئوليتهاي حسابرس را بر اساس
استانداردهاي پذيرفته حسابرسي شرح
ميدهد.
تصریح مبني بر اين كه حسابرسي مطابق با
استانداردهاي پذيرفته حسابرسي آمريكا انجام
شده است.
تصریح درباره اين كه آيا حسابرس معتقد است
شواهد حسابرسي بهدستآمده طي حسابرسي
براي فراهم كردن مبنايي براي اظهارنظر
حسابرس كافي و مناسب است يا خير.
 .2افشاي موضوعات كليدي حسابرسي

طبق استاندارد جديد ،هيئت استانداردهاي
حسابرسي افشاي اختياري موضوعات كليدي
حسابرسي 5را در محدوده گزارش حسابرس

میداند .اين به حسابرسان اجازه ميدهد
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موضوعات حائز اهميت را كه مهمترين موضوعات اصطالح يكي است .تفاوت اصلي در نهاد نظارتي
براي حسابرسي صورتهاي مالي واحد گزارشگر است كه هر كدام از آنها را ابداع كرده است.
محسوب ميشوند ،به اطالع باالترین افراد در
سطوح تصمیمگیری سازمان برساند .تشخيص مثال زير نشان ميدهد كه بخش موضوعات
اين موضوعات با حسابرس است كه از قضاوت كليدي حسابرسي در گزارش حسابرس براي
حرفهاي خود بهره میبرد .اين افشاي اختياري با سال مالي منتهي به  31دسامبر  2020ممكن
الزامات گزارشگري "موضوعات حیاتی حسابرسي "6است به چه شكل باشد:

طبق استاندارد هيئت نظارت بر حسابداري
شركتهای عام ( )PCAOBبراي شركتهاي
سهامي عام ،و الزامات گزارشگري "موضوعات
كليدي حسابرسي " 7طبق استانداردهاي هيئت
استانداردهاي بينالمللي حسابرسي و خدمات
اطمينانبخشي ( )IAASBسازگاري دارد.
طبق بيانيه استانداردهاي حسابرسي شماره
 ،134افشاي موضوعات كليدي حسابرسي الزامي
نيست ،و فقط در صورتي توسط حسابرس افشا
میشود كه حسابرس در ابتداي كار حسابرسي
از سوی باالترین افراد در سطوح تصمیمگیری
سازمان به اين كار ملزم شده باشد.

موضوعات كليدي حسابرسي

موضوعات كليدي حسابرسي موضوعاتي هستند
كه به باالترین افراد در سطوح تصمیمگیری
سازمان اطالعرسانی شدند و ،طبق قضاوت
حرفهاي ما ،مهمترين موضوعات در حسابرسي
ما از صورتهاي مالي دوره جاري محسوب
ميشدند .اين موضوعات در متن حسابرسي ما از
صورتهاي مالي به صورت كلي ،و در شكلدهي
به اظهارنظر ما از آن ،مورد توجه قرار گرفتند،
و ما اظهارنظر جداگانهاي درباره اين موضوعات
نكردهايم.

[توصيف هر موضوع كليدي حسابرسي مطابق
پس تفاوت بین "موضوعات حیاتی حسابرسي" و با بخش  ، 701گزارش موضوعات كليدي
"موضوعات كليدي حسابرسي" در چيست؟ اگر حسابرسي در گزارش حسابرس مستقل ،از اين
صادقانه بنگريم ،غير از تفاوت در امالي اين دو بيانيه استانداردهاي حسابرسي]

اصطالح تفاوت چنداني وجود ندارد! مفهوم هر دو
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در حالي كه استفاده از موضوعات كليدي حسابرسي
ممكن است در بخش خصوصي براي شركتهاي
سهامي خاص با مالكيت فعال اهميت نداشته باشد،
انتظار ميرود برخي استفادهکنندگان صورتهاي
مالي از اين افشائیات اضافي و اضافهبار اطالعاتی
سود ببرند .اين شامل موسسات سرمايهگذاري
خصوصي و واحدهاي تجاري غيرانتفاعي ميشود.
 .3توانايي واحد تجاري براي تداوم فعاليت

خبر بزرگ در اين جا اين است كه اگر شما
عبارت "تداوم فعاليت" بر اساس استاندارد جديد
گزارشگري را جستوجو كنيد ،صد در صد اوقات
موفق خواهيد بود .علت اين است كه يكي از
الزامات بخش جديد و بسط يافته "مسئوليتهاي
مديريت" به طور خاص اعالم ميكند "مديريت
ملزم است به ارزيابي اين بپردازد كه آيا شرايط
يا رويدادهایي وجود دارد ،كه در مجموع ،ترديد
اساسي درباره توانايي شركت براي تداوم بخشيدن
به فعاليت خود ايجاد كند "...اين جمله بدون
توجه به اين كه آيا در عمل هيچ ترديدي درباره
تداوم فعاليت وجود دارد يا خير ،در گزارش حضور
دارد .توجه داشته باشيد كه اين يك تغيير بزرگ
است .تا قبل از اين ،اصطالح "تداوم فعاليت" فقط
در وضعيتهايي به كار ميرفت كه در آنها عمال
صادق بود .افزون بر آن ،اگر حسابرس مشخص
كند كه درباره توانايي يك واحد تجاري براي تداوم
فعاليت ترديد جدي وجود دارد ،حسابرسان اكنون
ملزم هستند اين حقيقت را در يك بخش جداگانه
از گزارش حسابرس تحت اين عنوان اعالم كنند:
"ترديد جدي درباره توانايي واحد تجاري براي
تداوم فعاليت ".اين بند الزامي جديد جاي بخش
قبلي با عنوان "تاكيد بر مطلب خاص" را كه بسيار
مبهمتر بود ،ميگيرد .حسابرس همچنين از اين
بخش براي افشاي حقايق و اوضاع و شرايط مربوط
به تداوم فعاليت استفاده ميكند .اگر موضوعات
تداوم فعاليت مرتبط با حسابرسي به طور مناسب
در يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي توسط
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مديريت افشا نشده باشند.
 .4بيانيههاي الزامي اضافي درون گزارش

حسابرس

گزارش جديد حسابرس همچنين شامل
بندهای الزم درباره مسئوليتهاي مديريت و
حسابرس در ارتباط با حسابرسي خواهد بود.
اين مسئوليتها مفاهيم جديدي براي حسابرس
نيستند و همواره از طرف استانداردهاي
پذيرفته حسابرسي ديكته شدهاند .با اين حال،
براي نخستين بار ،بيان آنها به صورت خاص
در گزارش حسابرس الزامي شده است .اين
موضوعات شامل اين موارد ميشوند:
شرح مبسوط مسئوليتهاي مديريت در
ارتباط با حسابرسي ،شامل ارزيابي تداوم
فعاليت.
شرح مبسوط مسئوليتهاي حسابرس در
ارتباط با حسابرسي ،شامل مسئوليتهاي
مربوط به استفاده از قوه قضاوت حرفهاي و
حفظ ترديد حرفهاي ،ارزيابي تداوم فعاليت ،و
ارتباط الزم با باالترین افراد در سطوح تصمیم
گیر در سازمان.
آيا براي بيانيه استاندارهاي حسابرسي
شماره  134آمادهايد؟
اکنون كه ميدانيد تغييرات چه هستند ،براي
آماده كردن خود براي مواجهه اين تغييرات
چه بايد بكنيد؟ شما بايد بحث و گفتوگو
را با استفادهکنندگان صورتهاي مالي خود
(شامل بانكها ،سهامداران ،سرمايهگذاران و
فروشندگان) درباره اين تغييرات آغاز كنيد تا
همه آنها به معناي اصطالحات جديد پس از
الزامی شدن استاندارد پي ببرند .افزون بر آن ،اين
را در نظر بگيريد كه آيا گزارشگري موضوعات
كليدي حسابرسي براي استفادهکنندگان
صورتهاي مالي شما جالب توجه خواهد بود
يا خير ،تا بتوانيد حسابرسان خود را به موقع

به نحو مناسب درگير كار كنيد .اکنون وقت
آن است كه درباره اين تغييرات بينديشيد تا
خود ،شركت و سهامدارانتان بتوانيد به طور
كامل از مزاياي الزامات جديد گزارشگري

بهرهمند شويد.

پینوشتها:
1- The AICPA Auditing Standards
)Board (ASB
2- Statement on Auditing Standards No 134, Auditor Reporting
and Amendments, Including
Amendments Addressing Disclosures in the Audit of Financial Statements, May 2019
3- communicative value
4- layout
)5- key audit matters (KAMs
)6- critical audit matters (CAMs
7- key audit matters
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