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 کلیات

 دامنه کاربرد 

هتای   گیتری نتیجته  آثتار و  ی متالی هتا  صتورت در حسابرستی   ارتباط با تداوم فعالیتت  حسابرس در های مسئولیت ،این استاندارددر  . 1

   (1-)رک: بند ت. شودوی مطرح میبر گزارش  حسابرس

 تداوم فعالیت مبناي حسابداري

در  و تداوم فعالیتت دارد ، تجاریاحد وشود كه  این فرض تهیه می بر مبنایی مالی ها صورتلیت، تداوم فعا مبنای حسابداریطبق  . 2

تداوم فعالیت حسابداری مبنای با بکارگیری مالی با مقاصد عمومی  یها صورتدهد.  بینی به فعالیت خود ادامه می آینده قابل پیش

بینانته  واقت   نته یگزد، یتا  نرا داشتته باشت  آن یا توقت  عملیتات    تجاری واحد قصد انحالل ان اجراییمدیركه  مگر این ،شود تهیه می

ایتن   بر ها بدهیو  ها داراییدر مواردی كه بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت مناسب است، نباشد.  ناندیگری پیش روی آ

. باشتد  ختود متی  عادی عملیتات تجتاری    در روال ها بدهیو تسویه  ها داراییبازیافت  قادر بهواحد تجاری شوند كه  ثبت میاساس 

 (2-)رک: بند ت

 مسئولیت ارزیابی توانایی واحد تجاري به ادامه فعالیت

مدیران اجرایی و اركان راهبری ملزم به ارزیابی توانایی واحد تجاری به ادامته   ،گزارشگری مالی یها چارچوباكثر طبق الزامات  . 3

در خصوص موضوعات قابتل توجته در ایتن زمینته و متوارد افشتای مترتبط بتا تتداوم           باشند، و در عین حال ضوابطی رافعالیت می

، مدیران اجرایی ملزم بته ارزیتابی توانتایی واحتد تجتاری بته ادامته        11اند. برای مثال، طبق استاندارد حسابداری فعالیت مقرر داشته

 باشند.   فعالیت می

ی متالی  هتا  صتورت عنوان گردید، یت  اصتل بنیتادی در تهیته      2ونه كه در بند مبنای حسابداری تداوم فعالیت، همانگ كه آنجااز  . 4

 باشند. ی مالی ملزم به ارزیابی توانایی واحد تجاری به ادامه فعالیت میها صورتمدیران اجرایی برای تهیه  ،است

یت  مقطت  زمتانی ختاص، در متورد       اعمتال قاتاوت در   مستلزم ،ارزیابی مدیران اجرایی از توانایی واحد تجاری به ادامه فعالیت . 5

باشتند. عوامتل زیتر بترای قاتاوت متدیران اجرایتی دربتاره         )مبهم( می پیامدهای آتی رویدادها و شرایطی است كه ذاتا غیرقطعی

 شوند:     پیامدهای یاد شده مربوط تلقی می

 مترتبط   ابهامحال داشته باشد، میزان  هرقدر وقوع رویدادها و شرایط مزبور یا پیامدهای آنها فاصله زمانی بیشتری با زمان

ی گزارشتگری  ها چارچوب، به همین دلیل .یابدبا پیامدهای آتی آن رویدادها یا شرایط به میزان قابل توجهی افزایش می

 

 (“1۳۹۷نظر شده  دی)تجدی مال یارائه صورتها”، 1استاندارد حسابداری  .1
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ای را كه مدیران اجرایی )نظیر استانداردهای حسابداری( دوره اندمالی كه ارزیابی صریح مدیران اجرایی را الزامی كرده

 اند. باشند، مشخص كردهنظر گرفتن همه اطالعات در دسترس برای آن دوره می م به درملز

 از عوامتل   واحد تجاری و میزان تأثیرپذیریو كسب و كار آن ، ماهیت و شرایط فعالیت واحد تجاری اندازه و پیچیدگی

 گذارد. اثر می مزبور رویدادها یا شرایط پیامدهای، همگی بر قااوت درباره سازمانی برون

 گیترد. رویتدادهای بعتدی     در زمتان قاتاوت صتورت متی     در دسترساساس اطالعات  قااوت درباره آینده، بر هرگونه

هایی است كه در زمان انجام آن معقول و منطقی به پیامدهایی منتهی شوند كه متناقض یا در تعارض با قااوت دنتوان می

 بوده است.  

 حسابرس هايمسئولیت

مناستب بتودن بکتارگیری مبنتای      بتاره گیتری در نتیجته  ، وكسب شواهد حسابرسی كتافی و مناستب  شامل حسابرس  یها مسئولیت . 6

گیتری در خصتوص وجتود یتا نبتود ابهتامی       و نتیجته  ،ی مالی توستط متدیران اجرایتی   ها صورتتهیه در حسابداری تداوم فعالیت 

هد حسابرستی كستب شتده استت. حتتی اگتر چتارچوب        جتاری بته ادامته فعالیتت براستاس شتوا      بااهمیت دربتاره توانتایی واحتد ت   

مدیران اجرایتی را ملتزم بته ارزیتابی توانتایی واحتد       به صورت مشخص ی مالی، ها صورتگزارشگری مالی مورد استفاده در تهیه 

  تجاری به ادامه فعالیت نکرده باشد، همچنان این مسؤلیت به عهده حسابرس است.  

بر توانایی حستابرس در كشت    ی ذات یهاتیشده است، آثار بالقوه محدود مطرح 2001ستاندارد گونه كه در ا همانبا وجود این،  . 7

. بیشتتر استت   ،دنشتو  تجتاری واحتد  فعالیتت   ادامته  متان  از  تواننتد میآتی  یا شرایط رویدادها در مواردی كهتحریفهای بااهمیت، 

مترتبط بتا   ابهتام  متوارد  بته    ایاشتاره  نبود هیچگونته  . بنابراین،بینی كند رویدادها یا شرایط آتی را پیش گونهتواند این حسابرس نمی

 محسوب شود. ادامه فعالیت هب تجاریواحد توانایی  ی برایتامین به عنوان بایدن ،در گزارش حسابرس فعالیت تداوم

 تاریخ اجرا

شتتود،  و پتتس از آن شتروع متی   1401اول فتروردین  متالی كتته دوره متالی آنهتا از     یهتا  صتورت ایتن استتاندارد بترای حسابرستتی     . 8

 االجراست. الزم

 اهداف

 :به شرح زیر استاهداف حسابرس  . 9

در تداوم فعالیتت   مبنای حسابداری بکارگیریبودن  درباره مناسب گیری، و نتیجهكسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب ال .

 ،ان اجراییریی مالی توسط مدها صورتتهیه 

 

 4۹-و ت 48-ت یبندها(“ 1۳۹1شده  دنظری)تجد یحسابرس یطبق استانداردها یحسابرس مستقل و انجام حسابرس یاهداف کل”، 200 یاستاندارد حسابرس.  1



 570استاندارد حسابرسی 

 تداوم فعالیت

 (1401 )تجدید نظر شده

4 

 

 نستبت بته   عمتده  یتردیتد  تواننتد یكه م ارتباط با رویدادها یا شرایطی بااهمیت در ابهامیبود یا نگیری درباره وجود  نتیجه . ب

 و ، بر مبنای شواهد حسابرسی كسب شده،دنایجاد كنادامه فعالیت  به تجاریواحد توانایی 

 .طبق این استاندارد گریگزارش . پ

 الزامات

 ي مرتبطها فعالیتخطر و  ارزیابیي ها روش

-یكته مت  را رویدادها یتا شترایطی    یا نبود باید وجود 3151استاندارد الزامات  طبق خطر ارزیابیی ها روشهنگام اجرای حسابرس  . 10

حسابرس  ،در انجام این كار. قرار دهد توجهمورد  ،دنایجاد كنادامه فعالیت  هب تجاریواحد توانایی  نسبت به  عمده یتردید توانند

انجتام  ادامه فعالیت  هب تجاریواحد توانایی  ازای  ، ارزیابی اولیهویپیش از  ان اجراییمدیر اآیكه  این موضوع را بررسی كندباید 

 (6-تا ت 3-رک: بندهای تیا خیر، و: ) اندداده

این ارزیتابی متذاكره    درباره ان اجراییبا مدیرشده باشد، حسابرس باید  انجام ان اجراییرمدیارزیابی اولیه توسط اگر این  ال .

نستبت    عمده دیتردی توانندیمجموع م تنهایی یا در كه بهرا  رویدادها یا شرایطی ران اجراییمدیآیا  ا مشخص شودتكند 

پاستخ مثبتت باشتد،     كته  صتورتی در  و انتد یتا خیتر   مشتخص كترده   ،دنت ایجتاد كن ادامه فعالیتت   به تجاریواحد توانایی  به

 تدارک دیده شده است مشخص شود، یا كه برای مقابله با این رویدادها یا شرایطهایی برنامه

بتا متدیران اجرایتی دربتاره نحتوه بکتارگیری       انجام نشده باشد، حسابرس باید  ران اجراییمدیتوسط اولیه اگر این ارزیابی  . ب

توسط آنان مذاكره كند و از مدیران اجرایی درباره وجود یا نبود رویدادها یا شترایطی كته    تداوم فعالیت حسابداریمبنای 

جتو   و به ادامته فعالیتت ایجتاد كننتد، پترس     توانند تردیدی عمده نسبت به توانایی واحد تجاری ه تنهایی یا در مجموع میب

 نماید. 

 نستبت بته    عمتده  یتردیتد توانند  میرویدادها یا شرایطی كه  تبط بابه شواهد حسابرسی مر حسابرس باید در تمام مراحل حسابرسی نسبت . 11

 (7-ت رک: بند. )باشد هشیار ،دنكن جادیادامه فعالیت ا به تجاریتوانایی واحد 

 ران اجراییمدیبررسی ارزیابی 

تتا   8-رک: بنتدهای ت ) را مورد بررسی قرار دهتد.   به ادامه فعالیت تجاریواحد از توانایی  ان اجراییمدیرحسابرس باید ارزیابی  . 12

 (12-ت

 قترار دهتد  بررسی مورد ای را  فعالیت باید همان دوره همادا به تجاریواحد توانایی از  ران اجراییمدیحسابرس در بررسی ارزیابی  . 13

ای  دوره قتوانین و مقتررات   كته  صتورتی در مقررات ) ومربوط یا طبق قوانین  چارچوب گزارشگری مالیطبق  ان اجراییمدیركه 

 

 .5بند  (“1۳۹۳شده  دنظریآن )تجد طیو مح یشناخت واحد تجار قیاز طر تیبااهم فیتحر یخطرها یابیو ارز صیتشخ”، ۳15 یاستاندارد حسابرس  .1
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 هبت  تجتاری واحتد  از توانتایی   ان اجرایتی متدیر رزیتابی  ا اگر .انداستفاده كرده برای ارزیابی از آن (را تصریح كرده باشدتر  طوالنی

از ، حسابرس باید را در بر گیرد، 5601استاندارد  طبق تعری مالی  یها صورتاز تاریخ پس ماه  12كمتر از ای دورهادامه فعالیت 

-د. )رک: بنتدهای ت نت ده افزایش ی مالیها صورت از تاریخپس ماه  12 به را حداقلخود دوره ارزیابی  بخواهد ان اجراییمدیر

 (12-ت و 11

جترای  نتیجته ا  كته وی در  تبطتی كه آیتا همته اطالعتات مر    داشته باشدتوجه  نکتهاین به باید  یران اجراییمدارزیابی  یحسابرس در بررس . 14

 یا خیر. است شده حسابرسی از آن آگاه شده، در این ارزیابی منظور یها روش

 ان اجراییرمدیاز ارزیابی  دوره پس

  عمتده  یتردیتد تواننتد   متی كه  آنان از دوره مورد ارزیابی از رویدادها یا شرایط پس ان اجراییمدیرحسابرس باید درباره آگاهی  . 15

 (14-و ت 13-تبندهای  رک:جو نماید. ) و پرس مدیران اجرایی، از دنكن جادیادامه فعالیت ا هب تجاریتوانایی واحد  نسبت به

 رویدادها یا شرایط  تشخیصورت در صالزم حسابرسی  يها روش

، دنت كن جتاد یادامه فعالیتت ا  هب تجاری توانایی واحد نسبت به  عمده یتردید توانندمیرویدادها یا شرایطی كه  تشخیصدر صورت  . 16

 حسابرستی  یها روشاجرای  مذكور باید با رویدادها یا شرایط با ارتباطدر  بااهمیت یابهام نبودتعیین وجود یا  حسابرس به منظور

باید شتامل متوارد    ها روش. این بپردازدشواهد حسابرسی كافی و مناسب به گردآوری ، دهندهتخفی  بررسی عوامل از جمله الزم

 (15-رک: بند تزیر باشد: )

 در متواردی كته متدیران اجرایتی قتبال     بته ادامته فعالیتت،     تجاریتوانایی واحد  برای ارزیابی ان اجراییمدیردرخواست از   ال .

 اند. ارزیابی مذكور را انجام نداده

 دارد آیتا احتمتال   كته بابتت  از ایتن   ،تتداوم فعالیتت   ابییت ارز مدیران اجرایی در ارتباط بتا های اقدامات آتی  برنامه بررسی  . ب

ایط هتا در شتر  كته آیتا اجترای ایتن برنامته     بابتت  همینطور از ایتن   و بخشد را بهبود  وضعیت موجودها،  این برنامه پیامدهای

 (16-)رک: بند ت. موجود، امکانپذیر است یا خیر

 یبینی، عتامل  تحلیل این پیش و و تجزیه ،استكرده  تهیهرا خود ی نقدی ها جریانبینی پیش تجاری،واحد  كهدر مواردی  . پ

رک: ) :ی استت اقدامات آتی مدیران اجرایت های  ارزیابی برنامه مؤثر بر آتی رویدادها یا شرایط پیامدهایدر بررسی  عمده

 (18-و ت 17-بندهای ت

 ؛ وی نقدیها جریان بینی پیش در مورد استفادههای  داده یاتکا لیتقاب ارزیابی . 1

 بینی مذكور.مشخص كردن وجود یا نبود پشتوانه كافی برای مفروضات زیربنای پیش . 2

 

 .الف-5، بند “(1۳۹6صورتهای مالی )تجدیدنظرشده تاریخ  از پسرویدادهای ”، 560استاندارد  حسابرسی  .1
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 عات بیشتری در دسترس قرار گرفته است یا خیر. پس از تاریخ ارزیابی مدیران اجرایی، واقعیات یا اطالآیا  بررسی اینکه  . ت

و  آنتان  اقدامات آتی های برنامهدر خصوص اركان راهبری  ،درصورت لزوم ان اجرایی و،رمدیكتبی از   درخواست تاییدیه . ث
 (19-)رک: بند ت .ها بودن این برنامه امکانپذیر

 حسابرس هاي گیري نتیجه

 بکارگیریمناسب بودن در خصوص  یشواهد حسابرسی كافی و مناسب كه آیا قرار دهد بررسیاین موضوع را موردحسابرس باید  . 17

مناستب  و در متورد   ریت خ ایت كستب شتده استت    توسط مدیران اجرایی مالی  یها صورتتهیه  برایمبنای حسابداری تداوم فعالیت 

 گیری كند. مالی نتیجه های صورتبودن بکارگیری این مبنا برای تهیه 

ی بااهمیتت  مابهتا وی،  قاتاوت بته  كند كته آیتا    گیریدر این خصوص نتیجه بایدشده كسبسی شواهد حسابر بر اساس سحسابر .18

بته ادامته فعالیتت     تجتاری توانایی واحتد   نسبت بهعمده تردیدی  توانندمیرویدادها یا شرایطی كه به تنهایی یا در مجموع ناشی از 

 استت  ایبه انتدازه  ،و احتمال وقوع آن  اثر بالقوهمیزان   كه شودایجاد می  در مواردی  همیتباا  ابهام .، وجود دارد یا خیردنایجاد كن

 (21-و ت 20-تبندهای رک: ) زیر ضروری باشد: موارد تحققبرای    ابهام آثارو   ماهیت  ی مناسبافشا  ،حسابرس قااوت به  كه

 یا ،مالی های صورتصفانه، ارائه منصفانه چارچوب گزارشگری مالی ارائه من صورت بکارگیری ی در   .ال 

 مالی. های صورت ده نبودنكننگمراه ،رعایتچارچوب ی   صورت بکارگیریدر   .ب

 بااهمیت  یابهام وجود و رویدادها یا شرایط تشخیص صورتدر  کفایت افشا

بتا    اما ابهاماست  اقدامی بجا ،یران اجراییتوسط مد تیتداوم فعال یحسابدار یمبنا بکارگیریكه حسابرس به این نتیجه برسد اگر  . 19

بته انتدازه كتافی و بته       مالی  یها صورتموارد زیر در  باید مشخص كند كه آیا  وجود دارد، حسابرسدرباره تداوم فعالیت   اهمیتی

 (22-و ت 21-)رک: بندهای ت :اند یا خیرصورت شفاف افشا شده

ران متدی   هتای  و برنامته ادامته فعالیتت    بته  تجاریتوانایی واحد  نسبت به  عمده یتردید آورندهپدیدی اصل رویدادها یا شرایط  . ال 

 ؛ وشرایط رویدادها یا  با آن مقابله  برای  اجرایی

ادامته   هب تجاریتوانایی واحد  نسبت به  عمده یتردید  توانندیم  كه  رویدادها یا شرایطی  در ارتباط با  بااهمیت  یابهام  وجود .  ب

در روال عتادی   هتا  بتدهی و یتا تستویه    هتا  داراییدر نتیجه ممکن است واحد تجاری قادر به بازیافت و  ،دنكن جادیلیت افعا

  عملیات تجاری نباشد.

 بااهمیت  یابهام نبود و در صورت رویدادها یا شرایط تشخیص صورت کفایت افشا در

ادامته فعالیتت    بته  تجتاری توانتایی واحتد   نسبت به   عمده یتردید توانندیم  كه را تشخیص دهد  رویدادها یا شرایطی اگر حسابرس . 20

 ابهتام بتااهمیتی وجتود نتدارد،     گونته هیچبته ایتن نتیجته برستد كته      شده كسباما حسابرس بر مبنای شواهد حسابرسی  ،دنكن جادیا
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در متالی   هتای  صتورت  كفایتت اطالعتات افشتا شتده در     چتارچوب گزارشتگری متالی مربتوط،     الزامات از دیدگاهحسابرس باید 

 (23-ت بند رک:). را مورد ارزیابی قرار دهد رویدادها یا شرایط این خصوص

 بر گزارش وي حسابرس هايگیرينتیجه آثار

 تداوم فعالیت مبناي حسابداري مناسب نبودن بکارگیري

 یمبنتا  بکتارگیری حستابرس،   قاتاوت  بته  امتا  ،تداوم فعالیت تهیه شده باشد یحسابدار یمبنابکارگیری  مالی با یها صورتاگر  . 21

 (25-ت و 24-تبندهای  رک:نظر مردود ارائه كند. )اظهارمناسب باشد، حسابرس باید نامالی  یها صورتتهیه در  مذكور

 بااهمیت میابها وجودصورت ، در مبناي حسابداري تداوم فعالیت مناسب بودن بکارگیري

 مالی های صورتابهام بااهمیت در  موارد كافیافشای 

و كنتد   ارائته   )مقبتول(  نشتده تعتدیل نظر اظهتار بایتد    ، حستابرس  مالی  یها صورتدر   بااهمیت  ابهامموارد افشای كافی   در صورت .22

)رک:  :در آن كته باشتد   "تتداوم فعالیتت   در ارتبتاط بتا  ابهتام بااهمیتت   "با عنتوان   ایبخش جداگانه  گزارش حسابرس باید شامل

 (32-و ت 29-تا ت 26-بندهای ت

 اشاره شده است، كند، را افشا می 19در بند  شدهمطرح مواردكه   مالی  یها صورت  توضیحی  یادداشت  به ال .

 تجتاری توانایی واحد  نسبت به  عمده یتردیدكه  استبااهمیت  یابهام دهندهنشان رویدادها یا شرایطاین كه  تصریح شود ب .

 .نداشته باشد بر اظهارنظر حسابرس تأثیری مسئلهو این  كند می جادیادامه فعالیت ا هب

  یمال های صورتدر  تیابهام بااهمناكافی  یافشا

 (32-تا ت 30-)رک: بندهای ت :باشد، حسابرس باید نشده ی كافیمالی افشا های صورتدر  موردنظر حسابرس ابهام بااهمیت اگر .  23

 مردود ارائه كند.اظهارنظر  اینظر مشروط اظهار، حسب مورد، 7051طبق استاندارد  .ال 

  عمتده  یتردید  تواندیم  وجود دارد كه  یبااهمیت  ابهامكه   در بخش مبانی اظهارنظر مشروط یا اظهارنظر مردود تصریح كند . ب

نشتده   افشتا متالی   هتای  صتورت این موضوع به اندازه كتافی در  و  كند جادیادامه فعالیت ا هب تجاریتوانایی واحد  نسبت به

 ت.اس

 

 (“1401)تجدید نظرشده  اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل”، 705استاندارد حسابرسی  . 1
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 ارزیابیارزیابی یا گسترش دوره تحت پوشش  به انجام مایل نبودن مدیران اجرایی

د، ننداشتته باشت   دوره تحتت پوشتش آن  تمتایلی بته انجتام ارزیتابی یتا گستترش        ،با وجود درخواست حستابرس  ران اجراییمدیاگر  .  24

 (33-ت ند)رک: ب .مورد توجه قرار دهد گزارش خود را بر مسئلهآثار این  حسابرس باید

 ارکان راهبري  رسانی به اطالع

ادامته فعالیتت    هبت  تجتاری توانایی واحد  نسبت به  عمده یتردید توانندمیكه را  ای شده مشخصحسابرس باید رویدادها و شرایط  . 25

. ایتن  1ایی باشتند مدیران اجر وجزاركان راهبری  اعاای تمام مگر اینکه برساند، تجاری واحداركان راهبری  به اطالع دنكن جادیا

 باید شامل موارد زیر باشد: رسانی اطالع

 یا خیر، باشند بااهمیت می یابهام پدیدآورنده مذكور، رویدادها یا شرایط اینکه ال .

 مالی مناسب است یا خیر،   یها صورتتهیه  توسط مدیران اجرایی برایتداوم فعالیت  مبنای حسابداری اینکه بکارگیری ب.

 و ،مالی یها صورتدر  تبط با تداوم فعالیتمر یافشاكفایت موارد  .پ

 بر گزارش حسابرس. مسائل یادشده در باالآثار ، لزومدر صورت ت. 

 ي مالیها صورت تاییددر  عمده تاخیر

، مالی با تأخیری عمده مواجته شتود   های صورتپس از تاریخ اركان راهبری یا  ان اجراییمدیرتوسط ی مالی ها صورت تاییداگر  . 26

بتا   مترتبط  توانتد حسابرس در مورد دالیل این تأخیر پرس و جو خواهد كرد. اگر حسابرس بتراین بتاور باشتد كته ایتن تتأخیر متی       

را  16بته شترح منتدرر در بنتد     حسابرسی الزم  های روشیا شرایط مربوط به ارزیابی تداوم فعالیت باشد، حسابرس باید  هارویداد

 مورد توجه قرار دهد.  18خود درباره وجود ابهامی بااهمیت را به شرح مندرر در بند ی گیر آثار نتیجهاجرا كند و همچنین 

*** 

 توضیحات کاربردي  

 (1بند  رک:) دامنه کاربرد

د، ایتن استتاندار   حسابرسی مطرح شده استت. در مسائل عمده  رسانیخصوص اطالع لیت حسابرس درئومس ،7012استاندارد در  .1-ت

بته عنتوان مستائل     تتوان را متی مسائل مربوط به تداوم فعالیتت   داردكاربرد  701استاندارد  كه  مواردیتصریح شده است كه در 

 

 1۳بند  ،“یبه ارکان راهبر یرسان اطالع”، 260استاندارد حسابرسی  .1

 “در گزارش حسابرس مستقل یمسائل عمده حسابرس یرسان اطالع”، ۷01. استاندارد حسابرسی  2
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توانتایی   نسبت بهعمده  یتردیدتوانند  میبااهمیت درباره رویدادها یا شرایطی كه  یابهام هك شده است تاكیدو  كردعمده تلقی 

 .شوده حسابرسی محسوب میسائل عمدمماهیتا جزو د نفعالیت ایجاد كن ادامهبه  تجاریواحد 

 (2)رک: بند  مبناي حسابداري تداوم فعالیت

 واحدهاي بخش عمومی در مالحظات خاص

استتانداردهای  در مربوط است. بترای مثتال،   ای مسئلهتداوم فعالیت در واحدهای بخش عمومی نیز  مبنای حسابداری بکارگیری .2-ت

تداوم مرتبط با خطرهای  .1طرح شده استمفعالیت  ادامه دهای بخش عمومی بهتوانایی واح وضوعم ،حسابداری بخش عمومی

د كته  نكنبوجود آید كه برخی واحدهای بخش عمومی با هدف كسب سود فعالیت میدلیل این  به تواندیم ، برای مثال،فعالیت

 هتای  سیاستت توانتد از  متی  شتود. بته همتین ترتیتب، اینگونته خطرهتا      در این صورت حمایت دولت كاهش یافته یا متوقت  متی  

عمتده نستبت بته     یتواننتد تردیتد  شود. رویدادها یا شرایطی كه متی سازی ناشی شود، گرچه به این موارد محدود نمیخصوصی

توانند مواردی چون نبود دسترسی به مناب  مالی برای ادامه فعالیتت یتا   توانایی واحد بخش عمومی به ادامه فعالیت ایجاد كنند می

 یمات سیاسی بر ارائه خدمات توسط واحد بخش عمومی باشند. تأثیر تصم

 ي مرتبطها فعالیتي ارزیابی خطر و ها روش

 (10بند  رک:) ندنادامه فعالیت ایجاد ک هب تجاريتوانایی واحد  نسبت به  عمده يتردید توانندیکه م رویدادها یا شرایطی

 تجتاری  واحد ییتوانا نسبت به  عمده یدیتردمجموع،  تنهایی یا در به توانندیم كه هایی از رویدادها یا شرایطی نمونه ادامه،در  .3- ت

بته   لزومتا  آنو وجتود یت  یتا چنتد متورد       جامعیتت نتدارد   ،فهرستت ایتن  شتده استت.    فهرستت ، دنت كن جتاد یا تیادامه فعال هب

 بااهمیت نیست. میوجود ابها معنای

 مالی

  ی جاری.ها داراییی جاری بر ها بدهییا فزونی  ها دارایی جم بر  ها بدهی جم فزونی 

  برای پرداخت یا تمدید آنها وجتود   ایكه دورنمای واق  بینانه با شرایط غیر قابل تغییر تسهیالت مالیسررسید به نزدی  شدن

 .غیرجاریی ها داراییبرای تأمین مالی  مدت كوتاه تسهیالت مالی بر حد از بیشندارد یا اتکای 

 اعتباردهندگانالی های قط  حمایت م نشانه. 

 شده. بینی تاریخی یا پیش مالی یها صورتطبق عملیاتی،  های نقدی حاصل از فعالیتی ها جریان منفی شدن 

 مهمی مالی ها نسبتبودن  طلوبنام. 

 

 ۳8-41، بندهای “مالی صورتهایارائه نحوه ”، 1 شماره استاندارد حسابداری بخش عمومی .1
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  ینقد یها جریاندر ایجاد  استفاده موردی ها داراییزیانهای عمده عملیاتی یا كاهش عمده در ارزش. 

 در پرداخت آن. وق تسود سهام یا  ختبه تعویق افتادن پردا 

  در سررسید. ها بدهیناتوانی در پرداخت 

 تسهیالت مالی ناتوانی در رعایت شرایط مقرر در قراردادهای. 

  یشرایط خرید كاال و خدمات از اعتباری به نقددر تغییر. 

 گذاریهای ضروری. ناتوانی در تأمین مناب  مالی الزم برای تولید و عرضه محصول جدید یا سایر سرمایه 

 عملیاتی

  واحد تجاری توق  عملیات یابرای انحالل  یتمدیرقصد. 

 دادن مدیران كلیدی بدون جایگزینی آنان. دست از 

 پروانه فعالیت،یا یا امتیاز ساخت مجوز حق استفاده از ، اصلی (مشتریانمشتری )، فروش محصوالت دادن بازار عمده دست از 

 و خدمات.اصلی كاال كننده مینأیا ت

 .مشکالت كارگری 

  حساس تجهیزاتكمبود. 

  رقبای جدید و بسیار موفقظهور. 

 سایر

 قانونی ناظر بر بانکها و سایر مؤسسات اعتباری.  الزامات  سرمایه یا سایركفایت  به مربوطالزامات  رعایت عدم 

 تحمتل نتتایآ آن احتمتاال     ی، علیته واحتد تجتار   كه درصورت صدور رأی  تجاریواحد علیه جریان  وجود دعاوی حقوقی در

 .است واحد تجاریخارر از توان 

  داشته باشد. تجاریواحد آثار منفی بر  رودانتظار می كه ی دولتها سیاستمقررات یا  ن،قوانی اتی درتغییرایجاد 

  ای كافی برخوردار نیستند.بیمه از پوششیا  اندحوادثی كه بیمه نشدهبروز 

نتاتوانی   از ناشتی . بترای مثتال، آثتار    دادكاهش دیگری عوامل  توسطتوان  اغلب می را یا شرایطرویدادها  اینگونهآثار شدت  

كتافی   ینقتد  هتای  جریتان برای تأمین  مدیران اجراییهای  تواند با برنامه ی خود میها بدهیموق   در پرداخت به تجاریواحد 
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اثتتر ترتیتب،   همتتین بته ش ستترمایه، تعتدیل شتتود.  یتتا افتزای متالی   تستتهیالت ، استتمهال هتتا دارایتی فتتروش  دیگتتر نظیتر  طتر   از

كاال و خدمات كتاهش   تأمیندیگر مناب  دسترسی به  طریق از تواند میاصلی كاال و خدمات  كننده تأمینی   دادن دست از

 .یابد

مبنتای  از  رایتی ان اجمتدیر استتفاده  اینکته آیتا   ، بته حستابرس در تعیتین    است شده الزامی 10كه در بند  ،خطر ارزیابیی ها روش .4 – ت

كنتد.   ریزی حسابرسی كم  می آن بر برنامهآثار همچنین تعیین و ای مهم باشد یا خیر، مسئلهتواند میحسابداری تداوم فعالیت 

و  ان اجرایتی متدیر هتای   برنامته  بحث دربارهشامل  ان اجراییمدیربا تر  مفصلو موق   به امکان مذاكرات ها روشاین بکارگیری 

 .آوردرا فراهم میتداوم فعالیت  در ارتباط باشده  مشخص مسائلفصل  و حل

 (10)رک: بند  کوچك تجاريمالحظات خاص واحدهاي 

بگذارد. واحدهای تجتاری كوچت     و غلبه بر آنها تأثیربر توانایی آن برای تحمل شرایط نامساعد تواند میواحد تجاری اندازه  .5 –ت

عملیتات نداشتته    پایتدار كتردن  از فرصتها باشند ولی ذخایر كافی برای  برداریهبهرالعمل سری  برای  است قادر به عکس ممکن

 باشند.

تجتاری   واحد حامیان مالیپشتیبانی بانکها و  توق شامل خطر  ای دارنددر واحدهای تجاری كوچ  اهمیت ویژه ی كهشرایط .6 – ت

استفاده از  اصلی، كاركنان كلیدی، یا حق (مشتریانمشتری)اصلی كاال و خدمات،  گانكنند دادن تأمین دست از همراه با خطر

 باشد. میپروانه فعالیت یا  یا امتیاز ساختمجوز 

 (11بند  رک:رویدادها یا شرایط ) مرتبط با یبه شواهد حسابرس نسبتدر تمام مراحل حسابرسی هشیار بودن 

خطر تحت تاثیر حسابرس از جریان حسابرسی، ارزیابی در  بیشترشواهد حسابرسی  كسببا كه  ، در مواردی315طبق استاندارد  .7 –ت

 هتای  روشاستاس   نیو بتر همت  كنتد   دنظریت تجد تیت بااهم  یت خطر تحراز خود  یابیدر ارز حسابرس ملزم است، گیرد قرار می

 تجاریواحد  ییتوانا نسبت به  عمده یدیترد توانندیكه م اگر رویدادها یا شرایطی. نماید  لیشده را تعد  ریزیبرنامه یحسابرس

ی حسابرستی  هتا  روشبتر اجترای    د، عتالوه نشده باش مشخصخطر توسط حسابرس   ارزیابیاز  پس، دنكن جادیا تیادامه فعال هب

باشتد. وجتود چنتین    ضترورت داشتته   خطرهای تحریت  بااهمیتت   حسابرس از  ارزیابیاست بازنگری  ممکن 16در بند  مذكور

در برختورد بتا خطرهتای     الزمی حسابرستی  هتا  روشو میتزان  اجترا  ی بنتد  زمتان ت، تواند ماهی میهمچنین رویدادها یا شرایطی 

 .مقرر كرده است مسئلهاین  در خصوصالزامات و رهنمودهایی را  3301. استاندارد تأثیر قرار دهد را تحتشده  ارزیابی

 

 “(1۳۹۳شده  دنظریشده )تجد یابیارز یحسابرس با خطرها یبرخوردها”، ۳۳0استاندارد  حسابرسی  .1
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 ان اجراییمدیربررسی ارزیابی 

 (12 )رک: بند حسابرسآنها توسط سی و برر پشتوانه آن تحلیل و و تجزیه ران اجراییمدیارزیابی 

مبنتای حستابداری   حسابرس از بکتارگیری  فعالیت، بخش اصلی بررسی  همادا به تجاریواحد از توانایی  ران اجراییمدیارزیابی  .8 – ت

 است. مدیران اجراییتوسط تداوم فعالیت 

بترای رفت  نتواقص پشتتوانه     ، مستئولیتی  دیران اجرایی ارائته نشتود  توسط م كه صورتیپشتوانه ارزیابی در تحلیل  و تجزیه در قبالحسابرس  .9 –ت

استت   ممکتن  متدیران اجرایتی  ارزیتابی   وانهپشتت  به عنتوان  یلیتفصتحلیل  و تجزیه عدم ارائه در برخی شرایط،، وجود اینبا ندارد. ارزیابی 

در توستط متدیران اجرایتی    تتداوم فعالیتت    مبنتای حستابداری   بودن یا نبودن بکتارگیری مناسب  در خصوصحسابرس گیری  نتیجهاز مان  

 ان اجرایتی متدیر منتاب  متالی وجتود دارد،     عملیتات ستودآور و دسترستی آستان بته       برای مثال، در مواردی كه سابقه. نشودمذكور شرایط 

گیتری نستبت   نتیجته حسابرس را بترای  ، حسابرسی های روشاگر سایر د. نانجام ده یلیتفصتحلیل  و ارزیابی خود را بدون تجزیه توانند می

مالی در شرایط متذكور، بته انتدازه كتافی مجتاب كنتد، در        های صورتبکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت در تهیه به مناسب بودن 

 صورت گیرد.  تفصیلی  های روشاینگونه موارد ممکن است بررسی حسابرس از مناسب بودن ارزیابی مدیران اجرایی بدون اجرای 

توانتد شتامل    ، متی 12بنتد   مطتابق التزام  فعالیت،  هدامبه ا تجاریاز توانایی واحد  ان اجراییمدیرشرایط، بررسی ارزیابی یر سادر  .10 – ت

بترای   ان اجراییمدیرهای  بنای ارزیابی و برنامهم مفروضاتبررسی برای ارزیابی،  ان اجراییمدیرتوسط  شده طیبررسی فرآیند 

 باشد.موجود ا در شرایط ه بودن برنامه اقدامات آتی و عملی

 (13و  12بندهاي  رک:کوچك ) تجاري مالحظات خاص واحدهاي

ادامته   هبت  تجتاری واحتد  توانایی از  مفصلیاست ارزیابی  كوچ  ممکن تجاری واحدهای ران اجراییمدیموارد، از در بسیاری  .11 –ت

متورد  آتتی   هایانداز و چشم كسب وكار موردنظراز  خود است بر آگاهی عمیق عوض ممکن در اما اده باشند،انجام ندفعالیت 

 تجتاری واحد توانایی از  ان اجراییمدیراست ارزیابی  حسابرس ملزم ، د، طبق الزامات این استاندارهمه اینها . باانتظار تکیه كنند

مدت  بلندأمین مالی ت درباره ران اجراییمدیبا  مذاكرهكوچ ،  تجاریواحدهای  در. قرار دهد بررسیمورد را ادامه فعالیت  هب

كافی تأییتد شتود   و شواهد مستند ادعاهای مدیران اجرایی به پشتوانه  که،آنمشروط بر  تواند سودمند واق  شود،یمدت م میانو 

ان متدیر از حستابرس  درخواستت   مبنتی بتر   13بنتد  مندرر در . بنابراین، الزام باشدن یتجار واحدبا شناخت حسابرس از مغایر و 

، عملیاتی شتود؛ بترای مثتال   مستندات سی وارجو و  و ، پرسمذاكرهطریق  از، است ممکن یابیسترش دوره ارزگ برای اجرایی

 گردد.  تاییداز نظر عملی بودن آنها ارزیابی شود و یا به ترتیب دیگری  ،مربوط به سال)های( بعد فروش سفارشهایقراردادها یا 

اغلتب بترای تتداوم فعالیتت ایتن قبیتل واحتدها حتایز اهمیتت استت. در            مالت   -دیرم ستمرم حمایتدر واحدهای تجاری كوچ ،  .12 –ت

از  ، تأمین متالی شتده باشتد، بتازپس نگترفتن ایتن وجتوه       مال  -از مدیر مواردی كه ی  واحد تجاری كوچ ، با استقراض هنگفت

كوچ  كه بتا مشتکالت متالی مواجته      ای حایز اهمیت باشد. برای مثال، تداوم فعالیت ی  واحد تجاریتواند مسئلهتجاری می واحد

واحتد تجتاری در    وی بته  پرداختتی  های مال  موافقت كند اولویت تسویه وام-تواند به این مسئله بستگی داشته باشد كه مدیراست می
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ری قترار گیترد یتا    در نوبت بعدی یا اولویتت پتایینت   ندریافتی واحدتجاری از بانکها و سایر اعتباردهندگان و به نف  آنا های مقایسه با وام

بان  قترار دهتد. در چنتین    رهن شخصی خود را به عنوان وثیقه در  های داراییبانکی واحد تجاری،  های مال  برای تامین وام-مدیر

مالت  كستب كنتد. در    -شواهد مستند مناسبی را در خصوص اولویت تسویه وام یا تاامین شخصی متدیر تواند  میشرایطی، حسابرس 

بترای ایفتای تعهتداتش     مال  را-تواند توانایی مدیرمال  وابسته است، حسابرس می-بیشتر مدیر اری به حمایتمواردی كه واحد تج

ای كتبتی در  یته تاییدمالت  بخواهتد   -تواند از متدیر براساس توافقنامه مبنای حمایت مورد بررسی قرار دهد. افزون بر این، حسابرس می

 اطالع وی از این موضوع ارائه نماید.    خصوص قیود و شروط این توافقنامه و قصد یا 

  (15)رک: بند  ان اجراییمدیراز ارزیابی  دوره پس

ریزی شده یا نشده یا شرایطی كته  اعم از برنامه ،شدهباید نسبت به امکان وقوع رویدادهای شناختهحسابرس  ،11بند  مطابق الزام .13 –ت

مناسب بودن بکارگیری مبنتای حستابداری   تواند  مییی واق  شود و ممکن است پس از دوره تحت پوشش ارزیابی مدیران اجرا

آنجا كه هرقدر رویدادها یا شرایط بته آینتده دورتتری     از باشد. هشیارمالی زیر سوال ببرد،  های صورت تهیهتداوم فعالیت را در

یدادها یا شرایط، پیش از آنکه حسابرس یابد، در بررسی اینگونه رومربوط باشند، میزان ابهام مرتبط با پیامدهای آنها افزایش می

های مسائل مرتبط با تداوم فعالیت قابل مالحظه باشتد. اگتر وجتود چنتین     شانهنانجام اقدامات بیشتر را مورد توجه قرار دهد باید 

آن  ممکن است ضروری بداند كه از مدیران اجرایی بخواهد اهمیتت بتالقوه  حسابرس رویدادها یا شرایطی تشخیص داده شوند، 

رویدادها یا شرایط را بر ارزیابی ختود از توانتایی واحتد تجتاری بته ادامته فعالیتت متورد بررستی قترار دهنتد. در ایتن شترایط،              

 كاربرد دارند. 16ی مطرح شده در بند ها روش

یص رویدادها یتا  حسابرسی به منظور تشخ های روشغیر از پرس و جو از مدیران اجرایی، حسابرس مسئولیتی برای اجرای سایر  .14 –ت

ای فراتر از دوره ارزیتابی شتده توستط    توانند تردید عمده نسبت به توانایی واحد تجاری به ادامه فعالیت در دورهشرایطی كه می

متاه   12عنوان گردید، دوره ارزیابی مدیران اجرایی حداقل  13كه در بند گونه  همانمدیران اجرایی ایجاد كنند، به عهده ندارد. 

 مالی است.   های صورتریخ از تاپس 

 (16بند  رک:) الزم در صورت تشخیص رویدادها یا شرایطي حسابرسی ها روش

  تواند شامل موارد زیر باشد:می 16سودمند برای انجام الزام مندرر در بند ی حسابرسی ها روش .15 –ت

 مالی مربوطهای بینی پیشنقدی، سود و دیگر  های جریانبینی و مذاكره با مدیران اجرایی درباره پیش تحلیل و تجزیه. 

 ریواحد تجادر دسترس ای  دوره میان مالی یها صورتآخرین  مذاكره درباره و تحلیل و تجزیه. 

  .مطالعه شرایط قراردادهای تسهیالت مالی دریافتی و انتشار اورا  مشاركت و تعیین موارد احتمالی نقض آنها 

  های ذیربط واحتد تجتاری بته منظتور یتافتن نکتات       صاحبان سهام، هیئت مدیره و كمیتهمطالعه صورتجلسات مجام  عمومی

 شده در خصوص مشکالت تأمین مالی.مطرح
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 و معقتول  علیه واحد تجتاری   مطرح شدهو ادعاهای  درباره وجود دعاوی حقوقی تجاریواحد حقوقی  از مشاور جو و پرس

 آثار مالی آنها. وردآبربودن ارزیابی مدیران اجرایی از پیامد و 

 حمایتت متالی از    ثالث بترای اشخاص با اشخاص وابسته و  شده انجاموجود، وجاهت قانونی و قابلیت اجرای توافقهای  تایید

  .  مورد نیاز واحد تجاریواحد تجاری و تداوم آن و ارزیابی توانایی مالی این اشخاص در تأمین وجوه 

 مشتریان. )انجام نشده( های بازارشخصوص سف در تجاریواحد های  برنامه ارزیابی 

  بته منظتور تشتخیص رویتدادهایی كته       متالی  هتای  صتورت تتاریخ   از پسرویدادهای  مربوط بهی حسابرسی ها روشاجرای

 دهد. دهد یا به هرترتیب آن را تحت تأثیر قرار میتوانایی واحد تجاری به ادامه فعالیت را كاهش می

 استقراض. تامکاناوجود، شرایط و كفایت  تایید 

  و بررسی آنها مراج  نظارتیاقدامات موجود در خصوص كسب گزارشهای. 

  ها دارایی كنارگذاریهای فروش، واگذاری یا برنامهتعیین كفایت حمایت از. 

 ب(-16بند  رک:براي اقدامات آتی ) ان اجراییمدیرهاي  برنامه ارزیابی

ران اجرایتی  مدیجو از  و پرس تواند شاملیران اجرایی در قالب اقدامات آتی میشده توسط مدتدارک دیدههای  برنامه ارزیابی .16 –ت

انتداختن مختارر، یتا     تتاخیر  ، كتاهش یتا بته   هتا  بدهی، استقراض یا تجدید ساختار ها داراییكردن  نقد نظیر اقدامات درباره این

 افزایش سرمایه باشد.

 ان اجراییمدیردوره ارزیابی 

 :دده را انجام های زیرمقایسهممکن است ، حسابرس پ-16شده در بند  الزامیی ها روشبر  عالوه .17 – ت

  ها اطالعات عملکرد آن دورهبا های اخیر  دورهمربوط به  شده بینی پیشاطالعات مالی. 

  اطالعات عملکرد تا تاریخ بررسی.  دوره جاری با  شده ینیب شیپاطالعات مالی 

پتذیرش اولویتت پتایینتر در تستویه      طریتق  اشتخاص ثالتث از  مستتمر   حمایتت شتامل   جراییران امدیدر مواردی كه مفروضات  .18 – ت

ی هتای  مطالبات آنها نسبت به سایرین، تعهد به تزریق بیشتر وجوه و مناب  مالی، یا ضمانت واحتد تجتاری استت و چنتین حمایتت     

یه كتبی از اشتخاص  تاییدیاز به درخواست نممکن است برای توانایی واحد تجاری به ادامه فعالیت حایز اهمیت باشد، حسابرس 

یه در مورد قیود و شروط توافقات پشتوانه این حمایتهتا( را متورد توجته قترار دهتد و شتواهد الزم در       تاییدثالث)از جمله كسب 

 ی را كسب نماید. های خصوص توانایی این اشخاص برای انجام چنین حمایت
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 ث(-16)رک: بند یه کتبیتایید

شده  كسبحسابرسی شواهد  به عنوان پشتوانه 16بند مندرر در فراتر از الزام را  یه كتبی خاصیتایید مناسب بداند كهاست  کنحسابرس مم .19-ت

 كسب كند. ها  با ارزیابی تداوم فعالیت و عملی بودن این برنامه ارتباطدر برای اقدامات آتی  ان اجراییهای مدیر در خصوص برنامه

 حسابرس  هايگیري نتیجه

و  18)رک: بنددهاي   ندد نک جادیا تیادامه فعال هب تجاريواحد  ییتوانا نسبت به  عمده يدیترد توانندمیرویدادها یا شرایطی که  در ارتباط با با اهمیت وجود ابهام

19)  

 تواننتد یكه ماشاره دارد  به رویدادها یا شرایطی ابهامات مربوط به ،1در استاندارد حسابداری “ ابهام با اهمیت” كاربرد اصطالح .20 –ت

 .دنشو افشامالی  یها صورتو باید در  دنكن جادیا تیادامه فعال هب تجاریواحد  ییتوانا نسبت به  عمده یدیترد

  کفایت افشا در مواري که وجود اینگونه رویدادها و شرایط مشخص شده است و ابهامی بااهمیت وجود دارد

 ایها به گونته و احتمال وقوع آنرویدادها یا شرایط   بالقوه آثارمیزان   كه آیدمیوجود به   ر مواردید  بااهمیت  ابهام ،18بند طبق  .21 –ت

 هتای  صتورت كننده نبتودن  یا گمراهارائه منصفانه(  یها چارچوب در) برای دستیابی به ارائه منصفانه ی مناسب آنهاافشا  باشد كه

گیری در مورد وجود یا نبود اینگونه متوارد  ، حسابرس ملزم به نتیجه18ند . طبق بضروری باشدرعایت(  یها چارچوب)در  مالی

كند یا خیتر و در صتورت ارائته    ابهام با اهمیت است، صرفنظر از اینکه آیا چارچوب گزارشگری مالی مربوط آن را تعری  می

 تعریفی از ابهام با اهمیت، نحوه تعری  آن در چارچوب مذكور چگونه است.

شده در بند ، مسائل مطرحمالی های صورت شده در افشا اطالعاتآیا  است كهاین موضوع  حسابرس ملزم به تعیین ،19د بنطبق  .22-ت

شده در مورد ابهام بااهمیت بتا توجته بته    دهد یا خیر. همچنین حسابرس باید مشخص كند كه آیا اطالعات افشارا پوشش می 19

  دارد یا خیر. كفایتمات چارچوب گزارشگری مالی مربوط الزا

 (20)رک: بند  وجود ندارد بااهمیت میاما ابها مشخص شده است، ا شرایطرویدادها ی مواردي که وجود اینگونه در کفایت افشا

باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهتد كته    20در مواردی كه هیچگونه ابهام بااهمیتی وجود ندارد، حسابرس طبق بند حتی  .23 – ت

متالی در خصتوص رویتدادها یتا شترایطی كته        های صورتای الزامات چارچوب گزارشگری مربوط، افشای كافی در آیا بر مبن

فعالیت ایجاد كننتد، صتورت گرفتته استت یتا خیتر. در چتارچوب         تجاری به ادامه توانند تردید عمده نسبت به توانایی واحدمی

 ه باشد:  گزارشگری مالی مربوط، ممکن است افشای موارد زیر الزامی شد

 ،رویدادها یا شرایط اصلی 

 تجاری در ایفای تعهداتشبا توانایی واحد  در ارتباط مذكوررویدادها یا شرایط  اهمیت ارزیابی مدیران اجرایی از میزان، 

 یایط مذكوراثر رویدادها یا شرا ان اجرایی برای كاهشهای مدیر برنامه ، 

 انجام شده است ادامه فعالیت هب تجاریتوانایی واحد زیابی ران اجرایی كه در راستای ارعمده مدی های قااوت. 
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 هاي حسابرس بر گزارش ويگیري آثار نتیجه

 (21)رک: بند  تداوم فعالیت يحسابدار يمبنا مناسب نبودن بکارگیري

در  بکتارگیری آن ، حستابرس  قااوت ، اما بهباشد تهیه شدهمبنای حسابداری تداوم فعالیت بکارگیری با مالی  یها صورتاگر  .24 –ت

متالی نظتر متردود اظهتار كنتد، صترفنظر از اینکته در         هتای  صورتحسابرس باید نسبت به باشد، نمناسب مالی  یها صورتتهیه 

 مالی صورت گرفته است یا خیر. های صورتخصوص مناسب بودن بکارگیری این فرض، افشای مناسبی در 

 مالی بر یها صورتبه تهیه  ملزم ان اجراییمدیرمناسب نیست، موجود در شرایط تداوم فعالیت مبنای حسابداری  كه استفاده از در مواردی .25 –ت

 ،پتذیرش استت   قابتل موجتود  در شرایط  هیتصفگیری كند كه مبنای نتیجه شرایط اگر حسابرس چنین ایندر  .باشندمی تصفیهمبنای اساس 

را انجام دهد. حسابرس ممکتن استت بتوانتد نستبت بته       هیتصفیری مبنای تهیه شده با بکارگ مالی های صورت حسابرسی تواندمیحسابرس 

 شتده در تهیته  بکارگرفتهی رمبنای حسابداافشای كافی در مورد اینکه  همشروط ب نشده ارائه كند،مالی یادشده، اظهارنظر تعدیل های صورت

در گزارش حسابرس  7061ب خاص را طبق استاندارد ، صورت گرفته باشد، اما ممکن است افزودن ی  بند تأكید بر مطلمالی های صورت

  كنندگان را به مبنای حسابداری جایگزین و دالیل بکارگیری آن جلب كند. ضروری بداند تا به این وسیله توجه استفاده

 (23و  22)رک: بندهاي  لیت وجود دارددر مورد تداوم فعابااهمیت  یابهام شرایطی که علی رغم وجودمبناي حسابداري تداوم فعالیت  مناسب بودن بکارگیري

-بخش جداگانه ختصاص. اباشدمیكنندگان توسط استفادهی مالی ها صورتبرای درک  مهم ایمسئلهتشخیص ابهام بااهمیت،  .26 –ت 

كننتدگان   استتفاده  تداوم فعالیت وجتود دارد،  با ارتباطدر بااهمیت  یكه ابهام واقعیتاشاره به این  برای  ای از گزارش حسابرس

 كند. می هشیاررا نسبت به این شرایط 

 گزارش حسابرس در ارتباط با تداوم فعالیت ارائه شده است.  از  یی تشریحیها مثال ،یوست این استانداردپدر  .27-ت

. استت مشتخص گردیتده    ،در هر ی  از شرایط توصتی  شتده ارائته شتود    در گزارش حسابرس  ی كه بایدحداقل اطالعات ،22بند در  .28-ت

 موارد زیر را توضیح دهد:بتواند  مثال ه عنوانب كند تاارائه  اطالعات مذكور برای تکمیل بیشتری رااطالعات  تواندیحسابرس م

  یا2شودای مهم تلقی می مسئله ،كنندگان استفادهی مالی توسط ها صورتبااهمیت برای درک  یابهام وجوداینکه ، 

  (1-)رک: بند ت رخورد شده استبنه چگودر حسابرسی  مسئله این بااینکه 

 (22)رک: بند  یمال یها صورتدر  تیابهام بااهمكافی  یافشا

برای مواردی است كه حسابرس شواهد حسابرستی كتافی    از گزارش حسابرس اینمونه ،پیوست این استاندارد 1 مثال تشریحی .29 –ت

ی مالی توسط مدیران اجرایتی  ها صورتفعالیت در تهیه مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم خصوص و مناسب در 
 

 “(1401شده  تجدیدنظر) مستقل بندهای تأكید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس”، 706استاندارد حسابرسی .  1

 4ند ، ب 706استاندارد حسابرسی  .2
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ی مالی صتورت  ها صورتافشای كافی آن در با اهمیت در خصوص تداوم فعالیت وجود دارد كه  یكسب كرده است، اما ابهام

 امهتای قابتل استتفاده در گتزارش حستابرس در تمت      بنتدی یی تشتریحی از جملته  ها مثال، 7001گرفته است. در پیوست استاندارد 

  واحدهای تجاری به منظور توصی  مسؤلیت هیئت مدیره و حسابرس در ارتباط با تداوم فعالیت ارائه شده است.  

 ی مالیها صورتبا اهمیت نسبت به تداوم فعالیت در ابهام كافی نبودن افشای 

اظهتارنظر مشتروط و   بتا   ترتیتب بته   یی از گتزارش حستابرس  هتا  مثتال شتامل  پیوستت ایتن استتاندارد،     3و  2 ی تشتریحی ها مثال .30 –ت

مناسب بتودن بکتارگیری مبنتای     خصوص دركه حسابرس شواهد حسابرسی كافی و مناسب  است در مواردی ،مردوداظهارنظر

ی مالی توسط مدیران اجرایی كسب كرده استت، امتا افشتای كتافی در متورد ابهتام       ها صورتحسابداری تداوم فعالیت در تهیه 

 . بااهمیت صورت نگرفته باشد

، دنشتو  عمتده محستوب متی    ،واحتد  ی متالی بته عنتوان یت  مجموعته     هتا  صورتابهام كه برای  متعدد صورت وجود موارددر  .31 –ت

بنتد   شتده در درر مطالب عنوانبه جای  ی مالی راها صورتنسبت به عدم اظهارنظر  ،در موارد بسیار نادر ممکن استحسابرس 

 .شده استاین موضوع ارائه  در خصوص های الزمودرهنم ،705استاندارد در  مناسب بداند.، 22

 (23و  22)رک: بندهای  نظارتیمراج  رسانی به  اطالع

، كنتد تلقتی متی  گتزارش ختود ضتروری    مسائل مرتبط با تداوم فعالیت را در ، اشاره به تجاریهنگامی كه حسابرس ی  واحد  .32 –ت

   داشته باشد.به عهده طبق قوانین و مقررات نیز در این زمینه را مربوط  نظارتی به مراج رسانی  ممکن است وظیفه اطالع

 (24)رک: بند  یابیارزتحت پوشش گسترش دوره  ای تیبه ادامه فعال تجاریواحد  ییتوانا یابیارز به انجام  ان اجراییمدیر مایل نبودن

بته  كند كه توانایی واحد تجتاری   درخواسترایی بر این باور باشد كه باید از مدیران اجممکن است حسابرس ، مواردبرخی  در .33 –ت

بته انجتام ایتن كتار      ران اجرایتی تمتایلی  اگتر متدی   .دهندگسترش  كنند یا دوره تحت پوشش ارزیابی راارزیابی  فعالیت راادامه 

 مناستب باشتد، زیترا كستب شتواهد     اظهار نظر مشروط یا عدم اظهتارنظر در گتزارش حستابرس    ممکن است ارائه باشند، نداشته 

ی مالی توستط متدیران اجرایتی،    ها صورتسب درباره بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت در تهیه احسابرسی كافی و من

 .، مقدور نیستندهدهمدیران اجرایی در این خصوص یا وجود عوامل تخفی های  برنامهنظیر 

 

 “(1401های مالی )تجدیدنظر شده  اظهارنظر و گزارشگری نسبت به صورت”، 700استاندارد حسابرسی .  1
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 پیوست:

 (۳0-تو  2۹-ت، 2۷-ت های)رک: بند

 با تداوم فعالیت ارتباطبرس در از گزارش حسا ی تشریحیها مثال

بتا   یابهتام  مواردی كه حسابرس به این نتیجته رستیده استت كته     درنشده اظهارنظر تعدیلگزارش حسابرس با  :1 مثال تشریحی

 .صورت گرفته است مالیی ها صورتدر این موضوع  كافی یو افشا تداوم فعالیت وجود دارد ارتباط بادر  اهمیت

بااهمیتت   یابهتام  مواردی كه حسابرس به این نتیجه رسیده است كه دراظهارنظر مشروط حسابرس با گزارش  :2 مثال تشریحی

 .این ابهام، تحری  شده است ی مالی به دلیل افشای ناكافیها صورتو  تداوم فعالیت وجود دارد ارتباط بادر 

ن نتیجه رسیده است كه ابهامی با اهمیتت و  مواردی كه حسابرس به ایدر اظهارنظر مردود گزارش حسابرس با  :3 مثال تشریحی

صتورت نگرفتته    های مالی در صورتاین موضوع دارد و افشای كافی  وجوددر ارتباط با تداوم فعالیت  )اساسی( فراگیر

  است.
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نشده در مواردی كه حسابرس به این نتیجه رسیده استت كته   گزارش حسابرس با اظهارنظر تعدیل -1مثال تشریحی 

هتای متالی صتورت     ی با اهمیت در ارتباط با تداوم فعالیت وجود دارد و افشای كافی این موضتوع در صتورت  ابهام

 گرفته است.

 مفروضات:

  از ی  چارچوب ارائه منصفانه استفاده متی در بورس كه شده ی مالی ی  شركت پذیرفتهها صورتمجموعه كامل-

در این حسابرسی كاربرد  600نیست )یعنی استاندارد  حسابرسی مذكور، حسابرسی گروه كند، حسابرسی شده است.

 ندارد(.

 چارچوب با مقاصد عمتومی( تهیته   حسابداری )ی  ی مالی توسط هیئت مدیره شركت طبق استانداردهای ها صورت

 شده است.

 در قرارداد حسابرسی توصی  شده است.   210ی مالی طبق استاندارد ها صورتی هیئت مدیره در قبال ها مسئولیت 

 مناسب است. )مقبول( نشدهتعدیل نظراظهارارائه كسب شده به این نتیجه رسیده است كه  حسابرس بر اساس شواهد 

 است.  1ای جامعه حسابداران رسمی ایرانالزامات اخالقی مربوط كه در حسابرسی بکار رفته است، آیین رفتار حرفه 

  ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یتا شترایطی   ه كحسابرس بر اساس شواهد كسب شده به این نتیجه رسیده است

ابهتام  كتافی  توانایی شتركت بته ادامته فعالیتت ایجتاد كنتد، وجتود دارد. افشتای          نسبت بهتواند تردیدی عمده كه می

 است. صورت پذیرفتهی مالی ها صورتبااهمیت در 

  رسانی شده است.اطالع 701مسائل عمده حسابرسی طبق استاندارد 

 است. سایر اطالعات تشخیص ندادهكرده و تحری  با اهمیتی را در  دریافتسایر اطالعات را  حسابرس 

 قوانین به عهده دارد. ی گزارشگری دیگری نیز طبقها مسئولیتی مالی، ها صورتبر حسابرسی  حسابرس، عالوه 

 

 شود. سابرسی اشاره میای سازمان ح توسط سازمان حسابرسی انجام شود، به آیین رفتار حرفه بدیهی است در صورتیکه حسابرسی واحد تجاری .1
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 گزارش حسابرس مستقل

 به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شرکت نمونه )سهامی عام(

 ي مالیها صورت یحسابرسرش گزا

 اظهارنظر 

ی سود و زیان، ستود  ها صورتو  14×1اسفند  29)سهامی عام( شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ  ی مالی شركت نمونهها صورت

 ،تتا ...  1ی توضیحی ها یادداشتی نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و ها جریانو زیان جام ، تغییرات در حقو  مالکانه، و 

 توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

، و عملکرد متالی  14×1 اسفند 29( در تاریخ عامشده، وضعیت مالی شركت نمونه )سهامی  ی مالی یادها صورتنظر این مؤسسه،  به

حستابداری، بته    های بااهمیت، طبق استتانداردهای   مزبور، از تمام جنبه ی نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخها جریانو 

 .دهد نشان مینحو منصفانه 

 اظهارنظر مبانی

هتا در بختش    طبتق ایتن استتاندارد    مؤسسته ی هتا  مسئولیتطبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است.  این مؤسسه حسابرسی

جامعه  یا توصی  شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفهی مال یها صورت یحسابرسدر  حسابرس یها مسئولیت

ی اخالقی را طبق الزامات مذكور انجام ها مسئولیتو سایر  است، مستقل از شركت  نمونه )سهامی عام( حسابداران رسمی ایران

 كافی و مناسب است. ،شده به عنوان مبنای اظهارنظر داده است. این موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسی كسب

 الیتبا تداوم فع ارتباطابهام با اهمیت در 

زیتان ختالص   دهتد  نماید كه نشان متی جلب می یمال یها صورت....  یحیتوضنظر مجم  عمومی صاحبان سهام را به یادداشت 

ی جاری ها بدهیتاریخ  آنو در  استریال میلیون ... رابر ب 14×1اسفند  29برای سال مالی منتهی به  نمونه )سهامی عام( شركت

بیان  ی مالیها صورت....  یادداشت توضیحیدر كه  گونههمان است. آن ی جاریها دارایی از تربیشریال میلیون ...  مبلغ شركت

بااهمیت وجود  ید كه ابهامدهنشان میمذكور این رویدادها یا شرایط همراه با سایر مسائل مطرح شده در یادداشت است  شده

مؤسسته  ایتن  اظهتارنظر  بتر   مفتاد ایتن بنتد   یت ایجاد كنتد.  به ادامه فعال شركتتوانایی  نسبت بهتردیدی عمده تواند  میدارد كه 

  .است تأثیری نداشته

 مسائل عمده حسابرسی

 یدارا ،یدوره جتار  یمتال  یهتا  صتورت  یحستابرس، در حسابرست   یا است كه به قااوت حرفه یمسائل ،یمنظور از مسائل عمده حسابرس

مجموعه واحد، و به منظتور اظهتارنظر نستبت      یبه عنوان  یمال یاه صورت یمسائل در چارچوب حسابرس نی. اندا بوده تیاهم نیشتریب
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شتده در  عالوه بر مستئله مطترح   .شود یمسائل ارائه نم نینسبت به ا یا ، و اظهارنظر جداگانهندا ، مورد توجه قرار گرفتهیمال یها صورتبه 

-رستانی متی  مده حسابرسی كه در گزارش حسابرس اطتالع مسائل زیر به عنوان مسائل ع بخش ابهام با اهمیت در ارتباط با تداوم فعالیت،

 :اندشود، تعیین شده

   [شودتوصی  می 701]در این قسمت، هر ی  از مسائل عمده حسابرسی طبق استاندارد

 سایر اطالعات

به مثال تشتریحی   -شود ( انجام می1401 )تجدیدنظر شده 720طبق الزامات گزارشگری استاندارد  “اطالعات ریسا” ]گزارشگری در مورد
 مراجعه شود.[( 1401)تجدیدنظرشده  720استاندارد  2در پیوست  1

 ي مالیها صورتقبال  هیئت مدیره در هاي مسئولیت

 700منتدرر در استتاندارد    1به مثال تشریحی  -شودانجام می (1401 )تجدید نظر شده 700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود. [( 1401 )تجدید نظر شده

 ي مالیها صورتي حسابرس در حسابرسی ها مسئولیت

 700منتدرر در استتاندارد    1به مثال تشتریحی   -شود( انجام می1401)تجدید نظر شده 700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود.[ (1401شده )تجدید نظر 

 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

 700منتدرر در استتاندارد    1به مثال تشتریحی   -شودانجام می( 1401 )تجدید نظر شده 700ین خصوص،گزارشگری طبق استاندارد در ا]

 [مراجعه شود.( 1401 )تجدید نظر شده

 

 ]اماای مدیر مسئول كار و شری  یا فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه[  ]تاریخ گزارش حسابرس[

 

 شود[ سربرگ مؤسسه حسابرسی درر می معموال  در -]نشانی حسابرس
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گزارش حسابرس با اظهارنظر مشروط در مواردی كه حسابرس به این نتیجه رسیده استت كته ابهتامی    -2مثال تشریحی 

 های مالی به دلیل افشای ناكافی این ابهام، تحری  شده است. بااهمیت در ارتباط با تداوم فعالیت وجود دارد و صورت

 مفروضات:

  كنتد،  از یت  چتارچوب ارائته منصتفانه استتفاده متی      در بورس كته  شده  ی مالی ی  شركت پذیرفتهها صورتكامل مجموعه

 در این حسابرسی كاربرد ندارد(. 600حسابرسی مذكور، حسابرسی گروه نیست )یعنی استاندارد  حسابرسی شده است.

 ( استتفاده  یچارچوب بتا مقاصتد عمتوم     ی) یحسابدار یشركت از استانداردها یمال یصورتها هیته یبرا رهیمد ئتهی

 كرده است.

 در قرارداد حسابرسی توصی  شده است.   210ی مالی طبق استاندارد ها صورتی هیئت مدیره در قبال ها مسئولیت 

 است.  1ای جامعه حسابداران رسمی ایرانالزامات اخالقی مربوط كه در حسابرسی بکار رفته است، آیین رفتار حرفه 

   د نت توانابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شترایطی كته متی   كه بر اساس شواهد كسب شده به این نتیجه رسیده است حسابرس

بته  ی متالی،  هتا  صتورت ... یادداشتت توضتیحی  در . د، وجتود دارد نتوانایی شركت به ادامه فعالیت ایجاد كن نسبت به تردیدی عمده

اثتر افتزایش    ی متالی بته  هتا  صتورت در بتا وجتود ایتن،    هیالت مذكور اشاره شده استت.  دریافتی و سررسید تس مالی تسهیالت مبلغ

 ای نشده است.  چنین وضعیتی گویای ابهامی بااهمیت است اشارهتسهیالت شركت یا دسترسی شركت به تسهیالت بیشتر یا اینکه 

 به دلیل اینکه اثر افشای ناكافی ابهام با اهمیت است.  یحاوی تحریف ،ی مالی بدلیل افشای ناكافی ابهام بااهمیتها صورت

 ارائه شده است.غیر فراگیر است، اظهارنظر مشروط  لیوی مالی با اهمیت ها صورتبااهمیت بر 

  رسانی شده است.اطالع 701مسائل عمده حسابرسی طبق استاندارد 

 دهد یقرار م ریتحت تأث زیرا ن“ اطالعات ریسا”شده است،  یمال یها صورتكه سبب اظهارنظر مشروط نسبت به  ای مسئله. 

 قوانین به عهده دارد. ی گزارشگری دیگری نیز طبقها مسئولیتی مالی، ها صورتبر حسابرسی  حسابرس، عالوه 

 

 شود. ای سازمان حسابرسی اشاره می توسط سازمان حسابرسی انجام شود، به آیین رفتار حرفه بدیهی است در صورتیکه حسابرسی واحد تجاری.  1
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 ش حسابرس مستقلرگزا

 به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شرکت نمونه )سهامی عام(

 ي مالیها صورت یحسابرسگزارش 

 اظهارنظر مشروط

ی ستود و زیتان، ستود و    هتا  صتورت و  14×1اسفند  29شركت نمونه)سهامی عام( شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ  ی مالیها صورت

 ،تتا ...  1ی توضتیحی  هتا  یادداشتت ی نقدی برای سال مالی منتهتی بته تتاریخ مزبتور، و     ها جریانزیان جام ، تغییرات در حقو  مالکانه، و 

 توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

شتده، وضتعیت متالی شتركت      ی متالی یتاد  هتا  صورتمبانی اظهارنظر مشروط،  خشباستثنای آثار مورد مندرر در  ین مؤسسه، بهنظر ا به

ی نقدی آن را برای سال مالی منتهی بته تتاریخ مزبتور، از تمتام     ها جریانو عملکرد مالی و  ،14×1 اسفند 29یخ نمونه )سهامی عام( در تار

 دهد. منصفانه نشان می نحو به، اردهای حسابداریطبق استاندهای بااهمیت،  جنبه

 مشروط اظهارنظر ینابم

آن بایتد در  و مبلتغ  خواهتد شتد   سررسید  14×2 اردیبهشت 20در تاریخ ی مالی، ها صورت... یادداشت توضیحی به شرح تسهیالت مالی 

را  یت متذكور را تمدیتد یتا تستهیالت جدیتد     شده بازپرداخت شود. شركت تا تاریخ تهیه این گتزارش نتوانستته استت تستهیال    یاد تاریخ

شركت به ادامه فعالیت ایجتاد  تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی دهنده ابهامی بااهمیت است كه میكند. این شرایط نشان آن جایگزین

 ی مالی صورت نگرفته است.ها صورتكند. افشای كافی این موضوع در 

 یهتا  مستئولیت ی مؤسسه طبق این استانداردها در بختش  ها مسئولیتحسابرسی انجام شده است. حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای 

حستابداران رستمی   جامعته  ای  آیتین رفتتار حرفته   الزامتات  ی توصی  شده است. این مؤسسه طبق مال یها صورت یحسابرس درحسابرس 

ی را طبتق الزامتات متذكور انجتام داده استت. ایتن موسسته        ی اخالقت ها مسئولیت)سهامی عام( است و سایر  ایران، مستقل از شركت نمونه

  كافی و مناسب است. ،شده به عنوان مبنای اظهارنظرمشروط اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسی كسب

 سایر اطالعات 

ال تشتریحی  به مث -شود انجام می( 1401 )تجدیدنظر شده 720طبق الزامات گزارشگری استاندارد  “اطالعات ریسا”]گزارشگری در مورد 
برای توصی   4در مثال تشریحی  “اطالعات ریسا”بخش  بندمراجعه شود. آخرین ( 1401 )تجدیدنظر شده 720استاندارد  2در پیوست  4

 دهد، درر شده است.[  را نیز تحت تأثیر قرار می “اطالعات ریسا”مسئله خاصی كه موجب اظهارنظر مشروط شده و 

 مسائل عمده حسابرسی

ی متالی دوره جتاری، دارای   هتا  صتورت ای حستابرس، در حسابرستی    ائل عمده حسابرسی، مسائلی است كه به قااوت حرفهمنظور از مس

ی مالی به عنوان ی  مجموعه واحد، و به منظتور اظهتارنظر نستبت    ها صورتاند. این مسائل در چارچوب حسابرسی  بیشترین اهمیت بوده
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شتود. عتالوه بتر مستائل      ای نسبت به این مسائل ارائته نمتی   و اظهارنظر جداگانه ندا گرفته ی مالی، مورد توجه و رسیدگی قرارها صورتبه 

شتود،   رستانی متی   درر شده در بخش مبانی اظهارنظر مشروط، مسائل زیر به عنوان مسائل عمده حسابرسی كه در گزارش حسابرس اطالع

 :اند تعیین شده

 شود.[ توصی  می 701استاندارد ]در این قسمت، هر ی  از مسائل عمده حسابرسی طبق 

 ي مالیها صورتقبال  هیئت مدیره در هاي مسئولیت

 700منتدرر در استتاندارد    1به مثال تشریحی  -شودانجام می (1401 )تجدید نظر شده 700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود. [( 1401 )تجدید نظر شده

 ي مالیها ورتصي حسابرس در حسابرسی ها مسئولیت

 700منتدرر در استتاندارد    1به مثال تشریحی  -شودانجام می( 1401 )تجدید نظر شده 700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود.[( 1401شده )تجدیدنظر

 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

 700منتدرر در استتاندارد    1به مثتال تشتریحی    -شودانجام می( 1401 ده)تجدید نظر ش 700در این خصوص،گزارشگری طبق استاندارد 

 [مراجعه شود.( 1401 )تجدید نظر شده

 

 ]اماای مدیر مسئول كار و شری  یا فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه[  ]تاریخ گزارش حسابرس[

 

 شود[ معموال  در سربرگ مؤسسه حسابرسی درر می -]نشانی حسابرس
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گزارش حسابرس با اظهارنظر مردود در مواردی كه حسابرس به این نتیجه رسیده است كه ابهامی با اهمیتت   - 3مثال تشریحی 

 صورت نگرفته است. یمال یها در صورتو فراگیر )اساسی( در ارتباط با تداوم فعالیت وجود دارد و افشای كافی این موضوع 

 مفروضات: 

  كند، حسابرسی شده استت.   كه از ی  چارچوب ارائه منصفانه استفاده می رسیغیربو ی مالی ی  شركتها صورتمجموعه كامل

 دارد(.نكاربرد در این حسابرسی  600استاندارد  یعنی)حسابرسی مذكور، حسابرسی گروه نیست 

 ت.( استفاده كرده اسیچارچوب با مقاصد عموم  ی) یحسابدار یشركت از استانداردها یمال یصورتها هیته یبرا رهیمد ئتهی 

 در قرارداد حسابرسی توصی  شده است 210استاندارد  طبق یمال یها صورتدر قبال  ی هیئت مدیرهها مسئولیت. 

 است. 1ای جامعه حسابداران رسمی ایران الزامات اخالقی مربوط كه در حسابرسی بکار رفته است، آیین رفتار حرفه 

 توانتد  متی رویدادها یتا شترایطی كته    ارتباط با در  تیبااهم یابهام كسب شده به این نتیجه رسیده است كه حسابرس بر اساس شواهد 

ی افشتا ضمنا   شركت در آستانه ورشکستگی است.وجود دارد و  ،كندبه ادامه فعالیت ایجاد  شركتتوانایی نسبت به  تردیدی عمده

ی متالی  هتا  صتورت بر این اطالعات ف اثر حذاز آنجاكه است.  صورت نگرفتهی مالی ها صورتبا ابهام بااهمیت در  ارتباطدر  الزم

 شود.ارائه می اظهارنظر مردود )اساسی( است بااهمیت و فراگیر

  نیست و قصد انجام این كار را ندارد.  701حسابرسی طبق استاندارد  مسائل عمدهرسانی ملزم به اطالعحسابرس 

 دهد.قرار می ریثأتحت ترا نیز  “اطالعات سایر”، شده است یمال یها صورتنسبت به  ردودكه سبب اظهارنظر م ای مسئله 

 دارد. ن به عهدهیانوهای گزارشگری دیگری نیز طبق ق مسئولیت ،های مالی حسابرس، عالوه بر حسابرسی صورت 

 ش حسابرس مستقلگزار

 (سهامی خاصبه مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شرکت نمونه )

 ي مالیها صورت یحسابرسگزارش 

 اظهارنظر مردود

ی سود و زیان، سود و زیان جام ، تغییرات ها صورتو  14×1اسفند  29( شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ سهامی خاص) ی مالی شركت نمونهها تصور

 ت.توسط این مؤسسه حسابرسی شده اس ،تا ... 1ی توضیحی ها یادداشتی نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و ها جریاندر حقو  مالکانه، و 

ی مالی یاد شتده،  ها صورتنظر مردود،  مبانی اظهاربخش مندرر در  شده به شرحناطالعات افشا بودن  یاساس لیبه دلنظر این مؤسسه،  به

 ،را برای سال مالی منتهی به تتاریخ مزبتور   آنی نقدی ها جریان، و عملکرد مالی و 14×1  اسفند 29در تاریخ ه وضعیت مالی شركت نمون

 

 شود. سی اشاره میای سازمان حسابر توسط سازمان حسابرسی انجام شود، به آیین رفتار حرفه بدیهی است در صورتیکه حسابرسی واحد تجاری . 1
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 دهد. منصفانه نشان نمی نحو بهدهای حسابداری، طبق استاندار

 مبانی اظهار نظر مردود

استت تستهیالت   نتوانستته   شركت. گردیدمیبازپرداخت  14×1اسفند  29تاریخ تا و باید است  فرا رسیده شركتمالی  تسهیالتسررسید 

توانتد  استت كته متی    اساستی  یوجود ابهتام ده دهن نشان وضعیتاین . استورشکستگی  در حال بررسی و را تمدید یا تجدید كندمذكور 

 صورت نگرفته است. یمال یها صورتموضوع در  نیا یكاف یافشا به ادامه فعالیت ایجاد كند. شركتتوانایی  نسبت بهده مع یتردید

 یهتا  ستئولیت ماستانداردها در بختش  این ی مؤسسه طبق ها مسئولیتحسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. 

ای جامعته حستابداران رستمی     شده است. این مؤسسه طبق الزامتات آیتین رفتتار حرفته     توصی  ی مالیها صورت یحسابرس درحسابرس 

ی اخالقی را طبق الزامات مذكور انجتام داده استت. ایتن موسسته اعتقتاد دارد كته       ها مسئولیتو سایر  است شركت نمونه ایران، مستقل از

 شده به عنوان مبنای اظهارنظر مردود، كافی و مناسب است. شواهد حسابرسی كسب

 سایر اطالعات 

به مثال تشتریحی   -شود انجام می( 1401 )تجدیدنظر شده 720طبق الزامات گزارشگری استاندارد  “اطالعات ریسا”]گزارشگری در مورد 

 برای توصی  5در مثال تشریحی  “اطالعات ریسا”ش بخ بندمراجعه شود. آخرین ( 1401 )تجدیدنظر شده 720استاندارد  2در پیوست  5
 دهد، درر شده است.[  را نیز تحت تأثیر قرار می “اطالعات ریسا”شده و  ردودخاصی كه موجب اظهارنظر ممسئله 

 ي مالیها صورتقبال  ي هیئت مدیره درها مسئولیت

 700منتدرر در استتاندارد    1به مثال تشتریحی   -شود می انجام( 1401)تجدید نظرشده  700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود. [( 1401)تجدید نظرشده 

 ي مالی ها صورتحسابرسی  در ي حسابرسها مسئولیت 

 700منتدرر در استتاندارد    1به مثال تشتریحی   -شود انجام می( 1401)تجدید نظرشده  700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود. [( 1401ه )تجدید نظرشد

 مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در

 700منتدرر در استتاندارد    1به مثال تشتریحی   -شود انجام می( 1401)تجدید نظرشده  700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود. [( 1401)تجدید نظرشده 

 

 كار و شری  یا فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه[]اماای مدیر مسئول   ]تاریخ گزارش حسابرس[

 

 شود[ معموال  در سربرگ مؤسسه حسابرسی درر می -]نشانی حسابرس


