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 لياتک

 دامنه کاربرد

بهه  ، گزارش حسابرس و محتواي شکل، همچنين وي مالي ها به صورت نسبتاظهارنظر  برايمسئوليت حسابرس  ،اين استاندارددر  .1

 .شود ميمطرح  ،ي ماليها حسابرسي صورت نتيجهعنوان 

پهردازد.   حسابرسهي در گهزارش حسهابرس مهي    مسهائل عمهده   رسهاني   به مسهئوليت حسهابرس در خصهوط اطهالع     7011استاندارد  .2

مطلهب  كيهد بهر   أبنهد ت  درج رس يها پردازند كه در صورت تعهديل اظههارنظر حسهاب    به اين موضوع مي، 7063 و 7052 هاياستاندارد

اسهتانداردها   برخي در چگونه تحت تأثير قرار خواهد گرفت.گزارش حسابرس ، شکل و محتواي يا ساير بندهاي توضيحي خاط

 ، مطرح شده است.گزارش حسابرس كاربرد داردصدورهنگام نيز الزامات گزارشگري كه 

در شده است.  با اين ديدگاه تدوينكاربرد دارد و با مقاصد عمومي ي مالي ها صورت مجموعه كامل در حسابرسي، اين استاندارد .3

مطهرح شهده    يک چارچوب با مقاصهد خهاط  تهيه شده براساس  ي ماليها صورتحسابرسي  مالحظات خاط در 8004استاندارد 

ايهن  پهردازد.   يمه ي صهورت مهال   يهک  اجهزاي  يها  يصورت مال حسابرسي يکمرتبط با به مالحظات خاط  8055استاندارد  .است

 دارند، نيز قابل استفاده است.كاربرد  805 و 800استانداردهاي  آن انجام كه درحسابرسي  در كارهاياستاندارد 

افهزاي    نيهاز بهه   و حسهابرس گزارشهگري  و قابليت مقايسهه  يکنواختي  نياز به مناسب بين توازن ايجادالزامات اين استاندارد هدف  .4

ايهن  . اسهت  كننهدگان  اسهتفاده  در گهزارش حسهابرس بهراي    تهر  مربهوط  ارائهه اطالعهات   از طريهق  حسابرس زارشگريگ سودمندي

. پهذيرد  مهي نيز پذيري براي انطباق با شرايط خاط را  اما نياز به انعطاف ،دهد ارتقا ميرا  در گزارش حسابرسيکنواختي  استاندارد

افهزاي   آن را اعتبهار  دهاي حسابرسي انجهام شهده اسهت    در مواردي كه حسابرسي طبق استانداريکنواختي در گزارش حسابرس، 

 كند. كمک ميتوسط آنان  عادي شرايط غيرو تشخيص از گزارش حسابرس  گانكنند  استفادهبهتر درك  به و دهد مي

 تاريخ اجرا

 االجرا است. شود، الزم يشروع مو پس از آن  1401 اول فرورديني مالي كه دوره مالي آنها از ها اين استاندارد براي حسابرسي صورت .5

 اهداف

 از: حسابرس عبارت استاهداف  .6

 شده، و كسباز شواهد حسابرسي حاصل براساس ارزيابي نتايج  ،ي ماليها به صورتنسبت  اظهارنظر الف.

 .مکتوبيک گزارش  در قالببه صورت شفاف اظهارنظر ارائه   ب.

 

 “حسابرسي در گزارش حسابرس مستقلمسائل عمده رساني  اطالع”، 701استاندارد حسابرسي  .1

 (“1401)تجديد نظرشده  مستقل اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس”، 705استاندارد حسابرسي  .2

 “(1401بندهاي تأكيد بر مطلب خاط و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل)تجديد نظرشده ”، 706استاندارد حسابرسي  .3

 “(1390دهمالحظات خاط در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاط )تجديدنظر ش”، 800استاندارد حسابرسي  .4

 “يصورت مال يک ياجزا يا يصورت مال يک يمالحظات خاط در حسابرس ”، 805استاندارد حسابرسي  .5
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 تعاريف

 :است   ا معاني مشخص شده براي آنها بکار رفتهزير ب اصطالحاتدر استانداردهاي حسابرسي،  .7

از  ،ي مهالي هها  صهورت  كهه  اسهت به اين نتيجه رسهيده  حسابرس  كه هنگامي ،حسابرس نظراظهار -نظر تعديل نشدهاظهار الف.

 .1شده است تهيهچارچوب گزارشگري مالي مربوط طبق  ،ي بااهميتها  تمام جنبه

نيازههاي اطالعهات مهالي مشهترك طيهف      تهأمين   بهه منظهور  رشگري مهالي كهه   چارچوب گزا -چارچوب با مقاصد عمومی  ب .

يها   منصهفانه ارائهه   چهارچوب . چارچوب گزارشگري مالي ممکهن اسهت   طراحي شده استكنندگان  اي از استفاده گسترده

 چارچوب رعايت باشد.

الزامهات   كنهد  ايجاب ميود كه ش اشاره به چارچوب گزارشگري مالي استفاده ميبراي  “منصفانهچارچوب ارائه ”اصطالح   

 :و رعايت شودچارچوب  آن

  منصهفانه بهه نحهو    ي مهالي ها براي ارائه صورت يران اجراييممکن است مد پذيرد كه مي ضمنييا  صريحبه صورت ،

 ، ارائه كنند.الزامي استمزبور طبق چارچوب  مشخصبه طور  افشاي آن كهآنچه ي  از باطالعاتي ناچار شوند 

 منصهفانه بهه نحهو    ي ماليها براي ارائه صورت مديران اجرايي ممکن است الزم باشد پذيرد كه مي به صورت صريح، 

در شهرايط بسهيار نهادر    فقهط   اينگونهه انحرافهات  رود  انتظار مهي  .شوندمزبور الزام چارچوب  ناچار به انحراف از يک

  .يابدت ضرور

ن چهارچوب  آشود كه رعايت الزامات  استفاده مي ماليبراي اشاره به چارچوب گزارشگري  “رعايتچارچوب ”اصطالح   

 2 .در آن به صورت ضمني يا صريح پذيرفته نشده استفوق مورد مفاد دو  اما ،است الزامي

 .چارچوب با مقاصد عمومي يک شده طبق ي مالي تهيهها صورت -ي مالی با مقاصد عمومیها صورت پ .

الزامهات   3 اسهت.  “ي مهالي بها مقاصهد عمهومي    هها  صهورت  مجموعهه كامهل  ”بهه معنهاي    ،“ي مهالي ها صورت” اصطالحدر اين استاندارد،  .8

مجموعهه كامهل    دهنهده  ي تشهکيل و اجهزا  ،ي مهالي هها  و محتهواي صهورت   ،نحهوه ارائهه، سهاختار    ،چارچوب گزارشهگري مهالي مربهوط   

 كند. ي مالي را مشخص ميها صورت

و  ،سهازمان حسابرسهي  منتشهر شهده توسهط     حسهابداري  يهها  اسهتاندارد  بهه معنهاي   “حسابداريي ها استاندارد” در اين استاندارد، اصطالح .9

سهازمان  ي حسهابداري بخه  عمهومي منتشهر شهده توسهط       هها  اسهتاندارد  يابهه معنه   “بخ  عمهومي  حسابداري ي ها استاندارد” اصطالح

    است. حسابرسي

 

 پردازد.  و چارچوب رعايت مي منصفانهبه عبارات مورد استفاده براي ارائه اين اظهارنظر در چارچوب ارائه  ، به ترتيب،26و  25بندهاي  .1

 ه ج13، بند “(1391كلي حسابرس مستقل و انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي )تجديدنظر شده اهداف ”، 200استاندارد حسابرسي  .2

 دهد. ر محتواي صورتهاي مالي را نشان مي 13، بند 200استاندارد حسابرسي  .3
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 الزامات

 ي مالیها به صورت نسبتاظهارنظر 

چهارچوب گزارشهگري مهالي مربهوط      طبهق  ،هاي بااهميت از تمام جنبه ،ي ماليها آيا صورت كه ظهارنظر كنددر اين باره احسابرس بايد  .10

 1،2 يا خير. است شده تهيه

بهه عنهوان    ،ي مهالي هها  صهورت  يها نبهودن   ي بهودن نسبت به عارگيري كند كه آيا  نتيجهدر اين خصوط  بايد  اظهارنظربه منظور حسابرس  .11

گيهري،   نتيجهه ايهن  بهراي   يها خيهر.   ، اطمينان معقول كسب كرده استاز تقلب يا اشتباه ناشي ي بااهميتها حريفاز ت ،يک مجموعه واحد

 زير را مدنظر قرار دهد: واردحسابرس بايد م

 ؛كسب شده است يا خيركافي و مناسب  شواهد حسابرسي اينکهمورد  در ،3303طبق استاندارد  حسابرس، گيري نتيجه الف.

بااهميهت   (مجمهوع  ايي يها در تنه به)ي اصالح نشده ها تحريف اينکهمورد  در ،4504حسابرس، طبق استاندارد ي گير نتيجه . ب

 و؛ است يا خير

 اين استاندارد. 15تا  12طبق بندهاي  الزمي ها ارزيابي . پ

چهارچوب گزارشهگري    الزامهات  طبهق  ،ههاي بااهميهت   از تمهام جنبهه   ،ي ماليها ارزيابي كند كه آيا صورترا  موضوعاين بايد حسابرس  .12

جانبهداري  ههاي   شهامل نشهانه   تجهاري، حسهابداري واحهد    عملياتهاي كيفي  اين ارزيابي بايد جنبهدر يا خير. است شده  تهيهمالي مربوط 

 (3-تتا  1-تي ها بند رك:. )مورد توجه قرار گيرد ،مديران اجرايي يها قضاوتدر احتمالي 

 :كه آيا ارزيابي كند بايد ،چارچوب گزارشگري مالي مربوطالزامات  نظر گرفتندر  حسابرس بابطور مشخص،  .13

در حسابرس . افشا شده است يا خيربه طور مناسب و بکارگرفته شده منتخب  حسابداريهاي  رويهاهم در صورتهاي مالي،  الف.

انهد    شده ارائهآيا آنها به صورت قابل فهم و اينکه  ،واحد تجاريبراي هاي حسابداري   مربوط بودن رويهاين ارزيابي بايد به 

 (4-)رك: بند ت ؛يا خير توجه كند

باشهند   ميو مناسب سازگاري داشته چارچوب گزارشگري مالي مربوط با  ،و بکار گرفته شدهمنتخب  هاي حسابداري رويه . ب

 ؛يا خير

 ؛رمعقول هستند يا خي مديران اجراييشده توسط  وردهاي حسابداري انجامابر . پ

حسابرس در اين ارزيابي  هستند يا خير.و قابل فهم  ،مقايسهقابل مربوط، قابل اتکا، اطالعات ارائه شده در صورتهاي مالي،  . ت

 توجه كند كه آيا: بايد

 

 پردازد.  و چارچوب رعايت مي فانهمنصبه عبارات مورد استفاده براي ارائه اين اظهارنظر در چارچوب ارائه  ،به ترتيب ،26و  25بندهاي  .1

 11، بند 200استاندارد حسابرسي  .2

   26، بند (“1393برخوردهاي حسابرس با خطرهاي ارزيابي شده )تجديدنظرشده ”، 330استاندارد حسابرسي  .3

   11، بند “ارزيابي تحريفهاي شناسايي شده در حسابرسي”، 450استاندارد حسابرسي  .4
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  آيا اين اطالعات بهه نحهو مناسهب    و اينکه  يا خير اند  شده درج، شده باشند درجدر صورتهاي مالي اطالعاتي كه بايد

 اند يا خير.  شده متمايزو  ،ي، تجميع يا تفکيکبند  طبقه

 مشهکل  موضوعات افشا شده را  صحيح درككه اطالعاتي اطالعات نامربوط يا  درجي مالي با ها صورت كليت ارائه

 (5-ت . )رك: بندشده است يا خير، تضعيف سازد مي

در  ارائهه شهده   بهر اطالعهات   يهدادهاي بااهميهت  معهامالت و رو  درك آثار مورد نظر به كنندگان استفادهبراي قادر ساختن  . ث

 (6-تبند  رك:؛ و )، افشاي كافي در صورتهاي مالي صورت گرفته است يا خيري ماليها صورت

 .، مناسب است يا خيرمالي يها ن صورتيواشامل عن ،ي ماليها در صورت شده استفاده و اصطالحات واژگان . ج

شهامل ايهن    بايهد  13و  12بنهدهاي   الزم طبقشود، ارزيابي  تهيه مي منصفانهچوب ارائه چاريک ي مالي طبق ها هنگامي كه صورت .14

از اينکه آيا صورتهاي مالي بهه  يا خير. ارزيابي حسابرس  است ارائه شده منصفانه نحوي مالي به ها صورتباشد كه آيا نيز موضوع 

 (9-تا ت 7-)رك: بندهاي ت باشد:زير  توجه به مواردبايد شامل ارائه شده است يا خير، منصفانه نحو 

 ي مالي، وها و محتواي صورت ،، ساختارارائه كليت الف(

ارائهه  كهه   انهد  شهده  مهنعکس در صهورتهاي مهالي   اي   گونهه بهه   صورتهاي مالي، ي مبناي تهيهمعامالت و رويدادهااينکه آيا  ب(

   يا خير. باشد حاصل شده منصفانه

توصهيف يها مهورد    ي مهالي  ها صورت در سباي منا  به گونه چارچوب گزارشگري مالي مربوط آيا كه كند ارزيابي حسابرس بايد .15

 (15-تا ت 10-)رك: بندهاي ت اشاره قرار گرفته است يا خير.

 اظهارنظر نوع

 ،ااهميهت ههاي ب  از تمهام جنبهه   ،ي ماليها صورت كندگيري  نتيجه كند كه ارائه  )مقبول( نظر تعديل نشدهبايد اظهار حسابرس زماني .16

 .است تهيه شدهچارچوب گزارشگري مالي مربوط طبق 

 :تعديل كند بايد اظهارنظر خود را در گزارش حسابرس، 705طبق استاندارد  زير،موارد در حسابرس  .17

، بهه عنهوان يهک مجموعهه     ي مهالي هها  به اين نتيجه برسد كهه صهورت  شده  كسببراساس شواهد حسابرسي اگر حسابرس  الف.

 يف بااهميت نيست؛ ياحراز تعاري  واحد،

مالي، ي ها صورت نبود تحريف بااهميت در دربارهگيري  كافي و مناسب براي نتيجه يشواهد حسابرساگر حسابرس نتواند  . ب

 .كسب كند به عنوان يک مجموعه واحد،

، حسهابرس بايهد در مهورد    دباشه  رائه نشهده ا منصفانه نحوبه  ،منصفانهارائه چارچوب الزامات يک ي مالي تهيه شده طبق ها صورت چنانچه .18

بايهد تعيهين    ،موضوع و فصل و چگونگي حل مربوطچارچوب گزارشگري مالي  و با توجه به الزامات ،با مديران اجرايي مذاكره كند آن

    (16-ضروري است يا خير. )رك: بند ت 705طبق استاندارد  حسابرستعديل اظهارنظر در گزارش كند كه آيا 



 700استاندارد حسابرسی 

 اظهارنظر و گزارشگري نسبت به صورتهاي مالی

 (1401 )تجدیدنظر شده

6 

ي هها  ورتصه نيست كه منصفانه بودن ارائه ملزم ، حسابرس شود رعايت تهيه ميچارچوب يک ي مالي طبق ها ي كه صورتهنگام .19

تهيه شهده طبهق يهک     ي ماليها صورتبا اين حال اگر در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه  را ارزيابي كند.مالي 

اينکه چگونه موضهوع   و با توجه به ،با مديران اجرايي مذاكره كنداين موضوع د كننده است بايد در مور گمراه چارچوب رعايت،

، بهه  رسهاني  اطهالع لزوم در صورت  ،كند يا خير و رساني اطالعخود آن را در گزارش  بايد تعيين كند كه آيا ،شود مي و فصل حل

 (17-چه صورت اين كار را انجام دهد. )رك: بند ت

 گزارش حسابرس

 ( 19-و ت 18-ي تها )رك: بند .باشد مکتوببه صورت برس بايد گزارش حسا .20

   گزارش حسابرساصلی اجزاي 

 عنوان

 (20-تبند رك: . )است حسابرس مستقليک گزارش  دهد نشان به وضوحگزارش حسابرس بايد عنواني داشته باشد كه  .21

 مخاطب

 (21-ت بند رك:شود. )تعيين و در گزارش درج مناسب  به نحو ،كار شرايط بر مبناي بايدمخاطب گزارش حسابرس  .22

 اظهارنظر حسابرس

 باشد.“ اظهارنظر” و عنوان آن بخ  بايد درج شوداظهارنظر حسابرس بايد  ،گزارش حسابرسبخ   نخستيندر  .23

 : نيز باشدزير  مطالب شامل گزارش حسابرس بايدبخ  اظهارنظر  .24

 ؛است شدهحسابرسي  ي مالي آنها ي كه صورتتجار واحدنام  الف.

 حسابرسي شده است؛ ،ي ماليها که صورتاين . ب

 ؛حسابرسي شدهي مالي ها ن صورتيواعن . پ

 و ؛شود نيز مي ي حسابداريها  شامل اهم رويهكه  ،ي ماليها ي توضيحي صورتها يادداشتاشاره به  . ت

 (23-و ت 22-ي تها )رك: بند ي مالي.ها صورتهر يک از دوره تحت پوش   وتاريخ  . ث

نظر حسهابرس  در اظههار ، منصهفانه ارائهه  چهارچوب  يک شده طبق  هنگام ارائه اظهارنظر تعديل نشده نسبت به صورتهاي مالي تهيه .25

 :شده باشد الزاميبکارگيري عبارت ديگري در مواردي كه طبق قوانين يا مقررات ، مگر شود استفادهزير  از عبارتبايد 

چهارچوب گزارشهگري مهالي    ههاي بااهميهت، طبهق     ، از تمهام جنبهه  [ را...، ]يهاد شهده   مالي يها صورت ،اين مؤسسهبه نظر 

  (28تا ت ـ  24)رک: بندهای ت ـ . دهد نصفانه نشان مينحو م ، بهمربوط
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 نظر حسابرس بايهد از در اظهارچارچوب رعايت،  يک شده طبق ي مالي تهيهها هنگام ارائه اظهارنظر تعديل نشده نسبت به صورت .26

 :شود استفاده زير عبارت

هاي بااهميت، طبق چارچوب گزارشهگري مهالي مربهوط تهيهه      ، از تمام جنبهشده ياد هاي مالي صورتبه نظر اين مؤسسه،  

 (28-تا ت 24-)رک: بندهای ت .شده است

و  “اريحسههابد اسههتانداردهاي”چههارچوب گزارشههگري مههالي مربههوط اشههاره شههده در اظهههارنظر حسههابرس،     مههواردي كههه   در .27

چهارچوب گزارشهگري   در اظههارنظر حسهابرس   بايد ، نيست مصوب سازمان حسابرسي “استانداردهاي حسابداري بخ  عمومي”

 .اشاره شود نيز چارچوب آن كننده مالي مربوط تصريح و حسب مورد به نهاد تدوين

 اظهارنظر مباني

 (29-: )رك: بند تكه در آن، باشدبخ  اظهارنظر  فاصله پس ازبال “اظهارنظر مباني”با عنوان گزارش حسابرس بايد شامل بخشي  .28

 (30-ت ؛ )رك: بندحسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده استشود  مي قيد الف(

، اشهاره  دكنه  توصهيف مهي  ي حسابرس را طبهق اسهتانداردهاي حسابرسهي    ها كه مسئوليتگزارش حسابرس از بخ  آن به  ب(

 ؛شود يم

ي هها  مسهئوليت مستقل از واحهد تجهاري اسهت و سهاير      ،مربوط اي آيين رفتار حرفهحسابرس طبق الزامات  دشو مي تصريح پ(

 (33-تا ت 31-ت )رك: بندهاي؛ و است دادهانجام مذكور طبق الزامات  رااخالقي 

 ،حسهابرس مبنهاي اظههارنظر    ، بهه عنهوان  ويتوسهط  شده  شواهد حسابرسي كسبكه اعتقاد دارد كه حسابرس  شود مي قيد ت(

 كافي و مناسب است يا خير.

 تداوم فعاليت

 1كند. تنظيم 570طبق استاندارد گزارش خود را ، حسابرس بايد ضيقتموارد مدر  .29

 حسابرسيمسائل عمده 

مسهائل عمهده   حسابرس بايهد   ،شده در بورس پذيرفته يها شركت مقاصد عموميبا  ي ماليها صورت كاملمجموعه حسابرسي  در .30

 رساني كند. در گزارش حسابرس اطالع 701طبق استاندارد را  حسابرسي

رسهاني   اطهالع حسابرسي را مسائل عمده تصميم خود،  هب بنايا  ييا مقررات انونيحسابرس به موجب الزامات قكه در موارد ديگري  .31

 (37-تا ت 34-ي تها . )رك: بندانجام دهد 701بايد اين كار را طبق استاندارد حسابرس همچنان كند،  مي

 

 23تا  21بندهاي ، “(1401شده  تداوم فعاليت )تجديدنظر”، 570ي استاندارد حسابرس .1
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 ساير اطالعات

 كند. گريگزارش 7201طبق استاندارد  ،ساير اطالعات در موردحسابرس بايد  ،در موارد مقتضي .32

 ي ماليها قبال صورت در همديرت هيئ يها مسئوليت

در  باشهد. “ ي مهالي اه صورت قبال در مديره )يا اركان مشابه آن( ي هيئتها  مسئوليت”گزارش حسابرس بايد شامل بخشي با عنوان  .33

شهود.   توصهيف مهي   ،ي مهالي مسهئوليت دارنهد   هها  قبال تهيه صورت كه در اشخاصيي ها اين بخ  از گزارش حسابرس، مسئوليت

 (38-)رك: بند ت آن است. يا اركان مشابهواحد تجاري مديره  هيئتعهده  بهعموماً اين مسئوليت 

)رك:  :شهود توصهيف   مهوارد زيهر   در قبهال  )يها اركهان مشهابه آن(    مهديره  هيئهت اين بخ  از گزارش حسابرس بايد مسئوليت در  .34

   (42-تا  ت 39-ي تها بند

كهه  ي داخلهي  هها  و حفظ كنترلاعمال طراحي، همچنين  و؛ چارچوب گزارشگري مالي مربوطي مالي طبق ها تهيه صورت الف(

  و ضروري است، از تقلب يا اشتباه ي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشيها صورتتهيه  از نظر هيئت مديره براي

در تهيهه  مبنهاي حسهابداري تهداوم فعاليهت      بکهارگيري كهه آيها   و ايهن موضهوع    2فعاليت به ادامهارزيابي توانايي واحد تجاري  ب(

 توضهيح در هيئت مديره  (.حسب ضرورتفعاليت )ادامه مناسب است يا خير و نيز افشاي موضوعات مرتبط با  صورتهاي مالي

 (42-تبند  رك:) .چه زماني مناسب استمبناي حسابداري تداوم فعاليت  بکارگيري كندمشخص وليت بايد مسئاين 

ي مهالي در  هها  در قبال صورت ي هيئت مديرهها مسئوليت توصيف، منصفانهارائه وب چارچيک ي مالي طبق ها تهيه صورت هنگام .35

   .شوداشاره  “اليي مها صورت منصفانهارائه تهيه و ”گزارش حسابرس بايد به 

 ي ماليها حسابرسي صورتدر  حسابرس يها مسئوليت

 باشد.“ ي ماليها حسابرسي صورتدر ي حسابرس ها مسئوليت ”گزارش حسابرس بايد شامل بخشي با عنوان  .36

 (43-)رك: بند ت :بايد ،حسابرس گزارشاين بخ  از در  .37

 :ستاشامل موارد زير ، اهداف حسابرسشود كه  تصريح الف(

ناشهي از  تحريهف بااهميهت    به عنوان يک مجموعهه واحهد، عهاري از    ،ي ماليها صورتاينکه  ازكسب اطمينان معقول  (1)

 و ،استتقلب يا اشتباه 

 (44-بند ت )رك: وي.اظهارنظر  شاملگزارش حسابرس  صدور (2)

ممکهن  حسابرسهي   يهها  استانداردطبق  حسابرسيانجام با  حتي، اما شود كه اطمينان معقول، سطح بااليي از اطمينان است تصريح ب(

  ، وكشف نشود ،در صورت وجود ،بااهميت هاي تحريفاست همه 

 

 (“1401 يدنظرشدهاطالعات )تجد يرحسابرس در قبال سا هاي يتمسئول”، 720ياستاندارد حسابرس .1
 2، بند 570استاندارد حسابرسي  .2
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 :، وهستندناشي از تقلب يا اشتباه  ها شود كه تحريف تصريح پ(

د بهر  نه بتوان ،به تنهايي يها در مجمهوع   ،بطور منطقي انتظار رود د كهنشو تلقي ميبااهميت  زماني ها تحريفكه شود  بيان (1)

 1اينکه يا ،دنشود، اثر بگذار ي مالي اتخاذ ميها صورتكنندگان كه بر مبناي  مات اقتصادي استفادهتصمي

 (45-ت)رك: بند  ي از اهميت طبق چارچوب گزارشگري مالي مربوط ارائه شود.توصيفتعريف يا  (2)

 (43-ت ي مالي بايد: )رك: بندها حسابرسي صورتدر حسابرس  يها مسئوليتبخ  عالوه بر اين، در  .38

خهود را بکهار   اي  بايهد قضهاوت حرفهه    ي حسابرسي، حسهابرس ها حسابرسي طبق استانداردانجام  در چارچوب شود تصريح الف(

 حفظ كند؛ و حسابرسي كارسراسر در  اي را نگرش ترديد حرفه و گيرد

  : صورت پذيرد، به شرح زير ي حسابرسها مسئوليت تصريحبا توصيف حسابرسي،  ب(

ي هها  روش يطراحي و اجرا ؛اشتباهيا تقلب  ناشي ازي مالي ها خطرهاي تحريف بااهميت صورتارزيابي  و تشخيص (1)

 بهه عنهوان مبنهاي اظههارنظر    كهافي و مناسهب   شهواهد حسابرسهي    كسب و ؛ي مذكورخطرها برخورد باحسابرسي در 

ت اطالعهات، يها زيرپاگهذاري    تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرسه  از آنجا كه تقلب مي .حسابرس

  از خطهر عهدم كشهف تحريهف     بهاالتر بااهميهت ناشهي از تقلهب،      خطر عدم كشف تحريفهاي داخلي باشد،  كنترل

  .بااهميت ناشي از اشتباه است

مناسهب شهرايط    ي حسابرسهي هها  طراحهي روش  منظهور  بهه حسابرسهي   مرتبط بها ي داخلي ها كنترلاز  شناختكسب  (2)

   .واحد تجاري ي داخليها به اثربخشي كنترل نسبتاظهارنظر  دقصبه نه  و موجود،

 .افشاي مرتبطو موارد حسابداري ي ها وردابر معقول بودن و شده استفاده ي حسابداريها  رويهمناسب بودن ارزيابي  (3)

وم فعاليهت  مبناي حسابداري تهدا بکارگيري در مورد مناسب بودن گيري  نتيجه، برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده (4)

  عمهده  يترديهد  توانهد  مهي كهه   يارتباط با رويدادها يا شرايط در يا نبود ابهامي بااهميتوجود توسط واحد تجاري و 

وجهود   ابهامي با اهميتاگر حسابرس به اين نتيجه برسد كه  .كند يجادفعاليت ا ادامه هتوانايي واحد تجاري ب نسبت به

 ،يها  دكنه  اشهاره ي مالي ها در صورت با اين موضوع بطتمرعات افشا شده اطالدر گزارش حسابرس به  بايدوي دارد، 

شهواهد   مبتنهي بهر  ي حسهابرس  هها  گيهري  . نتيجهه كافي نبهود، اظههارنظر خهود را تعهديل كنهد      اطالعات افشا شدهاگر 

يا شرايط آتي ممکن است سهبب شهود    ها تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادشده  حسابرسي كسب

 .بازبماندفعاليت  ادامه از، احد تجاريو

، سهاختار و محتهواي   ارائهه  كليهت ارزيهابي   ،منصهفانه چهارچوب ارائهه   يهک  ي مهالي طبهق   ها در صورت تهيه صورت (5)

در  اي بهه گونهه  صهورتهاي مهالي،   هاي مبناي تهيه  و رويداد و اينکه آيا معامالت ،شامل موارد افشا ،ي ماليها صورت

   باشد يا خير. حاصل شده منصفانهارائه كه  اند شده منعکسصورتهاي مالي 

 

 2، بند (“1392رشده ريزي و اجراي عمليات حسابرسي )تجديدنظ اهميت در برنامه”، 320استاندارد حسابرسي  .1
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گروه ي حسابرس در حسابرسي ها از مسئوليتتوصيف بيشتري  ،كاربرد دارد 6001استاندارد  مواردي كهعالوه بر اين، در  )پ(

 زير ارائه شود: شرحبه 

ي تجهاري يها   هها  واحهد در مهورد اطالعهات مهالي    كهافي و مناسهب    شواهد حسابرسي كسب ي حسابرس،ها مسئوليت (1)

 است؛ي مالي گروه ها صورت نسبت بهي تجاري گروه به منظور اظهارنظر ها فعاليت

 و ؛مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است ،حسابرس (2)

 .مسئوليت اظهارنظر حسابرس، صرفاًً متوجه حسابرس است (3)

 (:43 -)رك: بند ت بايد ،ي ماليها رتحسابرسي صودر  حسابرسي ها مسئوليتبخ   در همچنين .39

 شهامل  ،حسابرسهي  ي عمهده هها   يافتهه و  كهار حسابرسهي   ريزي شده و دامنه برنامهاجرا زمانبندي  ،حسابرسد كه شو تصريح الف(

رسهاني   اطهالع بهه اركهان راهبهري    ، حسابرسي مشخص كرده اسهت  در جريانداخلي را كه  يها بااهميت كنترل هاي ضعف

   ،كند مي

يادداشهتي مبنهي بهر     د كهه حسهابرس  شهو  تصريح ،در بورس شده پذيرفتهي ها شركتي مالي ها ي صورتحسابرس مورد در ب(

همهه روابهط و سهاير    و  ،كنهد  بهه اركهان راهبهري ارائهه مهي     را توسهط حسهابرس   الزامات اخالقي مربوط به استقالل رعايت 

 سهاز  تهدابير ايمهن  ، مهوارد مقتضهي   در و گذار باشهد، اثر حسابرس توان انتظار معقولي داشت بر استقالل موضوعاتي كه مي

   ، ودرسان ا به اطالع آنها مير ،مربوط

مسهائل عمهده   آنهها   در مهورد كهه   واحدهاي تجهاري و ساير  شده در بورس پذيرفتهي ها ي مالي شركتها صورت مورد در پ(

بهه اركهان   شهده   رسهاني  ضهوعات اطهالع  موبهين  از  كهه  شود   تصريح ،رساني شده است اطالع 701حسابرسي طبق استاندارد 

 داراي بيشهترين  ه جهاري ي مهالي دور هها  در حسابرسي صورت كند كه مي مشخصرا  مسائلي دسته ازراهبري، حسابرس آن

مگهر   كنهد  مهي توصيف را در گزارش خود  مسائل گونه حسابرس اين .استحسابرسي مسائل عمده و بنابراين بوده   اهميت

به اين نتيجهه  در شرايط بسيار نادر، حسابرس هنگامي كه  ،يا منع شده باشد مسائل آنافشاي  از اتقوانين يا مقررطبق اينکه 

 مطلوبي نها ها پيامدرود  به طور معقول انتظار ميزيرا  رساني شود نبايد در گزارش حسابرس اطالعمذكور  مسائلكه  برسد

   (46 -)رك: بند ت .باشد آن رساني اطالع بي  از منافع عمومي حاصل از رساني اطالع

 ي گزارشگريها ساير مسئوليت

ههاي   بهه سهاير مسهئوليت    ،اسهتانداردهاي حسابرسهي   حسهابرس طبهق  ي هها  مسهئوليت  در گزارش خود، افهزون بهر  حسابرس  چنانچه .40

انوني و سهاير الزامهات قه    مهورد  درگهزارش  ” عنهوان بها  گهزارش  اي از  در بخه  جداگانهه   هها  بايد اين مسهئوليت  ،اشاره كند گزارشگري

بهه  مزبهور  ي هها  مگهر اينکهه مسهئوليت    ،شهود درج يا عنوان ديگري كه با توجهه بهه محتهواي ايهن بخه  مناسهب باشهد،        “ مقرراتي

 

 (“1389)تجديدنظرشده  مالحظات خاط در حسابرسي صورتهاي مالي گروه )شامل كار حسابرسان بخ (”، 600استاندارد حسابرسي  1
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كهه در ايهن    ،بپهردازد اسهت   الزامهي شهده   ي حسابرسيهاطبق استانداردي گزارشگري ها موضوعاتي مشابه آنچه با عنوان مسئوليت

)رك: بنهدهاي   ود.شه  مهي ارائهه  ، اسهت  ي حسابرسهي ستانداردهاطبق ا يتهاي گزارشگريمربوط به مسئول كه بخ همان در  حالت

 (49-تا ت 47-ت

الزامهي   ي گزارشگريها ، در مورد مسئوليتكه طبق استانداردهاي حسابرسي يدر همان بخش ي گزارشگريها اگر ساير مسئوليت .41

طبهق  گزارشهگري   يها مسئوليت از ي گزارشگريها ئوليتساير مسگزارش حسابرس بايد به طور واضح  در د،ارائه شواست شده 

 (49-)رك: بند تشود.  متمايزي، حسابرس يها استاندارد

عنهاوين و توضهيحات   الزم اسهت  ي گزارشهگري باشهد،   ها ساير مسئوليت اي براي شامل بخ  جداگانه گزارش حسابرسچنانچه  .42

الزامهات  ساير  در موردگزارش ”. ارائه شود“ ي ماليها صورت يسابرسح گزارش”عنوان فرعي ، با 39تا  21 اشاره شده در بندهاي

 (49-تبند  رك:شود. )درج “ ي ماليها صورت يحسابرسگزارش ”از  پسبايد “ قانوني و مقرراتي

 حسابرس ايمضا

 (51-و ت 50-ت هاي)رك: بند :دشوامضا  به شرح زير بايد گزارش حسابرس .43

اي ياقهانوني مربهوط اسهت     يا فرد واجد شرايط ديگري در مؤسسه كه داراي مجوز حرفه توسط مدير مسئول كار و شريک الف.

 .با ذكر نام

 .اعضاي شاغل انفرادي با ذكر نام ب.

 نشاني حسابرس

 نشاني حسابرس بايد در گزارش وي درج شود. .44

 تاريخ گزارش حسابرس

 مبنهاي اظههارنظر   بهه عنهوان   واهد حسابرسهي كهافي و مناسهب   شه  كسهب تکميل فرايند  از تاريخ قبلگزارش حسابرس نبايد تاريخ  .45

 (55-تا ت 52-: )رك: بندهاي تاز جمله شواهدي كه نشان دهد ،باشدبه صورتهاي مالي،  نسبت حسابرس

 ؛ واستتهيه شده  ، شامل يادداشتهاي توضيحي،صورتهاي مالي الف.

 .اند ي مالي را پذيرفتهها صورتمسئوليت  ي كه به لحاظ قانوني مسئوليت دارند،اشخاط ذيربط ب .

   بندي گزارش حسابرس در قوانين و مقررات تجويز ساختار و جمله

فقهط در  شهده باشهد،   گزارش حسابرس  بندي خاصي در جمله وساختار به استفاده از ملزم حسابرس طبق قوانين يا مقررات  چنانچه .46

زيهر باشهد: )رك:   شامل اجزاي حداقل  حسابرسگزارش كند كه  اشاره حسابرسيبه استانداردهاي در گزارش خود بايد  صورتي

 (57-و ت 56-بندهاي ت

 عنوان. الف(
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 .كار حسابرسيشرايط  مطابق ،گزارش مخاطب ب(

فاده شهده بهراي   تي مالي و اشاره به چارچوب گزارشگري مالي مربوط اسها صورتنسبت به بخ  اظهارنظر شامل اظهارنظر  پ(

 مراجعه شود(. 27، به بند كننده آن چارچوب مورد، اشاره به نهاد تدوين )حسبي مالي ها تهيه صورت

 .كه حسابرسي شده است ي مالي واحد تجاريها صورت معرفي ت(

مسهتقل از واحهد تجهاري اسهت و سهاير       ،بهه حسابرسهي  حسهابرس طبهق الزامهات اخالقهي مربهوط       مبنهي بهر اينکهه   اي  گزاره ث(

   مات ايفا كرده است.ي اخالقي را طبق اين الزاها مسئوليت

بها آن   مغهاير و  شهود،  تنظيم مي 570استاندارد  22در بند مندرج الزامات گزارشگري با توجه به  ي كهبخش، موارد مقتضيدر  ج(

 .نيست الزامات

اسهتاندارد   23در بنهد  منهدرج  الزامهات گزارشهگري    با توجه بهكه  ي اظهارنظر مشروط )مردود(نمبابخ  ، موارد مقتضيدر  چ(

  نيست.با آن الزامات و مغاير  شود، تنظيم مي 570

 دركهه   است ديگري در مورد حسابرسييا اطالعات ،  701طبق استاندارد  الزم، بخشي كه شامل اطالعات موارد مقتضيدر  ح(

 مغاير با آنو ، شود تنظيم مي 701 در استانداردمندرج الزامات گزارشگري توجه به و با  شده است، زتجويقوانين يا مقررات 

 (60-ت تا 58-رك: بندهاي ت) 1نيست. الزامات

 پردازد.  مي 720استاندارد  24در بند مندرج ، بخشي كه به الزامات گزارشگري موارد مقتضيدر  خ(

 نظارت بهر فراينهد گزارشهگري مهالي     افراد مسئولتعيين ي مالي و ها تهيه صورت قبال در هيئت مديرهي ها مسئوليت توصيف (د

 نيست.با آن الزامات و مغاير ، شود تنظيم مي 35تا  33الزامات بندهاي  توجه به با كه

ي مهالي  هها  حسابرسهي صهورت  در ي حسابرس ها مسئوليتتوصيف و  ،و قوانين يا مقررات حسابرسياشاره به استانداردهاي   (ذ

-ت تا 43-ي تها نيست. )رك: بند الزامات با آن و مغاير ،شود تنظيم مي 39تا  36ي ها بندمندرج در الزامات  با توجه بهكه 

46) 

 امضاي حسابرس. (ر

 حسابرس. نشاني (ز

 تاريخ گزارش حسابرس. (ژ

 المللی حسابرسی استانداردهاي بين و ايران هاي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسی حسابرسیدر مورد گزارش حسابرس  

المللهي   ، اسهتانداردهاي بهين  ايهران حسابرسهي طبهق اسهتانداردهاي حسابرسهي     چنانچه از حسابرس درخواست شود عالوه بر انجهام   .47

عهالوه بهر   المللهي حسابرسهي    گزارش حسابرس ممکن است به اسهتانداردهاي بهين  در حالت،  در اين حسابرسي را نيز رعايت كند،

 

    16تا  11، بندهاي 701استاندارد حسابرسي  .1
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تضهادي بهين الزامهات    هيچگونهه   كه انجام دهد زمانياما حسابرس بايد اين كار را فقط  شود،اشاره  ايرانتانداردهاي حسابرسي اس

اظههارنظر   كه منجر شود حسهابرس  وجود نداشته باشدحسابرسي المللي  بينو الزامات استانداردهاي  ايراناستانداردهاي حسابرسي 

 (62-و ت 61-)رك: بندهاي ت .ارائه كند يمتفاوت

بايهد   ،شده باشهد المللي حسابرسي اشاره  بين هايانداردو است ايرانگزارش حسابرس به استانداردهاي حسابرسي در  مواردي كهدر  .48

 .شود ايران استفادهاستانداردهاي حسابرسي  از عبارتدر گزارش حسابرس، 

 (69-تا ت 63-)رك: بندهاي ت ي مالیها همراه صورت مکملاطالعات 

چهارچوب گزارشهگري مهالي    موجهب   بهه  ارائه آن كهارائه شود  مکملياطالعات ي مالي حسابرسي شده ها همراه صورت چنانچه .49

 نحهوه ماهيهت و   دليهل بهه  اطالعهات   ايناي خود،  بر اساس قضاوت حرفه آياكه  ارزيابي كندحسابرس بايد  ، الزامي نيست،مربوط

 اظهارنظر حسهابرس ، باشد ي ماليها الينفک صورت وجزاطالعات  اين چنانچه يا خير. ي مالي استها الينفک صورت جزو ،ارائه

 .اطالعات را نيز شامل شود بايد اين

ي مالي تلقهي  ها الينفک صورتجزو  ،الزامي نيستچارچوب گزارشگري مالي مربوط، طبق ارائه آن كه  مکمل اطالعاتچنانچه  .50

ي مهالي  هها  از صورت به وضوحكه به ميزان كافي و است اي ارائه شده  اين اطالعات به گونه آيا ارزيابي كند حسابرس بايد ،نشود

بخواههد تها نحهوه ارائهه ايهن اطالعهات        مهديران اجرايهي  ، حسهابرس بايهد از   در غير اينصهورت متمايز باشد يا خير. رسي شده حساب

اطالعات مهذكور را مشهخص كنهد و     د، حسابرس بايدناين درخواست را نپذير مديران اجراييد. اگر نحسابرسي نشده را تغيير ده

  .حسابرسي نشده است ،گزارش خود تصريح كند كه اطالعات مذكوردر 

*** 

 توضيحات کاربردي

 (12)رك: بند  هاي کيفی عمليات حسابداري واحد تجاري  جنبه

 دهند. هاي مالي را انجام مي هاي متعددي درباره مبالغ و موارد افشا در صورت مديران اجرايي قضاوت .1-ت

حسهابرس در بررسهي    1اسهت. ثي مطهرح شهده   مباحهاي كيفي عمليات حسابداري   جنبه درخصوط 260استاندارد در  .2-ت

ههاي مهديران    از وجود جانبداري احتمالي در قضهاوت  ممکن است هاي كيفي عمليات حسابداري واحد تجاري، جنبه

ههاي   طرفي همراه با آثار تحريف اجرايي مطلع شود. حسابرس ممکن است به اين نتيجه برسد كه آثار ناشي از نبود بي

ههاي نبهود     شهود. نشهانه   هاي مالي، بهه عنهوان يهک مجموعهه واحهد، مهي       بااهميت صورتاصالح نشده، سبب تحريف 

ههاي مهالي بهه عنهوان يهک       تواند ارزيابي حسابرس را از وجود يا نبهود تحريهف بااهميهت در صهورت     طرفي كه مي بي

 تأثير قرار دهد، شامل موارد زير است: مجموعه واحد، تحت

 

  2پيوست ، “رساني به اركان راهبري اطالع”، 260استاندارد حسابرسي  .1
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 مثال، اصهالح   ن حسابرسي به اطالع مديران اجرايي رسيده است )برايهايي كه در جريا اصالح گزينشي تحريف

هايي كهه منجهر بهه كهاه  آن      شود و عدم اصالح تحريف هايي كه باعث افزاي  سود گزارش شده مي تحريف

 شود(. مي

 .جانبداري احتمالي مديران اجرايي در انجام براوردهاي حسابداري 

ههاي جانبهداراي    نشانه 1پردازد. براوردهاي حسابداري ميانجام ي مديران اجرايي در به جانبداري احتمال 540استاندارد  .3-ت

مهورد توجهه قهرار     مورد معقول بودن يا نبودن يک براورد حسابداري گيري در براي نتيجهان اجرايي كه ريداحتمالي م

، بهه  مالي هاي صورت اينکهس را از تواند ارزيابي حسابر ها مي نشانه حال، اين اين به منزله تحريف نيست. باگيرد،  مي

 تأثير قرار دهد. تحت عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت است يا خير،

 الف(-13)رك: بند  یمال يها در صورت يحسابدار هاي   يهمناسب رو يافشا

ههاي مهالي افشها     ناسهب در صهورت  هاي حسابداري انتخاب و بکارگرفته شده، به طور م   اهم رويه آيادر ارزيابي اينکه  .4-ت

 شده است يا خير، حسابرس بايد به موضوعاتي نظير موارد زير توجه كند:

 هاي حسابداري كه طبق چارچوب گزارشگري مالي مربوط بايد در   اينکه آيا تمام موارد افشاي مرتبط با اهم رويه

 يا خير؛ اند صورتهاي مالي درج شوند، افشا شده

 هاي حسابداري، اطالعاتي مربهوط اسهت و بنهابراين بيهانگر نحهوه       فشا شده در مورد اهم رويهاينکه آيا اطالعات ا

 گهروه گيري و ارائهه طبهق چهارچوب گزارشهگري مهالي مربهوط، در مهورد          بکارگيري معيارهاي شناخت، اندازه

و محيط آن  هاي مالي، در شرايط خاط عمليات واحد تجاري ها و موارد افشا در صورت معامالت، مانده حساب

 است يا خير؛ و

  هاي حسابداري.  ارائه اهم رويهدر ميزان شفافيت 

 ت(-13)رك: بند  یمال يها در صورت بودن اطالعات ارائه شده و قابل فهم يسهمربوط، قابل اتکا، قابل مقا

 هاي مالي بايد به موضوعاتي نظير موارد زير توجه شود: در ارزيابي قابل فهم بودن صورت .5-ت

 هاي مالي به صورت واضح و موجز ارائه شده است يا خير. که آيا اطالعات مندرج در صورتاين 

  دههد يها خيهر )بهراي مثهال،       نشهان مهي  به نحو مناسهبي  اطالعات، اهميت آنها را  افشاي عمده نحوه درج موارداينکه آيا

 نحو( و اينکه آيا موارد افشا به ودش با ارزش تلقي ميكنندگان  واحد تجاري براي استفاده مختص هنگامي كه اطالعات

 

 21، بند (“1392شده  ي مرتبط )تجديدنظرشامل براوردهاي حسابداري ارزش منصفانه و موارد افشا ،حسابرسي براوردهاي حسابداري”، 540ابرسي استاندارد حس .1
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اي در تشهخيص اطالعهات     كننهدگان چهال  عمهده     اي كهه بهراي اسهتفاده     شوند بهه گونهه    مناسب عطف متقابل داده مي

 ضروري ايجاد نشود.

 ث(-13 )رك: بند هاي مالی در صورت ارائه شدهافشاي آثار معامالت و رويدادهاي بااهميت بر اطالعات 

هاي مالي تهيه شهده طبهق يهک چهارچوب بها مقاصهد عمهومي، معمهواًل وضهعيت مهالي، عملکهرد مهالي و              صورتدر  .6-ت

چارچوب گزارشگري مالي مربوط، براي ارزيهابي اينکهه آيها     ديدگاهد. از شو هاي نقدي واحد تجاري ارائه مي جريان

بهه درك آثهار   را قهادر  وردنظر كنندگان مه  استفاده اي صورت گرفته است كه افشاي كافي در صورتهاي مالي به گونه

يها خيهر،    كنهد معامالت و رويدادهاي با اهميت بر وضعيت مهالي، عملکهرد مهالي، و جريانههاي نقهدي واحهد تجهاري        

 گيرد: موضوعاتي نظير موارد زير مورد توجه قرار مي

  است؛ وص آن به شرايط واحد تجاري مربوط و مختهاي مالي تا چه اندازه  در صورت ارائه شدهاينکه اطالعات 

  درك موارد زير صورت گرفته است يا  به منظورنظر  كنندگان مورد براي كمک به استفادهافشاي كافي اينکه آيا

 خير:

o كهه حهائز    رتب بر آنتم هاي واحد تجاري يا رويداد ناشي از معامالت يها ها و بدهي ماهيت و ميزان دارايي

 چارچوب گزارشگري مالي مربوط نيستند.ر دمعيار شناخت )يا معيار قطع شناخت( تعيين شده 

o ها. هاي تحريف بااهميت ناشي از معامالت يا رويداد ماهيت و ميزان خطر 

o هاي صورت گرفته، و تغييرات آنها، شامل تحليل حساسهيت   روشهاي مورد استفاده، و مفروضات و قضاوت

 مربوط، كه بر مبالغ ارائه شده يا افشاشده، تأثيرگذار هستند.

 (14)رك: بند  اينکه آيا صورتهاي مالی به نحو منصفانه ارائه شده است يا خير یيابارز

نه تنها مسهتلزم رعايهت    1ب اين استاندارد مطرح شد، چارچوب گزارشگري مالي ارائه منصفانه-7همانطور كه در بند  .7-ت

ن اجرايهي بهراي ارائهه    پذيرد كه ممکهن اسهت مهديرا    الزامات آن چارچوب است، بلکه به صورت صريح يا ضمني مي

صورتهاي مالي به نحو منصفانه، ناچار شوند اطالعاتي بي  از آنچه كه افشهاي آن بهه طهور مشهخص طبهق چهارچوب       

 2مزبور الزامي است، ارائه كنند.

 اي  هاي مالي به نحو منصفانه است يا خير، مسهتلزم قضهاوت حرفهه    ارزيابي حسابرس از اينکه آيا ارائه و افشاي صورت .8-ت

 

 ج-13، بند 200استاندارد حسابرسي  .1

كننهدگان   بهراي بهبهود درك اسهتفاده    ياز اسهتانداردهاي حسهابدار   يالزامهات خاصه   يهت در مواردي كهه رعا كند   واحد تجاري را ملزم مي حسابداريبراي مثال، استانداردهاي  .2

)اسهتاندارد   را افشها كنهد   يشهتري معامالت خاط، ساير رويدادها و شرايط، بر وضهعيت مهالي و عملکهرد مهالي واحهد تجهاري كهافي نباشهد، اطالعهات ب          يراز تأث يمال يصورتها

   پ(-15، نحوه ارائه صورتهاي مالي، بند 1حسابداري شماره 
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است. در اين ارزيابي، موضوعاتي نظير واقعيات و شرايط واحد تجاري، از جمله تغييرات آنها، كه مبتنهي بهر شهناخت    

شود. عالوه بهر   حسابرسي است، در نظر گرفته مي در جريانشده  حسابرس از واحد تجاري و شواهد حسابرسي كسب

الزم براي دستيابي به ارائه منصهفانه در مهورد موضهوعاتي    اين، ارزيابي مذكور براي مثال، شامل توجه به موارد افشاي 

. بهه  در حهال تغييهر   الزامات گزارشگري مالي يا محيط اقتصهادي بازنگري توانند بااهميت باشند، نظير آثار  است كه مي

شههوند كههه بههه طههور معقههول انتظههار رود بههر تصههميمات اقتصههادي   ههها زمههاني بااهميههت تلقههي مههي طههور كلههي، تحريههف

 شود، اثرگذار باشند.  هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد اتخاذ مي كنندگان كه بر مبناي صورت  استفاده

ير ممکهن اسهت، بهراي مثهال، بها مهديران       خ يا است شدهارائه  نحو منصفانه به يمال يها صورت ياآ ينکها يابيارزبراي  .9-ت

، و شدهكره شود كه چرا نحوه ارائه خاصي انتخاب اجرايي و اركان راهبري در مورد ديدگاه آنها در اين خصوط مذا

 تواند، براي مثال، شامل موارد زير باشد: . اين مذاكره ميگرفته استچه راهکارهاي جايگزيني مورد توجه قرار 

 هاي مالي، و اينکه آيا نحوه ارائه مبالغ يا موارد افشا، سهبب پنههان شهدن     ميزان تفکيک يا تجميع مبالغ در صورت

 شود يا خير. كننده شدن اطالعات مي سودمند، يا گمراه اطالعات

 و در صورت انحراف از آن، ارزيابي قابل توجيه بهودن يها نبهودن    مربوط صنعت رايج درنحوه ارائه  سازگاري با ،

 انحراف مذكور با توجه به شرايط خاط واحد تجاري.

 (15)رك: بند  توصيف چارچوب گزارشگري مالی مربوط

مديران اجرايي و اركان راهبري واحهد  هاي مالي توسط  توضيح داده شد، تهيه صورت 200كه در استاندارد  همانگونه .10-ت

توصهيف مهذكور    1هاي مهالي اسهت.   ، مستلزم توصيف مناسب چارچوب گزارشگري مالي مربوط، در صورتتجاري

 سازد. ميهاي مالي آگاه  هاي مالي را از چارچوب مبناي تهيه صورت كنندگان صورت استفاده

شهرايطي مناسهب اسهت     شده است، در هاي مالي طبق چارچوب گزارشگري مالي خاصي تهيه توصيف اينکه صورت .11-ت

 باشد.مطابقت داشته  هاي مالي آن چارچوب طي دوره تحت پوش  صورت مؤثر تمام الزاماتصورتهاي مالي با كه 

اساسهاً طبهق   ههاي مهالي    صهورت ”وط )ماننهد بيهان اينکهه   توصيف غير دقيق يا مشروط چارچوب گزارشگري مالي مربه  .12-ت

مناسبي از آن چارچوب نيست و ممکن است باعث گمراه شهدن  ، توصيف “(شده است استانداردهاي حسابداري تهيه

 هاي مالي شود. كنندگان صورت استفاده

 اشاره به بيش از يک چارچوب گزارشگري مالی

مههالي بيههان شههود كههه طبههق دو چههارچوب گزارشههگري مههالي )ماننههد،   در برخههي مههوارد، ممکههن اسههت در صههورتهاي .13-ت

ي مالي( تهيه شهده اسهت. چنهين وضهعيتي ممکهن      گزارشگر المللي هاي حسابداري ايران و استانداردهاي بين استاندارد

 

   5-و ت 4-، بندهاي ت200استاندارد حسابرسي  .1
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ه هاي مالي طبق هر دو چارچوب شده باشند، يا اينکهه به   است زماني پديد آيد كه مديران اجرايي ملزم به تهيه صورت

صورت اختياري اين روش را انتخاب كرده باشند. در چنين شرايطي هر دو چارچوب مذكور، چارچوب گزارشگري 

شوند. ذكر اين كه صورتهاي مالي طبق دو چارچوب تهيه شده است تنها زماني مناسب است  مالي مربوط محسوب مي

ههاي مهالي طبهق ههر دو      ذكهر شهود صهورت    باشهد. بهراي اينکهه    مطابقت داشته  هر دو چارچوبصورتهاي مالي با كه 

و نيهازي بهه    با هر دو چهارچوب مطابقهت داشهته باشهد    بايد به طور همزمان صورتهاي مالي چارچوب تهيه شده است، 

كهه   مگهر آن  اسهت دو چهارچوب بعيهد   صورتهاي مهالي بها   همزمان  تطبيقتطبيق وجود نداشته باشد. در عمل،   صورت

المللي گزارشگري مالي( به عنوان چارچوب گزارشگري مالي مربوط  نداردهاي بينچارچوب ديگر )براي نمونه، استا

 آن رفع شده باشد.با  انطباقپذيرفته شده باشد، يا تمام موانع براي 

هاي مالي طبق يک چارچوب گزارشگري مالي تهيهه شهده اسهت و شهامل يهک يادداشهت يها         در مواردي كه صورت .14-ت

اين چارچوب با نتايج حاصل از بکارگيري چارچوبي ديگهر باشهد، صهورتهاي مهالي      براي تطبيق نتايج صورت مکمل

 ، زيرا شامل همه اطالعات الزم طبق چارچوب مذكور نيست.شده استنتهيه  چارچوب ديگر طبق

ههاي   هاي مالي طبق يهک چهارچوب گزارشهگري مهالي تهيهه شهود و در يادداشهت        اين، ممکن است صورت وجود با .15-ت

توصهيف شهود )بهراي مثهال،      يههاي مهال   چهارچوب ديگهر در صهورت    انطباق آن باهاي مالي، ميزان  رتتوضيحي صو

المللهي   ههاي بهين   ههاي حسهابداري ايهران تهيهه شهود و ميهزان انطبهاق آن بها اسهتاندارد          هاي مالي طبق استاندارد صورت

شد، ممکن است اطالعهات مهالي   عنوان  50گزارشگري مالي نيز توصيف گردد(. چنين توصيفي، همانطور كه در بند 

هاي مالي متمايز كرد، تحت پوش  اظهارنظر حسابرس قرار  تلقي شود، و اگر به وضوح نتوان آن را از صورت مکمل

 گيرد. مي

 اظهارنظرنوع 

ممکن است صورتهاي مهالي   ،هاي مالي طبق الزامات يک چارچوب ارائه منصفانه صورت نادر، به رغم تهيه موارددر  .16-ت

با افشاي اطالعاتي بي  از آنچه كهه افشهاي آن بهه     ندنتوا ميدر اين حالت، مديران اجرايي ارائه نشود.  نحو منصفانه به

طور مشخص در چارچوب مذكور الزامي شده است، يا در شرايط بسيار نادر، انحراف از يک الزام چارچوب مذكور، 

 ( 18 ند. )رك: بندنصورتهاي مالي را به نحو منصفانه ارائه ك

كهه حسهابرس،    بعيهد اسهت  ، بسهيار  بدانهد قابهل قبهول    را ، حسابرس يک چارچوب رعايت210چنانچه طبق استاندارد  .17-ت

 (19)رك: بند  1 كننده تلقي كند. هاي مالي تهيه شده طبق آن چارچوب را، گمراه صورت

 

 6بند ، “(1401)تجديدنظر شده  توافق در خصوط شرايط كار حسابرسي”، 210استاندارد حسابرسي  .1
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 (20)رك: بند گزارش حسابرس 

 هاي منتشر شده به صورت الکترونيکي است. قالب نسخه چاپي و گزارش هاي منتشر شده در گزارش مکتوب شامل گزارش .18-ت

هاي مالي همراه با اجزاي بيان شده  پيوست اين استاندارد شامل مثالهاي تشريحي از گزارش حسابرس نسبت به صورت .19-ت

در مورد ترتيهب   را لزاماتيي اظهارنظر، اين استاندارد انهاي اظهارنظر و مبا است. به استثناي بخ  46تا  21هاي  در بند

اسهت؛   شدهمشخص الزامي  عناوينكند. با اين حال، در اين استاندارد، استفاده از  گزارش حسابرس، تعيين نمي اجزاي

در مواردي كه اجزاي  به ويژهتر شود؛  هاي حسابرسي مشخص ، انجام حسابرسي طبق استانداردعناوينتا به كمک اين 

فاوت از ترتيب اجزاي گزارش حسابرس در مثالهاي تشهريحي منهدرج در پيوسهت ايهن     گزارش حسابرس به ترتيبي مت

 استاندارد ارائه شده است.  

 هاي حسابرسی هاي انجام شده طبق استاندارد  گزارش حسابرس در حسابرسی

 (21عنوان )رك: بند 

 شود. شده توسط ديگران متمايز  ادرهاي ص از گزارشرا داشته باشد تا « گزارش حسابرس مستقل» عنوانگزارش بايد  .20-ت

 (22مخاطب )رك: بند 

مخاطب گزارش حسابرس ممکن است در قهوانين، مقهررات، يها قهرارداد حسابرسهي مشهخص شهده باشهد. مخاطهب            .21-ت

شود و غالباً مجمع عمومي عهادي   مي كه اين گزارش براي استفاده آنها تهيه استگزارش حسابرس معموالً اشخاصي 

 باشند. م يا اركان راهبري واحد تجاري كه صورتهاي مالي آن حسابرسي شده است، ميصاحبان سها

 (26تا  24اظهار نظر حسابرس)رك: بندهاي 

 هاي مالي حسابرسي شده اشاره به صورت

كهرده اسهت. بيهان    حسابرسهي   را ههاي مهالي واحهد تجهاري     صهورت  كه حسابرس شود بيان  بايددر گزارش حسابرس  .22-ت

دهنده مجموعه كامل صورتهاي مالي كهه   تشکيل هاي مالي صورت از هر يک عناوينلي شامل برشمردن صورتهاي ما

، تاريخ و دوره تحت پوش  هر يهک  الزامي است و مشخص كردن طبق چارچوب گزارشگري مالي مربوط تهيه آنها

 .شود هاي حسابداري، مي هاي توضيحي صورتهاي مالي، شامل اهم رويه از آنها و يادداشت

ماننهد  در قالب يک مجموعه  همراه با ساير اطالعات هاي مالي حسابرسي شده شود كه صورت چنانچه حسابرس مطلع  .23-ت

تواند در گهزارش خهود شهماره صهفحات      دهد، مي كه شکل ارائه اجازه  صورتي در ،منتشر خواهد شد گزارش ساالنه

ههاي   كند صهورت  كنندگان كمک مي كار به استفادههاي مالي حسابرسي شده را مشخص كند. اين  به صورت مربوط

 مالي مرتبط با گزارش حسابرس را تشخيص دهند.



 700استاندارد حسابرسی 

 ظر و گزارشگري نسبت به صورتهاي مالیاظهارن

 (1401 )تجدیدنظر شده

19 

 هاي مالي و موضوعات ارائه شده در آن توصيف صورت

كهه در چهارچوب گزارشهگري مهالي مربهوط       مطابق آنچهه هاي مالي را  اظهارنظر حسابرس، مجموعه كامل صورت  .24-ت

ههاي مهالي شهامل     هاي با مقاصد عمهومي، صهورت   چارچوب اغلببراي مثال، در گيرد.  تعريف شده است، دربرمي

صورت وضعيت مالي، صورت سود و زيان، صورت سود و زيان جامع، صورت تغييرات در حقوق مالکانه، صورت 

 .شود ميهاي حسابداري و ساير اطالعات توضيحي  هاي توضيحي شامل اهم رويه هاي نقدي، و يادداشت جريان

شهود كهه    هاي مالي طبق يک چارچوب ارائه منصفانه تهيهه شهود، در اظههارنظر حسهابرس بيهان مهي       چنانچه صورت  .25-ت

طبهق چهارچوب گزارشهگري    ههاي بااهميهت،    را، از تمام جنبه موضوعات مورد نظر در چارچوبهاي مالي  صورت

ي تهيهه شهده طبهق اسهتانداردهاي     ههاي مهال   . براي مثال، در مورد صهورت دهد نشان ميبه نحو منصفانه  ،مربوط مالي

هاي نقدي آن  وضعيت مالي واحد تجاري در پايان دوره و عملکرد مالي و جريانحسابداري، اين موضوعات، شامل 
باشهد. درنتيجهه، در صهورتيکه چهارچوب گزارشهگري مهالي مربهوط،         مهي  براي دوره زمهاني منتههي بهه پايهان دوره    

يا هر جاي ديگري در اين استاندارد با واژگان ايتاليک جملهه   25در بند  ندرجم ]...[ ،باشد هاي حسابداري  استاندارد

شهود كهه    هاي گزارشگري مالي مربوط، با واژگاني جايگزين مي شود و در مورد ساير چارچوب قبلي، جايگزين مي

 لي ارائه شود.ادر صورتهاي م موضوعاتي باشد كه بايد طبق چارچوبهاي مذكوركننده  توصيف

 ارچوب گزارشگري مالي مربوط و چگونگي تأثير آن بر اظهارنظر حسابرستوصيف چ

كننهدگان گهزارش    منظور از تصريح چارچوب گزارشگري مالي مربوط در اظهارنظر حسابرس، آگاه كردن استفاده  .26-ت

ب . چهارچو 14محدود كردن ارزيابي الزامهي طبهق بنهد     نهحسابرس از چارچوب مبناي اظهارنظر حسابرس است، و 

 شود: گزارشگري مالي مربوط با عباراتي نظير موارد زير مشخص مي

 يا“ طبق استانداردهاي حسابداري”... 

 “المللي گزارشگري مالي طبق استانداردهاي بين”... 

هاي مالي ممکن است طبهق دو چهارچوب گزارشهگري مهالي      تصريح گرديد، صورت 13-گونه كه در بند ت همان  .27-ت

نهرو، هههر دو چههارچوب گزارشهگري مههالي، مربههوط باشهند. بنههابراين، هنگههام اظههارنظر نسههبت بههه     تهيهه شههده و از اي 

گيرد، و در اظهارنظر حسابرس طبق بندهاي  هاي مالي، هر چارچوب به صورت جداگانه مورد توجه قرار مي صورت

 شود: به هر دو چارچوب به شرح زير اشاره مي 27تا  25

باشهد، دو اظههارنظر ارائهه     مطابقهت داشهته  جداگانهه  طور به   چارچوبيک از دو با هر هاي مالي،  اگر صورت الف(

هاي گزارشهگري مهالي مربهوط     هاي مالي طبق يکي از چارچوب شود: اظهارنظر اول مبني بر اينکه صورت مي

ههاي مهالي طبهق     هاي حسابداري( تهيه شده است و اظهارنظر دوم مبني بر اينکه صهورت  )براي مثال، استاندارد
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المللي گزارشگري مالي( تهيه شهده   چارچوب گزارشگري مالي مربوط ديگري )براي مثال، استانداردهاي بين

ههاي بااهميهت،    هاي مالي ]...[ را، از تمهام جنبهه   واحد )براي مثال، صورت  است. اين اظهارنظرها در يک جمله

( بيان دهد نشان ميبه نحو منصفانه  ،يالمللي گزارشگري مال طبق استانداردهاي حسابداري و استانداردهاي بين

 شود. مي

توانهد در   ، مهي نباشهد چارچوب ديگهر   ولي منطبق برها باشد  يکي از چارچوبمنطبق بر هاي مالي  اگر صورت ب(

هاي حسابداري( تهيه شده است،  ها )براي مثال، استاندارد هاي مالي طبق يکي از چارچوب مورد اينکه صورت

المللهي   ارائه شود، امها در خصهوط چهارچوب ديگهر )بهراي مثهال، اسهتانداردهاي بهين        اظهارنظر تعديل نشده 

 ، اظهارنظر تعديل شده ارائه شود.705گزارشگري مالي( طبق استاندارد 

صهورتهاي مهالي منطبهق بهر     اشاره شد، ممکن است در صورتهاي مالي بيهان شهود كهه     15-كه در بند ت گونه همان  .28-ت

چارچوب گزارشگري مالي ديگهر نيهز   انطباق آن با مربوط است و، افزون بر آن، ميزان  چارچوب گزارشگري مالي

، اظهارنظر حسهابرس  كردهاي مالي متمايز  به وضوح از صورت تواننمکمل را افشا شود. چنانچه اين قبيل اطالعات 

مراجعه  69-تا ت 63-و توضيحات كاربردي در بندهاي ت 50و  49)به بندهاي دهد  پوش  ميآن اطالعات را نيز 

 :شود(. بر اين اساس

شهده ارائهه    اظههارنظر تعهديل   705كننده باشهد، طبهق اسهتاندارد     چارچوب ديگر گمراهق با اميزان انطب يافشااگر  الف.

 شود. مي

كننهدگان از   اسهتفاده  براي درك صورتهاي مالي توسطحسابرس،  قضاوت كننده نباشد، اما به اگر افشا گمراه ب.

كننهدگان بهه افشهاي صهورت      منظور جلب نظر اسهتفاده  ، به706، طبق استاندارد برخوردار باشد ديزيااهميت 

 شود. گرفته، يک بند تأكيد بر مطلب خاط به گزارش حسابرس افزوده مي

 (28ي اظهارنظر )رك: بند نمبا

براين، طبهق الزامهات ايهن    كند. بنها  اظهارنظر، توضيحات مهمي در خصوط اظهارنظر حسابرس ارائه مي يمبانبخ    .29-ت

 شود. اظهارنظر بالفاصله پس از بخ  اظهارنظر در گزارش حسابرس ارائه مي يمباناستاندارد، بخ  

كنندگان گزارش حسهابرس از ايهن    كردن استفاده هدف از اشاره به استانداردهاي حسابرسي در بند اظهارنظر، مطلع  .30-ت

 اردها انجام شده است.موضوع است كه حسابرسي برمبناي آن استاند
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 پ(-28مربوط )رك: بند  اي آيين رفتار حرفهالزامات 

شهفافيت را در مهورد    ،كننده آن در گزارش حسهابرس  اي همراه با نهاد تدوين تصريح رعايت الزامات آيين رفتار حرفه  .31-ت

 دههد.  افزاي  ميصورتهاي مالي  اي در حسابرسي الزامات مرتبط با آيين رفتار حرفه و الزامات مرتبط با كار حسابرسي

اي سهازمان   در آيهين رفتهار حرفهه    ،حسهب مهورد  اي در حسابرسي صهورتهاي مهالي،    الزامات مرتبط با آيين رفتار حرفه

الزامهات  چنانچه عالوه بر رعايهت   .بداران رسمي ايران توصيف شده استااي جامعه حس حسابرسي يا آيين رفتار حرفه

نيز رعايت  1فدراسيون بين المللي حسابداران نظيري نهاد ديگري ا رفتار حرفه يينآ الزامات ،مربوط اي آيين رفتار حرفه

 اي نهاد ديگر را نيز تصريح كرد. رفتار حرفهالزامات آيين توان در گزارش حسابرس، رعايت  ميباشد، شده 

 مالحظات خاط در حسابرسي گروه

، مصهوب نهادههاي مختلهف    اسهتقالل مربوط، از جمله  اي رفتار حرفهآيين در حسابرسي گروه، هنگامي كه الزامات   .32-ت

مربهوطي كهه در مهورد تهيم      اي رفتهار حرفهه  آيهين  است، معموالً در گزارش حسابرس به نهاد تدوين كننده الزامات 

شود. دليل چنين كاري اين است كه در حسابرسي گروه، حسابرسان بخه    حسابرسي گروه كاربرد دارد، اشاره مي

 2مرتبط با حسابرسي گروه هستند. اي آيين رفتار حرفهابع الزامات نيز ت

بهراي تهيم حسابرسهي گهروه      اي مربهوط  حسابرسان بخ  تابع الزامات آيين رفتهار حرفهه   600 اگرچه طبق استاندارد  .33-ت

گهروه   ياي مربوط براي تهيم حسابرسه   در موارد خاط ممکن است رعايت الزامات آيين رفتار حرفه باشند ليکن مي

مربوط شامل الزامهات مهرتبط بها    اي  آيين رفتار حرفه الزاماترعايت  ،. در نتيجه3توسط حسابرسان بخ  ميسر نباشد

براي حسابرساني كه اطالعات مالي يک  4 600استقالل، در حسابرسي گروه ممکن است پيچيده باشد. در استاندارد 

دهنهد، رهنمودههايي ارائهه شهده اسهت كهه شهامل         يبخ  را در راستاي حسابرسهي گهروه مهورد رسهيدگي قهرار مه      

 كند. شود كه حسابرس بخ  الزامات استقالل مرتبط با حسابرسي گروه را رعايت نمي هايي مي موقعيت

 (31حسابرسي )رك: بند مسائل عمده 

 وجهز  حسابرسي در خصوط حسابرسي واحدهايي كهه مسائل عمده رساني  در قوانين يا مقررات ممکن است اطالع  .34-ت

باشند، نظير واحدهايي كه در قوانين يا مقررات از آنها تحت عنوان عمهومي   نمي شده در بورس يرفتهپذ يها شركت

 ياد شده است، الزامي شده باشد.يا دولتي غيردولتي 

 
1 International Federation of Accountants 

   37-، بند ت600استاندارد حسابرسي  .2
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داشهتن دامنهه    بهه داليلهي همچهون   واحهدهايي كهه    آندسهته از عالوه بر اين، حسابرس ممکن است بخواهد در مورد   .35-ت

بها منهافع عمهوم مهردم     اي  مالحظهه  گسترده و متنوعي از ذينفعان و ماهيت و اندازه فعاليت تجاري آنها، به طهور قابهل  

ههاي بيمهه و    هها، شهركت   رساني كند. موسسهات مهالي )نظيهر بانهک     حسابرسي را اطالعمسائل عمده ، دارندسروكار 

 باشند. هايي از اين واحدها مي ونههاي بازنشستگي(، و ساير واحدها نظير موسسات خيريه نم صندوق

با مديران اجرايي، و در صورت لزوم، بها اركهان    ،، حسابرس بايد در مورد شرايط كار حسابرسي210طبق استاندارد   .36-ت

ي اركهان راهبهر   يهي و اجرا يرانمهد هاي  راهبري توافق كند. همچنين در استاندارد مذكور عنوان شده است كه نق 

مقهررات   يها واحد تجاري، به ساختار راهبري واحد تجاري و قوانين  حسابرسي كار ط شرايطبراي توافق در خصو

، بايد در قرارداد حسابرسي يا ساير اشکال مناسب توافق كتبي 210عالوه براين، طبق استاندارد  1مربوط بستگي دارد.

در مواردي كه  2، اشاره شود.به شکل و محتواي مورد انتظار هرگونه گزارشي كه توسط حسابرس منتشر خواهد شد

 ،مطهرح شهده اسهت    2103حسابرسي نيست، همان گونه كه در استانداردمسائل عمده رساني  حسابرس ملزم به اطالع

مسهائل عمهده   رسهاني   باشد كه در قرارداد حسابرسهي بهه امکهان اطهالع     مفيد يا ضروريممکن است براي حسابرس 

 جوز انجام اين كار براي حسابرس محفوظ بماند.تا محسابرسي در گزارش حسابرس اشاره شود، 

 مالحظات خاط در حسابرسي واحدهاي بخ  عمومي

اهميت زيادي  سروكار داشتن با منافع عموم مردمهاي بخ  عمومي ممکن است به لحاظ اندازه، پيچيدگي يا  واحد  .37-ت

دليل الزامات قهانوني يها مقرراتهي    داشته باشند. در چنين مواردي، حسابرس يک واحد بخ  عمومي ممکن است به 

  رساني كند. حسابرسي را در گزارش حسابرس اطالعمسائل عمده يا به داليل ديگر بخواهد 

 (34 و 33هاي  هاي مالي )رك: بند قبال صورت هاي هيئت مديره در  مسئوليت

ي، كه براساس اركان راهبر مورد،حسب و اجرايي،  يرانمد هاي ، فرض اساسي مربوط به مسئوليت200در استاندارد   .38-ت

مهديران اجرايهي، و حسهب مهورد،      4شود، توصيف شده اسهت.  هاي حسابرسي انجام مي آن حسابرسي طبق استاندارد

هاي مالي طبق چارچوب گزارشگري مالي مربوط، از جمله در مهوارد مقتضهي،    اركان راهبري، مسئول تهيه صورت

هاي داخلهي الزم   بر اين، هيئت مديره مسئوليت طراحي، اعمال و حفظ كنترلارائه آنها به نحو منصفانه است. عالوه 

از تقلب يا اشهتباه ضهروري اسهت، نيهز بهه عههده        هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي را كه براي تهيه صورت
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ا توصيف باشد زير  هاي هيئت مديره در گزارش حسابرس شامل اشاره به هر دو مسئوليت مي دارد. توصيف مسئوليت

كننهدگان سهودمند اسهت. در اسهتاندارد      شود، براي اسهتفاده  كه حسابرسي بر اساس آن انجام مي مزبور فرض اساسي

هدايت هاي( مسئول نظارت بر  ، از اصطالح اركان راهبري براي توصيف شخص )اشخاط( يا سازمان )سازمان260

ههاي راهبهري در    ده است، و در مورد انواع ساختارواحد تجاري استفاده شراهبردي و تعهدات مرتبط با پاسخگويي 

 واحدهاي تجاري گوناگون بحث شده است. 

هاي بيشهتر مهديران    ممکن است مناسب بداند به منظور انعکاس مسئوليت حسابرس، در صورت وجود شرايط خاط  .39-ت

د تجهاري، مطهالبي را   ههاي مهالي، بها در نظهر گهرفتن ماهيهت واحه        ي در قبهال تهيهه صهورت   و اركان راهبهر اجرايي 

 اضافه كند. 34  ي به شرح مندرج در بندو اركان راهبر يران اجراييمدهاي   توصيف مسئوليت به

ها در قرارداد حسابرسي  هاي هيئت مديره، با درج آن مسئوليت ، حسابرس بايد در مورد مسئوليت210طبق استاندارد   .40-ت

يران مهد  هاي اگر در قوانين يا مقررات، مسئوليت  1اري به توافق برسد.كتبي با واحد تجتوافق يا ساير اشکال مناسب 

ايهن  حسابرس ممکن است شده باشد،  مشخصي در رابطه با گزارشگري مالي اركان راهبر حسب مورد،و  اجرايي،

منهدرج در   ههاي  مسهئوليت معهادل  ههاي مهذكور در واقهع     مسهئوليت  يها آبه نظر حسهابرس،   كه كند يينموضوع را تع

مقهررات   يها بندي قهوانين   معادل، حسابرس ممکن است از جمله هاي  يتمسئولدر مورد . يرخ يا هستند 210اندارد است

براي توصيف آنها در قرارداد حسابرسي يا ساير اشکال مناسب توافق كتبي استفاده كند. در چنين مهواردي، ممکهن   

الهف ايهن   -34ههايي كهه بهه موجهب بنهد       بندي مزبور در گزارش حسهابرس بهراي توصهيف مسهئوليت     است از جمله

استاندارد الزامي شده اسهت، اسهتفاده شهود. در شهرايط ديگهر، از جملهه در مهواردي كهه حسهابرس قصهد نهدارد از            

بندي قوانين يا مقررات كه در قرارداد حسابرسي از آن استفاده شده است، استفاده كند، در گزارش حسهابرس   جمله

شهود. حسهابرس ممکهن اسهت عهالوه بهر توصهيف         الف اين استاندارد اسهتفاده مهي  -34بندي مندرج در بند  از جمله

اين استاندارد، با اشهاره بهه منبعهي كهه ايهن اطالعهات        34هاي هيأت مديره در گزارش حسابرس مطابق بند  مسئوليت

مرجهع  يهک   تارنمهاي آن قابل دسترس باشد )براي نمونه، در گزارش ساالنه واحد تجهاري يها    از طريقممکن است 

 ها بپردازد.  يشتر اين مسئوليتب ياتجزئذيصالح( به توصيف 

هاي هيأت مديره را تصريح كرده است، ممکن است به طور مشخص به مسئوليت  در قوانين يا مقرراتي كه مسئوليت  .41-ت

نجها كهه   حسابداري اشاره شده باشد. از آ هاي اطالعاتي آن درخصوط كفايت دفاتر و سوابق حسابداري، يا سيستم
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تعريف شهده اسهت(    3151هاي داخلي )آنگونه كه در استاندارد  ناپذير كنترل ها بخ  جدايي دفاتر، سوابق و سيستم

 اين استاندارد بطور مشخص به آنها اشاره نشده است. 34و بند  210هستند، در توصيف مندرج در استاندارد 

ب بهراي مهواردي كهه    -34ه بکهارگيري الهزام منهدرج در بنهد     در پيوست اين استاندارد، مثالههاي تشهريحي از نحهو     .42-ت

استانداردهاي حسابداري، چارچوب گزارشگري مالي مربوط است، ارائه شده اسهت. چنانچهه از چهارچوبي غيهر از     

استانداردهاي حسابداري استفاده شده باشد، ممکن اسهت نيهاز بهه تعهديالتي در مثالههاي تشهريحي مطهرح شهده در         

 دارد باشد به نحوي كه بيانگر استفاده از چارچوب گزارشگري مالي ديگر باشد.پيوست اين استان

 (39تا  36هاي مالي )رك: بندهاي  هاي حسابرس در حسابرسي صورت مسئوليت

اين استاندارد الزامي گرديده است، ممکن اسهت   39تا  37هاي حسابرس كه به موجب بندهاي  توصيف مسئوليت  .43-ت

به منظور بازتاب ماهيت خاط واحد تجاري تعديل شود. بهراي نمونهه، هنگهامي كهه گهزارش حسهابرس نسهبت بهه         

پيوست اين استاندارد مثالي از روش انجهام ايهن تعهديل     2در مثال تشريحي  .شود هاي مالي تلفيقي صادر مي صورت

 ارائه شده است.

 الف(-37ابرس )رك: بند اهداف حس

 شود كه اهداف حسابرس به شرح زير است: در گزارش حسابرس تصريح مي  .44-ت

هاي مالي، به عنوان يک مجموعهه واحهد، عهاري از تحريهف بااهميهت       كسب اطمينان معقول از اينکه آيا صورت (1

 ناشي از تقلب يا اشتباه است يا خير، و 

 وي است.صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر  (2

 هاي مالي هستند. هاي هيأت مديره در قبال تهيه صورت اين اهداف در نقطه مقابل مسئوليت

 پ(-37توصيف اهميت )رك: بند 

پ ايهن اسهتاندارد،   -37در پيوست اين استاندارد مثالههاي تشهريحي از چگهونگي بکهارگيري الهزام منهدرج در بنهد          .45-ت

ههاي   موارديکهه چهارچوب گزارشهگري مهالي مربهوط اسهتاندارد       درخصوط ارائهه توصهيفي از مفههوم اهميهت در    

حسهابداري نباشهد    يهها  استانداردباشد، ارائه گرديده است. اگر چارچوب گزارشگري مالي مربوط،  حسابداري مي

 ممکن است براي انعکاس اين موضوع، مثال تشريحي ارائه شده در پيوست اين استاندارد ، نيازمند تعديل باشد.

 

 ث-4، بند “(1393شده  تجاري و محيط آن )تجديدنظر طريق شناخت واحد ص و ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ازتشخي”، 315استاندارد حسابرسي  .1
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 پ(-39)رك: بند  701اي حسابرس در ارتباط با استاندارد ه مسئوليت

ههاي حسهابرس بهي      همچنين حسابرس ممکن است تشخيص دهد ارائه اطالعات اضافي در خصوط توصيف مسئوليت  .46-ت

 مسهتلزم توجهه   مسائلتواند براي تعيين  باشد. براي مثال، حسابرس مي پ الزامي شده است، سودمند مي-39از آنچه در بند 

اشاره كند، كهه بهه ايهن منظهور مهوارد زيهر را در نظهر خواههد          701استاندارد  9خاط حسابرس به الزامات مندرج در بند 

 گرفت:  

يا خطرهاي عمده مشهخص شهده طبهق     استارزيابي شده در آنها باالتر خطر تحريف بااهميت كه  يهاي حوزه الف.

 ،315استاندارد 

قضهاوت عمهده مهديران    متضمن هاي مالي كه  صورت هايي از بخ با  هاي عمده حسابرس در ارتباط قضاوت ب.

 دربرآورد آنها باال است، وابهام  ميزان، از جمله براوردهاي حسابداري كه استاجرايي 

 حسابرسي. بر آثار رويدادها يا معامالت عمده واقع شده طي دوره پ.

 (42تا  40هاي گزارشگري )رك: بندهاي  ساير مسئوليت

بيشتري براي ارائه گزارش نسبت به ساير موضوعاتي داشته باشهد كهه مهازاد بهر      هاي ابرس ممکن است مسئوليتحس  .47-ت

هاي حسابرسي است. براي مثال، ممکن اسهت از حسهابرس درخواسهت شهود      هاي حسابرس طبق استاندارد مسئوليت

ا گهزارش كنهد. همچنهين،    هاي مهالي، آنهها ر   صورت برخورد با موضوعات خاصي در جريان حسابرسي صورت در

بهه   هاي اضافي خاصي را اجهرا و نتيجهه آن را گهزارش كنهد يها راجهع       از حسابرس خواسته شود روش ممکن است

ههاي داخلهي حهاكم بهر گزارشهگري مهالي يها         موضوعات خاصي مانند كفايت سهوابق و دفهاتر حسهابداري، كنتهرل    

 اطالعات ديگر اظهارنظر كند. 

نين يا مقررات مربوط ممکن است حسابرس را ملهزم يها مجهاز بهه گزارشهگري نسهبت بهه سهاير         برخي موارد، قوا در  .48-ت

ههاي مهالي نمايهد. در مهوارد ديگهر،       مسئوليتهاي گزارشگري به عنوان بخشي از گزارش حسابرس نسبت به صهورت 

 د.حسابرس ممکن است در خصوط گزارشگري نسبت به آنها، ملزم يا مجاز به صدور گزارش جداگانه باش

ههاي حسهابرس طبهق     و مسهئوليت  ههاي گزارشهگري   سهاير مسهئوليت   اين استاندارد، اشهاره بهه   42تا  40طبق بندهاي   .49-ت

هاي حسابرسي، تحت يک عنوان، فقط زماني مجاز اسهت كهه ههر دو بهه موضهوعات مشهابهي بپردازنهد و         استاندارد

ههاي گزارشهگري طبهق     گري و مسهئوليت ههاي گزارشه   بندي گزارش حسابرس به وضوح بين سهاير مسهئوليت   جمله

ههاي   هاي حسابرسي تمايز قائل شود. اين تمايز آشکار ممکن است ضرورت اشاره به منشاء ساير مسئوليت استاندارد

ههاي حسابرسهي اسهت، را     ههاي الزامهي طبهق اسهتاندارد     ها افزون بر مسهئوليت  گزارشگري و بيان اينکه اين مسئوليت

اي از گزارش حسهابرس بها     هاي گزارشگري بايد در بخ  جداگانه رت، ساير مسئوليتايجاب نمايد. در غير اينصو
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، حسابرس ملزم است 41ارائه شود. در اين موارد، طبق بند  “گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي”عنوان 

 “ههاي مهالي   تصهور  يحسابرسه گهزارش  ”هاي حسابرسي را تحت عنهوان   هاي گزارشگري طبق استاندارد مسئوليت

 گزارش كند.

 (43امضاي حسابرس )رك: بند 

به نام مدير مسئول كار و شريک يا فرد واجد شرايط ديگري در موسسه كه داراي با ذكر نام و امضاي حسابرس بايد   .50-ت

اي يا قانوني مربوط است يا اعضاي شاغل انفرادي باشد. در برخي موارد، حسابرس ممکن اسهت عهالوه    مجوز حرفه

 اشاره كند.اي نيز  خود در نهاد حرفه شماره عضويتبر امضا، ملزم باشد در گزارش حسابرس به 

مقهررات   يها در برخي موارد، اجازه استفاده از امضاي الکترونيکهي در گهزارش حسهابرس ممکهن اسهت در قهوانين         .51-ت

 بيني شده باشد. پي 

 (45تاريخ گزارش حسابرس )رك: بند 

كه تا آن تاريخ  را سازد كه حسابرس اثر رويدادها و معامالتي كنندگان را آگاه مي حسابرس، استفادهتاريخ گزارش   .52-ت

داده و وي از آنها مطلع شده است، مورد توجه قرار داده است. مسهئوليت حسهابرس در رويهدادها و معهامالت      روي

 شده است. مطرح 5601واقع شده پس از تاريخ گزارش حسابرس در استاندارد 

مهديره   هاي مالي با هيئهت  شود و مسئوليت صورت هاي مالي ارائه مي از آنجا كه اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت  .53-ت

به طور كامل  آن، شامل يادداشتهاي توضيحي ،هاي مالي )يا اركان مشابه آن( است، لذا حسابرس تا زمانيکه صورت

گيري كنهد   در موقعيتي نخواهد بود كه نتيجه ،يت آنها را نپذيردتهيه نشود و هيئت مديره )يا اركان مشابه آن( مسئول

 شواهد حسابرسي كافي و مناسب كسب شده است. 

گيري در اين خصهوط اسهت كهه آيها      مديره( كه مسئول نتيجه )نظير هيئت اشخاصيدر قوانين و مقررات شخص يا   .54-ت

ييهد  اههاي ضهروري ت   انهد يها خيهر، و فراينهد     يه شدهبه طور كامل ته ،شامل يادداشتهاي توضيحي آن ،صورتهاي مالي

هاي مالي، شواهد  گذاري گزارش حسابرس نسبت به صورت قبل از تاريخ بديهي استمشخص شده است.  ،كدامند

 شود.  صورتهاي مالي كسب مي تاييدگوياي 

 شامل يادداشتهاي توضهيحي منظور از تاريخ تاييد صورتهاي مالي تاريخي است كه مجموعه كامل صورتهاي مالي،   .55-ت

 اند. در واحد تجاري مسئوليت اين صورتهاي مالي را پذيرفتهمسئول اشخاط  ، تهيه شده وآن

 

   17تا  10، بندهاي “(1396)تجديدنظر شده صورتهاي مالي رويدادهاي پس از تاريخ ”، 560استاندارد حسابرسي  .1
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 (46)رك: بند  بندي گزارش حسابرس در قوانين و مقررات تجويز ساختار و جمله

رعايهت الزامهات قهانوني يها      هاي حسابرسهي، ملهزم بهه    ممکن است عالوه بر استانداردحسابرس ، 200طبق استاندارد   .56-ت

هاي حسابرسي به سهاختار   هاي موجود بين الزامات قانوني يا مقرراتي و استاندارد هنگامي كه تفاوت 1مقرراتي باشد.

بيانگر حداقل اجزايهي   ژ-46الف تا -46شود، الزامات مندرج در بندهاي  بندي گزارش حسابرس مربوط مي و جمله

درج شود تا بتوان در آن به استانداردهاي حسابرسي اشاره نمود. در اين شرايط، است كه بايد در گزارش حسابرس 

مطرح نشده است، براي  ژ-46الف تا -46كه در بندهاي  45تا  21نيازي نيست آندسته از الزامات مندرج در بندهاي 

 ي اظهارنظر، رعايت شود. نهاي اظهارنظر و مبا مثال، ترتيب بخ 

بنهدي الزامهي    زامات قانوني يا مقرراتي با استانداردهاي حسابرسي در تضاد نيست، سهاختار و جملهه  در مواردي كه ال  .57-ت

تر گزارش حسابرس بهه   كنندگان گزارش حسابرس در تشخيص آسان اين استاندارد به استفاده 45تا  21طبق بندهاي 

 كند. كمک مي كه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است، نتيجه يک كار حسابرسيعنوان 

 ح(-46)رك: بند  701اطالعات الزامي طبق استاندارد 

 ،كهه شهده ملهزم نمايد    در مورد حسابرسي انجهام  ديگريقوانين يا مقررات ممکن است حسابرس را به ارائه اطالعات   .58-ت

و محتهواي   باشد، يا ممکن است ماهيهت  701اين اطالعات ممکن است شامل اطالعاتي سازگار با اهداف استاندارد 

 رساني درمورد چنين موضوعاتي را تجويز كند. اطالع

 موارد كاربرد كند. در نمي نقضهاي مالي را  استانداردهاي حسابرسي، قوانين يا مقررات حاكم بر حسابرسي صورت  .59-ت

ود كهه، بها   تواند انجام شه  هاي حسابرسي در گزارش حسابرس فقط در صورتي مي ، اشاره به استاندارد701استاندارد 

در تضاد  701ح اين استاندارد با الزامات گزارشگري استاندارد -46رعايت قوانين يا مقررات، بخ  الزامي طبق بند 

حسابرسهي  مسائل عمده رساني  هاي خاصي از اطالع نباشد. در چنين شرايطي، ممکن است الزم باشد حسابرس جنبه

 ي شده است، براي نمونه، از طريق موارد زير تعديل كند:الزام 701در گزارش حسابرس را كه طبق استاندارد 

 چنانچه قوانين يا مقررات، سرفصل خاصي را تجويز كرده باشد؛“حسابرسيمسائل عمده ”تعديل عنوان ، 

        توضيح داليل ارائه اطالعاتي كه به موجب قوانين يا مقهررات درج آنهها در گهزارش حسهابرس الزامهي گرديهده

مسهائل  جاع به قوانين يا مقررات مربوط و توصيف چگونگي ارتبهاط اطالعهات مهذكور بها     است، براي مثال، با ار

 و حسابرسي؛عمده 

 

   52-، بند ت200استاندارد حسابرسي  .1
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 حسابرسي تجويز شهده اسهت، افهزودن    مسائل عمده كه در قوانين يا مقررات، ماهيت و ميزان توصيف  در مواردي

ي به نحوي كه بها الهزام منهدرج    حسابرس مسائل عمدهاطالعات تجويز شده به منظور دستيابي به توصيفي كامل از 

 سازگار باشد.  701استاندارد  13در بند 

  واحدهاي بخ  عمومي حسابرسي مالحظات خاط در

حسابرسان واحدهاي بخ  عمهومي نيهز ممکهن اسهت ايهن توانهايي را داشهته باشهند كهه طبهق قهوانين يها مقهررات،                .60-ت

ميلي به صورت عمهومي گهزارش كننهد كهه ايهن      موضوعات خاصي را در گزارش حسابرس يا در يک گزارش تک

باشند. در چنين شرايطي، حسابرس ممکن  701موضوعات ممکن است شامل اطالعاتي سازگار با اهداف استاندارد 

است  شده الزامي 701كه طبق استاندارد ي را حسابرسمسائل عمده  رساني اطالعاز هاي خاصي  است ناچار شود جنبه

 حسابرس به توصيف آن موضوع در گزارش تکميلي مذكور اشاره كند. تعديل كند يا در گزارش 

 (47)رك: بند  المللی حسابرسی و استانداردهاي بين ايران شده طبق استانداردهاي حسابرسی  گزارش حسابرس در مورد حسابرسی انجام

لمللي حسابرسي را نيهز رعايهت كهرده    ا ، استانداردهاي بينايران كه حسابرس ضمن رعايت استانداردهاي حسابرسي زماني  .61-ت

المللهي حسابرسهي و اسهتانداردهاي     توانهد در گهزارش حسهابرس بهه انجهام حسابرسهي طبهق اسهتانداردهاي بهين          باشد، مي

   1يا هر دو اشاره كند. ايران حسابرسي

تضهادي وجهود داشهته     انايهر  المللي حسابرسي و الزامات استانداردهاي حسابرسي اگر بين الزامات استانداردهاي بين  .62-ت

شود يا سبب حذف بندهاي تأكيد بر مطلهب خهاط يها سهاير بنهدهاي       باشد كه منجر به ارائه اظهارنظري متفاوت مي

المللي حسابرسي ملهزم بهه    توضيحي از گزارش حسابرس شود، كه در شرايط خاط آن كار، طبق استانداردهاي بين

مناسب نيسهت.   ايران المللي حسابرسي و استانداردهاي حسابرسي بيندرج آنها است، اشاره همزمان به استانداردهاي 

اشهاره   ايهران  المللي حسابرسي يا استانداردهاي حسابرسي در اين حالت، گزارش حسابرس فقط به استانداردهاي بين

 كند كه طبق آن گزارش حسابرس تهيه شده است.   مي

 (50 و 49)رك: بندهاي  هاي مالی همراه صورت مکملاطالعات 

صهورت داوطلبانهه، اطالعهات     در برخي شرايط، واحد تجاري ممکن است طبق قانون، مقررات يا استانداردها، يا به  .63-ت

ههاي مهالي ارائهه كنهد.      تکميلي را كه طبق چارچوب گزارشهگري مهالي مربهوط الزامهي نيسهت، همهراه بها صهورت        

رچوب گزارشههگري مههالي مربههوط توسههط مثههال، چنههين اطالعههاتي ممکههن اسههت بههه منظههور درك بهتههر چهها  بههراي

شهکل جهداول    هاي مالي ارائه شود. چنين اطالعاتي معموالً به كنندگان يا براي توصيف اقالم خاط صورت استفاده

 شود. هاي جداگانه ارائه مي صورت يادداشت پيوست يا به

 

   53-ت ، بند200استاندارد  .1



 700استاندارد حسابرسی 

 ظر و گزارشگري نسبت به صورتهاي مالیاظهارن

 (1401 )تجدیدنظر شده

29 

اهيهت و نحهوه ارائهه آن، بخه      دليهل م  را كهه بهه   مکملهي اسهتاندارد، اظههارنظر حسهابرس، اطالعهات      49طبق بنهد    .64-ت

اي اسهت.   گيرد. اين ارزيابي نيازمنهد اعمهال قضهاوت حرفهه     شود، دربرمي هاي مالي قلمداد مي ناپذير صورت جدائي

 براي مثال:

 هاي مالي، حاوي يادداشت يا صورت تطبيقي دربهاره ميهزان رعايهت     هاي توضيحي صورت زماني كه يادداشت

بهه عنهوان    هاي مالي است، حسابرس ممکن است ايهن مهورد را   صورت چارچوب گزارشگري مالي ديگري در

هاي مالي قابل تفکيک نيست. همچنين اظهارنظر حسابرس،  تلقي كند كه به روشني از صورت مکملياطالعات 

 دهد. نيز پوش  مي، هاي مالي عطف متقابل دارند كه به صورت را ها يا جداول پيوستي يادداشت

  مازاد بر الزامات افشاي استانداردهاي حسهابداري افشها    را مخارجكه اقالم خاصي از  يو زيانزماني كه يک حساب سود

شده باشد، حسابرس ممکن اسهت ايهن اطالعهات     ارائههاي مالي  به پيوست صورت  به صورت جدولي جداگانه كند مي

 است.هاي مالي قابل تفکيک  تلقي كند كه به روشني از صورت يمکملرا به عنوان اطالعات 

شامل يادداشتهاي مربوط بهه اطالعهات مکمهل نيهز     در گزارش حسابرس  ي توضيحي اشاره شدهزماني كه يادداشتها  .65-ت

تحهت پوشه  اظههارنظر حسهابرس      مکملنيازي نيست در گزارش حسابرس به طور مشخص به اطالعات  شود، مي

 .اشاره شود

در چنهين   منشا قانوني يا مقرراتهي نداشهته باشهد و    ممکن استي در صورتهاي مال ارائه و حسابرسي اطالعات مکمل  .66-ت

هاي مهالي   را در دامنه حسابرسي صورت مکملاز حسابرس بخواهند اطالعات مديران اجرايي ممکن است  شرايطي

 قرار ندهد. 

اي را ايجاد  شبهه چنيناي ارائه شده است كه  گونه حسابرسي نشده به مکملارزيابي حسابرس از اينکه آيا اطالعات   .67-ت

 کمهل ، با توجه به عوامل مؤثر نظيهر محهل ارائهه اطالعهات م    گيرد قرار مياظهارنظر حسابرس  نکند كه تحت پوش 

اطالعهات بهه صهورت شهفاف برچسهب       آيها ايهن   حسابرسي شهده، و اينکهه   کملحسابرسي نشده و ساير اطالعات م

 گيرد. خورده است يا خير، صورت مي« حسابرسي نشده»

اي را كهه   حسابرسهي نشهده   کمهل توانند با انجام اقداماتي نظير موارد زير، نحوه ارائهه اطالعهات م   مديران اجرايي مي  .68-ت

 اند تغيير دهد: ممکن است به اشتباه تصور شود حسابرسي شده

 هاي حسابرسي  هاي مالي حسابرسي شده و جداول پيوست يا يادداشت حذف هرگونه عطف متقابل بين صورت

 اي كه مرز بين اطالعات حسابرسي شده و حسابرسي نشده به اندازه كافي روشن باشد. گونه هنشده ب

  هاي مالي يا، در شرايطي كه اين كار  از صورت اي جدا در مجموعهحسابرسي نشده  مکملقرار دادن اطالعات

ههاي   يادداشهت هاي حسابرسهي نشهده همهراه يکهديگر در انتههاي       ميسر نيست، حداقل قرار دادن همه يادداشت
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اي  هاي حسابرسي نشده يادداشت“. حسابرسي نشده”هاي مالي و مشخص كردن آنها با عنوان  توضيحي صورت

هاي حسابرسي شده ادغام شده باشند، ممکن است به اشتباه بهه عنهوان حسابرسهي شهده قلمهداد       كه با يادداشت

 شوند.

 720رافع مسئوليت حسابرس بهه شهرحي كهه در اسهتاندارد     ، حسابرسي نشده است، مکملاين واقعيت كه اطالعات   .69-ت

 باشد.  توصيف شده است، نمي
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 پيوست

 (19-)رك: بند ت

 هاي مالی مثالهاي تشريحی از گزارش حسابرس نسبت به صورت

هاي مالي يک شهركت پذيرفتهه شهده در بهورس كهه طبهق يهک چهارچوب ارائهه           صورت حسابرسي: گزارش  1يحي مثال تشر

 شده است. منصفانه تهيه

بورس كه طبق يک چارچوب ارائه شده در  يرفتهپذهاي مالي تلفيقي يک شركت  صورت يحسابرس: گزارش  2يحي مثال تشر

 منصفانه تهيه شده است.

غير بورسي كه طبق يک چارچوب ارائه منصفانه تهيه شده شركت هاي مالي يک  صورت يحسابرس: گزارش  3 يحيمثال تشر

 است.

چهارچوب رعايهت بها مقاصهد      غير بورسهي كهه طبهق يهک    شركت هاي مالي يک  صورت يحسابرسگزارش  : 4 يحيمثال تشر

 عمومي تهيه شده است.
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 یـک شده در بورس کـه بقـ     یرفتهشرکت پذ یک یمال یها صورت یحسابرسگزارش  -1مثال تشریحی 

 شده است. یهچارچوب ارائه منصفانه ته

 مفروضات:

 كنهد،  شركت پذيرفته شده در بورس كه از يک چارچوب ارائه منصفانه اسهتفاده مهي   يکهاي مالي  كامل صورت  مجموعه •

 در اين حسابرسي كاربرد ندارد(. 600حسابرسي شده است. حسابرسي مذكور، حسابرسي گروه نيست )يعني استاندارد 

عمهومي( تهيهه شهده    هاي حسابداري )يک چارچوب با مقاصد  مديره شركت طبق استاندارد هاي مالي توسط هيئت صورت •

 است.

 در قرارداد حسابرسي توصيف شده است. 210هاي مالي طبق استاندارد  هاي هيئت مديره در قبال صورت  مسئوليت •

 حسابرس براساس شواهد كسب شده به اين نتيجه رسيده است كه ارائه اظهارنظر تعديل نشده )مقبول( مناسب است. •

 باشد. مي  1جامعه حسابداران رسمي ايران اي ، آيين رفتار حرفهسي به كار رفته استالزامات اخالقي مربوط كه در حسابر •

، ابهامي بااهميت در ارتباط 570حسابرس براساس شواهد كسب شده به اين نتيجه رسيده است كه با توجه به مفاد استاندارد  •

 به ادامه فعاليت ايجاد كند، وجود ندارد.توانايي شركت نسبت به تواند ترديدي عمده  با رويدادها يا شرايطي كه مي

 رساني شده است. اطالع 701حسابرسي طبق استاندارد مسائل عمده  • 

 است. تشخيص ندادهدر ساير اطالعات  را يتيبااهم يفتحر و كرده دريافتاطالعات را  ساير حسابرس •

 عهده دارد. ري نيز طبق قوانين بههاي گزارشگري ديگ هاي مالي، مسئوليت بر حسابرسي صورت حسابرس، عالوه •

 گزارش حسابرس مستقل

 به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت نمونه )سهامي عام(

 هاي مالی صورتی حسابرسگزارش 

 ظهارنظرا

هاي سود و زيان،  و صورت 14×1اسفند  29هاي مالي شركت نمونه )سهامي عام( شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ  صورت

ههاي   هاي نقدي براي سهال مهالي منتههي بهه تهاريخ مزبهور، و يادداشهت         جامع، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان سود و زيان

 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است. ،تا ... 1توضيحي 

 

 .شود مياي سازمان حسابرسي اشاره  توسط سازمان حسابرسي انجام شود، به آيين رفتار حرفه واحد تجاري يبديهي است در صورتيکه حسابرس .1
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د مالي ، و عملکر14×1  اسفند 29شده، وضعيت مالي شركت نمونه )سهامي عام( در تاريخ  هاي مالي ياد نظر اين مؤسسه، صورت به

هاي بااهميت، طبق اسهتانداردهاي حسهابداري، بهه      مزبور، از تمام جنبه هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ و جريان

 .دهد  نشان مينحو منصفانه 

 ی اظهارنظرنمبا

هها در بخه     دطبهق ايهن اسهتاندار    مؤسسهه ههاي   طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت اين مؤسسه حسابرسي

جامعه  اي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفهي مال يها صورت يحسابرسدر  حسابرس هاي يتمسئول

هاي اخالقي را طبق الزامات مذكور انجام  و ساير مسئوليت است، مستقل از شركت نمونه )سهامي عام( حسابداران رسمي ايران

 كافي و مناسب است. ،شده به عنوان مبناي اظهارنظر دارد كه شواهد حسابرسي كسبداده است. اين موسسه اعتقاد 

 حسابرسیمسائل عمده 

هاي مالي دوره جهاري،   اي حسابرس، در حسابرسي صورت قضاوت حرفه به ي است كهمسائلحسابرسي، مسائل عمده منظور از 

بهه منظهور   هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و  رتدر چارچوب حسابرسي صو مسائل. اين ندا بيشترين اهميت بوده داراي

 شود. ارائه نمي مسائلاي نسبت به اين  ، و اظهارنظر جداگانهندا قرار گرفته مورد توجه، يمال يها صورتاظهارنظر نسبت به 

 [.شود توصيف مي 701طبق استاندارد مسائل عمده ]در اين قسمت، هر يک از 

 ساير اطالعات 

به مثال  -شود ( انجام مي1401)تجديدنظر شده  720طبق الزامات گزارشگري استاندارد  “اطالعات يرسا”ورد ]گزارشگري در م
 ( مراجعه شود.[1401)تجديدنظرشده  720استاندارد  2پيوست  در 1تشريحي 

 هاي مالی هاي هيئت مديره در قبال صورت مسئوليت

 الزمههاي داخلهي    اعمال و حفظ كنترل ،طراحي همچنين حسابداري و تانداردهاياسهاي مالي طبق  مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت

 از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي براي تهيه صورت

موضهوعات  اي فعاليهت و حسهب ضهرورت، افشه     به ادامههاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت  در تهيه صورت

است، مگر اينکه قصد انحالل شركت يا توقهف عمليهات   مبناي حسابداري تداوم فعاليت فعاليت و مناسب بودن بکارگيري  ادامهمرتبط با 

 وجود نداشته باشد. موارد مذكورديگري به جز  بينانه واقعداشته باشد، يا هيچ راهکار وجود آن 

 مالیهاي  هاي حسابرس در حسابرسی صورت مسئوليت

هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميهت ناشهي    كسب اطمينان معقول از اينکه صورت شاملاهداف حسابرس 

حتهي  اسهت، امها    يناناز اطم ييمعقول، سطح باال ينان. اطمشود وي ميشامل اظهارنظر  گزارش حسابرس صدور و از تقلب يا اشتباه است،

 كهه هها   تحريهف  شود.ن كشف هاي بااهميت، درصورت وجود، تحريفممکن است همه استانداردهاي حسابرسي طبق  يحسابرس انجام با
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 يماتتصهم بهر  نهد  نبتوا ،در مجمهوع  يا ييبه تنها ،انتظار رود يكه بطور منطق شوند يم يتلق يتبااهم يزمان ،باشند ميناشي از تقلب يا اشتباه 

 د.ناثر بگذار شود، ياتخاذ م يمال يها صورت يكنندگان كه بر مبنا استفاده ياقتصاد

در سراسهر كهار    اي نگرش ترديد حرفه حفظ اي و  قضاوت حرفه بکارگيري هاي حسابرسي، انجام حسابرسي طبق استاندارد در چارچوب

 ، همچنين:ضروري استحسابرسي 

 اي حسابرسهي در برخهورد بها ايهن     هه  هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشهخص و ارزيهابي، روش   خطرهاي تحريف بااهميت صورت

همهراه   تواند مي. از آنجا كه تقلب شود ميخطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب 

هاي داخلي باشد، خطر عهدم كشهف تحريهف بااهميهت      تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطالعات، يا زيرپاگذاري كنترلبا 

 از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. باالتري از تقلب، ناش

 نسهبت   اظههارنظر هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصهد   هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش  از كنترل

 .شود ميشركت، شناخت كافي كسب هاي داخلي  به اثربخشي كنترل

 شود ميافشاي مرتبط ارزيابي  موارد حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري وهاي  مناسب بودن رويه. 

  ،وجهود يها   توسهط شهركت و   مبناي حسابداري تداوم فعاليت در مورد مناسب بودن بکارگيري بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده

كنهد،   يجادا يتفعال ادامه شركت به ييتوانانسبت به  عمده يديترد تواند ميكه  يطيشرا يا يدادهابا رو با اهميت در ارتباطنبود ابهامي 

گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايهد در گهزارش حسهابرس بهه اطالعهات افشها شهده         اگر چنين نتيجه .شود ميگيري  نتيجه

گهردد.   بهود، اظههارنظر موسسهه تعهديل مهي     شود يا، اگر اطالعات افشا شهده كهافي ن   هاي مالي اشاره مرتبط با اين موضوع در صورت

شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حهال، رويهدادها يها شهرايط آتهي ممکهن         ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب گيري نتيجه

 .بازبماند فعاليت ادامه ازاست سبب شود شركت، 

  ،مبنهاي تهيهه صهورتهاي مهالي،      يدادهايو رو معامالت ياآ کهينو ا ،شامل موارد افشا ي،مال يها صورت يساختار و محتواكليت ارائه

 گردد. اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي در صورتهاي مالي منعکس شده اي به گونه

ههاي   رلهاي بااهميهت كنته   هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف ريزي شده كار حسابرسي و يافته زمانبندي اجرا و دامنه برنامهافزون بر اين، 

 .شود مي  رساني داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطالع

 يموضهوعات  يرهمهه روابهط و سها   ، و شود مييادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخالقي مربوط به استقالل به اركان راهبري ارائه  به عالوه،

 .رسد ميو، در موارد مقتضي، تدابير ايمني مربوط به اطالع آنها  باشدداشت بر استقالل اثرگذار  يانتظار معقول توان يكه م

هاي مهالي دوره جهاري داراي بيشهترين     ي كه در حسابرسي صورتمسائلشده به اركان راهبري، آندسته از   رساني  از بين موضوعات اطالع

شهوند،   در گزارش حسابرس توصيف مهي  مسائل. اين شود ميروند مشخص  حسابرسي به شمار ميمسائل عمده اند و بنابراين  اهميت بوده
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موسسهه بهه ايهن نتيجهه برسهد كهه        ،، در شرايط بسهيار نهادر  هنگامي كه يامنع شده باشد مسائل آن قوانين يا مقررات افشاي طبق مگر اينکه 

رسهاني بهي  از    مطلوب اطهالع رود پيامهدهاي نها   رساني شود زيرا بطور معقول انتظهار مهي    مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطالع مسائل

 باشد. آنرساني  اطالع حاصل از منافع عمومي

 گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و مقرراتی

ههاي گزارشهگري حسهابرس كهه در قهوانين،       به ماهيت ساير مسئوليت توجه ]شکل و محتواي اين بخ  از گزارش حسابرس با
ت، متفاوت خواهد بود. موضوعاتي كه توسط ساير قوانين يا مقررات الزامي مقررات، يا استانداردهاي حسابرسي تجويز شده اس

شود( بايد در اين بخه  از گهزارش حسهابرس درج شهود، مگهر       اطالق مي« ساير مسئوليتهاي گزارشگري»شده است )و به آن 
داردهاي حسابرسهي الزامهي   هاي گزارشگري طبهق اسهتان   هاي مزبور به موضوعاتي مشابه آنچه با عنوان مسئوليت اينکه مسئوليت

هاي گزارشهگري طبهق اسهتانداردهاي     شده است، بپردازد، كه در اين حالت ممکن است در همان بخ  كه مربوط به مسئوليت
بندي گزارش حسهابرس بهه طهور واضهح بهين سهاير        حسابرسي است، با يک عنوان فرعي مناسب ارائه شود، به شرطي كه جمله

 هاي گزارشگري كه طبق استانداردهاي حسابرسي الزامي شده است، تمايز قائل شود.[ ليتهاي گزارشگري و مسئو مسئوليت

 

]امضاي مدير مسئول كار و شريک يا فرد واجد شرايط     ]تاريخ گزارش حسابرس[

 ديگري در مؤسسه[

 

 شود[ معموالً در سربرگ مؤسسه حسابرسي درج مي -]نشاني حسابرس
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شده در بورس که بق   یرفتهشرکت پذ یک یقیتلف یمال یها صورت یحسابرسگزارش ـ   2مثال تشریحی 

 شده است. یهچارچوب ارائه منصفانه ته یک

 مفروضات:

و جداگانهه   تلفيقهي شهامل صهورتهاي مهالي    يک شركت پذيرفتهه شهده در بهورس    هاي مالي تلفيقي  كامل صورت  مجموعه •

برسي شده است. گروه شامل شهركت اصهلي و شهركتهاي    حسا كند، كه از يک چارچوب ارائه منصفانه استفاده مي شركت

 در اين حسابرسي كاربرد دارد(. 600فرعي آن است )يعني استاندارد 

هاي حسابداري )يک چارچوب با مقاصد عمومي( تهيهه   مديره شركت طبق استاندارد هاي مالي تلفيقي توسط هيئت صورت •

 شده است.

 در قرارداد حسابرسي توصيف شده است. 210هاي مالي تلفيقي طبق استاندارد  هاي هيئت مديره در قبال صورت  مسئوليت •

 حسابرس براساس شواهد كسب شده به اين نتيجه رسيده است كه ارائه اظهارنظر تعديل نشده )مقبول( مناسب است. •

 است. 1رسمي ايران اي جامعه حسابداران است،آيين رفتار حرفه رفتهالزامات اخالقي مربوط كه در حسابرسي به كار  •

، ابهامي بااهميت در ارتباط 570حسابرس براساس شواهد كسب شده به اين نتيجه رسيده است كه با توجه به مفاد استاندارد  •

 توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، وجود ندارد.نسبت به تواند ترديدي عمده  با رويدادها يا شرايطي كه مي

 رساني شده است. اطالع 701طبق استاندارد  حسابرسيمسائل عمده  •

 نداده است. يصاطالعات تشخ يررا در سا يتيبااهم يفكرده و تحر يافتاطالعات را در يرحسابرس سا •

 عهده دارد. هاي گزارشگري ديگري نيز طبق قوانين به ، مسئوليتتلفيقيهاي مالي  بر حسابرسي صورت حسابرس، عالوه •

 گزارش حسابرس مستقل

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

 و جداگانه شرکت تلفيقیهاي مالی  صورت یحسابرسگزارش 

 ظهارنظرا

 جداگانهه  گهروه و تلفيقهي  ههاي وضهعيت مهالي     شركت نمونه )سهامي عام( شامل صهورت  تلفيقي و جداگانههاي مالي  صورت

 هاي نقدي  زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان هاي سود و و صورت 14×1اسفند  29شركت به تاريخ 

 

 .دشو  اي سازمان حسابرسي اشاره مي توسط سازمان حسابرسي انجام شود، به آيين رفتار حرفه واحد تجاري يبديهي است در صورتيکه حسابرس .1
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توسهط ايهن مؤسسهه     ،تها ...  1هاي توضهيحي   شركت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتجداگانه گروه و تلفيقي 

 حسابرسي شده است.

، و عملکهرد مهالي   14×1 اسفند 29در تاريخ شركت انه جداگگروه و شده، وضعيت مالي  هاي مالي ياد نظر اين مؤسسه، صورت به

ههاي بااهميهت، طبهق      مزبهور، از تمهام جنبهه    را بهراي سهال مهالي منتههي بهه تهاريخ      شركت جداگانه گروه و هاي نقدي  و جريان

 .دهد نشان مياستانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه 

 مبناي اظهارنظر

هها در بخه     طبهق ايهن اسهتاندارد    مؤسسهه ههاي   سابرسي انجام شده است. مسئوليتطبق استانداردهاي حاين مؤسسه حسابرسي 

توصيف شده است. اين موسسهه طبهق الزامهات     و جداگانه شرکت تلفيقي هاي مالي هاي حسابرس در حسابرسي صورت مسئوليت

خالقي را طبق الزامات مهذكور  هاي ا و ساير مسئوليت است، مستقل از گروه جامعه حسابداران رسمي ايران اي آيين رفتار حرفه

 كافي و مناسب است. ،شده به عنوان مبناي اظهارنظر انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب

 حسابرسیمسائل عمده 

 هاي مهالي دوره  اي حسابرس، در حسابرسي صورت ي است كه، بر مبناي قضاوت حرفهمسائلحسابرسي، مسائل عمده منظور از 

هاي مالي به عنهوان   در چارچوب حسابرسي صورت مسائل. اين اند بيشترين اهميت بوده داراي، گروه و جداگانه شركتجاري 

اي نسهبت   ، و اظهارنظر جداگانهندا قرار گرفته مورد توجه، يمال يها صورتاظهارنظر نسبت به به منظور يک مجموعه واحد، و 

 شود. ارائه نمي مسائلبه اين 

 شود[ توصيف مي 701طبق استاندارد مسائل عمده قسمت، هر يک از ]در اين 

 ساير اطالعات 

به مثال  -شود ( انجام مي1401)تجديدنظر شده  720طبق الزامات گزارشگري استاندارد  “اطالعات يرسا”]گزارشگري در مورد 
 ( مراجعه شود.[1401)تجديدنظرشده  720استاندارد  2پيوست  در 1تشريحي 

  هاي مالی هاي هيئت مديره در قبال صورت مسئوليت

اعمهال و   ،طراحهي همچنهين  حسهابداري و   استانداردهايطبق  و جداگانه شركت تلفيقي هاي مالي مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت

 هيئت مديره است.از تقلب يا اشتباه، بر عهده  هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي براي تهيه صورت الزمهاي داخلي  حفظ كنترل

 بهه ادامهه   گهروه و جداگانهه شهركت   ، هيئت مديره مسئول ارزيهابي توانهايي   و جداگانه شركت تلفيقي هاي مالي در تهيه صورت

اسهت،  مبناي حسهابداري تهداوم فعاليهت    بکارگيري  فعاليت و مناسب بودن ادامهموضوعات مرتبط با فعاليت و حسب ضرورت، افشاي 

 مهوارد مهذكور  ديگهري بهه جهز     بينانه واقعداشته باشد، يا هيچ راهکار  وجوديا توقف عمليات آن روه و شركت گانحالل مگر اينکه قصد 

 وجود نداشته باشد.
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 هاي مالی هاي حسابرس در حسابرسی صورت مسئوليت

عه واحد، عهاري  ، به عنوان يک مجموو جداگانه شركت تلفيقي هاي مالي كسب اطمينان معقول از اينکه صورت شاملاهداف حسابرس 

شهود. اطمينهان معقهول، سهطح      از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظههارنظر وي مهي  

ههاي بااهميهت، درصهورت     تحريهف  ممکهن اسهت همهه   انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي  حتي بابااليي از اطمينان است، اما 

شوند كه بطور منطقي انتظار رود، بهه تنههايي    زماني بااهميت تلقي مي ،باشند ميناشي از تقلب يا اشتباه كه ها  ريفشود. تحن كشف وجود،

شهود،   اتخهاذ مهي   و جداگانه شهركت  تلفيقيهاي مالي  كنندگان كه بر مبناي صورت يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده

 اثر بگذارند.

در سراسهر كهار    اي نگرش ترديد حرفه حفظ و اي  قضاوت حرفه بکارگيري هاي حسابرسي، برسي طبق استانداردانجام حسا در چارچوب

 ، همچنين:ضروري استحسابرسي 

 ههاي   روش ،ناشهي از تقلهب يها اشهتباه مشهخص و ارزيهابي       و جداگانهه شهرکت   تلفيقي هاي مالي خطرهاي تحريف بااهميت صورت

. از شهود  مهي طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسهب  حسابرسي در برخورد با اين خطرها 

ههاي داخلهي باشهد، خطهر      تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطالعات، يا زيرپاگذاري كنترلبا همراه  تواند ميآنجا كه تقلب 

 حريف بااهميت ناشي از اشتباه است.از خطر عدم كشف ت باالترعدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، 

 نسهبت   اظههارنظر هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصهد   هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش  از كنترل

 .شود ميشناخت كافي كسب ، گروه و شركتهاي داخلي  به اثربخشي كنترل

 شود ميافشاي مرتبط ارزيابي  موارد ل بودن براوردهاي حسابداري وهاي حسابداري استفاده شده و معقو مناسب بودن رويه. 

  ،و وجهود يها نبهود ابههامي بها      مبناي حسابداري تداوم فعاليهت  در مورد مناسب بودن بکارگيري بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده

ايجهاد كنهد،   فعاليهت   ادامهه بهه  ه و شهركت  گروتوانايي نسبت به ترديدي عمده  تواند مياهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه 

گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايهد در گهزارش حسهابرس بهه اطالعهات افشها شهده         . اگر چنين نتيجهشود ميگيري  نتيجه

ردد. گه  اشاره شود يا، اگر اطالعات افشا شهده كهافي نبهود، اظههارنظر موسسهه تعهديل مهي        هاي مالي مرتبط با اين موضوع در صورت

شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حهال، رويهدادها يها شهرايط آتهي ممکهن         ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب گيري نتيجه

 .بازبماندفعاليت  ادامه از، گروه يا شركتاست سبب شود 

 که آيا معامالت و رويدادهاي مبناي تهيهه  ، شامل موارد افشا، و اينو جداگانه شرکت تلفیقی هاي مالي كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت

اند كه ارائه منصفانه حاصهل شهده باشهد، ارزيهابي      اي در صورتهاي مالي منعکس شده ، به گونهو جداگانه شركت تلفيقي صورتهاي مالي

 گردد. مي
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منظهور اظههارنظر    شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطالعات مالي شركتهاي گروه يا فعاليتهاي تجاري درون گروه به

گهردد. حسهابرس مسهئول ههدايت، سرپرسهتي و عملکهرد        شركت  كسب مهي  تلفيقي و جداگانه مناسب نسبت به صورتهاي مالي

 حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، صرفاً متوجه حسابرس است.

ههاي بااهميهت    اي عمده حسابرسي، شهامل ضهعف  ه ريزي شده كار حسابرسي و يافته ، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهافزون بر اين

 .شود مي  رساني هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطالع كنترل

، و همهه روابهط و سهاير موضهوعاتي     شود مي، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخالقي مربوط به استقالل به اركان راهبري ارائه به عالوه

 .رسد ميان انتظار معقولي داشت بر استقالل اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمني مربوط به اطالع آنها تو كه مي

هاي مهالي دوره جهاري داراي بيشهترين     ي كه در حسابرسي صورتمسائلشده به اركان راهبري، آندسته از   رساني  از بين موضوعات اطالع

شهوند،   در گزارش حسابرس توصيف مهي  مسائل. اين شود ميروند مشخص  حسابرسي به شمار ميعمده  مسائلاند و بنابراين  اهميت بوده

 مسهائل موسسهه بهه ايهن نتيجهه برسهد كهه        ،در شرايط بسيار نهادر  هنگامي كه يا، آن منع شده باشدقوانين يا مقررات افشاي طبق مگر اينکه 

رسهاني بهي  از منهافع     رود پيامهدهاي نهامطلوب اطهالع    طور معقهول انتظهار مهي   رساني شود زيرا ب  مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطالع

 باشد. آنرساني  اطالع حاصل از عمومي

 گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و مقرراتی

هاي گزارشهگري حسهابرس كهه در قهوانين،      به ماهيت ساير مسئوليت توجه ]شکل و محتواي اين بخ  از گزارش حسابرس با
ا استانداردهاي حسابرسي تجويز شده است، متفاوت خواهد بود. موضوعاتي كه توسط ساير قوانين يا مقررات الزامي مقررات، ي

شود( بايد در اين بخه  از گهزارش حسهابرس درج شهود، مگهر       اطالق مي« ساير مسئوليتهاي گزارشگري»شده است )و به آن 
هاي گزارشگري طبهق اسهتانداردهاي حسابرسهي الزامهي      نوان مسئوليتهاي مزبور به موضوعاتي مشابه آنچه با ع اينکه مسئوليت

هاي گزارشهگري طبهق اسهتانداردهاي     شده است، بپردازد، كه در اين حالت ممکن است در همان بخ  كه مربوط به مسئوليت
ين سهاير  بندي گزارش حسهابرس بهه طهور واضهح به      حسابرسي است، با يک عنوان فرعي مناسب ارائه شود، به شرطي كه جمله

 هاي گزارشگري كه طبق استانداردهاي حسابرسي الزامي شده است، تمايز قائل شود.[ هاي گزارشگري و مسئوليت مسئوليت

 

]امضاي مدير مسئول كار و شريک يا فرد واجد شرايط     ]تاريخ گزارش حسابرس[
 ديگري در مؤسسه[

 

 ود[ش معموالً در سربرگ مؤسسه حسابرسي درج مي -]نشاني حسابرس
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های مالی یک شرکت غیر بورسی کـه بقـ  یـک چـارچوب      صورت یحسابرسـ گزارش   3مثال تشریحی 

 ارائه منصفانه تهیه شده است.

 مفروضات:

حسابرسهي   كنهد،  يک شركت غير بورسي كه از يک چارچوب ارائه منصفانه اسهتفاده مهي  هاي مالي  كامل صورت  مجموعه •
 در اين حسابرسي كاربرد ندارد(. 600وه نيست )يعني استاندارد شده است. حسابرسي مذكور، حسابرسي گر

 هاي حسابداري )يک چارچوب با مقاصد عمومي( تهيه شده است. مديره شركت طبق استاندارد هاي مالي توسط هيئت صورت •

 ه است.در قرارداد حسابرسي توصيف شد 210هاي مالي طبق استاندارد  هاي هيئت مديره در قبال صورت  مسئوليت •

 حسابرس براساس شواهد كسب شده به اين نتيجه رسيده است كه ارائه اظهارنظر تعديل نشده )مقبول( مناسب است. •

 است. 1اي جامعه حسابداران رسمي ايران الزامات اخالقي مربوط كه در حسابرسي به كار رفته است،آيين رفتار حرفه •

، ابهامي بااهميت در ارتباط 570رسيده است كه با توجه به مفاد استاندارد حسابرس براساس شواهد كسب شده به اين نتيجه  •
 توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، وجود ندارد.نسبت به تواند ترديدي عمده  با رويدادها يا شرايطي كه مي

 ام اين كار را ندارد.نيست و قصد انج 701حسابرسي طبق استاندارد مسائل عمده رساني  حسابرس ملزم به اطالع • 

 نداده است. يصاطالعات تشخ يررا در سا يتيبااهم يفكرده و تحر يافتاطالعات را در يرحسابرس سا •

 به عهده دارد. ينطبق قوان يزهاي گزارشگري ديگري ن مسئوليت ،هاي مالي عالوه بر حسابرسي صورت حسابرس، •

 گزارش حسابرس مستقل

 ام شرکت نمونه )سهامی خاص(به مجمع عمومی عادي صاحبان سه

 هاي مالی سابرسی صورتحگزارش 

 ظهارنظرا

ههاي سهود و    و صهورت  14×1اسهفند   29هاي مالي شركت نمونه )سهامي خاط( شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ  صورت

ههاي   مزبور، و يادداشتهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ   زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان

 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است. ،تا ... 1توضيحي 

ههاي   ، و عملکرد مالي و جريان14×1 اسفند 29شده، وضعيت مالي شركت نمونه )سهامي خاط( در تاريخ  هاي مالي ياد نظر اين مؤسسه، صورت به

 .دهد نشان ميهاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه   مزبور، از تمام جنبه نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ

 

 شود.  اي سازمان حسابرسي اشاره مي توسط سازمان حسابرسي انجام شود، به آيين رفتار حرفه بديهي است در صورتيکه حسابرسي واحد تجاري .1
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 مبناي اظهارنظر

هها در بخه     طبهق ايهن اسهتاندارد    مؤسسهه ههاي   طبهق اسهتانداردهاي حسابرسهي انجهام شهده اسهت. مسهئوليت        اين مؤسسهه  حسابرسي

جامعهه   اي طبهق الزامهات آيهين رفتهار حرفهه     هاي مالي توصيف شده است. اين موسسهه   هاي حسابرس در حسابرسي صورت مسئوليت

هاي اخالقهي را طبهق الزامهات مهذكور انجهام       و ساير مسئوليت است، مستقل از شركت نمونه )سهامي خاط( حسابداران رسمي ايران

 كافي و مناسب است. ،شده به عنوان مبناي اظهارنظر داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب

 عاتساير اطال

به مثال  -شود ( انجام مي1401)تجديدنظر شده  720طبق الزامات گزارشگري استاندارد  “اطالعات يرسا”]گزارشگري در مورد 
 ( مراجعه شود.[1401)تجديدنظرشده  720استاندارد  2پيوست در  1تشريحي 

 هاي مالی هاي هيئت مديره در قبال صورت مسئوليت

 الزمههاي داخلهي    اعمال و حفظ كنترل ،طراحيهمچنين حسابداري و  استانداردهايهاي مالي طبق  ورتمسئوليت تهيه و ارائه منصفانه ص

 از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي براي تهيه صورت

موضهوعات  يهت و حسهب ضهرورت، افشهاي     فعال به ادامههاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت  در تهيه صورت

 وجهود است، مگر اينکه قصد انحالل شركت يا توقهف عمليهات آن   مبناي حسابداري تداوم فعاليت فعاليت و مناسب بودن  ادامهمرتبط با 

 وجود نداشته باشد. موارد مذكورديگري به جز  بينانه واقعداشته باشد، يا هيچ راهکار 

 هاي مالی صورت هاي حسابرس در حسابرسی مسئوليت

هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميهت ناشهي    كسب اطمينان معقول از اينکه صورت شاملاهداف حسابرس 

حتهي  شود. اطمينان معقول، سطح بااليي از اطمينان اسهت، امها    از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي

 كهه هها   تحريهف  .شودنكشف هاي بااهميت، درصورت وجود،  تحريفممکن است همه ابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي انجام حس با

شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجمهوع، بتواننهد بهر تصهميمات      زماني بااهميت تلقي مي ،باشند ميناشي از تقلب يا اشتباه 

 شود، اثر بگذارند. هاي مالي اتخاذ مي مبناي صورتكنندگان كه بر  اقتصادي استفاده

اي در سراسهر كهار    نگرش ترديد حرفهحفظ اي و   قضاوت حرفهبکارگيري هاي حسابرسي،  انجام حسابرسي طبق استاندارد در چارچوب

 ، همچنين:ضروري استحسابرسي 

 ههاي حسابرسهي در برخهورد بها ايهن       ابي، روشهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشهخص و ارزيه   خطرهاي تحريف بااهميت صورت

همهراه   تواند مي. از آنجا كه تقلب شود ميخطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب 

ااهميهت  هاي داخلي باشد، خطر عهدم كشهف تحريهف ب    تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطالعات، يا زيرپاگذاري كنترلبا 

 از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. باالترناشي از تقلب، 
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 نسهبت   اظههارنظر هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصهد   هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش  از كنترل

 .شود ميشركت، شناخت كافي كسب هاي داخلي  به اثربخشي كنترل

 شود ميافشاي مرتبط ارزيابي  موارد هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و رويه مناسب بودن. 

  ،توسهط شهركت و وجهود يها     مبناي حسابداري تداوم فعاليت در مورد مناسب بودن بکارگيري بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده

فعاليت ايجاد كنهد،  ادامه  شركت به توانايينسبت به ترديدي عمده  تواند مييطي كه نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرا

بايهد در گهزارش حسهابرس بهه اطالعهات افشها شهده         گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد . اگر چنين نتيجهشود ميگيري  نتيجه

گهردد.   شهده كهافي نبهود، اظههارنظر موسسهه تعهديل مهي       هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطالعات افشا  مرتبط با اين موضوع در صورت

شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حهال، رويهدادها يها شهرايط آتهي ممکهن         ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب گيري نتيجه

 .بازبماندفعاليت ادامه  ازاست سبب شود شركت، 

 فشا، و اينکه آيا معامالت و رويدادهاي مبنهاي تهيهه صهورتهاي مهالي،     هاي مالي، شامل موارد ا كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت

 گردد. اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي اي در صورتهاي مالي منعکس شده به گونه

ههاي   ااهميهت كنتهرل  هاي ب هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف ريزي شده كار حسابرسي و يافته ، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهبر اين نافزو

 .شود مي  رساني داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطالع

 گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و مقرراتی

هاي گزارشهگري حسهابرس كهه در قهوانين،      به ماهيت ساير مسئوليت توجه ]شکل و محتواي اين بخ  از گزارش حسابرس با
داردهاي حسابرسي تجويز شده است، متفاوت خواهد بود. موضوعاتي كه توسط ساير قوانين يا مقررات الزامي مقررات، يا استان

شود( بايد در اين بخه  از گهزارش حسهابرس درج شهود، مگهر       اطالق مي« ساير مسئوليتهاي گزارشگري»شده است )و به آن 
هاي گزارشگري طبهق اسهتانداردهاي حسابرسهي الزامهي      ئوليتهاي مزبور به موضوعاتي مشابه آنچه با عنوان مس اينکه مسئوليت

هاي گزارشهگري طبهق اسهتانداردهاي     شده است، بپردازد، كه در اين حالت ممکن است در همان بخ  كه مربوط به مسئوليت
 بندي گزارش حسهابرس بهه طهور واضهح بهين سهاير       حسابرسي است، با يک عنوان فرعي مناسب ارائه شود، به شرطي كه جمله

 هاي گزارشگري كه طبق استانداردهاي حسابرسي الزامي شده است، تمايز قائل شود.[ هاي گزارشگري و مسئوليت مسئوليت

  

]امضاي مدير مسئول كار و شريک يا فرد واجد شرايط     ]تاريخ گزارش حسابرس[

 ديگري در مؤسسه[

 

 شود[ معموالً در سربرگ مؤسسه حسابرسي درج مي -]نشاني حسابرس
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چـارچوب   یـک کـه بقـ     یبورس یرشرکت غ یک یمال یها صورت یحسابرسگزارش ـ   4مثال تشریحی 

 .شده است یهته یبا مقاصد عموم یترعا

 مفروضات:

حسابرسهي شهده    كنهد،  يک شركت غير بورسي كه از يک چارچوب رعايت اسهتفاده مهي  هاي مالي  كامل صورت  مجموعه •

 در اين حسابرسي كاربرد ندارد(. 600ت )يعني استاندارد است. حسابرسي مذكور، حسابرسي گروه نيس

مديره شركت طبق چارچوب گزارشگري مالي منطبق بر قانون ... بهه منظهور تهأمين نيازههاي      هاي مالي توسط هيئت صورت •

 نيست.شده است، اما اين چارچوب، يک چارچوب ارائه منصفانه  كنندگان تهيه اي از استفاده اطالعات مالي طيف گسترده

 در قرارداد حسابرسي توصيف شده است. 210هاي مالي طبق استاندارد  هاي هيئت مديره در قبال صورت  مسئوليت •

 حسابرس براساس شواهد كسب شده به اين نتيجه رسيده است كه ارائه اظهارنظر تعديل نشده )مقبول( مناسب است. •

 .الزامات اخالقي مربوط در حسابرسي به كار رفته است •

، ابهامي بااهميت در ارتباط 570حسابرس براساس شواهد كسب شده به اين نتيجه رسيده است كه با توجه به مفاد استاندارد  •

 توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، وجود ندارد.نسبت به تواند ترديدي عمده  با رويدادها يا شرايطي كه مي

 نيست و قصد انجام اين كار را ندارد. 701حسابرسي طبق استاندارد مده مسائل عرساني  حسابرس ملزم به اطالع •

 نداده است. يصاطالعات تشخ يررا در سا يتيبااهم يفكرده و تحر يافتاطالعات را در يرحسابرس سا •

 به عهده دارد. ينطبق قوان يزهاي گزارشگري ديگري ن مسئوليت ،هاي مالي عالوه بر حسابرسي صورت حسابرس، •

 رش حسابرس مستقلگزا

 ]مخاطب مناسب[

 گزارش حسابرسی صورتهاي مالی

 ظهارنظرا

ههاي سهود و    و صهورت  14×1اسهفند   29به تاريخ  يمال يتصورت وضعهاي مالي شركت نمونه )سهامي خاط( شامل  صورت

ههاي   يخ مزبور، و يادداشتبراي سال مالي منتهي به تار ينقد يها  در حقوق مالکانه، و جريان ييراتزيان، سود و زيان جامع، تغ

 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است. ،تا ... 1توضيحي 

 هاي بااهميت، طبق قانون ... تهيه شده است. از تمام جنبهشده،  هاي مالي ياد نظر اين مؤسسه، صورت به
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 مبناي اظهارنظر

هها در بخه     طبهق ايهن اسهتاندارد    سهه مؤسههاي   طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت اين مؤسسه حسابرسي

 اي هاي مالي توصيف شده اسهت. ايهن موسسهه طبهق الزامهات آيهين رفتهار حرفهه         هاي حسابرس در حسابرسي صورت مسئوليت

هاي اخالقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين  و ساير مسئوليتاست ، مستقل از شركت نمونه )سهامي خاط( مربوط

 كافي و مناسب است. ،شده به عنوان مبناي اظهارنظر رد كه شواهد حسابرسي كسبموسسه اعتقاد دا

 ساير اطالعات 

به مثال  -شود ( انجام مي1401)تجديدنظر شده  720طبق الزامات گزارشگري استاندارد  “اطالعات يرسا”]گزارشگري در مورد 
 ود.[( مراجعه ش1401)تجديدنظرشده  720استاندارد  2پيوست  در 1تشريحي 

 هاي مالی هاي هيئت مديره در قبال صورت مسئوليت

ههاي مهالي    بهراي تهيهه صهورت    الزمههاي داخلهي    اعمال و حفظ كنترل ،طراحي همچنين و قانون ...هاي مالي طبق  مسئوليت تهيه صورت

 بر عهده هيئت مديره است. ،از تقلب يا اشتباه عاري از تحريف بااهميت ناشي

موضهوعات  فعاليهت و حسهب ضهرورت، افشهاي      به ادامههيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت  هاي مالي، در تهيه صورت

است، مگر اينکه قصد انحالل شركت يا توقهف عمليهات   مبناي حسابداري تداوم فعاليت فعاليت و مناسب بودن بکارگيري  ادامهمرتبط با 

 وجود نداشته باشد. موارد مذكورز ديگري به ج بينانه واقعداشته باشد، يا هيچ راهکار  وجودآن 

 هاي مالی هاي حسابرس در حسابرسی صورت مسئوليت

هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميهت ناشهي    كسب اطمينان معقول از اينکه صورتشامل اهداف حسابرس 

د. اطمينان معقول، سهطح بهااليي از اطمينهان اسهت، امها      شو از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي

شهود.  ن كشهف  ههاي بااهميهت، درصهورت وجهود،     تحريهف ممکهن اسهت همهه    انجام حسابرسي طبهق اسهتانداردهاي حسابرسهي     حتي با

ي يا در مجمهوع، بتواننهد   شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهاي زماني بااهميت تلقي مي ،باشند ميناشي از تقلب يا اشتباه  كهها  تحريف

 شود، اثر بگذارند. هاي مالي اتخاذ مي كنندگان كه بر مبناي صورت بر تصميمات اقتصادي استفاده

اي در سراسهر كهار    نگرش ترديد حرفهحفظ  واي   قضاوت حرفهبکارگيري هاي حسابرسي،  انجام حسابرسي طبق استاندارددر چارچوب 

 ، همچنين:ضروري استحسابرسي 

 ههاي حسابرسهي در برخهورد بها ايهن       هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشهخص و ارزيهابي، روش   ي تحريف بااهميت صورتخطرها

همهراه   تواند مي . از آنجا كه تقلبشود ميو شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب  ،خطرها طراحي و اجرا

هاي داخلي باشد، خطر عهدم كشهف تحريهف بااهميهت      اطالعات، يا زيرپاگذاري كنترلتباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست با 

 از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. باالترناشي از تقلب، 
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 نسهبت   اظههارنظر هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصهد   هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش  از كنترل

 .شود ميشركت، شناخت كافي كسب هاي داخلي  اثربخشي كنترل به

 شود ميافشاي مرتبط ارزيابي موارد هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و  مناسب بودن رويه. 

  ،شهركت و وجهود يها    توسهط  مبناي حسابداري تداوم فعاليت در مورد مناسب بودن بکارگيري بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده

فعاليت ايجاد كنهد،  ادامه  شركت به توانايينسبت به ترديدي عمده  تواند مينبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه 

گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايهد در گهزارش حسهابرس بهه اطالعهات افشها شهده         . اگر چنين نتيجهشود ميگيري  نتيجه

گهردد.   هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطالعات افشا شهده كهافي نبهود، اظههارنظر موسسهه تعهديل مهي        بط با اين موضوع در صورتمرت

شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حهال، رويهدادها يها شهرايط آتهي ممکهن         ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب گيري نتيجه

 .ازبماندبفعاليت ادامه  ازاست سبب شود شركت، 

 ههاي بااهميهت    ههاي عمهده حسابرسهي، شهامل ضهعف      ريهزي شهده كهار حسابرسهي و يافتهه      ، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهافزون بر اين

 .شود مي  رساني هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطالع كنترل

 گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و مقرراتی

هاي گزارشهگري حسهابرس كهه در قهوانين،      به ماهيت ساير مسئوليت توجه و محتواي اين بخ  از گزارش حسابرس با]شکل 
مقررات، يا استانداردهاي حسابرسي تجويز شده است، متفاوت خواهد بود. موضوعاتي كه توسط ساير قوانين يا مقررات الزامي 

شود( بايد در اين بخه  از گهزارش حسهابرس درج شهود، مگهر       ق مياطال« ساير مسئوليتهاي گزارشگري»شده است )و به آن 
هاي گزارشگري طبهق اسهتانداردهاي حسابرسهي الزامهي      هاي مزبور به موضوعاتي مشابه آنچه با عنوان مسئوليت اينکه مسئوليت

سهتانداردهاي  هاي گزارشهگري طبهق ا   شده است، بپردازد، كه در اين حالت ممکن است در همان بخ  كه مربوط به مسئوليت
بندي گزارش حسهابرس بهه طهور واضهح بهين سهاير        حسابرسي است، با يک عنوان فرعي مناسب ارائه شود، به شرطي كه جمله

 هاي گزارشگري كه طبق استانداردهاي حسابرسي الزامي شده است، تمايز قائل شود.[ هاي گزارشگري و مسئوليت مسئوليت

 

مسئول كار و شريک يا فرد واجد شرايط ]امضاي مدير     ]تاريخ گزارش حسابرس[
 ديگري در مؤسسه[

 

 شود[ معموالً در سربرگ مؤسسه حسابرسي درج مي -]نشاني حسابرس

 


