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 اتیلک

 اربردکدامنه 

 هنگرام حسرابرس  کره  مطرر  شرده اسرت     یطیشررا  یبرامناسب  یگزارش صدوررابطه با حسابرس در  تی، مسئولاستانداردن یادر  . 1

برر   عرالوه  اسرت.  یضررور  یمرال  یبه صرورتها  نسبت نظراظهارل یتعد هکده باشد یجه رسین نتیا به، 7001طبق استاندارد اظهارنظر 

 .شود  مطر  می صورت تعدیل اظهارنظر حسابرسابرس در گزارش حس یشكل و محتوا چگونگی تعدیل این، در این استاندارد

ذکرر   شود مگر اینكره  در این استاندارد تكرار نمی کهکاربرد دارد  700استاندارد الزامات گزارشگری مندرج در  ،در تمامی موارد

   د.نشده باش ، آن الزامات تعدیلالزامات این استاندارد به واسطهیا  مجدد آنها ضرورت داشته باشد

 ل شدهیتعد یهانظراظهارواع ان

مشخص شرده   “نظراظهارعدم ”و  “مردود نظراظهار”، “مشروط نظراظهار”ن یبا عناول شده یتعد نظراظهارنوع  سهن استاندارد یدر ا . 2

 دارد:  یر بستگیبه موارد ز ،مناسب نوع اظهارنظر خصوص تعیین در یریگ میاست. تصم

 ر است:یشامل موارد ز مسائلن ی. اشود اظهارنظر می لیکه منجر به تعد ای مسئلهت یماه الف.

 یمال یدر صورتهابااهمیت ف یوجود تحر. 

  مقردور   و مناسرب  یافکر  یشرواهد حسابرسر  سرب  کشرایطی کره  احتمال وجود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی در

 نیست.

 (1-ت بند)رك:  .یمال یصورتها بر مسئله مورد نظر یا آثار احتمالیر بودن آثار یبارة فراگدرقضاوت حسابرس   ب .

 خ اجرایتار

، شررود یشررروع مرر و پررا از آن 1401اول فررروردین  از هرراآن یه دوره مررالکرر یمررال یصررورتها یحسابرسرر یبرررا اسررتانداردن یررا . 3

 االجراست. الزم

 هدف

 :است که یدر موارد یمال ینسبت به صورتهال شده یتعد نظرشفاف و مناسب اظهارارائه  ،هدف حسابرس . 4

مجموعره واحرد،    کیر به عنروان   ،یمال یکه صورتها ندک گیری می چنین نتیجه ،کسب شده یاساس شواهد حسابرس حسابرس بر   الف.

 ایست؛ یت نیف بااهمیاز تحر یعار

بره عنروان یرک مجموعره      ،یمرال  یصرورتها  کنرد   یریر گ جره ینتاینكه  یبراتوسط حسابرس و مناسب  یکاف یکسب شواهد حسابرس   . ب

 نباشد.است، مقدور ت یف بااهمیاز تحرری عا ،واحد

 فیتعار

 :است  ار رفتهكآنها ب یمشخص شده برا یا معانبر ی، اصطالحات زاستانداردن یا در . 5
 

 (“1401شده  دنظری)تجد یمال یها نسبت به صورت یاظهارنظر و گزارشگر”، 700 یاستاندارد حسابرس.  1
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مقردور  ل یر دل که به یمال یصورتهابر  یاحتمال یفهایتحرا یفها یتحر آثارف یتوص یبرا این واژه ،در ارتباط با تحریفها - ریفراگ الف.

هسرتند   یمروارد  ،یالمر  یر برر صرورتها  یفراگ آثاررود.  یکار م اند، به و مناسب کشف نشده یکاف یشواهد حسابرسکسب  نبودن

 که به قضاوت حسابرس:

 د؛نشو یمحدود نم یمال یصورتها ی ازا اقالم خاصیبه حسابها  (1)

بخر   الم خراص  آن حسرابها یرا اقر   ، یمرال  یصرورتها  ی ازا اقرالم خاصر  یر محدود شدن بره حسرابها    صورت در (2)

 ای د؛نل دهكید تشنتوان یا مید نده یل مكیرا تش یمال یاز صورتها یتوجه قابل

 .روند اساسی به شمار میکنندگان،  توسط استفاده یمال یدرك صورتها یا، برارافش ررنظ از (3)

 .ی مالینسبت به صورتها نظراظهارا عدم یمردود  نظراظهارمشروط،  نظراظهار -ل شدهیتعد نظراظهار    ب .

 الزامات

 حسابرس نظراظهارل یمستلزم تعدط یشرا

 :که ل کندیتعد حسابرس گزارش درخود را  نظراظهار دیبازمانی حسابرس  . 6

از  یعرار  ، بره عنروان یرک مجموعره واحرد،     یمرال  یکره صرورتها   گیرری کنرد   چنین نتیجهشده  سبک یشواهد حسابرسبراساس    الف.

 (7-تا ت 2-ت یهابندا )رك: ی؛ ستینت یهمف باایتحر

، بره عنروان یرک    یمال یبودن صورتها یمورد عار در یریگ جهینت یبرا توسط حسابرس و مناسب یکاف یکسب شواهد حسابرس  ب.  

 (12-ت ات 8-ت یهابند نباشد. )رك: ، مقدورتیف بااهمیاز تحر مجموعه واحد،

 ل شدهیتعد نظراظهارنوع  نییتع

 مشروط نظراظهار

 :هک کند ارائهمشروط  نظرظهارا یزمان دیبا سابرسح . 7

 ،یمرال  یصرورتها  برر ا در مجموع، ی تنهایی بهفها، یتحر آثار که گیری کند ، چنین نتیجهو مناسب یکاف یشواهد حسابرس سبکبا  الف.

 ایست؛ یر نیفراگ یول استت یبااهم

گیرری   حسابرس چنرین نتیجره   اما، اشدنب مقدور توسط حسابرس نظراظهار به عنوان مبنایو مناسب  یکاف یکسب شواهد حسابرس  ب .

 .ستینر یفراگ یول ،ت باشدیتواند بااهم یمصورتهای مالی  برکشف نشده  یفهایتحر یاحتمال آثارکه  کند

 مردود نظراظهار

ا در یر  تنهرایی  بره فهرا،  یتحر آثرار  کره کنرد   یریر گ جره ینت نیچنر ، و مناسرب  یکاف یشواهد حسابرسسب کبا حسابرس  هنگامی که . 8

 کند. ارائهمردود  نظراظهار دی، بااست ریت و فراگیبااهم ،یمال یصورتها بر مجموع،

 نظراظهارعدم 

 نیحسرابرس چنر  نباشرد و   مقردور  توسرط حسرابرس   اظهارنظر یبه عنوان مبناو مناسب  یکاف یکسب شواهد حسابرس هک هنگامی . 9

 ریر ت و فراگیر توانرد بااهم  یمر  در صرورت وجرود،   ،صرورتهای مرالی   برر کشف نشده  یفهایتحر یکه آثار احتمالکند  یریگ جهینت

 کند. ارائه  نظراظهارعدم د یباباشد،  )اساسی(
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، مروارد ابهرام  از  یرک خصوص هر  و مناسب در یافکسب شواهد کرغم  بهوجود دارد،  یه ابهامات متعددک ار نادریط بسیشرا در .10

اظهارنظر نسربت بره صرورتهای    ، یمال یبر صورتها ابهامات مذکور یآثار احتمالمجموع گر و یدیكآنها با  تعامالت بالقوهل یدل به

 .کندارائه اظهارنظر  مالی میسر نیست و در این صورت حسابرس باید عدم

   کار حسابرسی پس از پذیرش ییران اجرایمدشده توسط  تحمیلت یمحدود دلیل هکسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب ب مقدور نبودن پیامد

 انرد  کررده  تحمیرل  یدگیرس هدامن، محدودیتی در ییران اجرایمدشود که  از این موضوع مطلع، حسابرس رش کاریذاگر پا از پ .11

ت یمحردود آن بخواهرد کره    ییران اجرایمدد از یخواهد شد با نظراظهارا عدم یمشروط  نظراظهارمنجر به ارائه  به احتمال زیادکه 

 ند.نرا برطرف ک

 یرا به ارکران راهبرر   این مسئلهد ید، حسابرس بانکن یخوددار 11 بنددر  مندرجت یمحدودف کردن از برطر ییران اجرایمداگر  .12

 یروشرها  یاجررا  انكر و ام(، 1باشرند  ییر ران اجرایمرد  و، جرز یارکران راهبرر   اعضای یتمام نكهیمگر ا) اطالع دهد یواحد تجار

 .ندک یرا بررسو مناسب  یکاف یکسب شواهد حسابرس ین برایگزیجا

 کند: حسابرس باید متناسب با پیامدهای آن به شر  زیر اقدام نباشد، توسط حسابرس مقدور و مناسب یکاف یر کسب شواهد حسابرساگ .13

 ریر غ یولر ت یر توانرد بااهم  یمر  یمرال  یکشف نشده برر صرورتها   یفهایتحر یاحتمال کند که آثار یریگ جهینت نیچنحسابرس  اگر الف.

 ایط ارائه کند؛ مشرو نظراظهارد یبا ر باشد،یفراگ

 ریر ت و فراگیر توانرد بااهم  یمر  یمرال  یبرر صرورتها   کشف نشرده  یفهایتحر یاحتمال کند که آثار یریگ جهینت نیچنحسابرس  اگر  ب .

 د:  یاشد، حسابرس بانب یکاف ت موضوعیاهمزان یمنشان دادن کردن اظهارنظر برای  که مشروط یطور ،باشد )اساسی(

)رك:  ایر د؛ کن یریگ کناره ید، از کار حسابرسروجود ندا یا مقرراتی یمنع قانونکه  یطیصورت امكان و در شرا در (  1

 (13-ت بند

عردم   یمرال  ینباشد، نسربت بره صرورتها    ریانپذكامگزارش حسابرس،  صدوراز  ، قبلاز کار یریگ کناره هک یصورت در (  2

 (14-ت بند)رك:  ارائه کند.اظهارنظر 

را کرار   انیر در جرشده  مشخص یفهایتحر ههم ،یریگ از کناره د قبلیکند با یریگ از کار کناره 1-ب-13 بنداگر حسابرس طبق  . 14

 (15 -ت بندبرساند. )رك:  یبه اطالع ارکان راهبر ،دوش یو نظراظهارل یمنجر به تعدتوانست  یمکه 

 یا عدم اظهارنظر سایر مالحظات مرتبط با اظهارنظر مردود

نسربت بره   ارائه اظهرارنظر مرردود یرا عردم اظهرارنظر را       توجه به یک چارچوب گزارشگری مالی خاص،با  هنگامی که حسابرس، . 15

نشرده نسربت بره     اظهارنظر تعدیلدهد،گزارش وی نباید شامل  میصورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد ضروری تشخیص 

، با توجه به همران چرارچوب گزارشرگری    مالیصورت خاص از یک مالی یا یک یا چند عنصر، حساب یا قلم  هایصورتیكی از 

 

   13، بند “رسانی به ارکان راهبری اطالع”، 260 ی. استاندارد حسابرس1
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 1.در تناقض خواهد برود  اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحدزیرا با  باشد مالی،

   (16-ت بند)رك: 

 نظراظهارل یتعد موارددر گزارش حسابرس  یشكل و محتوا

 حسابرس ظراظهارن

یرا  “ نظر مرردود اظهرار ”، “مشرروط  نظراظهار”از عناوین باید حسب مورد  کند یمابرس اظهارنظر خود را تعدیل حس در مواردی که  .16

 (19-تا ت 17-های تبند اظهارنظر استفاده کند. )رك:برای بخ  “ عدم اظهارنظر”

 اظهارنظر مشروط

 در اظهرارنظر  بایرد  کنرد  یمر نظر مشروط ارائره  ر، اظهاتحریف بااهمیت در صورتهای مالیوجود حسابرس به دلیل  در مواردی که  .17

 :“مشروط اظهارنظر مبانی بخ  در توصیف شدهاستثنای آثار موارد  به”، حسابرسنظر  ه، ببیان کند که خود

 دهرد  نشران مری   منصرفانه بره نحرو    مربروط،  یمال یهای بااهمیت، طبق چارچوب گزارشگر .[ را، از تمام جنبه.]. ،یمال یها صورت   الف.

 چارچوب ارائه منصفانه(، یا )برای

 .تهیه شده است )برای چارچوب رعایت( مربوط، یمال یطبق چارچوب گزارشگر های بااهمیت، از تمام جنبه یمال یها صورت  ب .

بایرد از   حسرابرس کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسرب باشرد،    مقدور نبودندلیل  به اظهارنظر حسابرس تعدیل در مواردی که

برای اظهارنظر تعدیل شده اسرتفاده کنرد. )رك:   “ مبانی اظهارنظر مشروط بخ آثار احتمالی موارد مندرج در  تثنایاس به”عبارت 

 (20 -ت بند

 مردود اظهارنظر

دلیل اساسی برودن   ، بهحسابرسنظر  به ،بیان کند که خود کند باید در اظهارنظر نظر مردود ارائه میاظهارمواردی که حسابرس  در .18

 :“مبانی اظهارنظر مردود”بخ رد مندرج در آثار موا

دهرد )بررای چرارچوب ارائره      نمری  نشران  منصرفانه بره نحرو    مربروط،  یمرال  یچوب گزارشرگر ]..[ را، طبق چار ،یمال یها صورت   الف.

 منصفانه(، یا

 .نشده است )برای چارچوب رعایت( هیته مربوط، یمال ی، طبق چارچوب گزارشگریمال یها صورت  ب .  

 ظرعدم اظهارن

 بخ در کند باید  می کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب، عدم اظهارنظر ارائه  مقدور نبودندلیل  که حسابرس به مواردی در .19

 :اظهارنظر

 ،کند نمیاظهارنظر  بیان کند که حسابرس نسبت به صورتهای مالی الف.  

 

ای نسبت به یک یرا چنرد    پردازد که اظهارنظر جداگانه به شرایطی می “یک صورت مالییا اجزای  یمال  صورتیک  یحسابرس در خاص مالحظات”، 805ابرسی . استاندارد حس1

 شود. مالی ارائه می قلم خاص از یک صورتعنصر، حساب یا 
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، کسرب شرواهد حسابرسری کرافی و     نظراظهرار انی عردم  مبر  بخ در  مسائل توصیف شدهدلیل اساسی بودن آثار  بیان کند که به    . ب

 ، وامكانپذیر نبوده است ،حسابرس نسبت به صورتهای مالیظهارنظر ا به عنوان مبنایمناسب 

به این صرورت اصرال     ،صورتهای مالی حسابرسی شده است کند تصریح می را که 700استاندارد ب -24 بندطبق  الزامی   گزاره   . پ

   .استمحول شده  حسابرسبه تهای مالی کند که حسابرسی صور

 اظهارنظر مبانی

طبرق   یالزامر  یاجرزا  درج برر  د عرالوه یر کنرد، با  یل مر یتعرد  یمرال  یصورتها نسبت بهخود را  نظراظهارکه حسابرس  یموارد در  .20

 (21-ت بند)رك:  :700استاندارد 

مبرانی  ”عنراوین  با یكی از حسب مورد امی گردیده است، الز 700استاندارد  28 بندطبق  را که“ نظراظهار انیمب”بخ عنوان الف( 

 نماید، و جایگزین “مبانی عدم اظهارنظر ”یا “ نظر مردوداظهارمبانی  ”، “نظر مشروطاظهار

 یف کند.  صتواست،  گردیده نظراظهارل یکه منجر به تعد را (ی)مسائل  مسئله ،خ بب( در این 

مررتبط   (یکم ر  یافشرا  مروارد  )شرامل  صورتهای مالیکه با مبالغ خاصی از  یمال یت در صورتهایبااهمف یرتح در صورت وجود .21

بره صرورت کم ری     برر صرورتهای مرالی   را  آن آثار مرالی ف و یف را توصی، آن تحراظهارنظر ینمبا بخ  د دری، حسابرس بااست

 کنرد. به این موضروع اشراره    بخ  همیند در یبا ، حسابرسکه در این صورت نباشد یعملار کن یانجام انكه یکند، مگر ا تصریح

 (22-ت بند)رك: 

شررحی از  ، اظهرارنظر  مبرانی  بخر  د در یر باشرد، حسرابرس با  ی یفافشای کموارد به  ، مربوطیمال یت صورتهایف بااهمیاگر تحر .22

 کند. را درج ربوطتحریف موارد افشای م چگونگی

 د:ی، حسابرس بااست یالزامآنها  یه افشاکباشد  یعاتاطال یمربوط به عدم افشا ،یمال یت صورتهایف بااهمیاگر تحر .23

 کند؛ رهکمذا یبا ارکان راهبرنشده افشا  اطالعات درباره الف.

 ف کند؛ ویشده را توصن افشات اطالعات ی، ماهاظهارنظر مبانیبخ  در   ب.

ن یر در انكره  ی، افشرا کنرد مگرر ا   آن دربارهو مناسب  یکاف یبودن و کسب شواهد حسابرس یشرط عمل به ،شده ران اطالعات افشا  پ.

 (23-ت بند)رك: داشته باشد. وجود  یا مقرراتی یمنع قانونخصوص 

بخر   د در یر و مناسرب باشرد، حسرابرس با    یکراف  یکسب شواهد حسابرس مقدور نبودنجه ینت درحسابرس،  نظراظهارل یاگر تعد .24

 کند. درجرا  محدودیتن یل ای، دالاظهارنظر ینابم

درج آن در  700اسرتاندارد  رر ت  28 بنرد طبرق   ای که  باید گزارهکند،  مینظر مشروط یا مردود ارائه اظهارحسابرس  که در مواردی .25

کسرب شرده، بره عنروان      یکه به اعتقاد حسرابرس شرواهد حسابرسر    کند تصریح میمبانی اظهارنظر حسابرس الزامی است و  بخ 

“ اظهارنظر”بعد از واژه “ مردود”یا “ مشروط ”واژگان  ب مورد، با افزودنحسابرس، کافی و مناسب است، را، حسمبنای اظهارنظر 

 .اصال  کند
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الزامری طبرق    اجرزای کند، گزارش حسابرس نباید شامل  می ارائه  عدم اظهارنظر که حسابرس نسبت به صورتهای مالی مواردی در . 26

 :باشند به شر  زیر می ازاج. این باشد 700استاندارد ت -28ب و -28های بند

 توصیف شده است؛ ودر آن ی حسابرس ها مسئولیتگزارش حسابرس که از  بخ  آن اشاره به الف(

 کافی و مناسب است یا خیر. ،اظهارنظر حسابرس عنوان مبنایدر مورد اینكه شواهد حسابرسی کسب شده به  ای گزارهب( 

 ینمبرا  بخر  د در یر کنرد، با  مری ارائره   نظراظهرار ا عردم  یود مرد نظراظهار نسبت به صورتهای مالی حسابرس در مواردی که یحت  .27

همرراه برا    ،شرود  یو نظراظهرار ل یتعد توانست منجر به یمو شده است ه از آن مطلع ک را یگرید هر گونه مسائل عمدهاظهارنظر، 

 (24 -ت بند)رك:  ف کند.یتوص هاآنآثار 

 کند اظهارنظر ارائه می عدم نسبت به صورتهای مالی دی که حسابرسدر موار حسابرسی صورتهای مالی در حسابرس های تیف مسئولیتوص

عدم اظهرارنظر   ،یمال ینسبت به صورتهاو مناسب،  یکاف یکسب شواهد حسابرس مقدور نبودنل یدل به حسابرس در مواردی که  .28

 کره اصرال  کنرد   ای  ا بره گونره  ر 700استاندارد  39و  38های بند به شر  حسابرسی ها مسئولیتتوصیف  بخ  کند باید میارائه 

 (25-ت بند)رك:  زیر باشد: های گزارهشامل  صرفا

 ؛استگزارش حسابرس  صدورو طبق استانداردهای حسابرسی صورتهای مالی حسابرسی  نجاما، حسابرسمسئولیت  .الف

بره  و مناسرب   یکراف  یسابرسر شرواهد ح  نتوانسرته اسرت  حسابرس ، “نظراظهارعدم  یمبان” بخ  در شده توصیفمسائل ل یدل به اما .ب

 ، وکسب کند، نسبت به صورتهای مالی نظراظهار عنوان مبنای

 .الزامی است 700استاندارد )پ(  28 بندی اخالقی حسابرس که طبق ها مسئولیتسایر  و ای در مورد استقالل حسابرس گزاره .پ

 کند رائه میعدم اظهارنظر ا نسبت به صورتهای مالی در مواردی که حسابرس خاص مالحظات

 مسرائل عمرده   بخر  ، گزارش حسابرس نباید شامل کند که حسابرس نسبت به صورتهای مالی عدم اظهارنظر ارائه می در مواردی .29

ارائره  بره  مقررات ملرزم   ومگر اینكه طبق قوانین  ،باشد 7202 سایر اطالعات طبق استاندارد بخ یا  7011حسابرسی طبق استاندارد 

 (26-ت بندرك: . )باشد این بخشها

  یارکان راهبر هب یرسان اطالع

را برا   ی آنبند جملهو  شدهل یکه منجر به تعد را یطید شرایل کند بایخود را تعد نظراظهارقصد دارد  حسابرس در مواردی که  .30

 (27-ت بند ان بگذارد. )رك:یدر م یارکان راهبر

*** 

 

 13تا  11، بندهای “برس مستقلحسابرسی در گزارش حسا مسائل عمدهاطالع رسانی ”، 701. استاندارد حسابرسی  1
   54-بند ت، (“1401 دنظرشدهیاطالعات )تجد ریحسابرس در قبال سا یها تیمسئول”، 720یاستاندارد حسابرس. 2
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 یحات کاربردیتوض

 (2 بند )رك: ل شدهیتعد یهانظراظهارانواع 

منجر  هک ای مسئلهت یو اهمت یماه توجه به با یبر نوع اظهارنظر وت حسابرس ر قضاویتأث یچگونگنشان دهنده  ریجدول ز .1 - ت

 :باشد می، یمال یبر صورتهاآن  یا آثار احتمالیآثار  یریو فراگ ،است شده لیبه تعد

 است شده لیمنجر به تعده ک یا مسئلهت یماه

 ایآثار  بودن ریفراگ بارهقضاوت حسابرس در 

 یمال یبر صورتها یآثار احتمال

 )اساسی( ریفراگ وت یبااهم ریفراگ ریغ یولت یبااهم

 مردود نظراظهار مشروط نظراظهار یمال یصورتهات یف بااهمیتحر

 نظراظهارعدم  مشروط نظراظهار و مناسب یکاف یکسب شواهد حسابرس مقدور نبودن

 هارنظر حسابرسشرایط مستلزم تعدیل اظ

 الف(-6 بند)رك:  تیبااهم یفهایت تحریماه

 اینكره از  ایر آه کند ک یریگ جهینت در این باره باید یمال یصورتها نسبت به نظراظهارمنظور  ، حسابرس به700 طبق استاندارد . 2  - ت

ا یر ده اسرت  رکر سرب  ک لنران معقرو  یاطم ،اسرت  تیبااهم یهافیتحراز  ، به عنوان یک مجموعه واحد، عارییمال یصورتها

مرورد  بر صرورتهای مرالی   اصال  نشده  یفهایتحرآثار حسابرس از  یابیارز، 4502طبق استاندارد  ،یریگ جهینت نیادر . 1ریخ

 .گیرد توجه قرار می 

در شرده  گرزارش   قلرم  یرک  یا افشرا یر ، ارائره  یبنرد  طبقره  نحروه ن مبلرغ،  یبر  رتیمغرا هرگونره  عنوان  ف بهی، تحر450در استاندارد  . 3 - ت

ف شرده اسرت.   یر تعرچارچوب گزارشگری مرالی مربروط    الزامات طبقآن  یا افشای، ارائه یبند طبقه هنحوو مبلغ،  ،یمال یصورتها

 د:ده روی ریموارد ز با ارتباطت در ممكن اس یمال یت در صورتهایف بااهمیتحر ،نیبنابرا

 انتخاب شده، یحسابدار یها هیرومناسب بودن  الف.

 ایانتخاب شده،  یحسابدار یها هیرو یریبكارگ . ب

 .و کفایت آن یمال یدر صورتها شده افشامناسب بودن اطالعات  . پ

 انتخاب شده یحسابدار یها هیرومناسب بودن 

 ،توسرط مردیران اجرایری    انتخراب شرده   یحسابدار یها هیرومناسب بودن ارتباط با  در یمال یرتهات در صویبااهم فیتحر . 4 - ت

   :دهد که است رویممكن  یزمان

 

 11، بند 700استاندار  حسابرسی   . 3

 11بند  ،“ارزیابی تحریفهای شناسایی شده  ر حسابرسی ”، 450استاندار  حسابرسی  .  4
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 ،در تعارض باشد چارچوب گزارشگری مالی مربوطانتخاب شده با  یحسابدار یها هیرو    الف. 

 و شرده در صرورت وضرعیت مرالی    قلرم عمرده گرزارش    یرک  رویه حسابداری مررتبط برا   درستیصورتهای مالی به       . ب

 یا نكند،نقدی را توصیف  ، و جریانهاینهجامع، تغییرات در حقوق مالكا سود و زیانسود و زیان، های  صورت

 .شودحاصل  منصفانهارائه باشد که نشده  ارائه یا افشا آندر  ای به گونه ی مبنای صورتهای مالیمعامالت و رویدادها.      پ

 یحسرابدار  یهرا  هیر ر در روییر تغ نحوه حسابداری و افشای هرگونره  یبرا یشامل الزامات اغلب گزارشگری مالی های چارچوب . 5 - ت

ن یر ت ایر ل عردم رعا یر دل دهرد، ممكرن اسرت بره     یر مر ییر را تغ عمرده  یحسرابدار  یها هی، رویواحد تجارکه  یموارد . دراست

 .روی دهد یمال یدر صورتها یتیف بااهمیتحر ،الزامات

  انتخاب شده یحسابدار یها هیرو یریبكارگ

 دهد: تواند در موارد زیر روی  میانتخاب شده،  یحسابدار یها هیرو یریارتباط با بكارگ در یمال یت در صورتهایبااهم فیتحر . 6 - ت

، شود یاعمال نم صورت یكنواخت به چارچوب گزارشگری مالیطبق  انتخاب شده یحسابدار یها هیروزمانی که  الف.

امالت و معر  یا بررا یر مختلرف   یها انتخاب شده را در دوره یحسابدار یاه هی، روییران اجرایمدکه  یجمله زمان از

 ایدر کاربرد(؛  یكنواختینبود د )نبر یکار نم كنواخت بهیطور  مشابه به یدادهایرو

 (.هیرو یک در کاربرد یرعمدی)مانند اشتباه غنامناسب است انتخاب شده  یحسابدار یها هیرو یریبكارگ وهیشزمانی که  . ب

 و کفایت آن یمال یدر صورتها شده افشامناسب بودن اطالعات 

ممكرن  ، کفایرت آن  یا یمال یدر صورتها شده افشا اطالعات مناسب بودنارتباط با  در یمال یت در صورتهایبااهم فیتحر . 7 - ت

 :است در موارد زیر روی دهد

 ،نباشدچارچوب گزارشگری مالی مربوط طبق  الزم یموارد افشا هشامل هم یمال یصورتها الف.

 یا، ارائه نشده باشدب گزارشگری مالی مربوط چارچوطبق  ،یمال یموارد افشا در صورتها . ب

اطالعراتی بری  از آن ره کره افشرای آن بره طرور مشرخص طبرق چرارچوب            ارائره  منصرفانه، ارائره  برای دستیابی بره    پ.

  .ضروری باشد اما اطالعات مذکور در صورتهای مالی افشا نشده باشدگزارشگری مالی الزامی است، 

 ب( - 6 بند : ك)ر و مناسب یکاف یسابرسکسب شواهد ح مقدور نبودن دالیل

شرود(  یراد مری  نیرز  از آن به عنوان محدودیت در دامنه حسابرسی  که)و مناسب  یکاف یکسب شواهد حسابرس مقدور نبودن . 8 - ت

 شود:  یر ناشیاز موارد زممكن است 

 ؛یواحد تجارط خارج از کنترل یشرا الف.

 ای؛ یحسابرس ارک یبندزمانا یت یط مرتبط با ماهیشرا . ب

 .ییران اجرایمدشده توسط  تحمیل یتهایمحدود . پ

ک یر  یاجررا  مقردور نبرودن  ابرد،  یو مناسب دست  یکاف ین به شواهد حسابرسیگزیجا یروشها یاجرا باچنان ه حسابرس بتواند  . 9 - ت

، 10 و 9 هایبنرد  ب و - 7 بنرد ، الزامرات  ن صرورت یر ر ایر در غشرود.   ینم یحسابرس هدامن در تیمنجر به محدود یروش حسابرس
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)ماننرد آثرار آن برر     یگرر ید یامردها یپممكن اسرت   ییران اجرایمدشده توسط  تحمیل یتهایمحدود. شود یاعمال م حسب مورد

 .داشته باشد یحسابرس یبرا کار توسط حسابرس( ارزیابی خطرهای تقلب و ادامه

 از: است تعبار یط خارج از کنترل واحد تجاریاز شرا ییها نمونه .10 - ت

 یواحد تجار ین رفتن اسناد و مدارك حسابداریب از. 

 یتوسط مراجع قانون یعمده واحد تجار یهابخشاز  یكیمربوط به  یضبط اسناد و مدارك حسابدار. 

 از: عبارت است یکار حسابرس یبندمانزا یت یط مرتبط با ماهیاز شرا ییها نمونه .11 - ت

 شرواهد   ولری کسرب  وابسرته اسرت    یتجرار واحرد   یژه بررا یر ارزش و یحسابدار ملزم به استفاده از روش یواحد تجار

ژه یر مناسب روش ارزش و یاجرا یابیمنظور ارز به وابسته یواحد تجار یاطالعات مال دربارهو مناسب  یکاف یحسابرس

 .نیستتوسط حسابرس مقدور 

  مقدور نیستا هیشمارش موجود انتخاب حسابرس در زمانی صورت پذیرفته است که نظارت وی بر. 

  ست.یناثربخ   واحد تجاری نیز یداخل یکنترلها داند، اما ینم یافک تنهایی بهمحتوا را  یآزمونها اتكا برحسابرس 

 :است به شر  زیرتوسط مدیران اجرایی  یحسابرس هشده در دامن تحمیل تیمحدوداز  ییها نمونه .12 - ت

 د.نشو ها یوجودمشمارش  نظارت حسابرس بر از مانع ییران اجرایمد 

 د.نشو توسط حسابرس  مانده حسابها برای برخیه یدییدرخواست تأاز ارسال مانع  ییران اجرایمد 

  ر تعدیل شدهتعیین نوع اظهارنظ

شده توسط مدیران اجراییی پیس از پیذیرش کیار حسابرسیی        تحمیل دلیل محدودیت هکسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب ب مقدور نبودنپیامد 
 (14و  1-ب-13 یهاندب)رك: 

حسرابرس از کرار    یریر گ کنراره امكران   ،یری ران اجرایتوسرط مرد   یت در دامنره حسابرسر  یمحردود  لیتحمدر صورت  .13 - ت

 ترا حردود زیرادی   را  یداشته باشد. اگر حسرابرس کرار حسابرسر    یبستگل کار یتكم ه، ممكن است به مرحلیسحسابر

موضروع  و  کنرد  لیر ، کرار را تكم انكر امحرد   رد ترا یر م بگیتصرم  یریر گ از کنراره  ل کرده باشد، ممكن است قبلیتكم

 .نمایدارائه  نظراظهارح و عدم یتشر“ نظراظهارعدم  ینامب”بخ را در  یحسابرس هت در دامنیمحدود

. سرت یر نیانپذكاماز کار  یریگ کناره معموالًباشد،  یکار حسابرس ا مقررات ملزم به ادامهین یه قوانواسط حسابرس به چنان ه .14 - ت

 .ابدی یمصداق م یبخ  عموم یواحدها یمال یصورتها یدر حسابرساغلب  وضعیتی نیچن

، از کار ضروری است یریگ نارهک کند که چنین نتیجه گیری می یه حسابرست در دامنیل وجود محدودیدل حسابرس به در مواردی که .15 - ت

 مالكران واحرد تجراری   ا یر  نظرارتی  عمراج به خود را یریگ کنارهل یدال دباشملزم  یا مقرراتی ی، قانونیا حرفه اتالزامطبق ممكن است 

 .اطالع دهد
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 (15 بند)رك:  سایر مالحظات مرتبط با اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر

 :در تناقض نیستاظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر  با موارد زیر، مثالهایی از شرایط گزارشگری است که .16 -ت 

 و در همران  چرارچوب گزارشرگری مرالی خراص     یرک  تعدیل نشده نسبت به صورتهای مالی تهیه شده بر اسراس   ارائه اظهارنظر

1چارچوب گزارشگری مالی متفاوت. یک همان صورتهای مالی بر اساسگزارش، ارائه اظهارنظر مردود نسبت به 
 

  وضرعیت   نسربت بره  نشده  اظهارنظر تعدیل ارائه و در موارد مقتضی،نقدی، نسبت به عملكرد مالی و جریانهای ارائه عدم اظهارنظر

، حسابرس عدم اظهارنظر را نسبت به صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه شرایطمراجعه شود(. در این  5102 مالی )به استاندارد

 کند.واحد ارائه نمی

 نظراظهارل یتعد در صورتگزارش حسابرس  یشكل و محتوا

 (16 بندرك: ) گزارش حسابرس مثالهای تشریحی از

مشرروط و  برا اظهارنظرهرای    ، بره ترتیرب،  از گزارش حسرابرس  ییها در پیوست این استاندارد، نمونه 2و  1مثالهای تشریحی  .17-ت 

 باشند. می صورتهای مالیبدلیل تحریف  ،مردود

کسرب شرواهد    مقردور نبرودن   بردلیل شامل گزارش حسابرس با اظهرارنظر مشرروط   این استاندارد در پیوست  3 مثال تشریحی      .18-ت

کسرب شرواهد    مقردور نبرودن   اظهارنظر بردلیل  مشامل عد 4 مثال تشریحیاست.  توسط حسابرس حسابرسی کافی و مناسب

عدم اظهرارنظر بردلیل   شامل  5 مثال تشریحید. باشصورتهای مالی می خاص عنصریک حسابرسی کافی و مناسب در مورد 

آثرار  ، اخیر در هر دو مورد است. صورتهای مالیو مناسب در مورد چند عنصر  برسی کافیکسب شواهد حسا مقدور نبودن

پیوسرتهای  در اسرت.   فراگیرر صرورتهای مرالی بااهمیرت و     مقدور نبودن کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب براحتمالی 

از گرزارش حسرابرس برا     یمثالهای تشرریح نیز  ،است شامل الزامات گزارشگری ، که5703، نظیر استاندارد سایر استانداردها

    است. گردیدهارائه  شدهتعدیل هایاظهارنظر

 (16 بند)رك:  اظهارنظر حسابرس

تعردیل   حسرابرس  اظهارنظر شود که کنندگان می باعث شفاف شدن این موضوع برای استفادهاظهارنظر، بخ   عنوان تعدیل .19 -ت 

 .دهد نیز نشان میو نوع تعدیل را شده است 

 (17 بند)رك:  وطاظهارنظر مشر

بره   توجره  برا  ”کنرد، اسرتفاده از عبرارات کلری و غیرشرفاف هماننرد        نظر مشرروط ارائره مری   اظهرار حسرابرس   در مواردی که .20 –ت 

 مناسب نیست. ،اظهارنظربخ  در “ توضیحات یاد شده

 

 

  برای توصیف این شرایط مراجعه شود.   700ستاندارد حسابرسی ا 27 -ت. به بند 1

   10، بند ( “1395های اول دوره )تجدیدنظر شده  مانده  ر حسابرسی نخستین ”، 510. استاندارد حسابرسی 2
 (“1401)تجدید نظرشده تداوم فعالیت ”، 570استاندارد حسابرسی  3
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 (27و  23، 21، 20های بنداظهارنظر )رك:  مبانی

در هنگرام وقروع، کمرک     یرعراد یط غیشررا  صیتشرخ کننردگان و   بهترر اسرتفاده  در گزارش حسابرس بره درك  یكنواختی  . 21 - ت

ر یممكن اسرت امكانپرذ  و توصیف دالیل تعدیل  شده لیتعداظهارنظر  ینامب یبند در جمله ین، اگر چه همسانیکند. بنابرا یم

 مطلوب است. ،گزارش حسابرس یدر شكل و محتوا یكنواختیت یرعا یول ،نباشد

شرود کمری    بیران  حسرابرس  در گرزارش  اظهرارنظر  مبانی بخ که ممكن است در آثار مالی تحریفهای بااهمیت ای از  نمونه .22-ت

 .است مالكانه، سود قبل از مالیات، سود خالص و حقوق درآمدبر مالیات بر نمایی موجودی کاال  بی  آثار کردن

 ست:یر نیامكانپذ، اظهارنظر مبانیبخ  در  حذف شده،اطالعات  افشای ،در موارد زیر .23 - ت

 ایدسترس حسابرس نباشد؛  در یآسان ا بهیاست ه نشده یته ییران اجرایمدتوسط  اطالعات مربوط الف.

 شود. آن یرضروریغشدن  یطوالنمنجر به حسابرس در گزارش  حذف شده اطالعات افشایبه قضاوت حسابرس،   ب.

 یبررا  یهی، تروج اظهرارنظر  مبرانی  بخ ف شده در یخاص توص مسئلهک ی بر اساس نظراظهارا عدم یمردود  نظر ظهاراارائه  .24- ت

حسرابرس   نظراظهرار ل یمسرتلزم تعرد  توانسرت   اینصرورت مری   در غیرکه  نیست یا شده مشخص مسائل ریف سایحذف توص

 یرتهاکننردگان صرو   استفاده یبرا تواند میشود  یمکه حسابرس از آنها آگاه  مسائل گونهنیا ی، افشاین مواردیچن . درباشد

 .باشد دیمف ،یمال

 (28 بند) رك:  کند عدم اظهارنظر ارائه می نسبت به صورتهای مالی در مواردی که حسابرسحسابرسی صورتهای مالی  درحسابرس  یها مسئولیتتوصیف 

 5و  4حی همانگونره کره در مثالهرای تشرری     کنرد،  مری حسابرس نسبت به صورتهای مالی عدم اظهارنظر ارائه  در مواردی که .25 -ت 

حسابرسری   دری حسرابرس  هرا  مسرئولیت  بخر  در  هرای زیرر   گرزاره پیوست این استاندارد نشان داده شده است، اسرتفاده از  

 :تر است مناسب ،ظهارنظر(امبانی بخ  )به جای  صورتهای مالی

 تهای مالی واحد ام حسابرسی صورجان مسئولیت حسابرس،كه با تصریح این 700استاندارد الف -28 بندطبق  گزاره الزامی

 .، تعدیل شوداستانداردهای حسابرسی است تجاری طبق

 حسابرس ی اخالقیها مسئولیتدر مورد استقالل و سایر  700استاندارد پ -28 بندطبق  گزاره الزامی. 

 (29 بندهنگام ارائه عدم اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی )رك:  خاص مالحظات

عردم اظهرارنظر گرزارش حسرابرس،      مبرانی بخر   در  و مناسرب  یکراف  یسرب شرواهد حسابرسر   ک مقدور نبودنارائه دالیل  .26 -ت 

چررا حسرابرس نسربت بره صرورتهای مرالی        کند که در این خصوص فراهم میکنندگان  اطالعات سودمندی را برای استفاده

برا ایرن حرال،     .شرود  الی صرورتهای مر  از اتكای نامناسب نسربت بره    مانع تواند می هم نین و، عدم اظهارنظر ارائه کرده است

چنرین  کره موجرب عردم اظهرارنظر شرده اسرت،        مسائلیحسابرسی غیر از  مسائل عمدهرسانی هرگونه  اطالع ممكن است از

مسائل، در مقایسه با شررایطی کره گرزارش حسرابرس برا      ک مجموعه واحد در رابطه با آن یعنوان  به یمال یکه صورتها استنباط شود

باشرد و ایرن موضروع برا عردم       مسائل عمده حسابرسی صادر شده است، قابل اتكاتر مری درج مصادیق عدم اظهارنظر ولی بدون 
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بخ  سرایر اطالعرات    درج، همین ترتیببه سازگار نیست.  ک مجموعه واحدیعنوان  به یمال ینسبت به صورتها اظهارنظر

 .، مناسرب نیسرت  پرردازد  های مرالی مری  سرایر اطالعرات برا صرورت     ارزیابی حسرابرس از سرازگاری  که به  720طبق استاندارد 

مسرائل عمرده   بخ  ، درج هنگام ارائه عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالیاین استاندارد،  29 بند طبق ،بنابراین

بره   ،مگر اینكه حسابرس طبرق قروانین یرا مقرررات     شده استمنع  سایر اطالعات در گزارش حسابرسبخ  حسابرسی و 

 ملزم شده باشد. و سایر اطالعات حسابرسی عمدهمسائل  رسانی اطالع

 (30 بند: كر) یارکان راهبربه  یرسان اطالع

 یبررا  آن یبنرد  جملره خواهد شرد و   حسابرس اظهارنظرل یکه منجر به تعد یطیشرا درباره یارکان راهبر به یرسان اطالع .27- ت

 :ر استیز یتهایمز ی، دارال گزارش حسابرسیتعد

 ؛آگاه سازد ط( آنیل )شرایو دال نظرل مورد یتعد از را یارکان راهبر دهد زه میبه حسابرس اجا الف.

عردم  ا مروارد  یر ، مجراب کنرد   نظرر ل مورد یتعد یربنایز یتهایواقع درخصوصرا  یارکان راهبر تواند حسابرس می  .ب

 ؛ وارکان راهبری برساند اطالعرا به  ییران اجرایمدبا  توافق

اطالعرات و   ،دشرو  یمنظر  موردل یه منجر به تعدک (مسائلی) ای مسئلهارتباط با  در دهد میفرصت  یراهبربه ارکان   .پ

 .ارائه نمایند به حسابرس ی راتوضیحات بیشتر
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 وستیپ

 یمال ینسبت به صورتها ل شدهیتعد یهانظراظهاراز گزارش حسابرس با  ییها نمونه

  یمال یت صورتهایف بااهمیل تحریدل مشروط به نظراظهار :  1 تشریحیمثال. 

  تلفیقی یمال یصورتها و فراگیر بااهمیت فیتحر لیلد به مردود نظراظهار :  2 تشریحیمثال. 

  در مرورد یرک واحرد وابسرته      کسرب شرواهد حسابرسری کرافی و مناسرب      مقردور نبرودن  دلیل  :  اظهارنظر مشروط به 3 تشریحیمثال

 خارجی.

 صرر صرورتهای   اعن ی ازکسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب دربراره یكر  نبودن  مقدوردلیل  :  عدم اظهارنظر به 4 شریحیمثال ت

 مالی تلفیقی.

  کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب درباره چند عنصر صورتهای مالی.مقدور نبودن دلیل  :  عدم اظهارنظر به 5مثال تشریحی 
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 یصورتهای مال تیف بااهمیل تحری:  اظهارنظر مشروط به دل 1 یحیرتشمثال 

 :مفروضات

 یحسابرسر کنرد،   منصرفانه اسرتفاده مری   ارائه چارچوب یک از  که پذیرفته شده در بورس یک شرکت یمال یکامل صورتها  مجموعه •
 کاربرد ندارد(. ،در این حسابرسی 6001 ، حسابرسی گروه نیست )یعنی استانداردمذکور شده است. حسابرسی

 .است استفاده کرده )یک چارچوب با مقاصد عمومی( یحسابدار یاستانداردها ازشرکت  یمال یصورتهابرای تهیه هیئت مدیره  •

 در قرارداد حسابرسی توصیف شده است. 210ی هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی طبق استاندارد ها مسئولیت •

 .)یعنی اظهارنظر مشروط مناسب است( فراگیر باشد بااهمیت ولی غیر ،شود که این تحریف موجودی مواد و کاال تحریف شده است. فرض می •

   است. 2ای جامعه حسابداران رسمی ایران ه کار رفته است، آیین رفتار حرفهحسابرسی ب درالزامات اخالقی مربوط که  •

برا  ، ابهرامی بااهمیرت در ارتبراط    570برا توجره بره مفراد اسرتاندارد      شواهد کسب شده به این نتیجه رسیده اسرت کره    براساسحسابرس  •
 توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، وجود ندارد. نسبت بهعمده  یتردید تواند میرویدادها یا شرایطی که 

 رسانی شده است. اطالع 701حسابرسی طبق استاندارد  مسائل عمده •

 طالعرات ا ریاس ،تسشده ا یمال یصورتهابه ت ظهارنظر مشروط نسبا که سبب  ای مسئلهکرده و  دریافت ، سایر اطالعات را حسابرس •
 دهد. را نیز تحت تأثیر قرار می

 عهده دارد. بهوانین ز طبق قین یگرید یگزارشگر یها مسئولیت، یمال یصورتها یبر حسابرس حسابرس، عالوه •

 گزارش حسابرس مستقل

 عام( یت نمونه )سهامکصاحبان سهام شر یعاد یبه مجمع عموم

 یمال یصورتها حسابرسیگزارش 

 ظر مشروطاظهارن

، تغییرات در ان جامعیان، سود و زیسود و ز یو صورتها 14×1اسفند  29خ یتار به صورت وضعیت مالیشامل  )سهامی عام(  ت نمونهکشر یمال یصورتها

 ه است.شد یسحسابر مؤسسهن یتوسط ا ،تا ... 1 یحیتوض یادداشتهایو خ مزبور، یبه تار یمنته یسال مال یبرا های نقدیانیو جر حقوق مالكانه،

مبانی اظهار نظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت نمونره  بخ  در استثنای آثار مورد مندرج  نظر این مؤسسه، به به

هرای   و عملكرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه ،14×1 اسفند 29)سهامی عام( در تاریخ 

 دهد. نشان می منصفانه نحو بهاستانداردهای حسابداری، بااهمیت، طبق 

 مبانی اظهار نظر مشروط

موجرودی کراالی سراخته شرده     میلیارد ریرال   …مبلغ  شامل سرفصل موجودی مواد و کاال به شر  یادداشت توضیحی ... صورتهای مالی

و خالص ارزش فروش ارزشیابی نشده است. انجام تعدیل الزم از ایرن   است که بر خالف استانداردهای حسابداری، به اقل بهای تمام شده

 شود. میمیلیارد ریال  …مبلغ  از مالیات به موجودی مواد و کاال و سود قبلبابت موجب کاه  
 

 “(1389)تجدیدنظر شده  گروه )شامل کار حسابرسان بخ ( یمال یصورتها یابرسمالحظات خاص در حس”، 600استاندارد حسابرسی  .1

   شود. ای سازمان حسابرسی اشاره می است در صورتیكه حسابرسی واحد تجاری توسط سازمان حسابرسی انجام شود، به آیین رفتار حرفه بدیهی .2
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 یهرا  مسرئولیت بخر   طبق این استانداردها در  مؤسسهی ها مسئولیتاستانداردهای حسابرسی انجام شده است.  این مؤسسه طبقحسابرسی 

 ای جامعه حسابداران رسرمی ایرران،   آیین رفتار حرفهطبق الزامات  این مؤسسهشده است.  توصیفی مال یصورتها یحسابرس درحسابرس 

این موسسره اعتقراد دارد    مذکور انجام داده است.ی اخالقی را طبق الزامات ها مسئولیتاست و سایر نمونه )سهامی عام( مستقل از شرکت 

 به عنوان   شده  ی کسبکه شواهد حسابرس

 کافی و مناسب است. ،مشروطاظهارنظر  مبنای

 مسائل عمده حسابرسی

ای حسرابرس، در حسابرسری صرورتهای مرالی دوره جراری، دارای       منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که بره قضراوت حرفره   

عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهرارنظر نسربت بره     اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به بیشترین اهمیت بوده

شود. عالوه بر مسائل درج شده در بخ   ای نسبت به این مسائل ارائه نمی و اظهارنظر جداگانه ند،ا صورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفته

 اند. شود، تعیین شده رسانی می طالعمبانی اظهارنظر مشروط، مسائل زیر به عنوان مسائل عمده حسابرسی که در گزارش حسابرس ا

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

 سایر اطالعات 

 تشرریحی به مثال  -شود  ( انجام می1401)تجدیدنظر شده 720استاندارد  طبق الزامات گزارشگری “اطالعات ریسا”در مورد ]گزارشگری 
برای توصریف   4 تشریحیدر مثال  “اطالعات ریسا” بخ  بند آخرین مراجعه شود.( 1401)تجدیدنظر شده 720اندارد است 2پیوست  در 4

  [شده است. درج، دهدثیر قرار میتحت تأو سایر اطالعات را نیز خاصی که موجب اظهارنظر مشروط شده  مسئله

 یمال یصورتها قبال در رهیمد ئتیه یها مسئولیت

 700اسرتاندارد  منردرج در   1 مثال تشرریحی به  -شود انجام می (1401 )تجدید نظرشده 700استاندارد زارشگری طبق گدر این خصوص، ]

 [ مراجعه شود. (1401 )تجدید نظرشده

 حسابرسی صورتهای مالی در حسابرس یها مسئولیت

 700منردرج در اسرتاندارد    1ثال تشرریحی  به م -شود انجام می( 1401)تجدید نظرشده  700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود. [( 1401)تجدید نظرشده 

 یو مقررات یانونر الزامات قیسا مورد درگزارش 

 700منردرج در اسرتاندارد    1به مثال تشرریحی   -شود انجام می( 1401)تجدید نظرشده  700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 شود. [مراجعه ( 1401)تجدید نظرشده 

 

 [امضای مدیر مسئول کار و شریک یا فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه]  ]تاریخ گزارش حسابرس[

 

 [شود می درجحسابرسی در سربرگ مؤسسه  معموالً -حسابرس ینشان]
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 مالی تلفیقی صورتهای و فراگیر دلیل تحریف بااهمیت : اظهارنظر مردود به 2مثال تشریحی 

 مفروضات: 

 کره از   و جداگانره شررکت   تلفیقری شامل صرورتهای مرالی    شده در بورس رفتهیپذ صورتهای مالی تلفیقی یک شرکت مجموعه کامل

 یعنر یاسرت )  ی آنفرعر شرامل شررکت اصرلی و شررکتهای     گروه کند، حسابرسی شده است.  یک چارچوب ارائه منصفانه استفاده می

 کاربرد دارد(.در این حسابرسی  600استاندارد 

 ای تهیه صورتهای مالی تلفیقی از استانداردهای حسابداری )یک چارچوب با مقاصد عمومی( استفاده کرده است.هیئت مدیره بر 

 در قرارداد حسابرسی توصیف شده است 210استاندارد  طبق یقیتلف یمال یدر قبال صورتها ی هیئت مدیرهها مسئولیت. 

 شرود کره ایرن تحریرف بااهمیرت و       است. فرض می  ی، تحریف شدهدلیل عدم تلفیق یک واحد تجاری فرع صورتهای مالی تلفیقی به

 فراگیر )اساسی( باشد )یعنی اظهارنظر مردود مناسب است(. تعیین آثار تحریف بر صورتهای مالی تلفیقی امكانپذیر نیست.

 است. 1نای جامعه حسابداران رسمی ایرا الزامات اخالقی مربوط که در حسابرسی بكار رفته است، آیین رفتار حرفه 

         ابهرامی بااهمیرت در ارتبراط برا     570حسابرس براساس شواهد کسب شده به این نتیجه رسیده اسرت کره برا توجره بره مفراد اسرتاندارد ،

 توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، وجود ندارد. نسبت بهتواند تردیدی عمده  رویدادها یا شرایطی که می

  ن حال، حسابرس به این نتیجه رسیده است کره  غیرر از مسرائل بیران شرده در بخر  مبرانی اظهرارنظر         کاربرد دارد؛ با ای 701استاندارد

 مسائل عمده حسابرسی دیگری وجود ندارد. گونه مردود، هیچ

 ریسرا  ،شرده اسرت   یقر یتلف یمرال  ینسربت بره صرورتها    ردودکه سبب اظهارنظر م ای مسئلهو  کرده دریافت حسابرس سایر اطالعات را 

 .دهد را نیز تحت تأثیر قرار میاطالعات 

 ن به عهده دارد.یانوی گزارشگری دیگری  نیز طبق قها مسئولیت ،یقیحسابرس، عالوه بر حسابرسی صورتهای مالی تلف   

 گزارش حسابرس مستقل

 نمونه )سهامی عام(ت کصاحبان سهام شر یعاد یبه مجمع عموم

  و جداگانه شرکت تلفیقی یمال یصورتها یحسابرسگزارش 

 اظهارنظر مردود

خ یترار  بره  گروه و جداگانره شررکت   یقیفتل صورتهای وضعیت مالیشامل  نمونه )سهامی عام( و جداگانه شرکت تلفیقی یمال یصورتها

گرروه و جداگانره    یقر یتلف ، تغییرات در حقوق مالكانره، و جریانهرای نقردی   ان جامع یان، سود و زیسود و ز یو صورتها 14×1اسفند  29

 شده است. ین مؤسسه حسابرسیتوسط ا ،تا ... 1 یحیتوض یادداشتهایخ مزبور، و یبه تار یمنته یسال مال یابر شرکت

 

   شود. ای سازمان حسابرسی اشاره می ی انجام شود، به آیین رفتار حرفهبدیهی است در صورتیكه حسابرسی واحد تجاری توسط سازمان حسابرس .1
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 نظر مرردود، صرورتهای مرالی یراد شرده، وضرعیت مرالی        مبانی اظهاربخ  مندرج در  مسئلهبودن آثار  یدلیل اساس نظر این مؤسسه، به به

ی سال مالی منتهی را برا گروه و جداگانه شرکتعملكرد مالی و جریانهای نقدی  و، 14×1  اسفند 29در تاریخ  گروه و جداگانه شرکت

 دهد. نشان نمی منصفانه نحو بهطبق استانداردهای حسابداری،  به تاریخ مزبور

 مبانی اظهار نظر مردود

 ل شرده یتحصر  14×1ل الف را که در سا یصورتهای مالی شرکت فرع ،شرکتتشریح شده است،  …همانگونه که در یادداشت توضیحی 

 گرروه  یمرال  یتعیین ارزشهای منصفانه برخی داراییها و بدهیهای بااهمیت آن در تاریخ تحصریل، در صرورتها   مقدور نبودندلیل  ، بهاست

ده اسرت. طبرق اسرتانداردهای    گردیر مرنعكا   گروهگذاری به بهای تمام شده در صورتهای مالی  ، این سرمایهدر نتیجهق نكرده است. یتلف

در صرورت تلفیرق     کررد  تلفیرق مری   برر اسراس مبرالغ غیرقطعری    ، در صورتهای مرالی گرروه  را  الف شرکت فرعیباید  شرکتبداری، حسا

تحرت ترأثیر قررار     یطرور اساسر   بره  گرروه  ، بسیاری از عناصر صورتهای مالیدر صورتهای مالی گروه الف فرعی شرکت یمال یصورتها

 است. امكانپذیر نبودهدم تلفیق صورتهای مالی شرکت مزبور آثار مالی ناشی از عتعیین دقیق  گرفت. می

 بخر  در  ی مرذکور طبرق اسرتانداردها   مؤسسره ی هرا  مسرئولیت اسرتانداردهای حسابرسری انجرام شرده اسرت.       این مؤسسه طبرق حسابرسی 

آیرین رفترار   زامات طبق ال این مؤسسهشده است. توصیف  و جداگانه شرکت تلفیقیی مال یصورتها یحسابرس درحسابرس  یها مسئولیت

ایرن   مذکور انجام داده اسرت. ی اخالقی را طبق الزامات ها مسئولیتاست و سایر گروه مستقل از  ای جامعه حسابداران رسمی ایران، حرفه

 کافی و مناسب است. ،ردوداظهارنظر م به عنوان مبنایشده  موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب

 مسائل عمده حسابرسی

نای مسائل توصیف شده در بخ  مبانی اظهارنظر مردود، مسائل عمده حسابرسی دیگری برای درج در گرزارش حسرابرس وجرود    به استث

 ندارد.

 سایر اطالعات 

 تشرریحی به مثرال   -شود ( انجام می1401)تجدیدنظر شده 720طبق الزامات گزارشگری استاندارد  “اطالعات ریسا”در مورد  ]گزارشگری

توصریف  برای  5تشریحی در مثال  “اطالعات ریسا” بخ  بندمراجعه شود. آخرین ( 1401)تجدیدنظر شده 720تاندارد اس 2پیوست  در 5
 شده است.[  درجدهد، ثیر قرار میو سایر اطالعات را نیز تحت تأ شده مردوداظهارنظر  مسئله خاصی که موجب

  قبال صورتهای مالی درهیئت مدیره  یها مسئولیت

 700منردرج در اسرتاندارد    2به مثال تشرریحی   -شود ( انجام می1401)تجدید نظرشده  700گزارشگری طبق استاندارد  ]در این خصوص،

 ( مراجعه شود. [1401)تجدید نظرشده 

  حسابرسی صورتهای مالی دری حسابرس ها مسئولیت 

 700منردرج در اسرتاندارد    2به مثال تشرریحی   -شود ( انجام می1401)تجدید نظرشده  700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 ( مراجعه شود. [1401)تجدید نظرشده 
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 یو مقررات یر الزامات قانونیمورد سا گزارش در

 700منردرج در اسرتاندارد    2به مثال تشرریحی   -شود ( انجام می1401)تجدید نظرشده  700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 جعه شود. [( مرا1401)تجدید نظرشده 

 

 ]امضای مدیر مسئول کار و شریک یا فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه[  ]تاریخ گزارش حسابرس[

 

 شود[ معموالً در سربرگ مؤسسه حسابرسی درج می -]نشانی حسابرس
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دلیل مقدور نبودن كسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب در موورد یو     :  اظهارنظر مشروط به 3مثال تشریحی 

  د وابسته خارجیواح

 :مفروضات

 که  گروه و جداگانه شرکتشامل صورتهای مالی  پذیرفته شده در بورس یک شرکتتلفیقی  یمال یکامل صورتها همجموع

اسرت  آن  یفرع شامل شرکت اصلی و شرکتهایگروه . شده است یحسابرس کند، منصفانه استفاده می ارائهچارچوب یک از 

 کاربرد دارد(.سابرسی ح این در 600استاندارد  یعنی)

 ( استفاده کرده است.یچارچوب با مقاصد عموم کی) یحسابدار یاز استانداردها تلفیقی یمال یصورتها هیته یبرا رهیمد ئتهی 

 در قرارداد حسابرسی توصیف شده است 210استاندارد طبق  یقیتلف یمال یدر قبال صورتهای هیئت مدیره ها مسئولیت. 

 وابسرته   تجراری  واحرد  یک گذاری در سرمایهخصوص  و مناسب در یکاف یشواهد حسابرس سبک به رغم پیگیری حسابرس

صورتهای  و مناسب بر یکاف یکسب شواهد حسابرس مقدور نبودن یاحتمال آثارشود  ی. فرض ماست امكانپذیر نشدهخارجی 

 .)یعنی اظهارنظر مشروط مناسب است( ستا، بااهمیت ولی غیرفراگیر مالی تلفیقی

 است. 1ای جامعه حسابداران رسمی ایران رفته است، آیین رفتار حرفهحسابرسی بكار  درمات اخالقی مربوط که الزا 

  بااهمیت در رابطره برا    یابهام، 570با توجه به مفاد استاندارد شواهد کسب شده به این نتیجه رسیده است که  براساسحسابرس

 وجود ندارد. ،ادامه فعالیت ایجاد کند شرکت بهتوانایی بت به نس  عمده یتردید تواند میرویدادها یا شرایطی که 

 رسانی شده است. اطالع 701حسابرسی طبق استاندارد  مسائل عمده 

 شرده اسرت   یقر یتلف یمال ینسبت به صورتها شروطکه سبب اظهارنظر م ای مسئلهکرده و  دریافت سایر اطالعات را حسابرس، 

 .دهد میرا نیز تحت تأثیر قرار اطالعات  ریسا

 عهده دارد. به  وانینطبق قز ین یگرید یگزارشگر یها مسئولیت، تلفیقی یمال یصورتها یبر حسابرس عالوه، حسابرس 

 گزارش حسابرس مستقل

 نمونه )سهامی عام( تکصاحبان سهام شر یعاد یبه مجمع عموم

 

   شود. ای سازمان حسابرسی اشاره می بدیهی است در صورتیكه حسابرسی واحد تجاری توسط سازمان حسابرسی انجام شود، به آیین رفتار حرفه .1
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  گروه و جداگانه شرکت یمال یصورتها یحسابرسگزارش 

 اظهار نظر مشروط

 29تراریخ   بره  گروه و جداگانره شررکت   تلفیقی صورتهای وضعیت مالیشامل نمونه )سهام عام(  گروه و جداگانه شرکتمالی  صورتهای

گرروه و جداگانره   تلفیقری  ، تغییرات در حقروق مالكانره، و جریانهرای نقردی     و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع 14×1اسفند ماه 

 توسط این مؤسسه حسابرسی شده است. ،تا ... 1تهای توضیحی مزبور، و یادداش برای سال مالی منتهی به تاریخ شرکت

گرروه  مالی صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مبانی اظهارنظر مشروط،  بخ استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در  نظر این مؤسسه، به به

منتهری بره   را بررای سرال مرالی     گروه و جداگانه شرکتقدی و عملكرد مالی و جریانهای ن ،14×1  اسفند 29در تاریخ  و جداگانه شرکت

 دهد. نشان می منصفانه نحو بههای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری،  تاریخ مزبور، از تمام جنبه

 مبانی اظهار نظر مشروط

صرورت وضرعیت   ت( در شده اس تحصیل مالی وابسته خارجی که طی سالتجاری )واحد “ الف”گذاری شرکت نمونه در شرکت  سرمایه

 ...مبلغ  به“ الف”منعكا شده، و سهم شرکت نمونه از سود خالص شرکت میلیارد ریال   ...به مبلغ  14×1اسفند  29خ یتلفیقی به تار مالی

ی، دلیل محدودیت در دسترسی بره اطالعرات مرال    منتهی به تاریخ مزبور گزارش شده است. بهدر صورت سود و زیان تلفیقی میلیارد ریال 

نمونره در   گذاری شرکت ،کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد مبلغ دفتری سرمایه“الف”و حسابرس شرکت  ان اجراییمدیر

نبروده اسرت.   مقردور   14×1در سرال   “الرف ”خرالص شررکت    سرود  ازنمونره  و سرهم شررکت   ، 14×1 اسرفند  29 خیتار در “الف”شرکت 

 ده است.یسر نگردیمصورتهای مالی تلفیقی  ز این بابت برا یتعدیالت احتمال آثار نتیجه، تعیین در

 یهرا  مسرئولیت  بخر  طبق این استانداردها در  مؤسسهی ها مسئولیتاستانداردهای حسابرسی انجام شده است.  این مؤسسه طبقحسابرسی 

ای جامعره   یین رفتار حرفهآطبق الزامات  این مؤسسه شده است. توصیف گروه و جداگانه شرکت یمال یصورتها یحسابرسدر حسابرس 

. ایرن موسسره اعتقراد    مذکور انجام داده اسرت  ی اخالقی را طبق الزاماتها مسئولیتو سایر  استگروه مستقل از  حسابداران رسمی ایران،

 کافی و مناسب است. ،شروطاظهارنظر مبه عنوان مبنای شده  دارد که شواهد حسابرسی کسب

 مسائل عمده حسابرسی

ای حسرابرس، در حسابرسری صرورتهای مرالی دوره جراری، دارای       عمده حسابرسی، مسائلی است که بره قضراوت حرفره    منظور از مسائل

اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهرارنظر نسربت بره     بیشترین اهمیت بوده

شود. عالوه بر مسائل درج شده در بخ   ای نسبت به این مسائل ارائه نمی ظهارنظر جداگانهو ا ند،ا صورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفته

 اند. شود، تعیین شده رسانی می مبانی اظهارنظر مشروط، مسائل زیر به عنوان مسائل عمده حسابرسی که در گزارش حسابرس اطالع

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

 سایر اطالعات 

 تشرریحی به مثرال   -شود ( انجام می1401)تجدیدنظر شده 720طبق الزامات گزارشگری استاندارد  “اطالعات ریسا”در مورد ]گزارشگری 

صریف  برای تو 4ی شریحدر مثال ت “اطالعات ریسا” بخ  بندمراجعه شود. آخرین ( 1401)تجدیدنظر شده 720استاندارد  2پیوست  در 4
 شده است.[  درجدهد، ثیر قرار میأخاصی که موجب اظهارنظر مشروط شده و سایر اطالعات را نیز تحت ت مسئله
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  قبال صورتهای مالی مدیره در هیئت یها مسئولیت

 700د منردرج در اسرتاندار   2به مثال تشرریحی   -شود انجام می( 1401)تجدید نظرشده  700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود. [( 1401)تجدید نظرشده 

  حسابرسی صورتهای مالی دری حسابرس ها مسئولیت

 700منردرج در اسرتاندارد    2به مثال تشرریحی   -شود ( انجام می1401)تجدید نظرشده  700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 ( مراجعه شود. [1401)تجدید نظرشده 

 مات قانونی و مقرراتیمورد سایر الزا گزارش در

 700منردرج در اسرتاندارد    2به مثال تشرریحی   -شود ( انجام می1401)تجدید نظرشده  700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 ( مراجعه شود. [1401)تجدید نظرشده 

 

 ]امضای مدیر مسئول کار و شریک یا فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه[  ]تاریخ گزارش حسابرس[

 

 شود[ معموالً در سربرگ مؤسسه حسابرسی درج می -]نشانی حسابرس



 705استاندارد حسابرسی 

  اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل

 (1401)تجدید نظر شده 

 22 

 

دلیل مقدور نبودن كسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب درباره یکی از عناصر  :  عدم اظهارنظر به 4مثال تشریحی 

  صورتهای مالی تلفیقی

 :مفروضات

 کره از   و جداگانه شرکت تلفیقیورتهای مالی شامل ص یک شرکت غیربورسیمجموعه کامل صورتهای مالی تلفیقی  یحسابرس

شامل شررکت اصرلی و شررکتهای فرعری آن      گروهشده است.  محول حسابرسبه کند،  یک چارچوب ارائه منصفانه استفاده می

 کاربرد دارد(.در این حسابرسی  600استاندارد  یعنی) است

 ( اسرتفاده کررده   یچرارچوب برا مقاصرد عمروم     کی) یرحسابدا یشرکت از استانداردها یمال یصورتها هیته یبرا رهیمد ئتهی

 است.

 در قرارداد حسابرسی توصیف شده است 210استاندارد طبق  یقیتلف یمال یدر قبال صورتها ی هیئت مدیرهها مسئولیت. 

  ده امكانپذیر نشر  صورتهای مالی تلفیقی ی از عناصریك دربارهو مناسب  یکاف یشواهد حسابرس حسابرس، کسب پیگیریبه رغم

بری  از  مشرارکت خراص کره    یرک   در گرذاری  کسب شواهد حسابرسی در مورد اطالعات مالی سررمایه  به عبارت دیگر، .است

کسب  مقدور نبودن یشود که آثار احتمال یفرض م .مقدور نگردیده است، دهد را تشكیل می گروهخالص داراییهای  درصد 90

 .)یعنی عدم اظهارنظر مناسب است( ر باشدیت و فراگیبااهم ،قیصورتهای مالی تلفی بر و مناسب یکاف یشواهد حسابرس

  است. 1ای جامعه حسابداران رسمی ایران رفته است،آیین رفتار حرفهحسابرسی بكار  درالزامات اخالقی مربوط که 

  رائره  ای حسابرس ها مسئولیتمحدودتری از  توصیفی حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی، ها مسئولیت بخ در الزم است

 .شود

 به عهده دارد. قوانینی گزارشگری دیگری نیز طبق ها مسئولیتبر حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی،  حسابرس، عالوه 

 گزارش حسابرس مستقل

 (خاصنمونه )سهامی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت 

 و جداگانه شرکت تلفیقی صورتهای مالی یحسابرسگزارش 

 عدم اظهارنظر

گرروه و جداگانره    تلفیقری صرورتهای وضرعیت مرالی    شرامل   (خراص نمونه )سرهامی   و جداگانه شرکت تلفیقیصورتهای مالی حسابرسی 

تغییررات در حقروق مالكانره، و جریانهرای نقردی تلفیقری        ،و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جرامع  14×1اسفند  29تاریخ  به شرکت

 .استمحول شده  این مؤسسهبه تا ...  1تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی  برای سال مالی منتهی به گروه و جداگانه شرکت

 

   شود. ای سازمان حسابرسی اشاره می جام شود، به آیین رفتار حرفهبدیهی است در صورتیكه حسابرسی واحد تجاری توسط سازمان حسابرسی ان .1
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 بخر  توصیف شرده در   مسائل یدلیل اساسی بودن آثار احتمال بهد. کن ارائه نمی اظهارنظری مالی یاد شدهصورتهای  نسبت به این موسسه

اظهارنظر کسب کند و در نتیجره، اظهرارنظر نسربت     سب برایمبانی عدم اظهارنظر، این مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و منا

 به صورتهای مالی یاد شده، امكانپذیر نیست.

 مبانی عدم اظهارنظر

در صورت میلیارد ریال ... به مبلغ  ،به شر  یادداشت توضیحی ... صورتهای مالی (مشارکت خاص) شرکت الف گذاری گروه در سرمایه

 دسترسری  .دهرد  را تشركیل مری   14×1اسفند  29خالص داراییهای گروه در  درصد 90ست که بی  از شده ا منعكاوضعیت مالی تلفیقی 

تروان   نمری در نتیجره،   اسرت.  فراهم نشده، “الف”، شامل مستندات حسابرسی شرکت “الف”و حسابرس شرکت  مدیران اجراییبه مؤسسه 

اسرت، سرهم گرروه از بردهیهای شررکت       ت کنترل مشرترك که تح “الف”ی شرکت که آیا در مورد سهم گروه از داراییها مشخص کرد

دهنرده صرورت    تشركیل  عناصرر ، و “الرف ”هرا و درآمرد دوره شررکت     هزینره  است، سهم گرروه از  که درمورد آنها مشترکاً مسئول “الف”

 یا خیر. ضرورت داردتعدیالتی اعمال تغییرات در حقوق مالكانه تلفیقی و صورت جریانهای نقدی تلفیقی، 

  قبال صورتهای مالی در مدیره هیئت یها مسئولیت

 700منردرج در اسرتاندارد    2به مثال تشریحی  - شود یانجام م (1401نظرشده  دی)تجد 700طبق استاندارد  یخصوص، گزارشگر نیدر ا]

 ( مراجعه شود. [1401شده  )تجدید نظر

 حسابرسی صورتهای مالی  دری حسابرس ها مسئولیت 

 كنی، لر اسرت و صردور گرزارش حسرابرس     یحسابرس یطبق استانداردها ام حسابرسی صورتهای مالیانجن مؤسسه، یت ایمسئول

به عنوان و مناسب  یافک یشواهد حسابرس نتوانسته استن مؤسسه ی، انظراظهارعدم  یمبان بخ در  شده توصیفمسائل ل یدل به

 .کسب کند نظراظهار مبنای

ی ها مسئولیتاست و سایر  نمونه مستقل از شرکت معه حسابداران رسمی ایران،ای جا آیین رفتار حرفهین موسسه طبق الزامات ا

 .مذکور انجام داده استاخالقی را طبق الزامات 

 مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در

 700ر اسرتاندارد  منردرج د  2به مثال تشرریحی   -شود انجام می (1401)تجدید نظرشده  700گزارشگری طبق استاندارد  ،در این خصوص]

 ( مراجعه شود. [1401)تجدید نظرشده 

 

 ]امضای مدیر مسئول کار و شریک یا فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه[  ]تاریخ گزارش حسابرس[

 

 شود[ معموالً در سربرگ مؤسسه حسابرسی درج می -]نشانی حسابرس
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د حسابرسی كافی و مناسب دربواره ننود عن ور    دلیل مقدور نبودن كسب شواه :  عدم اظهارنظر به 5مثال تشریحی 

  صورتهای مالی

 :مفروضات

  بره   کنرد،  یک شرکت غیربورسری کره از یرک چرارچوب ارائره منصرفانه اسرتفاده مری        مجموعه کامل صورتهای مالی حسابرسی

 دارد(.ن کاربرددر این حسابرسی  600استاندارد  یعنیست )نیگروه  یحسابرس ،مذکور یحسابرسشده است.  حسابرس محول

 ( استفاده کرده است.یچارچوب با مقاصد عموم کی) یحسابدار یشرکت از استانداردها یمال یصورتها هیته یبرا رهیمد ئتهی 

 در قرارداد حسابرسی توصیف شده است 210استاندارد  طبق یمال یقبال صورتها ی هیئت مدیره درها مسئولیت. 

  مقدور نگردیرده اسرت. بره    صورتهای مالی  عنصر چندفی و مناسب درباره شواهد حسابرسی کا حسابرس، کسب پیگیریبه رغم

شرود کره آثرار     فررض مری   .نبوده اسرت  ها مقدور دریافتنیدرباره موجودی مواد و کاال و ، کسب شواهد حسابرسی عبارت دیگر

 د.، بااهمیت و فراگیر باشصورتهای مالی بر کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب مقدور نبودناحتمالی 

  است. 1ای جامعه حسابداران رسمی ایران رفته است، آیین رفتار حرفهحسابرسی بكار  درالزامات اخالقی مربوط که 

  ارائه شود.ی حسابرس ها مسئولیتتوصیف محدودتری از  ،ی حسابرس در حسابرسی صورتهای مالیها مسئولیت بخ در الزم است 

 ن به عهده دارد.یانوی گزارشگری دیگری نیز طبق قها لیتمسئو ،بر حسابرسی صورتهای مالی حسابرس، عالوه 

 گزارش حسابرس مستقل

 (خاصنمونه )سهامی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت 

  صورتهای مالی یحسابرسگزارش 

 عدم اظهارنظر

صورتهای سود و زیران،   و 14×1اسفند  29تاریخ  بهصورت وضعیت مالی شامل  (خاصنمونه )سهامی صورتهای مالی شرکت حسابرسی 

بره  ترا ...   1برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضریحی   جریانهای نقدیو  ، تغییرات در حقوق مالكانهسود و زیان جامع

 .استاین مؤسسه محول شده 

 بخر  توصیف شرده در  مسائل  یر احتمالدلیل اساسی بودن آثا د. بهکن ارائه نمی یاظهارنظرصورتهای مالی یاد شده  نسبت بهاین مؤسسه 

مبانی عدم اظهارنظر، این مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسی کرافی و مناسرب بررای اظهرارنظر را کسرب کنرد و در نتیجره، اظهرارنظر         

 نسبت به صورتهای مالی یاد شده، امكانپذیر نیست.

 مبانی عدم اظهارنظر

کار شد و بنابراین بر شمارش فیزیكی موجرودی مرواد و کراال در ابتردا و      ابرس دعوت بهعنوان حس به 14×1اسفند  29این مؤسسه بعد از 

خصوص مقادیر موجرودی   در حسابرسی نیز نتوانسته است خود رااستفاده از سایر روشهای  انتهای سال نظارت نداشته است. این مؤسسه با
 

   شود. ای سازمان حسابرسی اشاره می بدیهی است در صورتیكه حسابرسی واحد تجاری توسط سازمان حسابرسی انجام شود، به آیین رفتار حرفه .1
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منعكا شرده اسرت، متقاعرد     صورت وضعیت مالیدر میلیارد ریال  ...و  ...ترتیب به مبالغ  که به 14×1و  14×0اسفند  29 مواد و کاال در

شده اسرت  ها  دریافتنی منجر به بروز اشتباهات متعددی در 14×1آذر  30ای در  بكارگیری یک سیستم جدید رایانهعالوه بر این،  کند.

مؤسسرره نتوانسرته اسرت     ایرن گردیرده اسرت.   و تا تاریخ این گزارش هنوز نقایص این سیستم برطرف نشده و اشرتباهات نیرز اصررال  ن   

اثبرات  میلیرارد ریرال    ...مبلرغ  به صورت وضعیت مالیدر تاریخ را ها  دریافتنیتأییدیه یا سایرر روشهای حسابرسی،  کسباستفاده از  با

برت نشرده و عناصرر تشركیل     ی ثبرت شرده و ث  هرا  دریافتنیکاال و  و موجودی مواد تعیین اینكه آیا تعدیل در، مراتب فوقتوجه به  با کند.

ضررورت دارد یرا خیرر، میسرر      ت جریانهرای نقردی  سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالكانه، و صرور و زیان،  صورتهای سوددهنده 

 .نگردیده است

 قبال صورتهای مالی در هیئت مدیره یها مسئولیت

 700منردرج در اسرتاندارد    1به مثال تشرریحی   -شود ام می( انج1401)تجدید نظرشده  700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 ( مراجعه شود. [1401)تجدید نظرشده 

 ی حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی ها مسئولیت

مسئولیت این مؤسسه، انجام حسابرسی صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابرسی و صردور گرزارش حسرابرس اسرت، لریكن      

مبانی عدم اظهارنظر، این مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان  بخ  شده درتوصیف دلیل مسائل  به

 مبنای اظهارنظر کسب کند.

ی هرا  مسرئولیت ای جامعه حسابداران رسرمی ایرران، مسرتقل از شررکت اسرت و سرایر        این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه

 .اخالقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است

 

 مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در

 700منردرج در اسرتاندارد    1به مثال تشرریحی   -شود انجام می (1401)تجدید نظرشده  700گزارشگری طبق استاندارد  ،در این خصوص]

 ( مراجعه شود. [1401)تجدید نظرشده 

 

 اجد شرایط دیگری در مؤسسه[]امضای مدیر مسئول کار و شریک یا فرد و  ]تاریخ گزارش حسابرس[

 

 شود[ معموالً در سربرگ مؤسسه حسابرسی درج می -]نشانی حسابرس


