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 اتیکل

 دامنه كاربرد

توج  ه  حس ابرس ززم اس ت   نظ ر  اس ت ک ه ب ه    یم وارد  حس  ابرس دردر گ زارش   ش تر یب یرس ان  مرب وط ب ه اط الع    اس تاندارد ن ای   .1

 ر جلب شود:یز موضوعاتکنندگان به  استفاده

 اید؛ دار زیادیت یکنندگان اهم هاستفادتوسط  یمال یدرك صورتها یکه برا یمال یدر صورتها  ا افشا شدهیاطالعات ارائه   الف.

، یحسابرس  ک ار  کنن دگان از   اس تفاده درك  یک ه ب را   یم ال  یش ده در ص ورتها  ا افش ا  ی  ارائ ه   اطالع ات ج ز   به یاطالعات ب .

 شود. یم یتلق سودمندا گزارش حسابرس، یحسابرس  یتهایمسئول

آنه ا در گ زارش    یرس ان  ط الع حسابرسی توس ط حس ابرس و ا   مسائل عمدهتعیین  برایهنمودهایی رات و مالزا ،7011 استاندارد در .2

بای د   ده د م ی  اختص اص  یحسابرسمسائل عمده  هرا ب یبخش ،که حسابرس در گزارش خود در مواردی ارائه شده است. حسابرس

را رعای ت  رسانی بیشتر در گزارش حسابرس حسابرسی و هر گونه اطالع  مسائل عمده بیندر خصوص رابطه  این استاندارد الزامات

 (3-تا ت 1-. )رك: بندهای تکند

در  و س ایر اطالع ات  ت داوم فعالی ت    ب ا ارتب اط  در رس انی  الزامات و رهنمودهای اطالعشامل  به ترتیب 7203 و 5702 هایاستاندارد .3

 .دباشن گزارش حسابرس می

در  یحیتوض   یر بن دها یا س ا ی   تأکید بر مطلب خ اص  یبندها درجرا برای  یکه الزامات خاص یی، استانداردها2و  1 یوستهایدر پ .4

 اینگون ه بن دها  خصوص ش کل   ن استاندارد دریالزامات ا، شرایط مذکوردر ، مشخص شده است. اند مطرح کردهحسابرس  گزارش

 (4-)رك: بند ت .کاربرد دارد

 اتاریخ اجر

، ش  ود ش  روع م  یپ  ا از آن  و 1401اول ف  روردین  از ه  اک  ه دوره م  الی آنب  رای حسابرس  ی ص  ورتهای م  الی   اس  تانداردای  ن  .5

 ازجراست. ززم

 فاهدا

در ش رایطی   در گ زارش حس ابرس    رس انی ش فاف آنه ا    اطالعق یطر ر، ازیکنندگان به موارد ز توجه استفاده جلب حسابرسهدف  .6

 :رسانی ضروری باشد ین اطالعاست که به قضاوت حسابرس ا

 ،کنن دگان  توس ط اس تفاده   یم ال  یدرك ص ورتها  ی، ب را یم ال  یدر ص ورتها  آن مناس ب  یا افشایارائه  به رغمکه،  مطلبی الف.

 ای؛ دارد زیادیت یاهم

زارش ا گ  ی  حس ابرس   یتهای، مس ئول یحسابرس  کار کنندگان از  درك استفاده یکه برا یگرید مسئلههر در موارد مقتضی،  ب .

 شود.  یتلقسودمند حسابرس 
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 تعاریف

 :ا معانی مشخص شده برای آنها بکار رفته استب، اصطالحات زیر استاندارداین  در .7

ب ه نح و    یم ال  یدر ص ورتها اش اره دارد ک ه    مطلب ی سابرس که ب ه  حمندرج در گزارش  بند -خاص مطلبد بر یبند تأك الف.

 زی ادی ت ی  اهم، کنن دگان  اس تفاده توسط  یمال یدرك صورتها یبرا ابرسبه قضاوت حس و ،مناسب ارائه یا افشا شده است

 .دارد

 یم ال  یدر صورتهاا افشا شده یارائه  اطالعاتجز  به موضوعیبندی در گزارش حسابرس که به  -یحیتوض یر بندهایسا ب .

ا گ زارش  ی  س ابرس  ح یتهایمس ئول ، یحسابرس  ک ار  از  کنن دگان  درك اس تفاده  یب را  ،حس ابرس و به قض اوت  اشاره دارد 

 .شود تلقی میسودمند حسابرس 

   الزامات

 حسابرس خاص در گزارش مطلبد بر یتأك یبندها

درك  یبراکه  یمال یدر صورتها یا ا افشا شدهیارائه  اطالعاتکنندگان به  توجه استفادهجلب جه برسد که ین نتیه ابحسابرس اگر  .8

با در نظر گرفتن ش رایط   را خاص  مطلبد بر یبند تأکباید یک  ی، واست یدارد، ضرور زیادیت یاهم توسط آنها یمال یصورتها

 (6-و ت 5-ت ی)رك: بندها :در گزارش خود درج کند زیر

 ، ونباشدخود ملزم به تعدیل اظهارنظر  7051استاندارد  طبق ،مطلببه واسطه وجود این  حسابرس  الف.

گ زارش حس ابرس   در  ک ه بای د   عم ده حسابرس ی   ائلمس   عن وان  ب ه  مطل ب ، این کاربرد دارد 701استاندارد  در مواردی که   ب .

 (3-تا ت 1-نشده باشد. )رك: بندهای ت تعیینرسانی شود،  اطالع

 :دیبا کند، یدرج مخود گزارش  خاص را در مطلبد بر یحسابرس بند تأک که یموارد در  .9

درج باش د،  “ خ اص  مطل ب د بر یتأک”ه شامل اصطالح عنوان مناسبی کای از گزارش حسابرس با در بخش جداگانهن بند یا الف.

 ،دشو

مرب وط در   یم وارد افش ا   که مورد تأکی د ق رار گرفت ه اس ت و مح ل درج      خاص مطلببه آن به صورت شفاف ن بند یدر ا .ب

 ا افشای به اطالعات ارائهباید این بند فقط در  .دشو، اشاره کرده استف یرا توص مطلبطور کامل آن  که به یمال یصورتها

 و، شودشده در صورتهای مالی اشاره 

و  16-، ت8-و ت 7-ت یاست. )رك: بن دها  تاثیری بر اظهارنظر حسابرس نداشته ،خاص مطلباین  درجح شود که یتصر .پ

 (17-ت
 در گزارش حسابرس یحیتوض یر بندهایسا

را ضروری تشخیص دهد که ب ه قض اوت    یمال یدر صورتها ارائه یا افشا شده اطالعاتجز  به رسانی موضوعی اطالع سابرسحاگر  .10

ب ا در نظ ر گ رفتن    د یباسودمند است  یا گزارش حسابرس حسابرس یتهای، مسئولیحسابرسکار کنندگان از  درك استفاده یبراوی 

 :درج کند“یحیتوض یر بندهایسا” با عنوان را بخشی گزارش حسابرس درشرایط زیر، 
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 ، وداشته باشدوجود ن یا مقرراتی یمنع قانونالف.     

 در گ زارش حس ابرس  ک ه بای د    یحسابرس   عم ده  ائلمسبه عنوان  موضوع، این کاربرد دارد 701استاندارد در مواردی که ب .      

 (14-تا ت 9-نشده باشد. )رك: بندهای تتعیین  شود،رسانی اطالع

ر یس ا ”عن وان  ای با را در بخش جداگانه آنکند، باید میسایر بندهای توضیحی را در گزارش حسابرس درج هنگامی که حسابرس  .11

 (17-تا ت 15-بندهای ت)رك:  .ارائه نماید یگریا عنوان مناسب دی“یحیتوض یبندها

  یاركان راهبربه  یرسان اطالع

ای ن   دی، بادرج کند را در گزارش حسابرس“ یحیتوض یر بندهایسا”ا ی“ خاص مطلبد بر یتأکبند ” قصد داشته باشد حسابرساگر  .12

 (18 -)رك: بند ت .ان بگذاردیدر م یواحد تجار یبا ارکان راهبر را بندی مورد نظر خود و جمله قصد

 

 یحات کاربردیتوض
 ب(-8و  2)رك: بندهای   حسابرسی در گزارش حسابرس مسائل عمدهو  خاص مطلبد بر یتأك رابطه بین بندهای

 یحس ابرس در حسابرس    ایقض اوت حرف ه   ب ه ک ه   اندتعریف شده سائلیبه عنوان م 701حسابرسی در استاندارد  سائل عمدهم .1-ت

ک ه ب ه    دنشویانتخاب م یموضوعات نیاز ب یحسابرس سائل عمدهم .انددارای بیشترین اهمیت بوده یدوره جار یمال یصورتها

 رس انی عاط ال  1د.نش و های عمده حسابرسی ص ورتهای م الی دوره ج اری م ی     شامل یافته و است دهیرس یاطالع ارکان راهبر

ت ا ب ه آنه ا در     کن د یف راهم م    یم ال  ص ورتهای مورد نظر  کنندگاناستفاده یرا برا یشتریاطالعات ب ،یحسابرس مسائل عمده

ب ه  در عین ح ال ممک ن اس ت     اند کمک کند، و بوده تیاهمدارای بیشترین حسابرس  ایقضاوت حرفه هکه ب مسائلی شناخت

 ش ده یحسابرس   یم ال  یدر ص ورتها اجرای ی   رانیقض اوت عم ده م د    هایو حوزه تجاری واحد در شناخت کنندگانهاستفاد

 جایگزینی ب رای توص یف   خاص  مطلببر  تأکیداستفاده از بندهای ، کاربرد دارد  701استاندارد  در مواردی که .نمایدکمک 

 شود. قلمداد نمیحسابرسی  مسائل عمده

درك  یب را قضاوت حسابرس،  بهشوند ممکن است تعیین میحسابرسی  عمده مسائلبه عنوان  701که طبق استاندارد  سائلیم .2-ت

عن وان  ی ک مس ئله ب ه     رس انی این م وارد، در اط الع  در  داشته باشند. زیادینیز اهمیت  کنندگان توسط استفاده یمال یصورتها

به اهمیت نس بی   کنندگان را تمایل داشته باشد توجه استفاده استحسابرس ممکن  ،701استاندارد حسابرسی طبق  عمده ائلمس

 در بخ ش  مس ائل نسبت ب ه س ایر   آن مسئله  تر کردن برجستهاز طریق این کار را  تواند یحسابرس م .کندمسئله بیشتر جلب  آن

چن ین  در توص یف   بیش تر اطالع ات   ارائ ه  از طری ق ( ی ا  توصیف آن در بند اول این بخشمثال،  رای)بی سرحساب مسائل عمده

 .نشان دهدکنندگان از صورتهای مالی استفاده دركرا برای  مسئلهتا اهمیت  انجام دهد مسائلی

ب ه  حسابرسی تعیین نشده باشد )برای مثال،  عمده ائلمس به عنوان 701 که طبق استانداردوجود داشته باشد  یطلبمممکن است  .3-ت

توس ط   یم ال  یدرك ص ورتها  یقض اوت حس ابرس، ب را    ب ه  ( ام ا ب وده اس ت  ن حس ابرس  خ اص مس تلزم توج ه    این دلیل که

قاب ل قب ول نب ودن چ ارچوب      ی ا اس تفاده از ی ک چ ارچوب ب ا مقاص د خ اص       نظی ر  )دارد  زی ادی می ت  اهکنندگان،  استفاده

                                                                                                                                                                            
 

 16بند  ،“یبه ارکان راهبر یرسان اطالع”، 260 یاستاندارد حسابرس .1
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استاندارد  ینا طبق مطلب مزبور، بداند یضرور را مطلباین کنندگان به  اگر حسابرس جلب توجه استفاده .(گزارشگری مالی

 .شود میخاص درج  مطلبد بر یبند تأکدر یک 
 (8و  4بندهای  )رك: سازد  یرا ضرور خاص مطلبد بر یبند تأك كه ممکن است درج یطیشرا

خاص در گزارش حس ابرس   مطلبد بر یتأک یخصوص درج بندها در یکه شامل الزامات خاص ییاستانداردها ،1پیوست در  .4-ت

 است:ر یشرح ز بهاین شرایط  .شده است فهرستاست،  معیندر شرایط 

 قاب ل   ،ق قوانین یا مق ررات بتجویزشده طلی اچارچوب گزارشگری م کحسابرس به این نتیجه برسد که ی که در مواردی

طب ق ق وانین ی ا    وب م ورد نظ ر   چش ود ک ه چ ار    تاکید می موضوعخاص بر این  مطلباز طریق بند تأکید بر  ،نیستقبول 

1 .استمقررات تجویز شده 
 

  خاص تهیه شده است.چارچوب با مقاصد یک صورتهای مالی طبق از اینکه  کنندگانهاستفاد آگاه ساختنبه منظور 

  کنندگان به آن، افزودن ی ک بن د تأکی د     وجود دارد و حسابرس برای جلب توجه استفاده با اهمیتدر مواردی که ابهامی

 دهد. بر مطلب خاص را ضروری تشخیص می

 یض رور  در گ زارش حس ابرس   تأکید بر مطلب خاصبند درج  ا مجاب کند کهرحسابرس تواند  میکه  یطیاز شرامصادیقی  .5-ت

 ر است:یشرح ز ، بهاست

  یا اقدامات خاص مراجع نظارتیرمعمول یغ یحقوق یدعاو یآت پیامدهای نسبت بهابهام. 

 یالم   یب ر ص ورتها  ب ااهمیتی  که اث ر   (صورت مجاز بودن در)د یجد یک استاندارد حسابداریپیش از موعد  یریبکارگ 

 دارد.

  ا دارد.یداشته  یواحد تجار یت مالیوضع بر با اهمیتیکه اثر  سوانحیوقوع 

 دهد. را کاهش  گونه مسائل نیا یرسان اطالع یاثربخش تواند می خاص مطلبد بر یأکت یبندها تعدد با وجود این، .6 -ت

 (9رك: بند ) خاص در گزارش حسابرس مطلبد بر یكبند تأدرج 

ن یگزیخاص، ج ا  مطلبد بر یندارد. بند تأک یاثر حسابرس نظراظهارخاص در گزارش حسابرس، بر  مطلبد بر یبند تأکدرج  .7-ت

 ست:ینزیر ک از موارد یچ یه

چن ین اظه ارنظری را    یک کار حسابرس ی ارائ ه   در مواردی که شرایط خاص 705شده طبق استاندارد تعدیل نظراظهار الف.

 ،کند ایجاب می

به برای دستیابی  به هر ترتیب یاباشند  ملزم به افشای آن میچارچوب گزارشگری مالی مربوط یران اجرایی، طبق مد که یاطالعات ب .

 یا ،است یالزام منصفانهارائه  

 یی د ترد توان د  میکه  یطیشرا یا یدادهادر رابطه با رو اهمیتابهامی باکه  در مواردی 5702 پ.     گزارشگری طبق استاندارد

 .وجود دارد ،کند یجاداادامه فعالیت  به یواحد تجار ییتوانا عمده نسبت به

                                                                                                                                                                            
 

 1ب    15، بند 210استاندارد حسابرسی  .1

 23و  22، بندهای 570استاندارد حسابرسی .  2
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ارائ ه   ویژهخاص در شرایط  مطلببر  تأکیددر خصوص محل درج بندهای بیشتری  هایرهنمود ،17-و ت 16-ت یبندهادر  .8-ت

 .شده است
 (11و  10های )رك: بند در گزارش حسابرس یحیتوض یر بندهایسا

 ایجاب نمایدرا  یحیتوض یبندها ریدرج سا تواند میكه  یطیشرا

 یحسابرسکار کنندگان از  درك استفاده یبرا یسودمند

رس انی  ش امل اط الع  را ک ه   یک ار حسابرس    ریزی شده زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ،است، حسابرس ملزم 260استاندارد طبق  .9-ت

 م رتبط ب ا  اگرچ ه موض وعات    1.رس اند ب یب ه اط الع ارک ان راهب ر    ش ود،   م ی شده توسط حس ابرس   مشخصخطرهای عمده 

م رتبط ب ا   س ایر موض وعات    ام ا بعی د اس ت   ، درنظ ر گرف ت  حسابرس ی   مس ائل عم ده  ب ه عن وان    ،توان می راخطرهای عمده 

 اهمی ت در ک اربرد مفه وم   ، ی ا  حسابرس ی کارری زی ش ده    برنام ه )برای مث ال، دامن ه   حسابرسی  ریزی و تعیین دامنه کار برنامه

تلق ی  حسابرس ی   مس ائل عم ده  ، 701حسابرس ی در اس تاندارد    مسائل عمدهتعریف با توجه به برسی( حسا چارچوب یک کار

ری زی و   م رتبط ب ا برنام ه   موض وعات  نمایند در ارتباط ب ا  ، قوانین یا مقررات ممکن است حسابرس را ملزم وجود اینبا  .شوند

ای ن موض وعات را    درباره رسانیممکن است اطالع، یا حسابرس رسانی کند اطالع در گزارش حسابرسحسابرسی  دامنه کار

 در سایر بندهای توضیحی ضروری تشخیص دهد.

 یکس ب ش واهد حسابرس     در م دیران اجرای ی  ل شده توس ط  یمتحت یمحدود یآثار احتمالر بودن یفراگ به رغم ط نادر که یشرا در .10 -ت

ی ک بن د در بخ ش    افزودن حسابرس ضروری بداند که با است ، ممکن 2کند یریگ کنارهتواند از کار نمی، حسابرس و مناسب یکاف

 .را توضیح دهد حسابرسی از کار یریگ کناره نامیسر بودنل یدز ،به گزارش حسابرس یحیتوض یر بندهایسا

 ا گزارش حسابرسیحسابرس  یتهایکنندگان از مسئول درك استفاده یبرا یسودمند

حس ابرس در   یتهایا مج از باش د ت ا راج ع ب ه مس ئول      ی  مل زم  ممکن است  حسابرس ،سابرسیاستانداردهای حا ین، مقررات یطبق قوان .11-ت

هنگامی که بخش سایر بن دهای توض یحی ش امل ب یش     ارائه کند.  یشتریبحات یا گزارش حسابرس توضی یمال یصورتها یحسابرس

س ئولیتهای حس ابرس و گ زارش    کنن دگان از حسابرس ی، م  از یک موضوع است که بنا ب ه قض اوت حس ابرس ب رای درك اس تفاده     

 د.استفاده کر“ یحیتوض یر بندهایسا” یف محتوایتوص یبرا یا چند عنوان فرعیک یاز توان  یم، حسابرس مفید است

عه ده   خود طبق الزامات استانداردهای حسابرس ی ب ر   یتهایبر مسئول مازاد یگرید یگزارشگر یتهایمسئول ،حسابرس مواردی که در .12 -ت

خ اص   یروش ها  ودش یم خواستدرا از حسابرس یمراجعه شود(،  7003 در استاندارد “یگزارشگر یتهایمسئول ریسا”ش بخ )به دارد

 یر بن دها یس ا ” ب ا ارتب اطی   ین م وارد یچن   ،کن د  نظراظهار یبه موضوعات خاص نسبتا یکند گزارش را آن جه ینتاجرا و را  یگرید

 .ندارد “یحیتوض

 

                                                                                                                                                                            
 

  15، بند 260ستاندارد حسابرسی . ا1

 .مراجعه شود 705 یاستاندارد حسابرس 2-ب-13به بند  .2

 41و  40بندهای ، “(1401های مالی )تجدیدنظر شده  اظهارنظر و گزارشگری نسبت به صورت”، 700استاندارد حسابرسی .  3
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 یمال یوعه صورتهاک مجمیش از یب نسبت به یگزارشگر

 یاز ص ورتها  یگ ر یمجموعة د ران،یا یحسابدار یطبق استانداردها یمال یصورتها هیبر ته عالوهممکن است  یک واحد تجاری .13 -ت

 یدو مجموع ه از ص ورتها   به هربخواهد نسبت حسابرس از ه کند و یته یمال یگزارشگر یالملل نیب یاردهااستاندرا طبق  یمال

ت ی  ن واقعی  ب ه ا ، “یحیتوض   یبن دها  ری  اس”بخش  درموضوع  درجممکن است با  حسابرس ،طین شرایدر ا. ندک نظراظهار یمال

ه ی  ته یم ال  یگزارشگر یالملل نیب یاستانداردهاطبق  یتوسط همان واحد تجارنیز  یمال یصورتها از یگرید هاشاره کند که مجموع

 کرده است. صادر یمال یبه آن صورتها نسبت یا جداگانهشده و حسابرس گزارش 

 ا استفاده از گزارش حسابرسیع یوزت در تیمحدود

 ک ه  چ را ، ه ش ده باش د  یته یبا مقاصد عمومچارچوب الزامات خاص ممکن است طبق مقاصد  یبراه شده یته یمال یصورتها .14 -ت

ه وردب رآ را  انآن   یالع ات اط یازه ا ی، نیب ا مقاص د عم وم    یم ال  یص ورتها  نیچنکه  بر این باورندنظر  موردکنندگان  استفاده

موض وع را   درجه شده است، حس ابرس ممک ن اس ت    یته یخاص کنندگان استفاده یبرا که گزارش حسابرس آنجا کند. از یم

 یک ه گ زارش حس ابرس تنه ا ب را     ت اش اره کن د   ی  ن واقعی  و در آن ب ه ا بدان د   یض رور  “یحیتوض   یر بندهایسا” بخش در

 یا مورد استفاده آنها قرار گیرد. ودسایر اشخاص توزیع ش نباید بین و است ه شدهیته مورد نظرکنندگان  استفاده
 در گزارش حسابرس یحیتوض یر بندهایسادرج 

س ت.  ین یالزام   یم ال  یدر ص ورتها  مس ائلی  نیچن یدهد که ارائه و افشا ینشان م یبه روشن “یحیتوض یر بندهایسا” یمحتوا .15 -ت

ن ی ی الزام ات آ  ،مثال یبرا)گر یا الزامات دین، مقررات یست که حسابرس طبق قوانین یشامل اطالعات “یحیتوض یر بندهایسا”

ش امل   “یحیتوض   یبن دها  ریس ا ”ن یهمچن  آنه ا من ع ش ده اس ت.      ارائ ه از  (با محرمانه بودن اطالعاتدر رابطه  یا حرفه رفتار

 .ارائه شودت یرید توسط مدیکه باشود  ینم یاطالعات
 (11و  9)رك: بندهای خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس  مطلببر  تأكیدمحل درج بندهای 

 شرح زیر است:به در گزارش حسابرس “ یحیتوض یر بندهایسا” و“ خاص مطلبد بر یتأک” هایبخش محل درج .16 -ت
 خاص طلبمبر  تأكیدبندهای   

  تأکید بر مطلب خاص بالفاصله بع د   باشد، بند می “یمسائل عمده حسابرس”در مواردی که گزارش حسابرس شامل بخش

تواند اطالعات بیشتری را در عنوان بخش تأکی د   شود. حسابرس همچنین می مطرح می “یمسائل عمده حسابرس”از بخش 

و ب ه ای ن    “غیرقابل قب ول ب ودن چ ارچوب گزارش گری م الی      -تأکید بر مطلب خاص”نظیر  درج کند، “بر مطلب خاص

 شده در بخش مسائل عمده حسابرسی متمایز کند. را از هر یک از مسائل بیان وسیله بخش تأکید بر مطلب خاص

  خاص  مطلببند تأکید بر  نیست، “یمسائل عمده حسابرس”گزارش حسابرس شامل بخش  کهدرمواردی بدیهی است که

 .شود درج میی اظهارنظر نبخش مبا پا ازبالفاصله 

 حییوضبندهای تسایر 
 حس ب م ورد،  کند، این بخش بای د  در گزارش حسابرس ضرورت پیدا می “دهای توضیحیسایر بن”درج  در مواردی که ، 

 منعکا شود. “تأکید بر مطلب خاص” و “مسائل عمده حسابرسی”های  بالفاصله بعد از بخش
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 سایر بندهای توضیحی نیز ضروری  درج و باشدمی حسابرسی مسائل عمدهبخش  در مواردی که گزارش حسابرس شامل

س  ایر بن  دهای ” نظی  ر ،درج کن  د“ س  ایر بن  دهای توض  یحی”بخ  ش  دربیش  تری را توان  د اطالع  ات  م  یرس اس ت، حس  اب 

مس ائل عم ده   ش ده در بخ ش    بی ان  دیگر مس ائل را از سایر بندهای توضیحی  و به این وسیله “دامنه حسابرسی -توضیحی

  حسابرسی متمایز کند.

و س ایر   ،صاخ   مطل ب أکی د ب ر   تابرس ی،  سحمس ائل عم ده    های بین بخش ارتباط تشریحی از چگونگیی مثال، 3در پیوست  .17-ت

مث ال تش ریحی دیگ ر    رائه شده است. ا شوند، درج میدر گزارش حسابرس ها  این بخشهمه  که در مواردیی توضیحی اهندب

مل ش ا ک ه   باش د م ی  غیربورس ی واح د تج اری    یک رایبص اخ مطلبشامل بند تأکید بر  4در پیوست  از گزارش حسابرس

 رسانی نشده است.اطالع در آن یحسابرس مسائل عمدهو  بودهاظهارنظر مشروط 

 (12رك: بند ) یاركان راهبر به یرسان اطالع

در گ زارش   حس ابرس در نظ ر دارد  ک ه   یخاص مسائلت یاز ماه یشود ارکان راهبر یباعث م 12طبق بند  الزامی یرسان اطالع .18-ت

اف زایش  ب ه منظ ور   را  یش تر یب مواقع ض روری، اطالع ات   کند تا در یجاد میا یفرصت ، ودابنی ی، آگاهبرجسته سازدحسابرس 

تک رار  ، یمت وال  یحسابرس   یه ا در کار“ یحیتوض   یر بن دها یس ا ”در  ای خ اص  مس ئله ک ه   یدر موارد .کنندشفافیت مطالبه 

ضرورت ندارد، مگر اینکه طب ق   یهبربه ارکان را آن یرسان تکرار اطالعبه این نتیجه برسد که  شود، حسابرس ممکن است یم

 .رسانی آن به صورت مکرر الزامی باشد قوانین یا مقررات اطالع
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 1وست یپ

 (4-و ت 4های )رك: بند
 دارند تأكید بر مطلب خاص یبندها یبرا یكه الزامات ییفهرست استانداردها

ن مل زم  یط مع  یش را  در“ خ اص  مطل ب د بر یبند تأک”فزودن که حسابرس را به ا حسابرسی یاستانداردهاسایر از  ییوست، بندهایپن یدر ا

 ست.ین ی حسابرسیاستانداردهامندرج در  یحات کاربردیالزامات و توض جایگزینی براین فهرست، ید، مشخص شده است. اکن یم

 .1  ب 15بند  ،(“1401شده  دنظری)تجد یکار حسابرس طیتوافق در خصوص شرا”، 210استاندارد 

ش ده   دنظری  ب ا مقاص د خ اص )تجد    یش ده براس اس چارچوبه ا    هی  ته یم ال  یص ورتها  یمالحظات خاص در حسابرس  ”، 800استاندارد 

 .14، بند (“1390

تجدی دنظر ش ده   )ی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط رسحساب”، 540 استاندارد

 .114، بند ت  “(1392

 2وست یپ

 (4د )رك: بن
 دارند یحیتوض یر بندهایسا یبرا یكه الزامات ییفهرست استانداردها

ن مل زم  یط مع  یش را  در“ یحیتوض   یر بن دها یس ا ”که حس ابرس را ب ه اف زودن     حسابرسی یاستانداردها سایر از ییوست، بندهاین پیدر ا

 ست.ین ی حسابرسیاستانداردها درج درمن یحات کاربردیالزامات و توض ی براینیگزین فهرست، جایکند، مشخص شده است. ا یم

 .16 و 12های ندب -“(1396ی )تجدیدنظر شده صورتهای مالخ یتارپا از  یدادهایرو”، 560استاندارد 

  .16بند  –“ ای سهیمقا اطالعات”، 710استاندارد 

 .18، بند ت   “(1394 ارزیابی رعایت قوانین و مقررات درحسابرسی صورتهای مالی  )تجدیدنظر شده”، 250استاندارد 
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 3پیوست 

 (17-)رك: بند ت

مسائل عمده حسابرس ی، تأکی د ب ر مطل ب خ اص و س ایر بن دهای         های مثال تشریحی از گزارش حسابرس شامل بخش

 توضیحی

 مفروضات:

 کن د،  اس تفاده م ی   یک چارچوب ارائ ه منص فانه  شده در بورس که از مجموعه کامل صورتهای مالی یک شرکت پذیرفته

 در این حسابرسی کاربرد ندارد(. 600حسابرسی مذکور، حسابرسی گروه نیست )یعنی استاندارد  شده است. حسابرسی

 یک چارچوب با مقاصد عمومی( تهیه شده است. صورتهای مالی توسط هیئت مدیره شرکت طبق استانداردهای حسابداری( 

  ر قرارداد حسابرسی توصیف شده است. د 210مسئولیتهای هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی طبق استاندارد 

  استمناسب  به این نتیجه رسیده است که ارائه اظهارنظر تعدیل نشده )مقبول(حسابرس براساس شواهد حسابرسی کسب شده. 

 است.  11ای جامعه حسابداران رسمی ایرانالزامات اخالقی مربوط که در حسابرسی بکار رفته است، آیین رفتار حرفه 

 ابه امی  570به این نتیج ه رس یده اس ت ک ه ب ا توج ه ب ه مف اد اس تاندارد          س شواهد حسابرسی کسب شده حسابرس براسا ،

ایج اد کن د،   ادامه فعالیت توانایی شرکت به عمده نسبت به تواند تردیدی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می

 وجود ندارد.

 بهام وجود دارد.نسبت به نتایج یک دعوای حقوقی مهم در جریان، ا 

  رسانی شده است. اطالع 701مسائل عمده حسابرسی طبق استاندارد 

 (اطالع ات )اق الم   نداده است. صیاطالعات تشخ ریدر سا ی راتیبااهم فیتحر سایر اطالعات را دریافت کرده و حسابرس 

حس ابرس طب ق ق وانین و     ش ده اس ت.   مالی دوره قبل توسط حس ابرس قبل ی، حسابرس ی    ارائه شده و صورتهای ایمقایسه

قصد دارد ب ه ای ن اق الم در گ زارش     منع نشده است و ای  اقالم مقایسهمقررات از اشاره به گزارش حسابرس قبلی در مورد 

 خود اشاره کند.

 قوانین به عهده دارد. های گزارشگری دیگری نیز طبق بر حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت حسابرس، عالوه 

 لگزارش حسابرس مستق

 مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت نمونه )سهامی عام( به
 صورتهای مالی یحسابرسگزارش 
 اظهارنظر

و صورتهای سود و زیان، س ود و زی ان    14×1 اسفند 29)سهامی عام( شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ  صورتهای مالی شرکت نمونه

توس ط ای ن    ،ت ا ...  1سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداش تهای توض یحی    جامع، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریانهای نقدی برای

 مؤسسه حسابرسی شده است.

                                                                                                                                                                            
 

 شود.  ای سازمان حسابرسی اشاره می م شود، به آیین رفتار حرفهتوسط سازمان حسابرسی انجا بدیهی است در صورتیکه حسابرسی واحد تجاری.  11
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و عملک رد م الی و جریانه ای     14×1 اسفند 29در تاریخ عام(  ینمونه )سهامشده، وضعیت مالی شرکت  نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد به

 دهد. نحو منصفانه نشان می های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به مزبور، از تمام جنبه را برای سال مالی منتهی به تاریخ آننقدی 

 اظهارنظر مبنای

 یتهایمس ئول حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده اس ت. مس ئولیتهای مؤسس ه طب ق ای ن اس تانداردها در بخ ش        

حسابداران رس می ای ران،   جامعه ای  آیین رفتار حرفهالزامات است. این مؤسسه طبق  ی توصیف شدهمال یصورتها یحسابرس درحسابرس 

و سایر مسئولیتهای اخالقی را طبق الزامات مذکور انجام داده اس ت. ای ن موسس ه اعتق اد دارد      است)سهامی عام(  مستقل از شرکت نمونه

 و مناسب است. کافی ،حسابرس شده به عنوان مبنای اظهارنظر که شواهد حسابرسی کسب

 مسائل عمده حسابرسی

ای حس ابرس، در حسابرس ی ص ورتهای م الی دوره ج اری، دارای       منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به  قض اوت حرف ه  

ت ب ه  اظه ارنظر نس ب  اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور بیشترین اهمیت بوده

 شود. ای نسبت به این مسائل ارائه نمیو اظهارنظر جداگانه ،ندا صورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفته

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

 تأكید بر مطلب خاص

نماید که در آن، ابهام مربوط ب ه دع وای حق وقی     لی جلب میتوجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ... صورتهای ما

 است. تاثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته... علیه شرکت نمونه )سهامی عام( توصیف شده است. مفاد این بند، 

 سایر بندهای توضیحی

 خ رداد  31گزارش م ور   در و ت توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده اس 14×0 اسفند 29صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 

 .ارائه شده است (مقبول) تعدیل نشده اظهارنظرموسسه مذکور،  14×1
 سایر اطالعات 

 شود. به مثال تش ریحی  ( انجام می1401)تجدید نظر شده  720طبق الزامات گزارشگری استاندارد  “اطالعات ریسا”گزارشگری در مورد ]

 [( مراجعه شود.1401دید نظر شده )تج 720استاندارد  2در پیوست  مندرج 1

 قبال صورتهای مالی مدیره درهای هیئت  مسئولیت

 700من درج در اس تاندارد    1به مثال تشریحی  -شودانجام می (1401 )تجدید نظر شده 700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 ( مراجعه شود. [1401)تجدید نظر شده

 رتهای مالیمسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صو

 700من درج در اس تاندارد    1به مثال تش ریحی   -شود( انجام می1401)تجدید نظر شده 700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود. [( 1401شده )تجدید نظر 
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 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

 700من درج در اس تاندارد    1به مث ال تش ریحی    -شود( انجام می1401شده)تجدید نظر  700]در این خصوص،گزارشگری طبق استاندارد 

 [( مراجعه شود.1401)تجدید نظر شده

 

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

 

 شود[ معموزً در سربرگ مؤسسه حسابرسی درج می -]نشانی حسابرس
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 4پیوست 

 (8 -ند ت)رك: ب

مثال تشریحی از گزارش حسابرس شامل اظهارنظر مشروط بدلیل انح راف از چ ارچوب گزارش گری م الی مرب وط، و      

  شامل بخش تأکید بر مطلب خاص

 مفروضات:

  کن د، حسابرس ی    اس تفاده م ی   یک چارچوب ارائه منصفانهکه از  غیربورسیمجموعه کامل صورتهای مالی یک شرکت

 در این حسابرسی کاربرد ندارد(. 600ور، حسابرسی گروه نیست )یعنی استاندارد حسابرسی مذک شده است.

 ( اس تفاده  یچارچوب ب ا مقاص د عم وم    کی) یحسابدار یشرکت از استانداردها یمال یصورتها هیته یبرا رهیمد ئتهی

 کرده است.

  برسی توصیف شده است. در قرارداد حسا 210مسئولیتهای هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی طبق استاندارد 

 .انحراف از چارچوب گزارشگری مالی مربوط منجر به اظهارنظر مشروط شده است 

 است.  12ای جامعه حسابداران رسمی ایرانالزامات اخالقی مربوط که در حسابرسی بکار رفته است، آیین رفتار حرفه 

  ابه امی  570ب ا توج ه ب ه مف اد اس تاندارد      کسب شده به این نتیجه رسیده است ک ه   یحسابرسحسابرس بر اساس شواهد ،

ایجاد کند، ادامه فعالیت توانایی شرکت به عمده نسبت به تواند تردیدی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می

 وجود ندارد.

 .نسبت به نتایج یک دعوای حقوقی مهم در جریان، ابهام وجود دارد 

  و قصد انجام این کار را ندارد. نیست 701مده حسابرسی طبق استاندارد مسائل ع رسانیاطالع بهحسابرس ملزم 

  ه ای   ب ر حسابرس ی ص ورتهای م الی، مس ئولیت      حس ابرس، ع الوه  نک رده است.  اف ت یرا در“ اطالع ات  ریس ا ”حسابرس

 قوانین به عهده دارد. گزارشگری دیگری نیز طبق

 

                                                                                                                                                                            
 

 شود.  ای سازمان حسابرسی اشاره می توسط سازمان حسابرسی انجام شود، به آیین رفتار حرفه بدیهی است در صورتیکه حسابرسی واحد تجاری.  12
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 گزارش حسابرس مستقل

 (خاصرکت نمونه )سهامی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ش به
 صورتهای مالی یحسابرسگزارش 

 اظهارنظر مشروط

و ص ورتهای س ود و زی ان، س ود و      14×1اس فند   29شامل صورت وضعیت مالی به ت اریخ  )سهامی خاص( صورتهای مالی شرکت نمونه 

توس ط   ،ت ا ...  1ر، و یادداش تهای توض یحی   و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزب و  مع، تغییرات در حقوق مالکانهزیان جا

 حسابرسی شده است. هاین مؤسس

شده، وضعیت مالی ش رکت نمون ه    مبانی اظهارنظر مشروط، صورتهای مالی یاد بخشاستثنای آثار مورد مندرج در  نظر این مؤسسه، به به

های بااهمی ت،   مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبهو عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال  ،14×1اسفند ماه  29در تاریخ 

 دهد. منصفانه نشان می نحو به، طبق استانداردهای حسابداری
 مبانی اظهارنظر مشروط

سرفصل موجودی مواد و کاز به شرح یادداشت توضیحی ..... صورتهای مالی شامل مبلغ ..... میلیارد ریال موجودی ک ازی س اخته ش ده    

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

 شود.بابت موجب کاهش موجودی مواد و کاز و سود قبل از مالیات به مبلغ ..... میلیارد ریال می

 یتهایمس ئول مس ئولیتهای مؤسس ه طب ق ای ن اس تانداردها در بخ ش        حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده اس ت. 

حسابداران رس می ای ران،   جامعه ای  آیین رفتار حرفهالزامات ی توصیف شده است. این مؤسسه طبق مال یصورتها یحسابرس درحسابرس 

م داده است. این موسس ه اعتق اد دارد   ( است و سایر مسئولیتهای اخالقی را طبق الزامات مذکور انجاخاصمستقل از شرکت نمونه)سهامی 

 کافی و مناسب است. ،شده به عنوان مبنای اظهارنظرمشروط که شواهد حسابرسی کسب

 خاص مطلبتأكید بر 

که در آن، ابهام مربوط ب ه دع وای حق وقی     دینما توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ... صورتهای مالی جلب می

 است. تاثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته( توصیف شده است. مفاد این بند، خاصمونه )سهامی ... علیه شرکت ن

 قبال صورتهای مالی مدیره درهای هیئت  مسئولیت

 700من درج در اس تاندارد    1به مثال تش ریحی   -شودانجام می (1401)تجدید نظر شده 700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 ( مراجعه شود. [1401شده )تجدید نظر

 مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

 700من درج در اس تاندارد    1به مثال تش ریحی   -شود( انجام می1401)تجدید نظر شده 700]در این خصوص، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود. [( 1401شده )تجدید نظر 
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 اتیگزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرر

 700من درج در اس تاندارد    1به مثال تش ریحی   -شود( انجام می1401)تجدید نظر شده 700]در این خصوص،گزارشگری طبق استاندارد  

 ( مراجعه شود.[1401)تجدید نظر شده

 

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

 

 شود[ موزً در سربرگ مؤسسه حسابرسی درج میمع -]نشانی حسابرس


