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 کليات

 دامنه کاربرد

جز رورتهای ماالی و  ه مالی و غیر مالی )ب ساير اطالعات قبالحسابرس در  های اين استاندارد، مسئولیتدر  .1

  .ده استش مطرح( نسبت به آن گزارش حسابرس

مورد اساتفاده قارار   مستقل حسابرس حسابرسی رورتهای مالی توسط است تا در تدوين شده استاندارد اين  .2

در بناد  به شارح منادرج   حسابرس  یاستاندارد، در پرتو اهداف كل ايندر حسابرس اهداف . بنابراين، گیرد

باه   بتواناد است كه حسابرس  يناستاندارد ااين الزامات هدف از  1.قابل درک خواهد بود 200استاندارد  11

اظهاارنظر   .دسات ياباد  حساابرس،   یاهداف كلا  درنتیجه،و  ی حسابرسیشده در استانداردها یینداف تعاه

 به كسا  و اين استاندارد، حسابرس را  يابد تسری نمیساير اطالعات  ، بهنسبت به رورتهای مالیحسابرس 

در  .كناد  م نمای الزم اسات، ملاز  برای اظهارنظر نسبت به رورتهای مالی  كه شواهد حسابرسی بیش از آنچه

هاای ماالی    ساير اطالعاات بارای دوره   مطالعهمواردی ممکن است حسابرس طبق قوانین و مقررات ملزم به 

تواند با تعديل روشهای الزم، حس  مورد، مفااد ايان    كمتر از يکسال باشد. در اينگونه موارد، حسابرس می

 استاندارد را به كار گیرد.

اهمیتی باا  مغايرت ساير اطالعاتاگر زيرا  ،كند ساير اطالعات می مطالعهم به حسابرس را ملز، اين استاندارد .3

ممکن اسات  داشته باشد  ،استحارل شده حسابرسی جريان  دركه حسابرس  شناختيا با رورتهای مالی 

اعتباار   تواناد  میآنها از كه هر يک  باشدساير اطالعات  يا یمال هایرورت در بااهمیت یتحريفنشانه وجود 

تحريفهاای بااهمیات    گوناه  ايان  كاهش دهد. به عاالوه، و گزارش حسابرس نسبت به آن را ی مال هایترور

بارای  كاه گازارش حساابرس    راورتهای ماالی   كنندگان  تصمیمات اقتصادی استفاده تواند تأثیر منفی بر می

 داشته باشد. ،شود میتهیه  آنان

ياری رسااند  ايان الزاماات    خالقی مربوط االزامات  در رعايت حسابرسبه تواند  میاين استاندارد  همچنین، .4

  ،اسات  غیرواقعای ه ياا  كنناد   گماراه  باه بااور وی   كه یاطالعات اآگاهانه ب ارتباطاز كند  میابرس را ملزم سح

كاه حاذف    شارايطی  در ،شده است كتمانيا حذف بخشی از آن يا  است دقتی تهیه شدهبا بی كه اطالعاتی

 ، اجتناب ورزد.است هدكنن  اهرمگ آنهاكتمان  يا

باا مباالغ ياا ديگار اطالعاات راورتهای       كه ديگر اطالعاتی باشد ساير اطالعات ممکن است شامل مبالغ يا  .5

كنناد و در عاین حاال شاامل      مالی يکسان هستند اما، به رورت مختصر يا با جزئیات بیشتر آنها را افشاا مای  
 

 (“1391شده  اهداف كلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی )تجديدنظر”، 200استاندارد حسابرسی  .1
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ياان حسابرسای از آنهاا شاناخت كسا  كارده اسات.        در جر باشند كه حسابرس اطالعاتی میديگر مبالغ يا 

 تواند شامل مطال  ديگری نیز باشد. افزون بر اين، ساير اطالعات می

گزارشاگری   هاای  مسائولیت باه جاز   ) طباق ايان اساتاندارد    سااير اطالعاات   قبالحسابرس در  های مسئولیت .6

 د.فت شده باشمحدود به ساير اطالعاتی است كه تا تاريخ گزارش حسابرس دريا مربوط( 

 اين استاندارد در موارد زير كاربرد ندارد: .7

   و  حسابرسی نشده رورتهای مالی افشای الف.

 .و مدارک مرتبط با عرضه اوراق بهادار، از جمله امیدنامهاسناد  . ب

 وشاود   نمای  بخشای نسابت باه سااير اطالعاات     طمیناان اشاامل  ايان اساتاندارد   طبق حسابرس  های مسئولیت .8

   .كند نمی متعهد ساير اطالعاتنسبت به  كس  اطمینان هبرا رس حساب

 بارای حساابرس در قباال   ايان اساتاندارد   آنچه كاه در   از فراتری هاي مسئولیتقوانین يا مقررات ممکن است  .9

  .، مقرر نمايداست تعیین شده ساير اطالعات 

 تاریخ اجرا

شروع و پس از آن  1401 اول فروردين ره مالی آنها ازاين استاندارد برای حسابرسی رورتهای مالی كه دو .10

 االجرا است. شود، الزم می

 اهداف

 :به شرح زير استساير اطالعات  از مطالعه حسابرساهداف  .11

   بااهمیت بین ساير اطالعات و رورتهای مالی یمغايرت وجود يا نبودتوجه به  الف.

جرياان  و شاناخت حساابرس كاه در     سااير اطالعاات   باین  وجود يا نبود مغاايرتی بااهمیات  توجه به  . ب

    استحسابرسی كس  شده 

در مواردی ، يا داشته باشدوجود  یمغايرتهای بااهمیترسد  كه به نظر می در مواردیمناس   برخورد پ.

 یباااهمیت تحرياف   حاویساير اطالعات رسد  به نظر میشود كه آگاه میهر ترتی  حسابرس به كه 

 و   باشد

 طبق اين استاندارد.  دهی گزارش ت.
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 تعاريف

 :است   ا معانی مشخص شده برای آنها بکار رفتهارطالحات زير باستانداردهای حسابرسی،  در .12

كاه سااير   آياد   مای وجاود  باه   در ماواردی ساايراطالعات  در تحرياف   -تحریف سایر اطالعاا   . الف

بخشای از  كاه   از جمله در ماواردی ) باشدكننده  يا گمراه نادرست تبیین گردد ای  اطالعات به گونه

شاده   كتماان حاذف ياا    ،افشا شده در ساير اطالعات درک رحیح مطال اطالعات ضروری برای 

 (2-و ت 1-(. )رک: بندهای تباشد

رورتهای مالی و گازارش حساابرس نسابت باه      به جزاطالعات مالی يا غیرمالی ) -سایر اطالعا  . ب

 (5-ت تا 3-. )رک: بندهای تشود میمنتشر اری واحد تجهمراه رورتهای مالی آن( كه 

 الزامات

 سایر اطالعات دریافت

 (11 –تا ت  6 –)رک: بندهای ت  :حسابرس بايد .13

و چگوناه واحاد تجااری قصاد دارد      ه زماانی چا مشاخص كناد    ،مديران اجرايیاز طريق مذاكره با  الف.

 و كند منتشر رورتهای مالی و ساير اطالعات را 

راورتهای ماالی و سااير    نهاايی   نساخه تاا باه موقا      مناسبی با مديران اجرايی داشته باشاد هماهنگی  . ب

 .اطالعات را دريافت كند

 سایر اطالعات مطالعه

 (13-ت و 12-)رک: بندهای ت :كار بايد اين در انجام وكند حسابرس بايد ساير اطالعات را مطالعه  .14

بااهمیات باین سااير اطالعاات و راورتهای ماالی        یمغاايرت كه آيا قرار دهد توجه را مورد  نکتهاين  الف.

انجاام   به منظاور ارزياابی وجاود ياا نباود مغاايرت      ، كه توجهاين  وجود دارد يا خیر. به عنوان مبنای

با مبالغ  يکسان بايدكه )اير اطالعات را سدر منتخ   يا ديگر اطالعاتمبالغ بايد  شود، حسابرس می

ارائاه  آنهاا  در ماورد   ی راجزئیاات بیشاتر  ياا  يا خالره آنها باشاد   رورتهای مالی اطالعاتديگر يا 

 14-و )رک: بندهای ت  مقايسه كنددر رورتهای مالی  ديگر اطالعات مندرجمبالغ يا اين با ( دهد

 (18-تا ت
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كاه آياا مغاايرت باااهمیتی باین سااير اطالعاات و شاناختی كاه           قارار دهاد  توجاه  را مورد اين نکته  . ب

اسات،   دست يافتاه  ها نآكه به  هايی گیری یجهو نت است كس  كرده یحسابرسن در جرياس رحساب

 (25-تا ت 19-جود دارد يا خیر. )رک: بندهای تو شواهد حسابرسی كس  شده با توجه به

سااير  وجاود تحرياف در    یهاا  بايد در خصاو  نشاانه   ،14ند ب طبقحسابرس هنگام مطالعه ساير اطالعات  .15

مارتبط نیسات، هشایار    حسابرسی جريان حسابرس در  شناخت كس  شدهيا مالی ای به رورته كه یاطالعات

 (27-ت و 26-ت، 13-ت د. )رک: بندهایاشب

یاا  باه نظار     وجاود دارد  در ساایر اطالعاات   یتبااهم يیرتمغارسد  مي نظردر مواردی که به برخورد حسابرس 

 رسد سایر اطالعات حاوی تحریفي بااهمیت است مي

 )يا آگاه شاود كاه   داشته باشدوجود  یمغايرت بااهمیت رسد به نظر می تشخیص دهد كهچنین  حسابرس اگر .16

واحد  ان اجرايیمديربا را اين مسئله بايد وی  ،(است یتبااهم یيفتحر یحاوساير اطالعات  رسد به نظر می

 د كاه آياا:  برساجرا كند تا به اين نتیجه را  ديگریی شهارودر میان بگذارد و در رورت ضرورت، تجاری 

 (32-تا ت 28-)رک: بندهای ت

  بااهمیت در ساير اطالعات وجود دارد يا خیر یتحريف الف.

 يا  بااهمیت در رورتهای مالی وجود دارد يا خیر یتحريف . ب

 . شود يا خیر روزآمدو محیط آن بايد  واحد تجاریشناخت حسابرس از  پ.

  اطالعات وجود دارد یردر سا یتبااهم يیفکه تحر رسديم یجهنت ینبه اوی در مواردی که برخورد حسابرس 

ان ربااهمیت در سااير اطالعاات وجاود دارد، وی باياد از مادي      یبه اين نتیجه برسد كه تحريف حسابرس اگر .17

 :اجرايی. اگر مديران ساير اطالعات را ارالح كنند كه درخواست كند اجرايی

نظار اعماال    از اينکه ارالحات ماورد د يبا حسابرسكنند،  موافقت ارالحات مورد نظر حسابرسا ب الف.

   ياشده است اطمینان حارل كند

ن كاا د ايان موضاوع را باه اطاالع ار    يا با حساابرس با ارالحات مورد نظر حساابرس موافاق نباشاند،     . ب

 .را انجام دهند حسابرسنظر ارالحات مورد تا  آنان بخواهداز و برساند ی راهبر

و سااير  وجاود دارد،   شاده  دريافتبااهمیت در ساير اطالعات  یاين نتیجه برسد كه تحريفحسابرس به  اگر .18

شاامل   دامات مقتضای حسابرس باياد اقا   رسانی به اركان راهبری ارالح نشده است،عالاطاطالعات پس از 

   (33-)رک: بند ت موارد زير را انجام دهد:
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به اركان راهباری در  و مورد توجه قرار دهد رس حساب گزارش آثار تحريف در ساير اطالعات را بر الف.

 ث-21)باه بناد   رسانی كند  اطالعدر گزارش حسابرس مذكور با تحريف  خودنحوه برخورد مورد 

 (34-)رک: بند ت   يامراجعه شود(

)رک:  .گیاری كناد   ، از كاار كنااره  طبق قوانین يا مقررات مربوط امکانپذير باشاد از كار گیری  هكنار اگر . ب

 (36-و ت 35-ای تبنده

واحاد  شناخت حسابرس از  یاوجود دارد  يمال یدر صورتها یتبااهم يیفکه تحر در مواردیبرخورد حسابرس 

 شود     آمدروز یدآن با یطو محتجاری 

 یيفا تحره كا د ن نتیجاه برسا  ايا ه حساابرس با   ،15و  14در نتیجه اجرای روشاهای منادرج در بنادهای     اگر .19

 روزآماد  ياد آن با یطو محا واحاد تجااری   شناخت حساابرس از   وجود دارد يا یمال ایهدر رورت یتبااهم

)رک:  مناس  طبق ساير اساتانداردهای حسابرسای برخاورد كناد.     نحو بهبا اين شرايط ، حسابرس بايد شود

  (37 -بند ت

  گریگزارش

سااير  ” عناوان ای باا   شاامل بخاش جداگاناه   گازارش حساابرس باياد    در رورت دريافت سااير اطالعاات،    .20

 دريافت و مطالعه شده باشد. حسابرسپیش از ردور گزارش  . ساير اطالعات بايدباشد “اطالعات

ياد شاامل   با ايان بخاش   ،شاود  میر اطالعات ايخش سبشامل  20طبق بند گزارش حسابرس  مواردی كهدر  .21

 (38-ت بند رک:) :شدارد زير باوم

   ،است اطالعات رياسمسئول  هیئت مديره ،نکهايای گويای  گزاره الف.

   ،مشخص كردن ساير اطالعات . ب

و بناابراين حساابرس    نادارد تساری  سااير اطالعاات    باه  اينکه اظهارنظر حساابرس،  ای گويای گزاره پ.

 كند، ارائه نمیهیچ نوع اطمینانی به آن  نسبت

ابق مطا  ،آنرشگری نسابت باه   و گزا ساير اطالعات مطالعهقبال حسابرس در  های مسئولیتتوریف  ت.

 اين استاندارد الزامی شده است،  آنچه در 

حاوی تحريف بااهمیتی نیست، درج اين گزاره كه در اين خصاو   كه ساير اطالعات  در مواردی . ث

 ، ووجود ندارد مطل  قابل گزارشی
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، ای در سااير اطالعاات وجاود دارد   حسابرس به اين نتیجه برساد كاه تحرياف بااهمیات اراالح نشاده       اگر  ج.

 .  در گزارش حسابرس توریف شود در ساير اطالعات بااهمیت ارالح نشدهتحريف 

حسابرس  كند، مردود ارائه می اظهارنظر مشروط يا اظهارنظر  7051طبق استاندارد حسابرس  در مواردی كه .22

ماورد  ث -21طباق بناد    شده اسات، برگازاره ماورد لازوم    كه موج  تعديل اظهارنظر  ای را مسئله آثار بايد

 (43-تا ت 39-)رک: بندهای ت .قرار دهد توجه

قارار   ویدر اختیار  پیش از تاريخ گزارش حسابرساگر ساير اطالعات الزامی شده طبق قوانین و مقررات،  .23

ای راريح،   ، در گازاره “گزارش در مورد ساير الزامات قاانونی و مقرراتای  ”س بايد در بخش رنگیرد، حساب

 راتی مربوط را در خصو  ساير اطالعات توریف نمايد.عدم رعايت الزامات قانونی يا مقر

 گزارشگری طبق قوانین یا مقررات

اساتفاده   گزارش حساابرس باا  ملزم به اشاره به ساير اطالعات در  قوانین يا مقرراتبه موج  حسابرس  اگر .24

 ايات رعباه  تنهاا زماانی باياد     خاود  گازارش در حساابرس  ، دباشا  یخارا چیدمان يا واژگاان و عباارات   از 

   (44-)رک: بند ت :دست كم موارد زير را شامل شودگزارش اين كه  اشاره كند استانداردهای حسابرسی

 شده توسط حسابرس  اشاره مشخص به ساير اطالعات دريافت الف.

 و  ساير اطالعاتدر قبال حسابرس  های مسئولیت توریف . ب

 .كند میرا توریف حسابرس توسط ساير اطالعات  مطالعهرريح كه نتیجه  ای گزاره ارائه . پ

 مستندسازی

 :دايد موارد زير را مستند كنحسابرس ب .25

 و  روشهای اجرا شده طبق اين استاندارد .الف

 است.كرده  مطالعهآن را ، حسابرس طبق اين استانداردنسخه نهايی ساير اطالعات كه   . ب

*** 

 

 (“1401)تجديد نظرشده  عديل شده در گزارش حسابرس مستقلاظهارنظرهای ت”، 705استاندارد حسابرسی  .1
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 يکاربردتوضيحات 

 تعاریف

 (الف-12بند  رک:) سایر اطالعاتدر تحریف 

درباره  اطالعات بخشی از ممکن استشود،  در ساير اطالعات افشا میخا   موضوعیكه  در مواردی .1-ت

اگار   ،مثاال ای . بار ضروری اسات  موضوعمناس  آن  درکای بركه كتمان شود حذف يا آن موضوع 

تجااری  واحاد   ماورد اساتفاده    عملکارد  هاای كلیادی   ، شااخص ساير اطالعاات در كه  هدف اين باشد

، ان اجرايای ماورد اساتفاده توساط مادير    عملکارد  كلیادی   هاای  شااخص  ی ازيک حذف توریف شود،

 .باشدساير اطالعات  بودن كننده ه گمراهنشانتواند  می

اگار چناین   و معین در مورد ساير اطالعات اعمال شاود   چارچوب يکطبق ممکن است  اهمیتمفهوم  .2-ت

ايان اساتاندارد بارای     طباق  قضاوت درباره اهمیت برای اعمال تواند  مرجعی را می چارچوب، اين باشد

ای كاه   اساتفاده  قابال چاارچوب  ، ممکن است هایچ  دعدمت ، در مواردوجود اينبا  حسابرس فراهم كند.

در چناین شارايطی،    .در ساير اطالعات بحث كارده باشاد، وجاود نداشاته باشاد     مفهوم اهمیت  درمورد

اسات ياا    ريف سااير اطالعاات بااهمیات   حارزيابی اينکه آيا ت یرا برا ويژگیهای زير چارچوب مرجعی

 :  كند برای حسابرس فراهم می خیر،

  در نظار   ،گاروه ياک  كننادگان باه عناوان    نیازهای اطالعاتی مشترک اساتفاده  چارچوبدر اهمیت

كننادگان راورتهای   هماان اساتفاده   كنندگان سااير اطالعاات  استفادهرود  انتظار میشود.  میگرفته 

منظاور  باه  سااير اطالعاات را    ،كننادگان  اين استفاده داشتانتظار توان  گونه كه می همانباشند  مالی

    مطالعه كنند.رورتهای مالی  درک بهتر

 كننادگان   آياا اساتفاده  ماورد نظار و اينکاه     شرايط خا  تحريفبا توجه به  اهمیت بارهدر  قضاوت

 ،هاا  تحرياف  هماه  .شاود  انجاام مای   ،خیار گیرند ياا  قرار میتحريف مذكور ارالح  عدمتحت تاثیر 

 دهند.كنندگان را تحت تاثیر قرار نمیاقتصادی استفاده های تصمیم

 يیقضااوتها  در چناین . بناابراين،  اسات كمّای و كیفای    متضامن مالحظاات  اهمیت،  بارهقضاوت در 

 .ددر نظر گرفته شوپردازد،  به آنها میاقالمی كه ساير اطالعات  اندازهممکن است ماهیت يا 
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 (ب-12)رک: بند  سایر اطالعات

، ارائاه شاده   ودشا ج درير اطالعاات  سادر  تواند میكه ديگر اطالعاتی يا بالغ ماز  هايی مثال ،1پیوست در  .3-ت

   است.

كناد اماا    الزامیارد افشای خاری را وممکن است م طربوم یمالد، چارچوب گزارشگری اردر برخی مو .4-ت

چاارچوب   توساط  ،ارد افشاا وما از آنجاا كاه ايان     .ارائه شاوند رتهای مالی خارج از روآنها اجازه دهد 

دهناد. بناابراين،    لی را تشاکیل مای  ای ما ابخشی از رورتهاند، آنها  دهش الزامیمربوط  یمالگزارشگری 

 روند. ساير اطالعات به شمار نمی مقارد اين استاندارد از لحاظآنها 

از مصااديق سااير    ايکاس بای آر ال(  ) ت راورتهای ماالی  هاای سیساتم باركدگاذاری اطالعاا     برچس    .5-ت

 شود. اطالعات مطابق تعريف ارائه شده در اين استاندارد تلقی نمی

 (13)رک: بند سایر اطالعات  دریافت

حساابرس   .باشاند  مسائول تهیاه راورتهای ماالی و سااير اطالعاات مای        ،مديران اجرايی و هیئت مديره .6-ت

هیئت مديره در خصو  زماان دريافات نساخه نهاايی راورتهای ماالی و        وتواند با مديران اجرايی  می

كه بايد پیش از تاريخ گزارش حسابرس باشد تاا حساابرس بتواناد روشاهای      مکاتبه كندساير اطالعات 

 .طبق اين استاندارد پیش از تاريخ گزارش خود تکمیل كند مورد نیاز را

 باشد:  س انزير مدر موارد مشخص طور به تواند   می 6-ت دبن درشده  مکاتبه اشاره .7-ت

  حسابرسی نخستیندر. 

 يدهیئت مديره واحد تجاری به وجود آتغییری در مديران اجرايی يا  هرگاه. 

نساخه نهاايی   به تائید هیئت ماديره واحاد تجااری برساد،     ساير اطالعات پیش از انتشار كه بايد  از آنجا .8-ت

 .است به تائید هیئت مديره واحد تجاری رسیدهانتشار برای ای است كه  همان نسخهساير اطالعات 

 ضاروری  هر گونه تجديدنظر ،حسابرسگزارش پیش از تاريخ  در زمان مناس  ساير اطالعات دريافت .9-ت

قارارداد   كند. در میسر میآنها ر انتشپیش از ارا ر اطالعات يسا احسابرس ي گزارشرورتهای مالی، در 

در در خصاو  دسترسای باه سااير اطالعاات       ان اجرايیمديرحسابرس و توافق  به توان می 1حسابرسی

 .دراشاره كپیش از تاريخ گزارش حسابرس  زمانی مناس 

 

 (“1401شده  يدنظر)تجد یكار حسابرس يطتوافق در خصو  شرا”، 210 یاستاندارد حسابرس. 1
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را  آنياا تماام   از سااير اطالعاات   برخی انتشار گزارش حسابرس در رورتی كه  ردور واز  حسابرس  .10-ت

   شود. من  نمینکرده باشد،  دريافت

  ارائاه شاده اسات.    ماديران  كتبای  استفاده از تأيیدياه درباره  يیالزامات و رهنمودها ،1580در استاندارد   .11-ت

ايان خصاو  ساودمند     در ،بارای مثاال   ،ی كتبای را هاا  درخواست ساير تأيیديهحسابرس ممکن است 

رورتهای مالی و ساير اطالعات دريافت شده توسط حسابرس با يکاديگر ساازگار هساتند و     بداند كه

    مل هیچگونه تحريف بااهمیتی نیست.ساير اطالعات شا

 (15و  14)رک: بندهای سایر اطالعات  مطالعه

 .و اجارا كناد   يازی ر برناماه  یا حرفاه  ياد را با ترد یحسابرساست  مملز ، حسابرس2002 طبق استاندارد       .12-ت

از  بیش بینی موارد خوشتشخیص  شامل ،برای مثال ،ساير اطالعات مطالعهای هنگام  حفظ ترديد حرفه

اسات كاه   اطالعااتی  و هشایاری در مقابال   خود  های موفقیت برنامهاندازه مديران اجرايی در خصو  

يا شناختی كه حسابرس در جريان كار حسابرسی كس  كرده است، مغااير   رورتهای مالیتواند با  می

 باشد.

و  یسرپرسات  يت،هادا  یتسائول م پاذيرش و ايفاای   ملازم باه  مسائول كاار    يرماد  ،3 220 دراانداست طبق       .13-ت

از  .اسات  ای و الزامات قانونی و مقرراتی مرباوط حرفه یاستانداردها با رعايتی حسابرسكار عملکرد 

 در پاساخ ی حسابرسا تایم  مناس  برای هنگام تعیین اعضای  تواند میاين استاندارد، عواملی كه  ديدگاه

    است: وارد زيرمشامل  مورد توجه قرار گیرد 15و  14به الزامات بندهای 

 تجربه نسبی اعضای تیم حسابرسی. 

 مناسابی   شاناخت  كه وظايف مورد نظر به آنها محول شده است اينکه آيا اعضای تیم حسابرسی

باین سااير اطالعاات و     د مغايرتهای احتمالیناند تا بتوان كس  كرده حسابرسیجريان كار در  را

 ند.نآن شناخت را مشخص ك

  ی كاه  يروشاها  . برای مثال، اجرای15و  14الزامات بندهای اجرای ر قضاوت دبکارگیری میزان

 در راورتهای ماالی  مشاابه آن  مباالغ  باا  مبالغ مندرج در ساير اطالعاات   سازگاریارزيابی  برای

 شود. محول تیم حسابرسی تر اعضای كم تجربه تواند به شود می انجام می

 

      “(1396نظر شده  يد)تجد تأيیديه كتبی مديران”، 580. استاندارد حسابرسی 1

  15، بند 200. استاندارد حسابرسی 2

  7و  6بندهای ، ( “1386كنترل كیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاريخی )تجديدنظر شده ”، 220رسی . استاندارد حساب3
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 ساير اطالعاات   خصو در  برس بخشحساپرس و جو از رد حسابرسی گروه، ااينکه آيا در مو

 ضروری است يا خیر. مربوط به آن بخش

 الف(-14)رک: بند  و صورتهای مالي وجود دارد یا خیربین سایر اطالعات  توجه به اینکه آیا مغایرتي بااهمیت

 اطالعاات ديگار  مباالغ ياا    يکساان باا    هباشاد كا   یاطالعاات  ديگر شامل مبالغ يا تواند میساير اطالعات       .14-ت

. دهاد  مای ارائاه  در ماورد آنهاا    ی راياا جزئیاات بیشاتر    استآنها خالره يا  مندرج در رورتهای مالی

 ست:ا يرامل موارد زش ديگر اطالعاتيی از اين مبالغ يا اه نمونه

 استخراج شده است از رورتهای مالی هايی كه نمايه جداول، نمودارها يا.   

 در راورتهای ماالی، نظیار    منادرج  سرفصليا حساب ه ماند يک افشای جزئیات بیشتر در مورد 

ارد میلی ×××محصول الف و میلیارد ريال فروش  ×××سال جاری شامل درآمد ” آنکه بیان شود

 “است.محصول ب ريال فروش 

  جااری باالغ بار     تحقیق و توسعه در سال های هزينه جم ”آنکه بیان شود نتايج مالی، نظیرتشريح

 “  .استمیلیارد ريال بوده  ×××

، راورتهای ماالی  باا   تدر سااير اطالعاا  منادرج  منتخ   ديگر اطالعاتمبالغ يا  سازگاریارزيابی در        .15-ت

مباالغ ياا   يکساان باا   كاه   مندرج در ساير اطالعات را ديگر اطالعاتتمام مبالغ يا حسابرس ملزم نیست 

ارائاه  در ماورد آنهاا   را یشاتری  ياا جزئیاات ب   است آنها ای از خالره يارورتهای مالی ديگر اطالعات 

 .مقايسه كنددهد، با يکديگر  می

 بارای عوامل مربوط است.  ای قضاوت حرفه تاب ای  مسئله، برای مقايسهديگر اطالعات انتخاب مبالغ يا        .16-ت

 :است زيررد اموقضاوت شامل اين 

  كاه   را اهمیتای  میازان  تواناد  مای كاه   آن ارائاه  ديگر اطالعات مورد نظر در بساتر مبلغ يا اهمیت

)بارای   شاوند، تحات تاأثیر قارار دهاد      میقائل ديگر اطالعات مبلغ يا  برای آن كنندگان استفاده

 نسبت يا مبلغ كلیدی(.يک مثال، 

  منادرج در   اطالعاات در مقايسه با حسابها ياا  موردنظر در رورت كمّی بودن، اندازه نسبی مبلغ

 .آنبا  مرتبطاطالعات  ديگررورتهای مالی يا 

  پاداش مديرانمندرج در ساير اطالعات، برای مثال،  ديگر اطالعاتحساسیت مبلغ يا.  
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ای  قضااوت حرفاه   تااب   الاف، موضاوعی  -14ی الزم براساس الزامات بند هیت و میزان روشهاامتعیین        .17-ت

 ،انداردتاسا  طباق ايان   حساابرس  هاای  مسائولیت شود كاه   كه با در نظر گرفتن اين نکته انجام می است،

. یسات ن سااير اطالعاات   راحت از اطمیناان   كسا  ياا  بخشی نسبت به ساير اطالعاات   اطمینان متضمن

 :زير استبه شرح هايی از اين روشها  نمونه

  آن، مقايساه  اسات در راورتهای ماالی   منادرج  اطالعاات   يکسان باا  اطالعاتی كه در خصو 

  رورتهای مالی.مندرجات اطالعات با 

  ماورد   واژگاان مقايسه  ،استموارد افشا در رورتهای مالی  معنای  ه هماطالعاتی ك در خصو

بار  اينکاه آياا ايان تفاوتهاا      و ماورد اساتفاده   هاای  بندی جملهدر  میزان تفاوتتوجه به استفاده و 

 كند يا خیر.داللت میمعانی متفاوت 

   و: يیان اجرارورتهای مالی از مديرو لغ مندرج در ساير اطالعات امب تطبیقرورت كس 

o مقايسه اقالم رورت مغايرت با رورتهای مالی و ساير اطالعات، و 

o  تطبیقرورت رياضی محاسبات  رحتبررسی. 

در  ،باا راورتهای ماالی    منتخ  منادرج در سااير اطالعاات    ديگر اطالعاتمبالغ يا سازگاری ارزيابی        .18-ت

نحاوه ارائاه آنهاا در     توجاه باه  شامل   مواردی كه با توجه به ماهیت ساير اطالعات سودمند تلقی شود،

   شود. نیز می مقايسه با رورتهای مالی

 حسابرساي کساک کارد     جریاان کاار   بااهمیت بین سایر اطالعات و شناختي که حسابرس در يمغایرت توجه به وجود یا نبود

 ب(-14)رک: بند  است

 جرياان  كه حساابرس در  یشناخت كه به دباش ديگر اطالعاتیالغ يا بشامل مممکن است ساير اطالعات        .19-ت

ماوارد زيار ممکان    . الف( -14در بند مندرج )بجز موارد  شود میمربوط  است كس  كرده یحسابرس

 ديگر اطالعات باشد: مبالغ يا هايی از اين  نمونهاست 

  كند. میتلخیص جغرافیايی  مناطقرا بر حس   تولیدآمار يا جدولی كه تولید، آحاد افشای 

 تولید و باه  الف و ب را  ت جديدمحصوال طی سال جاری شركت”ی به اين رورت كه ا گزاره

 “.كرده است بازار عرضه

  فعالیات ارالی   محل”آنکه گفته شود واحد تجاری، نظیر معرفی مختصر مکانهای ارلی فعالیت 

 .“شود هايی انجام می فعالیتو پ نیز ب در كشورهای است، اما الف در كشور واحد تجاری 
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ز واحد تجاری حسابرس اشامل شناخت كند  میكس   یحسابرس جريان كار كه حسابرس در یشناخت      .20-ت

 1.شاود  حارال مای   315كه طبق اساتاندارد   شود میداخلی واحد تجاری  های شامل كنترلو محیط آن 

از كه شاامل كسا  شاناخت    كند  از موارد مذكور را مطرح میشناخت حسابرس ، لزوم 315استاندارد 

 : شود میزير  مواردی نظیر مسائل

 سازمانی،  و ساير عوامل برون ،رنعت، قوانین و مقررات ا الف

 ماهیت واحد تجاری،   ا ب

 ،توسط واحد تجاری های حسابداری انتخاب و بکارگیری رويهنحوه  ا پ

 ،تجاری اهداف و راهبردهای واحد ا ت

 ، وگیری و بررسی عملکرد مالی واحد تجاری اندازه ا ث

 .داخلی واحد تجاری های كنترل ج ا

 ماهیتاا  كاه  مساائلی شاود   شامل  تواند میكند  میكس   یحسابرسجريان كار كه حسابرس در  یشناخت  .21-ت

 كسا  و كاار و  انادازهای   شاامل چشام   تواناد  مای  بارای مثاال   گوناه مساائل  . اينهستندمربوط به آينده 

در  ماورد اساتفاده ماديران اجرايای    مفروضاات   هنگام ارزيابیحسابرس  جريانهای نقدی آتی باشد كه

ان اجرايی رمدي برآوردبی ازيارنظیر سرقفلی، يا هنگام  ،انجام آزمون كاهش ارزش دارايیهای نامشهود

 .مورد توجه قرار داده است، به ادامه فعالیت واحد تجاری از توانايی

جرياان   كه حسابرس در یشناختساير اطالعات و میت بین هباا یمغايرت مسئله وجود يا نبود توجه بهدر       .22-ت

قارار  سااير اطالعاات    ازتواند تمركز خود را بر مسائلی  میحسابرس است  كس  كرده یحسابرس كار

 مسائله بتواناد  باا آن   ارتبااط تحريف سااير اطالعاات در   كه داشته باشند، طوری اهمیت كافی  كه دهد

 .بااهمیت باشد

كسا  شاده و    یشواهد حسابرسبه ياد آوردن ساير اطالعات، در مندرج ی از مسائل در ارتباط با بسیار      .23-ت

اين مسائله   به تواند حسابرس را قادر سازد كه میحسابرسی جريان كاردر  بدست آمده های گیری یجهنت

 جرياان كاار   كاه حساابرس در   یشاناخت كاه آياا مغاايرت باااهمیتی باین سااير اطالعاات و        كند  توجه

عمده های  و با جنبهباشد تر  حسابرس با تجربه قدرهر  .، وجود دارد يا خیراست دهكس  كر یحسابرس

يادآوری مسائل مرتبط توسط كه  شود می بیشتر آن احتمالباشد، بیشتری داشته  یيآشناحسابرسی  كار

 

، (“1393 شاده  يادنظر آن )تجد یطو محا  یشناخت واحد تجاار  يقاز طر یتبااهم يفتحر یخطرها يابیو ارز یصتشخ”، 315 یاستاندارد حسابرس. 1

 12و  11های بند
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تواناد باا باه ياادآوردن ماذاكرات خاود باا ماديران          مای مثال، حسابرس  یبرا حسابرس، كفايت نمايد.

شده در جريان حسابرسی نظیر اجرا  های حارل از روشهای حسابرسی  يا اركان راهبری يا يافته اجرايی

كاه آياا   كناد  باه ايان مسااله توجاه     هیئت مديره، بدون نیاز به انجام اقدامی ديگر رورتجلسات مطالعه 

كسا  كارده    یحسابرسا جرياان كاار   كه حسابرس در  یشناختبااهمیت بین ساير اطالعات و  یمغايرت

 است، وجود دارد يا خیر.

عضاای  اجاو از   وياا پارس   حسابرسی به اين نتیجه برسد كه مراجعه به مستندات حسابرس ممکن است       .24-ت

 یمغاايرت وجاود ياا نباود    باه  وی توجاه  بارای   مناس  مبنايی ،بخش انحسابرسيا سابرسی حتیم ذيربط 

 برای مثال:  است. یتمهباا

  در ساير اطالعات تورایف   ،يکی از خطوط ارلی تولیدی شده ريزتوقف برنامهدر مواردی كه

از تواناد   مای ، وی ريازی شاده مطلا  اسات     حسابرس از توقف برناماه  شده است، با وجود اينکه

بارای  ، اناد  اجارا كارده  تیم حسابرسی كه روشاهای حسابرسای را در ايان حاوزه     ذيربط اعضای 

بااهمیات باین سااير اطالعاات و شاناختی كاه       وجود يا نبود مغايرتی خود از  از ارزيابیپشتیبانی 

  . وجو كند است، پرس كس  كرده یحسابرس كارجريان  حسابرس در

 ماورد  حقاوقی كاه در حسابرسای    ياک دعاوی    ساير اطالعات، جزئیات مهم در مواردی كه در

آنهاا را باه يااد     كاافی  انادازه باه  تواناد   حسابرس نمای ، اما شدهتوریف  توجه قرار گرفته است،

ی را تلخایص نماوده، بارای    جزئیاات كه چنین به مستندات حسابرسی  مراجعه ممکن است آورد،

 .باشدضروری ئله توسط حسابرس سيادآوری م

ياا  تیم حسابرسای   ذيربط از اعضایكند يا  مربوط مراجعه میحسابرسی  مستنداتاينکه آيا حسابرس به       .25-ت

وجو تا چه اندازه خواهد  رس و جو كند، اين پرسپو اگر  ،يا خیر كند  میپرس و جو بخش ان حسابرس

حسابرسای   مساتندات  باه   مراجعاه  ممکن است، وجود اينای است. با قضاوت حرفه ای تاب  بود، مسئله

 ای كاه  مسائله با هر ارتباطبخش در  تیم حسابرسی يا حسابرسانذيربط مربوط  يا پرس و جو از اعضای 

  داشته باشد.ضرورت ن درج شده است، در ساير اطالعات

 (15)رک: بند  در سایر اطالعات یتبااهم یفتحروجود های  نشانههشیاری نسبت به دیگر حفظ 

راورتهای ماالی    مسائلی را مطارح كنناد كاه ارتبااطی باا      اطالعات  سايرتوانند در  مديران اجرايی می       .26-ت

 یحسابرسا جرياان كاار   در  كاه حساابرس  باشاد   یشاناخت از  فراتار  اينگونه مسائل و ممکن است ندارد
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انتشار توانند در ساير اطالعات مطالبی را درخصو   مديران اجرايی می. برای مثال، كرده استكس  

 .درج نمايند  واحد تجاری توسط یا گلخانه یگازها

 غیرمارتبط باا   سااير اطالعاات   هاای وجاود تحرياف بااهمیات در     هشیاری نسبت به ديگار نشاانه  حفظ        .27-ت

در  باه حساابرس   ،اسات  كس  كرده یحسابرسجريان كار كه حسابرس در  یشناختيا ی مالی رورتها

 ارتبااط  ملازم باه اجتنااب از    حسابرس كند. طبق اين الزامات كمک میمربوط رعايت الزامات اخالقی 

باا   ياا  اسات  غلاط  ياا  كنناده  گماراه  مطال  بااهمیتشامل  داردباور  كه است یاطالعاتساير  اآگاهانه ب

 را سااير اطالعاات  كاه  چناان  كناد   ضروری را حذف يا كتمان میت اطالعا يا، است شده یهته قتید یب

تحرياف بااهمیات در سااير    وجاود  هاای   هشایاری نسابت باه ديگار نشاانه     حفظ  .سازد میكننده  گمراه 

 توسط حسابرس شود:تشخیص مسائلی نظیر موارد زير به طور بالقوه منجر به تواند  اطالعات می

 كه سااير اطالعاات   )اعضای تیم حسابرسی  شناخت كلیبین ساير اطالعات و موجود ی تفاوتها

 ياف تحر یحاودهد كه ساير اطالعات كه حسابرس را به اين باور سوق می ،(كنند را مطالعه می

 يا ،شود شناختی كه در كار حسابرسی كس  میاز  جدا ،است یتبااهم

 يركاه ساا   دهاد را به اين باور ساوق مای  ابرس حس در ساير اطالعات كه های درونی ناسازگاری 

     .رسد به نظر می یتبااهم يفتحر یحاواطالعات 

رسد  به نظر ميبااهمیت در سایر اطالعات وجود دارد یا  يرسد مغایرت در مواردی که به نظر ميبرخورد حسابرس 

 (16)رک: بند بااهمیت است  يسایر اطالعات حاوی تحریف

رساد   باه نظار مای    خصو  كه ايندر همیت )يا ابا یمغايرتدر مورد  مديران اجرايی اب سكره حسابرامذ     .28-ت

ان اجرايای  از مادير حساابرس  امل درخواست شتواند  می (باشد یوی تحريف بااهمیتاحات عالطا ريسا

ی توضایحات ياا   ابار مبنا  ات باشاد.  عا الطا در سااير  مطالا  مطارح شاده    پشاتوانه  مبنی بر ارائه شواهد

سااير  ممکان اسات متقاعاد شاود كاه      حساابرس   ،دنا كن شتری كه مديران اجرايی ارائه مای بیاطالعات 

 ای پشاتوانه  ن اسات کا مم ان اجرايای ريدست. برای مثال، توضیحات مابااهمیت  یتحريف فاقداطالعات 

 .باشد قضاوتدر  موجه منطقی و كافی برای تفاوتهای

كاه   بینجاماد بیشتری ات اطالع دستیابی بهبه  ممکن است ان اجرايیبا مديرحسابرس ، مذاكره در مقابل      .29-ت

 .است اطالعات همیت در سايراوجود تحريف بامبنی بر گیری حسابرس  پشتوانه نتیجه

ممکن است در مقايسه با مساائلی   ،توسط حسابرس قضاوتی به چالش كشیدن مديران اجرايی با مسائل       .30-ت

را حساابرس   شارايط موجاود،  ممکان اسات   ، وجود اينا ب .باشد، دشوارتر دارند یتر واقعی ماهیتكه 
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كه حساابرس   است با رورتهای مالی يا شناختیمطلبی ناسازگار اطالعات حاوی  ساير متقاعد كند كه

نسبت به حسابرس را ترديد تواند  وجود چنین شرايطی میحسابرسی كس  كرده است. جريان كار در 

 .است، برانگیزدحسابرسی كس  كرده جريان كار در ختی كه طالعات، رورتهای مالی يا شناساير ا

ماهیات و   ،داردساير اطالعات وجود در ی بااهمیت اه حريفتیعی از سطیف وكه امکان بروز  از آنجا       .31-ت

 ريادر سا  یتحريف باااهمیت آيا تواند بکار گیرد تا متقاعد شود  می حسابرس كهديگری ی امیزان روشه

 .استموجود شرايط با توجه به ای  هقضاوت حرف ای تاب  مسئله ،رد يا خیراطالعات وجود دا

 یحسابرسا  جرياان  حساابرس در  كه  یشناخت يا یمال یرورتها بهای بخصو ،  در مواردی كه مسئله       .32-ت

هاای   كااملی از پاساخ  ارزياابی  نتواناد   ممکان اسات  حسابرس ، ارتباطی نداشته باشد است كس  كرده

بار مبناای توضایحات ياا اطالعاات      ، ايان  باا وجاود   .های خود داشته باشاد  وجو پرسبه يی مديران اجرا

حساابرس  كنناد   كنند يا تغییراتی كه در ساير اطالعاات اعماال مای    ارائه می ی كه مديران اجرايیبیشتر

شود.  مینشاهده مممکن است متقاعد شود كه ديگر مغايرتی بااهمیت وجود ندارد يا تحريفی بااهمیت 

گیری كند كه مغايرتی بااهمیت وجود ندارد يا تحريفای   تواند چنین نتیجه مواردی كه حسابرس نمی در

سات كناد باا    اتواند از مديران اجرايی درخو حسابرس می ،شود شاهده نمیمبااهمیت در ساير اطالعات 

وارد در ما  د.نمشورت كن (شخص ثالثی ذيصالح )برای مثال، مشاور حقوقی يا كارشناس واحد تجاری

نتوانااد در اياان خصااو  ممکاان اساات حسااابرس  ،نتااايج مشااورت مااذكور بررساایخااا ، پااس از 

. در ايان شارايط،   در سااير اطالعاات وجاود دارد ياا خیار      یآياا تحرياف باااهمیت   گیری كند كه  نتیجه

 را انجام دهد:زير اقدام حسابرس ممکن است يک يا چند 

  مشاورحقوقی حسابرسمشورت با، 

 در ماواردی كاه محادوديتی توساط     بارای مثاال،    ،حسابرس گزارشايط بر آثار اين شر بررسی

تورایف آن در گازارش حساابرس     هشاود، ضارورتی با    مديران اجرايی بر حسابرس تحمیل می

 وجود دارد يا خیر. 

 طباق قاوانین ياا مقاررات     از كاار  گیاری   كنااره  ماواردی كاه  حسابرسای، در  كار گیری از  هكنار

 امکانپذير باشد.
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 اطالعاات وجاود دارد   یردر سا یتبااهم يیفکه تحر رسديم یجهنت ینبه ا یکه و در مواردیحسابرس برخورد 

  (18)رک: بند 

 ه اركاان راهباری  ی با رساان پس از اطالعساير اطالعات  عدم ارالح در رورت حسابرس اقداماتی كه       .33-ت

ماورد توجاه   است اين موضوع را حسابرس ممکن  .ستاای  قضاوت حرفه ای تاب  مسئله، دهد انجام می

سااير  اراالح  عادم  بارای  و اركاان راهباری    ان اجرايای مادير  شده توسط داليل ارائهكه آيا  قرار دهد

شاود ياا   مای ياا اركاان راهباری     ان اجرايیمديررداقت يا درستکاری  نسبت بهسب  ترديد  اطالعات،

 وجاود دارد. كننادگان   ساتفاده اگماراه كاردن    قصدكه كند  گمان میحسابرس  مواردی كهنظیر خیر  

برخای  در  دهاد.  یصرا مناس  تشاخ  یحقوق اورهمش مندی از بهرهحسابرس ممکن است عالوه بر اين، 

ی نساا ر عطالاای ملزم به  ین، مقررات يا ساير استانداردهای حرفهانطبق قو ممکن استحسابرس  ،ردامو

  د.اشب ذيربط یا ج  حرفهامر ياذيربط ی نظارتاين مسئله به مرج  

 الف(-18)رک: بند  آثار وضعیت بیان شد گزارشگری 

نسبت به ساير اطالعات سب  ترديد در بااهمیت  ارالح تحريفی امتناع ازممکن است نادر، شرايط  در       .34-ت

باه  قابل اتکا بودن شواهد حسابرسای را  تا حدی كه ، شودی اركان راهبر اجرايی يا انيرمد درستکاری

كه در اين رورت ممکن اسات عادم اظهاارنظر نسابت باه راورتهای ماالی        ، ال ببردزير سوطور كلی 

 مناس  باشد.

 ب(-18)رک: بند  گیری از کار حسابرسي  کنار

گیری از كار هنگامی  است، كنارهت امکانپذير راطبق قوانین يا مقراز كار، گیری  كنارهكه  در مواردی       .35-ت

ساب    ،اطالعاات  يرساا در  یتبااهم يفارالح تحرامتناع از  یرامونشرايط پتواند مناس   باشد كه  می

ه قابال اتکاا باودن    ای كا  باه گوناه    ،شاود  یاركان راهبار  يا ان اجرايیيرمد درستکاری نسبت به يدترد

 .حسابرسی را زير سوال ببرد جرياندر  كس  شدههای  تائیديه

 ب(-18واحدهای بخش عمومی )رک: بند در مالحظات خا  

امکانپاذير نباشاد. در چناین ماواردی،     ممکان اسات   گیری از كار حسابرسای   هكنار ش عمومی،در بخ       .36-ت

 مسئله مورد نظر ارائاه كناد   تایجزئدر خصو   مراج  ذيصالح بهگزارشی را حسابرس ممکن است 

 .را اتخاذ نمايديا اقدام مناس  ديگری 

شناخت حسابرس از واحد  یاوجود دارد  يمال یهادر صورت یتبااهم يیفکه تحر در مواردیبرخورد حسابرس  

 (19)رک: بند شود  روزآمد یدآن با یطو مح یتجار
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بار ماوارد زيار    مطالعه ساير اطالعات، ممکن اسات از اطالعاات جديادی آگااه شاود كاه        حسابرس با      .37-ت

 :اثرگذار است

  ،نیاااز بااه  ایممکاان اساات گوياا شااناخت حسااابرس از واحااد تجاااری و محاایط آن، و بنااابراين

 1.باشد در ارزيابی خطرحسابرس تجديدنظر 

  شاده بار حسابرسای و اثار تحريفهاای       مشاخص اثر تحريفهای  ارزيابی برایمسئولیت حسابرس

  2.بر رورتهای مالی، در رورت وجود ،ارالح نشده

 3رويدادهای پس از تاريخ رورتهای مالی. ارتباط باحسابرس در  های مسئولیت 

 (23تا  20های گزارشگری )رک: بند

 (21و  20های )رک: بند های تشریحي مثال

 .ه استشد درج 2پیوست در “ساير اطالعات”گزارش حسابرس حاوی بخش  های تشريحی از مثال       .38-ت

 (22)رک: بند  استشد  مردود  یامشروط  ،نسبت به صورتهای ماليکه اظهارنظر حسابرس در مواردی گزارشگری  آثار

باشد درج نشده در ساير اطالعات  است، شده تعديل آن به واسطهنظر حسابرس اظهاركه ای  ر مسئلهاگ      .39-ت

سااير اطالعاات   قسامتهای  يک از  در ساير اطالعات به آن اشاره نشود، و مسئله مذكور اثری بر هیچيا 

گزاره بر اظهارنظر مشروط يا مردود حسابرس نسبت به رورتهای مالی ممکن است اثری نداشته باشد، 

بادلیل  لی امی شروط نسبت به رورتهااظهارنظر مبرای مثال،  اشته باشد.ث ند-21الزامی شده طبق بند 

 گوناه  هایچ  اسات ممکن  افشای معامالت با اشخا  وابسته طبق الزامات استانداردهای حسابداریعدم 

 های دبنا در ه چا ق آنمطااب  ،ديگار  رايطشا در گزارشگری اين استاندارد نداشاته باشاد.   الزامات ی بر راث

در  را بخاش سااير اطالعاات    ،ناوع اظهاارنظر  ممکان اسات   ، اسات  گرديدهتوریف  43-ا تت 40-ت

 .تحت تاثیر قرار دهدگزارش حسابرس 

 

 

 

 

   1-و ت 31، 11، بندهای 315. استاندارد حسابرسی 1

  “ ارزيابی تحريفهای شناسايی شده در حسابرسی”، 450. استاندارد حسابرسی 2

  14 و 10، بندهای “(1396نظر شده يد)تجد یمال یرورتها يخپس از تار يدادهایرو” ،560. استاندارد 3
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  یرورتهای مالدر همیت ابا به دلیل وجود تحريف اظهارنظر مشروط

قارار  توجاه   ماورد ايان موضاوع    ممکن است ،دكن میرائه ااظهارنظر مشروط حسابرس در شرايطی كه       .40-ت

سب  ارائه  كه ای مرتبط با مسئله موضوعیمسئله يا  همانبه دلیل وجود ساير اطالعات نیز ا كه آي گیرد

  .يا خیر است تحريف شده بااهمیت ای به گونهاست، شده رورتهای مالی  بهبت اظهارنظر مشروط نس

 گیرسید محدوديت در دامنهبه دلیل وجود اظهارنظر مشروط 

محادوديت در دامناه رسایدگی     ،لیاما راورتهای   یات قلم بااهم يک برای رسیدگی بهكه  در مواردی      41-ت

. در ايان  نخواهد كارد كس   قلمآن  در مورد فی و مناس اك یحسابرس دحسابرس شواه رد،اود دجو

سااير  در  ديگار اطالعاات منادرج   مباالغ ياا   ا نکاه آيا  يدر ماورد ا  نتواناد  حسابرس ممکن استط، يراش

شده اسات ياا خیار    بااهمیت در ساير اطالعات  بروز تحريفیاين موضوع منجر به  در رابطه بااطالعات 

 شاود  ث -21الزامی شده طبق بناد  گزاره  به تعديل ممکن است ملزمحسابرس  ،اينبنابر به نتیجه برسد.

در سااير  د نظار كاه   بررسی توضیحات مديران اجرايی درباره مسائله ماور   بودنمیسر نبه ين وسیله بد تا

مباانی اظهاارنظر مشاروط،    ارائاه شاده در بخاش    مطابق توضیحات  ،درج شده و بر اساس آن اطالعات

حساابرس   ، اشاره كند. به هر حاال، است گرديدهمشروط رورتهای مالی  اظهارنظر حسابرس نسبت به

 .است العاتطاساير در ارالح نشده  مشخص شده و  تحريف بااهمیت هرگونه شملزم به گزار

 اظهارنظر مردود

 نی اظهاارنظر ماردود  امبا بخاش  در براسااس تحريفای كاه    راورتهای ماالی    اظهارنظر مردود نسبت باه        42 -ت

 از سااير اطالعاات   در مشاخص شاده  ی بااهمیات  اهی بارای حاذف تحريفها   ی، توجتوریف شده است

ارائه  مردوداظهارنظر  مالینسبت به رورتهای  كه . در مواردینیست ج-21طبق بند  حسابرس شگزار

باه  ) ث را تعاديل كناد  -21بناد   به نحو مناس  گازاره الزامای شاده در   است  مکنم حسابرسشود،  می

هماان  باه دلیال   در سااير اطالعاات    ديگر اطالعاات منادرج  مبالغ يا اينکه  برای نشان دادنمثال،  عنوان

 یشاده، حااو   یماال  یبت باه راورتها  نسا  ردودكه سب  ارائاه اظهاارنظر ما   مسئله مرتبط با آن  يا مسئله

   (است. یتبااهم يفتحر

 عدم اظهارنظر

ارائه جزئیاات بیشاتر در   ، كندعدم اظهارنظر ارائه می حسابرس نسبت به رورتهای مالی در مواردی كه       .43-ت

نسابت  اظهاارنظر  عدم تواند  می“ ساير اطالعات”يک بخش با عنوان  از جمله ارائهحسابرسی كار مورد 
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، بناابراين، در ايان شارايط    قارار دهاد.   تاأثیر  به عنوان يک مجموعه واحاد را تحات   رورتهای مالی به

 .پردازدنبايد شامل بخشی باشد كه به الزامات گزارشگری طبق اين استاندارد میحسابرس گزارش 

 (24)رک: بند  مقررات وقوانین  درشد   مقررگزارشگری الزامات 

باار الزامااات  عااالوه  یحسابرساا یاااتعمل یممکاان اساات در اجاارا حسااابرس  2001 اسااتانداردطبااق        .44-ت

 حساابرس ماوارد،   ايان  درباشاد.   یو مقرراتا  یالزاماات قاانون   يتملزم به رعا یحسابرس یاستانداردها

كاه از   باشاد در گزارش حساابرس   یخارت اواژگان و عبار ياچیدمان به استفاده از ملزم  ممکن است

در  ی در گازارش حساابرس،  يکناواخت . ، متفااوت باشاد  شاده اسات  تورایف   آنچاه در ايان اساتاندارد   

دهاد. در   افازايش مای  اعتباار آن را  ، شود میكه حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی انجام  مواردی

مواردی كه تفاوتهای موجود بین الزامات قانونی و مقرراتی برای گزارش در ارتباط با سااير اطالعاات   

كلیاه  شود و حاداقل   به چیدمان يا واژگان و عبارات گزارش حسابرس مربوط می و اين استاندارد فقط

باه   توان در گازارش حساابرس   اند، می ، در گزارش حسابرس درج شده24عنارر مشخص شده در بند 

كاه حساابرس    تاوان گفات   میرعايت استانداردهای حسابرسی اشاره كرد. بنابراين، در چنین شرايطی، 

رد را رعايت كرده است، حتی در مواردی كه چیدمان يا واژگان و عبارات استفاده الزامات اين استاندا

 با گزارشگری مشخص شده باشد. شده در گزارش حسابرس توسط الزامات قانونی يا مقرراتی مرتبط

 

 

 

   55-، بند ت200. استاندارد حسابرسی 1
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 1 پيوست

 (3-ت و 14های )رک: بند

  ود.رج شد “سایر اطالعات”در  تواند ميکه  دیگر اطالعاتيو مبالغ از  هایي مثال

 جاام   درج شود. اين فهرست“ ساير اطالعات” تواند در میاست كه  ديگر اطالعاتیاز مبالغ و  هايی مثالموارد زير 

 .نیست

 مبالغ

 درآمد فروش و ساير درآمادهای  نقدی هر سهمنظیر سود خالص، سود هر سهم، سود  كلیدی، های شاخص ،

 .ی عملیاتیها و ساير هزينه هاعملیاتی، و خريد

 های عملیااتی عماده، ياا     حوزه حس بر از عملیات در حال تداوم  حارلهای عملیاتی منتخ  نظیر سود ادهد

 .خطوط تولید محصوالتفروش بر اساس قسمتهای جغرافیايی يا 

  ذخااير  ، ی، تعديالت مالیاتها كاهش ارزش دارايیذخاير دعاوی حقوقی، واگذاری دارايی، اقالم خا  نظیر

 .تجديد سازمانهای تجديدساختار و وهزينهت محیطی ت زيساجبران خسار

  اوراق بهاادار ساري  المعاملاه   نقد، معادلهاای نقاد و    موجودیو نقدينگی نظیر مالی ب  امنمربوط به اطالعات ،

 .فاقد حق كنترل مناف  و ای سرمايه یها  اجارهمرتبط با تعهدات ، و سود سهام مصوب

 ختلف واحد تجاریهای م ای بر اساس قسمت مخارج سرمايه. 

  آثار مالی مرتبط با اين مبالغ و اقالم زير خطمبالغ منعکس در. 

  ،تعهدات قراردادی، ادعاهای قانونی يا زيسات محیطای و سااير    مبالغی كه به عنوان ضمانت تودي  شده است

 بدهیهای احتمالی.

  باازده  متوساط  ، گرفتاه شاده  بکار باازده سارمايه   متوساط  ساود ناخاالص،   درردنسبتها يا معیارهای مالی نظیر

 و نسبت بدهی.های مالی  هزينه، نسبت جاری، نسبت پوشش مالکانهحقوق 

   باشد. قابل تطبیقبا رورتهای مالی ممکن است مستقیما   مثالهای باالبرخی از 

 سایر اقالم

 و مفروضات مرتبط. عمدهبرآوردهای حسابداری  مربوط به توضیحات 

 عامالت با آنها.اشخا  وابسته و توریف م تشخیص 
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 هاا، ماديريت ريساک    ريساک موجاودی  مديريت  در خصو  يا سیاستهای واحد تجاری هارويکرد تشريح 

نارخ  قراردادهای معاوضاه   قراردادهای سلف،استفاده از  نظیرنرخ ارز مديريت ريسک يا سود و كارمزد نرخ 

 يا ساير ابزارهای مالی.سود و كارمزد 

  اقالم زير خطتوریف ماهیت. 

 ساااير و  یطاایمح يسااتت زاجبااران خسااار هااای پروناادهقااراردادی،   اتت، تعهااداغراماامین، ایف تضااتوراا

هاای خطرپاذير    حاوزه از مديران اجرايی شامل ارزيابی كیفی  های احتمالی های حقوقی و ديگر بدهی پرونده

 واحد تجاری.

  يا زيست محیطای جدياد كاه    مقررات مالیاتی در الزامات قانونی يا مقرراتی نظیر پديدآمده توریف تغییرات

آن ماالی آتای    انادازهای چشام  يا اثر بااهمیتی بار  اشتهاثر بااهمیتی بر وضعیت مالی يا عملیات واحد تجاری د

 .خواهد داشت

 و  عملکارد ماالی   ،وضاعیت ماالی  بار   جدياد  حساابداری  از آثار اساتانداردهای  ان اجرايیارزيابی كیفی مدير

 .شود االجرا شده يا می الزم آتی های وره جاری يا دورهدر دهای نقدی واحد تجاری كه  جريان

  كس  و كارانداز  و چشمفعالیت توریف كلی از محیط. 

 ی بر راهبردهامرور. 

  اولیهيا مواد  محصوالت ارلیتوریف روندها در قیمت بازار. 

 جغرافیايیمختلف مناطق و الزامات قانونی و مقررات مرتبط در تقاضا  و عرضه مقايسه شرايط. 

  مورد نظردر قسمتهای واحد تجاری توضیح عوامل خا  موثر بر سودآوری.  
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 2پيوست 
 (38-و ت 25و  20)رک: بندهای 

 سایر اطالعات  در موردهای تشریحي از گزارش حسابرس  مثال

 شاامل اظهاارنظر تعاديل    در باورس پذيرفته شده  شركت يکرورتهای مالی  یحسابرس: گزارش 1 مثال تشريحی

 تشخیص نداده است.“ اطالعات يرسا”با اهمیت در  یتحريفكه حسابرس  ر شرايطیو د نشده

 يلشده در باورس شاامل اظهاارنظر تعاد     يرفتهشركت پذ يکرورتهای مالی  یحسابرسگزارش : 2 مثال تشريحی

 ت.اسکرده ن دريافتگزارش خود  يختارتا را “ اطالعات يرسا”كه حسابرس  و در شرايطی نشده

  يلشاامل اظهاارنظر تعاد    در باورس پذيرفته شده  شركت يکرورتهای مالی  یحسابرسگزارش  :3 مثال تشريحی

 وجود دارد.“ اطالعات يرسا”به اين نتیجه رسیده است كه تحريفی بااهمیت در كه حسابرس  و در شرايطی نشده

اظهاارنظر  شاامل  در باورس   پذيرفته شاده  شركت يک رورتهای مالی تلفیقی یحسابرسگزارش : 4 مثال تشريحی

 بار  ،راورتهای ماالی تلفیقای    از یات بااهمقلام  يک رسیدگی دامنه در  وجود محدوديتكه و در شرايطی  مشروط

 .گذار استنیز اثر“ اطالعات يرسا”

شاامل اظهاارنظر    در باورس شاده   يرفتهپذ شركت يکرورتهای مالی تلفیقی  یحسابرسگزارش : 5 مثال تشريحی

 .اثرگذار استنیز “ اطالعات يرسا” بر رورتهای مالی تلفیقی دود نسبت بهاظهارنظر مركه  و در شرايطی مردود
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شده در بورس شاامل اظهاارنظر    يرفتهشركت پذ يک یمال یرورتها یحسابرس: گزارش 1 يحیمثال تشر

 نداده است. یصتشخ“ اطالعات يرسا”در  یتبا اهم يفیكه حسابرس تحر يطینشده و در شرا يلتعد

 مفروضات:

اساتفاده   منصفانهچارچوب ارائه يک از  كه در بورسشده  يرفتهپذ شركتيک  كامل رورتهای مالی  مجموعه •

در ايان   600اساتاندارد  گاروه نیسات )يعنای     حسابرسای  ،ماذكور  حسابرسای  .حسابرسای شاده اسات   كند، می

 ندارد(. حسابرسی كاربرد

 ک چارچوب با مقاراد عماومی(  )ي حسابداریطبق استانداردهای  هیئت مديره شركترورتهای مالی توسط  •

 .تهیه شده است

 .در قرارداد حسابرسی توریف شده است 210استاندارد  طبقدر قبال رورتهای مالی  هیئت مديره های مسئولیت •

)مقباول(  ارائاه اظهاارنظر تعاديل نشاده     به اين نتیجاه رسایده اسات كاه      شواهد كس  شده، بر اساسحسابرس  •

 .مناس  است

 1ای جامعه حسابداران رسامی اياران  آيین رفتار حرفه ،رفته استحسابرسی بکار  درمربوط كه  الزامات اخالقی •

 .است

، 570حسابرس بر اساس شواهد حسابرسی كس  شده به اين نتیجه رسیده است كه با توجه باه مفااد اساتاندارد     •

نسبت به توانايی شاركت باه اداماه      تواند ترديدی عمده ابهامی بااهمیت در ارتباط با رويدادها يا شرايطی كه می

 فعالیت ايجاد كند، وجود ندارد.

 رسانی شده است. اطالع 701طبق استاندارد  حسابرسی سائل عمدهم •

 نداده است. یصاطالعات تشخ يررا در سا یتیبااهم يفكرده و تحر يافتاطالعات را در يرحسابرس سا •

 عهده دارد. به وانینقطبق  نیز یتهای گزارشگری ديگریمسئولحسابرسی رورتهای مالی، بر  حسابرس، عالوه •

 

ای ساازمان حسابرسای    توسط سازمان حسابرسی انجام شود، به آیین رفتار حرفه. بدیهی است در صورتیکه حسابرسی واحد تجاری  1

 شود. اشاره می
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 گزارش حسابرس مستقل

 هام شركت نمونه )سهامی عام(راحبان سعادی به مجم  عمومی 

 صورتهای ماليي حسابرس گزارش

 ظهارنظرا

و راورتهای   14×1اسافند   29)سهامی عام( شامل رورت وضاعیت ماالی باه تااريخ      رورتهای مالی شركت نمونه

يان، سود و زيان جام ، تغییرات در حقوق مالکانه، و جريانهای نقادی بارای ساال ماالی منتهای باه تااريخ        سود و ز

 توسط اين مؤسسه حسابرسی شده است. ،تا ... 1مزبور، و يادداشتهای توضیحی 

و  14×1 اسافند  29در تااريخ   )ساهامی عاام(   شده، وضعیت ماالی شاركت نموناه    نظر اين مؤسسه، رورتهای مالی ياد به

هاای بااهمیات، طباق     مزباور، از تماام جنباه    نقادی آن را بارای ساال ماالی منتهای باه تااريخ       عملکرد مالی و جريانهاای  

 دهد. نحو منصفانه نشان می استانداردهای حسابداری، به

 ني اظهارنظرامب

تانداردها مؤسساه طباق ايان اسا     های مسئولیتحسابرسی اين مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. 

آياین  الزامات ی توریف شده است. اين مؤسسه طبق مال یرورتها یحسابرس درحسابرس  های مسئولیتدر بخش 

 هاای  مسائولیت و سااير  اسات  ای جامعه حسابداران رسمی ايران، مستقل از شركت نمونه )سهامی عاام(   رفتار حرفه

شده باه عناوان    قاد دارد كه شواهد حسابرسی كس اخالقی را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعت

 كافی و مناس  است.، مبنای اظهارنظر

 حسابرسي سائل عمد م

ای حساابرس، در حسابرسای راورتهای ماالی      منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است كه به  قضاوت حرفه

ی راورتهای ماالی باه عناوان ياک      اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسا دوره جاری، دارای بیشترين اهمیت بوده

ای  و اظهاارنظر جداگاناه   ،ندا اظهارنظر نسبت به رورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفتهمجموعه واحد، و به منظور 

 شود.   نسبت به اين مسائل ارائه نمی

 [  شودتوریف می 701 ]در اين قسمت، هر يک از مسائل عمده حسابرسی طبق استاندارد

 سایر اطالعات 

گازارش تفسایری ماديريت و ...     شاامل  “سااير اطالعاات  ”است. شركت  هبا هیئت مدير“ ساير اطالعات”ئولیت مس

 است.
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بت باه آن  سا نو بناابراين حساابرس    داردتسری ن“ ساير اطالعات”به  ،اظهارنظر اين موسسه نسبت به رورتهای مالی

 كند. نمیاطمینانی ارائه هیچ نوع 

 و“ سااير اطالعاات  ”باین  تشاخیص مغايرتهاای بااهمیات    باه منظاور   “ ير اطالعاات سا” مطالعهمسئولیت اين موسسه، 

، و يا مواردی است كه به نظر می رسد در جريان حسابرسی توسط حسابرس كس  شده شناخترورتهای مالی يا 

تیجاه  نبه اين  ، بر اساس كار انجام شده،در رورتیکه اين مؤسسهوجود دارد. “ ساير اطالعات”تحريفی بااهمیت در 

مطل  قابال  . در اين خصو ، بايد آن را گزارش كند، وجود دارد “ساير اطالعات”بااهمیت در  یكه تحريف دبرس

 وجود ندارد. گزارشی

 قبال صورتهای مالي هیئت مدیر  در های مسئولیت

 1باه مثاال تشاريحی     -شاود انجام مای  (1401 )تجديد نظر شده 700]در اين خصو ، گزارشگری طبق استاندارد 

 ( مراجعه شود. [1401 )تجديد نظر شده 700مندرج در استاندارد 

 حسابرس در حسابرسي صورتهای مالي های مسئولیت

 1باه مثاال تشاريحی     -شاود ( انجام مای 1401 )تجديد نظر شده 700]در اين خصو ، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود. [( 1401شده )تجديد نظر  700مندرج در استاندارد 

 ارش در مورد سایر الزامات قانوني و مقرراتيگز

 1باه مثاال تشاريحی     -شاود ( انجام می1401 )تجديد نظر شده 700گزارشگری طبق استاندارد  در اين خصو ، ]

 ( مراجعه شود.[1401 )تجديد نظر شده 700مندرج در استاندارد 

 

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

 شرايط ديگری در مؤسسه[

 

 شود[ معموال  در سربرگ مؤسسه حسابرسی درج می -]نشانی حسابرس
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شده در بورس شاامل اظهاارنظر    يرفتهشركت پذ يک یمال یرورتها یحسابرس: گزارش 2 يحیمثال تشر

 نکرده است. يافتگزارش خود در يخرا تا تار“ اطالعات يرسا” كه حسابرس يطینشده و در شرا يلتعد

 فروضات:م

اساتفاده   چارچوب ارائه منصفانهيک از  كهدر بورس  پذيرفته شده شركتيک كامل رورتهای مالی   مجموعه •

در ايان   600حسابرسای گاروه نیسات )يعنای اساتاندارد       ،حسابرسای شاده اسات. حسابرسای ماذكور     كند، می

 حسابرسی كاربرد ندارد(.

اردهای حسابداری )يک چارچوب با مقاراد عماومی(   رورتهای مالی توسط هیئت مديره شركت طبق استاند •

 تهیه شده است.

در قارارداد حسابرسای تورایف شاده      210هیئت مديره در قبال رورتهای مالی طباق اساتاندارد    های مسئولیت •

 است.

حسابرس بر اساس شواهد كس  شده، به اين نتیجاه رسایده اسات كاه ارائاه اظهاارنظر تعاديل نشاده )مقباول(           •

 .مناس  است

 1ای جامعه حسابداران رسامی اياران  آيین رفتار حرفه ،الزامات اخالقی مربوط كه در حسابرسی بکار رفته است •

 است.

، 570كس  شده به اين نتیجه رسیده است كه  با توجه به مفااد اساتاندارد    حسابرس بر اساس شواهد حسابرسی •

 اداماه توانايی شاركت باه    نسبت به  تواند ترديدی عمده ابهامی بااهمیت در ارتباط با رويدادها يا شرايطی كه می

 فعالیت ايجاد كند، وجود ندارد.

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

 .کرده استن دريافترا  گزارش تفسیری مديريت حسابرس •

 عهده دارد. طبق قوانین بهبر حسابرسی رورتهای مالی، مسئولیتهای گزارشگری ديگری  حسابرس، عالوه •

 

ای ساازمان حسابرسای    حرفه. بدیهی است در صورتیکه حسابرسی واحد تجاری توسط سازمان حسابرسی انجام شود، به آیین رفتار  1

 شود.می اشاره
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 گزارش حسابرس مستقل

 به مجم  عمومی عادی راحبان سهام شركت نمونه )سهامی عام(

 صورتهای ماليي حسابرسگزارش 

 ظهارنظرا

و راورتهای   14×1اسافند   29)سهامی عام( شامل رورت وضاعیت ماالی باه تااريخ      رورتهای مالی شركت نمونه

یرات در حقوق مالکانه، و جريانهای نقادی بارای ساال ماالی منتهای باه تااريخ        سود و زيان، سود و زيان جام ، تغی

 توسط اين مؤسسه حسابرسی شده است. ،تا ... 1مزبور، و يادداشتهای توضیحی 

و  14×1 اسافند  29در تااريخ  )ساهامی عاام(   شده، وضعیت ماالی شاركت نموناه     نظر اين مؤسسه، رورتهای مالی ياد به

هاای بااهمیات، طباق     مزباور، از تماام جنباه    نقادی آن را بارای ساال ماالی منتهای باه تااريخ       ی عملکرد مالی و جريانهاا 

 دهد. نحو منصفانه نشان می استانداردهای حسابداری، به

 اظهارنظر مباني

مؤسساه طباق ايان اساتانداردها      های مسئولیتحسابرسی اين مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. 

آياین   الزامات ی توریف شده است. اين مؤسسه طبقمال یرورتها یحسابرس درحسابرس  های مسئولیتدر بخش 

 هاای  مسائولیت و سااير  اسات  ای جامعه حسابداران رسمی ايران، مستقل از شركت نمونه )سهامی عاام(   رفتار حرفه

شده به عناوان    كس  اخالقی را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسی

 كافی و مناس  است.، مبنای اظهارنظر

 مسائل عمد  حسابرسي

ای حساابرس، در حسابرسای راورتهای ماالی      منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است كه به  قضاوت حرفه

ياک  اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسای راورتهای ماالی باه عناوان      دوره جاری، دارای بیشترين اهمیت بوده

ای  و اظهاارنظر جداگاناه   ،ندا اظهارنظر نسبت به رورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفتهمجموعه واحد، و به منظور 

 شود.   نسبت به اين مسائل ارائه نمی

 [  شودتوریف می 701 ]در اين قسمت، هر يک از مسائل عمده حسابرسی طبق استاندارد

 اليقبال صورتهای م هیئت مدیر  در های مسئولیت

 1باه مثاال تشاريحی     -شاود انجام مای  (1401 )تجديد نظر شده 700]در اين خصو ، گزارشگری طبق استاندارد 

 ( مراجعه شود. [1401 )تجديد نظر شده 700مندرج در استاندارد 
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 حسابرس در حسابرسي صورتهای مالي های مسئولیت

 1باه مثاال تشاريحی     -شاود ( انجام مای 1401 )تجديد نظر شده 700]در اين خصو ، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود. [( 1401شده )تجديد نظر  700مندرج در استاندارد 

 گزارش در مورد سایر الزامات قانوني و مقرراتي

گزارش تفسیری مديريت رعايت ارائه مبنی بر  96/ب/024/440الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ابالغیه 

 نشده است.

 -شود( انجام می1401شده )تجديد نظر  700در اين خصو ،گزارشگری طبق استاندارد موضوع فوق،  عالوه بر]

 ( مراجعه شود.[1401شده )تجديد نظر  700مندرج در استاندارد  1به مثال تشريحی 

 

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

 

 شود[ معموال  در سربرگ مؤسسه حسابرسی درج می -ابرس]نشانی حس
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شده در بورس شاامل اظهاارنظر    يرفتهشركت پذ يک یمال یرورتها یحسابرس: گزارش 3 يحیمثال تشر

 يرساا ” در یات بااهم يفای اسات كاه تحر   یدهرسا  یجاه نت يان كاه حساابرس باه ا    يطینشده و در شارا   يلتعد

 وجود دارد.“ اطالعات

 مفروضات:

اساتفاده   چارچوب ارائه منصفانهيک از  كه در بورسشده  يرفتهپذ شركتيک كامل رورتهای مالی   مجموعه •

در ايان   600حسابرسای گاروه نیسات )يعنای اساتاندارد       ،حسابرسای شاده اسات. حسابرسای ماذكور     كند، می

 حسابرسی كاربرد ندارد(.

يک چارچوب با مقاراد عماومی(   رورتهای مالی توسط هیئت مديره شركت طبق استانداردهای حسابداری ) •

 تهیه شده است.

در قارارداد حسابرسای تورایف شاده      210هیئت مديره در قبال رورتهای مالی طباق اساتاندارد    های مسئولیت •

 است.

حسابرس بر اساس شواهد كس  شده، به اين نتیجاه رسایده اسات كاه ارائاه اظهاارنظر تعاديل نشاده )مقباول(           •

 مناس  است.

 است. 1ای جامعه حسابداران رسمی ايرانآيین رفتار حرفه ،ی مربوط كه در حسابرسی بکار رفته استالزامات اخالق •

، 570كس  شده به اين نتیجه رسیده است كه  با توجه به مفااد اساتاندارد    یحسابرسحسابرس بر اساس شواهد  •

 اداماه توانايی شاركت باه    نسبت به  تواند ترديدی عمده ابهامی بااهمیت در ارتباط با رويدادها يا شرايطی كه می

 فعالیت ايجاد كند، وجود ندارد.

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

 اطالعات وجود دارد. يردر سا یتیبااهم يفاست كه تحر یدهرس یجهنت ينحسابرس به ا •

 به عهده دارد. ینطبق قوان یزگری ديگری نحسابرس، عالوه بر حسابرسی رورتهای مالی، مسئولیتهای گزارش •

 

ای ساازمان حسابرسای    حرفهسازمان حسابرسی انجام شود، به آیین رفتار  . بدیهی است در صورتیکه حسابرسی واحد تجاری توسط 1

 شود.می اشاره
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 گزارش حسابرس مستقل

 به مجم  عمومی عادی راحبان سهام شركت نمونه )سهامی عام(

 صورتهای ماليي حسابرسگزارش 

 ظهارنظرا

و راورتهای   14×1اسافند   29)سهامی عام( شامل رورت وضاعیت ماالی باه تااريخ      رورتهای مالی شركت نمونه

زيان جام ، تغییرات در حقوق مالکانه، و جريانهای نقادی بارای ساال ماالی منتهای باه تااريخ        سود و زيان، سود و 

 توسط اين مؤسسه حسابرسی شده است. ،تا ... 1مزبور، و يادداشتهای توضیحی 

و  14×1 اسافند  29در تااريخ  )ساهامی عاام(   شده، وضعیت ماالی شاركت نموناه     نظر اين مؤسسه، رورتهای مالی ياد به

هاای بااهمیات، طباق     مزباور، از تماام جنباه    نقادی آن را بارای ساال ماالی منتهای باه تااريخ       مالی و جريانهاای  عملکرد 

 دهد. نحو منصفانه نشان می استانداردهای حسابداری، به

 ي اظهارنظرنمبا

مؤسساه طباق ايان اساتانداردها      های مسئولیتحسابرسی اين مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. 

آياین   الزامات ی توریف شده است. اين مؤسسه طبقمال یرورتها یحسابرس درحسابرس  های مسئولیتر بخش د

 هاای  مسائولیت و سااير  اسات  ای جامعه حسابداران رسمی ايران، مستقل از شركت نمونه )سهامی عاام(   رفتار حرفه

شده باه عناوان    شواهد حسابرسی كس  اخالقی را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه

 كافی و مناس  است.، مبنای اظهارنظر

 مسائل عمد  حسابرسي

ای حساابرس، در حسابرسای راورتهای ماالی      منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است كه به  قضاوت حرفه

الی باه عناوان ياک    اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسای راورتهای ما   دوره جاری، دارای بیشترين اهمیت بوده

ای  و اظهاارنظر جداگاناه   ،ندا اظهارنظر نسبت به رورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفتهمجموعه واحد، و به منظور 

 شود.   نسبت به اين مسائل ارائه نمی

 [  شودتوریف می 701 ]در اين قسمت، هر يک از مسائل عمده حسابرسی طبق استاندارد

 سایر اطالعات 

شاامل گازارش تفسایری ماديريت و ...     “ سااير اطالعاات  ”با هیئت مديره شركت است. “ اطالعات ساير”مسئولیت 

 است.
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تسری ندارد و بناابراين حساابرس نسابت باه آن     “ ساير اطالعات”اظهارنظر اين موسسه نسبت به رورتهای مالی، به 

 كند. هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی

و “ سااير اطالعاات  ”باه منظاور تشاخیص مغايرتهاای بااهمیات باین        “ساير اطالعاات ”مسئولیت اين موسسه، مطالعه 

رورتهای مالی يا شناخت كس  شده توسط حسابرس در جريان حسابرسی، و يا مواردی است كه به نظر می رسد 

وجود دارد. در رورتیکه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتیجاه  “ ساير اطالعات”تحريفی بااهمیت در 

وجاود دارد، باياد آن را گازارش كناد. همانگوناه كاه در اداماه        “ سااير اطالعاات  ”ه تحريفی بااهمیات در  برسد ك

 مشخص گرديده است، موسسه به اين نتیجه رسیده است كه تحريفی بااهمیت در ساير اطالعات وجود دارد.

 ]شود.تحريف بااهمیت مشخص شده در اينجا توریف می[

 ل صورتهای ماليقبا هیئت مدیر  در های مسئولیت

 1باه مثاال تشاريحی     -شاود انجام مای  (1401 )تجديد نظر شده 700]در اين خصو ، گزارشگری طبق استاندارد 

 ( مراجعه شود. [1401 )تجديد نظر شده 700مندرج در استاندارد 

 حسابرس در حسابرسي صورتهای مالي های مسئولیت

 1باه مثاال تشاريحی     -شاود ( انجام مای 1401 نظر شده )تجديد 700]در اين خصو ، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود. [( 1401شده )تجديد نظر  700مندرج در استاندارد 

 گزارش در مورد سایر الزامات قانوني و مقرراتي

 1باه مثاال تشاريحی     -شاود ( انجام می1401 )تجديد نظر شده 700طبق استاندارد  ، گزارشگریدر اين خصو  ]

 [( مراجعه شود.1401 )تجديد نظر شده 700دارد مندرج در استان

 

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

 شرايط ديگری در مؤسسه[

 

 شود[ معموال  در سربرگ مؤسسه حسابرسی درج می -]نشانی حسابرس
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ه در باورس شاامل   شاد  يرفتاه شاركت پذ  يک یقیتلف یمال یرورتها یحسابرس: گزارش 4 يحیمثال تشر

 یاز راورتها  یات قلام بااهم  يک یدگیدر دامنه رس يتكه وجود محدود يطیاظهارنظر مشروط و در شرا

 اثرگذار است. یزن“ اطالعات يرسا” بر یقی،تلف یمال

 مفروضات:

 تلفیقای يک شركت پذيرفته شده در بورس شامل رورتهای ماالی  های مالی تلفیقی  كامل رورت  مجموعه •

حسابرسی شده اسات. گاروه شاامل     كند، كه از يک چارچوب ارائه منصفانه استفاده می شركتو جداگانه 

 در اين حسابرسی كاربرد دارد(. 600شركت ارلی و شركتهای فرعی آن است )يعنی استاندارد 

هیئت مديره برای تهیه رورتهای مالی تلفیقی از استانداردهای حسابداری )يک چارچوب با مقاراد عماومی(    •

 تفاده كرده است.اس

در قارارداد حسابرسای تورایف     210طبق استاندارد  تلفیقیدر قبال رورتهای مالی  هیئت مديره های مسئولیت •

 شده است.

در ياک  گاروه  گذاری  حسابرس، كس  شواهد حسابرسی كافی و مناس  در خصو  سرمايهپیگیری  به رغم •

مقادورنبودن كسا  شاواهد    شود آثاار احتماالی   می پذير نشده است. فرضامکانوابسته خارجی  تجاری واحد

)يعنای اظهاارنظر مشاروط     ، بااهمیت ولی غیرفراگیر اسات تلفیقی های مالی تبر رور حسابرسی كافی و مناس 

 مناس  است(.

 .است 1ايرانجامعه حسابداران رسمی ای  آيین رفتار حرفه رفته است،حسابرسی بکار  درالزامات اخالقی مربوط كه  •

، 570با توجاه باه مفااد اساتاندارد     كس  شده به اين نتیجه رسیده است كه حسابرسی شواهد  براساسبرس حسا •

اداماه   شاركت باه  توانايی  نسبت به  عمده یترديد تواندیبا رويدادها يا شرايطی كه م ارتباطدر  بااهمیتی ابهام

 ايجاد كند، وجود ندارد. فعالیت

 رسانی شده است. اطالع 701 حسابرسی طبق استاندارد سائل عمدهم •

ای كه ساب  اظهاارنظر مشاروط نسابت باه راورتهای ماالی        مسئلهكرده و  يافتاطالعات را در يرحسابرس سا •

 .دهد تحت تأثیر قرار می را نیز “ساير اطالعات“شده است،  گروه و جداگانه شركت

به عهاده   ینطبق قوان یزری ديگری ن، مسئولیتهای گزارشگتلفیقی حسابرس، عالوه بر حسابرسی رورتهای مالی •

 دارد.

 

ای ساازمان حسابرسای    حرفه. بدیهی است در صورتیکه حسابرسی واحد تجاری توسط سازمان حسابرسی انجام شود، به آیین رفتار  1

 شود.می اشاره
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 گزارش حسابرس مستقل

 به مجم  عمومی عادی راحبان سهام شركت نمونه )سهامی عام(

 و جداگانه شرکت تلفیقي صورتهای ماليي حسابرسگزارش 

 اظهار نظر مشروط

گاروه و   یقای تلف عاام( شاامل راورتهای وضاعیت ماالی      ینمونه )ساهام  و جداگانه شركت تلفیقیرورتهای مالی 

و راورتهای ساود و زياان، ساود و زياان جاام ، تغییارات در حقاوق          14×1اسافند   29تااريخ   به جداگانه شركت

برای سال مالی منتهی باه تااريخ مزباور، و يادداشاتهای      گروه و جداگانه شركتمالکانه، و جريانهای نقدی تلفیقی 

 توسط اين مؤسسه حسابرسی شده است. ،تا ... 1توضیحی 

استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بخش مبانی اظهاارنظر مشاروط، راورتهای ماالی يااد       ظر اين مؤسسه، بهن به

گاروه  ، و عملکرد مالی و جريانهای نقدی 14×1  اسفند 29در تاريخ  گروه و جداگانه شركتوضعیت مالی  ،شده

هاای بااهمیات، طباق اساتانداردهای      هرا برای ساال ماالی منتهای باه تااريخ مزباور، از تماام جنبا         و جداگانه شركت

 دهد. منصفانه نشان می نحو بهحسابداری، 

 اظهار نظر مشروط مباني

شده اسات( در   )واحد تجاری وابسته خارجی كه طی سال تحصیل“ الف”گذاری شركت نمونه در شركت  سرمايه

نعکس شده، و سهم شركت نموناه  میلیارد ريال م  به مبلغ ... 14×1اسفند  29تاريخ  به رورت وضعیت مالی تلفیقی

منتهای باه تااريخ     بارای ساال   گاروه مبلغ ... میلیارد ريال در رورت ساود و زياان    به“ الف”از سود خالص شركت 

دلیال محادوديت در دسترسای باه اطالعاات ماالی، ماديران اجرايای و          مزبور گزارش شده است. ايان مؤسساه باه   

گاذاری   ی كافی و مناسا  در ماورد مبلاغ دفتاری سارمايه     ، قادر به كس  شواهد حسابرس“الف”حسابرس شركت 

 “الاف ”خاالص شاركت    ساود  ازنمونه ، و سهم شركت 14×1 اسفند 29 خيتار در “الف”نمونه در شركت  شركت

میسر نگردياده  رورتهای مالی تلفیقی  نتیجه، تعیین تعديالت احتمالی از اين بابت بر نبوده است. در 14×1در سال 

 است.

مؤسساه طباق ايان اساتانداردها      های مسئولیتمؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. حسابرسی اين 

توریف شده است. ايان   و جداگانه شركت تلفیقی یمال یرورتها یحسابرسدر حسابرس  های مسئولیتدر بخش 

و ساااير ت اسااای جامعااه حسااابداران رساامی ايااران، مسااتقل از گااروه   مؤسسااه طبااق الزامااات آيااین رفتااار حرفااه 

  اخالقی را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسی كسا   های مسئولیت

 كافی و مناس  است. ،شده به عنوان مبنای اظهارنظر مشروط
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 مسائل عمد  حسابرسي

برسای راورتهای ماالی    ای حساابرس، در حسا  منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است كه به  قضاوت حرفه

اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسای راورتهای ماالی باه عناوان ياک       دوره جاری، دارای بیشترين اهمیت بوده

ای  و اظهاارنظر جداگاناه   ،ندا اظهارنظر نسبت به رورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفتهمجموعه واحد، و به منظور 

مساائل زيار باه    مسائل درج شده در بخاش مباانی اظهاارنظر مشاروط،      عالوه برشود.  نسبت به اين مسائل ارائه نمی

 :اندشود، تعیین شدهرسانی میعنوان مسائل عمده حسابرسی كه در گزارش حسابرس اطالع

 [  شودتوریف می 701 ]در اين قسمت، هر يک از مسائل عمده حسابرسی طبق استاندارد

 سایر اطالعات 

شاامل گازارش تفسایری ماديريت و ...     “ ساير اطالعاات ”مديره شركت است.   با هیئت“ ساير اطالعات”مسئولیت 

 است.

تسری ندارد و بناابراين حساابرس نسابت باه آن     “ ساير اطالعات”اظهارنظر اين موسسه نسبت به رورتهای مالی، به 

 كند. هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی

و “ سااير اطالعاات  ”مغايرتهاای بااهمیات باین    باه منظاور تشاخیص    “ ساير اطالعاات ”مسئولیت اين موسسه، مطالعه 

رورتهای مالی يا شناخت كس  شده توسط حسابرس در جريان حسابرسی، و يا مواردی است كه به نظر می رسد 

وجود دارد. در رورتیکه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتیجاه  “ ساير اطالعات”تحريفی بااهمیت در 

وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطور كه در بخاش مباانی   “ ساير اطالعات”در  برسد كه تحريفی بااهمیت

اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسی كافی و مناس  درماورد مبلاغ دفتاری    

ت كند. درياف“ الف”، و سهم شركت نمونه از سود خالص شركت “الف”سرمايه گذاری شركت نمونه در شركت 

از “ سااير اطالعاات  ”تواند نتیجه گیاری كناد كاه     بنابراين، اين موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطالعات الزم، نمی

 اين بابت حاوی تحريف بااهمیت است يا خیر.
 قبال صورتهای مالي هیئت مدیر  در های مسئولیت

 1باه مثاال تشاريحی     -شاود نجام مای ا (1401 )تجديد نظر شده 700]در اين خصو ، گزارشگری طبق استاندارد 

 ( مراجعه شود. [1401 )تجديد نظر شده 700مندرج در استاندارد 

 حسابرس در حسابرسي صورتهای مالي های مسئولیت

 2باه مثاال تشاريحی     -شاود ( انجام مای 1401 )تجديد نظر شده 700]در اين خصو ، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود. [( 1401شده ر )تجديد نظ 700مندرج در استاندارد 
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 گزارش در مورد سایر الزامات قانوني و مقرراتي

 2باه مثاال تشاريحی     -شاود ( انجام می1401 )تجديد نظر شده 700طبق استاندارد  ، گزارشگریدر اين خصو  ]

 ( مراجعه شود.[1401 )تجديد نظر شده 700مندرج در استاندارد 

 

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

 شرايط ديگری در مؤسسه[

 

 شود[ معموال  در سربرگ مؤسسه حسابرسی درج می -]نشانی حسابرس
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شاده در باورس شاامل     يرفتاه شاركت پذ  يک یقیتلف یمال یرورتها یحسابرس: گزارش 5 يحیمثال تشر

 یزن “ساير اطالعات”بر  یقیتلف یالم یكه اظهارنظر مردود نسبت به رورتها يطیاظهارنظر مردود و در شرا

 اثرگذار است.

 مفروضات:

 و جداگاناه   تلفیقای  در بورس شامل رورتهای ماالی  شده رفتهيپذ مجموعه كامل رورتهای مالی تلفیقی يک شركت

شاامل شاركت ارالی و    گاروه  كناد، حسابرسای شاده اسات.      كه از يک چارچوب ارائه منصفانه استفاده می شركت

 كاربرد دارد(.در اين حسابرسی  600استاندارد  یعنياست ) ی آنفرعشركتهای 

 ( یچارچوب با مقاراد عماوم   يک) یحسابدار یاز استانداردها تلفیقی یمال یرورتها یهته یبرا يرهمد هیئت

 استفاده كرده است.

 ف در قارارداد حسابرسای تورای    210استاندارد  ی طبققیتلف یمال یدر قبال رورتها هیئت مديره های مسئولیت

 .شده است

 شود كه ايان   است. فرض می  دلیل عدم تلفیق يک واحد تجاری فرعی، تحريف شده رورتهای مالی تلفیقی به

تحريف بااهمیت و فراگیار )اساسای( باشاد )يعنای اظهاارنظر ماردود مناسا  اسات(. تعیاین آثاار تحرياف بار             

 رورتهای مالی تلفیقی امکانپذير نیست.

 است. 1ای جامعه حسابداران رسمی ايران سابرسی بکار رفته است، آيین رفتار حرفهالزامات اخالقی مربوط كه در ح 

 570است كه با توجه باه مفااد اساتاندارد     یدهرس یجهنت ينكس  شده به ا یحسابرس بر اساس شواهد حسابرس ،

شاركت باه اداماه     يینسبت به توانا  عمده يدیترد تواند یكه م يطیشرا يا يدادهادر ارتباط با رو یتبااهم یابهام

 كند، وجود ندارد. يجادا یتفعال

 شده است. یرسان اطالع 701طبق استاندارد  یمسائل عمده حسابرس 

 ی قیتلف یمال ینسبت به رورتها ردودكه سب  اظهارنظر م ای مسئلهكرده و  يافتاطالعات را در يرحسابرس سا

 دهد.قرار می ریثأتحت ترا نیز  “ساير اطالعات”، شده است

 به عهده دارد. ینطبق قوان یزمسئولیتهای گزارشگری ديگری ن ،یقیرس، عالوه بر حسابرسی رورتهای مالی تلفحساب 

 

 

   شود. ای سازمان حسابرسی اشاره می ان حسابرسی انجام شود، به آيین رفتار حرفهبديهی است در رورتیکه حسابرسی واحد تجاری توسط سازم .1



 720استاندارد حسابرسي 

 مسئولیتهای حسابرس در قبال سایر اطالعات

 (1401)تجدیدنظر شده 

39 

 

 گزارش حسابرس مستقل

 نمونه )سهامی عام(به مجم  عمومی عادی راحبان سهام شركت 

 و جداگانه شرکت تلفیقيصورتهای مالي ي حسابرسگزارش 

 اظهارنظر مردود

گاروه و   تلفیقای  نمونه )ساهامی عاام( شاامل راورتهای وضاعیت ماالی       و جداگانه شركت تلفیقیرورتهای مالی 

و راورتهای ساود و زياان، ساود و زياان جاام  ، تغییارات در حقاوق          14×1اسافند   29تاريخ  به جداگانه شركت

دداشاتهای  برای سال مالی منتهی باه تااريخ مزباور، و يا    گروه و جداگانه شركتمالکانه، و جريانهای نقدی تلفیقی 

 توسط اين مؤسسه حسابرسی شده است. ،تا ... 1توضیحی 

نظر ماردود، راورتهای ماالی يااد      مبانی اظهاربخش مندرج در  مسئلهدلیل اساسی بودن آثار  نظر اين مؤسسه، به به

گاروه  ، و عملکرد مالی و جريانهای نقادی  14×1 اسفند 29در تاريخ  گروه و جداگانه شركتشده، وضعیت مالی 

منصافانه نشاان    نحاو  باه طبق استانداردهای حساابداری،  را برای سال مالی منتهی به تاريخ مزبور  جداگانه شركتو 

 دهد. نمی

 مباني اظهار نظر مردود

تشريح شده است، شركت نمونه، رورتهای مالی شركت فرعی الف را كاه   …همانگونه كه در يادداشت توضیحی 

مقادور نباودن تعیاین ارزشاهای منصافانه برخای دارايیهاا و بادهیهای         دلیال   تحصیل شده اسات، باه   14×0در سال 

گاذاری باه بهاای     بااهمیت آن در تاريخ تحصیل، در رورتهای مالی گروه تلفیق نکرده است. در نتیجه، اين سرمايه

تمام شده در رورتهای مالی گروه منعکس گردياده اسات. طباق اساتانداردهای حساابداری، شاركت نموناه باياد         

كارد. در راورت تلفیاق     تلفیاق مای  بار اسااس مباالغ غیرقطعای     عی الاف را در راورتهای ماالی گاروه،     شركت فر

طاور   رورتهای مالی شركت فرعی الف در رورتهای مالی گاروه، بسایاری از عنارار راورتهای ماالی گاروه باه       

كت مزباور  آثاار ماالی ناشای از عادم تلفیاق راورتهای ماالی شار         تعیاین دقیاق   گرفات.  اساسی تحت تأثیر قرار می

 است. امکانپذير نبوده

مؤسساه طباق اساتانداردهای     هاای  مسائولیت حسابرسی اين مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده اسات.  

تورایف بیاان    و جداگاناه شاركت   تلفیقای  یمال یرورتها یحسابرس درحسابرس  های مسئولیتمذكور در بخش 

ای جامعه حسابداران رسمی اياران، مساتقل از گاروه اسات و      فهشده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيین رفتار حر

اخالقی را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كاه شاواهد حسابرسای     های مسئولیتساير 

 شده به عنوان مبنای اظهارنظر مردود، كافی و مناس  است. كس 
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 مسائل عمد  حسابرسي

ای حساابرس، در حسابرسای راورتهای ماالی      ی، مسائلی است كه به  قضاوت حرفهمنظور از مسائل عمده حسابرس

اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسای راورتهای ماالی باه عناوان ياک       دوره جاری، دارای بیشترين اهمیت بوده

ای  گاناه و اظهاارنظر جدا  ،ندا اظهارنظر نسبت به رورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفتهمجموعه واحد، و به منظور 

شود. عالوه بر مسائل توریف شده در بخش مبنای اظهارنظر ماردود، مساائل زيار باه      نسبت به اين مسائل ارائه نمی

 :اندشود، تعیین شدهرسانی میعنوان مسائل عمده حسابرسی كه در گزارش حسابرس اطالع

 [  شودتوریف می 701 ]در اين قسمت، هر يک از مسائل عمده حسابرسی طبق استاندارد

 سایر اطالعات 

شاامل گازارش تفسایری ماديريت و ...     “ ساير اطالعاات ”با هیئت  مديره شركت است. “ ساير اطالعات”مسئولیت 

 است.

تسری ندارد و بناابراين حساابرس نسابت باه آن     “ ساير اطالعات”اظهارنظر اين موسسه نسبت به رورتهای مالی، به 

 كند. هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی

و “ سااير اطالعاات  ”باه منظاور تشاخیص مغايرتهاای بااهمیات باین       “ ساير اطالعاات ”یت اين موسسه، مطالعه مسئول

رورتهای مالی يا شناخت كس  شده توسط حسابرس در جريان حسابرسی، و يا مواردی است كه به نظر می رسد 

كار انجام شده، به اين نتیجاه   وجود دارد. در رورتیکه اين مؤسسه، بر اساس“ ساير اطالعات”تحريفی بااهمیت در 

وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطور كه در بخاش مباانی   “ ساير اطالعات”برسد كه تحريفی بااهمیت در 

را در رورتهای مالی گروه، بر اساس مبالغ “ الف”اظهارنظر مردود عنوان گرديد، شركت نمونه بايد شركت فرعی 

باه دلیال عادم تلفیاق شاركت      “ سااير اطالعاات  ”ه به اين نتیجه رسیده است كه غیرقطعی تلفیق می كرد. اين موسس

 به شرح مندرج در بخش مبانی اظهارنظر مردود، حاوی تحريف اساسی است.“ الف”فرعی 
 قبال صورتهای مالي هیئت مدیر  در های مسئولیت

 2باه مثاال تشاريحی     -شاود انجام مای  (1401 )تجديد نظر شده 700]در اين خصو ، گزارشگری طبق استاندارد 

 ( مراجعه شود. [1401 )تجديد نظر شده 700مندرج در استاندارد 

 حسابرس در حسابرسي صورتهای مالي های مسئولیت

 2باه مثاال تشاريحی     -شاود ( انجام مای 1401 )تجديد نظر شده 700]در اين خصو ، گزارشگری طبق استاندارد 

 مراجعه شود. [( 1401شده )تجديد نظر  700مندرج در استاندارد 
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 گزارش در مورد سایر الزامات قانوني و مقرراتي

 1باه مثاال تشاريحی     -شاود ( انجام می1401 )تجديد نظر شده 700طبق استاندارد  ، گزارشگریدر اين خصو  ]

 ( مراجعه شود.[1401 )تجديد نظر شده 700مندرج در استاندارد 

 

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

 

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

 


