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 لیاتک

 اربردکدامنه 
ن ی ش ده اس ت. ا ، مط ر یم ال یصورتها ین و مقررات در حسابرسیرعایت قوان یابیخصوص ارزت حسابرس درین استاندارد، مسئولیدر ا . 1

خص وص و  هب ا مق ررات ی ن یت قوانیطور مشص  برای آزمون رعا ه در آن حسابرس بهک یبصشنانیر خدمات اطمیمورد سا استاندارد در
 اربرد ندارد.کشود، ار گمارده میکارائه گزارش درباره آن ب

 ن و مقرراتیاثر قوان
م است، چارچوب قانونی و مقررات ی کتجاری حا ه بر واحدک ین و مقرراتیبسیار متفاوت است. قوان یمال ین و مقررات بر صورتهایاثر قوان . 2

ه ک قرراتی ما ین یر قوانیاسدارند.  یمال یبر مبالغ و موارد افشا در صورتها ا مقررات اثری مستقیمین یقوان یدهد. مفاد برخیل میکرا تش آن
ب ر  میباشد، اثری مس تقار خود میک و سبکانجام  تجاری مطابق آن مجاز به ه واحدکا الزاماتی یباید توسط مدیران اجرایی رعایت شوند، 

ه ت اب  ک نن د کیمتهای داروس ازی( در ص نای ی ف الی ت کها و شرکواحدهای تجاری )مانند بانتجاری ندارند. برخی  واحد یمال یصورتها
ن ی، قوانقبیل جاری )ازبه ف الیتهای ت ن و مقررات عمومی مربوطیتجاری، صرفاً تاب  قوان یای هستند. سایر واحدهامقررات خاص و گسترده

دن ش مه یتواند به جرین و مقررات میت قوانیرعا باشند. عدمو تأمین اجتماعی( میار کار و قوانین کبه ایمنی و بهداشت  و مقررات مربوط
 داشته باشد. یمال یبر صورتها یتین است اثر بااهمکه ممکامدهای دیگری منجر شود یا پیتجاری، دعاوی حقوقی  واحد

 (6  تا ت 1 : بندهای تک)رن و مقررات یت قوانیت رعایمسئول
ه مب الغ و م وارد افش ا در ک  ین و مقررات یت قوانین و مقررات، شامل رعایتجاری طبق قوان ات واحدیان از انجام عملسب اطمینکمسئولیت  . 3

 ان راهبری، است.کاجرایی، با نظارت ار عهده مدیران نند، بهکتجاری را ت یین می واحد یمال یصورتها

 ت حسابرسیمسئول
ت قوانین و مقررات طراحی یرعا دلیل عدم به یمال یت صورتهایف بااهمیدر تشصی  تحر به حسابرس کمک ین استاندارد برایالزامات ا . 4

لی ه کت ی رعا د عدمتوان از وی انتظار داشت مواریحال مسئولیت پیشگیری از موارد عدم رعایت با حسابرس نیست و نم این شده است. با
 ند.کشف کن و مقررات را یقوان

از تقل ب  یت ناشیف بااهمیمجموعه واحد، از تحر کیعنوان  ، بهیمال یم قول از عاری بودن صورتها نانیاطم سبکمسئولیت حسابرس،  . 5
ل ی دل ده د. ب هیتوج ه ق رار م  مرب وط را م ورد یو مقررات  ی، چ ارچوب ق انونیم ال یص ورتها یوی در انج ام حسابرس  1ا اشتباه است.ی

ن خط ر ی ریزی و انج ام ش ود، انح و مناس ب برنام ه دهای حسابرس ی ب ه، حتی اگر حسابرس ی طب ق اس تانداریحسابرس یذات یتهایمحدود
لی چون یبه دال ن و مقررات، بنایخصوص قوان در 2شف نشود.ک یمال یت در صورتهایبااهم یفهایتحر یه برخکر وجود دارد یناپذ اجتناب
 شتر است:یت، بیبااهم یفهایشف تحرکحسابرس در  ییبر توانا یذات یتهایر، آثار بالقوه محدودیموارد ز

 دارند و توسط ن یمال یرتهاصوه م موالً اثر بااهمیتی بر کتجاری، قوانین و مقررات فراوانی وجود دارد  ات واحدیارتباط با عمل اساساً در
 شوند.تجاری تشصی  داده نمی گزارشگری مالی واحد به مربوط یاطالعات یستمهایس

  م  امالت،  در ثب ت ی، ج  ل، قص ور عم دیردن آن باش د، مانن د تب انک ی ب رای پنه ان است همراه با اقدامات نکمم تیرعا عدمموارد
 ا ارائه عمدی اطالعات نادرست به حسابرس.یران اجرایی ینترلها توسط مدک یگذار رپایز

 با مراج  ذیصال  قانونی است. از مصادیق عدم رعایت است، خصوص بهف ل  کف ل یا تر که آیا یکتشصی  نهایی این 

تم ال آگ اه ش دن مت ر باش د، احک یم ال یس در ص ورتهاکت با م امالت و سایر رویدادهای من یرعا قدر ارتباط موارد عدم  هرم موالً
 شود.متر میکحسابرس از وجود این موارد یا تشصی  آنها 

 ز شده است:یشر  زیر، متما ن و مقررات بهیارتباط با رعایت دو گروه مصتلف از قوان حسابرس در یتهاین استاندارد، مسئولیدر ا . 6
ار و ت أمین ک ، یاتی ن و مق ررات مالیدارن د، مانن د ق وان یم ال یت در ص ورتهای م بر مبالغ و موارد افشای بااهمیمستق ه اثریک ین و مقرراتیقوان   الف

 مراج ه شود(، و 13)به بند  اجتماعی
 یاس ت ب را نک ت آنه ا ممی ن رعاکندارن د، ل ی یم ال یا در ص ورتهام بر مبالغ و موارد افشیمستق ه اثریک ین و مقرراتیر قوانیسا   ب

مثال،  یباشد )برا یت، اساسیا اجتناب از جرائم بااهمیار، ک و سبکدر ادامه  یتجار واحد یی، توانایتجار واحد یاتیعمل یهاجنبه
ب ر  یتیر ب ااهماست اث نکمم یقرراتن و مین قوانیت چنیرعا (. عدمیطیمح ستیت مقررات زیا رعایت شرایط پروانه ف الیت، یرعا

 مراج ه شود(. 14داشته باشد )به بند  یمال یصورتها
ن و یخص وص ق وان ت حس ابرس درین شده است. مسئولییت  یور، الزامات متفاوتکن و مقررات مذیگروه از قوان هر ین استاندارد، برایدر ا . 7

                                                                                                                                                                                          
 

 5بند  ،“(1391شده  )تجدیدنظر یحسابرس یطبق استانداردها یحسابرس مستقل و انجام حسابرس یلکاهداف ”، 200 یاستاندارد حسابرس. 1
 49-و ت 48-های ت، بند200 یاستاندارد حسابرس .2
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خص وص  ت حس ابرس دریت مفاد آنها است. مسئولیو مناسب درباره رعا یافک یسب شواهد حسابرسکالف،  - 6شده در بند  مقررات یاد
ت ق وانین و یرعا به تشصی  موارد عدم کمک یخاص برا یحسابرس یروشها یاجرا ب، محدود به - 6شده در بند  ن و مقررات یادیقوان

 داشته باشد. یمال یبر صورتها یتیاست اثر بااهم نکه ممکمقرراتی است 
ش ده ب ا ه دف  اجرا یحسابرس یر روشهایان دارد ساکه امکن موضوع است یبرابر ا در یاریاندارد، حسابرس ملزم به حفظ هشن استیطبق ا . 8

ن د. کان ی حس ابرس نما یت را برایرعا به عدم کوکا موارد مشیت یرعا از موارد عدم ییهابتواند نمونه یمال یبه صورتها اظهارنظر نسبت
زان یتوجه به م با 1الزامی شده است، 200ه در استاندارد ک ، مطابق آنچهیدر تمام مراحل حسابرس یاد حرفهیزمینه، حفظ نگرش ترد این در
 است. اهمیت حائزتجاری،  بر واحد ن و مقررات مؤثریقوان

 خ اجرایتار
 االجراست.شود، الزمیوع ماز آن شر و پس 1395آنها از اول فروردین  یه دوره مالک یمال یصورتها یحسابرس ین استاندارد برایا . 9

 اهداف
 شر  زیر است: اهداف حسابرس به . 10

م ب ر مب الغ و م وارد یمس تق رود اث ریه عموم اً انتظ ار م یک ین و مقرراتیت مفاد قوانیو مناسب درخصوص رعا یافک یسب شواهد حسابرسک   الف
 دارند، یمال یت در صورتهایافشای بااهم

ب ر  یتیاس ت اث ر ب ااهم نک ه ممک  ین و مقررات یر ق وانیت س ای رعا ب ه تش صی  م وارد ع دم کمک یص براخا یحسابرس یروشها یاجرا    ب
 داشته باشند، و یمال یصورتها

 مشص  شده است. یجریان حسابرس ه درکمقرراتی  و نیت قوانیرعا به عدم کوکا موارد مشیت یرعا برخورد مناسب با موارد عدم   پ

 فیتعر
 رفته است: ارکر با م نای مشص  شده برای آن بیستاندارد، اصطال  زن ایاهداف ا یبرا . 11

د عدم رعای ت م است. موارکن و مقررات حایه خالف قوانکتجاری  ا به عمد توسط واحدیسهو  ف لی به کانجام ف ل یا تر ـ تیرعا عدم
ا ی ی اجرای  رانیم د ان راهبری،کتجاری توسط ار حدابت وایا به نیشود ا توسط آن انجام مییتجاری  نام واحد ه بهکاست  یشامل م امالت

، ان راهب ریک رتج اری( ا )غیرم رتبط ب ا ف الیته ای تج اری واح د ین استاندارد، تصلفات شصصیت در ایرعا شود. عدمنان انجام میکارک
 رد.یگبرنمی تجاری را در نان واحدکارکا یاجرایی  رانیمد

 الزامات

 مقررات ن ویت قوانیحسابرس از رعا یابیارز
 ند:کسب ک یلکر شناخت ید از موارد زیبا 3152ط آن طبق استاندارد یتجاری و مح سب شناخت از واحدکاز فرایند  یعنوان بصش حسابرس به . 12

 ند، وکیت میتجاری در آن ف ال ه واحدک یا بصشیتجاری و صن ت  بر واحد مکچارچوب قانونی و مقرراتی حا   الف
 (.7-: بند تکتجاری. )ر چارچوب توسط واحدچگونگی رعایت این    ب

دارند،  یمال یت در صورتهایم بر مبالغ و موارد افشای بااهمیمستق ه م موالً اثریک ین و مقرراتیت مفاد قوانید درخصوص رعایحسابرس با . 13
 (8   : بند تکند. )رکسب کو مناسب  یافک یشواهد حسابرس

م یمس تق است اثری نکه ممک ین و مقرراتیر قوانیت سایرعا آن، موارد عدم کمکند تا به کرا اجرا ر یز یحسابرس ید روشهایحسابرس با . 14
 (10   و ت 9  : بندهای تکداشته باشند، مشص  شود: )ر یمال یبر صورتها

تجاری رعایت  ط واحدن و مقررات توسیه آیا این قوانکان راهبری، درباره اینکصورت لزوم ار ران اجرایی، و دریجو از مد و پرس   الف
 شوند یا خیر، ومی

 )درصورت وجود(. ینندگان پروانه ف الیت یا سایر مراج  ذیصال  قانونکشده با صادر اتبات انجامکوارسی م   ب

 ش ده بتوان د م وارد اج را یحسابرس  یر روش هایان دارد س اک ه امک ن موضوع هشیار باشد یبه ا ، نسبتیجریان حسابرس د دریحسابرس با . 15
 (11-: بند تکند. )رکان یحسابرس نما یت قوانین و مقررات را برایرعا به عدم کوکا موارد مشیت یرعا عدم

ش ده  ه تم امی م وارد مش ص ک ب ر این ند مبنیکتبی دریافت کان راهبری، تأییدیه کران اجرایی، و درصورت لزوم ارید از مدیحسابرس با . 16
گرفت، به توجه قرار می مورد یمال یه صورتهایه آثار آنها باید هنگام تهکقوانین و مقررات  تیرعا به عدم کوکا موارد مشیت یرعا عدم

                                                                                                                                                                                          
 

 15بند ، 200 یاستاندارد حسابرس .1
 11بند  ،(“1393شده  )تجدیدنظر ط آنیتجاری و مح ق شناخت واحدیت ازطریف بااهمیتحر یتشصی  و ارزیابی خطرها” ،315 یاستاندارد حسابرس .2
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 (12-: بند تکاطالع حسابرس رسیده است. )ر
، 16ت ا  12 یور در بندهاکجز روشهای مذ ت، حسابرس بهیرعا به عدم کوکا موارد مشیت مشص  شده یرعا صورت نبود موارد عدم در . 17

 حسابرسی دیگری برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات نیست. یروشها یاجرا ملزم به

 تیرعا به عدم کوکا موارد مشیت مشخص شده یرعا در برخورد با موارد عدم یحسابرس یروشها
 (13-د ت: بنکد: )رین و مقررات مطل  شود بایبه عدم رعایت قوان کوکت یا موارد مشیرعا چنانچه حسابرس از موارد عدم . 18

 ند، وکسب کط وقوع آن، شناخت یت عمل و شرایاز ماه   الف
 (14-: بند تکند. )رکسب ک یمال یآن بر صورتها یاثر احتمال یابیارز یاطالعات بیشتری را برا   ب

ان ی م ان راهب ری، درک اراجرای ی، و درص ورت ل زوم  رانید موضوع را با م دیشود، با کوکت قوانین و مقررات مشیرعا چنانچه حسابرس به عدم . 19
تج اری  درات توس ط واح ن و مق ریت ق وانی عنوان پشتوانه رعا به یافکان راهبری، اطالعات کموارد مقتضی ار ا دریاجرایی،  رانیبگذارد. اگر مد

س ب کب ه  د نی ازی س بارداش ته باش د، حس اب یم ال یتی ب ر ص ورتهایبه عدم رعایت بتواند اثر ب ااهم کوکنظر حسابرس، موارد مش نند و بهکارائه ن
 (16-و ت 15-: بندهای تکتوجه قرار دهد. )ر مشورت حقوقی را مورد

و  یافک  ید آثار نب ود ش واهد حسابرس یپذیر نباشد، حسابرس باانکبه عدم رعایت ام کوکافی درباره موارد مشکسب اطالعات کچنانچه  . 20
 ند.کمناسب را بر اظهارنظر خود ارزیابی 

ا ب ودن تأییدی ه ک ات ، شامل ارزیابی حسابرس از خطر حسابرسی و قاب لیهای حسابرست بر سایر جنبهیرعا به آثار موارد عدمد یحسابرس با . 21
 (18-و ت 17-ت ی: بندهاکند و اقدامات مناسب را انجام دهد. )رکتبی، توجه ک

 تیرعا به عدم کوکا موارد مشیشده  ت مشخصیرعا موارد عدم یگزارشگر

 ان راهبریکت به اریرعا د عدمموار یگزارشگر
ت ی رعا ای ن رو از م وارد ع دم تج اری مس ئولیت اجرای ی دارن د و از ان راهب ری در اداره واح دک ه هم ه اعض ای ارکجز در مواردی  به . 22

 د م واردی حس ابرس با 1ش ده اس ت، مطل   هس تند، یرس ان ه قبالً توسط حسابرس اط العکت یرعا به عدم کوکا موارد مشیشده  مشص 
اطالع  ه مشصصاً جزئی هستند(، بهک یجز موضوعات رده است )بهکبا آنها برخورد  یجریان حسابرس ه درکن و مقررات را یت قوانیرعا عدم

 ان راهبری برساند.کار
ان ک قت ب ه ارد این موضوع را در اسرع ویت باشد، وی بایو بااهم ی، عمد22شده در بند  رکت ذیرعا نظر حسابرس، موارد عدم چنانچه به . 23

 ند.کراهبری گزارش 
د موض وع را ب ه ی باش د، با کوکان راهبری در ف الیتهای مغایر با قوانین و مق ررات مش کا اریران اجرایی یت مدکچنانچه حسابرس به مشار . 24

وج ود نداش ته  یرالتند. چنانچه مق ام ب اکنظارت گزارش  ئتیا هی یته حسابرسیمکقبیل  تجاری )درصورت وجود( از مقامات باالتر واحد
ب ه  د نی ازی ده د، با ارائ ه یس کداند گزارش خود را به چه یا نمیفایده است رسانی موضوع بیه اطالعکا حسابرس بر این باور باشد یباشد 

 توجه قرار دهد. سب مشورت حقوقی را موردک

 به صورتهای مالی ت در گزارش حسابرس نسبتیرعا موارد عدم یگزارشگر
س کمن  یمال یدر صورتها یافکحد  دارد و به یمال یت، اثری بااهمیت بر صورتهایرعا ه موارد عدمکجه برسد ین نتیحسابرس به اچنانچه  . 25

 .2ندکا مردود ارائه ی، اظهارنظر مشروط 705د طبق استاندارد ینشده است، با
وقوع یا احتمال وق وع م وارد  یابیو مناسب برای ارز یافک یسب شواهد حسابرسکان راهبری، حسابرس را از کا اریاجرایی  رانیچنانچه مد . 26

گی، ر دامن ه رس یددت یدلیل وج ود مح دود د بهیداشته باشد باز دارند، وی با یمال یاست اثر بااهمیتی بر صورتها نکه ممکتی یرعا عدم
 ند.کا عدم اظهارنظر ارائه یمالی نظر مشروط  به صورتهای ، نسبت705طبق استاندارد 

ان راهبری، نتواند تشصی  ده د کا اریط، و نه محدودیتهای تحمیل شده توسط مدیران اجرایی یاز شرا ناشی یتهایل محدودیدل چنانچه حسابرس به . 27
 ند.ک یابی، اثر آن را بر اظهارنظر خود ارز705د طبق استاندارد یر، بایا خیت رخ داده است یرعا ا موارد عدمیه آک

 ت به مراجع ذیصالح نظارتییرعا موارد عدم یگزارشگر
د مشص  یباشد، با کوکت مشیرعا وجود موارد عدم به ا نسبتیرده کت قوانین و مقررات را مشص  یرعا چنانچه حسابرس مواردی از عدم . 28

 (20-ت و 19-ت ی: بندهاکر. )ریا خیت دارد یتجاری مسئول از واحد ن موارد به مراج  ذیصال  خارجیگزارش ا یا برایه آکند ک

                                                                                                                                                                                          
 

 13، بند “ان راهبریکرسانی به اراطالع”، 260 یاستاندارد حسابرس .1
 8و  7 ی، بندها“حسابرس مستقلگزارش  شده در اظهارنظرهای ت دیل”، 705 یاستاندارد حسابرس .2



 250استاندارد حسابرسی 

 ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی

 (1394نظر شده  )تجدید
 

5 

 یمستندساز
ران اجرای ی، و یره ب ا م دکج م ذاین و مق ررات و نت ایرعایت قوان به عدم کوکشده یا موارد مش ت مشص یرعا د موارد عدمیحسابرس با .29

 (21-: بند تک. )ر1ندکتجاری را مستند  از واحد ر مراج  ذیصال  خارجیان راهبری و ساکصورت لزوم با ار در
*** 

 اربردیکتوضیحات 

 (8تا  3 های: بندک)رن و مقررات یت قوانیت رعایلمسئو
تج اری اطمین ان حاص ل نماین د.  ات واحدیت دارند از رعایت قوانین و مقررات در عملیان راهبری، مسئولکاجرایی، با نظارت ار رانیمد .1  ت 

ن و مق ررات یوانق مث ال،  یر دهند. برار قرایتأث های مصتلفی تحتشیوه تجاری را به واحد یمال یاست صورتها نکن و مقررات ممیقوان
اص ی را خ یم ال یارگیری چ ارچوب گزارش گرک نن د ی ا بکالزام ی  یمال یاطالعات خاصی را در صورتها یماً افشایاست مستق نکمم

 یخ ره بکباشد  ن شدهییتجاری ت  خاصی برای واحد ین و مقررات، حقوق و ت هدات قانونیاست در قوان نکن، ممیتجویز نمایند. همچن
د ع دم ا ب رای م وارر یمیاست جرا نکن و مقررات ممیبر این، قوان تجاری باشد. عالوه واحد یمال یاز آنها نیازمند شناخت در صورتها

 .رده باشندکرعایت ت یین 
ت ی رعا ف م وارد ع دمشکتجاری را در پیشگیری و  تواند واحده اعمال آنها میکموارد زیر مثالهایی از انواع سیاستها و روشهایی است  .2  ت 

 ن و مقررات یاری رساند:یقوان
  ن الزامات.یا رعایتهدف  ، بایاتیعمل ینان از طراحی روشهایسب اطمکپایش الزامات قانونی و 

 مناسب. ینترل داخلکستمهای یارگیری سکاستقرار و ب 

 ای.تدوین، ترویج و پیگیری آیین رفتار حرفه 

 ند.مناسبی از آن دار کنان آموزش داده شده است و درکارکای به خوبی به ه آیین رفتار حرفهک نینان از ایحصول اطم 

 نان خاطی.کارکای و برخورد انضباطی مناسب با ت آیین رفتار حرفهینظارت بر رعا 

 به نظارت بر الزامات قانونی. کمکمنظور  ارگیری مشاوران حقوقی بهکب 

 بق ند و نگهداری سواکت یتوجه به نوع صن ت خاص خود باید آنها را رعا تجاری با ه واحدکی ن و مقررات مهمیسوابق قوان ینگهدار
 ایات مرتبط.کش

ها و م ل روش کتوان د ممی یت ه حسابرس یمکو  یحسابرس ی داخل  مناسب ب ه واح د یتهایمسئول یتجاری بزرگ، واگذار یدر واحدها
 اقدامات فوق باشد.

 ت حسابرسیمسئول
ش ف م وارد کش ود.  یم ال یت ص ورتهای ف بااهمی ب ه تحر اس ت منج ر نک تج اری مم ن و مق ررات توس ط واح دیقوانت یرعا عدم .3  ت 

ا ی جرای ی ران ایاری م دکمانن د ارزی ابی حس ابرس از درس ت یحسابرس  یهار جنب هیاست سا نکت آن، ممیت، صرفنظر از اهمیرعا عدم
 ر قرار دهد.یتأث نان را تحتکارک

ه م م والً فرات ر از ک شود یا خیر، نیازمند بررسیهای حقوقی اس ت ف لی از مصادیق عدم رعایت محسوب می کیا تر ه ف لکتشصی  این .4  ت 
ت ی  الفه در آن ک  یا بصش یتجاری و صن ت  ها و تجربه حسابرس و شناخت وی از واحدحال، آموخته نیا تصص  حسابرس است. با

ظر حسابرس نه کتجاری،  رس بتواند براساس آن تشصی  دهد برخی اقدامات واحده حسابکرا فراهم آورد  ییاست مبنا نکند، ممکیم
 شود یا خیر.رده است، از مصادیق عدم رعایت محسوب میکرا به خود جلب 

ب ه ارائ ه  طور مش ص  مل زم ، بهیمال یصورتها یاز فرایند حسابرس یعنوان بصش خاص، و به یاست طبق الزامات قانون نکحسابرس مم .5  ت 
 ی، چگ ونگ8003ا اس تاندارد ی  7002ط، اس تاندارد یتجاری باشد. در این ش را ن و مقررات م ین توسط واحدیت قوانیزارش درباره رعاگ

وج ود  یخاص یقانون یه الزامات گزارشگرک یاین، در موارد بر رده است. عالوهکتها را در گزارش حسابرس مشص  ین مسئولیایفای ا
 ت اینگونه الزامات قانونی و مقرراتی گنجانده شود.یرعا یمناسبی برا ی، آزمونهایدر برنامه حسابرس است ضرورت یابد نکدارد، مم

                                                                                                                                                                                          
 

 6و ت    11تا  8، بندهای “(1395مستندات حسابرسی )تجدیدنظر شده ”، 230. استاندارد حسابرسی 1

 30، بند “(1389شده  مالی )تجدیدنظر صورتهای به نسبتگزارشگری ”، 700استاندارد حسابرسی  .2

 11، بند “(1390شده  شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص )تجدیدنظر مالی تهیه هایمالحظات خاص در حسابرسی صورت”، 800 یاستاندارد حسابرس .1
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 یبخش عموم یمالحظات خاص واحدها
 یاست به حسابرس  نکه ممک ین و مقرراتیرعایت قوان یخصوص بررس بیشتری در یتهایاست حسابرس مسئول نک، ممیدر بصش عموم .6  ت 

 تجاری را در برگیرد، داشته باشد. ات واحدیعمل یهار جنبهیا سایباشد  مربوط یمال یصورتها

 ن و مقرراتیت قوانیحسابرس از رعا یابیارز

 (12: بند ک)ر یو مقررات یسب شناخت از چارچوب قانونک
مث ال،  یاست برا نکتجاری، مم ت آنها توسط واحدیرعا یاز چارچوب قانونی و مقرراتی و چگونگ یلکسب شناخت ک یحسابرس برا .7  ت 

 اقدامات زیر را انجام دهد:
 سازمانی مربوط،تجاری، نظارتها و دیگر عوامل برون ارگیری شناخت خود از صن ت واحدکب 

 دهد،یقرار م ریتأث تحترا  یمال یصورتهاو موارد افشا در  شده گزارشماً مبالغ یمستق هک یمقرراتن و یرسانی شناخت خود از قوان روزبه 

 اشته باشد،دتجاری  اثر اساسی بر ف الیتهای واحد است نکمم هک یمقرراتا ین یر قوانیران اجرایی درباره سایجو از مد و پرس 

 ن و مقررات، ویرعایت قوان ارتباط با تجاری در واحد یو روشها سیاستهااجرایی درباره  رانیجو از مد و پرس 

 یوقحق یو حسابداری دعاو یابیتشصی ، ارز یاستفاده برا مورد یاجرایی درباره سیاستها و روشها رانیجو از مد و پرس. 

 (13: بند ک)ر دارند یمال یت در صورتهایم بر مبالغ و موارد افشای بااهمیمستق ه معموالً اثریک ین و مقرراتیقوان
ن د، کیت می تجاری در آن ف ال ه واحدک یصشا بیتجاری و صن ت  واحد ین و مقررات برایالف تشریح شد، برخی قوان   6ه در بند کهمانگونه  .8  ت 

 شوند:مربوط می زیر ه به مواردکگذارند. برای مثال، قوانین و مقرراتی تجاری تأثیر می واحد یمال یاند و بر صورتهاشده امالً شناختهک
 یمال یصورتها یل و محتواکش، 

 مصت  صن ت، یا یمال یمسائل گزارشگر 

 نان.کارکخدمت  رآمد یا مزایای پایانذخیره برای مالیات برد ییشناسا 

ب ودن  م لاکمثال،  یامالی مربوط باشند )بر در صورتهای یخاص یطور مستقیم به ادعاها است به نکاز مفاد این قوانین و مقررات مم یبرخ
جموع ه واح د م کی ن عن وا ب ه یم ال یطور مستقیم به ص ورتها است به نکگر ممیه برخی الزامات دک یحال درآمد(، در ات بریذخیره مال

س ب ش واهد ک، 13ش ده در بن د  (. ه دف الزام ات مط ر یمال یامل صورتهاکمجموعه  کننده یکمثال، الزامات ت یین یمربوط باشند )برا
 است. مالی مطابق با مفاد این قوانین و مقررات خصوص ت یین مبالغ و موارد افشا در صورتهای افی و مناسب درکحسابرسی 

دهای ام یا پی  یوقحق  یب ه ج رائم، دع او توان د منج رن و مقررات و سایر قوانین و مقررات مییالزامات این قبیل قوان ت دیگریرعا عدم
 ض   روری باش   د، یم   ال یآنه   ا در ص   ورتها یهان   هیاس هزک   اس   ت ان  نک   ه ممک   تج   اری ش   ود  واح   د یدیگ   ری ب   را

 داشته باشد. یمال یمی بر صورتهایمستق رود اثرالف تشریح شد، انتظار نمی -6ه در بند کهمانگونه  یول

 (14: بند ک)رن و مقررات یر قوانیت سایرعا تشخیص موارد عدم یروشها
ازمن د یب تش ریح ش د( ن -6ه در بن د ک تجاری )همانگون ه  ات واحدیل اثر اساسی آنها بر عملیدل است به نکن و مقررات ممیبرخی از سایر قوان .9  ت 

ق ف ف الی ت توان د س بب توتج اری دارن د می ات واح دی ه اث ر اساس ی ب ر عملک  ین و مقررات یت ق وانیارع توجه خاص حسابرس باشند. عدم
ای ق انونی ف الی ت ا سایر مجوزهیرا زیر سئوال ببرد. برای مثال، عدم رعایت الزامات مقرر در پروانه ف الیت  ت آنیا تداوم ف الیتجاری شود  واحد

و مقررات زی ادی  نین قوانیمچنها(. هکدر بان یگذارهیا سرمایه یبه میزان سرما ت الزامات مربوطیرعا ، عدمن اثری باشد )مثالًیتواند دارای چنیم
ب ا  م رتبط یاتاطالع یستمهایندارند و س یاثر یمال یتجاری مرتبط هستند و م موالً بر صورتها واحد یاتیعمل یهاه اصوالً به جنبهکوجود دارند 

 گیرد.ز آنها را دربرنمیتجاری نی واحد یمال یگزاشگر
تجاری متف اوت باش د، ل ذا، س مت و  ات واحدیتواند بسته به نوع عملن و مقررات، مییر قوانیسا یمال یگزارشگر یامدهایه پک آنجا از . 10  ت 

توان د اث ر ب هک ن و مقررات اس ت یت قوانیرعا توجه حسابرس به مواردی از عدم ، جلب14شده در بند  الزامی یحسابرس یسوی روشها
 داشته باشند. یمال یبر صورتها یتیبااهم

 (15: بند ک)ر گیردمیتوجه حسابرس قرار  مورد یحسابرس یر روشهایه با اجرای ساکتی یرعا موارد عدم
ا یت یرعا توجه حسابرس به موارد عدم به جلب است منجر نکمم یمال یبه صورتها منظور اظهارنظر نسبت شده به اجرا یحسابرس یروشها .11  ت 

 باشد: ریاست شامل موارد ز نکمم یحسابرس ین قبیل روشهایمثال، ا یت قوانین و مقررات شود. برایرعا به عدم کوکموارد مش
 ،مطال ه صورتجلسات 

 از ادعاه ا و ارزی ابی آنه ا  و یدع او درب ارهسازمانی ا برونیسازمانی درون یتجاری و مشاور حقوق اجرایی واحد رانیاز مد جو و پرس
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 نتیجه این دعاوی و ادعاها، و

 ا موارد افشا.یم امالت، مانده حسابها  یات گروههایجزئ یآزمونها یاجرا 

 (16: بند ک)ر تبیکه یدییتأ
تب ی، ش واهد که ی دییمتف اوت باش د، ل ذا اخ ذ تأ یامالحظ ه ط ور قاب ل تواند ب هیم یمال ین و مقررات بر صورتهایه اثر قوانک آنجا از .12  ت 

ن و مقررات، یت قوانیرعا به عدم کوکا موارد مشیت مشص  شده یرعا اجرایی از موارد عدم رانیمد یالزم را درباره آگاه یسحسابر
 یافک یتنهایی شواهد حسابرس تبی، بهکه یدییوجود، تأ این آورد. بایداشته باشد، فراهم م یمال یبر صورتها یتیاست اثر بااهم نکه ممک

 1ندارد. یسب شود، اثرکه باید توسط حسابرس ک یر شواهد حسابرسیزان سایت و میرو، بر ماه این ند و ازکیو مناسب را فراهم نم

 تیرعا به عدم کوکا موارد مشیشده  ت مشخصیرعا در برخورد با موارد عدم یحسابرس یروشها

 (18: بند ک)ر ن و مقرراتیت قوانیرعا عدم یهانشانه
ن و یت ق وانیرعا است آنها را نشانه عدم نکدست آورد، مم درباره آنها به یا اطالعاتیر مطل  شود یعات زاگر حسابرس از وجود موضو .13  ت 

 ند:کمقررات قلمداد 
 تجاری. حدومیت برای واکم محکا پرداخت جریمه نقدی یا صدور حیویژه توسط دستگاههای دولتی و سایر مراج  نظارتی  یدگیرس 

 نان دولت.کارکا ینان کارکا اعطای وام به مشاوران، اشصاص وابسته، یمشص  الزحمه بابت خدمات ناپرداخت حق 

  ا ی ن د، کیت می ه در آن ف الک  یا ص ن تی تجاری  مت ارف واحد یپرداختها بر الزحمه نمایندگان مازادا حقیون فروش یسیمکپرداخت
 افت شده است.یه واق اً درک یبر خدمات مازاد

 مت بازار.یتر از قنییا پایتر مراتب باال به یمتهایید با قیخر 

 نام.بی یکبان یحسابها بها انتقال وجه یدر وجه حامل  یهاکازای تسلیم چ د دری، خریرعادینقدی غ یپرداختها 

  ثبت شده در مناطق دارای مزیت مالیاتی. یتهاکبا شر یرعادیغم امالت 

  نندگان اصلی.کیدجای خرید از تول ها بها خدمات از واسطهیاال کپرداخت بابت خرید 

  افی.کپرداختهای ارزی فاقد مستندات 

 اهد حسابرس ی ی ا ش و یتواند ردپای مناسب ب رای حسابرس طور تصادفی، نمی ا بهینامناسب  یطراح لیدل بهه ک یستم اطالعاتیوجود س
 افی را فراهم آورد.ک

 نحو نادرست. ا م امالت ثبت شده بهیمجاز  ریم امالت غ 

 های گروهی.رسانه طر  اخبار نامساعد در 

 ب(-18: بند ک)رحسابرس  یابیبا ارز موضوعات مرتبط

 ر است:یشامل موارد ز یمال یرعایت بر صورتها موارد عدم یحسابرس از آثار احتمال یابیبا ارز موضوعات مرتبط .14  ت 
  ق ف ه ا، توییدارا خسارت، خطر مصادره نقدی، مجازات، شامل جرایم یمال یصورتهان و مقررات بر یقوان تیرعا عدمآثار مالی بالقوه

 .یحقوق یات و دعاویعمل یاجبار

 ه آیا افشای آثار مالی بالقوه، ضرورت دارد یا خیر.کاین 

 نن ده کمراهمالی را گ هایه صورتکنیا ایرا زیر سئوال برد،  یمال یصورتهاه مطلوبیت ارائه که آیا آثار مالی بالقوه آنقدر جدی است کاین
 سازد.

 

 (19: بند ک)ر یحسابرس یروشها
بیش تری ف راهم  یه انتظ ار دارد بتوانن د ش واهد حسابرس کان راهبری کهای خود با آندسته از اعضای ارافتهیان دارد حسابرس درباره کام .15  ت 

ط یها و شرااز واق یتنها بر برداشت مشابه آ ای مبنیان راهبری، بصواهد تأییدیهکاست از ار نکمثال، حسابرس مم یند. براکره کنند، مذاک
 د.برس قرار دهناختیار حسا ن و مقررات شده است، دریت قوانیرعا احتمال عدم به ه منجرک ییدادهایا سایر رویبا م امالت  مرتبط

رات را رعای ت ن و مق ریتج اری واق  اً ق وان ه واح دکبر این مبنی یافکان راهبری، اطالعات کموارد مقتضی ار ا دریاجرایی،  رانیچنانچه مد .16  ت 
واح د تج اری درب اره  یس ازمانا برونی س ازمانی درون یاست با مش اور حق وق نکاختیار حسابرس قرار ندهند، حسابرس مم رده است، درک
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ره ب ا مش اور کند. چنانچه م ذاک، مشورت یمال یان وجود تقلب و آثار احتمالی آن بر صورتهاکطی نظیر امین و مقررات در شرایاربرد قوانک
 یاست مشورت ب ا مش اور حق وق نکمم یند، وک، حسابرس را متقاعد نیه نظر مشاور حقوقکا اینینظر نرسد  تجاری مناسب به واحد یقحقو

صورت ل زوم انج ام  ا دری، شامل احتمال تقلب یاحتمال یقانون یامدهایا مقررات نقض شده است یا خیر، پین یه آیا قوانکرابطه با این خود در
 توجه قرار دهد. وسط حسابرس، را مورداقدامات بیشتر ت

 (21: بند ک)ر تیرعا عدم یامدهایپ یابیارز
تب ی را که ی دییا ب ودن تأک ش امل ارزی ابی خط ر و قاب ل ات یگر اب اد حسابرس یت بر دیرعا ، حسابرس آثار موارد عدم21مطابق الزام بند  .17  ت 

س ازی م وارد ع دم اب و پنهانکرابطه ارت شده است به حسابرس مشص ه توسط کت یرعا امدهای موارد خاص عدمیند. پکیم یابیارز
از  ییام دهای ناش پوی ژه  ر آن، بهینان درگکارکاجرایی و  رانیصورت وجود( و رتبه سازمانی مد نترلی خاص )درکرعایت با ف الیتهای 

 دارد. یموارد عدم رعایت، بستگ تجاری در ن مقام سازمانی واحدیت باالترکمشار
دان د، یرا مناس ب م ط موج ود، آنیش را ه حس ابرس درک  یان راهبری، از انجام اقدامات اص الحکا اریاجرایی  رانیه مدک ی، زمانییدر موارد استثنا .18  ت 

ه ک ص ورتی  ار را درک از  یریگنارهکاست،  نکت نباشد، حسابرس ممیبااهم یمال یبه صورتها ت نسبتیرعا اگر موارد عدم ینند، حتکاجتناب می
اس ت نظ ر  نک ار ممکاز  یریگنارهکبه ضرورت  گیری نسبتتوجه قرار دهد. حسابرس برای تصمیم ا مقرراتی وجود نداشته باشد، موردیمن  قانونی 
ت در ی رعا ف م وارد ع دمیجمل ه توص  ، ازیگ ریاس ت اق دامات د نکانپذیر نباشد، وی ممکار امکگیری از نارهکا شود. اگر یرا جو یمشاور حقوق

 1توجه قرار دهد. در گزارش حسابرس را مورد یحیتوض ییر بندهاسا

 تیرعا به عدم کوکا موارد مشیشده  ت مشخصیرعا گزارشگری موارد عدم

 (28: بند ک)ر ت به مراجع ذیصالح نظارتییرعا گزارشگری موارد عدم
ت ی رعا از گ زارش م وارد ع دم وی رااس ت  نک ممار کاطالع ات ص احب نگهداش تن حسابرس درخصوص محرمانه یامسئولیت حرفه .19  ت 

ح ال،  ی نا ب ا دارد. ب ازتج اری  از واح د خ ارج قوانین و مقررات ب ه مراج   ذیص ال  تیرعا به عدم کوکا موارد مشیشده  مشص 
قب ال  در م الی حس ابرس ص ورتهای اس ت نکموارد ممبرخی  شود. در منتفی م دادگاهکقانون یا حطبق  یاست مسئولیت رازدار نکمم

 اس ت نک ممنین . همچداشته باشدذیصال  نظارتی، وظیقه قانونی  مراج به عدم رعایت به  کوکگزارش موارد عدم رعایت یا موارد مش
حری ف خص وص ت ان راهب ری اق دامات اص الحی را درکموارد مقتضی، ار اجرایی، و در رانیه مدک صورتی در موظف باشدحسابرس 

ظ ر مش اور س ب نکمنظ ور انج ام اق دام مناس ب،  است ب ه نکند. حسابرس ممکصال  گزارش یذ مراج انجام ندهند، این موضوع را به 
   دهد.یرا مناسب تشص یحقوق

 یمالحظات خاص واحدهای بخش عموم
ا درج ی گذاری یا دیگ ر دس تگاههای نظ ارتی ت به مراج  قانونیرعا است موظف به گزارش موارد عدم نکمم یحسابرس بصش عموم .20  ت 

 ر گزارش حسابرس باشد.آنها د

 (29: بند ک)ر یساز مستند
 یت ق وانین و مق ررات ب رایرعا به عدم کوکا موارد مشیشده  ت مشص یرعا حسابرس درخصوص موارد عدم یهاافتهی یساز مستند .21  ت 

 ر باشد:یاست شامل موارد ز نکمثال، مم
 یا سوابق. کای از اسناد و مدارنسصه 

 تجاری. از واحد ا اشصاص ذیصال  خارجیان راهبری کاجرایی، ار رانیمد رات حسابرس باکخالصه مذا 
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