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 لیاتک

 اربردکدامنه 
ان راهبری در حسابرسی صورتهای مالی مطـر  مـی شـود. اچـر لـه الزامـات ایـن کرسانی حسابرس به ارن استاندارد، مسئولیت اطالعیدر ا . 1

راهبـری  انکـمه اعضای ارهه کاربرد دارد، اما در مواردی کلیه واحدهای تجاری صرفنظر از ساختار راهبری یا اندازه آنها کی استاندارد برا
ی مالحظـات خاصـ ارچیری آن بـاکتهای پذیرفته شده در بورس، بکدر واحد تجاری مسئولیت اجرایی داشته باشند، و همچنین در مورد شر

ه کـنـد مرـر اینکعیـین نمیان واحد تجاری تکرسانی حسابرس به مدیران اجرایی یا مالزاماتی را در مورد اطالعهمراه است. این استاندارد ال
 آنها در راهبری واحد تجاری نیز نقش داشته باشند.

توانـد در د، میاین استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی تدوین شده است، اما در صورت اعمال تعدیالت الزم متناسب با شرایط موجو . 2
ده عهـ ریخی را بـهان راهبری، مسئولیت نظارت بر تهیـه سـایر اطالعـات مـالی تـاکه ارکحسابرسی سایر اطالعات مالی تاریخی در مواردی 

 اربرد داشته باشد.کدارند، 
رسانی حسـابرس بـه ی را در مورد اطالعلکرسانی دو سویه اثربخش در حسابرسی صورتهای مالی، لارلوب ید بر اهمیت اطالعکاین استاندارد با تأ . 3

ه بایـد کـنـد. موضـوعات دیرـری که بایـد بـه آنهـا چـزارد شـود، میـخ  میکـآورد، و برخی موضـوعات خاصـی را ان راهبری فراهم میکار
مراجعـه شـود . عـالوه  1باشد، در سایر استانداردهای حسابرسی میخ  شده است )به پیوست مل الزامات این استاندارد میکرسانی شود و ماطالع

رده اسـت. موضـوعات کـان راهبری تعیین کنترلهای داخلی به ارکرسانی ضعفهای بااهمیت الزامات خاصی را در مورد اطالع 2651بر این، استاندارد 
با واحد تجاری، یـا دیرـر  ن است طبق قوانین و مقررات، توافقک، ممه در این استاندارد یا سایر استانداردهای حسابرسی الزامی نیده استکدیرری 
ور نیسـت. کان راهبـری درخوـوم موضـوعات مـذکـرسانی حسابرس به ارباشد. این استاندارد مانع اطالع م بر حسابرسی الزامی شدهکالزامات حا

  27ـتتا  24ـت: بندهای ک)ر

 رسانینقش اطالع
رسانی دو سویه اثربخش در موارد زیر حـازز ز دارد. با این وجود، اطالعکان راهبری تمرکرسانی حسابرس به اراین استاندارد اساساً بر اطالع . 4

 اهمیت است:
اری سـازنده. در برقـراری کـرابطـه  کان راهبری برای شناخت موضوعات مربوط به حسابرسی و ایجاد یکبه حسابرس و ار کمک ـ الف

 ای است.بینی و حفظ استقالل حسابرس دارای اهمیت ویژهاین رابطه، واقع
ان راهبری به حسـابرس کن است ارکان راهبری. برای مثال، ممکسب اطالعات مربوط به حسابرسی از ارکبه حسابرس برای  کمک ـ ب

امالت یـا سب شواهد حسابرسی، و ارازـه اطالعـات دربـاره معـکدر شناخت واحد تجاری و محیط آن، تیخی  منابع مناسب برای 
 ند، و ک کمکرویدادهای خام 

اهش خطرهـای کـان راهبری برای انجام مسئولیتهای خود در خووم نظارت بر فرایندچزارشرری مالی، و در نتیجـه کار به کمک ـ پ
 تحریف بااهمیت صورتهای مالی.

 یرسـانز مسـئول اطالعیـن اما مـدیران اجرایـیاست، الزامی شده  ه در این استانداردکی است موضوعات یرساناچرله حسابرس مسئول اطالع . 5
بـه  .نـدکنمیت یمسـئول مدیران اجرایی سـلباز  ،حسابرس یرسان. اطالعهستند یان راهبرکبه ارواحد تجاری  یوعات مرتبط با راهبرموض

ت یاز مسـئول ،آنهاسـت یرسـانه حسابرس ملزم بـه اطالعک یدر مورد موضوعات یان راهبرکبه ار مدیران اجرایی یرسان، اطالعهمین ترتیب
 زمانبندیل و کشبر  ن استکمدیران اجرایی ممن موضوعات توسط یا یرساناطالع با این حال، .اهدکیآنها نم یانرساطالع یحسابرس برا
 .، مؤثر باشدیان راهبرکحسابرس به ار یرساناطالع

 ارکـ هـر کنفـیبخـش ال ،اسـت الزامـی شـدهچـزارد آنهـا  های حسابرسـیاستانداردبه موجب ه ک یموضوعات خاصشفاف  یرساناطالع . 6
یـخی  ته روشـهای خاصـی را جهـت کـننـد کنمیحسابرس را ملزم بطور میخ  ، یحسابرس یاستانداردها با این حال، .است یحسابرس

 ان راهبری انجام دهد. کرسانی به ارموضوعات دیرر برای اطالع

                                                                                                                                                                                          
 

 “ان راهبری و مدیران اجراییکنترلهای داخلی به ارکرسانی ضعفهای اطالع”، 265ستاندارد حسابرسی ا .1
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رده باشد. کرا مقرر  ییتهایحدودا مقررات مین است قوانین کمم یان راهبرکموضوعات خام توسط حسابرس به ار یرساندر اطالع . 7
جوییهـای مقامـات ه بتوانـد بـه پیکـا اقـدامات دیرـری را یـ یرسـانطور میخ  اطالعن است بهکمثال، قوانین یا مقررات مم یبرا
ضاد تن است کط ممیرده باشد. در برخی شراکبه تخلف آسیب برساند منع  کوکتخلف قطعی یا موارد می کصال  در مورد یذی
ده از است اسـتفا نکده باشد. در لنین مواردی، حسابرس ممیچیحسابرس پ یرسانو الزامات اطالع ین الزامات رازداریالقوه بمنافع ب

 خدمات میاور حقوقی را مد نظر قرار دهد.

 خ اجرایتار
 االجراست.شود، الزمیع مو پس از آن شرو 1394اول فروردین آنها از  یه دوره مالک یمال یصورتها یحسابرس ین استاندارد برایا . 8

 اهداف
 ر است:یاهداف حسابرس به شر  ز . 9

لیـات دامنـه و ک، و یمـال یصـورتها یحسابرس در رابطه با حسابرسـ یتهایدرخووم مسئول یان راهبرکاطالع رسانی شفاف به ار ـ الف
 ، یحسابرس ارکزمانبندی  برنامه

 ،یان راهبرکاز ار یسب اطالعات مربوط به حسابرسک ـ ب
 ، مهـمیالم یند چزارشرریت آنها در نظارت بر فرایبا مسئول رابطهه در ک یان راهبرکبه ار یحسابرس هاییافتهبه موقع  رسانیاطالع ـ پ

 شود، وو مربوط محسوب می
 .یان راهبرکن حسابرس و اریب سویه اثربخشدو  یرسانتقویت اطالع ـ ت

 فیتعار
 ار رفته است:کآنها ب یمیخ  شده برا یر با معانیحات ز، اصطالهای حسابرسیاستاندارد در . 10

شخ  )اشخام  یا سازمان )سازمانهای  مسئول نظارت بر هدایت راهبردی و تعهدات مرتبط با پاسخرویی  ـ ان راهبریکار ـ الف
ایـن  ازواحد تجاری است. این نظارت، شامل نظارت بر فرایندچزارشرری مالی اسـت. در اللـب واحـدهای تجـاری منظـور 

عامل امنا، هیئتن است شامل هیئتکیالتی و حقوقی واحد تجاری، ممکن بسته به ساختار تیکمدیره است، لیاصطال ، هیئت
 مطر  شده است. 8ـتا ت 1ـان میابه باشد. انواع ساختارهای راهبری در بندهای تکیا سایر ار

مـدیره و ر اداره عملیـات واحـد تجـاری. اعضـای مویـف هیئتشـخ  یـا اشـخام دارای مسـئولیت اجرایـی دـ مدیران اجرایی ـ ب
 روند.مدیرعامل از موادیق بارز مدیران اجرایی به شمار می

 الزامات

 ان راهبریکار
: کرنـد. )کمیـخ   واحـد تجـاری یدر ساختار راهبر ی راا اشخام مناسبید شخ  یبارسانی خود برای تعیین مخاطب اطالعحسابرس  . 11

  4ـتا ت 1ـت بندهای

 ان راهبریکار ای ازرسانی به زیرمجموعهاطالع
ا یه آکند کد میخ  ی، بارسانی نمایداطالع  یرریا فرد دی یتـه حسابرسیمک ،مثال ی)برا یان راهبـرکار ای ازرمجموعهیاچر حسابرس به ز . 12

  7ـتا ت 5ـت یبندها :کرز ضرورت دارد یا خیر. )ین یراهبر انکاررسانی به اطالع

 یواحد تجار ادارهدر  یان راهبرکار اعضای همهمسئولیت اجرایی 
 کتـ کولـک یتجار یمثال، در واحدها یمسئولیت اجرایی دارند، برا یدر اداره واحد تجار یان راهبرکموارد، همه اعضای ار یدر برخ . 13

ا یـ  اندارد، به شـخن استیموضوعات الزامی شده در ان موارد، اچر یندارد. در ا ینقش راهبر کمالـ  جز مدیر یرریچ فرد دیه هک کیمال
بـه  یـازیـن رـرید، باشد )باشند  زین یراهبر دارای مسئولیت  اشخام)شخ  ن یرسانی شود، و ااجرایی اطالع یتهایاشخام دارای مسئول

 ه اسـت. بـاپ مطر  شدـ  16ن موضوعات در بند ینیست. ا در جایراه راهبری،  اشخام)موضوعات به آن شخ   نیا رسانی مجدداطالع

افی بـه همـه کـرسـانی اجرایـی باعـا اطالع یتهایمسـئول یدارا  اشـخام)رسانی به شخ  ه اطالعکشود د متقاعد یحال، حسابرس با نیا
  8ـت : بندک)ر چرفتند.رسانی قرار میباید باتوجه به جایراه آنان در ساختار راهبری، مخاطب اطالع هکاشخاصی شده است 
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 رسانی شودد اطالعیه باک یعاتموضو

 یمال یصورتها یحسابرس در حسابرس یتهایمسئول
 ند:کرسانی ان راهبری اطالعکحسابرس باید مسئولیتهای خود در حسابرسی صورتهای مالی را به شر  زیر به ار . 14

 ان راهبری تهیه شده است، وکت اره توسط مدیران اجرایی با نظارکحسابرس مسئول ایهارنظر نسبت به صورتهای مالی است  ـ الف
  10ـتو  9ـت: بندهای کان راهبری نیست. )رکحسابرسی صورتهای مالی رافع مسئولیتهای مدیران اجرایی یا ار ـ ب

 ار حسابرسیکدامنه و برنامه زمانبندی 
  15ـتا ت 11ـ: بندهای تکساند. )ران راهبری برکار حسابرسی را به اطالع ارکلیات دامنه و برنامه زمانبندی کحسابرس باید  . 15

 های عمده حسابرسییافته
  16ـ: بند تکدهد: )ر ان راهبری اطالعکحسابرس باید موارد زیر را به ار . 16

 هـای حسـابداری،براوردهای حسـابداری، یفی عمده عملیات حسابداری واحد تجاری، شامل رویهکهای های حسابرس درباره جنبهدیدچاه ـ الف
 یـات حسـابداریان راهبـری توضـید دهـد لـرا از نظـر وی عملکـوارد افیا در صورتهای مالی. در موارد مقتضی، حسـابرس بایـد بـه ارو م
  17ـت: بند که طبق لارلوب چزارشرری مالی مربوط قابل قبول است، متناسب با شرایط خام واحد تجاری نیست، )رکای عمده

  18ـ: بند تکحسابرسی)در صورت وجود ، )رالت عمده ایجاد شده در جریان کمی ـ ب
 تجاری مسئولیت اجرایی دارند: ان راهبری در اداره واحدکه همه اعضای ارکبه جز در مواردی  ـ پ

اتبـه شـده اسـت، و کره یا مکه در مورد آنها با مدیران اجرایی مذاکموضوعات عمده حاصل از حسابرسی )در صورت وجود   .1
  19ـ: بند تک)ر
 مدیران مورد درخواست حسابرس، و ییدیهتأ .2
ای حسـابرس، بـرای نظـارت بـر فرآینـدهای ه بر اسـاس قضـاوت حرفـهکسایر موضوعات حاصل از حسابرسی )در صورت وجود   ـ ت

  20ـ: بند تکشود. )رچزارشرری مالی، مهم محسوب می

 استقالل حسابرس
ای مؤسسـه حسابرسـی ارشناسان حرفهکه تیم حسابرسی و سایر کبر اینیادداشتی مبنی تهای ثبت شده در بورس، حسابرس باید کدر مورد شر . 17

ل را رعایـت ای، الزامـات اخالقـی مربـوط بـه اسـتقالهکشـب )در صورت لزوم ، مؤسسه حسابرسی، و در موارد مقتضی، مؤسسات حسابرسی
 ان راهبری برساند:کاند و همچنین موارد زیر را به اطالع ارردهک
ای ه بنـا بـه قضـاوت حرفـهکـای، و واحـد تجـاری هکهمه روابط و سایر موضوعات بین مؤسسه حسابرسی، مؤسسات حسابرسی شب ـ الف

 بخییهای خدمات اطمینانالزحمهه بر استقالل اثرچذار باشد. این موارد شامل مجموع حقکتوان انتظار معقولی داشت حسابرس می
 حـتته در دوره کـشـود آن می نتـرلک ای به واحد تجاری و بخیهای تحـتهکرسی شبشده توسط مؤسسه یا مؤسسات حساب ارازه

 پوشش صورتهای مالی انجام شده است، و
: کارچرفته شده اسـت. )رکاهش آنها به سطد قابل قبول بکه برای حذف تهدیدهای میخ  شده در مورد استقالل یا کروشهایی  ـ ب

  23ـتا ت 21ـبندهای ت

 نیرسافرایند اطالع

 رسانیاستقرار فرایند اطالع
  35ـتا ت 28ـ: بندهای تکدهد. )ر ان راهبری اطالعکرسانی را به ارلی مورد انتظار اطالعکل، زمانبندی و محتوای کحسابرس باید ش . 18

 رسانیل اطالعکش
های عمده حاصل از حسابرسی حسابرس باید یافتهافی نباشد، کان راهبری کرسانی شفاهی به ارای حسابرس، اطالعلنانچه به قضاوت حرفه . 19

سـت، ضـروری ه در جریان حسابرسی میخ  شده اکتبی همه موضوعاتی کرسانی ان راهبری اطالع دهد. اطالعکتبی به ارکرا به صورت 
  37ـو ت 36ـ: بندهای تکنیست. )ر

 ار باشد.کملزم به انجام این  17ه طبق بند کدهد  تبی انجامکرسانی حسابرس باید در مورد استقالل خود، هنرامی اطالع . 20
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 رسانیزمانبندی اطالع

  39ـو ت 38ـ: بندهای تکان راهبری باید به موقع انجام شود. )رکرسانی حسابرس به اراطالع . 21

 رسانیاطالعفرایند فایت ک

افی اسـت یـا خیـر. اچـر ایـن کـان راهبری برای مقاصد حسابرسـی، کرسانی دو سویه بین حسابرس و اره آیا اطالعکند کحسابرس باید ارزیابی  . 22
سـب شـواهد کن اکـافی نباشد، حسابرس باید اثر آن را )در صورت وجود  بر ارزیابی خـود از خطرهـای تحریـف بااهمیـت و امکرسانی اطالع

  42ـتا ت 40ـ: بندهای تکند، و براساس آن اقدام مناسب را انجام دهد. )رکافی و مناسب تعیین کحسابرسی 

 مستندسازی
ه طبق این استاندارد الزامی شده است، به طور شفاهی انجـام شـود، حسـابرس بایـد آن موضـوعات، زمـان کرسانی موضوعاتی هرچاه اطالع . 23

س بایـد رسـانی شـده اسـت، حسـابرتبـی اطالعکه موضوعات به صورت کند. در مواردی کرسانی را مستند رسانی، و مخاطبان اطالعاطالع

  43ـ: بند تک)ر 1ند.کای از آن را به عنوان بخیی از مستندات حسابرسی نرهداری نسخه

*** 

 اربردیکتوضیحات 

  11: بند ک)ران راهبری کار

و بـه عوامـل مختلفـی از قبیـل  ،تفـاوت داردرر ییور دکبه  ییورکو از  ررید واحد تجاریبه  واحد تجاری کیاز  یراهبر ساختارهای .1ـت
 مثال: ی. براواحدهای تجاری بستری داردت کیمال ساختار و اندازه و یورک یو فرهنر یقانون یطمح

 ایـی ز مـدیران اجرا یت اعضای آن مسئولیت اجرایی ندارند و از نظر قـانونیثرکا ایه همه کوجود دارد  یئت نظارتییورها، هک یدر برخ
حـد اسـت ئـت وایه یـک یتهایاز جملـه مسـئول یـییـایف نظـارتی و اجرارر، وید ییورهاکئتی . در برخی یمجزا است )ساختار دو ه

 ئتی . یه ک)ساختار ت

 شـود، ب میمحسـو یواحد تجـار یساختار قانون کنفیه بخش الکدارای موقعیتهایی هستند  یان راهبرکواحدهای تجاری، ار یدر برخ
لیت از آن واحـد مسـئو کهیئـت منفـ کومی، یـعمـ واحـدهای بخـش یر واحدها مثل برخیت. در ساکره شریئت مدیه یمانند اعضا

 راهبری را به عهده دارد.

 ن اکـ، اعضـای ارمسـئولیت اجرایـی دارنـد. در سـایر مـوارد یدر اداره واحد تجار یان راهبرکا همه اعضای اری یموارد، بعض یدر برخ
 متفاوت از مدیران اجرایی هستند. یراهبر

 رایی است .ت به عهده مدیران اجیاست )در سایر موارد این مسئول یمال یرتهاب صویمسئول توو یان راهبرکموارد، ار یدر برخ 
 یان، شـوراکـا، مالکئـت نظـارت، شـریره، هیئـت مـدی، نظیـر هیئـت راهبـریه کت جمعی ییمسئول ی، راهبریتجار ییتر واحدهایدر ب .2ـت

اشـد. در بشـخ   یـکن است کمم ی، مسئول راهبرترکولک یتجار یواحدها یا اشخام میابه است. اما در برخیراهبری، هیئت امنا، 
فـرد،  کیـ یا حتـیـ یته حسابرسـیمکر یان راهبری نظکای از اررمجموعهین است زکت جمعی است، ممیمسئول کی یه راهبرکمواردی 

رد فـ کا یـیـعـه جمورمیز کرد. متقـابالً یـییان بر عهده بریتهایدر ایفای مسئول یئت راهبریبه ه کمک یرا برا یار خاصکوییفه انجام 
 باشد. ین راهبرکف ریه متفاوت از ویاکداشته باشد  یمیخو یقانون یتهاین است مسئولکبخووم، مم

 نکـممحسـابرس  ،ین مواردیدر لن ل باشد.کرسانی توسط حسابرس مین راهبری برای اطالعکن است تیخی  رکدر برخی موارد مم .3ـت
 و فراینـدهای . شـناخت حسـابرس از سـاختارندکرسانی د اطالعیبا یا اشخاصـیه شخ  ه به لکند کـره و توافق کمذا ارکصاحببا  است
د بـه آنهـا یه باک یا اشخاصی. شخ  مفید است اشخام،ن ی  ایتیخ یبرا یریچمی، در توم3152طبق استاندارد  یواحد تجار یراهبر
 .باشدمتفاوت  ن استک، ممرسانیرسانی شود، با توجه به موضوع اطالعاطالع

                                                                                                                                                                                          
 

 6و ت ـ  11تا  8، بندهای  “1395شده  )تجدیدنظرات حسابرسی مستند”، 230استاندارد حسابرسی  .1
 “ 1393شده  تجاری و محیط آن )تجدیدنظر واحد طریق شناخت تیخی  و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از”،  315استاندارد حسابرسی  .2
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ه واحـد کـ ی. هنرـام1رسـانی شـوداطالع یان راهبـرکه توسط حسابرسان چروه باید به ارکاست  یشامل موضوعات خاص 600استاندارد  .4ـت
ار و موضوعی کط یند، به شراکرسانی ه حسابرس بخش باید به آنها اطالعک یا اشخام مناسبیچروه است، شخ   کبخیی از ی یتجار
نترلهای کستم یس کسانی را در ییک ین است فعالیتهای تجارکن بخش ممیموارد، لند یدارد. در برخ یبستر رسانی شود،ه باید اطالعک
نمونه،  یهستند )برا کن بخیها میتریا یان راهبرکه ارکمیابه انجام دهند. در مواردی  یسان و با استفاده از عملیات حسابدارکی یداخل
 ند.کجلوچیری  یارکتواند از دوبارهمان مربوط به این بخیها میرسانی همز ، اطالعکره میتریئت مدیوجود ه

   12: بند ک)ر یان راهبرکار از ایرمجموعهیرسانی به زاطالع

 ر را مورد توجه قرار دهد:ین است موضوعاتی نظیر موارد زکان راهبری ممکای از اررمجموعهیرسانی به زحسابرس هنرام اطالع .5ـت
 یراهبر نکرو  موعهرمجیزآن  یتهایمسئول. 
 رسانی شود.د اطالعیه باک یت موضوعیماه 
 مربوط یمقررات یا یالزامات قانون. 
 سابرس حه کرا  ییتریب حات و اطالعاتید توضتوانید، و مردادریافتی را  اطالعات براساسرمجموعه اختیار انجام اقدام یز آنا یه آکاین

 د یا خیر.، فراهم آوراز داردین

وجود نیز  یراهبر نکرا خالصه  به یامل ک)به صورت  موضوعاترسانی به اطالع یازیا نیه آکنیدر مورد ا چیریمیس هنرام تومحسابر . 6ـت
را ارزیـابی  یراهبــر نکـربه  رمجموعهیمربوط توسط ز رسانی موضوعاتاطالعاثربخیی و مناسب بودن میزان ن است کر، ممیا خیدارد 
ه کـنـد، مرـر اینکیرا حفظ م یراهبر نکرم به یرسانی مستقه حق اطالعکند ک تورید یحسابرسارداد قرن است در کمم حسابرس .ندک

 ار منع شده باشد.کطبق قانون یا مقررات از این 
تفاوت ات آنها ماریف و اختیویا د. اچرلهیورها وجود دارکمختلف  در بسیاری از  یهامیابه با نام هایرمجموعهیا زی) یته حسابرسیمک . 7ـت

محسـوب  یان راهبرکحسابرس به ار رسانیاطالع از یمهمبخش )در صورت وجود   یته حسابرسیمکبه  رسانیهای حسابرساست، اطالع
 :مناسب یاصول راهبرطبق شود. یم
  دعوت خواهد شد. یته حسابرسیمکحسابرس به طور منظم در جلسات 
 بود. با حسابرس در ارتباط خواهند ی، به طور ادواریته حسابرسیمک یر اعضایو در صورت لزوم، سا یته حسابرسیمکس یرز 
 جلسه خواهند داشتحسابرس  با باریک ی، حداقل سالمدیران اجراییبدون حضور  یته حسابرسیمک . 

  13: بند ک)ر یواحد تجار ادارهدر  یان راهبرکار اعضای همه مسئولیت اجرایی

رسـانی بـا تعـدیالتی ارچیری الزامات اطالعکمسئولیت اجرایی دارند، ب یدر اداره واحد تجار یان راهبرکه، همه اعضای ارکدر مواردی  . 8ـت
 یر بـه آچـاهمنجـ یافکبه حد اجرایی،  یتهایا اشخام دارای مسئولیرسانی به شخ  ن است اطالعک، ممین مواردیهمراه است. در لن

ر مثـال، د یرد. بـراکـرسـانی میجایرـاه راهبـری آنهـا، بـه آنهـا اطالع صورت حسابرس باید باتوجه بهه در لیر اینکی نرردد افراد ههم
مسـئول  ره )نظیـریئـت مـدیه یاز اعضـا یمسـئولیت اجرایـی دارنـد، برخـ یره در اداره واحـد تجـاریئـت مـدیه یه همه اعضاک یتکشر
 ند.  آچاه نباشیمال یه صورتهایته ره )نظیر مسئولیئت مدیه یرر اعضایره شده با دکن است از موضوعات عمده مذاک ، ممیابیبازار

 رسانی شودد اطالعیه باک یوضوعاتم

  14: بند ک)ر یمال یصورتها یحسابرس در حسابرس هایتیمسئول

ر یا سای) یای از قرارداد حسابرسشود. ارازه نسخهیر مکذ یاللب در قرارداد حسابرس ،یمال یصورتها یحسابرس در حسابرس هایتیمسئول . 9ـت
 :اشدبر یر موارد زینظ یرسانی به آنها در مورد موضوعاتاطالع یبرا یوه مناسبیش ن استکمم یان راهبرکبه ارمربوط ، های امهنتوافق

 اسـت.  یمـال یه هـدف آن ایهـارنظر نسـبت بـه صـورتهاکـ، یحسابرسـ یطبق اسـتانداردها یانجام حسابرس یتهای حسابرس برایمسئول
 یحسابرسـ رسانی آنها الزامـی اسـت، شـامل موضـوعات عمـده حاصـل ازاطالع یحسابرس یاردهاه طبق استاندک یبنابراین، موضوعات

 شود.یمربوط م یان راهبرکبه ار یمال یند چزارشرریه در نظارت بر فرآکاست  یمال یصورتها

                                                                                                                                                                                          
 

 49تا  46، بندهای “ 1389شده  )تجدیدنظر ار حسابرسان بخش کچروه )شامل  یمال یصورتها یمالحظات خام در حسابرس”، 600استاندارد حسابرسی  .1



 260استاندارد حسابرسی 

 ان راهبریکرسانی به اراطالع
 

7 

 رسانی بـه عهت اطالج یلیمکتیخی  موضوعات ت یبرا یی، حسابرس را ملزم به طراحی روشهایحسابرس یه استانداردهاکن واقعیت یا
 رده است.ک، نیان راهبرکار

 احـد ا مقـررات، توافـق بـا ویـرسانی موضوعات خام الزامی شـده طبـق قـانون ت حسابرس درخووم اطالعیدر صورت لزوم، مسئول
 ار حسابرسی.کم بر کا سایر الزامات حای یتجار

ان راهبـری کـرسـانی بـه ارار حسابرسـی، اطالعکـم بـر کر الزامـات حـایا سـای یا مقررات، توافق با واحد تجاریقوانین  طبقن است کمم .10ـت
 تر باشد. چسترده

  15: بند ک)رار حسابرسی کدامنه و برنامه زمانبندی 

 ن است:کار حسابرسی ممکلیات دامنه و برنامه زمانبندی کرسانی در مورد اطالع .11ـت
ره بـا حسـابرس در مـورد مباحـا خطـر و مفهـوم اهمیـت، و کبرسـی، مـذاار حساکـان راهبری در شناخت بهتر پیامدهای کبه ار ـ الف

 ند، و ک کمکهای نیازمند اجرای روشهای بییتر توسط حسابرس، تیخی  حوزه
 ند.ک کمکشناخت بهتر واحد تجاری و محیط آن  برایبه حسابرس  ـ ب

ای بـه ه لطمـهکای چونهار حسابرسی باید مراقبت الزم به عمل آید، بهکانبندی لیات دامنه و برنامه زمکان راهبری درباره کرسانی به ارهنرام اطالع .12ـت
رسـانی مثـال، اطالع ان راهبری مسئولیت اجرایی دارند. بـرایکه برخی یا همه اعضای ارکخووم در مواردی اثربخیی حسابرسی وارد نیود، به

 هد.اهش دکنها را بینی این روشها، اثربخیی آبیش از حد قابلیت پیشن است با افزایش کماهیت و زمانبندی روشهای حسابرسی تفویلی، مم
 ن است شامل موارد زیر باشد:کرسانی شود ممه باید اطالعکموضوعاتی  . 13ـت

 .نحوه برخورد حسابرس با خطرهای عمده تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه 
 رسی.به حساب نترلهای داخلی مربوطکخووم  رد حسابرس درکروی 
 1ار حسابرسیکاربرد مفهوم اهمیت در ک. 
 ان راهبری درباره آنها مناسب باشد شامل موارد زیر است:کره با ارکن است مذاکه ممکریزی سایر موضوعات مربوط به برنامه .14ـت

  اری کـو نحـوه همار حسـابرس داخلـی، کـه واحد تجاری دارای واحد حسابرسی داخلی است، میزان استفاده حسابرس از کدر مواردی
 .2مل حسابرسان داخلی و مستقل با همکسازنده و م

 ان راهبری در موارد زیر:کدیدچاههای ار 
o  چیرد.رسانی به آنها صورت میه اطالعکشخ  یا اشخام مناسب در ساختار راهبری واحد تجاری 
o ان راهبری و مدیران اجرایی واحد تجاری.کتقسیم مسئولیتها بین ار 
o ن است به تحریفهای بااهمیت منجر شود.که ممکای واحد تجاری، و مخاطرات تجاری مربوط اهداف و راهبرده 
o ن راهبـری اکـه بـه نظـر ارکـهـایی است، و حوزه ی، نیازمند توجه خام در جریان حسابرسیان راهبرکه به نظر ارک یموضوعات

 بییتر است. ینیازمند اجرای روشها

o رسانیهای عمده به مراجع نظارتی.اطالع 

o اثر چذار باشد. یمال یصورتها ین است بر حسابرســکمم یان راهبرکه به نظر ارک یر موضوعاتیاس 

 هامل نحـوش ،یت آن در واحد تجاریو اهم یواحد تجار یداخل هاینترلکدرخووم )الف   یان راهبرک، و اقدامات ارینررد، آچاه 
 .آن احتمال وجودا یب تقلیف ک، و )ب  یداخل هاینترلک یبر اثربخی یان راهبرکنظارت ار

 و راوراق بهـادا بـورست، تغییـر مقـررات کشر یراهبر یهاهی، رویحسابدار یاستانداردها تغییراتبا  رابطهدر  یان راهبرکاقدامات ار ،
 ر موضوعات مرتبط.یسا

 حسابرس. یقبل یرسانیهابه اطالع یان راهبرکنش ارکوا 

                                                                                                                                                                                          
 

  “1392ه شد ریزی و اجرای عملیات حسابرسی )تجدیدنظراهمیت در برنامه”، 320استاندارد حسابرسی  1.
 29و  19، بندهای  “1397شده  )تجدیدنظرداخلی  انار حسابرسکاستفاده از ”، 610. استاندارد حسابرسی 2
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ت یمسـئولن کلـینـد، ک کمـکبه حسـابرس  یحسابرس ارکزمانبندی دامنه و  در تعیین ن استکمم یان راهبرکرسانی به اراطالع اچر له .15ـت
شـواهد  سـبک یالزم بـرا یزان روشـهایـو م زمانبنـدیت، یـ، شـامل ماهیو برنامه حسابرسـ حسابرسی یلک طر حسابرس را در تدوین 

 دهد.یر نمییتغ ،و مناسب یافک یحسابرس

  16: بند ک)ر یهای عمده حسابرسیافته

سـب ک یل شـواهد حسابرسـیـمکت یبـرا یان راهبرکیتر از اریدرخواست اطالعات ب شاملن است کمم یهای حسابرسرسانی یافتهاطالع .16ـت
ط مربـوط بـه یاو شـر واقعیتهـااز  یان راهبـرکـار شـناخت هک ندکبدینوسیله اطمینان حاصل  ن استکحسابرس مم مثال، ی. براباشدشده 

 .سان استک، با شناخت حسابرس از آنها یخام یدادهایا رویمعامالت 

 ـ الف( 16: بند ک)ر یحسابدار عملیاتعمده  یفیک یهاجنبه

 یحسـابدار هایرویه، و قضاوت در مورد یحسابدار یهابراورددهند از یاجازه م یمعموالً به واحد تجار لارلوبهای چزارشرری مالی .17ـت
واحـد  یسـابدارح عملیـاتعمـده  یفـیک یهاو سازنده در مورد جنبـه صریدرسانی ند. اطالعکاستفاده  ،یمال یدر صورتها موارد افیاو 
ر  شده است مط یموضوعـات 2وست ی. در پباشدعمده  یهای حسابداررد رویهیت پذینظر در مورد قابل اعالمشامل ن است کمم یتجار
 رسانی شود.ن اطالعیا ن است میمولکممه ک

 ـ ب ( 16: بند ک)ر یحسابرس آمده در جریان پیشالت عمده کمش

 ر باشد:ین است شامل موضوعات زکمم ،یحسابرس جریان آمده در پیشالت عمده کمی .18ـت
 توسط مدیران اجرایی ازیدر ارازه اطالعات مورد ن مالحظه قابل ریتأخ. 
 یل حسابرسیمکتافی برای کتحمیل زمان نا. 
  و مناسب. یافک یواهد حسابرسسب شک یبرا بیش از اندازهتالد لزوم 

 اطالعات مورد انتظار. در دسترس نبودن 

 مدیران اجراییحسابرس توسط  بهل شده یتحم یتهایمحدود. 
 ه کـاردی زیابی در موعدم تمایل مدیران اجرایی برای ارزیابی توانایی واحد تجاری به ادامه فعالیت یا چسترد دوره تحت پوشش این ار

 اشته باشد.حسابرس لنین درخواستی د

 1ل ایهارنظر حسابرس چردد.یه منجر به تعدکند کجاد یتی در دامنه رسیدچی این است محدودکمم یالتکن مییط لنیشرا یدر برخ

 (1ـ پ ـ  16: بند ک)رموضوعات عمده اتبه با مدیران اجرایی درباره کره یا مکمذا

 است: زیرر موارد ینظ یشامل موضوعاتاتبه با مدیران اجرایی کره یا مکموضوعات عمده قابل مذا .19ـت
 ر یحـت تـاثتت را یـف بـا اهمیـن است خطرهای تحرکه ممک یتجار یها، و راهبردها و برنامهیار مؤثر بر واحد تجارکسب و کط یشرا

 دهد.قرار 

 یو حسابرس یر حسابداران در مورد موضوعات حسابداریران اجرایی با سایحسابرس در خووم میورت مد ینرران. 
 ر یا سـایـ یالزحمـه حسابرسـا حقیـ، یحسابرسـ یارچیری اسـتانداردهاکـ، بیاتبات انجام شده پیرامون عملیات حسابدارکرات یا مکامذ

 بار یا در حسابرسیهای بعدی، صورت پذیرفته است. ه در زمان انتواب حسابرس برای نخستینکخدمات 

 ـ ت( 16د : بنک)ر یمال یند گزارشگریافر اب مرتبط ر موضوعات عمدهیسا

ن کـشـود، ممیمربـوط م یمـال یند چزارشرریدر نظارت بر فرا یان راهبرکماً به اریه مستقک یر موضوعات عمده حاصل از حسابرسیسا . 20ـت
 یمـال یورتهاصـدر اطالعـات همـراه  مغـایرت بااهمیـتا یـ واقعیتهـات یبا اهم یفهایتحرموارد اصال  شده ر ینظ یاست شامل موضوعات

 .ه باشدشد یحسابرس

                                                                                                                                                                                          
 

 “ل شده در چزارد حسابرس مستقلیتعد یایهارنظرها”، 705استاندارد حسابرسی  .1
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  17: بند ک)ر استقالل حسابرس

 1است. یمال یصورتها یمربوط )شامل الزامات مربوط به استقالل  در رابطه با حسابرس یحسابرس ملزم به رعایت الزامات اخالق . 21ـت
نـد، امـا کیر مییـتغ حسابرسـی ارکط یرسانی شود، با توجه به شراد اطالعیه باک ایمنیر ی، و تدابمؤثر بر استقالل ر موضوعاتیروابط و سا .22ـت

 :چیردرا در برمیر یموارد ز عموماً
، ار خـودکـبررسـی ناشـی از  یدهایـ، تهدیناشـی از منـافع شخوـ یدهایـبـه تهد ن اسـتکـمم هکـننده استقالل کعوامل تهدید ـ الف

 ، وبندی شوده، طبقاز ترس یناش یدهای، و تهدشدن صمیمیاز  یناش یدهای، تهدجانبداریاز  یناش یدهایتهد
سـتمها و ی، و در سیبینـی شـده در واحـد تجـارا مقـررات، و تـدابیر ایمنـی پیشیبینی شده توسط حرفه، قوانین ر ایمنی پیشیتداب ـ ب

 مؤسسه حسابرسی. یروشها
رس، و هرچونـه بمربوط بـه اسـتقالل حسـا یالزامات اخالقلیرعمدی از ن است شامل تخلف کمم ،الفـ  17رسانی الزامی طبق بند اطالع

 .باشد شده، ینهادیا پی انجام شده یاقدام اصالح
 یتـوان در مـورد برخـاربرد دارد، را میکـشـده در بـورس  ثبت یتهاکه در مورد شرکرسانی مربوط به استقالل حسابرس الزامات اطالع .23ـت

نـدازه یـا جایرـاه ه دلیل نوع فعالیت، ااست ب نکه ممک یتجار یواحدهاآن دسته از خووصاً ار چرفت، کز به یرر نید یتجار یاواحده
ده شـ ثبـت یتهاکشر ه جزءک یتجار ین واحدهایاز ا ییها. نمونهر منافع عمومی مؤثر استفعان بوده و بنیذطیف وسیعی از  ی، داراآنها

، یتبـارمؤسسـات اع، یبخـش عمـوم یرسانی استقالل حسابرس در مورد آنهـا مناسـب اسـت، شـامل واحـدهاستند اما اطالعیدر بورس ن
ل حسـابرس اسـتقالرسـانی دربـاره در برخی موارد، اطالعن است کرر، ممیشود. از طرف دیم یبازنیستر یمه، و صندوقهایب یتهاکشر

ن یـ. ااندشـدهطلـع مربـوط م واقعیتهـایخـود از  اجرایـی یتهـایق فعالیـاز طر یان راهبرکار اعضای ه همهک سودمند نباشد، مانند مواردی
 باشد. یکی کر و مالیه مدکمحتمل است  یزمان میخ ه طور ب وضعیت

  3: بند ک)ر یلیمکموضوعات ت

 یای چزارشـررکـت اتیـبـرای قابل یه واحد تجارکن موضوع است ینان از ایبر مدیران اجرایی، شامل حوول اطم یان راهبرکنظارت ار .24ـت
 رده است.کفظ ، اعمال و حیمناسبی را طراح یداخل ینترلهاکوط، ن و مقررات مربیات و رعایت قوانیعمل ییاراکو  ی، اثربخییمال

 به احتمال زیاد بـهمربوط نباشد، اما  یمال یند چزارشرریه لزوماً به نظارت بر فراکآچاه شود  یلیمکن است از موضوعات تکحسابرس مم . 25ـت
باشـد. ربـوط م ،ییپاسـخرودر ارتبـاط بـا  یتجـار احدا تعهدات وی یواحد تجار یت راهبردیهدابر در نظارت  یان راهبرکت اریمسئول
 ایـیمـده مـدیران اجرعمات یا تومی، و اقدامات یراهبر یندهایا فرایساختارها  مرتبط باشامل مسازل عمده  ،مثال یبرا ین موضوعاتیلن
 شود.یمبدون اخذ مجوز الزم،  ،ارشد

ن است ابتدا با سـطد مناسـبی از مـدیران اجرایـی کان راهبری، حسابرس ممکبه ارمیلی کرسانی موضوعات تچیری درباره اطالعبرای تومیم .26ـت
 .ط مناسب نباشداری در آن شرایکه انجام لنین کند، مرر اینکره که وی از آنها مطلع شده است، مذاکدرخووم موضوعاتی از این نوع 

 ند:کان راهبری را از موارد زیر آچاه کسابرس اره حکن است مناسب باشد کرسانی شود، مممیلی اطالعکموضوع ت کاچر ی .27ـت
 ،  نیستصورتهای مالی نسبت بهایهارنظر جززی از هدف حسابرسی ) ،و اطالع رسانی لنین موضوعاتی ه تیخی کاین ـ الف
 ه است، وبه جز روشهای حسابرسی الزم برای ایهارنظر نسبت به صورتهای مالی، هیچ روشی برای تیخی  این موضوعات اجرا نید ـ ب
 از این قبیل، اجرا نیده است. یموضوعات تیخی هیچ روشی برای  ـ پ

 رسانیاطالعفرایند 

  18: بند ک)ررسانی اطالعفرایند  استقرار

بـه ها، رسـانیلی مورد انتظار اطالعکار حسابرسی، و محتوای کلیات دامنه و برنامه زمانبندی کرسانی شفاف مسئولیتهای حسابرس، اطالع .28ـت
 ند.کمی کمکرسانی دو سویه اثربخش چیری مبنایی برای اطالعلکش

 ره در موارد زیر است:کند شامل مذاک کمکرسانی دو سویه اثربخش نیز ن است به اطالعکه ممکموضوعاتی  .29ـت
 وط و اقـداماتز مسازل مربا یمتقابل کدرتوانند یبهتر مـ یان راهبرکباشد، حسابرس و ار روشنه هدف ک یرسانی. هنرامهدف اطالع 

 رسانی داشته باشند.ند اطالعیاز فرا حاصلمورد انتظار 

                                                                                                                                                                                          
 

 14، بند “ 1391شده  ی )تجدیدنظرحسابرس یطبق استانداردها یحسابرس مستقل و انجام حسابرس یلکاهداف ”، 200استاندارد حسابرسی  .1



 260استاندارد حسابرسی 

 ان راهبریکرسانی به اراطالع
 

10 

 رسانیاطالعل کش. 
   باشند.رسانی در مورد موضوعات خام میه مسئول انجام اطالعک یان راهبرکم حسابرسی و اریاز ت یا اشخاصیشخ 

  اطـالع حسـابرس موضـوعات مربـوط بـه حسابرسـی را بـه یان راهبـرکـاررسانی دو سویه خواهد بود، و ه اطالعکانتظار حسابرس در این مورد 
یـف ک، تقلبهای یسحسابر یت، زمانبندی و میزان روشهایای ماهن است به طرز قابل مالحظهکه ممک یمات راهبردیخواهند رساند مانند توم

 ی را تحت تأثیر قرار دهد.ران اجراییا صالحیت مدیاری کها در مورد درستیبه تقلب، و نرران کوکشده و موارد می

 ویرسانی شده توسط موضوعات اطالع انجام اقدامات و ارازه بازخورد به حسابرس درخووم ندیفرا. 
 رسانی شده توسط آنها.ان راهبری درخووم موضوعات اطالعکفرایند انجام اقدامات و ارازه بازخورد به ار 

دچاه حسـابرس در یـ، و دیان راهبـرکـ، نحـوه عمـل اریواحد تجار ی، شامل اندازه و ساختار راهبرط موجودیرسانی با توجه به شراند اطالعیفرا  .30ـت
خش رسـانی دو سـویه اثـربل بـودن برقـراری اطالعکرسانی شود، متفـاوت اسـت. میـه باید در مورد آنها اطالعکت موضوعاتی یمورد میزان اهم

  رجوع شود. 44ـافی نیست. )به بند تک یمقاصد حسابرس ی، برایان راهبرکار ن حسابرس ویرسانی به اطالعکن است نیانه این باشد کمم

 کوچک یتجار یمالحظات خاص واحدها
نسـبت بـه  تری سـادهسـاختاران راهبـری از کـرسـانی بـه ارن است بـرای اطالعکمم، حسابرس کولک یتجار یواحدها یدر حسابرسـ  .31ـت

 .ندکاستفاده شده در بورس،  رفتهیپذ یتهاکا شریبزرچتر  یتجار یواحدها

 مدیران اجراییرسانی به اطالع
رسـانی آنهـا بـه ن استاندارد اطالعیه طبق اک ین است در مورد موضوعات زیادی از جمله موضوعاتکدر روال عادی عملیات حسابرسی ، مم . 32ـت

، و بـه یره واحـد تجـاران در اداریمـد یـیت اجرایمسئول یراتکن مذایره شود. در لنکالزامی شده است، با مدیران اجرایی مذا یان راهبرکار
 چیرد.ید قرار میکمورد تأ یمال یه صورتهایت مدیران اجرایی برای تهیطور میخ ، مسئول

ن امـر ه انجـام ایـکـنینـد، مرراکره کن است درخووم آنها با مـدیران اجرایـی مـذاک، ممیان راهبرکرسانی موضوعات به ارحسابرس قبل از اطالع . 33ـت
ای رات اولیـهکذان اسـت مناسـب نباشـد. لنـین مـکـاری آنهـا ممکره با مدیران اجرایی درخووم صالحیت و درستکمثال، مذا یمناسب نباشد. برا

عـات و ت ارازـه اطالار سـازد، و بـرای مـدیران اجرایـی فرصـکمـدیران، واقعیتهـا و مسـازلی را آشـ یـیتهای اجرایبر شناخت مسـئولن است عالوهکمم
ت قبـل از ن اسـکـاسـت، حسـابرس مم یداخلـ یدارای واحـد حسابرسـ یه واحـد تجـارک یفراهم آورد. به همین ترتیب، هنرام ییتریحات بیتوض
 ند.کره کمذا ی، در مورد برخی موضوعات با حسابرس داخلیان راهبرکرسانی به اراطالع

 رسانی به اشخاص ثالثاطالع
هـا کا بانیـخـام  یتبی حسابرس را به اشخام ثالا نظیر مراجـع قـانونکنسخه از چزارد  کباشند ی ن است قود داشتهکمم یان راهبرکار . 34ـت

ه کـ یشـد. هنرـاما نامناسـب بایـ یرقـانونین اسـت لکـموارد، افیای مطالب مندرج در چزارد برای اشخام ثالا، مم یارازه دهند. در برخ
یـن ام ثالـا از اه اشخکن است در برخی موارد الزم باشد کشود، ممازه میبه اشخام ثالا ار یان راهبرکار یه شده برایته یتبکچزارد 

 شود:یمان یب زیررد موا یان راهبرکبه ار یتبکمثال در چزارد  یه نیده است، برایه چزارد به قود ارازه به آنها تهکموضوع آچاه شوند 
مدیران اجرایی چـروه و حسـابرس چـروه تهیـه شـده اسـت و  ، و در صورت لزوم،یان راهبرکاستفاده ار یرسانی صرفاً برااطالع ـ الف

 نند،کا کد به آن اتیاشخام ثالا نبا
 ، وندارد یتیمسئول چونهچیحسابرس در قبال اشخام ثالا ه ـ ب
 .ع به اشخام ثالایا توزیافیا  نسبت بهت یهر چونه محدودوجود  ـ پ

سـب مجـوز از کن اسـت کند ممکان راهبری را به اشخام ثالا ارازه میکه ارتبی خود بکای از چزارد ه حسابرس نسخهکدر مواردی  .35ـت
 طبق قوانین یا مقررات الزامی باشد. آنه ارازه کان راهبری ضروری باشد مرر اینکار

  20و  19: بندهای ک)ررسانی ال اطالعکاش

به جز ی ن است موضوعاتکباشد. حسابرس مممعمول ت راکز مذایو ن یو شفاه یتبک هاین است شامل چزارشکرسانی اثربخش مماطالع .36ـت
 ند. کچزارد  یشفاه یا یتبکبه صورت را  20و  19میخ  شده در بندهای  موارد
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موضـوع  کت یـیـعـالوه بـر اهمرسانی  در اطالع  یا تلخی لیزان تفویم و یشفاها ی یتبکرسانی نمونه اطالع یرسانی )برال اطالعکش . 37ـت
 رد:یچر قرار یر موارد زینظ یر عواملیت تاثتحن است کمم خام،

 شده است یا خیر. و فول حل یبخیتیا موضوع به طور رضایه آکنیا 
 یا خیر.اند ردهکقبالً موضوع را چزارد  مدیران اجراییا یه آکنیا 

 یواحد تجار ی، و ساختار قانونینترلکط ی، محیاتیاندازه، ساختار عمل. 
 آن واحد را با مقاصد عمومی یمال یا حسابرس صورتهایه آکنیواحد تجاری، ا کبا مقاصد خام ی یمال یصورتها یدر مورد حسابرس 

 ند یا خیر.کمی ینیز حسابرس

 یالزامات قانون. 
 با حسابرس. یابرچزاری جلسات دورهرسانی یا اطالعدر خووم  مقرر شده، شامل الزامات یان راهبرکانتظارات ار 

 داشته است. یان راهبرکبرس با اره حساک ییزان تماس و چفترویم 

 یا خیر است داشته وجود یراهبر انکیب ارکتردر  یارات عمدهییا تغیه آکنیا. 

  21: بند ک)ررسانی اطالع زمانبندی
سـت ا یت موضوع، و اقـدامیت و اهمیط مربوط شامل ماهیار حسابرسی بستری دارد. شراکط یرسانی به شرااطالع یزمانبندی مناسب برا .38ـت

 مثال: یدر این خووم انجام شود. برا یان راهبرکرود توسط اریه انتظار مک
 ان اسـت بـه عنـو نکـشود، و در حسابرسی نخسـتین، ممار انجام میکلالباً در مراحل اولیه  یزیررسانی در مورد موضوعات برنامهاطالع

 رد.یار صورت چکط یاز فرایندتوافق درباره شرا یبخی

 ا احتمـال رود یـننـد ک کمـکل عمده ایجاد شده در جریان حسابرسی کقادر باشند به حسابرس در حل می یراهبر انکه ارکدر صورتی
ن کـند. به همـین ترتیـب، حسـابرس ممکشود، حسابرس باید در اولین فرصت آن را چزارد ل شده یل منجر به ایهارنظر تعدکاین می

 ی، آنها را به طـور شـفاه2651طبق استاندارد  یتبکرسانی ، قبل از اطالعیداخل ینترلهاکاست به محض تیخی  ضعفهای بااهمیت در 
 برساند.  یان راهبرکبه اطالع ار

 اسـتقالل و  نـدهنک دیتهدعوامل در مورد  ایقابل مالحظه یه قضاوتهاکمناسب باشد  ین است هنرامکرسانی در مورد استقالل مماطالع
، شـامل یهای حسابرسـرسـانی یافتـهاطالع ین اسـت زمـان مناسـبی بـراکز ممیچیری ننتیجه جلسهشده باشد.  انجام مربوط ایمنیر یتداب

 واحد تجاری، باشد. یهای حسابداررویه یفیکهای نظرات حسابرس در مورد جنبه

 رسانی طالعا زمانبندیه کن است بهتر باشد کو مقاصد خام، مم عمومیبا مقاصد  یمال یصورتها همزمان یحسابرسـ صورت انجام در
 هماهنگ شود.

 ر است:ی، شامل موارد زمورد توجه قرار چیردرسانی اطالع زمانبندی ین است براکه ممک دیرریعوامل  .39ـت
 یحسابرس مورد یواحد تجار ی، و ساختار قانونینترلکط ی، محیاتیاندازه، ساختار عمل. 
  میخ . یمانلارلوب ز کرسانی موضوعات خام در یجهت اطالع یقانون الزامهرچونه 

 ا حسابرس.ب یابرچزاری جلسات دورهرسانی یا اطالع یبرا انجام شده، شامل توافقهای یان راهبرکانتظارات ار 

 ه کـمانی ن است موضوع خاصی )مثل عدم رعایت قانون  را در زکموضوع خام توسط حسابرس. برای مثال، حسابرس مم کزمان تیخی  ی
 پذیر سازد.انکن است انجام اقدام اصالحی را امکرسانی آن موضوع ممیخی  ندهد، اما اطالعباید اقدام پییریرانه انجام شود، ت

  22: بند ک)ر رسانیاطالعفرایند فایت ک
ان راهبـری، طراحـی روشـهای خـام توسـط حسـابرس کـرسانی دو سویه بین حسابرس و ارسب پیتوانه برای ارزیابی اطالعکبه منظور  .40ـت

د. لنـین از اجـرای روشـهای حسابرسـی بـرای مقاصـد دیرـر باشـ بر شـواهد حاصـلن است مبتنیکاین ارزیابی ممه کضرورت ندارد، بل
 ن است شامل موارد زیر باشد:کشواهدی مم

 نچـه بـا ان راهبـری در پاسـخ بـه موضـوعات مطـر  شـده توسـط حسـابرس. لناکـمناسب و به موقع بودن اقدامات انجام شده توسـط ار
و جـو در ایـن ن اسـت انجـام پـرسکـرسانیهای قبلی به طور اثـربخش برخـورد نیـده باشـد، ممده در اطالعموضوعات عمده مطر  ش

بـا  ه حسـابرس از نحـوه برخـوردکـخووم و طر  مجدد آن توسط حسابرس مناسب باشد. لنین اقـدامی از ایـن برداشـت نادرسـت 
 د.نکشود، جلوچیری میموضوع رضایت دارد و یا موضوع بااهمیت تلقی نمی

                                                                                                                                                                                          
 

 11ـو ت 9، بندهای 265استاندارد حسابرسی  .1



 260استاندارد حسابرسی 

 ان راهبریکرسانی به اراطالع
 

12 

 حسابرس. رسانیان راهبری برای اطالعکایجاد زمینه مناسب توسط ار 

  مدیران اجرایی حضورمالقات با حسابرس بدون  یبرا یان راهبرکار تواناییتمایل و. 
 یهاهیوصـتمسـازل و  افیکمیزان موشمثال،  یامل موضوعات مطر  شده توسط حسابرس، براک کدردر  یان راهبرکار ارکآش ییتوانا 

 .ان راهبریکازه شده، توسط ارار
 رسانی.ار اطالعمورد انتظ یلک یل، زمانبندی و محتواکان راهبری در مورد شکل در دستیابی به تفاهم متقابل بین حسابرس و ارکمی 

  ری تأثیرچـذا آنهـا از نحـوه یدارنـد، آچـاه مسـئولیت اجرایـی یدر واحـد تجـار یان راهبرکار اعضای از یا برخیه همه کدر مواردی
 آنها. و نیز مسئولیتهای اجرایی یتهای راهبریره شده با حسابرس بر مسئولکموضوعات مذا

 ست یا خیر.مربوط رعایت شده ا یو مقررات ی، الزامات قانونیان راهبرکن حسابرس و اریرسانی دو سویه با در اطالعیه آکنیا 

بر این، در استاندارد ند. عالوهکیم کمک یان راهبرکخش به حسابرس و اررسانی دو سویه اثربان شد، اطالعیب 4ه در بند کهمانطور  .41ـت
از  ی)در صورت وجود ، و حسابرسان مستقل، به عنوان جزز یداخل ی، شامل تعامل آنها با واحد حسابرسیان راهبرکت ارک، میار315

نامناسـب باشـد و  ینترلـکط یانرر محـیـبن اسـت کمم یافکرسانی دو سویه نااطالع 1میخ  شده است. یواحد تجار ینترلکط یمح
 یه حسابرس شواهد حسابرسکن، این خطر وجود دارد یدهد. همچنت تحت تأثیر قرار یف با اهمیحسابرس را از خطرهای تحر یابیارز
 رده باشد.کسب نک یمال یایهارنظر نسبت به صورتها یو مناسب برا یافک

ی ن است اقـداماتکرد، حسابرس ممک برطرفرا نتوان  الکاشن ینباشد و ا یافک یان راهبرکارن حسابرس و یب سویهرسانی دو اچر اطالع .42ـت
 ر را انجام دهد:یز نظیر موارد

 ت در دامنه رسیدچی.یمحدود دلیل وجود بهل ایهارنظر یتعد 
 مختلف. هایارکراه در مورد پیامد حقوقیمیاور  استفاده از 

 اسـت یاحد تجـاروه خارج از ک یوال  باالتر در ساختار راهبریا مرجع ذی ، راجع نظارتیم ،مثال یرسانی به اشخام ثالا )برااطالع ،
ای اسـالمی )در شـورمجلـس نماینده وزارتخانـه یـا ا ی ، یعموم جلسه مجمع کیسهامداران در  مثال، ی)برا یان واحد تجارکر مالینظ

 .بخش عمومی 
 ن باشد.کمم مربوط مقرراتا ین یبر اساس قوانه کدر صورتیار، کچیری از نارهک 

  23: بند ک)ر یمستندساز
از  یه بـه عنـوان بخیـکـ باشـد یواحد تجار توسطشده  هیته یادداشتهایای از ن است شامل نسخهکمم یرسانی شفاهاطالع یمستندساز .43ـت

 مربوط باشد.رسانی سابقه مناسبی از اطالع، یادداشتهان یاه کشرط این شود، بهنرهداری می یمستندات حسابرس
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 1پیوست 

  3: بند ک)ر

 ان راهبریکرسانی به ارالزامات سایر استانداردهای حسابرسی در رابطه با اطالع
نند. این کلزامی میان راهبری اکرسانی موضوعات خاصی را به اره اطالعکاست  یحسابرس یاستانداردهاسایر از  ییبندها شامل وستین پیا

  اربردی استانداردهای حسابرسی نیست.کات و توضیحات فهرست جایرزینی برای الزام
  1ــ پ ـ 38، 21های ، بند“ 1394مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهای مالی )تجدیدنظر شده ” 240استاندارد حسابرسی 

 42تا  40و 
  24تا  22 و ،19، 14 ، بندهای“ 1394تجدیدنظر شده ) ی مالیارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتها”، 250استاندارد حسابرسی 
  9، بند “اجرایی ان راهبری و مدیرانکداخلی به ار نترلهایکرسانی ضعفهای اطالع”، 265استاندارد حسابرسی
 13و  12 یبندها ،“یشده در حسابرس ییشناسا هایفیتحر یابیارز”، 450 یاستاندارد حسابرس

  9، بند “ 1392ون سازمانی )تجدیدنظر شده رهای بتأییدیه”، 505استاندارد حسابرسی
 26بند  ،“ 1389)تجدیدنظر شده  اشخام وابسته”، 550 یاستاندارد حسابرس

 17الف و ـ 14ـ ب،  13ف، ـ ال 10ـ پ،  7ب،  ـ 7، بندهای “ 1396رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی )تجدیدنظر شده ”، 560 یاستاندارد حسابرس

 49بند   ،1389)تجدیدنظرشده  ،“ار حسابرسان بخش کچروه )شامل  یصورتهای مال یمالحظات خام در حسابرس”، 600 یستاندارد حسابرسا

 29و  19، 17، بندهای “ 1397داخلی )تجدیدنظر شده  انار حسابرسکاستفاده از ”، 610 یاستاندارد حسابرس

 28الف و ـ  19، 14، 12 یبندها ،“ه در چزارد حسابرس مستقلل شدیتعد یایهارنظرها ”،705 یاستاندارد حسابرس

 9بند  ،“در چزارد حسابرس مستقل یحیتوض یر بندهاید بر مطلب خام و ساکیتا یبندها”، 706 یاستاندارد حسابرس
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 2وستیپ

  17ـ  ـ الف و ت 16 ی: بندهاک)ر

 یحسابدار هایرویه یفیک یهاجنبه
 ر است:یشامل موضوعاتی از قبیل موارد ز 17ـ ـ الف و مطر  شده در بند ت 16رسانی الزامی طبق بند اطالع

 یحسابدار هایرویه
  ن بـرای نافع احتمـالی آتوازن بین هزینه تهیه اطالعات با م لزومتوجه به با حسابداری برای شرایط خام واحد تجاری،  هایرویهمناسب بودن

 بـروهعالن اسـت کـرسـانی ممحسـابداری جـایرزین، اطالع هایرویـه. در صـورت وجـود نندچان از صورتهای مالی واحـد تجـاریکاستفاده
ز نیورتهای مالی صآندسته از اقالم  تیخی شود، شامل ه توسط واحدهای تجاری میابه استفاده میکهای حسابداری رویهاطالعاتی در مورد 

 رند.چیحسابداری تحت تأثیر قرار می های عمدهرویهه با انتخاب ک باشد
  ن اسـت شـامل ایـنکـرسـانی مماربرد استانداردهای حسابداری جدیـد. اطالعک، شامل حسابداری های عمدهرویهانتخاب اولیه و تغییرات در 

حسـابداری  هایرویـهدر  حسابداری بر سودهای جاری و آتی واحد تجاری، و زمانبندی تغییـر رویهتغییر در  نحوهموارد باشد: اثر زمانبندی و 
 استانداردهای حسابداری جدید.الزامات مورد انتظار بطه با در را

  ا رهنمـود ه اجمـاع یـکـصنعت، مخووصاً هنرامی  کهای خام یجدید یا بحا انریز )یا حوزه هایحسابداری در حوزه های عمدهرویهاثر
 معتبری وجود ندارد .

  ثبت آنها. دورهاثر زمانبندی معامالت در رابطه با

 ریهای حسابدابراورد
  است: زیرهای ، شامل نمونه 5401 ای در مورد آنها وجود دارد، مباحا مطر  شده در استانداردهای عمدهبراورده کدرخووم اقالمی 

o  های حسابداری.براوردشناخت مدیران اجرایی از 
o  های حسابداری.براوردفرایند مورد استفاده مدیران اجرایی برای انجام 
o .خطر تحریف بااهمیت 
o ای جانبداری احتمالی مدیریت.هنیانه 
o  در صورتهای مالی. براوردافیای ابهام در 

 موارد افشا در صورتهای مالی
  یـت، ، تـداوم فعالارد افیـای مربـوط بـه شـناخت درآمـد)برای مثال، مو مهم در صورتهای مالی قضاوتهای مربوط به افیای اطالعاتو مسازل

 حتمالی .ا بدهیهایرویدادهای پس از تاریخ ترازنامه و 
 شفافیت موارد افیا در صورتهای مالی.و ثبات رویه،  طرفی،بی

 موضوعات مرتبط
  مالی هایصورت بر ،نظیر دعاوی حقوقی در جریان و موارد ابهام افیا شده در صورتهای مالی،اثر بالقوه خطرهای عمده. 
  فیـایو میـزان ا لی،مـا بر صـورتهای ناسایی شده در طول دورهرر شکشامل مبالغ لیرم عادیمعامالت لیر مالی از تأثیرپذیری صورتهایمیزان 

 لنین معامالتی در صورتهای مالی. جداچانه
 یـهود و مهـای دارایی ر مفیـد تخوـی  داده شـده بـهها، شامل مبانی واحد تجاری بـرای تعیـین عمـعوامل مؤثر بر مبالغ دفتری داراییها و بدهی

رتهای رزین بـر صـوارهـای جـایکه انتخاب عوامل مؤثر بر مبالغ دفتری و نحوه تأثیرچـذاری راهبیانرر نحو ن استکرسانی ممنامیهود. اطالع
 مالی باشد.

  اصال   ست، و عدماشده تأثیرچذار  چزارده بر افزایش سودهای کانتخاب چزینیی در اصال  تحریفها، برای مثال اصال  تحریفهایی
اهش آن سودها مؤثر است.که بر کتحریفهایی 
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