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 لیاتک

 اربردکدامنه 
ان راهبـری   کـابرسی صورتهای مالی، بـه ارمشخص شده در حس 1نترلهای داخلیکرسانی ضعفهای ن استاندارد، به مسئولیت حسابرس در زمینه اطالعیا . 1

نترلهای داخلی   طراحی   اجرای آزمون کسب شناخت از کپردازد. این استاندارد، در رابطه با مسئولیتهای حسابرس برای مدیران اجرایی )حسب مورد( می
الزامـات   رهنمودهـای  2603ند. در اسـتاندارد کا مقرر نمیمطرح شده است، الزامات بیشتری ر 3302   315ه در استانداردهای کنترلها، نسبت به آنچه ک

 ان راهبری ارائه شده است.کرسانی به اربیشتری در خصوص مسئولیت حسابرس برای اطالع
. 4نـدکسب کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی صورتهای مالی شناخت کحسابرس برای تشخیص   ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت باید از  . 2

قصد اظهارنظر نسبت بـه  نترلهای داخلی را به منظور طراحی ر شهای حسابرسی مناسب شرایط موجود   نه بهکانجام این ارزیابیها، حسابرس  در
ه در کـنترلهای داخلی را نه تنها در جریان فرایند ارزیـابی خطـر، بلکن است ضعفهای کند. حسابرس ممکنترلهای داخلی ارزیابی میکاثربخشی 
ان کـه الزم اسـت بـه ارکند. در این استاندارد آن دسته از ضعفهای مشخص شده توسط حسابرس که دیگری از حسابرسی نیز مشخص هر مرحل

 رسانی شود، تصریح شده است.راهبری   مدیران اجرایی اطالع
رده است، به کجریان حسابرسی مشخص ه در کنترلهای داخلی را که حسابرس، سایر موضوعات مربوط به کاین استاندارد مانع از آن نیست  . 3

 ان راهبری   مدیران اجرایی برساند.کاطالع ار

 خ اجرایتار
 االجراست.شود، الزمی  پس از آن شر ع م 1394آنها از ا ل فر ردین  یه د ره مالک یصورتهای مال یحسابرس ین استاندارد برایا . 4

 هدف
ان راهبری   مدیران اجرایی )حسب مورد( کبه ار حسابرسیاخلی مشخص شده در جریان نترلهای دکرسانی ضعفهای هدف حسابرس، اطالع . 5

 افی است.که به نظر حسابرس، برای آنها دارای اهمیت کاست، 

 فیتعار
 ار رفته است:ک، اصطالحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بهای حسابرسیدر استاندارد . 6

ان راهبـری کـه به نظـر حسـابرس بـرای ارکنترلهای داخلی کیبی از ضعفهای کضعف یا تر کی ـ نترلهای داخلیکضعف بااهمیت  ـ الف
 افی باشد.کدارای اهمیت 

 ه:کنترلهای داخلی در مواردی  جود دارد کـ ضعف  نترلهای داخلیکضعف  ـ ب
شف   اصالح به موقـع تحریـف در کبه پیشگیری، یا  ه قادرکسازی یا اجرا شود ای طراحی، پیادهنترلهای داخلی به شیوهک  .1ـ ب

 صورتهای مالی نباشد، یا
 شف   اصالح به موقع تحریف در صورتهای مالی  جود نداشته باشد.کنترلهای داخلی الزم برای پیشگیری، یا ک .2ـ ب

 الزامات
خلـی مشـخص شـده اسـت یـا خیـر. نترلهـای داکه آیا ضعف یا ضعفهایی در کند کار حسابرسی انجام شده، تعیین کحسابرس باید بر مبنای  . 7

 (4ـتا ت 1ـ: بندهای تک)ر
ه آیـا ایـن کـند کار حسابرسی انجام شده تعیین کرده باشد باید برمبنای کنترلهای داخلی مشخص کاگر حسابرس ضعف یا ضعفهایی را در  . 8

 (8ـتا ت 5ـ: بندهای تکشوند یا خیر. )رضعفها به تنهایی یا در مجموع، بااهمیت محسوب می
ان راهبـری کـتوب   به موقع بـه اطـالع ارکطور منترلهای داخلی مشخص شده در جریان حسابرسی را بهکحسابرس باید ضعفهای بااهمیت  . 9

 (23ـ،   ت15ـتا ت 9ـ: بندهای تکبرساند. )ر
 (23ـ  ت 16ـ: بندهای تکموقع به اطالع سطح مناسبی از مدیران اجرایی برساند: )رحسابرس باید موارد زیر را نیز به . 10

رده اسـت یـا قصـد دارد کـرسـانی ان راهبـری اطالعکـتـوب بـه ارکه حسـابرس آنهـا را بـه طـور مکـنترلهای داخلـی کضعفهای بااهمیت  ـ الف
 (17ـ  ت 11ـت : بندهایکرسانی مستقیم به مدیران اجرایی در شرایط موجود مناسب نباشد،   )ره اطالعکند، مگر اینکرسانی اطالع

                                                                                                                                                                                          
 

 12   4، بندهای “(1393شده  آن )تجدیدنظرتجاری   محیط  طریق شناخت  احد تشخیص   ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از”، 315استاندارد حسابرسی  .1
 (“1393شده  شده )تجدیدنظر برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی”، 330استاندارد حسابرسی  .2

 “ان راهبریکرسانی به اراطالع”، 260استاندارد حسابرسی  .3

 .آ ردرلهای مربوط به حسابرسی فراهم مینتکرهنمودهایی در مورد  72ـتا ت 67ـ  ت 12، بندهای315استاندارد حسابرسی  4.
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رسـانی ه توسط اشخاص دیگر به مدیران اجرایـی اطالعکنترلهای داخلی مشخص شده در جریان حسابرسی کسایر ضعفهای  ـ ب
 (22ـتا ت 18ـ: بندهای تکافی است. )رکنشده   به نظر حسابرس برای مدیران اجرایی دارای اهمیت 

 های داخلی باید شامل موارد زیر باشد:نترلکتبی حسابرس در مورد ضعفهای بااهمیت کرسانی اطالع . 11
 (24ـ: بند تکشرحی از ضعفها   تشریح آثار بالقوه آنها،   )ر ـ الف
 (25ـ: بند تکند: )رکطور مشخص، حسابرس باید موارد زیر را تشریح  رسانی. بهچارچوب اطالع کبه در کمکافی برای کاطالعات  ـ ب

 ابرسی، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی بوده است،ه هدف از حسکاشاره به این موضوع  .1ب ـ
نترلهای داخلی مرتبط با تهیه صورتهای مالی به منظور طراحـی ر شـهای که حسابرسی شامل بررسی کاشاره به این موضوع  .2ب ـ

 نترلهای داخلی است،  کحسابرسی مناسب شرایط موجود   نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی 
ه حسابرس در جریان حسابرسی آنها را مشـخص کشود رسانی شده به ضعفهایی محد د میه موضوعات اطالعکه ایناشاره ب .3ب ـ

 است. بااهمیتان راهبری کرده است   به نظر  ی برای ارک
*** 

 اربردیکتوضیحات 

 (7: بند ک)راند یا خیر نترلهای داخلی مشخص شدهکه آیا ضعفهای کتعیین این
های خـود بـا سـطح ن است درمـورد یافتـهکنترلهای داخلی مشخص شده است یا خیر، ممکه آیا ضعف یا ضعفهایی در کتعیین اینحسابرس برای  .1ـت

ن اسـت کممه کد ضعفهایی آ رد تا به موقع، در مورد  جوره فرصتی را برای حسابرس فراهم میکند. این مذاکره کمناسبی از مدیران اجرایی مذا
های حسـابرس، ص یافتـهره درخصـوکآنها آگاه نشده باشند، به آنها هشدار دهد. سطح مناسب مـدیران اجرایـی بـرای مـذا مدیران اجرایی قبالً از

شـخص شـده در از ضـعفهای م کنترلهای داخلی مربوط آشنا باشد   قدرت انجام اقدامات اصالحی در مـورد هـر یـکه با حوزه کسطحی است 
اشـد، های حسـابرس مناسـب نبره مستقیم با مدیران اجرایی درخصـوص یافتـهکن است مذاکشرایط، ممنترلهای داخلی را داشته باشد. در برخی ک

 مراجعه شود(. 17ـاری یا صالحیت مدیران اجرایی باشد )به بند تکها بیانگر تردید نسبت به درسته یافتهکبرای مثال، در صورتی 
ن است اطالعات مربوط دیگری، نظیر کهای خود، مما   شرایط مربوط به یافتهره با مدیران اجرایی درخصوص  اقعیتهکحسابرس در مذا .2ـت

 ند:کسب کموارد زیر، را برای بررسی بیشتر 
 .شناخت مدیران اجرایی از علل  اقعی یا احتمالی ضعفها 
  طالعـات در انـا ری نترلهـای فکرده باشـند، بـرای مثـال، ضـعف کن است به آنها توجه که مدیران اجرایی ممکضعفهای مورد انتظاری

 پیشگیری از  قوع تحریفها.
 های حسابرس.العمل ا لیه مدیران اجرایی به یافتهسکع 

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
اساساً مشابه  احدهای تجاری بزرگتر است اما نحوه اجرای آنها با  کوچکنترلی در  احدهای تجاری کاگرچه مفاهیم زیربنایی فعالیتهای  .3ـت

شـود، یـی اعمـال مینترلها توسط مدیران اجراک، برخی از کوچکه در  احدهای تجاری کتفا ت است. عال ه بر این، با توجه به اینهم م
بـار بـه ای اعطـای اعتنترلی ضر رت نداشته باشد. برای مثال، اختیار انحصاری مدیران اجرایـی بـرکن است انواع خاصی از فعالیتهای کمم

ه بـآ رد،   در نتیجـه، نیـاز نترل مؤثری را بـر معـامالت   مانـده حسـابهای عمـده فـراهم کتواند ی عمده، میمشتریان   تصویب خریدها
 ند.کاهش دهد یا منتفی کتر را نترلی تفصیلیکفعالیتهای 

 ایـن شود. بامی ظایف محد د  کیکان تفکمتری هستند،   در نتیجه امکنان کارکاغلب دارای  کوچکبر این،  احدهای تجاری عال ه .4ـت

ؤثرتری ـ مدیر قادر به اعمال نظـارت مـ کن است مالک  مدیر شخص  احدی است، مم که مالکی کوچک جود، در  احدهای تجاری 
وسـط آنهـا نترلها تکتر نسبت به  احدهای تجاری بزرگتر باشد. این اعمال نظارت بیشتر توسط مدیران اجرایی، احتمال زیر پا گذاردن بیش

 خواهد داشت. را به همراه

 (8ـ ب    6: بندهای ک)رنترلهای داخلی کضعفهای بااهمیت 
ه به احتمـال  قـوع   تبعـات بـالقوه آن نیـز بسـتگی دارد. کتحریف، بل کنترلهای داخلی نه تنها به  قوع یکیبی از ضعفهای کضعف یا تر کاهمیت ی .5ـت

 د.رده باشکاگر حسابرس در جریان حسابرسی تحریفی را مشخص نن است ضعفهای بااهمیت  جود داشته باشند، حتی کبنابراین، مم
نترلهـای داخلـی کیبی از ضـعفهای کضعف یا تر کبودن یا نبودن ی بااهمیتن است در تعیین که حسابرس ممکهایی از موضوعاتی نمونه .6ـت

 در نظر بگیرد، شامل موارد زیر است:
 یفهای بااهمیتی در صورتهای مالی شود.ساز بر ز تحره ضعفها در آینده زمینهکاحتمال این 

 پذیری دارایی یا بدهی مربوط در برابر تقلب.آسیب 

  های حسابداری ارزش منصفانه.برا ردی، نظیر برا ردبودن تعیین مبالغ ذهنی   پیچیده 
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  تواند بر آنها تأثیرگذار باشد.ه  جود ضعفها میکمبالغی از صورتهای مالی 

  تواند داشته باشد.حساب یا گر ه معامالت در معرض ضعف، داشته است یا میمانده  که یکحجم عملیاتی 

  نترلهایی نظیر موارد زیر در فرایند گزارشگری مالی:کاهمیت 

o نترلهای نظارتی عمومی )نظیر نظارت مدیران اجرایی(.ک 

o شف تقلب.کنترلهای مربوط به پیشگیری   ک 

o حسابداری. هایارگیری ر یهکنترلهای مربوط به انتخاب   بک 

o نترلهای مربوط به معامالت عمده با اشخاص  ابسته.ک 

o نترلهای مربوط به معامالت عمده خارج از ر ال عادی عملیات  احد تجاری.ک 

o رر(.کنترلهای مربوط به ثبتهای حسابداری غیرمکنترلهای مربوط به فرایند گزارشگری مالی پایان د ره )نظیر ک 

 نترلی.کدر نتیجه ضعفهای  شف شدهکاالت کعلت   فرا انی اش 

 نترلهای داخلی.کضعف با سایر ضعفهای  کرابطه متقابل بین ی 

 :نترلهای داخلی شامل موارد زیر استکهای ضعفهای بااهمیت هایی از نشانهنمونه .7ـت
 نترلی، نظیر:کی از اثربخش نبودن برخی از عوامل محیط کشواهد حا 

o مالی دارند. ه مدیران اجرایی در آنها منافعکان راهبری کتوسط ار مناسب معامالت عمدههایی از عدم بررسی دقیق    جود نشانه 

o ست.ارده کنترلهای داخلی  احد تجاری از آن پیشگیری نکه کاهمیت( تشخیص تقلب مدیران اجرایی )خواه بااهمیت، خواه بی 

o رسانی شده استه قبالً اطالعکهمیتی قصور مدیران اجرایی در انجام اقدامات اصالحی مناسب درخصوص ضعفهای باا. 

  داشته باشد. ر د چنین فرایندی در آن  احد تجاری  جوده به طور معمول انتظار میکنبود فرایند ارزیابی خطر در  احد تجاری 

 ه کـهمیتی بـاا  جود شواهدی از اثربخش نبودن فرایند ارزیابی خطر  احد تجاری، نظیر قصور مدیران اجرایی در تشخیص خطر تحریف
 رده باشد.کحسابرس انتظار دارد فرایند ارزیابی خطر  احد تجاری آن را مشخص 

 نترل برای چنین خطرهایی(ک، نبود  جود شواهدی از اثربخش نبودن برخورد با خطرهای عمده مشخص شده )برای نمونه. 

  شده است.شف   اصالح نکحد تجاری پیشگیری، یا نترلهای داخلی  اکه توسط کشف شده در نتیجه اجرای ر شهای حسابرسی کتحریفهای 

 ب.شتباه یا تقلااس اصالحات انجام شده در خصوص تحریف بااهمیت ناشی از کتجدید ارائه صورتهای مالی منتشر شده قبلی به منظور انع 

 .جود شواهدی از ناتوانی مدیران اجرایی در نظارت بر تهیه صورتهای مالی  

. 1شف   اصالح اثربخش تحریفها شوندکه به تنهایی یا در مجموع باعث پیشگیری، یا کای طراحی شده باشند گونهن است بهکنترلها ممک .8ـت
ای طراحی شده گونهار باشد   بهکنترلهای دستی   خودکن است شامل هر د  نوع کنترلهای مربوط به حسابهای دریافتنی ممکبرای مثال، 

نترلهـای کضـعف در  کشف   اصالح تحریفهای مانده حساب، مورد استفاده قرار گیرنـد.  جـود یـکه با هم برای پیشگیری، یا کباشند 
یبـی از ضـعفهای کرد. به هر حـال، ترکه بتوان آن را ضعف بااهمیت تلقی کن است آنقدر حائز اهمیت نباشد کداخلی به خودی خود مم

ن است خطرهای تحریـف بااهمیـت را کنترلهای داخلی، ممکز اجزای ی اکمانده حساب یا مورد افشا، ادعای مربوط، یا ی کاثرگذار بر ی
 رد.که بتوان آنها را ضعف بااهمیت تلقی کچنان افزایش دهد 

 نترلهای داخلیکرسانی ضعفهای اطالع

 (9: بند ک)ران راهبری کنترلهای داخلی به ارکرسانی ضعفهای بااهمیت اطالع
ان راهبری در انجام مسئولیت نظارتی آنها کان راهبری بیانگر اهمیت این موضوع است،   به ارکار تبی ضعفهای بااهمیت بهکرسانی اطالع .9ـت

ه همـه آنهـا در اداره  احـد تجـاری کـان راهبری، در مـواردی کرسانی به ارمالحظات مربوط به اطالع 260ند. در استاندارد کمی کمک
 .2مسئولیت اجرایی دارند، تعیین شده است

به ایفـای  کمکه آیا چنین گزارشی، عامل مهمی در کته را مدنظر قرار دهد کن است این نکیین زمان صد ر گزارش، حسابرس ممدر تع .10ـت
ه صد ر گزارش حسابرس در مورد ضعفهای بااهمیـت، بخشـی کشود یا خیر. باتوجه به اینان راهبری محسوب میکمسئولیتهای نظارتی ار

. شـودموقع پر نـده حسابرسـی صـادر میمیل بهکمربوط به ت 3تبی در چارچوب الزاماتک، گزارش میل پر نده حسابرسی استکار تکاز 
 .4های حسابرسی استمیل پر ندهکر ز پس از تاریخ گزارش حسابرس، د ره زمانی مناسبی برای ت 60معموالً تا  230براساس استاندارد 

ن است در ا لین فرصت آنها را به طور شفاهی بـه مـدیران اجرایـی،   در کبااهمیت، ممتبی ضعفهای کرسانی حسابرس صرف نظر از زمان اطالع .11ـت
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ند. بـا ک کمکند تا به آنها در انجام اقدام اصالحی برای به حداقل رساندن خطرهای تحریف بااهمیت کان راهبری گزارش کموارد مقتضی، به ار
 دهد.اهش نمیکتبی ضعفهای بااهمیت، طبق الزامات این استاندارد را کی رسانار، مسئولیت حسابرس برای اطالعکاین حال، انجام این 

ه کـهایی از عـواملی ای حسـابرس در آن شـرایط بسـتگی دارد. نمونـهرسانی ضعفهای بااهمیـت، بـه قضـا ت حرفـهمیزان جزئیات اطالع .12ـت
 وارد زیر است:رسانی در نظر بگیرد، شامل من است در تعیین میزان جزئیات اطالعکحسابرس مم

 ر  احـدهای رسـانی بـرای سـاین است متفا ت از اطالعکت سهامی عام ممکشر کرسانی برای یماهیت  احد تجاری. برای مثال، اطالع
 تجاری باشد.

 د رسانی برای  احن است متفا ت از اطالعک احد تجاری پیچیده مم کرسانی برای یاندازه   پیچیدگی  احد تجاری. برای مثال، اطالع
 تجاری با عملیات تجاری ساده باشد.

 .ماهیت ضعفهای بااهمیت مشخص شده توسط حسابرس 

 ای در صـنعت  احـد ه تجربـه قابـل مالحظـهکـان راهبری شامل اعضایی باشـد کان راهبری  احد تجاری. برای مثال، اگر ارکیب ارکتر
 ارائه جزئیات بیشتری مورد نیاز باشد.ن است کنداشته باشند، مم بااهمیتهای متأثر از ضعفهای تجاری یا حوزه

 نترلهای داخلی.کرسانی انواع خاصی از ضعفهای الزامات قانونی یا مقرراتی در مورد اطالع 
رده اسـت آگـاهی داشـته کـه حسـابرس در جریـان حسابرسـی مشـخص کن است قبالً از ضعفهای بااهمیتی کان راهبری ممکمدیران اجرایی   ار .13ـت

ها   منـافع نهیت ارزیابی هزیرده باشند. مسئولکبر بودن یا دیگر مالحظات، از انجام اقدامات اصالحی خودداری هزینهبه دلیل ست ن اکباشند   مم
ن کـه ممکـیـا سـایر مالحظـاتی  ، بد ن توجه به هزینـه9ان راهبری است. بنابراین، الزام بند کانجام اقدامات اصالحی به عهده مدیران اجرایی   ار

 اربرد دارد.کان راهبری در تعیین اصالح یا عدم اصالح چنین ضعفهایی مربوط تلقی شود، همچنان کنظر مدیران اجرایی   اراست از 
رده،   اقدام اصالحی در این خصوص انجام نشده کرسانی ان راهبری   مدیران اجرایی اطالعکاگر حسابرس در حسابرسی قبلی ضعف بااهمیتی را به ار .14ـت

رسانی د ره العده باشد، در اطرسانی شده است به قوت خود باقی مانه قبالً اطالعکند. اگر ضعف بااهمیتی کرار کرسانی را تابرس باید اطالعباشد، حس
ا در ، یـدیران اجرایـیمـن است از کرسانی قبلی ارجاع داده شود. حسابرس ممه فقط به اطالعکرار شود، یا اینکرسانی قبلی تن است اطالعکجاری مم

ت مناسـب )در صـور ه چرا ضعف بااهمیت یاد شده هنوز اصالح نشده است. قصور در انجام اقدام اصالحیکند کان راهبری سؤال کصورت لز م، ار
 ن است به خودی خود بیانگر ضعف بااهمیتی باشد.کنبود توضیح منطقی(، مم

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
ان راهبـری در مقایسـه بـا  احـدهای تجـاری بزرگتـر، کـرسانی به ارن است ساختار اطالعک، ممکوچک در حسابرسی  احدهای تجاری .15ـت

 تر باشد. ساده

 (10: بند ک)رنترلهای داخلی به مدیران اجرایی کرسانی ضعفهای اطالع
م اقـدام اصـالحی الزم، دارای اختیـار   مسـئولیت نترلهای داخلـی   انجـاکه در ارزیابی ضعفهای کمعموالً سطح مناسب مدیران اجرایی، فردی است  .16ـت

ان کـعات بـه اررسانی ایـن موضـواست. در مورد ضعفهای بااهمیت، سطح مناسب احتماالً مدیرعامل یا مدیر مالی )یا معادل آنها( است، هر چند اطالع
تری در سـتقیمت مکه مشـارکـیر اجرایـی باشـد ن اسـت مـدکـنترلهای داخلـی، سـطح مناسـب، ممکراهبری نیز الزامی است. در مورد سایر ضعفهای 

 باشد.نترلی متأثر از این ضعفها دارد   همچنین دارای اختیار انجام اقدام اصالحی مناسب نیز میکهای حوزه

 الف( ـ10: بند ک)ر نترلهای داخلی به مدیران اجراییکرسانی ضعفهای بااهمیت اطالع

اری یا صالحیت مدیران اجرایی کن است باعث تردید در درستکنترلهای داخلی ممکدر برخی از ضعفهای بااهمیت مشخص شده  .17ـت
ان اتوانی مدیرنن است شواهدی از تقلب یا عدم رعایت عمدی قوانین   مقررات توسط مدیران اجرایی، یا کگردد. برای مثال، مم

د. بنـابراین مورد صالحیت مـدیران اجرایـی شـو ه موجب تردید درکاجرایی در نظارت بر تهیه صورتهای مالی  جود داشته باشد 
 ن است مناسب نباشد.کرسانی مستقیم چنین ضعفهایی به مدیران اجرایی مماطالع

 ـ ب( 10: بند ک)رنترلهای داخلی به مدیران اجرایی کرسانی سایر ضعفهای اطالع
چنـد ضـعفهای  ه هـرکـرده باشـد کـلی مشخص نترلهای داخکن است در جریان حسابرسی ضعفهای دیگری را در کحسابرس مم .18ـت

ارزش  ز ایـن ضـعفهاا کدام یکه کرسانی به مدیران اجرایی را داشته باشند. تعیین اینن است ارزش اطالعکبااهمیتی نیستند اما مم
یت وع   اهمل  قه در آن، احتماکای حسابرس در آن شرایط بستگی دارد رسانی به مدیران اجرایی را دارد، به قضا ت حرفهاطالع

 شود.ن است در نتیجه این ضعفها در صورتهای مالی به  جود آید، در نظر گرفته میکه ممکنسبی تحریفهایی 
ار کـتبی نیست   این کرسانی رسانی به مدیران اجرایی را دارند، نیازی به اطالعه ارزش اطالعکنترلهای داخلی کمورد سایر ضعفهای  در .19ـت

نـد، کره میکهای خود با مـدیران اجرایـی مـذاه حسابرس در مورد  اقعیتها   شرایط یافتهکاهی انجام شود. زمانی تواند به صورت شفمی
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 تبی نیست.کرسانی ن است همزمان این ضعفها را نیز به طور شفاهی به مدیران اجرایی اطالع دهد، بنابراین متعاقباً نیازی به اطالعکمم
داده باشد   مدیران اجرایی اقدام اصالحی الزم را  نترلهای داخلی را در د ره قبل به مدیران اجرایی اطالعکاگر حسابرس سایر ضعفهای  .20ـت

گونه ر این. همچنین اگرسانی مجدد آنها در د ره جاری ضر رت نداردبر بودن یا مالحظات دیگر انجام نداده باشند، اطالعبه دلیل هزینه
رار که تبسابرس ملزم ظیر حسابرسان داخلی یا مراجع قانونی به اطالع مدیران اجرایی رسیده باشد، حضعفها قبالً توسط اشخاص دیگری ن

 شـناخت قبلـی هکـرسانی چنین ضعفهایی نیست. چنانچه تغییر مدیریتی رخ داده باشد یا حسابرس به اطالعات جدیدی دست یابـد اطالع
جرایـی اصـور مـدیران قتواند مناسب باشد. با این  جود، انی مجدد این ضعفها میرس ی   مدیران اجرایی از ضعفها را تغییر دهد، اطالع

ان راهبـری کـراه باید به کن است ضعف بااهمیتی تلقی شود که قبالً گزارش شده است، ممکنترلهای داخلی کدر اصالح سایر ضعفهای 
 بستگی دارد. رسانی این موضوع به قضا ت حسابرس در شرایط موجودرسانی شود. اطالعاطالع

ه حسـابرس بـه مـدیران اجرایـی کـنترلهـای داخلـی کن است مایل باشند از جزئیات سایر ضـعفهای کان راهبری ممکدر برخی شرایط، ار .21ـت
س مطلـع شـدن ن اسـت بـه نظـر حسـابرکطور خالصه از ماهیت سایر ضعفها، آگاه شوند. از سوی دیگر ممرده است، یا بهکرسانی اطالع

 ور شـفاهی یـاطـن اسـت بـه کـرسانی سایر ضعفها به مدیران اجرایی، مناسب باشد. در هر د  حالت، حسابرس ممری از اطالعان راهبکار
 ند.کرسانی ان راهبری اطالعکدام مناسب باشد( به ارکتبی )هر ک

ان راهبری در اداره  احد تجاری کضای اره همه اعکان راهبری در شرایطی کرسانی به ار، مالحظات مربوط برای اطالع260در استاندارد  .22ـت

 .1مسئولیت اجرایی دارند، ارائه شده است

 (10   9: بندهای ک)رمالحظات خاص واحدهای بخش عمومی 

نترلهــای داخلــی مشــخص شــده در جریــان حسابرســی، ر ش کرســانی ضــعفهای ن اســت درخصــوص اطالعکــحسابرســان بخــش عمــومی مم .23ـت
 .داشته باشند بینی شده است،ه در این استاندارد پیشکجزئیات   مخاطبان، مسئولیتهای بیشتری از آنچه  رسانی، میزان ارائهاطالع

 (11: بند ک)رنترلهای داخلی کتبی ضعفهای بااهمیت کرسانی محتوای اطالع

ن است کند. ضعفهای بااهمیت ممکان ی بیمّکحسابرس در تشریح آثار بالقوه ضعفهای بااهمیت، ملزم نیست آثار آن ضعفها را به صورت  .24ـت
هادهایی را تبی، پیشنکن است در گزارش کبندی شوند. همچنین حسابرس ممه برای مقاصد گزارشگری مناسب باشد، گر هکدر شرایطی 

رای برس بـهای حسـاشده توسط مدیران اجرایـی،   بررسـیبینیبرای انجام اقدامات اصالحی مربوط به ضعفها، اقدامات انجام شده یا پیش
 ند.کتأیید اقدامات مدیران اجرایی درج 

 ند:کتبی درج کن است اطالعات زیر را نیز در گزارش کحسابرس مم .25ـت
  قابـل گـزارش  ن بود ضعفهایکرد، ممکنترلهای داخلی اجرا میکتری را درباره ه اگر حسابرس ر شهای گستردهکاشاره به این موضوع

 ه گزارش برخی ضعفها الزم نبود.کرسید نتیجه میشد، یا به این بیشتری مشخص می

  ناسب نباشد.من است برای سایر مقاصد کان راهبری انجام شده است،   ممکرسانی برای استفاده اره اطالعکاشاره به این موضوع 
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