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 لیاتک
 اربردکدامنه 

، مسئولیت حسابرس در زمینه ارزیابی اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریفهای اصالح نشـده، در صـورت در این استاندارد . 1
، مسـئولیت حسـابرس بـرای ارهـارنسر نسـبت بـه صـورتهای مـالی توصـی  7001استاندارد  وجود، بر صورتهای مالی مطرح شده است. در

مجموعـه واحـد  که آیا از نبود تحری  بااهمیت در صورتهای مالی به عنوان یکند ک ه براساس آن حسابرس باید مشخصکگردیده است 
صـورت وجـود، بـر  گیری خـود، اثـر تحریفهـای اصـالح نشـده، درنتیجه سب شده است یا خیر. حسابرس ملزم است درکاطمینان معقولی 

ریزی و انجـام اربرد صـحی  مفهـوم اهمیـت در برنامـهکـنـد. مسـئولیت حسـابرس در لبـا  کصورتهای مالی را طبق این استاندارد ارزیـابی 
 توصی  شده است. 3202حسابرسی صورتهای مالی، در استاندارد 

 تاریخ اجرا
 االجراست.شود، الزمیو پس از آن شروع م 1388ن یه دوره مالی آن از او  فروردکاین استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی  . 2

 فاهدا
 به حسابرس برای ارزیابی موارد زیر است: کمکارد هدف این استاند . 3

 اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی، و ـ ال 
 اثر تحریفهای اصالح نشده بر صورتهای مالی. ـ ب

 تعاریف
 ار رفته است:ک، اصطالحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بهای حسابرسیاستاندارد در . 4

شخاص( یا سازمان )سازمانهای( مسئو  نسارت بر هدایت راهبـردی و تعهـدات مـرتبا بـا پاسـخوویی واحـد شخص )اـ  ـ ال 
مـدیره الح، هیئتتجاری است. این نسارت، شامل نسارت بر فرایند گزارشوری مالی است. در اغلب واحدهای تجاری منسور از این اصط

 شابه باشد.مان کعامل یا سایر ارامنا، هیئتن است شامل هیئتکی، ممیالتی و حقولی واحد تجارکن بسته به ساختار تشکاست، لی
بندی، ارائـه للم گزارش شده در صورتهای مالی و مبلغ، نحوه طبقه کبندی، ارائه، یا افشای یهر گونه مغایرت بین مبلغ، نحوه طبقه  ـ ب

 (1ـند ت: بکن است ناشی از اشتباه یا تقلب باشد. )رکیا افشای آن للم طبق الزامات استانداردهای حسابداری. تحریفها مم
نحو مطلوب ارائـه شـده یـا خیـر، ارهـارنسر  های بااهمیت بهه آیا صورتهای مالی از تمام جنبهکه حسابرس راجع به اینکدر مواردی  

سابرس، حنا به لضاوت ه بکافشا است بندی، ارائه یا موارد ند، تحریفها همچنین شامل آن دسته از تعدیالت در مبالغ، نحوه طبقهکمی
 های بااهمیت، ضروری است.اعما  آن برای ارائه مطلوب صورتهای مالی از تمام جنبه

 رده، ولی هنوز اصالح نشده است.که حسابرس در جریان حسابرسی گردآوری کتحریفهایی  . ـ پ

 الزامات
 گردآوری تحریفهای شناسایی شده

 (3ـو ت 2ـ: بندهای تکند. )رکه مشخصاً ناچیز است، گردآوری کس باید تحریفهای شناسایی شده در جریان حسابرسی را، غیر از مواردی حسابر . 5
 ار حسابرسیکتوجه به تحریفهای شناسایی شده همزمان با پیشرفت 

 رسی نیازمند تجدیدنسر است یا خیر:لی و برنامه حسابکه آیا طرح کند کصورت وجود شرایا زیر باید مشخص  حسابرس در . 6
صورت تجمیع بـا تحریفهـای  ه درکان وجود تحریفهای دیوری باشد کماهیت تحریفهای شناسایی شده و شرایا ولوع آنها بیانور ام ـ ال 

 (4ـ: بند تکتواند بااهمیت للمداد شود، )رگردآوری شده در جریان حسابرسی، می
 (5ـ: بند تکباشد. )ر 320به سط  اهمیت تعیین شده طبق استاندارد  کدر جریان حسابرسی، نزدیمجموع تحریفهای گردآوری شده  ـ ب

رده باشـد، کـش  شده را اصالح کاگر مدیریت بنا به درخواست حسابرس، گروهی از معامالت، مانده حسابها، یا موارد افشا را بررسی و تحریفهای  . 7
 (6ـ: بند تکند.)رکود تحریفهای اصالح نشده، روشهای حسابرسی الزم را اجرا حسابرس باید برای مشخص نمودن وجود یا نب

 رسانی و اصالح تحریفهااطالع
ه طبـق کـحسابرس باید همه تحریفهای گردآوری شده در جریان حسابرسی را به مولع به اطالع سط  مناسبی از مـدیریت اجرایـی برسـاند، موـر این . 8

 (9ـتا ت 7ـ: بندهای تکند. )رکه آن تحریفها را اصالح کحسابرس باید از مدیریت اجرایی بخواهد  3ع شده باشد.ار منکلانون یا مقررات از این 
ند، حسابرس ملـزم اسـت دالیـل مـدیریت بـرای کاگر مدیریت اجرایی از اصالح برخی یا همه تحریفهای گزارش شده توسا حسابرس خودداری  . 9

ا ااهمیـت اسـت یـبمجموعـه واحـد عـاری از تحریـ   که آیا صورتهای مالی به عنوان یکنوام ارزیابی اینند و هکخودداری از اصالح را مشخص 
 (10ـ: بند تکخیر، آن دالیل را مورد توجه لرار دهد. )ر

                                                                                                                                                                            
 

 “(1389مالی )تجدیدنسر شده  گزارشوری نسبت به صورتهای”، 700 یاستاندارد حسابرس .1
 “(1392ریزی و اجرای عملیات حسابرسی )تجدیدنسر شده برنامهت در یاهم”، 320 یاستاندارد حسابرس .2

 7، بند “ان راهبریکرسانی به اراطالع”، 260 یاستاندارد حسابرس .3
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 ارزیابی اثر تحریفهای اصالح نشده

ه کـند تـا مشـخص شـود کرا دوباره ارزیابی  320تاندارد پیش از ارزیابی اثر تحریفهای اصالح نشده، حسابرس باید سط  اهمیت تعیین شده طبق اس .10
 (12ـو ت 11ـ: بندهای تکآیا با توجه به نتایج مالی والعی واحد تجاری، این سط  همچنان مناسب است یا خیر. )ر

 ند:کسور، حسابرس باید موارد زیر را ارزیابی ه آیا تحریفهای اصالح نشده، به تنهایی یا در مجموع، بااهمیت است یا خیر. بدین منکند کحسابرس باید مشخص  .11
 کماهیت و میزان تحریفها، هم در رابطه با گروههای معامالت، مانده حسابها یا موارد افشای مربوط و هم صورتهای مالی به عنوان یـ ـ ال 

 (20ـو ت 19ـ، و ت17ـتا ت 13ـ: بندهای تکمجموعه واحد، و شرایا خاص رخداد آنها، و )ر
های لبل بر گروههای معامالت، مانده حسابها یا موارد افشای مربوط و صورتهای مـالی بـه اثر تحریفهای اصالح نشده مربوط به دوره ـ ب

 (18ـ: بند تک. )رمجموعه واحد کعنوان ی

 واحد تجاری ان راهبریکاررسانی به اطالع
ان راهبـری واحـد تجـاری برسـاند کـدر مجموع( بر ارهارنسر حسابرس را به اطالع ار حسابرس باید تحریفهای اصالح نشده و آثار آنها )به تنهایی یا .12

ه بـه کـای باشـد نشـدهننده تحریفهـای اصالحکرسانی باید مشخص. این اطالع1ار منع شده باشدکه به موجب لانون یا مقررات از انجام این کمور این
 (23ـتا ت 21ـ: بندهای تکریفهای اصالح نشده، اصالح شوند. )ره تحکند کتنهایی بااهمیت هستند. حسابرس باید درخواست 

حسابها یا موارد افشـای مربـوط و صـورتهای مـالی بـه  های لبل بر گروههای معامالت، ماندهحسابرس همچنین باید اثر تحریفهای اصالح نشده دوره .13
 ان راهبری واحد تجاری برساند.کمجموعة واحد را به اطالع ار کعنوان ی

 تبیکتأییدیه 
ه آیا به باور آنها آثار تحریفهای اصالح نشده، بـه کان راهبری واحد تجاری در مورد اینکحسابرس باید از مدیریت اجرایی، و در صورت لزوم، از ار .14

ای از چنین الالمـی صهخال ند.کتبی دریافت کاهمیت است یا خیر، تأییدیه مجموعه واحد، بی کتنهایی و در مجموع، بر صورتهای مالی به عنوان ی
 (24ـ: بند تکباید در تأییدیه مدیریت درج شده یا پیوست آن شود. )ر

 مستندسازی
 (25ـ: بند تک: )ر2مستندسازی حسابرسی باید شامل موارد زیر باشد .15

 (،5شود )بندمتر از آن مشخصاً ناچیز محسوب میکه تحریفهای کمبلغی  ـ ال 
 (، و12و  8، 5اند یا خیر )بندهای ه آیا آنها اصالح شدهکی شده در جریان حسابرسی و اینهمه تحریفهای گردآور ـ ب
ه آیـا تحریفهـای اصـالح نشـده، بـه تنهـایی یـا در مجمـوع، بااهمیـت هسـتند یـا خیـر، و مبنـای کاین مورد  گیری حسابرس درنتیجه ـ پ

 (.11ور )بند کگیری مذنتیجه
*** 

 اربردیکتوضیحات 

 ـ ال (4: بند ک)رتحریفها 
 ن است نتیجه ولوع موارد زیر باشد:کتحریفها مم .1ـت

 های مبنای تهیه صورتهای مالی،دلتی در گردآوری یا پردازش دادهبی ـ ال 
 مورد افشا، کمبلغ یا ی کحذف ی ـ ب
 حسابداری نادرست ناشی از نادیده گرفتن، یا تفسیر نادرست والعیات، و براورد ـ پ
های ارگیری رویـهکـدانـد یـا انتخـاب و به حسابرس آن را نامعقو  میکهای حسابداری براوردمدیریت در خصوص  لضاوتهای ـ ت

 ند.که حسابرس آن را نامناسب ارزیابی میکحسابداری 
 ارائه شده است. 2403هایی از تحریفهای ناشی از تقلب در استاندارد نمونه

 (5: بند ک)رتحریفهای شناسایی شده  گردآوری
ه وی کـشود و نیاز به گردآوری ندارد، چـرا متر از آن مشخصاً ناچیز محسوب میکه تحریفهای کند کن است مبلغی را تعیین کحسابرس مم .2ـت

“ اهمیـتبی”اصـطالح  ، متـرادف“مشخصاً ناچیز”انتسار دارد گردآوری چنین مبالغی اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی نخواهد داشت. اصطالح 
ا در مجمـوع درنسـر یـاسـت، و خـواه بـه تنهـایی  320متر از سط  اهمیت تعیین شده طبق استاندارد کیفهای مشخصاً ناچیز، بسیار نیست. تحر

شـوند. هـر گـاه در لقی میتگرفته شوند و خواه براساس معیارهای اندازه، ماهیت یا شرایا مورد لضاوت لرار گرفته باشند، بدون تردید ناچیز 
 ز دانست.باشند یا خیر، تردید وجود داشته باشد، موضوع را نباید مشخصاً ناچیچند للم مشخصاً ناچیز مییا  که یکباره این

                                                                                                                                                                            
 

 7، بند 260استاندارد حسابرسی  .1
 6و ت ـ  11تا  8، بندهای “(1395)تجدیدنسر شده  ات حسابرسیمستند”، 230 یاستاندارد حسابرس .2
 6تا ت ـ  1، بندهای ت ـ “(1394)تجدیدنسر شده  یمال یصورتها یرسبا تقلب، در حساب ارتباط درت حسابرس یمسئول”، 240 یاستاندارد حسابرس .3
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ان کـرسـانی تحریفهـا بـه مـدیریت اجرایـی و اربه حسابرس در ارزیابی اثر تحریفهای گردآوری شده در جریـان حسابرسـی و اطالع کمکبرای  .3ـت
 تواند مفید باشد.ین تحریفهای لطعی، تحریفهای لضاوتی و تحریفهای تعمیم یافته، میشدن ب راهبری واحد تجاری، تمایز لائل

  ه درباره آنها هیچ تردیدی وجود ندارد.کتحریفهای لطعی، تحریفهایی هستند 
  دانـد یـا قو  میه حسـابرس آنهـا را نـامعکـهای حسابداری است براوردتحریفهای لضاوتی، تفاوتهای ناشی از لضاوتهای مدیریت در خصوص

 ند.که حسابرس آنها را نامناسب ارزیابی میکهای حسابداری است ارگیری رویهکمعلو  انتخاب یا ب

  ه متضـمن تعمـیم تحریفهـای شناسـایی شـده در کـحسـابرس از تحریفهـای موجـود در جامعـه  بـراوردتحریفهای تعمیم یافته، عبارتند از بهترین
یافتـه و ارزیـابی  ه نمونه به آن تعلق دارد. رهنمودهـای الزم بـرای تعیـین تحریفهـای تعمـیمکاست ای ل جامعهکهای منتخب حسابرس به نمونه

 بیان شده است. 5301نتایج آن در استاندارد 

 (7و  6: بندهای ک)رار حسابرسی کتحریفهای شناسایی شده همزمان با پیشرفت توجه به 
مثا  در مواردی  ن است بیانور وجود تحریفهای دیوری باشد. برایکشواهد مم ن است رویدادی منحصر به فرد نباشد.کتحری  مم کی .4ـت

 ابی نامناسـبینترلهای داخلی است یا ناشی از مفروضات یا روشهای ارزشیکدهد تحری  ناشی از زیرپاگذاردن ه حسابرس تشخیص میک
 های دیور نیز وجود دارد.ار رفته است، احتما  وجود تحریفکای توسا واحد تجاری به به طور گستردهکاست 

ه کـشـود، خطـر این کنزدی 320اگر مجموع تحریفهای گردآوری شده در اجرای روشهای حسابرسی، به سط  اهمیت تعیین شده طبق استاندارد  .5ـت
ن کـ، ممش  نشده احتمالی و مجموع تحریفهای گردآوری شده در اجرای روشهای حسابرسـی، از مـرز اهمیـت فراتـر رودکمجموع تحریفهای 

 2گیری باشد.گیری یا خطر غیرنمونهتواند به دلیل وجود خطر نمونهش  نشده میکوجود تحریفهای است بیشتر از حد پایین لابل لبو  خطر باشد. 
ی شـده گروه معامله، مانده حساب یا مورد افشا را برای شناخت علت تحریـ  شناسـای که یکن است از مدیریت اجرایی بخواهد کحسابرس مم .6ـت

ورتهای صـنـد، و کاجـرا  ند، روشهایی را برای تعیین مبلغ تحری  والعی در آن گروه معامله، مانده حساب یا مورد افشاکتوسا حسابرس بررسی 
 کسـابرس در یـمثا ، براساس تعمـیم تحریفهـای شناسـایی شـده توسـا ح ن است، برایکند. چنین درخواستی از مدیریت ممکمالی را اصالح 

 ه نمونه از آن انتخاب شده است، انجام شود.کای ل جامعهکبرسی به نمونه حسا

 (9و  8: بندهای ک)رفها تحریح رسانی و اصالاطالع
سازد تا والعی بودن تحری  رسانی به مولع تحریفها به سط  مناسبی از مدیریت اجرایی، حائز اهمیت است زیرا مدیریت را لادر میاطالع .7ـت

 الً سـط  مناسـبصورت مخال  بودن با نسر حسـابرس، وی را مطلـع سـازد، و الـدامات الزم را انجـام دهـد. معمـو رند و دکرا ارزیابی 
 ه مسئولیت و اختیار ارزیابی تحریفها و انجام الدامات الزم را بر عهده دارد.کمدیریت، شخصی است 

نـد. بـرای کنان واحد تجـاری منـع کارکدادن برخی تحریفها به مدیریت اجرایی، یا سایر  ن است حسابرس را از اطالعکلوانین یا مقررات مم .8ـت
ن اسـت بـه کـممه کـ، یا هـر الـدام دیوـری کوکعمل غیرلانونی لطعی یا مش کن است مشخصاً، اطالع دادن یکمثا ، لوانین یا مقررات مم

ین مسـئولیت ن است حـل و فصـل تضـاد احتمـالی بـکبرخی شرایا، مم ند. درکب بزند، ممنوع این مورد آسی تحقیقات مقامات ذیصالح در
 ند.کولی مشورت تواند با مشاور حقرسانی، پیچیده باشد. در چنین مواردی، حسابرس میرازداری حسابرس و مسئولیت وی در لبا  اطالع

سـازد تـا سـوابق و دفـاتر شـده توسـا حسـابرس، مـدیریت را لـادر می اصالح همه تحریفها توسا مدیریت، از جمله تحریفهای گزارش .9ـت
شده ناهمیت اصالح های بعد را به دلیل اثر تحریفهای بیحسابداری دلیقی را نوهداری و خطرهای تحری  بااهمیت صورتهای مالی دوره

 اهش دهد.کهای لبل، مربوط به دوره
های بااهمیـت طبـق اسـتانداردهای حسـابداری تمام جنبـه ه آیا صورتهای مالی ازکند کابی ، حسابرس ملزم است ارزی700طبق استاندارد  .10ـت

جملـه  های حسـابداری واحـد تجـاری، ازیفـی رویـهکهای مربوط تهیه و ارائه شده است یا خیر. این ارزیابی شامل توجه به تمـامی جنبـه
است تحت تأثیر آگاهی حسـابرس از دالیـل مـدیریت بـرای عـدم  نکه ممک، 3های جانبداری احتمالی در لضاوتهای مدیریت استنشانه

 اعما  اصالحات لرار گیرد.

 (11و  10: بندهای ک)رارزیابی اثر تحریفهای اصالح نشده 
نتایج مالی واحـد تجـاری اسـت، زیـرا نتـایج مـالی والعـی  براورد، اغلب مبتنی بر 320تعیین سط  اهمیت توسا حسابرس طبق استاندارد  .11ـت

جدیـدنسر در ن اسـت تکـن است هنوز مشخص نشده باشد. بنابراین، لبل از ارزیابی اثر تحریفهای اصالح نشده توسا حسـابرس، ممکمم
 باتوجه به نتایج مالی والعی، ضروری باشد. 320سط  اهمیت تعیین شده طبق استاندارد 
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ه منجر به تعیین مبلغ یا مبالغی متفاوت از مبلغ یا مبالغ اولیـه تعیـین شـده کست یابد اگر حسابرس در جریان حسابرسی به اطالعاتی د 320طبق استاندارد  .12ـت
ان، در سـط  یـا سـطوح گروههـای کصورت ام مجموعه واحد )و در کبرای سط  اهمیت گردد، آنواه اهمیت در سط  صورتهای مالی به عنوان ی

ابراین، لبل از ارزیابی اثر تحریفهای اصـالح نشـده توسـا حسـابرس، احتمـا  هـر گونـه . بن1شودمعامالت، مانده حسابها یا موارد افشا( تجدید نسر می
ایـن  12)موضـوع بنـد  320وجود دارد. با این وجود، اگر ارزیابی مجدد سط  اهمیت تعیین شـده توسـا حسـابرس طبـق اسـتاندارد  تجدیدنسر عمده

اهمیت شـود، آنوـاه سـط  )سـطوح( اهمیـت و مناسـب بـودن ماهیـت، زمانبنـدی و میـزان  تری برای سط استاندارد( منجر به تعیین مبلغ یا مبالغ پایین
 گیرد.عنوان پشتوانه ارهارنسر حسابرس، مجدداً مورد ارزیابی لرار می افی و مناسب بهکسب شواهد حسابرسی کروشهای حسابرسی الزم به منسور 

ه آیـا کـآن بر گروههای معامالت، مانده حسابها یا موارد افشای مربوط، از جمله این از تحریفها باید مورد بررسی لرار گیرد تا اثر کهر ی .13ـت
 اند یا خیر، ارزیابی شود.تحریفها از سط  اهمیت تعیین شده برای آنها )در صورت وجود( فزونی یافته

ا تهاتر نمود. بـرای مثـا ، اگـر درآمـد بـه میـزان ه بتوان آن را با سایر تحریفهکتحری  به تنهایی بااهمیت تلقی شود، بعید است  کاگر ی .14ـت
ر اگـر اثـ ، حتـیننـده خواهـد بـودکمجموعه واحد به طـور بـااهمیتی گمراه کنمایی شده باشد، صورتهای مالی به عنوان یبااهمیتی بیش

سـاب یـا گـروه مانـده ح کها خنثی شده باشد. تهاتر تحریفهـای موجـود در یـسان هزینهکامل با بیش نمایی یکتحری  درآمدها به طور 
ت یـا مناسـب اسـ اهمیت(ه آیا تهاتر )حتی برای تحریفهای بیکگیری در مورد اینن است مناسب باشد، اما لبل از نتیجهکمعامله خاص مم

 گیرد.ش  نشده مورد توجه لرار میکخیر، خطر وجود سایر تحریفهای 
از سرفصـلها یـا  کیفی، مانند اثر آن بر بدهی یا تعهدات لراردادی، هـر یـکزیابی مالحسات بندی، مستلزم ارتحری  طبقه کلضاوت درباره اهمیت ی .15ـت

بنـدی، در بقهطتحریـ   که یـکن است حسابرس به این نتیجه برسد کلیدی صورتهای مالی است. در شرایا خاص ممکجمعهای فرعی، یا نسبتهای 
اهمیـت مـورد  ن است آن تحریـ  از سـط  یـا سـطوحکشود، هرچند مملمداد نمیمجموعه واحد، تحری  بااهمیتی ل کصورتهای مالی به عنوان ی

 کوچـکترازنامـه،  های مربوط دربندی به نسبت اندازه سرفصله مبلغ تحری  طبقهکاستفاده در ارزیابی تحریفهای دیور، بیشتر باشد. برای مثا ، زمانی 
سـط   ن اسـت درکـمـه ممبندی در بـین سرفصـلهای ترازنانداشته باشد، تحری  طبقهلیدی اثر کاز نسبتهای  کباشد و بر صورت سود و زیان یا هر ی

 مجموعه واحد، بااهمیت تلقی نشود. کصورتهای مالی به عنوان ی
ه حسابرس آنها را به تنهایی یا در مجموع با سـایر تحریفهـای گـردآوری شـده در طـی کن است باعث شود کشرایا مربوط به برخی تحریفها مم .16ـت

ه کـباشـد. شـرایطی  مجموعة واحـد کمتر از سط  اهمیت تعیین شده برای صورتهای مالی به عنوان یکاگر  ند، حتیکسابرسی، بااهمیت تلقی ح
 ه تحریفها تا چه اندازه:کن است ارزیابی حسابرس را تحت تأثیر لرار دهد عبارتند از اینکمم

 دهد،رعایت الزامات لانونی را تحت تأثیر لرار می 

 دهد،ت الزامات لراردادهای وام یا دیور الزامات لراردادی را تحت تأثیر لرار میرعای 

  ثـر لـی احتمـاالً اواهمیتـی بـر صـورتهای مـالی دوره جـاری دارد ه اثـر بیکـشـود رویه حسابداری مربوط می کاربرد نادرست یکبه انتخاب یا
 های آتی دارد،بااهمیتی بر صورتهای مالی دوره

 ند،کا روندهای دیور را، به ویژه بادرنسرگرفتن شرایا عمومی التصادی و صنعتی، پنهان میتغییر در سود ی 

 دهد،نسبتهای مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت مالی، نتایج عملیات یا جریانهای نقدی را تحت تأثیر لرار می 

  ،ا لسـمت یـ کای یـموضـوع بـر کهد )برای مثا ، مهـم بـودن یـدشود، تحت تأثیر لرار میه در صورتهای مالی ارائه میکاطالعات لسمتها را
 ای در عملیات یا سودآوری آن واحد دارد(،ه نقش عمدهکبخش دیوری از فعالیتهای تجاری واحد تجاری 

 دیقی، اثر داربر افزایش دریافتیهای مدیریت، مثالً از طریق اطمینان یافتن از تحقق الزامات پرداخت پاداش یا سایر موارد تشو، 

 هم است،بینی سود(، مرابطه با پیش مثا ، در نندگان )برایکرسانیهای لبلی به استفادهبا توجه به شناخت حسابرس از اطالع 

 ا خیر(،یبستوی دارند سازمانی طرف معامله، به مدیریت واحد تجاری واشود )برای مثا ، آیا اشخاص برونبه معامالت با اشخاص خاصی مربوط می 

 افشـای آن  ضاوت حسـابرس،له افشای آن مشخصاً توسا استانداردهای حسابداری الزامی نشده، ولی بنا به کم افتادن اطالعاتی است نتیجه از لل
 ، یانندگان مهم استکرد مالی یا جریانهای نقدی واحد تجاری توسا استفادهکاطالعات برای شناخت بهتر وضعیت مالی، عمل

 دهد )برای مثا ، اطالعات مندرج در گـزارش اوی صورتهای مالی حسابرسی شده را تحت تأثیر لرار میسایر اطالعات مندرج در گزارشهای ح
نندگان از صورتهای مـالی که این اطالعات، تصمیمات التصادی استفادهکتوان انتسار داشت طور منطقی می هیئت مدیره به مجمع عمومی( و به
وضـوع ارزیـابی سـایر اطالعـات منـدرج در گزارشـهای حـاوی صـورتهای مـالی حسابرسـی شـده به م 7202را تحت تأثیر لرار دهد. استاندارد 

 مورد آن ندارد. ه حسابرس مسئولیتی برای ارائه گزارش درکپردازد می

گیرد. وجـود هـر ینمرایا را دربرافتد و همچنین لزوماً همة شه احتماالً همة آنها در همة حسابرسیها اتفاق نمیکهستند  هایینمونهاین شرایا تنها 
 ور لزوماً منجر به بااهمیت تلقی شدن آن تحری  نخواهد شد.کاز شرایا مذ کی
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های تحری  ناشی از تقلب )یا احتماالً ناشی از تقلب( باید در رابطه با سایر جنبه که چوونه پیامدهای یکشود بیان می 2401در استاندارد  .17ـت
 اگر اندازه تحری  نسبت به صورتهای مالی، بااهمیت نباشد. حسابرسی مورد بررسی لرار گیرد، حتی

ن است اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی دوره جاری داشته باشـد. کهای لبل مماهمیت اصالح نشده مربوط به دورهاثر انباشته تحریفهای بی .18ـت
وجـود دارد.  تهای مالی دوره جاری توسـا حسـابرسدر صور ایروشهای لابل لبو  مختلفی برای ارزیابی چنین تحریفهای اصالح نشده

 شود.می های مختل نواختی در دورهکسان باعث یکروش ارزیابی ی کاستفاده از ی

 یعموممالحظات خاص واحدهای بخش 
لیتهای ن است تحت تـأثیر لـوانین و مقـررات و نیـز مسـئوکتحری  مم کدر حسابرسی واحدهای بخش عمومی، ارزیابی میزان اهمیت ی .19ـت

 اضافی حسابرس برای گزارش سایر موضوعات مانند تقلب، لرار گیرد.
ن اسـت ارزیـابی کـاری و به خصوص اطمینان از نسارت لانونی مؤثر ممکافزون بر این، مالحساتی چون منافع عمومی، پاسخوویی، درست .20ـت

سـایر  ن، مقررات یابطور خاص در ارتباط با رعایت لوانی تحری  از لحاظ ماهیت را تحت تأثیر لرار دهد. این موضوع کمیزان اهمیت ی
 م مصداق بیشتری دارد.کالزامات حا

 (12: بند ک)رواحد تجاری  ان راهبریکاررسانی به اطالع
ان کـاگر تحریفهای اصالح نشده به اطالع شخص یا اشخاص دارای مسئولیتهای مدیریت اجرایی رسیده باشد، و آن شخص یـا اشـخاص جـزر ار .21ـت

ه کـشـود حا  حسابرس بایـد متقاعـد  این ه دوباره این تحریفها به اطالع آن شخص یا اشخاص برسد. باکنیـازی نیست  راهبری، نیز باشند، دیور
ایـن  نسر شـده اسـت. در غیـر افی منجر به آگاهی همة افراد موردکرسانی به شخص یا اشخاص دارای مسئولیتهای مدیریت اجرایی، به حد اطالع

 .2ندکعنوان اشخاص ثالث آنها را از موضوع آگاه  ورت حسابرس مور  است بهص
ن اسـت کـاند، حسـابرس مماهمیت ارزیـابی شـدهه به تنهایی بیکه تعداد زیادی تحریفهای اصالح نشده وجود داشته باشد کدر مواردی  .22ـت

 ند.کرسانی از آنها اطالع کتعداد و مجموع اثر ریالی آنها را به جای جزئیات هر ی
م و پیامدهای احتمالی تحریفها در رابطه بـا کن است با توجه به اندازه و ماهیت تحری  مشخص شده در شرایا حاکحسابرس مم .23ـت

 .ندکی گفتوو ان راهبری واحد تجارکهای بعد، راجع به دالیل و پیامدهای لصور در اصالح تحریفها با ارصورتهای مالی دوره

 (14: بند ک)ر تبیکتأییدیه 
ان راهبری واحد تجاری، مسـئولیت تعـدیل صـورتهای مـالی را بـرای اصـالح تحریفهـای که مدیریت اجرایی، و در صورت لزوم، ارکبه دلیل این .24ـت

دیریت مـا برخـی شـرای ردننـد. کتبی در مورد تحریفهای اصالح نشـده ارائـه کای بااهمیت بر عهده دارند، حسابرس باید از آنها بخواهد تأییدیه
 تند. بـهعـاً تحریـ  هسـه تحریفهای اصالح نشـده، والکن است اعتقاد نداشته باشند کان راهبری واحد تجاری ممکاجرایی، و در صورت لزوم، ار

را “ [یـلال]توصـی  دند زیـرا تحری  هست ،ه الالم ... و ... کما موافق نیستیم ”لماتی چون کن است بخواهند در تأییدیه خود کدلیل آنها مم همین
 شده نیست.گیری در مورد اثر تحریفهای اصالح ناین وجود گرفتن این تأییدیه، رافع مسئولیت حسابرس برای نتیجهنند. با ک درج

 (15: بند ک)ر مستندسازی
 ن است با توجه به موارد زیر انجام شود:کمستندسازی تحریفهای اصالح نشده توسا حسابرس مم .25ـت

 آثار تحریفهای اصالح نشده،ارزیابی مجموع  ـ ال 
ه آیا مجموع آثار تحریفهای اصالح نشده از سط  یا سطوح اهمیـت تعیـین شـده بـرای گروههـای معـامالت، مانـده کارزیابی این ـ ب

 صورت وجود(، فزونی یافته است یا خیر، و حسابها یا موارد افشا )در
لیدی، و رعایت الزامـات لـانونی، مقرراتـی و لـراردادی )بـرای مثـا ، کی ارزیابی اثر تحریفهای اصالح نشده بر نسبتها یا روندها ـ پ

 الزامات لراردادهای وام(. 
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