
 

 
 

 

 

  
  

 560استاندارد حسابرسی 

 رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی
 (1396نظر شده )تجدید



 

 فهرست

 بند 

  لیاتک

 1 اربرد کدامنه 

 2 صورتهای مالیرویدادهای پس از تاریخ 

 3 خ اجرایتار

 4 فاهدا

 5 فیتعار

  الزامات

 6 - 9 حسابرس گزارش خیارو ت مالی صورتهای خیتار نیبشده واقع یدادهایرو

 از انتشار شیو پ حسابرس گزارش خیاز تار پس ه حسابرسک ییهاواقعیت

 10 - 13 شودمی مطلعاز آن  یمال یصورتها

 14 - 17 شودمی مطلعاز آن  یمال یاز انتشار صورتها پس ه حسابرسک ییتهایواقع

  اربردیکتوضیحات 

 1-ت اربردکدامنه 

 5-تا ت 2-ت فیتعار

 10-تا ت 6-ت حسابرس گزارش خیو تار مالی صورتهای خیتار نیبشده واقع یدادهایرو

 یصورتها از انتشار شیو پ حسابرس گزارش خیاز تار پس ه حسابرسک ییهاواقعیت

 15-تا ت 11-ت شودمی مطلعاز آن  یمال

 17-و ت 16-ت شودمی مطلعاز آن  یمال یاز انتشار صورتها پس ه حسابرسک ییتهایواقع

  
 

لی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق کاهداف ” 200 ید همراه با استاندارد حسابرسین استاندارد بایا

 مطالعه شود.“ استانداردهای حسابرسی





 560استاندارد حسابرسی 

 صورتهای مالیرویدادهای پس از تاریخ 
 (1396)تجدید نظر شده 

 3 

 لیاتک

 اربردکدامنه 

در  ص  ورتهای م  الیخ یاز ت  ارپ  س  یدادهای  حس  ابرس در ارتب  ا  ب  ا رو یتهایمس  لول ،ن اس  تانداردی  ادر  . 1

 (1-تبند : کر. ) شودمطرح می یمال یصورتها یحسابرس

 صورتهای مالیرویدادهای پس از تاریخ 

 یم ال یخ ص ورتهایه پ س از ت ارک رد یقرار گ یخاص یدادهایرور یتأث تحت است نکمم یمال یصورتها . 2

. 1ش ده اس ت اش اره ییدادهای ن رویچن به مشخص طور به چارچوبهای گزارشگری مالیدر د. شویم واقع

 :شده است مشخصداد یدو نوع رو معموالً ،چارچوبها این در

 ند، وکیم فراهم یمال یخ صورتهایط موجود در تاریشرا مورد در را یه شواهدک ییدادهایرو الف.

ف راهم  یم ال یخ ص ورتهایج اد ش ده پ س از ت اریط ایش را م ورد در را یه ش واهدک ییدادهایرو . ب

 ند،کیم

اث ر  ،ه حس ابرسک  حام ل ای ن پی ام اس تنندگان کاس تااده برای خ گزارش حسابرسیتار ،700استاندارد طبق 

ق رار داده  توج ه م ورد ،شده آگاه هاوی از آن روی داده است وخ یتا آن تار هکرا  معامالت و سایر رویدادهایی

 .2است

 خ اجرایتار

و پ س از آن ش روع  1396ف روردین از آنه ا  یه دوره م الک یصورتهای مال یحسابرس ین استاندارد برایا . 3

 االجراست.شود، الزمیم

 فاهدا

 از: است اهداف حسابرس عبارت . 4

                                                 
 یدادهایو، به نحوهه برووهرد بوا رو“(1384شده  )تجدیدنظر خ ترازنامهیتار از بعد یدادهایرو”، 5 یمثال، استاندارد حسابدار یبرا . 1

 پردازد.یم مالی ترازنامه و تاریخ تأیید صهرتهایخ ین تاریواقع شده ب مطلهب و نامطلهب

 25-، بند ت“(1389 یدنظرشده)تجد یمال ینسبت به صهرتها یگزارشگر” ،700 یدارد حسابرساستان . 2
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خ ین ت اریب ش ده  واق ع یدادهای ا روی ه آک ن ی و مناس ب درب اره ا یافک  حسابرس ی سب شواهدک الف.

س ت، ا آنا افش ا در ی  لیما صورتهای لیه مستلزم تعدکخ گزارش حسابرس، یو تار یمال یصورتها

ا ی است س شدهکمنع یمال یدر صورتها چارچوب گزارشگری مالی مربو طبق  ای مناسبگونه به

 ر، ویخ

؛ ش ودمیمطل ع از آن خ گ زارش حس ابرس، یپس از ت ارحسابرس ه ک ییتهایبرخورد مناسب با واقع . ب

 ب ود نک ش د ممیم ل عمطاز آن  ،گ زارش حس ابرس خیدر ت ار حس ابرسه چنانچ ه کهایی واقعیت

 .شود ویگزارش  اصالحموجب 

 فیتعار

 :ار رفته استکدر این استاندارد، اصطالحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها ب . 5

 .یمال یپوشش صورتها تحتن دوره یآخر انیخ پایتار -مالی صورتهایتاریخ  الف.

ش امل یادداش تهای  ،م الی هایص ورت ام لکمجموع ه  هک ت اریخی  – موالی صوورتهای تأیید یختار . ب

را  م الی ص ورتهایمس لولیت ای ن  تج اری واح د مس لو  درتهیه شده است و اش خا   ،توضیحی

 (2-: بند تک)ر .اندپذیرفته

 ب ه خ ود نس بت گ زارش حس ابرس ،700طب ق اس تاندارد  هک ت اریخی  -حسوارس  تاریخ گوارر  . پ

 (3-: بند تک)ر ند.کمی گذاریرا تاریخ مالی صورتهای

گ زارش حس ابرس ب ه هم راه ش ده  یحسابرس  یمال یه صورتهاک یخیتار - مالی صورتهایتاریخ رنتشار  . ت

 (5-ت و 4-ت یبندها :کررد. )یگیاشخا  ثالث قرار م دسترس درنسبت به آن 

خ یو ت ار یمال یخ صورتهاین تاریبواقع شده  یدادهایرو - صورتهای مالیخ یپس رز تار یدردهایرو . ث

 .شودیم حسابرس از آن مطلعخ گزارش یاز تار پسه حسابرس ک ییتهایو واقع ،حسابرسگزارش 

 الزامات

 حسابرسخ گزارش یو تار یمال یخ صورتهاین تاریب واقع شده یدادهایرو

افی و ک  حسابرس ی سب ش واهدک ه هدف از طراحی آن،کند کحسابرسی را اجرا باید روشهای  سابرسح . 6

 گ زارش خیو ت ار م الی ص ورتهای خیت ار نیب  ش ده واق ع یدادهایرو تمام هک مورد است این درمناسب 

 ، از حس ابرسحا  این با. باشد شده مشخص ،است یمال یرتهاصو در لیتعد افشا یا مستلزم هک، حسابرس
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ار ک ب حسابرس ی یروش ها هک ندکاجرا  مورد موضوعاتی روشهای حسابرسی بیشتری را در رودیانتظار نم

 (6-ت: بند ک)ر است. منجر شده یبخشتیرضا جینتا در مورد آنها به یقبل شده گرفته

خ یت ا ت ار یم ال یخ ص ورتهایه از ت ارکند کاجرا  یارا به گونه 6بند  مقرر شده در ید روشهایحسابرس با . 7

زان ی ت و می ن ماهیی. حسابرس در تعداده شودپوشش  به آنن کترین زمان ممکیا نزدیگزارش حسابرس 

 یبن دها :کر) توج ه ق رار ده د: نتایج ارزیابی خطر را مورد دیبا شود،می ریموارد ز شامل هک ن روشهایا

 (8-و ت 7-ت

 تشخیصنان از یاطمحصو   یبرا ان اجراییریمد شده توسط گرفته ارکب یسب شناخت از روشهاک الف.

 .صورتهای مالیخ یاز تار پس یدادهایرو

 یدادهای رو درب اره تجاری واحد راهبریان کار صورت لزوم، ، درو ییران اجرایمداز پرس و جو  . ب

 (9-ت بند :کر. )تأثیرگذار باشند یمال یصورتها بر است نکممه ک صورتهای مالیخ یتار از پس

 یان راهب  رک  و ار ،ی  یران اجرایم  د، س  رمایهمج  امع عم  ومی ص  احبان  جلس  اتصورتمطالع  ه  . پ

 وج و پرسو  وجود( صورت )در استشده  برگزار یمال یخ صورتهایز تاره پس اک تجاری واحد

 (10-تبند : کر. )آماده نشده است هاآن اتجلسه صورتک یدر جلسات بحث ردمو درباره مطالب

 .وجود( صورت در) تجاریواحد  یادوره انیم یمال ین صورتهایمطالعه آخر . ت

تش خیص  را ییدادهای رو ،7 و 6 یبن دها مقرر ش ده در یهاروش یاجرا جهینت درحسابرس  هک صورتی در . 8

دادها طب ق گونه روی  ه آیا اینکند کمشخص  دیبا است، مالی صورتهای در لیتعد افشا یا مستلزم هک دهد

 .اس یافته است یا خیرکانع مالی صورتهایدر نحو مناسب  به، چارچوب گزارشگری مالی مربو 

 تبیکتأییدیه 

 ارائ ه ب اند کدرخواست  تجاریواحد  راهبریان کار و، در صورت لزوم،مدیران اجرایی د از یحسابرس با . 9

 یمال یخ صورتهایتار از پس واقع شده یدادهایه همه روک نمایند اذعان 5803 طبق استاندارد تبیک هیدییأت

س کم الی م نع در ص ورتهایل اس ت، یتع د افشا یا مستلزم ،مربو  چارچوب گزارشگری مالیه طبق ک را

 .اندردهک

                                                 
 “انریمدتبی ک هیدییتأ”، 580 یاستاندارد حسابرس . 3
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 شودمی مطلعاز آن  یمال یاز انتشار صورتها و پیشخ گزارش حسابرس یحسابرس پس از تار هک ییتهایواقع

 یم ال یص ورتها در مورد یحسابرس یروشها یاجرا برای مسلولیتی پس از تاریخ گزارش خود، سابرسح . 10

از ، یالم  یانتش ار ص ورتها از یشپ خ ود ام ا خ گ زارش یاز ت ار پس چنانچه حسابرس حا ، این با ندارد.

 سابرسحن بود گزارش ک، ممشدمی مطلعاز آن خ گزارش حسابرس یه اگر در تارکشود  واقعیتهایی مطلع

 (11-تبند  :کر) د:ی، باندک اصالحرا 

 ،میان بگذارددر  تجاریواحد  راهبریان کار صورت لزوم، ، درران اجرایی ویمدبا موضوع را  الف.

 و ر،یا خی ضرورت دارد یمال یصورتها اصالح ایه آکند ک تعیین . ب

 م  الی، از اس موض  وع در ص  ورتهایک  انع گیچگ  ون خص  و  درص  ورت ض  رورت اص  الح،  در . پ

 ند.ک جو و پرس اجرایی مدیران

 د:ید، حسابرس باننک اصالحرا  یمال یصورتها ان اجراییریچنانچه مد . 11

 ند.کاجرا  شده انجام اصالحخصو   را در الزم یحسابرس یروشها الف.

 :شودمی 12بند  شرایط مشمو  هکی موارد جز در به . ب

 حس ابرس دی جد گ زارش خیت ار ت ارا  7 و 6 یبن دها در یاد شده یحسابرس یوشهااجرای ر .1

 گسترش دهد، و

 یم ال یص ورتها درب اره یدیجد گزارشآوری تمامی نسخ گزارش صادره قبلی، ضمن جمع .2

 تأیی  دخ یاز ت  ار پ  یش دی  نبا حس  ابرس دی  جد گ  زارشت  اریخ . دن  ک ارائ  ه ش  ده اص  الح

 باشد.شده  اصالح یمال یصورتها

 ب ه آن منج ره ک صورتهای مالیخ یاز تار پس یدادهایا رویداد یرو آثار به یمال یصورتها اصالحچنانچه  .12

-11بن د  من در  در یحسابرس  یروشها خواهد بود حسابرس مجاز محدود شده باشد،، است شدهاصالح 

. در ن دکمح دود  اص الحب ه آن  صورتهای م الی،خ یتار زا پس یدادهایرو اینگونه خصو  دررا  1-ب

و ه ی ته یدی جد گ زارشآوری تمامی نسخ گزارش صادره قبلی، ضمن جمع دیحسابرس با ین مواردیچن

و  خص  در یحسابرس  یروش هاه ک ن د ک، تصریح 4“یحیتوض یر بندهایسا”در بند  کی در با در آن، 

های ادداش تیدر  هک ش ود می اص الحی آن به تنها محدود صورتهای مالیخ یاز تار پس یدادهایرواینگونه 

 .است توصیف شده یمال یمربو  در صورتها توضیحی

                                                 
 “در گزارش حسابرس مستقل یحیتهض یر بندهاید بر مطلب واص و سایکتأ یبندها” ،706 یاستاندارد حسابرس . 4
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آن  اص الحاز  ان اجرای یریم د اعتق اد دارد ام ا یم ال یص ورتها اص الحض رورت ه حسابرس ب ه ک مواردیدر  .13

 (13-و ت 12-ت یدهابن: کر: )نندکخودداری می

الزام ات  طب قرا  د نظر خودینشده باشد، حسابرس با ارائه تجاریواحد  بهگزارش حسابرس  چنانچه الف.

 ایند، ک ارائهرا  خود ل و سپس گزارشیتعد 7055استاندارد 

ان ک و ار ان اجرای یریبه مدد یشده باشد، حسابرس با ارائه تجاریواحد  هگزارش حسابرس قبالً ب چنانچه . ب

جرای ی تج اری مس لولیت ا واح ددر اداره  راهب ریان ک اره هم ه اعا ای ک  به جز در مواردی) راهبری

خ ودداری ل ث اشخا  ثا یبرا یمال یصورتهااز انتشار  الزم اصالحاز انجام  پیشه کهشدار دهد ( دارند

دام د اق ی ابرس با، حس دومنتشر ش  الزم اصالحبدون انجام  متعاقباً یمال یصورتهااگر ن وجود، یند. با انک

 (15-و ت 14-ت یبندها :کرانجام دهد. )خود گزارش  بها کاز ات یریجلوگ یبرا را مناسب

 شودمی مطلعاز آن  یمال یحسابرس پس از انتشار صورتها هک ییتهایواقع

 آن خص  و  در یحسابرس   یروش  ها یاج  را ب  رای مس  لولیتی ،یم  ال یاز انتش  ار ص  ورتها حس  ابرس پ  س .14

از  ،خ ود و گ زارش یم ال یاز انتش ار ص ورتها پ س حس ابرس ح ا ، چنانچ ه ای ن ب ا ندارد. یمال یصورتها

س ابرس ن بود گزارش حکشد، مماز آن مطلع می حسابرس گزارش خیتار دراگر  هکشود  مطلع یهایواقعیت

 :دیبا ،ندکرا اصالح 

 ،در میان بگذارد تجاری واحد راهبریان کار صورت لزوم، ، درران اجرایی ویمدبا را ع وموض الف.

 و ،ریا خی ضرورت دارد یمال یصورتها اصالح ایه آکند ک تعیین . ب

 م  الی، از اس موض  وع در ص  ورتهایک  انع گیچگ  ون خص  و  درص  ورت ض  رورت اص  الح،  در . پ

 .ندک جو و پرس اجرایی مدیران

 (16-تبند  :کرد: )یبا د، حسابرسننک اصالحرا  یمال یصورتها ان اجراییریمد چنانچه . 15

 .ندکاجرا  ،شده انجام اصالحخصو   را در الزم یحسابرس یروشها الف.

 یم ال یص ورتها نن دگانکافتیدر هیلک شدن از آگاه نانیاطم حصو  یان اجرایی براریمد اقدامات . ب

 .ندک یبررس را موجود تی( از وضعآن نسبت به حسابرس )و گزارش یقبل

 :شودمی 12بند  شرایط مشمو  هکی موارد جز در به . پ

                                                 
  “شده در گزارش حسابرس مستقلارنظرهای تعدیلاظه” ،705 یحسابرساستاندارد  . 5
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 حس ابرسجدی د  گ زارش خیت ار ت ا را 7 و 6 یبن دها در شده یاد یحسابرس یروشهااجرای  . 1

 یم ال یص ورتها تأیی د خیت ار از پ یش دی نبا حسابرس دیجد گزارش خیتار و گسترش دهد،

 و باشد، شده اصالح

 .ندک ارائه شده الحاص یمال یصورتها درباره یدیجد گزارش . 2

 ند.ک ارائه 12بند  اترا طبق الزام یدیجد، گزارش شودمی 12ط بند یشرا مشمو  هک در مواردی . ت

 ادداش تیب ه  ،“یحیتوض  یر بن دهایس ا” دربن د  کی در  قیاز طر دیخود با دیجد در گزارش حسابرس . 16

 ش ده حیتش ر لیتاص  به یقبل شده منتشر یلما یصورتها اصالح ، علتدر آن هک یمال یصورتها توضیحی

 .ندک اشاره به آن، نسبت حسابرس گزارشنیز و  ،است

 ،مالی ت اصالح صورتهایرتجاری، علیرغم اعتقاد حسابرس به ضرو واحد ان اجراییریمد هک یدر موارد . 17

 ( اق داماتآن نس بت ب ه حس ابرس رش)و گزا یقبل یمال یصورتها نندگانکافتیدر ردنک منظور آگاه به

ان ک و ار یی ران اجرایب ه م د دی با ، حسابرسنندکمین اصالح را مالی یو صورتهادهند انجام نمی را الزم

هش دار  (ن ددارتجاری مسلولیت اجرای ی  واحددر اداره  یان راهبرکار ه همهکبه جز در مواردی ) راهبری

 ،دارای ن هش  رغ م یاگر عل  .شود حسابرس گزارش به آتیای کاز ات رد مانعکتالش خواهد  وی هکدهد 

د ی حس ابرس با انجام ندهن د، رابطه این مناسبی دراقدامات  تجاری واحد راهبریان کران اجرایی یا اریمد

 (17-تبند  :کر. )را انجام دهد ، اقدام مناسبا بر گزارش حسابرسکاز ات یریجلوگ یبرا

 اربردیکتوضیحات 

 (1: بند ک)ر اربردکدامنه 

ارائمه  دیگمری کبه ضمیمیه ممدار ،انتشار از پس ،شده یحسابرس یمال یصورتهاه کهنگامی  .1-ت

صمورتهای خ یاز تمار پمس یدادهایمرو آندسته از با رابطه درن است ک، حسابرس میشودمی

ن به عنوا .باشد داشته مسئولمتهای بمشتری د،نباش حسابرس مستلزم توجهن است که میک مالی

حسمابرس  ،اوراق بهمادار عرضمه عیمومیممرتط  بما  یا مقرراتمیم یالزاممات امانون در ،مثال

 ایمن اوراقعرضمه عیمومی  خیدر تمار بمشتر یحسابرس یروشها یاست ملزم به اجرا نکمی

 خیه تما تمارکمباشمد  7و  6 یشده در بندها یاد ین است شامل روشهاکن روشها مییباشد. ا
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 ،عرضمه عیمومی گمزار  بما مطالهمه و شمده اجرابه آن خ یارت ترینکیا نزدی عرضه عیومی

 .شود، ارزیابی میحسابرسی با مرتط  یبا اطالعات مال مطابقت آن

 تعاریف

 (ب-5: بندک)ر مالی صورتهای تأییدتاریخ 

ا یره یمد ئتمه عهده به ،یحمتوض یادداشتهایشامل  ،یمال یصورتها تأیمده و مت تهممسئول .2-ت

س خ گمزار  حسمابریتمار از اطملد یمبا یمال یصورتها تأیمد تاریخ است.ان مشابه آن کار

 .شود سبکشد و شواهد مربوط به آن با یمال ینسطت به صورتها

 (پ-5: بندک)ر تاریخ گزارش حسابرس

و  یافکم یشمواهد حسابرسم سبکند یل فرامیکخ تید اطل از تاریخ گزار  حسابرس نطایتار .3-ت

د یمن شمواهد بایمباشد. ا یمال ینظر حسابرس نسطت به صورتهااظهار یمناسب به عنوان مطنا

 پمییر  ، ویحمتوضم یادداشمتهای، شمامل یممال یصمورتها املکمجیوعه  تهمه هدندهننشا

خ گمزار  حسمابرس ین، تماریبنمابرا .6باشد رب یاشخاص ذ توس  یمال یت صورتهاممسئول

مسمائل  لممدل بمهباشمد.  ب-5 ندف بیتهرططق  یمال یصورتها تأیمدخ یاز تار پمشتواند ینی

گزار   ارائه خیو تار پ-5 ف بندیتهرططق خ گزار  حسابرس ین تارمبن است کمی، یادار

 .وجود داشته باشد زمانی ، فاصلهتجاریواحد  هحسابرس ب

 (ت-5 : بندک)ر مالی صورتهایتاریخ انتشار 

دارد.  یبسمتگ تجاریواحد  یو مقررات ی  اانونمبه مح عیوماً یمال یخ انتشار صورتهایتار .4-ت

 یلما یه صورتهاکباشد  یخین است تارکمی یمال یخ انتشار صورتهای ، تاریشرا یدر برخ

ده ش یحسابرس یمال یه صورتهاک. از آنجا شودمی )مثل بورس( ارائه مرجع نظارتی کبه ی

 حسابرسمی ممالی صمورتهایرد، تاریخ انتشمار کتوان بدون گزار  حسابرس منتشر را نیی

 تجاری یما واحد بهگزار  حسابرس  تاریخ تحویلا یخ گزار  حسابرس یتار بهد یبا شده

 .باشد آن تاریخهااز  بهد

                                                 
  33، بند 700استاندارد حسابرسی  . 6
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 مالحظات خا  واحدهای بخش عمومی

ه کمباشمد  یخین اسمت تمارکممی یبخش عیوم یواحدهادر  یمال یخ انتشار صورتهایتار .5-ت

ا ی ذیرب  یبه مراجع اانون ن،به آ نسطت شده و گزار  حسابرس یحسابرس یمال یصورتها

 . شودیبه عیوم ارائه م

 (9تا  6: بندهای ک)ر حسابرسخ گزارش یو تار یمال یخ صورتهاین تاریب واقع شده یدادهایرو

 6 بنمد شده در مقرر یحسابرس یروشهاحسابرس،  توس  خطر ارزیابی از بسته به نتایج حاصل .6-ت

 یبررس جیله ازو مناسب  یافک یاهد حسابرسسب شوک یبرا الزم یاست شامل روشها نکمی

ار  خ گمزیو تمار یممال یخ صورتهاین تارمب ا مهامالت وااع شدهی یحسابدار سوابقا آزمون ی

 هکماسمت  ییبر روشها افزون، 7و  6 یبندها مقرر شده در یحسابرس ی. روشهاباشدحسابرس 

دربماره  را یشمواهد واسمطه آنهما و بمه نمدکاجمرا  یگرید برای مقاصداست  نکحسابرس می

 سمب شمواهدک یمثال، روشمها ی)برا نیاید سبک نمز صورتهای مالیخ یاز تار پس یدادهایرو

ا یم یانقطاع زممان هایآزمون نظمر یمال یخ صورتهایمانده حسابها در تار خصوص در حسابرسی

 .(صورتهای مالیخ یتار از پس گمری وصول مطالطاتپی

روشمهای  به تطع ه حسابرس ملزم استک شده تشریح یصخا یحسابرس یروشها ،7بند در  .7-ت

خ یراز تما پمس یدادهایمرومرتط  بما  یروشها، حال این با. انجام دهد 6بند  شده در مقرر

 ،ویمهه ، بهن است به اطالعات در دسترس وکمیند، که حسابرس اجرا میک صورتهای مالی

در  داشمته باشمد. یبستگ یالم یخ صورتهایتار از پسشده  تهمه یحسابدار سوابق زانمم به

 ی)برا یادوره انمم یمال یصورتها جهمنت درو  ،نطاشدبه روز  یحسابدار سوابقه ک مواردی

 یراهطمران کمران اجرایی یا اریمدجلسات ا صورتی( سازمانیبرونا ی سازمانیدرون مقاصد

 ابقسمودفماتر و  وارسمیل کش ن است بهکمیمربوط  یحسابرس ی، روشهاباشده دشه نمته

 یاز برخم هایینیونمه، 8-تبنمد  در انجمام شمود. ،یکبمان یحسابهاشامل صورت ،موجود

امرار دهمد،  توجمه ممورد هابررسین یا ین است حسابرس در طکه میک دیگرموضوعات 

 .شده است ارائه
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ر یتوجه به موارد زن است کحسابرس می، 7بند  مقرر شده در یحسابرس یعالوه بر روشها .8-ت

 مناسب بداند: و یرا ضرور

بمنمی پمش نقمد وجوه انیجر ،تجاریواحد  یهابودجه دسترس نسخ در نیآخر مطالهه •

 خیتمار از پمس یهمادوره یبمرا ان اجرایمیریممد بمه مربموط یگزارشها ریسا و شده

 ،یمال یصورتها

 اتطات واحد تجاری،کبررسی م •

 یحقموا نیورمشما از اطلمی تطمیکیما  جوهمای شمهاهی و یمل پرسکا تی جو و پرس •

 یا ،یا ادعاها یحقوا یدعاو با ارتطاط در تجاری واحد

 خیتمار از پمس خماص یدادهایمرو دربماره برخمی داردضمرورت  ایمآ هک نیا یبررس •

 یسمحسابر شمواهد ریسا تطی مدیران دریافت شود تا پشتوانهکتأیمدیه  ،صورتهای مالی

 .گرددسب ک سبمنا و یافک یحسابرس شواهد بدینوسمله و ارار گمرد

 ب(-7: بند کپرس و جو )ر

 راهطمری انکمار صمورت لمزوم، ، درران اجرایمی ویممدجمو از  و پمرسهنگمام حسابرس  .9-ت

 یمال یتواند بر صورتهایم هک مالی صورتهای خیاز تار پس یدادهایرو درباره تجاری واحد

 یمقمدمات اطالعات اساسبر هک شود یااالم یجار تموضه جویاین است ک، میاثر گیارد

 یجوهما و پرس است نکمی حسابرس ،. هیچنمناست در حسابها منظور شده یراطهمغ ای

 :زیر انجام دهد موضوعات درباره را خاصی

 یا ویر. است شده واقع یدیجد هاتضمینا ی، استقراضها تعهداته آیا کاین -

ی هوایارکبورای ننوین ا یو پذیرفتوهصوهرت  هواییدارا یا تحصیل فروشه آیا کاین -

 است یا ویر. ریزی شدهبرنامه

صوهرت  تکاورا  مشوار ا صودور اورا  بودهی نظیوریه آیا افزایش سرمایه کاین -

 یر.وریزی شده است یا یا برنامه انجامالل نحپذیرفته، یا تهافقی برای ادغام یا ا
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از  یموهارد لیودل به یا هتجاری تهسط دولت مصادره شد ی واحدهاییدارا ه آیاکاین -

 .از بین رفته است یا ویر لیا سی یسهزآتش لیقب

 است یا ویر. ایجاد شدهاقالم احتمالی تغییراتی  در وضعیت ه آیاکاین -

یوا  شوهد اعموال است نظر درا ی شده اعمال یرعادیغ یحسابدار تعدیالته آیا کاین -

 ویر.

 هیودر ته شوده استفاده یحسابدار یهاهیرو بهدن سبمنا هک ییدادهایرو ه آیاکاین -

 د دربارهیترد سبب هک ییدادهای، رومثال یبرا) بردزیر سئهال میرا  یمال یصهرتها

یوا احتموال وقوهن آن  اسوت واقع شده (شهدمی تیفعال تداوم فرض برقرار بهدن

 رود یا ویر.می

س در کبرآوردها یا ذوایر منعگیری به اندازه هکه آیا رویدادی واقع شده است کاین -

 مرتبط باشد یا ویر. مالی صهرتهای

باشود یوا  موثررقابلیت بازیافت داراییها  ره بکی واقع شده است هایه آیا رویدادکاین -

 ویر.

 (پ-7: بند ک)ر جلساتصورتمطالعه 

 مالحظات خا  واحدهای بخش عمومی

مصوبات مربوط مراجمع  رسیین است سوابق کمی ، حسابرسیبخش عیوم یدر واحدها .10-ت

 آنهما رسمییسموابق  هکم مصوباتی در شده مطرحرا مطالهه و درباره موضوعات  گیاراانون

 .ندک جو و پرس، آماده نشده است

 شودمی مطلعاز آن  یمال یاز انتشار صورتها یشخ گزارش حسابرس و پیه حسابرس پس از تارک ییتهایواقع

 (10: بند ک)ردر قبال حسابرس  جراییا مدیرانمسئولیت 

ان ریممد یشرای  امرارداد حسابرسم ططقشده است،  تصریح 210 ه در استانداردکهیانطور  .11-ت

و  ،اثرگمیار باشمند مالی صورتهای است بر نکه میک را ییتهامد وااهنت دارممسئول اجرایی
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از  یممال یشار صورتهاخ انتیخ گزار  حسابرس تا تاریتار اجرایی در فاصله زمانی مدیران

 7به حسابرس اطالع دهند. ،اندشدهآگاه  آن

 (13: بند ک)رمدیران اجرایی  عدم اصالح صورتهای مالی توسط

ن اسمت ممدیران اجرایمی را بمه انتشمار کاوانمن و مقررات یا چارچوب گزارشگری مالی می .12-ت

ه زممان کدهد می رخ میرده باشد. این حالت اغلب هنگاکصورتهای مالی اصالح شده، ملزم ن

 باشد و افشای مناسمب ایمن موضموع، در صمورتهای کانتشار صورتهای مالی دوره بهد نزدی

 مالی دوره بهد صورت گمرد.

 مالحظات خا  واحدهای بخش عمومی 

خمودداری  یممال یصمورتها اصمالحاز  واحدهای بخش عیمومی ان اجراییریمده ک یزمان .13-ت

 سپ یدادهایرو آثار ن است شامل گزار  جداگانهکمی 13بند ططق  الزماادامات  نند،کمی

ر یا سمایم یامانونمراجع  به و گزار  حسابرس مالی یبر صورتها صورتهای مالیخ یاز تار

 .ز باشدمن یسلسله مراتب گزارشگر ططق ذیرب  ینهادها

 (ب-13بند  :کر)گزارش حسابرس  ا بهکاز ات یریجلوگ یاقدام حسابرس برا

را  یممال یه صمورتهاکم داده باشمداطالع  ان اجراییریمده حسابرس به ک مواردی در یحت .14-ت

ضمرورت ن اسمت ک، میرده باشندکز با درخواست حسابرس موافقت من آنهاد و ننکمنتشر ن

 .ندکرا نمز ایها دیگری  یاانون مسئولمتهایه حسابرس ک یابد

خودداری از  از آنها درخصوصحسابرس  درخواستبه رغم  ان اجراییریه مدکدر مواردی  .15-ت

بمرای  ،حسمابرساامدامات  ،نمدنکرا منتشمر می یممال ی، صمورتهایممال یانتشار صمورتها

بسمتگی بمه اختممارات و  ممالی صمورتهایبه  نسطت حسابرسا به گزار  کجلوگمری از ات

سمب مشمورت کاسمت  نکم، حسمابرس میبنابراین .مسئولمتهای اانونی وی خواهد داشت

 ب تشخمص دهد.حقوای را مناس

 شودمی مطلع از آن یمال یحسابرس پس از انتشار صورتها هک ییتهایواقع

                                                 
 “یقرارداد حسابرس ”، 210 یاستاندارد حسابرس . 7
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 (15: بند ک)ر مالی صورتهای اصالحاز  ان اجراییریخودداری مد

 مالحظات خا  واحدهای بخش عمومی

 یار مناسمب بمراکمراه  نمد،کخود را اصمالح ن یمال یصورتها یواحد بخش عیوم چنانچه .16-ت

 باشد. ذیرب  یاانون مرجعبه  موضوع است گزار ن کحسابرس می

 (17: بند کا بر گزارش حسابرس )رکاز ات یریجلوگ یحسابرس برا تالش

رغم هشمدار  ، بهتجاری واحد راهطریان کران اجرایی یا اریمد ه حسابرس اعتقاد داردک یزمان .17-ت

بممه  طتنسمما بممر گممزار  حسممابرس کمماز ات یرمجلمموگ یبممرا یااممدامات ضممرور، وی یاطلمم

 بمه اشمخاص یاکمات از هرگونه یرمجلوگ یبرا ،اندندادهشده را انجام  منتشر یمال یصورتها

بما  حسابرس خواهد گرفت. اادامات انجام حسابرس توس  الزم ، ااداماتحسابرس گزار 

، حسممابرس بنممابراینوی انجممام خواهممد شممد.  یاممانون یتهامو مسممئول اراتممماخت بممه توجممه

 سب مشورت حقوای را مناسب تشخمص دهد.کاست  نکیم


