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 لیاتک
 تـداوم از فـر  اسـتااده به نسبت یمال یصورتها یدر حسابرس حسابرس تیمسئول درباره الزم یهاییاستانداردها و راهنما ه، ارائاستاندارد نیا دفه .  1

 .، استتیفعال ادامه به یواحد تجار ییاز توانا تیریمد یابیارز یبررس ، شاملیمال یصورتها هیدر ته تیفعال
2  .

 تیریمد تیمسئول
 یواحد عنوانبه معموالً یدگی، واحد مورد رستیفعال تداوم فر  . طبقاست یمال یصورتها هیدر ته یادیبن اصلکی، تیفعال تداوم فر  .  3

در  توجه قابل اهشکا ی، تیفعال ، توقفانحالل یبرا یا الزامیدهد و قصد یم خود ادامه تیفعال به ینیبشیپ قابل ندهیدر آ هکشود یم فر 
 یعاد انیها در جریبده هیها و تسوییدارا افتیدر باز یدگیواحد مورد رس ییتوانا یها بر مبنایا و بدههیی، دارانیبنابرا را ندارد. اتیعمل حجم
 شود.یم ، ثبتیتجار یتهایفعال

 تیـفعال ادامه د توانیبا یالم یصورتها هیته در زمان تیریمد”ند: کیمقرر م نیچن “یمال یصورتها ارائه نحوه” 1 شماره یاستاندارد حسابدار 20بند  .  4
 یواحـد تجـار اتیعمل ا توقفی قصد انحالل تیریمد هکنیشود، مگر ا هیته تیفعال تداوم ید برمبنایبا یمال یند. صورتهاک یابیرا ارز یواحد تجار
 نسـبت تیـبااهم ابهـام است نکمم هکابد ی یآگاه یطیدادها و شرایواز ر تیریمد هکیامر شود. در موارد نیا انجام ا عمال ناچار بهیباشد،  را داشته
د یـبا تیـواقع نیـنشود، ا هیته تیفعال تداوم یبرمبنا یمال یصورتها د افشا شود. چنانچهیبا ابهام نیند، اکجاد یا یواحد تجار تیفعال تداوم ییتوانا به

 “، افشا شود.است شده یتلق تیفعال فاقد تداوم یچرا واحد تجار هکنیو ا یلما یصورتها هیته یبا مبنا همراه
 ند:کیمقرر م نیچن “یمال یصورتها ارائه نحوه” 1شماره یاستاندارد حسابدار 22بند  .  5

 یبررسـرا ( ترازنامـه خیاز تـارپـس  مـاه 12 )حـداقـل ینیبشیپ قابل ندهیآ موجود در خصوص اطالعات ، تمامتیفعال تداوم یابیارز یبرا تیریمد”
 بـه یآسـانو به اسـت یسـوداور سـابقه یدارا یواحـد تجـار هک یدارد. در موارد یموجـود در هرمورد بستگ اتیواقع به یبررس نیا ـزانیند. مکیم
، یلیتاصـ لیـو تحل هیـتجز توانـد بـدونیم یواحد تجار یبرا تیفعال تداوم یاربرد مبناک بودن مناسب درباره یریگجهیدارد، نت یدسترس یمال منابع
و مـورد انتظـار،  یجار یورمؤثر بر سودا عوامل لیاز قب یموارد یبررس است نکمم تیفعال تداوم یابیارز ی، براصورتنیر ایر باشد. در غیپذانکام

 “باشد. یضرور یمال نیتام بالقوه ها و منابعیبده بازپرداخت یزمان جداول
 مـبهم یبطور ذاتـ هک است یطیا شرایدادها یرو یآت یامدهایپ ، دربارهمشخص ، در هرزمانقضاوت مستلزم ،تیفعال تداوم از فر  تیریمد یابیارز .  6

 :ر استیارد زمو شامل ازجمله باره نیدر ا مربوط باشند. عواملیم
 طیا شـرایـدادها یـرو امـد آنیبا پ مرتبط ابهام زانیدورتر باشد، م یاندهیآ به مربوط ،طیا شرایدادها یامد رویپ درباره قضاوت هرچه ،یلکطور به، 

 ابد.ییم شیافزا مالحظه قابل یاگونهبه
 در  هکـرا  یتواند قضاوتیم یبعد یدادهایرد. رویگیم صورت قضاوت انجام د در زمانموجو اطالعات ، براساسندهیآ درباره قضاوت هرگونه

 ند.ک ، نقضاست بوده معقول آن انجام زمان
 بـر قضـاوت یهمگـ ،یسـازمان بـرون از عوامل آن یریرپذیتاث زانیو م یدگیواحد مورد رس یتجار تیفعال طیو شرا تی، ماهیدگیچیو پ اندازه 

 گذارد.یاثـر م طیا شرایدادها یامد رویپ درباره
. ر اسـتیـز شـر  ند، بهکجاد یا تیفعال تداوم وجود فر  درباره عمده یدیترد است نکمم ا درمجموعی ییتنهابه هک یطیا شرایدادها یاز رو ییهانمونه . 7

 باشد.ینم یا اساسی تیبااهم وجود ابهام یمعنا ز لزوما بهیا چند مورد از آنها نی کیرد و وجود یگیرا دربر نم نکموارد مم ی، تمامفهرست نیا
 یمال یهانشانه

 یجار یهاییبر دارا یجار یهایبده یا فزونیها ییدارا لکها بر یبده لک یفزون. 
 از حد بـر  شیب یاکا اتیدارد ند آنها وجود یا تمدی پرداخت یبرا نانهیبواقع یینمادور هکر ییتغ ر قابلیغ طیبا شرا یهاید بدهیسررس شدن کینزد

 .بلندمدت یهاییدارا یمال نیتام یبرا مدتوتاهک استقرا 
 ارانکا بستانیو  دولت از جانب یمال تیحما قطع یهانشانه. 
 شده ینیبشیا پی یخیتار یمال یصورتها ، طبقاتیاز عمل قد حاصلن وجوه یورود یانهایبر جر یخروج یانهایجر یفزون. 
 یاصل یمال ینسبتها نامساعد بودن. 
 نقد. وجوه یانهایجاد جریدر ا مورد استااده یهاییدارا در ارزش عمده اهشکا ی یاتیعمل عمده یانهایز 
 نآ در پرداخت یر طوالنیا تاخی سود سهام نپرداختن. 
 یپرداختن یحسابها بموقع در پرداخت یناتوان. 
 وام یمقرر در قراردادها طیشرا تیدر رعا یناتوان. 
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 ینقد به یاز اعتبار خدمات افتیاال و درکد یخر طیر شراییتغ. 
 یضرور یهایگذارهیر سرمایا ساید یجد یاصل محصول د و عرضهیتول یبرا الزم یمال منابع نیدر تام یناتوان. 

 یاتیعمل یهانشانه
 آنان ینیگزیجا بدون یدیلک رانیمد دادن از دست. 
 اال و خدماتک یاصل نندهکنیا تامی تیبا اهم از ساختیا امتی، مجوز محصوالت فروش بازار عمده دادن از دست. 
 مهم و قطعات هیمبود مواد اولکا ی یارگرک التکمش. 

 ها ر نشانهیسا
 یقانون ر الزاماتیا سای هیسرما به مربوط الزامات تیرعا عدم. 
 جاحتماال خـار آن جینتا واحد مزبور، تحمل تیومکمح به یصدور را درصورت هک یدگیواحد مورد رس هیعل انیدر جر یحقوق یوجود دعاو 

 .است یدگیواحد مورد رس از توان
 باشد داشته یدگیبر واحد مورد رس یمنا یآثار مال هک یاگونه به دولت یاستهایا سی نیر قوانییتغ. 
در  یدگیواحـد مـورد رسـ یاز نـاتوان ی، آثـار ناشـمثـالیابـد. برای اهشکـیگرید عوامـل تواند توسـطیم اغلب یطیا شرایدادها یرو نیچن تیاهم

هـا، ییدارا فـروش چون ینیگزیجا یهاوهیش قیاز طر یافکنقد  وجوه نیتام یبرا تیریمد خاص یهاواند با برنامهتیخود، م یهایبده بموقع پرداخت
 بهیدسترسـ قیـازطر است نکمم اال و خدماتک یاصل نندهکنیتام کی دادن ، از دستبیترت نیهمشود. به لی، تعدهیسرما شیازا افیوامها  استمهال
 شود. ، جبرانمناسب نیگزیجا نندهکنیتام

 حسابرس تیمسئول
 تیـبـا اهم یوجود ابهامها احتمال یو بررس یمال یصورتها هیدر ته تیفعال تداوم از فر  تیریمد استااده بودن مناسب ی، بررسحسابرس تیمسئول .  8

 دارد. یمال یافشا در صورتها از بهین هک ر استیواحد داکی عنوانبه یدگیمورد رسواحد  تیفعال ادامه ییتوانا درباره یا اساسی
 اشـاره ، عـدمنیند. بنابراک ینیبشیشود، پ یدگیواحد مورد رس تیفعال توقف موجب است نکمم هکرا  یآت طیا شرایدادها یتواند روینم حسابرس .  9

 گردد. محسوب تیفعال ادامهبه یدگیواحد مورد رس ییتوانا نیتضم عنوانتواند بهی، نمحسابرس در گزارش تیعالف تداوم درباره ابهام به

 یزیربرنامه مالحظات
10 .

11 .

 بموقـع انجـام امـر موجـب نیـا را،یـدهـد  زیقـرار م موردتوجه یزیرند برنامهیرا در فرا تیفعال تداوم فر  به مربوط طیدادها و شرایرو ،حسابرس .  12
 شود.یم تیفعال تداوم به مربوط شده ییشناسا اتکن و فصل و حل تیریمد یهابرنامه ی، بررستیریگاتگو با مد

 هکنیا صیمنظور تشخبه ، حسابرسصورت نیباشد. درا آورده عملبه یاهیاول یابی، ارزیحسابرس هیاول در مراحل است نکمم تیریمد گاه .  13
را  یابیـارز آن دارد، آن و فصـل حـل یبـرا یاو برنامـه اسـت ردهک ییرا شناسا 7در بند  موارد مندرج چون یطیا شرایدادها یرو ،تیریمد

 دهد.یقرار م یمورد بررس
 احتمـال شود و دربـارهیم نای، جوتیفعال تداوم را از فر  تیریمد استااده لیدال باشد، حسابرس اوردهین عملبه یاهیاول یابیهنوز ارز تیریاگر مد . 14

خـود را  یابیـبخواهـد ارز تیریاز مـد است نکمم ند. حسابرسکیو جو م پرس تیریاز مد 7در بند  مانند موارد مندرج یطیا شرایدادها یوجود رو
 باشد. ردهک ییرا شناسا تیفعال تداوم فر  به مربوط طیا شرایدادها یرو از یشتر موردیپ اگر حسابرس ژهیوبه آورد، عملبه

وجـود آنهـا  هکـدهـد، چونیقـرار م یرا مـورد بررسـ شـده ییشناسـا طیا شرایدادها ی، اثر رویخطر حسابرس یاز اجزا هیاول براورد هنگام حسابرس .  15
 اثر گذارد. یحسابرس یاجرا و حدود روشها ی، زمانبندتیبر ماه است نکمم

 تیریمد یابیارز یبررس
16 .
17 .

در  هکـ گونـه. هماناست حسابرس توسط تیفعال تداوم فر  یبررس یاصل ، بخشتیفعال ادامه به یدگیواحد مورد رس ییاز توانا تیریمد یابیارز. 18
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 باشد.یم ترازنامه خیاز تار ماه 12 ، حداقلاست آن اطالعات هیلک درنظر گرفتن به ملزم تیریمد هک یاآمد، دوره 5بند 
 یرا بـرا تیریمـد یهاو برنامـه یابیـارز یمبنـا ، ماروضـاتیابیـارز یبـرا تیریمـد توسـط شـده یند طی، فراتیریمد یابیارز یدر بررس حسابرس . 19

 یروشـها یاجـرا جـهیدرنت یو هکـ یمرتبطـ اطالعـات همـه هکـنـد کیم یرا بررسـ موضوع نی، ادهد. حسابرسیقرار م ، مورد توجهیآت اقدامات
 باشد. منظور شده یابیارز نی، در ااست شده آگاه از آن یحسابرس

خـود  یابیـتوانـد ارزیم تیریوجود دارد، مد یمال منابعبه آسان یسوداور و دسترس اتیاز عمل یاسابقه هک ی، در مواردآمد 5در بند  هک گونه همان .  20
 یروشـها یاجرابـه ز معمـوالین یابیارز نیا بودن مناسب درباره حسابرس یریگجهیموارد، نت گونهنیدهد. درا انجام یلیتاص لیو تحل هیتجز را بدون
 بـه یدگیواحـد مـورد رسـ ییتوانـا دربـاره عمده یدیبتواند ترد هکباشد  شده ییشناسا یطیا شرایدادها یرو . اما، چنانچهاز نخواهد داشتین یلیتاص
 خواهد داد. انجام 25بند  شر را به یحسابرس یاضاف یروشها ند، حسابرسکجاد یا تیفعال ادامه

 تیریمد یابیاز ارز پس دوره
21 .

( رآنیـا غیـ ینـیبشیپ )قابـل ییدادهایـرو است نکمم ،یابیارز یبرا تیریمد مورد استااده یمال از دوره پس هکاند دیم تجربه به حسابرس .  22
 د قـرار دهـد.یـمـورد ترد ،یمـال یصـورتها هیـرا در ته تیـفعال تـداوم اربرد فـر ک بودن بتواند مناسب هکد یآ شیپ یطیا شرایشود  واقع

، از ترازنامـه خیاز تـار پس یدادهایرو به یدگیرس یروشها ، شاملیحسابرس اتیعمل یو اجرا یزیربرنامه انیدرجر است نکمم حسابرس
 شود. آگاه طیا شرایدادها یرو گونهنیا
ا یـدادها یـرو گونـهنیا یابد، در بررسییم شیامد آنها افزایبا پ طمرتب ابهام زانیباشد، م مربوط یدورتر ندهیآ به طیا شرایدادها یرو هرچه هکاز آنجا  .  23

 اسـت نکـمم قرار دهد. حسـابرس شتر را مورد توجهیب اقدامات دادن انجام حسابرس هکباشد  عمده چنان تیفعال تداوم لیمسا یهاد نشانهیبا طیشرا
 ند.ک مشخص ،تیفعال تداوم یابیرا بر ارز طیا شرایدادها یرو نآ بالقوه تیبخواهد اهم تیریر شود از مدیناگز

واحـد  ییتوانا درباره د عمدهیترد نندهکجادیا طیا شرایدادها یرو یهانشانه افتنی جهت یدگیرس یروشها یطراح یبرا حسابرس تیمسئول .  24
وجـو پرس (، تنها بهترازنامه خیاز تار ماه 12 )حداقل تیریمد توسط شده یابیارز از دوره فراتر یادوره یبرا تیفعال ادامه به یدگیمورد رس
 شود.یمحدود م تیریاز مد

 طیا شرایدادها یرو ییشناسا در صورت یحسابرس یاضاف یروشها
25 .

 یزیربرنامـه یطـ اسـت نکـنـد ممکجـاد یا تیـفعال ادامـه بـه یدگیواحد مورد رس ییدر مورد توانا عمده یدیتواند تردیم هک یطیا شرایدها دایرو .  26
ابـد. ییم ادامه یرسار حسابک شرفتیپ موازات به طیا شرایدادها یرو یند بررسیشود. فرا ییشناسا ،یحسابرس یروشها یاجرا انیا در جری یحسابرس
جـاد یا تیـفعال ادامـه بـه یدگیواحد مـورد رسـ ییدر توانا عمده یدیتواند تردیم طیا شرایدادها یرو گونه نیا هکباور باشد  نیبر ا حسابرس هرگاه
 ردنکـنقـد  ، ازجملهیآت اقدامات یبرا تیریمد یاهبرنامه درباره د. حسابرسیدا نمایپ مضاعف یتیاهم است نکمم یحسابرس یروشها یند، برخک
ا یـ قیحقـا ند. حسابرسکیوجو مپرس تیری، از مدهیسرما شیا افزای، مخارج ر انداختنیتاخا بهی اهشکها، ید ساختار بدهیا تجدی ها، استقرا ییدارا

 یهابرنامـه یریانپـذکام دربـاره دهـد. حسـابرسیقـرار م ز مورد توجهیرا ن تیریمد توسط یابیارز انجام خیاز تار پس آمده به دستشتر یب اطالعات
 ند.کیم سبک یافکو  مناسب ی، شواهد حسابرسیدگیواحد مورد رس تیها دربهبود وضعبرنامه نیو اثر ا تیریمد

 ر باشد:یموارد ز تواند شاملیم نهیزم نیدر ا مرتبط یروشها .  27
 تیریآنها با مد و گاتگو درباره مربوط یمال یهاینیبشیر پینقد، سود و سا وجوه انیجر به مربوط اطالعات لیو تحل هیزتج. 
 آن و گاتگو درباره یدگیواحد مورد رس یادوره انیم یمال یصورتها نیآخر لیو تحل هیتجز. 
 آنها. نقض یموارد احتمال نییو تع تکمشار و انتشار اوراق یافتیدر یمال التیتسه یقراردادها طیشرا یبررس 
 افتنیـمنظـور  وجـود( بـه )درصورت یدگیواحدمورد رس تیبااهم یهاتهیمکو  رهیمداتی، هسهام صاحبان یعموم مجامع صورتجلسات مطالعه 

 .یمال نیتام التکمش بارهرد یاتکن
 یابیـارز بـودن واحـد و مناسـب آن هیـعل طر  و درشرف شده مطر  یحقوق یدعاو درباره یدگیواحد مورد رس یقوقو جو از مشاور ح پرس 

 آنها. یآثار مال براوردامد آنها و یاز پ تیریمد
 ییتوانـا یابیـو ارز یمال یبانیپشت و تداوم نیتام یبرا و ثالث وابسته با اشخاص شده انجام یتوافقها یاجرا تیو قابل یقانون وجود، وجاهت اثبات 
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 .یاضاف وجوه نیدر تام اشخاص نیا یمال
 انیمشتر نشده انجام یبا ساارشها در رابطه یدگیواحد مورد رس یهابرنامه یبررس. 
 ر یـواحـد دا کیـ عنـوان بـه تیفعال ادامه را به یدگیواحد مورد رس ییتوانا هک یموارد ییشناسا یبرا ترازنامه خیاز تار پس یدادهایرو یبررس

 گذارد.یاثر م بر آن یاگونها بهیدهد یم اهشک
 یهاسـتمیاعتمـاد س تیـقابل باشـد، حسـابرس طیا شـرایدادها یرو یامد آتیپ یدر بررس یمهم عامل نقد، وجوه انیجر لیو تحل هیتجز هک یدر موارد .  28

 دهـد.یقـرار م ها را مـورد توجـهینیبشیپ یربنایز از ماروضات یبانیپشت یبرا یافک لیو وجود دال اطالعات گونهنیا هیدر ته یدگیواحد مورد رس
 ند:کیم سهیز مقایر را نیموارد ز ، حسابرسنیبر ا عالوه

  یحسابرس یو گزارشگر یریگجهینت
29 .

شـود افشـا  یروشنبه و اثر ابهام تیماه است الزم نظر حسابرسبه هکاد باشد یز چنان آن اثر بالقوه هکوجود دارد  یدر موارد یا اساسی تیبااهم ابهام .  30
 نباشد. نندهکگمراه یمال یتا صورتها

 تیفعال تداوم به نسبت وجود ابهام
مـورد  یمـال یر را در صـورتهایوجود موارد ز وجود دارد، حسابرس یتیبا اهم اما ابهام است ، مناسبتیفعال تداوم از فر  استااده چنانچه .  31

 دهد:یقرار م توجه
 یهاو برنامـه تیـفعال ادامـه بـه یدگیواحد مورد رس ییتوانا درباره د عمدهیترد نندهکجاد یا یاصل طیا شرایدادها یرو یافک فیتوص ـ الف

 .طیاشرایدادها یرو برخورد با آن یبرا تیریمد
واحـد مـورد  ییتوانـا بـه نسـبت عمـده یدیـترد اسـت نکمم هک یطیا شرایدادها یرو به مربوط تیبااهم ابهام درباره مناسب حیتوض ـ ب

هـا و ییدارا افـتیباز قادر بـه است نکمم یدگیرو، واحد مورد رسنیند و ازاکجاد یر ایواحد داکی عنوانبه تیفعال ادامه به یدگیرس
 نباشد. یتجار اتیعمل یعاد خود در روال یهایبده هیتسو

32 .

 نیـا ، بـهیمـال یافشـا درصـورتها تیـااک یابیدر ارز حسابرس.
هـا و ییدارا افـتیدر باز یدگیواحـد مـورد رسـ ینـاتوان احتمالرا بـه دگانننکاسـتاادهتوجه افشـا شـده اطالعات هکند کیم توجه موضوع
 یصـورتها یادداشـتهایدر  اطالعات یافشا حسابرس هک ید. در مواردینما جلب یروشن، بهیتجار اتیعمل یعاد ها در روالیبده پرداخت
 :ر استیز شر شود بهیم اظهارنظر درج بعد از بند هک یحیبند توض بداند، نمونه یافکرا  یمال
، اسـت شـده متحمـل یامالحظـه قابـل یانهـایر زیـاخ یسـالها یطـ تک، شرآمده یمال یصورتها ... یحیتوض ادداشتیدر  هک گونههمان”
 یهـاییدارا جمـع بهنسـبت تکشـر یجار یهایبده و جمع شده هیمتجاوز از ... برابر سرما ترازنامه خیدرتار تکشر انباشته انیز هکیاگونهبه
 یوجـود ابهـام دهندهمزبـور، نشـان ادداشـتیدر  ر مـوارد منـدرجیسـا همراه به موضوع نی. ااست افتهی یفزون الی... ر مبلغ معادل آن یجار
 “ند.کیجاد میا عمده یدیدتر تیفعال ادامه به تکشر ییتوانا به نسبت هک است تیبااهم

33 .

 :ر استیز شر شود بهیم اظهارنظر ارائه ، عدمیاساس وجود ابهام لیدلبه هک یدر موارد از بند مربوط یانمونه
 بـه موفـق تکشـر گـزارش نیـا خیتا تـار .است شده حال نید به لیتبد التیتسه ماندهیو باق افتهی انیپا 13×0 ماهید 30در  تکشر یمال نیتام یقراردادها”

 تکشـر ارخانـهک امـوال فیـتوق مکـح دادگـاه یرا موجببـه هکنیا ، ضمننشده نیگزیجا یمال منابع سبکا ی یبده نیا بازپرداخت د مهلتیتمد
نـد کجاد یا عمده یدیترد تیفعال ادامه به تکشر ییتوانا به تواند نسبتیم هک است یاساس یوجود ابهام دهندهدادها نشانیرو نی. ااست صادر شده
 خود نباشد. یتجار تیفعال یعاد ها درروالیبده هیها و تسوییدارا افتیباز قادر به تکشر است نکمم نیو بنابرا
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 “باشد.یر نمیپذانکام مؤسسه نیا یر، براکالذفوق یمال یصورتها به اظهارنظر نسبت باال، در بند ... ندرجم شر به یاساس وجود ابهام لیدل به
34 .

ر یـز شـر شـود بهیم ارائـه ، نظر مشـروطتیبااهم ابهام یافشا عدم لیدلبه هک یدرموارد از بند مربوط یا. نمونه
 :است

 نیـا خیو تـا تـار نشـده پرداخـت ـ التیقـرارداد تسـه انیـپا خیتار ـ 13×2 خردادماه 31 خیتا تار یکبان التیتسه د شدهیسررس اقساط عمدهبخش”
 تیـبااهم یوجـود ابهـام دهدهننشان تیوضع نی. ااست دهینگرد نیگزیجا یمال منابع سبکا ی آن بازپرداخت د مهلتیتمد به موفق تکشر گزارش
 هیها و تسـوییدارا افتیباز قادر به تکشر است نک، ممنیند و بنابراکجاد یا عمده یدیترد تیفعال ادامه به تکشر ییتوانا به تواند نسبتیم هک است
 .است افشا نشده یمال یدر صورتها تیواقع نیخود نباشد. ا یتجار تیفعال یعاد روال ها دریبده
 29 خیدر تـار ... تکشـر یمـال تیبـاال، وضـع در شـده ادیـ یمـال یصـورتها باال، در بند ... آثار مورد مندرج یاستثنا ، بهمؤسسه نینظر ابه

 ، طبـقتیـبـا اهم یهاجنبـه تمـام مزبـور، از خیتـار بـه یمنتهـ یمـال سـال یرا بـرا نقـد آن وجـوه انیـو جر اتیعمل جیو نتا 13×1 اساندماه
 “دهد.یم نشان نحو مطلوب ، بهیحسابدار یاستانداردها

 تیفعال تداوم فرض نبودن مناسب
35 .

 براسـاس حسـابرس هرگاه
 تیفعالتوانـد بـهینم یدگیواحـد مـورد رسـ هکمتقاعد شود  ،تیریمد یهاآثار برنامه ، شاملیافتیدر و اطالعات اجرا شدهیاضاف یروشها
 نامناسب یمال یصورتها هیدر ته شده استااده تیفعال تداوم افشا، فر  ا عدمیصرفنظر از افشا  هکند کیم یریگجهینت نیچندهد،  خود ادامه
 ند.کیم ا مردود ارائهی مورد، نظر مشروط و حسب است

 هیـته ،اسـت نامناسـب یمـال یصـورتها هیـدر ته تیـفعال تداوم  از فر استااده هکبرسد  جهینت نیا به یدگیواحد مورد رس تیریمد هرگاه .  36
شـود  مشخص آمده به دست و اطالعات اجرا شده یاضاف یروشها براساس ابد. چنانچهییم ضرورت تیفعال توقف یبرمبنا یمال یصورتها
 طبـق ،در بنـد اظهـارنظر گـزارش مورد اسـتااده یمبنابه بااشاره حسابرس ،است آمده عملبه یافک یو افشا مناسب تیفعال توقف یمبنا هک

 ند.کیم ارائه نظر مقبول ،8001استاندارد 

 آن ا گسترشی یابیارز انجام به تیریمد لیتما عدم
37 .

، 14 یدر بنـدها ، ماننـد مـوارد منـدرجطیشـرا یبرخـ در. 
 دهـد. چنانچـه خـود را گسـترش یابیـا ارزیـ نـدک یابیـرا ارز یدگیواحـد مـورد رسـ تیفعال بخواهد تداوم تیریاز مد است نکمم ، حسابرس23و  17
شـواهد  سـبک سـر نبـودنیم لیدلتواند بهیندارد و م یتیمسئول تیریمد توسط یابیارز عدم جبران یبرا باشد، حسابرس امر نداشته نیا به یلیتما تیریمد

 ند.ک لیخود را تعد ، گزارشیمال یورتهاص هیدر ته تیفعال تداوم از فر  استااده درباره یافکو  مناسب
متقاعـد  تیـفعال ادامـه بـه یدگیواحد مورد رس ییتوانا ، دربارهتیریمد توسط یابیارز با وجود عدم است نکمم موارد، حسابرس یدر برخ .  38

 یصورتها هیدر ته تیفعال تداوم از فر  تیریمد استااده نبود مناسب یابیارز یبرا است نکمم یحسابرس یر روشهای، سامثال یشود. برا
ر یدارد. امـا در سـا یدسترسـ یمـال منـابع به یآسانو به سوداور است اتیاز عمل یاسابقه یدارا یدگیواحد مورد رس چون باشد، یافک یمال

در  د عمـدهیـوجـود ترد احتمال دهندهنشان طیا شرایدادها یواند وجود رونت است نکمم ، حسابرستیریمد یابینبود ارز موارد، درصورت
نـد. در کا رد یـد ییـرا تا اهنـدهک ر عواملیا سایبرخورد با آنها  یبرا تیریمد یها، وجود برنامهتیفعال ادامه به یدگیواحد مورد رس ییتوانا
 ند.کیم لیتعد ،0072 ندارداستا خود را طبق گزارش موارد، حسابرس گونهنیا

 یمال ید صورتهاییا تایدر امضا  توجه ر قابلیتاخ
 لیـدال رد، حسابرسیگیم صورت تیریمد توسط یمال ید صورتهاییا تایدر امضا  ترازنامه خیاز تار پس یتوجه ر قابلیتاخ هک یدر موارد .  39

 باشد، حسابرس تیفعال تداوم یابیارز به مربوط طیا شرایدادها یبا رو ر دررابطهیتاخ نیا هک یرصورتدهد. دیقرار م ر را مورد توجهیتاخ نیا
بند  شر  به تیبا اهم وجود ابهام درباره حسابرس یریگجهیبر نت ، اثر آننیو همچن 25بند  شر  را به یحسابرس یاضاف یروشها یاجرا لزوم
 دهد.یقرار م وجهرا مورد ت 29

                                                                                                                                                                            
 

 “(1390اصد خاص )تجدیدنظر شده مالحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مق” ،800 یاستاندارد حسابرس .1
 “(1389مالی )تجدید نظر شده  گزارشگری نسبت به صورتهای” ،700 یاستاندارد حسابرس .2



 570 یحسابرس استاندارد

 تداوم فعالیت

 (1383)تجدید نظر شده 
 

7 

 اجرا خیتار
 .االجراستد، الزموشیمشروع  از آن پس و 1383ن یاز اول فرورد آن یمال دوره هک یمال یصورتها یحسابرس یبرا استاندارد نیا . 40


