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 اتیلک
 اربردکدامنه 

گـزارش حسـابرس، بـه عنـوا   یمحتـوال و کن، شـیو همچنـ یمال ینه اظهارنظر نسبت به صورتهایت حسابرس در زمین استاندارد، مسئولیا . 1
 ند.کیف مین و توصیی، را تعیمال یصورتها یمحصول حسابرس

 ل شده اختصاص دارد.یتعد یگزارش حسابرس در موارد ارائه گزارشها یل و محتواکش ، به7062و  7051 یاستانداردها . 2
مـوارد  یبـاره حسابرسـ در 8003ن شـده اسـت. اسـتاندارد یتـدو یمبا مقاصد عمـو یمال یامل صورتهاکتوجه به مجموعه  ن استاندارد، بایا . 3

 اربرد دارد.ک، یحسابدار یر از استانداردهایغ یگرید یجامع حسابدار یه شده براساس مبنایته یمال یصورتها یخاص، از جمله حسابرس
 کدر دهد و بـهیش می، اعتبار آ  را افزایابرسدر گزارش حس ینواختکیبخشد. یرا بهبود م یحسابرس یگزارشها ینواختکین استاندارد یا . 4

 ند.کیم کمک یعاد ریط غیص شراینندگا  و تشخک استفاده

 خ اجرایتار
 االجرا است.شود، الزمیو پس از آ  شروع م 1390آنها از اول فروردین  یه دوره مالک یمال یصورتها یحسابرس ین استاندارد برایا . 5

 اهداف
 از: ت استاهداف حسابرس عبار . 6

 سب شده، وک یدست آمده از شواهد حسابرس ج بهینتا یابی، براساس ارزیمال یاظهارنظر نسبت به صورتها ـ  الف
 آ . یف مبنای، همراه با توصیتبکگزارش  کیصورت شفاف در قالب  ارائه اظهارنظر به ـ ب

 فیتعار
 است: ار رفتهکآنها ب یبرا مشخص شده یر با معانی، اصطالحات زهای حسابرسیدر استاندارد . 7

 یها، از تمام جنبهیمال یده است صورتهایجه رسین نتیبه ا یه وک یاظهارنظر حسابرس، در موارد ـل نشده یاظهارنظر تعد ـ الف
 ه شده است.ینحو مطلوب ته به یحسابدار یت، طبق استانداردهایبااهم

 .یحسابدار یشده طبق استانداردها هیته یمال یصورتهاـ  یبا مقاصد عموم یمال یصورتها ـ ب
ن یـاست. معموالً ا یحیتوض یادداشتهایشامل  یبا مقاصد عموم یمال یامل صورتهاک، مجموعه یمال ین استاندارد، منظور از صورتهایدر ا . 8

 یو محتـوا لک، شـیارحسـابد یاسـت. الزامـات اسـتانداردها یحیر اطالعات توضـیو سا یحسابدار یهاهیاهم رو ادداشتها شامل خالصهی
 ند.کیرا مشخص م یمال یامل صورتهاکدهنده مجموعه لکیتش یو اجزا یمال یصورتها

 الزامات

 یمال یاظهارنظر نسبت به صورتها
ا یـشده است  هینحو مطلوب ته ، بهیحسابدار یت، طبق استانداردهایبااهم یها، از تمام جنبهیمال یا صورتهایه آکنید درباره ایحسابرس با . 9

 ند.کر، اظهارنظر یخ
از  یت ناشیبااهم یفهایاز تحر یمال یا نبود  صورتهایبود   یا نسبت به عاریه آکند ک یریگجهید نتیبان نوع اظهارنظر ییتع یحسابرس برا . 10

 ر.یا خیرده است کسب کنا  معقول یا اشتباه، اطمیتقلب 
 ر قرار دهد:ر را مدنظید موارد زی، حسابرس بایریگجهین نتیا یبرا 

 ؛3304و مناسب طبق استاندارد  یافک یسب شواهد حسابرسکمورد  در یریگجهینت ـ الف
 ،4505مجموع( و طبق استاندارد  ا دری ییتنها اصالح نشده )به یفهایا نبود  تحریت بود  یمورد بااهم در یریگجهینت ـ ب
 ن استاندارد.یا 13تا  11 یالزم طبق بندها یهایابیارز ـ پ

                                                                                                                                                                                          
 

 “ل شده در گزارش حسابرس مستقلیتعد یاظهارنظرها”، 705 یاستاندارد حسابرس .1
 “در گزارش حسابرس مستقل یحیتوض یر بندهاید بر مطلب خاص و سایکتأ یبندها”، 706 یاستاندارد حسابرس .2

 (“1390ی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص )تجدید نظر شده مالحظات خاص در حسابرسی صورتهای مال”، 800 یاستاندارد حسابرس .3

 26، بند (“1393شده  شده )تجدیدنظر برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی”، 330 یاستاندارد حسابرس .4

 “یشده در حسابرس ییشناسا یفهایتحر یابیارز”، 450 یاستاندارد حسابرس .5



 700 یحسابرس استاندارد

 گزارشگری نسبت به صورتهای مالی

 (1389)تجدید نظر شده 
 

3 

نحو مطلوب  ، بهیحسابدار یت، طبق استانداردهایبااهم یها، از تمام جنبهیمال یا صورتهایه آکند ک یابین موضوع را ارزید ایحسابرس با . 11
ر د یجانبدار یاحتمال یها، شامل نشانهیواحد تجار یحسابدار یهاهیرو یفیک یهاد به جنبهیبا یابین ارزیر. در ایا خیشده است  هیته

 (3ـتا ت 1ـت ی: بندهاکت، توجه شود. )ریریمد یاقضاوته
 ند:ک یابیر را ارزیژه موارد زی، به ویحسابدار یبه الزامات استانداردها توجه د بایحسابرس با . 12

 ؛یحسابدار یهاهیاهم رو یت افشایفاک ـ الف
 و مناسب بود  آنها؛ یحسابدار یبا استانداردها یحسابدار یهاهیرو یهماهنگ ـ ب
 ت؛یریشده توسط مد انجام یحسابدار یهابراوردمعقول بود   ـ پ
 ؛یمال یشده در صورتها سه بود  و قابل فهم بود  اطالعات ارائهیا بود ، قابل مقاکمربوط بود ، قابل ات ـ ت
ت بر یبااهم یدهادایآثار معامالت و رو کدر ینندگا  براکبه استفاده کمک، جهت یمال یت اطالعات افشا شده در صورتهایفاک ـ ث

 (4ـ: بند تک؛ و )ریمال یاطالعات مندرج در صورتها
 .یمال ین صورتهای، شامل عناویمال یاستفاده در صورتها مناسب بود  اصطالحات مورد ـ ج

 (9ـتا ت 5ـت یبندها :کند. )رک یرا بررس یمال یه صورتهایته یمبنا یحسابدار یف استانداردهایا توصید مناسب بود  نحوه اشاره یحسابرس با . 13

 ل اظهارنظرکش
ت، طبـق یـبااهم یها، از تمـام جنبـهیمـال یاو صـورتها یریگجـهیه براسـاس نتکـنـد کل نشـده ارائـه ید اظهـارنظر تعـدیـبا یحسابرس زمان . 14

 ه شده است.ینحو مطلوب ته ، بهیحسابدار یاستانداردها
 اگر حسابرس: . 15

 ایست؛ یت نیف بااهمیاز تحر یعار یمال یه، صورتهاکجه برسد ین نتیده به اسب شک یبراساس شواهد حسابرس ـ الف
 نباشد، یمال یت در صورتهایف بااهمیدرباره نبود تحر یریگجهینت یو مناسب برا یافک یسب شواهد حسابرسکقادر به  ـ ب
 ند.کل یتعد یاظهارنظر خود را در گزارش حسابرس 705د طبق استاندارد یبا

 گزارش حسابرس
 ن استاندارد ارائه شده است.یوست ایدر پ یمال یاز گزارش حسابرس نسبت به صورتها یاباشد. نمونه یتبکد یگزارش حسابرس با . 16

 گزارش حسابرس یاجزا

 عنوان
 (10ـ: بند تکحسابرس مستقل است. )ر یکه مشخصاً نشا  دهد گزارش کداشته باشد  ید عنوانیگزارش حسابرس با . 17

 مخاطب
 (11ـ: بند تکمشخص شود. )ر یا الزامات قانونیط قرارداد و یبه شرا توجه د بایمخاطب گزارش حسابرس با . 18

 بند مقدمه
 (13ـو ت 12ـت ی: به بندهاکح شود: )ریر تصرید مطالب زیدر بند مقدمه گزارش حسابرس با . 19

 شده است؛ یآ  حسابرس یمال یه صورتهاک ینام واحد تجار ـ الف
 شده است؛ ی، حسابرسیمال یه صورتهاکنیا ـ ب
 شده؛ یحسابرس یمال ین صورتهایعناو ـ پ
 ؛یمال یصورتها یحیتوض یادداشتهایعطف  ـ ت
 .یمال یخ و دوره تحت پوشش صورتهایتار ـ ث

 یمال یقبال صورتها ره دریئت مدیت هیمسئول
 باشد.“ یمال یقبال صورتها ا  مشابه آ ( درکا اری)ره یمد ئتیت هیمسئول”با عنوا   ید شامل بخشیگزارش حسابرس با . 20
ن یـشـود. عمومـاً ایف میت دارنـد، توصـیمسـئول یمال یه صورتهایقبال ته ه درک یاشخاص یتهاین بخش از گزارش حسابرس، مسئولیدر ا . 21

 ا  مشابه آ  است.کا اری یره واحد تجاریئت مدیعهده ه ت بهیمسئول
ن یاست؛ ا یحسابدار یطبق استانداردها یمال یه صورتهایره مسئول تهیمد ئتیه هکشود ح ید تصریگزارش با ت، دریف مسئولیتوص یبرا . 22

از  یتها عارن صوریه اک یاگونه است به یمال یه صورتهایمربوط به ته یداخل ینترلهاک، اعمال و حفظ یجمله شامل طراح ت ازیمسئول
 (15ـو ت 14ـت ی: بندهاک. )را اشتباه باشدیاز تقلب  یت ناشیف بااهمیتحر
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 ت حسابرسیمسئول
 باشد.“ ت حسابرسیمسئول”با عنوا   ید شامل بخشیگزارش حسابرس با . 23
شده طبق  انجام یبراساس حسابرس یمال یت حسابرس، اظهارنظر نسبت به صورتهایه مسئولکا  شود ید بیدر گزارش حسابرس با . 24

تار رف نییامات آند حسابرس الزکیجاب مین استانداردها ایه اکا  شود ید بین بایحسابرس همچن گزارش است. در یحسابرس یاستانداردها
نا  معقول ی، اطمیمال یت در صورتهایف بااهمینبود تحر ه ازک ندک و اجرا یزیر برنامه یاگونه را به یت، و حسابرسیرا رعا یاحرفه

 (18ـتا ت 16ـت ی: بندهاکسب شود. )رک
 ر ارائه شود:یصورت ز به یاز حسابرس یلک یفید توصیرش حسابرس، بادر گزا . 25

 است؛ یمال یگر اطالعات افشا شده در صورتهایدر باره مبالغ و د یسب شواهد حسابرسک یبرا ییروشها یشامل اجرا یحسابرس ـ الف
ا یـاز تقلـب  یناشـ یمـال یصـورتهات یـف بااهمیـتحر یخطرها یابیجمله ارز به قضاوت حسابرس، از یحسابرس یانتخاب روشها ـ ب

 یرسحساب یروشها یمنظور طراح به یمال یه صورتهایبه ته مربوط یداخل ینترلهاکن خطرها، یا یابیارز یدارد. برا یاشتباه، بستگ
 شود، ویم ی، بررسیواحد تجار یداخل ینترلهاک ینه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخش ط موجود، ویمناسب شرا

انجـام شـده  یحسـابدار یهابراورداستفاده شده و معقول بود   یحسابدار یهاهیمناسب بود  رو یابین شامل ارزیهمچن یحسابرس ـ پ
 است. یمال یت ارائه صورتهایلک یابیز ارزیره و نیمد ئتیتوسط ه

و  یافکـاظهـارنظر،  یبـرا ییبنـاعنوا  م سب شده بهک یا به اعتقاد حسابرس، شواهد حسابرسیه آکح شود ید تصریبا یدر گزارش حسابرس . 26
 ر.یا خیمناسب است 

 اظهارنظر حسابرس
 باشد.“ اظهارنظر”با عنوا   ید شامل بخشیگزارش حسابرس با . 27
”... استفاده از عبارت  د بای، نظر حسابرس بایحسابدار یشده طبق استانداردها هیته یمال یل نشده نسبت به صورتهایهنگام ارائه اظهارنظر تعد . 28

 (20ـو ت 19ـت یندهاب: کد. )رشو اظهار“ دهدینحو مطلوب نشا  م ، بهیحسابدار یت، طبق استانداردهایبااهم یها...، از تمام جنبه یمال یصورتها
 اشاره شود.“ ا ریا یحسابدار یاستانداردها”د در بند اظهارنظر به یشود بایارائه م یر از زبا  فارسیغ یه گزارش حسابرس به زبانک یموارد در . 29

 یگزارشگر یتهایر مسئولیسا
 یگزارشگر یتهایر مسئولی، سایمال ینسبت به صورتهاگزارش  یبرا یحسابرس یاستانداردها شده در ا یب یتهایبر مسئول چنانچه حسابرس عالوه . 30

 گزارش در” مانند مناسب ینوا  فرعع یکاز گزارش با  یاتها در بخش جداگانهین مسئولید ایند، باک خود را در گزارش حسابرس مطرح

 (22ـو ت 21ـت ی: بندهاکدرج شود. )ر“ یو مقررات یر الزامات قانونیمورد سا
حات اشاره شده در ین و توضیباشد، الزم است عناو یگزارشگر یتهایر مسئولیسا یبرا یااگر گزارش حسابرس شامل بخش جداگانه . 31

عد د بیبا“ یاتو مقرر یقانون ر الزاماتیگزارش در مورد سا”ارائه شود. “ یمال یرش نسبت به صورتهاگزا” ی، با عنوا  فرع28تا  19 یبندها
 (23ـ: بند تکآورده شود. )ر“ یمال یگزارش حسابرس نسبت به صورتها”از 

 حسابرس یامضا
 (24ـد ت: بنکمربوط امضا شود. )ر یا قانونی یامجوز حرفه ید توسط افراد دارایگزارش حسابرس با . 32

 خ گزارش حسابرسیتار
اظهارنظر حسابرس  یو مناسب به عنوا  مبنا یافک یشواهد حسابرس یند گردآوریل فرایمکخ تید قبل از تاریخ گزارش حسابرس نبایتار . 33

 (27ـتا ت 25ـت ی: بندهاکز باشد: )ریر نیدهنده موارد زد نشا یشواهد با نی، باشد. ایمال ینسبت به صورتها
 ه شده است؛ وی، تهیحیتوض یادداشتهای، شامل یمال یصورتها ـ الف
 اند.رفتهیرا پذ یمال یت صورتهایربط مسئولیاشخاص ذ ـ ب

 حسابرس ینشان
 درج شود. ید در گزارش ویحسابرس با ینشان . 34

 در گزارش حسابرس یحسابرس یالمللنیب یاشاره به استانداردها
 توانـد درین حسـابرس میشـود. بنـابرایز میـن یحسابرس یالمللنیب یت استانداردهایرا  منجر به رعایا یحسابرس یاطبق استاندارده یانجام حسابرس . 35

 ند.کز اشاره ین یحسابرس یالمللنیب یرا  به استانداردهایا یحسابرس یبر استانداردها صورت لزوم در گزارش خود عالوه
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 (33ـتا ت 28ـو ت 9ـت ی: بندهاک)ر یمال یر اطالعات همراه صورتهایسا
د یـست، حسابرس باین ی، الزامیحسابدار یه ارائه آ  به موجب استانداردهاکارائه شود  یگریشده اطالعات د یحسابرس یمال یاگر همراه صورتها . 36

عـات، ن اطالیز نبود  ایمتما صورت ر. دریا خیز شده است یشده متما یحسابرس یمال یوضوح از صورتها اطالعات به نیا ایه آکتوجه داشته باشد 
د در یـابرس بارد، حسـینپذ ن درخواست رایت ایریر دهد. اگر مدیینشده را تغ ین اطالعات حسابرسیت بخواهد تا نحوه ارائه ایرید از مدیحسابرس با

 نشده است. یاد شده، حسابرسیه اطالعات کند کح یگزارش خود تصر
 یحسابرس یمال یز نمود  آ  از صورتهایارائه، متما یت و چگونگیست، اما به علت ماهین ی، الزامیحسابدار یداردهاه ارائه آ  طبق استانک یر اطالعاتیسا . 37

 رد.ید تحت پوشش اظهارنظر حسابرس قرار گیاست، با یمال یصورتها کنفیجه جزء الینت ست و دریسر نیشده به وضوح، م

*** 
 یاربردکحات یتوض

 (11: بند ک)ر یواحد تجار یارحسابد یهاهیرو یفیک یهاجنبه
 دهد.یرا انجام م یمتعدد ی، قضاوتهایمال یت درباره مبالغ و موارد افشا در صورتهایریمد .1ـت
ت مطلع یریمد یدر قضاوتها یاحتمال ی، از جانبداریواحد تجار یحسابدار یهاهیرو یفیک یهاجنبه ین است در بررسکحسابرس مم .2ـت

ف یبب تحرشده، ساصالح ن یفهایهمراه با آثار تحر یطرفیاز نبود ب یه آثار ناشکجه برسد ین نتیبه ا ن استکشود. حسابرس مم
ت در یااهمبف ید تحرا نبویخصوص وجود  حسابرس را در یابیتواند ارزیه مک یطرفینبود ب یهاشود. نشانهیم یمال یت صورتهایبااهم

 ر است:یر قرار دهد شامل موارد زیتأث تحت یمال یصورتها
 ش یاعـ  افـزاه بکـ ییفهـایمثال، اصالح تحر یده است )برایت رسیریبه اطالع مد یا  حسابرسیه در جرک ییفهایتحر ینشیاصالح گز

 گردد(.یاهش سود دوره مکه منجر به ک ییفهایرد  تحرکشود و اصالح نیسود دوره م
 یحسابدار یهابراوردت در انجام یریمد یاحتمال یجانبدار. 

ف قلمداد یت را به مثابه تحریریمد یاحتمال یجانبدار یهاد نشانهی، نبایحسابدار براورد یکا نبود  یمورد معقول بود   در یریگجهینت یابر .3ـت
 ر قرار دهد.یتأث را تحت یمال یصورتها ت دریف بااهمیا نبود تحریحسابرس از وجود  یابیتواند ارزیها منشانه نیحال، ا نیا نمود. با

 ـ ث(12: بند ک)ر یمال یت بر اطالعات مندرج در صورتهایبااهم یدادهایآثار معامالت و رو یافشا
 یواحد تجار ینقد یانهایو جر یرد مالک، عملیت مالی، ارائه اطالعات درباره وضعیحسابدار یشده طبق استانداردها هیته یمال یهدف صورتها .4ـت

مالت و آثار معا کرد یبرا یمال یا اطالعات افشا شده در صورتهایه آکپردازد ین مطلب میا یابین موضوع، حسابرس به ارزیتوجه به ا است. با
 ر.یخ ایت دارد یفاک نظر، نندگا  موردکتوسط استفاده یواحد تجار ینقد یانهایو جر یرد مالک، عملیت مالیت بر وضعیبااهم یدادهایرو

 (13: بند ک)ر یحسابدار یاشاره به استانداردها
طبق  یمال یه صورتهایا  مشابه آ ، مسئول تهکا اری یره واحد تجاریئت مدیح شده است، هیتشر 200ه در استاندارد کهمانطور  .5ـت

نندگا  که استفادهک ت داردیل اهمیدل نین امر به ایاست. ا یمال یور در صورتهاکمذ یو اشاره به استانداردها یحسابدار یاستانداردها
 سازد.یآگاه م یمال یه صورتهایته یچارچوب مبنا را از یمال یصورتها

 یه تمام استانداردهاکباشد یمناسب م یطیشرا شده است، در هیته یحسابدار یطبق استانداردها یمال یه صورتهاکنیح ایتصر .6ـت
 ت شده باشد.ی، رعایمال یاالجرا در دوره تحت پوشش صورتهاالزم یحسابدار

 یف مناسبی، توص“(شده است هیته یحسابدار یعمدتاً طبق استانداردها یمال یصورتها”هکنیا  ایا مشروط )مانند بیق یر دقیف غیتوص .7ـت
 شود. یمال ینندگا  صورتهاکاستفاده یتواند باع  گمراهیست و مین

ق یتطب یبرا یا صورت اضافیت ادداشی کیه شده است و شامل یرا  تهیا یحسابدار یطبق استانداردها یمال یه صورتهاک یدر موارد .8ـت
 یرا صورتهایداد شود، زدها قلمن استانداریا د منطبق بایباشد، نبا یمال یگزارشگر یالمللنیب یاربرد استانداردهاکج حاصل از یآ  با نتا

 ست.ین یالمللنیب یشامل همه اطالعات مورد لزوم طبق استانداردها یمال
زا  یـم یمـال یصـورتها یحیتوض یادداشتهایه شود و در یته یمال یچارچوب گزارشگر یکطبق  یمال ین است صورتهاکن وجود، ممیبا ا .9ـت

زا  یـه شـود و میـرا  تهیا یحسابدار یطبق استانداردها یمال یمثال، صورتها یف شود )برایگر توصیبا چارچوب د یمال یمطابقت صورتها
ر یوا  شـد، جـزء سـاعنـ 37ه در بنـد کـ، همـانطور یفین توصیف گردد(. چنیز توصین یمال یگزارشگر یالمللنیب یانطباق آ  با استانداردها

 رد.یگین تحت پوشش اظهارنظر حسابرس قرار میگردد و بنابرایم یتلق یمال یصورتها کنفیعنوا  جزءال ه بهکاست  یاطالعات
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 گزارش حسابرس

 (17: بند ک)رعنوان 
مربوط به استقالل  یان رفتار حرفهییه حسابرس، الزامات آکد آ  است ین عنوا  مؤیرا داشته باشد. ا“ گزارش حسابرس مستقل”د عنوا  یگزارش با .10ـت

 شود.یز میگرا  متمایشده توسط د صادر یب گزارش حسابرس مستقل از گزارشهاین ترتیرده است و بدکت یرا رعا
 (18: بند ک)ر مخاطب

صاحبا   یعاد یشود و غالباً مجمع عمومیم هیاستفاده آنها ته ین گزارش برایه اکهستند  یسانکمخاطب گزارش حسابرس معمواًل  .11ـت
 است. یواحد تجار یا  راهبرکا اریسهام 

 (19: بند ک)ربند مقدمه 
خ و دوره تحت پوشش آنها و ی، تاریاساس یمال ین صورتهای، عناوینام واحد تجار در بند مقدمه گزارش حسابرس ضمن اشاره به .12ـت

 شده است. یحسابرس یمال یه صورتهاکشود یح می، تصریحیتوض یاشتهااددی
واحد مانند گزارش ساالنه، منتشر  یار اطالعات، در مجموعهیشده همراه با سا یحسابرس یمال یه صورتهاکشود اگر حسابرس مطلع  .13ـت

 یحسابرس یمال یبه صورتها صفحات مربوطن است در گزارش خود شماره کدهد، ممل ارائه اجازه که شک یصورت خواهد شد، در
 .ص دهندیشختمورد اشاره در گزارش حسابرس را  یمال یند صورتهاکیم کمکنندگا  کار به استفادهکن یند. اکشده را مشخص 

 (22: بند ک)ر یمال یقبال صورتها ره دریئت مدیت هیمسئول
 یتهاکمثال، در شر یاست. برا یحسابدار یطبق استانداردها یمال یه صورتهایا  مشابه آ ، مسئول تهکا اری یره واحد تجاریمد ئتیه .14ـت

، یت مالیه وضعک یاگونه است به یحسابدار یطبق استانداردها یبا مقاصد عموم یمال یه صورتهایره مسئول تهیمد ئتی، هیسهام
 ینترلهاکفظ حعمال و ا، یجمله شامل طراح ت ازین مسئولینحو مطلوب نشا  دهد. ا را به یواحد تجار ینقد یانهایو جر یرد مالکعمل
 اشد.ا اشتباه بیاز تقلب  یت ناشیف بااهمیاز تحر ین صورتها عاریه اک یاگونه است به یمال یه صورتهایبه ته مربوط یداخل

ن و مقررات یطبق قوان یمال یه صورتهاینه تهیزم ت دریریمد یاضاف یتهایاس مسئولکانع ین است حسابرس براکط ممیشرا یبرخ در .15ـت
 ند.کرا اضافه  یموارد 22ت در بند یریت مدیف مسئولیتوص ، بهیت واحد تجاریا ماهیخاص 

 (24: بند ک)رت حسابرس یمسئول
شده طبق  انجام یاساس حسابرس بر یمال یبه صورتها ت حسابرس، اظهارنظر نسبتیه مسئولکشود یح میدر گزارش حسابرس تصر .16ـت

 شود.یز میمتما یالم یه صورتهایقبال ته ره دریمد ئتیت هیت حسابرس از مسئولیله مسئولین وسیاست و بد یحسابرس یاستانداردها
ن یطبق ا یه حسابرسکام است ین پینندگا  گزارش حامل اکاستفاده یدر گزارش حسابرس، برا یحسابرس یاشاره به استانداردها .17ـت

 استانداردها انجام شده است.
 رده باشد.کت ین استانداردها را رعایه الزامات اکند کدر گزارش خود اشاره  یحسابرس یت استانداردهایمجاز است به رعا یسابرس تنها زمانح .18ـت

 (28: بند ک)ر اظهارنظر حسابرس
ه کاست  یاز چارچوبنندگا  گزارش حسابرس کرد  استفادهک در بند اظهارنظر، مطلع یحسابدار یهدف از اشاره به استانداردها .19ـت

 شده است. آ  ارائه یاظهارنظر حسابرس برمبنا
زا  یه شده باشد و افزو  بر آ  میرا  تهیا یحسابدار ین است طبق استانداردهاکمم یمال یاشاره شد، صورتها 9ـه در بند تک همانطور .20ـت

ن یه چنکنیل ایدل به ح شده است،یتشر 29ـه در بند تک افشا شود. همانطور یمال یگزارشگر یالمللنیب یانطباق آ  با استانداردها
 رد.یگیز دربرمیات را نین افشائیست، اظهارنظر حسابرس ایز نیمتما یمال یاز صورتها یبه روشن یاتیافشائ
اظهارنظر  705د ننده باشد، طبق استاندارک گمراه یمال یگزارشگر یالمللنیب یت استانداردهایاگر اطالعات افشا شده درباره رعا ـ الف

 شود.یشده ارائه م لیتعد
 یاساس ی، موضوعیمال یصورتها کدر ینندگا  از آ  براکاستفاده ینظر حسابرس، آگاه ننده نباشد، اما بهک اگر اطالعات افشا شده گمراه ـ ب

 شود.یوده مرش حسابرس افزد بر مطلب خاص به گزایکبند تأ کینندگا ، کمنظور جلب نظر استفاده و به 706است، طبق استاندارد 
 (31و  30 ی: بندهاک)ر یگزارشگر یتهایر مسئولیسا
 یتهاین است مسئولک، ممیمال یبر اظهارنظر نسبت به صورتها یمبن یحسابرس یت معمول خود طبق استانداردهایحسابرس افزو  بر مسئول .21ـت

صورت  د درواست شون است از حسابرس درخکمثال، مم یشد. براز داشته بایگر نین دیارائه گزارش درباره موضوعات مع یبرا یاضاف
شود  س خواستهاز حسابر ن استکن، ممیند. همچنک، آنها را گزارش یمال یصورتها یا  حسابرسیدر جر یبرخورد با موضوعات خاص

 ند.کارنظر اظه یخلدا ینترلهاکمانند  یبه موضوعات خاص ا راجعیند کجه آ  را گزارش یرا اجرا و نت یخاص یاضاف یروشها
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خود را در چارچوب گزارش  یگزارشگر یتهایر مسئولیند سایا مجاز نماین است حسابرس را ملزم کا مقررات مربوط ممین یموارد، قوان یبرخ در .22ـت
 به صدور گزارش جداگانه باشد. ن است ملزمکگر، حسابرس ممیند. در موارد دکفا یا یمال یحسابرس نسبت به صورتها

ن یشفاف ا یاگونه دهد تا بهیاختصاص م یگزارشگر یتهایر مسئولیرا به سا یمال یمجزا از گزارش حسابرس نسبت به صورتها یحسابرس بخش .23ـت
ن بخش یا صورت لزوم، ود. درشز یمتما یمال یبر ارائه گزارش نسبت به صورتها یمبن یحسابرس یحسابرس طبق استانداردها تیتها از مسئولیمسئول

 باشد. یگزارشگر یتهایر مسئولیمرتبط با سا یا بندهایبند  یف محتوایتوص یبرا ین فرعیتواند شامل عناویم

 (32: بند ک)ر حسابرس یامضا
 دو باشد. ا هری، نام شخص حسابرس ینام مؤسسه حسابرس تواند بهیحسابرس م یامضا .24ـت

 (33: بند ک)رخ گزارش حسابرس یتار
داده است و  یخ رویه تا آ  تارکرا  یدادها و معامالتیه حسابرس، اثر روکسازد ینندگا  را آگاه مکابرس،استفادهخ گزارش حسیتار .25ـت

خ گزارش یدادها و معامالت واقع شده بعد از تاریت حسابرس در قبال رویاز آنها مطلع شده، مورد توجه قرار داده است. مسئول یو
 است.شده  نییتع 5601حسابرس در استاندارد 

ا  مشابه کا اریره )یئت مدیبا ه یمال یه و ارائه صورتهایت تهیند و مسئولکیاظهارنظر م یمال یه حسابرس نسبت به صورتهاک آنجا از .26ـت
فته باشد، ریا نپذرت آنها یت مسئولیریه نشده و مدی( مربوط تهیحیتوض یادداشتهای)شامل  یمال یه صورتهاک یآ ( است، تا زمان

 ند.ک یریگجهیسب شده نتک یو مناسب بود  شواهد حسابرس یافکتواند نسبت به یمحسابرس ن
 یمال ید صورتهاییا  مشابه آ  است. تأکا اریره یئت مدیمربوط به عهده ه یحیتوض یادداشتهایشامل  یمال ید صورتهاییه و تأیت تهیمسئول .27ـت

 شد و شواهد مربوط به آ  اخذ شود.با یمال یخ گزارش حسابرس نسبت به صورتهایاز تار د قبلیبا

 (37و  36 ی: بندهاک)ر یمال یر اطالعات همراه صورتهایسا
ه کند، کارائه  یمال یرا همراه صورتها یگریاطالعات د یاریصورت اخت ا بهی یو مقررات ین است طبق الزامات قانونکمم یواحد تجار .28ـت

ود. ارائه ش یالم یرتهاف اقالم خاص صویتوص ین است براکمم ین اطالعاتیمثال، چن یست. براین یالزام یحسابدار یطبق استانداردها
 شود.یجداگانه ارائه م یادداشتهایصورت  ا بهیوست یل جداول پکش معموالً به ین اطالعاتیچن

رد. یگیست، دربرمین کیکقابل تف یمال یاز صورتها یارائه آ  به روشن یت و چگونگیل ماهیدل ه بهکرا  یر اطالعاتیاظهارنظر حسابرس، سا .29ـت
 یمال یگزارشگر یالمللنیب یت استانداردهایزا  رعایدرباره م یادداشتی یحاو یمال یه صورتهاکاشاره داشت  یتوا  به مواردیمثال، م یبرا

 ابد.ییم یاند، تسرعطف متقابل داده شده یمال یه به صورتهاکوست یا جداول پیادداشتها ین اظهارنظر حسابرس به یاست. همچن
در بند مقدمه گزارش  یمال یصورتها یحیتوض یادداشتهایابد چنانچه اشاره به ییم یر اطالعات تسریه اظهارنظر حسابرس به ساک یزمان .30ـت

 در بند مقدمه ضرورت ندارد. ین اطالعاتینظر برسد، اشاره مشخص به چن به یافک یحسابرس
مورد  حسابرس در یابیر اطالعات ضرورت نداشته باشد. ارزین است ارائه ساکمم یا مفاد قرارداد حسابرسیررات ن و مقیتوجه به قوان با .31ـت

وعه عات در مجمن اطالیمانند نحوه ارائه ا یشده به عوامل ینشده از مجموعه اطالعات حسابرس یر اطالعات حسابرسیمناسب سا کیکتف
 .دارد ی، بستگریا خی دارند“ نشده یحسابرس”ر اطالعات عنوا  یا سایه آکنیشده، و ا یر اطالعات حسابرسیو سا یمال یصورتها یحاو

شده  ین است اشتباهاً حسابرسکه ممکنشده را  یر اطالعات حسابرسیر نحوه ارائه سایمانند موارد ز یتواند با انجام اقداماتیت میریمد .32ـت
 ر دهد:ییمحسوب شوند، به نحو مناسب تغ

 ن یه مـرز بـکـ یاگونـه نشـده بـه یجداگانـه حسابرسـ یادداشتهایا یوست یو جداول پ یمال ین صورتهایطف متقابل بحذف هرگونه ع
 روشن باشد. یافکنشده به حد  یشده و حسابرس یاطالعات حسابرس

 یهاادداشتیاد  همه دست، قرار ین نکار ممکن یه اک یطیا در شرای، یمال یطور مجزا از صورتها نشده به یر اطالعات حسابرسیارائه سا 
 “.نشده یسحسابر”رد  آنها با عنوا  کو مشخص  یمال یصورتها یالزام یادداشتهای یصورت فشرده در انتها نشده به یحسابرس

 یرتهایرد  مغاکمشخص  یت حسابرس را در قبال مطالعه آ  اطالعات براینشده است، مسئول یر اطالعات، حسابرسیه ساکت ین واقعیا .33ـت
نشده در  یر اطالعات حسابرسیحسابرس در قبال سا یتهایدهد. مسئولیاهش نمکشده  یحسابرس یمال یآ  با صورتها یت احتمالیمبااه

 ف شده است.یتوص 7202استاندارد 
 

                                                                                                                                                                                          
 

 “( 1396صورتهای مالی )تجدیدنظر شده خ یپس از تار یدادهایرو”، 560 یاستاندارد حسابرس .1

 “شده یحسابرس یمال یصورتها یحاو یر اطالعات مندرج در گزارشهایسا”، 720 یاستاندارد حسابرس .2



 700 یحسابرس استاندارد

 گزارشگری نسبت به صورتهای مالی

 (1389)تجدید نظر شده 
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 وستیپ

 یمال یگزارش حسابرس نسبت به صورتها نمونه
 

 مفروضات:
 شده است. یحسابرس یمال یاز صورتها یاملک مجموعه •
 شده است. هیته یحسابدار یطبق استانداردها یره واحد تجاریمد ئتیو توسط ه یمقاصد عموم یبرا یمال یهاصورت •
 عهده دارد. ز طبق قانو  بهیرا ن یگرید یگزارشگر یتهای، مسئولیمال یصورتها یبر حسابرس حسابرس، عالوه •

 

 گزارش حسابرس مستقل

 عام( یسهامت نمونه )کصاحبان سهام شر یعاد یبه مجمع عموم

 یمال یگزارش نسبت به صورتها
سال  ینقد برا ا  وجوهیجر وا  جامع یا ، سود و زیسود و ز یو صورتها 13×1ماه  اسفند 29خ یت نمونه شامل ترازنامه به تارکشر یمال یصورتها

 شده است. ین مؤسسه، حسابرسیتا ... توسط ا 1 یحیتوض یادداشتهایخ مزبور، و یبه تار یمنته یمال
 

 یمال یره در قبال صورتهایئت مدیت هیمسئول
 یلهانترکو حفظ  ، اعمالیت شامل طراحیمسئول نیت است؛ اکره شریمد ئتی، با هیحسابدار یاد شده طبق استانداردهای یمال یه صورتهایت تهیمسئول
 اشد.با اشتباه یاز تقلب  یاشت نیف بااهمیاز تحر ین صورتها عاریه اک یاگونه است به یمال یه صورتهایبه ته مربوط یداخل

 

 ت حسابرسیمسئول
 یاستانداردها است. یرسحساب یشده طبق استانداردها انجام یاد شده براساس حسابرسی یمال یبه صورتها ن مؤسسه، اظهارنظر نسبتیت ایمسئول

ف یره از نبود تحکند کا و اجر یزیر برنامه یاگونه را به یت و حسابرسیرا رعا یان رفتار حرفهیین مؤسسه الزامات آیند اکیجاب میمزبور ا
 سب شود.کنا  معقول ی، اطمیمال یت در صورتهایبااهم

به  یسحسابر یوشهانتخاب رااست.  یمال یشده در صورتها گر اطالعات افشایدرباره مبالغ و د یسب شواهد حسابرسک یبرا ییروشها یشامل اجرا یحسابرس
 یداخل یترلهانکن خطرها، یا یابیارز یدارد. برا یا اشتباه، بستگیاز تقلب  یناش یمال یت صورتهایف بااهمیتحر یهاخطر یابیجمله ارز قضاوت حسابرس، از

 یداخل ینترلهاک یبخشبه اثر بتنه به قصد اظهارنظر نس ط موجود، ویمناسب شرا یحسابرس یروشها یمنظور طراح به یمال یه و ارائه صورتهایبه ته مربوط
شده  نجاما یحسابدار یهااوردبربود   استفاده شده و معقول یحسابدار یهاهیمناسب بود  رو یابین شامل ارزیهمچن یشود. حسابرسیم یرس، بریواحد تجار
 است. یمال یت ارائه صورتهایلک یابیز ارزیره و نیمد ئتیتوسط ه

 و مناسب است. یافک، یمال یهااظهارنظر نسبت به صورت یسب شده، براک یه شواهد حسابرسکن مؤسسه اعتقاد دارد یا
 

 اظهارنظر
 یانهایو جر یرد مالکملعو  13×1ماه  اسفند 29خ یعام( در تار یت نمونه )سهامکشر یت مالیشده، وضع ادی یمال ین مؤسسه، صورتهاینظر ا به
 دهد.یب نشا  محو مطلون ، بهیابدارحس یت، طبق استانداردهایبااهم یهامزبور، از تمام جنبه خیبه تار یمنته یسال مال یآ  را برا ینقد

 

 یو مقررات یر الزامات قانونیگزارش در مورد سا

 ود.[حسابرس، متفاوت خواهد ب یگزارشگر یتهایگر مسئولیت دیبه ماه توجه ن بخش از گزارش حسابرس بایا یل و محتواک]ش
 حسابرس[ ی]امضا

 خ گزارش حسابرس[ی]تار
 ز درج شود[ین یمؤسسه حسابرستواند در سربرگ یـ محسابرس ی]نشان


