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 لیاتک

 اربردکدامنه 
 

ه حسـابرس جهـت اظهـارنظر طبـ  کـدر این استاندارد، مسئولیت حسابرس در رابطه با ارائه گزارش مناسب برای شرایطی مطرح شده است  . 1
 صورتهای مالی ضروری است. ه تعدیل اظهارنظر نسبت بهکاین نتیجه رسیده باشد  (، به1389 نظر شده )تجدید 7001استاندارد 

 انواع اظهارنظرهای تعدیل شده

مشخص شده است. “ عدم اظهارنظر”و “ اظهارنظر مردود”، “اظهارنظر مشروط”در این استاندارد سه نوع اظهارنظر تعدیل شده با عناوین  . 2
 (1ـ: بند تکمورد نوع اظهارنظر، به موارد زیر بستگی دارد: )ر گیری درتصمیم

 ه منجر به تعدیل شده است. این موضوعات شامل موارد زیر است:کاهیت موضوعی م الف ـ
 وجود تحریف در صورتهای مالی 
  افی و مناسبکسب شواهد حسابرسی کمحدودیت در 
 ابهام اساسی 

 قضاوت حسابرس دربارة بااهمیت یا فراگیر بودن آثار وجود تحریف یا آثار احتمالی محدودیت بر صورتهای مالی. ب ـ

 اریخ اجرات
 االجراست.شود، الزمو پس از آن شروع می 1390ه دوره مالی آنها از اول فروردین کاین استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی  . 3

 هدف
 ه:کهدف حسابرس ارائه نظر تعدیل شده صریح و مناسب، نسبت به صورتهای مالی در مواردی است  . 4

 ه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت نیست؛ یاکسب شده، به این نتیجه برسد ک حسابرس براساس شواهد حسابرسی ـ الف
 مورد عاری بودن صورتهای مالی از تحریف بااهمیت نباشد. گیری درافی و مناسب برای نتیجهکسب شواهد حسابرسی کحسابرس قادر به  ـ ب

 تعاریف
 است: ار رفتهکشخص شده برای آنها ب، اصطالحات زیر با معانی مهای حسابرسیاستاندارد در . 5

نترل مستقیم واحد تجاری بستگی دارد، اما که نتیجه آن به اقدامات یا رویدادهای آتی خارج از کعبارت از موضوعی است  ـ ابهام ـ الف
 ن است بر صورتهای مالی، اثر گذارد.کمم

 اظهارنظر. اظهارنظر مشروط، اظهارنظر مردود یا عدم ـاظهارنظر تعدیل شده ـ ب
دلیل وجود  ه بهکاحتمالی بر صورتهای مالی  یفهایاین واژه برای توصیف آثار تحریفها بر صورتهای مالی یا آثار تحر ـفراگیر  ـ پ

الی مواردی مفراگیر بر صورتهای  رود. آثارار میک اند، بهشف نشدهکافی و مناسب کسب شواهد حسابرسی ک محدودیت در
 ابرس:ه به قضاوت حسکهستند 

 شود؛به حسابها یا اقالم خاص صورتهای مالی محدود نمی (1)
دهد یل میکتوجهی از صورتهای مالی را تش صورت محدود شدن به حسابها یا اقالم خاص صورتهای مالی، بخش قابل در (2)

 یا یل دهد؛کتواند تشیا می
 بسیار قابل مالحظه است.نندگان، کصورتهای مالی توسط استفاده کنظـر افشـا، برای در از (3)

 الزامات

 شرایط مستلزم تعدیل اظهارنظر حسابرس
 ند:کشرایط زیر نظر خود را در گزارش تعدیل  حسابرس باید در . 6

: بندهای که صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت نیست؛ یا )رکسب شده به این نتیجه برسد کبراساس شواهد حسابرسی  ـ الف
 (7ـتا ت 2ـت

 بودن صورتهای مالی از تحریف بااهمیت نباشد. مورد عاری گیری درافی و مناسب برای نتیجهکسب شواهد حسابرسی کقادر به  ـ ب
 (12ـتا ت 8ـبندهای ت :ک)ر
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 تعیین نوع اظهارنظر تعدیل شده
 اظهارنظر مشروط

 ه:کند کحسابرس باید زمانی نظر مشروط ارائه  . 7
تنهـایی یـا در مجمـوع، نسـبت بـه صـورتهای مـالی،  ه تحریفها، بـهکفی و مناسب، به این نتیجه برسد اکسب شواهد حسابرسی کبا  ـ الف

 بااهمیت است ولی فراگیر نیست؛ یا
شـف که آثـار احتمـالی تحریفهـای کـافی و مناسب برای اظهارنظر نباشد، ولی به این نتیجه برسد کسب شواهد حسابرسی کقادر به  ـ ب

 ست.یتواند بااهمیت باشد ولی فراگیر نیصورتهای مالی م نشده بر
 اظهارنظر مردود

تنهایی یا در مجمـوع، نسـبت بـه صـورتهای  ه تحریفها، بهکافی و مناسب، به این نتیجه برسد کسب شواهد حسابرسی کچنانچه حسابرس با  . 8
 ند.کمالی، بااهمیت و فراگیر )اساسی( است، باید نظر مردود ارائه 

 عدم اظهارنظر

ه آثـار احتمـالی کـافی و مناسب برای اظهـارنظر نباشـد، و بـه ایـن نتیجـه برسـد کسب شواهد حسابرسی که حسابرس قادر به کصورتی  در . 9
 ند.کتواند بااهمیت و فراگیر )اساسی( باشد، باید عدم اظهارنظر ارائه صورتهای مالی می شف نشده برکتحریفهای 

دلیـل  از این ابهامـات، بـه کخصوص هر ی افی و مناسب درکسب شواهد کدد وجود دارد، علیرغم ه ابهامات متعکشرایط بسیار نادری  در .10
 د.نکدیگر و مجموع آثار احتمالی این موارد بر صورتهای مالی، حسابرس باید عدم اظهارنظر ارائه کارتباط آنها با ی

 پیامد محدودیت اعمال شده توسط مدیران اجرایی 

ه احتماالً منجـر کاند ردهکه مدیران اجرایی در دامنه رسیدگی محدودیتی اعمال کحسابرسی، حسابرس متوجه شود ار کاگر پس از پذیرش  .11
 نند.که محدودیت را برطرف کبه ارائه نظر مشروط یا عدم اظهارنظر خواهد شد، باید از مدیران اجرایی بخواهد 

ان راهبـری واحـد تجـاری کـنند، حسابرس باید موضـوع را بـه ارکخودداری  11بند  ردن محدودیت اشاره شده درکاگر مدیران اجرایی از برطرف  .12
 ند.کافی و مناسب را بررسی کسب شواهد حسابرسی کان اجرای روشهای جایگزین برای کو ام 1اطالع دهد

 ند:کصورت زیر عمل  افی و مناسب نباشد، باید بهکسب شواهد حسابرسی کاگر حسابرس قادر به  .13

تواند بااهمیـت ولـی غیـر فراگیـر شف نشده بر صورتهای مالی میکه آثار احتمالی تحریفهای کنچه حسابرس به این نتیجه برسد چنا ـ الف
 ند؛ یاکباشد، باید نظر مشروط ارائه 

 ر )اساسی( باشد بهتواند بااهمیت و فراگیشف نشده بر صورتهای مالی میکه آثار احتمالی تحریفهای کچنانچه حسابرس به این نتیجه برسد  ـ ب

 (14ـو ت 13ـ: بندهای تکافی نباشد، حسابرس باید: )رکه ارائه نظر مشروط برای نشان دادن میزان اهمیت موضوع کطوری 
 ند؛ یاکگیری نارهکار حسابرسی که منع قانونی یا مقرراتی وجود نداشته باشد، از کان و در شرایطی کصورت ام در (  1
انپذیر نباشد، نسبت بـه صـورتهای مـالی عـدم کاز صدور گزارش حسابرسی، ام ار حسابرسی، قبلکگیری از هنارکه کصورتی  در (  2

 ند.کاظهارنظر ارائه 
ان یگیری، همه تحریفهای شناسایی شده در جرنارهکاز  ند، باید قبلکگیری نارهکار حسابرسی کاز  1 ـ ب ـ13اگر حسابرس طب  بند  . 14

 (15 ـ: بند تکان راهبری برساند. )رکانست منجر به تعدیل اظهارنظر وی شود را به اطالع ارتوه میکحسابرسی را 

 اظهار نظر متفاوت
از صـورتهای مـالی متفـاوت  کسب شواهد و ابهام اساسی بر هـر یـکشرایط خاص، چنانچه اهمیت آثار موارد تحریف، محدودیت در  در . 15

 از صورتهای مالی ضرورت داشته باشد. که هر ین است اظهارنظر متفاوت نسبت بکباشد، مم

 ل و محتوای گزارش حسابرس در صورت تعدیل اظهارنظرکش

 بند مبانی تعدیل
 700بر اجزای الزامی شده طب  استاندارد  ند، باید عالوهکه حسابرس اظهارنظر خود را نسبت به صورتهای مالی تعدیل میکمواردی  در .16

توصیف  ارنظر شده است،ه منجر به تعدیل اظهکه در آن، موضوعی کند کی را نیز به گزارش حسابرس اضافه (، بند1389نظر شده  )تجدید
نی مبا ”، “روطهارنظر مشمبانی اظ”عنوان  از بند اظهارنظر در گزارش حسابرس، حسب مورد با شده باشد. حسابرس باید این بند را قبل

 (16 ـ: بند تکند. )رک درج“مبانی عدم اظهارنظر ”یا “ اظهارنظر مردود

مّی( وجود داشته باشـد، حسـابرس بایـد در بنـد مبـانی کاگر تحریف بااهمیت مرتبط با مبالغ خاصی در صورتهای مالی )شامل افشای موارد  .17
ثـار مـالی آتعیین  د. اگرار عملی نباشکه انجام این کند، مگر اینکتعدیل، آثار آن تحریف را بر صورتهای مالی توصیف و مبلغ آن را تعیین 

 ند.کتوسط حسابرس عملی نباشد، حسابرس باید این موضوع را در بند مبانی تعدیل بیان 
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اگر تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، مربوط به اطالعات توصیفی در یادداشتها باشد، حسابرس باید در بند مبانی تعدیل، موارد تحریف  . 18
 ند.کدر افشا را توصیف 

 ه افشای آنها الزامی است، حسابرس باید:کیف بااهمیت در صورتهای مالی مربوط به عدم افشای اطالعاتی باشد اگر تحر . 19

 ند؛کره کان راهبری مذاکدر باره موارد افشا نشده با ار ـ الف

 (و17 ـ بند ت :کند؛ )رکدر بند مبانی تعدیل، ماهیت اطالعات افشا نشده را توصیف  ـ ب
ه در این کند مگر اینکافی و مناسب درباره آن موارد، افشا کسب شواهد حسابرسی کشرط عملی بودن و  شده را، بهاطالعات افشا ن ـ پ

 خصوص منع قانونی یا مقرراتی وجود داشته باشد. 
انی تعـدیل، افی و مناسب باشد، حسابرس باید در بنـد مبـکسب شواهد حسابرسی کنتیجه محدودیت در  اگر تعدیل اظهارنظر حسابرس، در . 20

 ند.کر کدالیل این محدودیت را ذ
ه از آن مطلع شده است کند، باید در گزارش خود، هرگونه موضوعات بااهمیت دیگری را کحتی اگر حسابرس نظر مردود یا عدم اظهارنظر ارائه  . 21

ر بر نظر همیت غیرموثیفهای باامحدودیتها و تحر چنین مواردی، ند. درکتوانست منجر به تعدیل اظهارنظر وی شود همراه با آثار آن توصیف و می
 (18 ـت: بند کشود. )راز بند اظهارنظر درج می ، قبل“سایر محدودیتها و یا تحریفها”مردود یا عدم اظهارنظر، تحت عنوان فرعی 

 بند اظهارنظر
برای بند “ عدم اظهارنظر”یا “ اظهارنظر مردود”، “روطمش اظهارنظر”از عناوین ند، باید حسب مورد کاگر حسابرس اظهارنظر خود را تعدیل  . 22

 (21ـو ت 19ـبندهای ت :کند. )رکاظهارنظر استفاده 

نظر این مؤسسه،  ه، بهکند کبند اظهارنظر بیان  در ند، بایدکچنانچه حسابرس به دلیل تحریف بااهمیت در صورتهای مالی نظر مشروط ارائه می . 23
 داری بهاردهای حسابب  استاندهای بااهمیت، ط، صورتهای مالی، از تمام جنبه“مشروط اظهارنظر ندرج در بند مبانیاستثنای آثار موارد م به”

 به”انند مز عبارتی اافی و مناسب باشد، وی باید کسب شواهد حسابرسی کدلیل محدودیت در  نحو مطلوب ارائه شده است. اگر تعدیل به

 (20 ـت: بند کرند. )کبرای اظهارنظر تعدیل شده استفاده “ در بند مبانی اظهارنظر مشروطاستثنای آثار احتمالی موارد مندرج 

دلیـل اساسـی بـودن آثـار مـوارد  نظر این مؤسسه، به ه بهکند کند، باید در بند اظهارنظر بیان که حسابرس نظر مردود ارائه میکمواردی  در . 24
 ست.نحو مطلوب ارائه نشده ا ی مالی طب  استانداردهای حسابداری، به، صورتها“مبانی اظهارنظر مردود”مندرج در بند 

ند باید در بنـد کافی و مناسب، عدم اظهارنظر ارائه کسب شواهد حسابرسی کدلیل وجود محدودیت اساسی در  ه حسابرس بهکصورتی  در . 25
 ه:کند کاظهارنظر بیان 

افی و مناسـب بـرای کـسـب شـواهد حسابرسـی ک، “مبانی عـدم اظهـارنظر ”در بند  دلیل اساسی بودن آثار احتمالی موارد مندرج به ـ الف
 انپذیر نبوده است؛ بنابراین،کاظهارنظر ام

 ند.کحسابرس نسبت به صورتهای مالی اظهارنظر نمی ـ ب
م عـد”ج در بنـد منـدرر اساسـی بـودن آثـار احتمـالی مـوارد ابهـام کهمچنین در صورت وجود ابهام اساسی، حسابرس در بند اظهارنظر با ذ

 ند.ک، نسبت به صورتهای مالی اظهارنظر نمی“اظهارنظر

 توصیف مسئولیت حسابرس هنگام اظهارنظر مشروط یا مردود
ه به اعتقاد که بیانگر این موضوع باشد کنحوی اصالح نماید  ند باید بند مسئولیت حسابرس را بهکاگر حسابرس نظر مشروط یا مردود ارائه  . 26

 افی و مناسب است.کاظهارنظر تعدیل شده،  ردن پشتوانهکمنظور فراهم  سب شده بهکهد حسابرسی وی شوا
 توصیف مسئولیت حسابرس هنگام ارائه عدم اظهارنظر

افی و مناسب، نسبت به صورتهای مالی عدم اظهارنظر ارائه کسب شواهد حسابرسی کدلیل وجود محدودیت در  چنانچه حسابرس به . 27
 سابرس همچنـینحه حسابرسی صورتهای مالی به وی محول شده بود، اصالح نماید. کبند مقدمه گزارش خود را با بیان اینند باید ک

ر سسه، اظهـارنظمسئولیت این مؤ”ند: کباید توصیف مسئولیت حسابرس و توصیف دامنه حسابرسی را تنها با بیان این جمالت تعدیل 
 مبانی"بند  رددلیل موارد مندرج  ن بهکنجام شده طب  استانداردهای حسابرسی است لینسبت به صورتهای مالی براساس حسابرسی ا

 “افی و مناسب برای اظهارنظر، میسر نبوده است.کسب شواهد حسابرسی ک، "عدم اظهارنظر

 ان راهبری کرسانی به اراطالع
ان کمنجر به تعدیل مورد انتظار خواهد شد و نوع اظهارنظر را با اره کند باید شرایطی کرود حسابرس اظهارنظر خود را تعدیل چنانچه انتظار  . 28

 (22 ـبند ت :کراهبری در میان بگذارد. )ر
*** 

 



 705استاندارد حسابرسی 

 اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل 
 

5 

 اربردیکتوضیحات 

 (2: بند ک)رانواع اظهارنظرهای تعدیل شده 
ه منجر به تعدیل شده است، کعی توجه به ماهیت و اهمیت موضو در جدول زیر، چگونگی تأثیر قضاوت حسابرس بر نوع اظهارنظر وی با .1ـت

 و فراگیری آثار یا آثار احتمالی آن بر صورتهای مالی، تشریح شده است:
 

 شده است ه منجر به تعدیلکماهیت موضوعی 

 قضاوت حسابرس در باره فراگیر بودن آثار یا
 آثار احتمالی بر صورتهای مالی

 بااهمیت و فراگیر )اساسی( بااهمیت ولی غیر فراگیر

 اظهارنظر مردود اظهارنظر مشروط حریف بااهمیت صورتهای مالیت

 عدم اظهارنظر اظهارنظر مشروط افی و مناسبکسب شواهد حسابرسی کمحدودیت در 

 عدم اظهارنظر ـ ابهام

 ـالف(6: بند ک)رماهیت تحریفهای بااهمیت 
ه آیا از عاری کند کگیری رنظر نسبت به صورتهای مالی باید نتیجهمنظور اظها (، حسابرس به1389نظرشده  )تجدید 700طب  استاندارد  .2ـت

توجه به ارزیابی حسابرس از  گیری بانتیجه . این1رده است یا خیرکسب کبودن صورتهای مالی از تحریفهای بااهمیت، اطمینان معقول 
 شود.، انجام می4502آثار تحریفهای اصالح نشده بر صورتهای مالی طب  استاندارد 

قلم گزارش شده در صورتهای مالی،  کبندی، ارائه یا افشای یعنوان هرگونه مغایرت بین مبلغ، نحوه طبقه ، تحریف به450در استاندارد  .3ـت
در  ریف بااهمیتین، تحبندی، ارائه یا افشای آن طب  الزامات استانداردهای حسابداری تعریف شده است. بنابراو مبلغ، نحوه طبقه

 ن است در رابطه با موارد زیر رخ دهد:کی ممصورتهای مال
 های حسابداری انتخاب شده،رویه ـ الف
 های حسابداری انتخاب شده، یاارگیری رویهکب ـ ب
 افشا در صورتهای مالی. ـ پ

 های حسابداری انتخاب شدهرویه

های حسابداری انتخاب ه رویهکدهد زمانی رخ می های حسابداری انتخاب شده،ارتباط با رویه تحریف بااهمیت در صورتهای مالی در .4ـت
 شده با استانداردهای حسابداری سازگار نباشد.

های عمده ه واحد تجاری، رویهکمواردی  های حسابداری است. دراستانداردهای حسابداری شامل الزاماتی برای تغییر در رویه .5 ـت 
 د.وجود آیعایت این الزامات تحریف بااهمیتی در صورتهای مالی بدلیل عدم ر ن است بهکدهد، ممحسابداری را تغییر می

 های حسابداری انتخاب شدهارگیری رویهکب

 ه:کدهد های حسابداری انتخاب شده، هنگامی رخ میارگیری رویهکارتباط با ب تحریف بااهمیت در صورتهای مالی در .6ـ ت 
های حسـابداری ه مـدیران اجرایـی، رویـهکـجمله زمانی  شود، ازهای حسابداری اعمال نمیهای حسابداری انتخاب شده طب  استانداردرویه ـ الف

 رد(؛ یااربکنواختی در کبرند )نبود یار نمیک نواخت بهکطور ی های مختلف یا برای معامالت و رویدادهای مشابه بهانتخاب شده را در دوره
 رویه(. کاربرد یکاسب است )مانند اشتباه غیرعمدی در های حسابداری انتخاب شده نامنارگیری رویهکشیوه ب ـ ب

 افشا در صورتهای مالی
 ه:کدهد افی یا مناسب بودن افشا در صورتهای مالی، زمانی رخ میکارتباط با  تحریف بااهمیت در صورتهای مالی در .7ـت

 ؛ یاصورتهای مالی شامل همه موارد افشای الزم طب  استانداردهای حسابداری نیست ـ الف

 موارد افشا در صورتهای مالی، طب  استانداردهای حسابداری ارائه نشده باشد. ـ ب

 ـ ب( 6: بند ک)رافی و مناسب کسب شواهد حسابرسی کماهیت محدودیت در 
 : شودافی و مناسب از موارد زیر ناشی میکسب شواهد حسابرسی کمحدودیت در  .8ـت

 ؛نترل واحد تجاریکشرایط خارج از  ـ الف
 ار حسابرس؛ یاکشرایط مرتبط با ماهیت یا زمانبندی  ـ ب
 محدودیتهای ایجاد شده توسط مدیران اجرایی. ـ پ

روش حسابرسی  کافی و مناسب دست یابد، محدودیت در اجرای یکطری  اجرای روشهای جایگزین به شواهد حسابرسی  چنانچه حسابرس بتواند از .9ـت
شود. محدودیتهای ایجاد شده ، حسب مورد اعمال می10ب و  ـ 7شود. در غیر این صورت، الزامات بندهای رسی نمیدامنه حساب منجر به محدودیت در

 شته باشد.ط حسابرس( داار توسک ن است پیامدهای دیگری برای حسابرسی )مانند آثار آن بر ارزیابی خطرهای تقلب و ادامهکتوسط مدیران اجرایی مم

                                                                                                                                                                                          
 

 10، بند 700 یاستاندارد حسابرس .1

 11، بند “یشده در حسابرس ییاشناس یفهایتحر یابیارز ”، 450 یاستاندارد حسابرس .2
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 از: نترل واحد تجاری عبارت استکایط خارج از هایی از شرنمونه .10ـت
 حسابداری واحد تجاری. کبین رفتن اسناد و مدار از 
 ی از بخشهای عمده واحد تجاری توسط مراجع قانونی.کحسابداری مربوط به ی کضبط اسناد و مدار 

 از: ار حسابرسی عبارت استکهایی از شرایط مرتبط با ماهیت یا زمانبندی نمونه .11ـت

 توانـد شـواهد حسابرسـیاحد تجاری ملزم به استفاده از روش حسابداری ارزش ویژه برای واحد تجاری وابسته است و حسـابرس نمیو 
 ورد.آ به دستمنظور ارزیابی اجرای مناسب روش ارزش ویژه  افی و مناسب درباره اطالعات مالی واحد تجاری وابسته بهک

 ند.کتواند بر شمارش موجودیها نظارت نمیه کای است گونه زمان انتصاب حسابرس به 

 نترلهای داخلی اثربخش نیست.کداند، اما افی نمیکتنهایی  حسابرس اجرای آزمونهای محتوا را به 

ه از محدودیت ایجاد شده توسط مدیران اجرایی در دامنه کافی و مناسب کسب شواهد حسابرسی کهایی از محدودیت در نمونه .12ـت
 از: شود عبارت استیحسابرسی ناشی م

  شوند.اال میکمدیران اجرایی مانع نظارت حسابرس بر شمارش موجودی 
 شوند.خصوص مانده حسابهای خاص توسط حسابرس می سازمانی درمدیران اجرایی مانع از ارسال درخواست تأییدیه برون 

 (14ـ ب و 13 ی: بندهاک)رپیامد محدودیت اعمال شده توسط مدیران اجرایی 
ار کمیل کن است به مرحله تکار حسابرسی، ممکگیری حسابرس از نارهکدر صورت اعمال محدودیت در دامنه حسابرسی توسط مدیران اجرایی، .13ـت

ر را اکان، کحد ام ه تاکگیرد گیری تصمیم بنارهکاز  ن است قبلکرده باشد، ممکمیل کار حسابرسی را تقریباً تکبستگی داشته باشد. اگر حسابرس 
 ند.کتشریح و عدم اظهارنظر ارائه “ مبانی عدم اظهارنظر”میل و موضوع محدودیت در دامنه حسابرسی را در بند کت

انپذیر نیست. چنین موردی کار امکگیری از نارهکار حسابرسی باشد، معموالً کواسطه قوانین یا مقررات ملزم به ادامه  چنانچه حسابرس به .14ـت
 .1یابدی مالی واحدهای بخش عمومی مصداق میاغلب در حسابرسی صورتها

ن اسـت طبـ  الزامـات کـند، ممکگیری نارهکار حسابرسی کدلیل وجود محدودیت در دامنه حسابرسی تصمیم بگیرد از  چنانچه حسابرس به .15ـت
 هد.داجع قانونی یا صاحبان واحد تجاری اطالع گیری خود را، به مرنارهکای، قانونی یا مقرراتی ملزم باشد دالیل حرفه

 ل و محتوای گزارش حسابرس هنگام تعدیل اظهارنظرکش
 (21ـ ب و 19، 17، 16: بندهای ک)ربند مبانی تعدیل 

اگـر چـه  نـد. بنـابراین،کمی کمـکنندگان و تشخیص شرایط غیرعادی در هنگام وقـوع، کبهتر استفاده کهماهنگی در گزارش حسابرس به در .16ـت
 مطلوب است. ل و محتوای گزارش حسابرس،کانپذیر نباشد، ولی رعایت هماهنگی در شکن است امکبندی مبانی تعدیل ممهمسانی در جمله

 انپذیر نیست:کدر موارد زیر، توصیف اطالعات افشا نشده در بند مبانی تعدیل ام .17ـت
 دسترس حسابرس نباشد؛ یا آسانی در ت یا بهاطالعات مربوط توسط مدیران اجرایی تهیه نشده اس ـ الف
 شدن غیرضروری آن شود. به قضاوت حسابرس، توصیف اطالعات افشا نشده در گزارش منجر به طوالنی ـ ب

موضوع خاص توصیف شده در بند مبانی تعدیل، توجیهی برای حذف توصیف سایر  کاظهار نظر مردود یا عدم اظهارنظر در رابطه با ی .18ـت
ابرس ه حسکات چنین مواردی، افشای این موضوع باشد. دره مستلزم تعدیل اظهارنظر حسابرس است، نمیکای ات مشخص شدهموضوع

 نندگان صورتهای مالی، مفید تلقی شود.کن است برای استفادهکشود مماز آنها آگاه می
 (23و  22: بندهای ک)ربند اظهارنظر 

 ند.کننده به وضوح مشخص میکل اظهارنظر و نوع تعدیل را برای استفادهیگزارش حسابرس، تعد درج عنوان برای بند اظهارنظر در .19ـت
در بند “ توجه به توضیحات یاد شده با ”لی و غیرشفاف همانند کند، استفاده از عبارات که حسابرس نظر تعدیل شده ارائه میکزمانی .20ـت

 اظهارنظر، مناسب نیست.
 های گزارش حسابرسنمونه
 از گزارش حسابرس با اظهارنظرهای تعدیل شده نسبت به صورتهای مالی، ارائه شده است. ییهادر پیوست این استاندارد، نمونه .21ـت

 (28: بند ک)ران راهبری کرسانی به اراطالع
نظر برای تعدیل گزارش  ورده منجر به تعدیل گزارش حسابرس خواهد شد و متن مکان راهبری درباره شرایطی کرسانی به اراطالع .22ـت

 حسابرس، دارای مزیتهای زیر است:
 ان راهبری از تعدیل )یا تعدیالت( مورد نظر و دالیل )یا شرایط( آن؛کردن ارکآگاه  ـ الف
 اجرایی؛ و خصوص واقعیتهای زیربنای تعدیل )تعدیالت( مورد نظر، یا تأیید موارد عدم تواف  با مدیران ان راهبری درکجلب نظر مساعد ار ـ ب
ه منجـر بـه کـ)مـواردی(  یارتباط با مـورد ان راهبری برای ارائه اطالعات و توضیحات بیشتر به حسابرس درکدادن فرصت به ار ـ پ

 شود.نظر می تعدیل )تعدیالت( مورد

                                                                                                                                                                                          
 

 5ـ، بند ت“در گزارش حسابرس مستقل یحیتوض یر بندهاید بر مطلب خاص و ساکیتأ یبندها”، 706 یاستاندارد حسابرس. 1
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 (21: بند ت ـ ک)ر: پیوست

 هایی از گزارش حسابرس با اظهارنظرهای تعدیل شده نسبت به صورتهای مالینمونه
  دلیل تحریف بااهمیت صورتهای مالی. : گزارش حسابرس با اظهارنظر مشروط به 1مثال توضیحی 
  مالی. صورتهای یل تحریف اساسیدل : گزارش حسابرس با اظهارنظر مردود به 2مثال توضیحی 

  ناسب.افی و مکسب شواهد حسابرسی کدلیل محدودیت در  : گزارش حسابرس با اظهارنظر مشروط به 3مثال توضیحی 

  صورتهای مالی. افی و مناسب درباره چند عنصرکسب شواهد حسابرسی کدلیل محدودیت اساسی در  : گزارش حسابرس با عدم اظهارنظر به 4مثال توضیحی 

 

 تیف بااهمیل تحریدل : اظهارنظر مشروط به 1مثال توضیحی 
 مفروضات:

  اری با ادعایمدیره واحد تج لی برای مقاصد عمومی و توسط هیئتشده است. صورتهای ما یاملی از صورتهای مالی حسابرسکمجموعه 
 انطباق با استانداردهای حسابداری تهیه شده است.

  فراگیر باشد. ه این تحریف بااهمیت ولی غیرکشود اال تحریف شده است. فرض میکموجودی مواد و 

 را نیز طب  قانون به عهده دارد.بر حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیتهای گزارشگری دیگری  حسابرس، عالوه 
 

 

 گزارش حسابرس مستقل
 ت نمونه )سهامی عام(کبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شر

 

 گزارش نسبت به صورتهای مالی
رای سال و جریان وجوه نقد ب و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع 13×1اسفند ماه  29ت نمونه شامل ترازنامه به تاریخ کصورتهای مالی شر

 تا ... توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. 1مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی 
 قبال صورتهای مالی مدیره در مسئولیت هیئت

 ی، اعمال ومل طراحت است؛ این مسئولیت شاکمدیره شر مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طب  استانداردهای حسابداری، با هیئت
 شد.ا اشتباه بااز تقلب ی ن صورتها عاری از تحریف بااهمیت ناشییه اک یاگونه مربوط به تهیه صورتهای مالی است به داخلینترلهای کظ حف

 مسئولیت حسابرس

ردهای داست. استانبرسی امسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طب  استانداردهای حسا
یف از نبود تحر هکند کریزی و اجرا ای برنامهگونه ای را رعایت و حسابرسی را بهرفتار حرفه ند این مؤسسه الزامات آیینکمزبور ایجاب می

 سب شود.کبااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول 
ی نتخاب روشهااست. ا طالعات افشا شده در صورتهای مالیگر ایسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دکحسابرسی شامل اجرای روشهایی برای 

این  یبرای ارزیاب گی دارد.از تقلب یا اشتباه، بست جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی حسابرسی به قضاوت حسابرس، از
رنظر به قصد اظها نه ود، وی حسابرسی مناسب شرایط موجمنظور طراحی روشها نترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی بهکخطرها، 

ده شری استفاده های حسابداشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویهنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میکنسبت به اثربخشی 
 ئه صورتهای مالی است.ت ارایلکز ارزیابی یمدیره و ن های حسابداری انجام شده توسط هیئتبراوردو معقول بودن 

 ب است.افـی و مناسکسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، که شواهـد حسابرسی کاین مؤسسه اعتقاد دارد 
 مبانی اظهار نظر مشروط
استانداردهای  ه بر خالفکاالی ساخته شده است کمیلیون ریال موجودی  ×××مبلغ  اال )یادداشت توضیحی ...( شاملکموجودی مواد و 

اال و کودی مواد و موجهش اکحسابداری، به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزشیابی نشده است. انجام تعدیل الزم از این بابت موجب 
 شود.میلیون ریال می ×××مبلغ  از مالیات به سود قبل

 اظهار نظر مشروط
هامی عام( ت نمونه )سکمالی شر ند مبانی اظهار نظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده، وضعیتاستثنای آثار مورد مندرج در ب نظر این مؤسسه، به به

های بااهمیت، طب  مام جنبهترد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از کو عمل 13×1اسفند ماه  29در تاریخ 
 هد.دنحو مطلوب نشان می استانداردهای حسابداری، به

 مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در
 ود.[بتوجه به ماهیت دیگر مسئولیتهای گزارشگری حسابرس، متفاوت خواهد  ل و محتوای این بخش از گزارش حسابرس باکش ]

 امضای حسابرس[ ]
 تاریخ گزارش حسابرس[ ]
 [ ز درج شودیتواند در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیـ منشانی حسابرس ]
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 : اظهارنظر مردود به دلیل تحریف اساسی2مثال توضیحی 
 مفروضات:

  مـدیره هیئـت شده است. صورتهای مالی تلفیقی برای مقاصد عمومی و توسط یاملی از صورتهای مالی تلفیقی حسابرسکمجموعه 
 انطباق با استانداردهای حسابداری تهیه شده است. یاصلی با ادعا یواحد تجار

 و فراگیـر  ه این تحریف بااهمیـتکشود است. فرض می واحد تجاری فرعی، تحریف شده کدلیل عدم تلفی  ی صورتهای مالی به
 دلیل غیرعملی بودن، مشخص نیست. )اساسی( باشد. آثار تحریف صورتهای مالی به

 ارد.دعهده بر حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی، مسئولیتهای گزارشگری دیگری را نیز طب  قانون به  حسابرس، عالوه 

 

 گزارش حسابرس مستقل
 ت نمونه )سهامی عام(کبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شر

 

 ت نمونهکگزارش نسبت به صورتهای مالی گروه و شر

یان، و صورتهای سود و ز 13×1اسفند ماه  29تاریخ  ت بهکهای تلفیقی گروه و شرعام( شامل ترازنامه یت نمونه )سهامکصورتهای مالی گروه و شر
تا ... توسط این  1وضیحی ت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای تکنقد تلفیقی گروه و شر سود و زیان جامع و جریان وجوه

 مؤسسه، حسابرسی شده است.
 قبال صورتهای مالی مدیره در مسئولیت هیئت

ال طراحی، اعم ولیت شاملت است؛ این مسئکمدیره شر هیئت حسابداری، بات نمونه طب  استانداردهای کمسئولیت تهیه صورتهای مالی گروه و شر
 تباه باشد.تقلب یا اش از ن صورتها عاری از تحریف بااهمیت ناشییه اک یاگونه به تهیه صورتهای مالی است بهنترلهای داخلی مربوط کو حفظ 

 مسئولیت حسابرس

ردهای ست. استاندااابرسی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طب  استانداردهای حس مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی
ریف ه از نبود تحکند کریزی و اجرا ای برنامهگونه ای را رعایت و حسابرسی را بهند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفهکمزبور ایجاب می

 سب شود.کبااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول 
برسی، به ی حسااانتخاب روشه گر اطالعات افشا شده در صورتهای مالی است.یسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دکابرسی شامل اجرای روشهایی برای حس

رلهای داخلی نتکخطرها،  یابی ایناز تقلب یا اشتباه بستگی دارد. برای ارز جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی قضاوت حسابرس، از
های داخلی نترلکربخشی بت به اثنظر نس نه به قصد اظهار منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به

نجام شده ای حسابداری هااوردبردن های حسابداری استفاده شده و معقول بوشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویهواحد تجاری، بررسی می
 لیت ارائه صورتهای مالی است.کز ارزیابی یمدیره و ن توسط هیئت

 است. افی و مناسبکسب شده، برای اظهار نظر مردود نسبت به صورتهای مالی، که شواهد حسابرسی کاین مؤسسه اعتقاد دارد 
 

 مبانی اظهار نظر مردود

 ل شده، بهیتحص 13×1ه در سال کالف را  یت فرعکت نمونه، صورتهای مالی شرکشریح شده است، شرت …ه در یادداشت توضیحی کهمانگونه 

ت. بنابراین، رده اسکس نکمنع یقیتلف یمال یدلیل عدم تعیین ارزشهای منصفانه برخی داراییها و بدهیهای بااهمیت آن در تاریخ تحصیل، در صورتها
ی یاد ت فرعکشر یلما یهاس شده است. طب  استانداردهای حسابداری، صورتکرتهای مالی تلفیقی منعگذاری به بهای تمام شده در صواین سرمایه
ت الف، کرش یمال یشد. در صورت تلفی  صورتهاگروه تلفی  می یمال یت نمونه، در صورتهاکنترل بودن توسط شرکدلیل تحت  شده باید به

 گرفت.ت تأثیر قرار میتح یطور اساس بسیاری از عناصر صورتهای مالی گروه به
 اظهار نظر مردود

ت کشر ومالی گروه  ده، وضعیتنظر مردود، صورتهای مالی یاد ش بودن آثار موضوع مندرج در بند مبانی اظهار یدلیل اساس نظر این مؤسسه، به به
ر، از تمام ی منتهی به تاریخ مزبوبرای سال مال ت راکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکو عمل 13×1ماه  اسفند 29عام( در تاریخ  ینمونه )سهام

 دهد.نحو مطلوب نشان نمی های بااهمیت، طب  استانداردهای حسابداری، بهجنبه
 مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در

 ود.[خواهد ب توجه به ماهیت دیگر مسئولیتهای گزارشگری حسابرس، متفاوت ل و محتوای این بخش از گزارش حسابرس باکش ]

 امضای حسابرس[ ]
 تاریخ گزارش حسابرس[ ]
 [ تواند درج شودیز مین یـ در سربرگ مؤسسه حسابرسنشانی حسابرس ]
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 تیل محدودیدل : اظهارنظر مشروط به 3مثال توضیحی 
 : مفروضات

  اری با ادعـای هیئت مدیره واحد تجشده است. صورتهای مالی برای مقاصد عمومی و توسط  یاملی از صورتهای مالی حسابرسکمجموعه
 انطباق با استانداردهای حسابداری تهیه شده است.

  شـود آثـار اال نبوده است. فـرض میکمواد و  یهایاز موجود یخصوص بخش افی و مناسب درکسب شواهد حسابرسی کحسابرس قادر به
 یرفراگیر است.افی و مناسب، بااهمیت ولی غکسب شواهد حسابرسی کاحتمالی این محدودیت در 

 بر حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیتهای گزارشگری دیگری را نیز طب  قانون به عهده دارد. حسابرس، عالوه  

 

 گزارش حسابرس مستقل
 ت نمونه )سهامی عام(کبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شر

 گزارش نسبت به صورتهای مالی
 

و جریان وجوه نقد برای سال  و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع 13×1اسفند ماه  29اریخ ت نمونه شامل ترازنامه به تکصورتهای مالی شر
 تا ... توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. 1مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی 

 

 قبال صورتهای مالی مدیره در مسئولیت هیئت
رلهای نتک حفظال و حی، اعمت است؛ این مسئولیت شامل طراکمدیره شر ستانداردهای حسابداری، با هیئتمسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طب  ا
 باشد. از تقلب یا اشتباه ن صورتها عاری از تحریف بااهمیت ناشییه اک یاگونه داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به

 

 مسئولیت حسابرس
دهای ت. استانداربرسی اسصورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طب  استانداردهای حسامسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به 

یف از نبود تحر هکند کریزی و اجرا ای برنامهگونه ای را رعایت و حسابرسی را بهرفتار حرفه ند این مؤسسه الزامات آیینکمزبور ایجاب می
 سب شود.ک بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول
ی نتخاب روشهااست. ا گر اطالعات افشا شده در صورتهای مالییسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دکحسابرسی شامل اجرای روشهایی برای 

این  ابی. برای ارزیتگی دارداز تقلب یا اشتباه، بس جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از
رنظر به قصد اظها نه ود، ومنظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موج نترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی بهکخطرها، 

ه دشری استفاده های حسابداشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویهنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میکنسبت به اثربخشی 
 لیت ارائه صورتهای مالی است.کز ارزیابی یمدیره و ن های حسابداری انجام شده توسط هیئتبراوردو معقول بودن 

 ب است.افی و مناسـکسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، که شواهد حسابرسی کاین مؤسسه اعتقـاد دارد 
 

 مبانی اظهار نظر مشروط

دسترسی به  مدلیل عد باشد. این مؤسسه بهیت الف مکنزد شر یصورت امان ت نمونه بهکشر یاالکمواد و  یاز موجود مبلغ ... میلیون ریال
عدیالت ین، تعیین ت. بنابراآورد به دستها در تاریخ ترازنامه ین موجودیافی و مناسب درباره اکاطالعات الزم، نتوانسته است شواهد حسابرسی 

 نگردیده است. احتمالی از این بابت میسر
 

 اظهار نظر مشروط
ونه ت نمکالی شرم، وضعیت استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند مبانی اظهارنظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده نظر این مؤسسه، به به

های بهمزبور، از تمام جن اریخرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تکو عمل 13×1اسفند ماه  29)سهامی عام( در تاریخ 
 دهد.نحو مطلوب نشان می بااهمیت، طب  استانداردهای حسابداری، به

 

 مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در
 ود.[توجه به ماهیت دیگر مسئولیتهای گزارشگری حسابرس، متفاوت خواهد ب ل و محتوای این بخش از گزارش حسابرس باک]ش

 س[امضای حسابر ]
 ] تاریخ گزارش حسابرس[

 [ تواند درج شودیز مین یـ در سربرگ مؤسسه حسابرس ] نشانی حسابرس
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 ت اساسییل محدودیدل : عدم اظهارنظر به 4مثال توضیحی 
 : مفروضات

  هیئـت  طمحول شده است. صورتهای مـالی بـرای مقاصـد عمـومی و توسـ یاملی از صورتهای مالی به مؤسسه حسابرسکحسابرسی مجموعه
 مدیره واحد تجاری و با ادعای انطباق با استانداردهای حسابداری تهیه شده است.

  ه کشود رض میفند. کسب کاال و حسابهای دریافتنی کافی و مناسب درباره موجودیهای مواد و کحسابرس نتوانسته است شواهد حسابرسی
 اهمیت و فراگیر )اساسی( باشد.افی و مناسب، باکسب شواهد حسابرسی کآثار احتمالی محدودیت در 

 بر حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیتهای گزارشگری دیگری را نیز طب  قانون به عهده دارد. حسابرس عالوه  

 

 گزارش حسابرس مستقل
 ت نمونه )سهامی عام(کبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شر

 

 گزارش نسبت به صورتهای مالی

یان جامع و جریان وجوه نقد و صورتهای سود و زیان، سود و ز 13×1اسفند ماه  29ونه شامل ترازنامه به تاریخ ت نمکصورتهای مالی شر یحسابرس
 ن مؤسسه محول شده است.یتا ... به ا 1آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی 

 

 قبال صورتهای مالی مسئولیت هیئت مدیره در

نترلهای کمال و حفظ حی، اعت است؛ این مسئولیت شامل طراکمالی یاد شده طب  استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شر مسئولیت تهیه صورتهای
 باشد. از تقلب یا اشتباه ن صورتها عاری از تحریف بااهمیت ناشییه اک یاگونه داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به

 

 مسئولیت حسابرس
 دلیل ن بهیکل ی است،، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طب  استانداردهای حسابرسمسئولیت این مؤسسه

 ر نیست.اظهارنظ یافی و مناسب براکسب شواهد حسابرسی کموضوعات توصیف شده در بند مبانی عدم اظهارنظر، این مؤسسه قادر به 
 

 مبانی عدم اظهارنظر

  ـته بتـدا و انتهـای سـال نظـارت ندااال در اکـی موجودیهای مواد و کار شد و بنابراین بر شمارش فیزیک عنوان حسابرس دعوت به به 13×1اسفند ماه  29از این مؤسسه بعد ش
 ه بـهکـ 13×1و  13×0مـاه  اسـفند 29 اال درکـخصـوص مقـادیر موجـودی مـواد و  استفاده از سایر روشهای حسابرسی نیز نتوانسته اسـت خـود را، در است. این مؤسسه با

 ند.کس شده است، متقاعد کمیلیون ریال در ترازنامه منع××× و ××× ترتیب به مبالغ 
 اریخ ایـن گـزارش هنـوز حسابهای دریـافتنی شـده اسـت و تـا تـ منجر به بروز اشتباهات متعددی در 13×1آذر ماه  30ای در سیستم جدید رایانه کارگیری یکب

حسابرسـی،  سایــر روشـهای اسـتفاده از اخـذ تأییدیـه یـا شده و اشتباهات نیز اصـالح نگردیده است. این مؤسسـه نتوانسـته اسـت بـانقایص این سیستم برطرف ن
 ند.کمیلیون ریال را اثبات ××× مبلـغ  حسابهای دریافتنی در تاریخ ترازنامـه به

 ند.کا مشخص دریافتنی ر اال و حسابهایک و درخصوص موجودی موادشده، این مؤسسه نتوانسته است تعدیالت احتمالی  توجه به موضوعات یاد با
 

 عدم اظهارنظر
مناسب  افی وکبرسی اهد حساموضوعات توصیف شده در بند مبانی عدم اظهارنظر، این مؤسسه نتوانسته است شو یدلیل اساسی بودن آثار احتمال به

 انپذیر نیست.کتهای مالی یاد شده، امند و در نتیجه، اظهارنظر نسبت به صورکسب کبرای اظهارنظر را 
 

 مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در
 ود.[توجه به ماهیت دیگر مسئولیتهای گزارشگری حسابرس، متفاوت خواهد ب ل و محتوای این بخش از گزارش حسابرس باک]ش

 ]امضای حسابرس[
 ]تاریخ گزارش حسابرس[

 ز درج شود[یمؤسسه حسابرسی ن تواند در سربرگیـ م]نشانی حسابرس

 


