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 اتیلک

 اربردکدامنه 
نندگان بـه کحسابرس الزم است توجـه اسـتداد  نظر ه بهکاست  یزارش حسابرس در موارددر گ شتریب یرساناین استاندارد مربوط به اطالع . 1

 ر جلب شود:یموضوعات ز

 ایدارد؛  یاژ یت وینندگان اهمکتوسط استداد  یمال یصورتها کدر یه براک یمال یدر صورتها ا افشا شد یاطالعات ارائه  ـ  الف
حسـابرس  یتهای، مسـوولینندگان از حسابرسکاستداد  کدر یه براک یمال یشد  در صورتها ا افشایجز اطالعات ارائه  به یاطالعات ـ ب

 شود.یم یا گزارش حسابرس، مربوط تلقی

در  یحیتوضـ یر بنـدهایا ساید بر مطلب خاص یکتأ یبندها درجخصوص  در یه شامل الزامات خاصک یی، استانداردها2و  1 یوستهایدر پ . 2
 د.اربرد دارک زین یین بندهایل و محل درج چنکخصوص ش ن استاندارد دریص شد  است. الزامات اگزارش حسابرس است، مشخ

 تاریخ اجرا
 االجراست.شود، الزمو پس از آن شروع می 1390اول فروردین ه دور  مالی آنها از کاین استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی  . 3

 هدف
ق یـطر ر، ازیـنندگان بـه مـوارد زک، جلـب توجـه اسـتداد یحیتوضـ یر بنـدهایبر مطلب خاص و ساد کیتأ یاز درج بندهاهدف حسابرس  . 4

 :است رت(ضرو صورت اس در گزارش حسابرس )درکانع
 ایدارد؛  یاژ یت وینندگان، اهمکتوسط استداد  یمال یصورتها کدر ی، برایمال یمناسب در صورتها یا افشایرغم ارائه یه، علک یموضوع ـ الف
 شود. یا گزارش حسابرس مربوط تلقیحسابرس  یتهای، مسوولینندگان از حسابرسکاستداد  کدر یه براک یگریهر موضوع د ـ ب

 تعاریف
 ار رفته است:ک، اصطالحات زیر با معانی مشخص شد  برای آنها بهای حسابرسیاستاندارد در . 5

ا یـرغم ارائـه یـه علکـموضوع  یکنندگان به کظر با هدف جلب توجه استداد پس از بند اظهارن یحیبند توض  ـ الف
 دارد. یاژ یت وینندگان، اهمکتوسط استداد  یمال یصورتها کدر ی، به قضاوت حسابرس برایمال یمناسب در صورتها یافشا

 یمـال یا افشا شد  در صـورتهایارائه جز موضوعات  به یه به موضوعکپس از بند اظهارنظر  یحیبند توض  ـ ب
 .سودمند است ا گزارش حسابرسیحسابرس  یتهای، مسوولینندگان از حسابرسکاستداد  کدر یاشار  دارد و به قضاوت حسابرس، برا

 الزامات

 د بر مطلب خاص در گزارش حسابرسیکتأ یبندها
 کدر یه براک یمال یدر صورتها یاا افشا شد یبه موضوع ارائه  نندگانکه جلب توجه استداد کجه برسد ین نتیاگر حسابرس به ا . 6

ند کدرج  زارش خوددر گ ید به شرطیباد بر مطلب خاص را یکبند تأ ی، واست یدارد، ضرور یاژ یت ویاهمتوسط آنها  یمال یصورتها
رد  کسب ک، شد  استف نیتحر یمال یتهادر صور یتیطور بااهم ه موضوع مورد نظر بهکنیبر ا یو مناسب مبن یافک یه شواهد حسابرسک

 (2ـو ت 1ـت یا: بندهکاشار  داشته باشد. )ر یمال یا افشا شد  در صورتهاید به اطالعات ارائه یتنها با ین بندید. چنباش
 د:یند، باکید بر مطلب خاص را در گزارش حسابرس درج میکحسابرس بند تأ هک یموارد در . 7

 س از بند اظهارنظر درج شود؛ن بند بالفاصله پیا ـ الف
 استداد  گردد؛ یگریا عنوان مناسب دی “د بر مطلب خاصیکتأ”از عنوان  ـ ب
 ند، اشار  شود؛ وکیف میامل آن را توصکطور  ه بهک یمال یمربوط در صورتها یبه آن موضوع خاص و موارد افشا ین بند به روشنیدر ا ـ پ
 (4ـو ت 3ـت ی: بندهاکل نشد  است. )رین موضوع خاص، تعدیوجه به ات ه اظهارنظر حسابرس باکح شود یتصر ـ ت

 در گزارش حسابرس یحیتوض یر بندهایسا
 کدر یبرا ،ا افشا شد یارائه  یمال یه در صورتهاکجز آنچه  به ،یموضوع یرسانه اطالعکجه برسد ین نتیاگر حسابرس به ا . 8

 درج باد یارد باوجود ند هم یا مقرراتی یاست و منع قانون سودمندا گزارش حسابرس یس حسابر یتهای، مسوولینندگان از حسابرسکاستداد 

ند بن ید ایس باد. حسابرهرا انجام د یرسانن اطالعی، ایگریان مناسب دا عنوی“ یحیتوض یر بندهایسا”عنوان  گزارش حسابرس با در یبند
“ یزارشگرگ یتهایمسوول ریسا”ن بند به بخش یا یه محتواک یصورت درا یص، د بر مطلب خایکاز بند اظهارنظر و بند تأپس را بالفاصله 

 (11ـتا ت 5ـت ی: بندهاک. )رندکدرج در گزارش حسابرس  یمناسب محل، در باشدمربوط 
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  یان راهبرکاربه  یرساناطالع
ن یا یمحتواد ی، باندکدرج  ر گزارش حسابرسرا د“ یحیتوض یر بندهایسا”ا ی“ د بر مطلب خاصیکتأبند ” قصد داشته باشداگر حسابرس  . 9

 (12ـ: بند تک)ر .ان بگذاردیدر م یواحد تجار یان راهبرکبا ار را یشنهادیپ یبندجملهبندها و 
*** 

 یاربردکحات یتوض

 د بر مطلب خاص در گزارش حسابرسیکتأ یبندها
 (6د : بنک)رسازد  ید بر مطلب خاص را ضروریکن است درج بند تأکه ممک یطیشرا
 ر است:یشرح ز ص دهد، بهیتشخ یط، ضرورید بر مطلب خاص را در آن شرایکن است درج بند تأکه حسابرس ممک یطیاز شرا ییهانمونه .1ـت

 یا اقدامات خاص مراجع نظارتیرمعمول یغ یحقوق یدعاو یج آتیابهام نسبت به نتا. 

 ارد.د یمال یبر صورتها یریه اثر فراگکصورت مجاز بودن(  درخ اجرا )یش از تارید پیجد یاستاندارد حسابدار کی یریارگکب 

 ا دارد.یداشته  یواحد تجار یت مالیبر وضع یاه اثر عمد ک یدادیوقوع رو 

 ت.یبار  تداوم فعال ت دریابهام بااهم 
ن، اگر اطالعات ارائه شد  در یدهد. افزون بر ایاهش مکن موضوعات را یا یرساناطالع ید بر مطلب خاص، اثربخشیکتأ یتعدد بندها .2ـت

ودن بنامناسب  یابه معن ن استکشتر باشد ممیا افشا شد  است، بیارائه  یمال یه در صورتهاکد بر مطلب خاص نسبت به آن چه یکبند تأ
ا افشا یموارد ارائه طلب خاص به د بر میکبند تأ استداد  از، 6 ن طبق بندیبنابرا .قلمداد شود یمال یآن موضوع در صورتها یا افشایارائه 

 محدود شد  است. یمال یشد  در صورتها
 (7: بند ک)رد بر مطلب خاص در گزارش حسابرس یکدرج بند تأ

از  کیچ ین هیگزید بر مطلب خاص، جایکندارد. بند تأ یاثر یود بر مطلب خاص در گزارش حسابرس، بر اظهارنظر یکبند تأدرج  .3ـت
 ست:ین زیرموارد 
 ایمراجعه شود(؛  7051ا عدم اظهارنظر )به استاندارد یا مردود یمشروط  اظهارنظر ـ الف
 است. یالزام یحسابدار یطبق استانداردها یمال یآن در صورتها یه افشاک یاطالعات ـ ب

 ارائه شد  است. 3وست ید بر مطلب خاص در پیکگزارش حسابرس با اظهارنظر مشروط شامل بند تأ نمونه .4ـت

 (8: بند ک)ر در گزارش حسابرس یحیوضت یر بندهایسا
 سازد یرا ضرور یحیتوض یر بندهاین است درج ساکه ممک یطیشرا

 ینندگان از حسابرسکاستفاده کدر یبرا یسودمند
و  یافک یسب شواهد حسابرسک درت یریل شد  توسط مدیتحمت یمحدود یآثار احتمالر بودن یفراگبا وجود  یه حتکط نادر یشرا در .5ـت

ل یح دالیتشر یبرا به گزارش حسابرس یحیتوض یر بندهاین است افزودن ساک، مم2نباشدار کاز  یریگنار ک، حسابرس قادر به بمناس
 ار ضرورت داشته باشد.کاز  یریگنار کان کعدم ام

 ا گزارش حسابرسیحسابرس  یتهاینندگان از مسئولکاستفاده کدر یبرا یسودمند
 یصورتها یحسابرس در حسابرس یتهایا مجاز باشد تا راجع به مسوولین است حسابرس ملزم کمم ج،یعرف راا ین، مقررات یطبق قوان .6ـت

 یف محتوایوصت یبرا یا چند عنوان فرعی کیاز توان یمصورت لزوم،  ند. درکارائه  یشتریبحات یا گزارش حسابرس توضی یمال
 د.رکاستداد  “ یحیتوض یر بندهایسا”

 ینسبت به صورتها یگزارشگر یتهایبر مسوول عالو  یگرید یگزارشگر یتهای، مسوولیحسابرس یحسابرس طبق الزامات استانداردها طیشرا یبرخ در .7ـت
خاص  یشود روشهایا از حسابرس درخواست میمراجعه شود(،  7003در استاندارد  “یگزارشگر یتهایر مسوولیسا”بخش  عهد  دارد )به را به یمال
 ندارد. یارتباط “یحیتوض یر بندهایسا”با  ین مواردیند. چنکا نسبت به موضوعات خاص اظهارنظر یند کجه را گزارش یترا اجرا و ن یگرید

                                                                                                                                                                                          
 

 “ل شد  در گزارش حسابرس مستقلیتعد یاظهارنظرها”، 705 یاستاندارد حسابرس .1
 مراجعه شود 705 یاستاندارد حسابرس 2ــ ب13به بند  .2

 31و  30، بندهای“(1389مالی )تجدید نظر شد   گزارشگری نسبت به صورتهای”، 700 یاستاندارد حسابرس .3
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 یمال یمجموعه صورتها کیش از ینسبت به ب یگزارشگر
را  یمال یز صورتهاا یگریران، مجموعة دیا یحسابدار یطبق استانداردها یمال یه صورتهایبر ته ن است عالو کمم یواحد تجار کی .8ـت

ند. کاظهارنظر  یمال یتهادو مجموعه از صور ند و از حسابرس بخواهد نسبت به هرکه یته یمال یگزارشگر یالمللنیب یطبق استانداردها
از  یگریموعه ده مجکند کت اشار  ین واقعیبه ا، “یحیتوض یبندها ریسا” ن است با درج موضوع درکط، حسابرس ممین شرایدر ا

 یاجداگانه گزارش ه شد  و حسابرسیز تهین یمال یگزارشگر یالمللنیب یطبق استانداردها یتوسط همان واحد تجار یمال یصورتها
 رد  است.کمنتشر  یمال ینسبت به آن صورتها

 ا استفاده از گزارش حسابرسیع یت در توزیمحدود
ه شد  یته یبا مقاصد عموم یحسابدار یمجموعه استانداردها کیطبق الزامات  ن استکهدف خاص مم یکن یتأم یه شد  برایته یمال یصورتها .9ـت

  براوردا را آنه یطالعاتا یازهای، نیمبا مقاصد عمو یمال ین صورتهایه چنکاند د یجه رسین نتیا بهنظر  موردنندگان که استداد کن خاطر یباشد، به ا
را در  درج موضوع ن استکه شد  است، حسابرس ممیته یخاص نندگانکاستداد  یبراه گزارش حسابرس ک آنجا ، ازیطین شرایچن ند. درکیم
ه شد  و یهتنندگان خاص کاستداد  یه گزارش حسابرس تنها براکند کت اشار  ین واقعیبداند و در آن به ا یضرور“یحیتوض یر بندهایسا”

 ندارد. یتیگر مسوولیحسابرس در قبال انتشار و استداد  از آن توسط اشخاص د

 در گزارش حسابرس یحیتوض یر بندهایسادرج 
ر یسا”ست. ین یالزام یمال یدر صورتها یاتحین توضیچن یه ارائه و افشاکدهد ینشان م یبه روشن “یحیتوض یر بندهایسا” یمحتوا .10ـت

در  یاحرفه رن رفتاییآ ل الزاماتمثا یبرا)گر یا الزامات دین، مقررات یه حسابرس طبق قوانکست ین یشامل اطالعات “یحیتوض یبندها
سط د تویه باکشود ینم یتشامل اطالعا “یحیتوض یبندها ریسا”ن یاز ارائه آنها منع شد  است. همچن (با محرمانه بودن اطالعاترابطه 

 ت ارائه شود.یریمد
 یشامل اطالعات“ یحیتوض یر بندهایسا”گا   ند. هرکیه منتقل مکدارد  یت اطالعاتیبه ماه یبستگ“ یحیتوض یر بندهایسا”محل درج  .11ـت

 یهابعد از بند فاصلهن بند بالیباشد، ا یمال یصورتها یآنها از حسابرس کمربوط به در ینندگان به موضوعکجهت جلب توجه استداد 
نندگان کاستداد  هجهت جلب توج یشامل اطالعات“یحیتوض یر بندهایسا”چنانچه  .شودیدرج م“ د بر مطلب خاصیکتأ” و “ اظهارنظر”

ر یاس در موردرش گزا”در بخش  یعنوان فرع یک بان است کن بند ممیباشد، ا“ یگزارشگر یاتهیمسوولر یسا”مربوط به  یبه موضوع
رس مربوط ارش حسابگز نندگان ازکاستداد  کا دریحسابرس  یتهایمسوول هه به همک یدرج شود و زمان“ یو مقررات یالزامات قانون

امات ر الزیسا رددر موگزارش ”و “ یمال یورتهابه ص نسبتگزارش ” یهابخش پس از یان است در بخش جداگانهکبند مم نیشود، ایم
 شود. درج“ یو مقررات یقانون

 (9: بند ک)ر یان راهبرکبه ار یرساناطالع

 یارائه شود، آگاه یدر گزارش حسابرسه قرار است ک یت موضوعات خاصیاز ماه یان راهبرکه ارکشود یباعث م یرسانن اطالعیا .12ـت
ر یسا”ر د یع خاصه موضوک یرا از حسابرس بخواهند. در موارد یشتریحات بیصورت لزوم توض ند تا درکیجاد میا یابند، و فرصتی

 یضرورا ر یاهبران رکبه ار یرسانرار اطالعکن است تکشود، حسابرس ممیرار مک، تیمتوال یحسابرس یارهاکدر “ یحیتوض یبندها
 ص ندهد.یتشخ
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 (2: بند ک)ر: 1وست یپ

 د بر مطلب خاص دارندیکتأ یبندها یبرا یه الزاماتک ییفهرست استانداردها

  ند، مشخص شدکیملزم م نیط معیشرا در“ د بر مطلب خاصیکبند تأ”ه حسابرس را به افزودن کگر ید یاز استانداردها ییوست، بندهاین پیدر ا
 ست.یاستانداردها ن یاربردکحات یالزامات و توض ین بررسیگزین فهرست، جایاست. ا

 32بند  ـ“ تیتداوم فعال”، 570استاندارد 
 13بند ـ  “یاسهیاطالعات مقا”، 710استاندارد 
 13، بند “سایر اطالعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شد ”، 720استاندارد 
 14ند ، ب“(1390د  مقاصد خاص )تجدیدنظر ش برسی صورتهای مالی تهیه شد  براساس چارچوبهای بامالحظات خاص در حسا”، 800استاندارد 
 14، بند “صورت مالی کصورت مالی یا اجزای ی کمالحظات خاص در حسابرسی ی”، 805استاندارد 
 54بند ، “ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاریدور بررسی اجمالی اطالعات مالی میان”، 2410استاندارد 

 

 

 (2: بند ک)ر: 2وست یپ

 دارند یحیتوض یر بندهایسا یبرا یه الزاماتک ییفهرست استانداردها
هرست، ن فیاست. ا ند، مشخص شد کین ملزم میط معیشرا در“ یحیتوض یر بندهایسا”ه حسابرس را به افزودن کگر ید یاز استانداردها ییوست، بندهاین پیدر ا
 ست.یاستانداردها ن یاربردکحات یوضالزامات و ت ین بررسیگزیجا

 16و  12بندهای ـ “(1396صورتهای مالی )تجدیدنظر شد  خ یتارپس از  یدادهایرو”، 560استاندارد 

 16و  15 یبندها ـ“ ایسهیاطالعات مقا”، 710استاندارد 

 



 706استاندارد حسابرسی 

 ید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحیکبندهای تأ

 سابرس مستقلدر گزارش ح
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 (4ـ: بند تک)ر: 3وست یپ
 د بر مطلب خاصیکاز گزارش حسابرس شامل بند تأ یانمونه

 

 وضات:مفر
  شد  است. یحسابرس یمال یاز صورتها یاملکمجموعه 

 ه شد  است.یته یحسابدار یانطباق با استانداردها یبا ادعا یر  واحد تجاریمد وتیو توسط ه یمقاصد عموم یبرا یمال یصورتها 

 ان، ابهام وجود دارد.یمهم در جر یحقوق یدعوا کیج ینسبت به نتا 

 منجر به اظهارنظر مشروط شد  است. یحسابدار یمورد انحراف از استانداردها کی 

  قانون بر عهد  دارد. ز طبقیرا ن یگرید یگزارشگر یتهای، مسوولیمال یصورتها یبر حسابرس حسابرس عالو 
 

 گزارش حسابرس مستقل
 عام( یت نمونه )سهامکصاحبان سهام شر یعاد یمجمع عموم به

 

 یمال یگزارش نسبت به صورتها
سال  یان وجو  نقد برایجر وان جامع یان، سود و زیسود و ز یو صورتها 13×1اسدند ما   29خ یت نمونه شامل ترازنامه به تارکشر یمال یصورتها

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

 یمال یقبال صورتها ره دریمد ئتیت هیمسئول
 یرلهانتکل و حدظ ، اعمایت شامل طراحین مسوولیت است؛ اکر  شریوت مدی، با هیحسابدار یاد شد  طبق استانداردهای یمال یصورتهاه یت تهیمسوول
 اشد.با اشتبا  یاز تقلب  یت ناشیف بااهمیاز تحر ین صورتها عاریه اک یاگونه است به یمال یه صورتهایمربوط به ته یداخل

 

 ت حسابرسیمسئول
 یدهات. استانداراس یرسحساب یانجام شد  طبق استانداردها یاد شد  براساس حسابرسی یمال ین مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهایت ایمسوول

ف یره از نبود تحکند کو اجرا  یزیربرنامه یاگونه را به یت و حسابرسیرا رعا یان رفتار حرفهیین مؤسسه الزامات آیند اکیجاب میمزبور ا
 سب شود.کنان معقول ی، اطمیمال یورتهات در صیبااهم

 یتخاب روشهاست. انا یمال یگر اطالعات افشا شد  در صورتهایدربار  مبالغ و د یسب شواهد حسابرسک یبرا ییروشها یشامل اجرا یحسابرس
ن یا یابیارز یبرا دارد. یگ، بستا اشتبا یاز تقلب  یناش یمال یت صورتهایف بااهمیتحر یخطرها یابیجمله ارز ، به قضاوت حسابرس، ازیحسابرس
رنظر به قصد اظها نه د، وط موجویمناسب شرا یحسابرس یروشها یمنظور طراح به یمال یه و ارائه صورتهایمربوط به ته یداخل ینترلهاکخطرها، 

د  شاستداد   یرحسابدا یهاهیمناسب بودن رو یابین شامل ارزیهمچن یشود. حسابرسیم ی، بررسیواحد تجار یداخل ینترلهاک ینسبت به اثربخش
 است. یمال یت ارائه صورتهایلک یابیز ارزیر  و نیمد وتیانجام شد  توسط ه یحسابدار یهابراوردو معقول بودن 

 ست.او مناسب  یافک، یمال یاظهارنظر مشروط نسبت به صورتها یسب شد ، براک یه شواهد حسابرسکن مؤسسه اعتقاد دارد یا
 

 وطاظهارنظر مشر یمبان
استانداردهای  ه بر خالفکاالی ساخته شد  است کون ریال موجودی یلیم ×××مبلغ  اال )یادداشت توضیحی ...( شاملکموجودی مواد و 

اال و کودی مواد و موجهش اکحسابداری، به اقل بهای تمام شد  و خالص ارزش فروش ارزشیابی نشد  است. انجام تعدیل الزم از این بابت موجب 
 شود.ون ریال مییلیم ×××مبلغ  ز مالیات بها سود قبل

 

 اظهارنظر مشروط
عام(  یمونه )سهامنت کشر یالت میشد ، وضع ادی یمال یاظهارنظر مشروط، صورتها یآثار مورد مندرج در بند مبان یاستثنا ن مؤسسه، بهینظر ا به

ت، طبق یبااهم یهامام جنبهتخ مزبور، از یبه تار یمنته یال مالس یآن را برا ینقد یانهایو جر یرد مالکو عمل 13×1اسدند ما   29خ یدر تار
 دهد.یمطلوب نشان م نحو به، یحسابدار یاستانداردها

 

 د بر مطلب خاصیکتأ
ه ی.. عل. یحقوق یاه در آن، ابهام مربوط به دعوکند کیجلب م یمال یصورتها×××  یحیادداشت توضیرا به  ین مؤسسه توجه مجمع عمومیا

 ن بند، مشروط نشد  است.ین مؤسسه در اثر مداد ایا ف شد  است. اظهارنظریعام( توص یونه )سهامت نمکشر
 

 یو مقررات یر الزامات قانونیگزارش در مورد سا
 ود.[حسابرس، متداوت خواهد ب یگزارشگر یتهایگر مسوولیت دیتوجه به ماه ن بخش از گزارش حسابرس بایا یل و محتواک]ش

 حسابرس[ ی]امضا
 خ گزارش حسابرس[یار]ت

 ز درج شود[ین یتواند در سربرگ مؤسسه حسابرسیـ محسابرس ی]نشان


