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 اتیلک

 یمـا  یصـررتها یحـاو یر اطالعات مندرج در گزارشـهایسا یابیالزم درباره ارز یهایین استاندارد، ارائه استانداردها و راهنمایهدف ا . 1

برد ارکـسـاالنه  ین استاندارد اساسـا درمـررد گزارشـهایباره آنها، ا زامی ندارد. اه حسابرس نسبت به گزارش درکشده است  یحسابرس

 ز استفاده شرد.یت نکمربرط به عرضه اوراق مشار یچرن گزارشها یگرید یتراند درباره گزارشهایدارد، گرچه م

2 .

ن یـنـد. اکشـده را نقـ   یحسابرسـ یمـا  یر اطالعـات، منـدرجات صـررتهایه ساکوجرد دارد  یهنگام  . 3

 رردرا م یما  یااظهارنظر حسابرس نسبت به صررته یسب شده قبلی و گاه، مبناک یج حاصل از شراهد حسابرسیتراند نتایمغایرتها م

 د قرار دهد.یترد

شـده و گـزارش  یحسابرسـ یما  یه شامل صررتهاکند کرا منتشر  یامجمرعه یهر سال ما  ین است براکمم یدگیهر واحد مررد رس . 4

ب ا برحسی یانرنن است براساس ا زامات قکمم یدگیشرد. واحد مررد رسیده مینام “گزارش ساالنه”ن مجمرعه غا با یحسابرس باشد. ا

ر یسـا”، یرمـا یغ و یگرنه اطالعـات مـا بخش، ایننیند. دراکز در آن مجمرعه ارائه یرا ن یگرید یرما یو غ ی، اطالعات ما روال خرد

 شرد.یده مینام“ اطالعات

 ایـات برجسـته ک، نیدگیات واحد مررد رسیره درمررد عملیات مدیت یا هیریتراند شامل گزارش مدیم“ ر اطالعاتیسا”از  ییهانمرنه . 5

مـدیره و  ئـتهی ی، نـام اعاـایمـا  یشـده، نسـبتها یزیربرنامـه یاهینان، مخارج سـرماکارکدرمررد  ی، اطالعاتیخالصه اطالعات ما 

 مختلف سال باشد. یمربرط به فصلها یاطالعات انتخاب

را ندارد.  ین ا زامیر مرارد، چنیدر سا ط، برای گزارش نسبت به سایر اطالعات،ا زام قانرنی یا قراردادی دارد. امایشرا یحسابرس در برخ . 6

ر اطالعـات یو سـا یمـا  ین صـررتهایل وجـرد مغـایرت بـید ترانـد بـهیشـده م یحسابرس یما  یه اعتبار صررتهاکبه هرحال، از آنجا 

 ند.ک، ارزیابی یما  یگرنه اطالعات را هنگام ارائه گزارش درباره صررتهادار شرد، حسابرس الزم است اینخدشه

نـد. کر اطالعـات اجـرا یاز سـا یرا دربـاره برخـ یاژهیو یحسابرس یر است روشهایناگز یمرارد، حسابرس بنابر ا زامات قانرن یدر برخ . 7

 رد.ن است ملزم به درج آن در گزارش خرد شکداشته باشد، حسابرس مم یصیا نقایگرنه اطالعات ارائه نشده چنانچه این

(، ا زامـات یار )قرارداد حسابرسکت یرا ماه یو یتهایر اطالعات گزارش دهد، مسئر یست درباره ساه حسابرس مرظف اک یدر مرارد . 8

 یهـایید راهنمایر اطالعات باشد، حسابرس بایسا یحسابرس شامل بررس یتهایند. چنانچه مسئر کین مییحرفه تع یو استانداردها یقانرن

 رد.یار گک، را ب24001ارائه شده در استاندارد 

 ر اطالعاتیبه سا یسدستر

ن، حسـابرس یاست. بنـابرا ین اطالعاتیبه چن یمرقع وبه یر اطالعات مندرج در گزارش ساالنه ترسط حسابرس، مستلزم دسترسیسا یابیارز . 9

ن یچنـاز شیپـن اسـت کـگرنه اطالعات مماین یآورد. گاه تمام به دست یخ گزارش حسابرسیاز تار شیگرنه اطالعات را پالزم است این

 رد.یار گکب را 23تا  20 یارائه شده در بندها یهایید راهنمایصررت، حسابرس بانیه دراکرد یار حسابرس قرار نگیدراخت یخیتار

 ر اطالعاتیسا یابیارز

ر ه دکـاست  یت حسابرس، محدود به اطالعاتیه مسئر کن فرض استرار است یبرا یما  یصررتها یدر حسابرس یدگیهدف و دامنه رس . 10

                                                                                                                                                                                          
 

 “یما  یصررتها یاجما  یبررس”، 2400 یاجما  یاستاندارد بررس .1
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 باشد.ر اطالعات نمییص ارائه مناسب ساین، حسابرس ملزم به تشخیشرد. بنابرایبند مقدمه گزارش حسابرس درج م

 تیرتهای با اهمیمغا

11 .

12.

13. 

 قیت حقایف با اهمیتحر

ق یت حقـایـف با اهمیاز تحر ین است به مرارد بارزکت، ممیص مغایرتهای با اهمیر اطالعات به منظرر تشخیحسابرس هنگام مطا عه سا . 14

 ند.کبرخررد 

ه بـا منـدرجات کـدر سایر اطالعات، گزارش یا ارائه نادرست سایر اطالعـاتی اسـت  “حقایق بااهمیتتحریف ” در این بخش، منظرر از . 15

 باشد.صررتهای ما ی حسابرسی شده مرتبط نمی

16 .  

 یدگیت واحـد مـررد رسـیریحسابرس هنگام طـر  مرضـرب بـا مـد

 یوتهـامـال وجـرد تفاجه الزم اسـت احتیند و درنتک یابیت را ارزیریاز مد یافتیدر یر اطالعات و پاسخهاین است نتراند اعتبار ساکمم

 ت، بسنجد.یریخرد و مد ا اظهارنظریمستدل را درقااوت 

17 . 

18 . 
ن اقدامات یا 

و  تیریتر از مـداطالعات به سطر  باالر یات مرردنظر حسابرس نسبت به ساکن یتبکتراند شامل ترجه به ا زامات قانرنی، اطالب یم

 باشد. یسب نظر مشاور حقرقک

 خ گزارش حسابرسیر اطالعات پس از تاریبه سا یدسترس

 ن،کن فرصت ممید در او ینباشد با یدسترس و خ گزارش حسابرس دریش از تاری، پ"ر اطالعات یسا " یه تمامک یحسابرس در مرارد . 19

 ند.کت، مطا عه یص مغایرتهای با اهمیاطالعات مزبرر را به منظرر تشخ

ق آگـاه شـرد، الزم یت حقایف با اهمیا از وجرد تحریند ک ییرا شناسا یتیر اطالعات، حسابرس مغایرتهای با اهمیاگر پس از مطا عه سا . 20

 ند.کر اطالعات را مشخص یا سایشده  یحسابرس یما  یدنظر درصررتهایاست ضرورت تجد
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ار کـ، ب5601ارائه شـده در اسـتاندارد  یهاییابد، الزم است راهنمایشده ضرورت  یحسابرس یما  یصررتهادر نظردیچنانچه تجد . 21

 گرفته شرد.

 یالزم اسـت روشـها نـد، حسـابرسکز بـا آن مرافقـت یـن یدگیباشد و واحـد مـررد رسـ یر اطالعات ضروریدنظر در سایچنانچه تجد . 22

 یبـرا یدگیسـت واحـد مـررد ریریاقـدامات مـد یتراند شامل بررسـین روشها میل نماید. اط مرجرد را اعمایمتناسب با شرا یحسابرس

 ظر باشد.د نیر اطالعات، از انجام تجدی، گزارش حسابرس و سایقبل یما  ینندگان صررتهاکافت یدر یافتن از آگاهینان یاطم

23 . 

 ات مرردکن یتبکتراند شامل اطالب ین اقدامات میا 

 باشد. یسب نظر مشاور حقرقکت و یریسطر  باالتر از مدر اطالعات بهینظر حسابرس نسبت به سا

 خ اجرایتار

 االجراست.شرد الزمو پس از آن شروب می 1384ه دوره ما ی آن از اول فروردین ک یما  یصررتها یحسابرس یندارد بران استایا . 24

 

 

                                                                                                                                                                                          
 

 “(1396صررتهای ما ی )تجدیدنظر شده خ یپس از تار یدادهایرو”، 560 یاستاندارد حسابرس .1


