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 لیاتک

 اربردکدامنه 
آن اسـتانداردها در  یریارگکبن استاندارد، مالحظات خاص در یاربرد دارد. در اک یمال یصورتها ی، در حسابرس700تا  100 یهااستاندارد . 1

 شود.چارچوب با مقاصد خاص مطرح می که شده براساس ییته یمال یصورتها یحسابرس
چارچوب با مقاصـد خـاص تـدوین شـده اسـت. در  که شده براساس ییته یمال یاملی از صورتهاکبرای حسابرسی مجموعه  استانداردن یا . 2

 شود.مطرح می یصورت مال یکا قلم خاصی از ییا عنصر، حساب  یصورت مال کی ی، مالحظات خاص در حسابرس8051استاندارد 

 پردازد.یگونه صورتهای مالی، نماین یحسابرسار کط یشرا ند و به همه مالحظات خاص مرتبط باکیاستانداردها را نفی نم رین استاندارد، الزامات سایا . 3

 تاریخ اجرا
 .االجراستالزمشود، و پس از آن شروع می 1391ه دوره مالی آنها از اول فروردین کاین استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی  . 4

 هدف
چارچوب با مقاصد خاص،  کشده براساس ی هیته یمال یصورتها یدر حسابرس یحسابرس یاستانداردها یریارگکهنگام بسابرس هدف ح . 5

 نظر گرفتن مناسب مالحظات خاص در رابطه با موارد زیر است: در
 ار؛کرش یپذ ـ الف
 حسابرسی؛ و یو اجرا یزیربرنامه ـ ب
 .یمال ینسبت به صورتها یگزارشگر ـ پ

 فیتعار
 اررفته است:کآنها ب یمشخص شده برا یر با معانی، اصطالحات زهای حسابرسیدر استاندارد . 6

شـده  یطراحنندگان خـاصکاسـتفاده یاطالعـات یازهایرفع ن یه براک یمال یچارچوب گزارشگر کی  ـ الف
 (3ـتا ت 1ـت ی: بندهاک)ر 2است.

 (3ـ: بند تکچارچوب با مقاصد خاص. )ر یکه شده براساس یته یمال یصورتها  ـ ب
اسـت.  مربـو  یادداشـتهایبـا مقاصـد خـاص، شـام   یمـال یاملی از صـورتهاکـمجموعـه  ،ن اسـتانداردیـدر ا“ یمـال یصورتها”منظور از  . 7

 یمـال یرشـگراسـت. الزامـات چـارچوب گزا یحیالعات توضر اطیو سا یحسابدار یهاهیرو اهم شام  خالصه معموالً مربو  یادداشتهای
 .ندکیمرا مشخص  یمال یام  صورتهاکمجموعه  یو اجزا محتوا ، کمربو ، ش

 لزاماتا

 ارکرش یمالحظات پذ
 یمال یقابل قبول بودن چارچوب گزارشگر

 یقاب  قبول است یا خیر. حسابرس در حسابرس یمال یه صورتهایاررفته در تهکب یمال یند آیا چارچوب گزارشگرکحسابرس باید مشخص  . 8
 ( 6ـت تا 4ـت ی: بندهاکند: )رکسب کر شناخت یبا مقاصد خاص باید نسبت به موارد ز یمال یصورتها
 ؛یمال یه صورتهایهدف از ته ـ الف
 نندگان مورد نظر؛ وکاستفاده ـ ب
 ط موجود.یاررفته در شراکب یمال یقاب  قبول بودن چارچوب گزارشگر نییت واحد تجاری به منظور تعیریاقدامات صورت گرفته توسط مد ـ پ

 یحسابرس یو اجرا یزیرمالحظات برنامه
د در یـحسابرس با 3ند.کت یرا رعا یحسابرسار کحسابرسی مربو  به هر  یلیه استانداردهاک، حسابرس باید 200براساس الزامات استاندارد  . 9

باتوجـه بـه شـرایط  یحسابرس یارگیری استانداردهاکا بیه آکند کبا مقاصد خاص مشخص  یمال یهاصورت یحسابرس یو اجرا یزیربرنامه
  (9ـتا ت 7ـت ی: بندهاک)رر. یا خیار، مستلزم مالحظات خاص است ک

سـب کاخت توسط واحـد تجـاری، شـن یحسابدار یهاهیرو یریارگک، حسابرس باید درباره انتخاب و ب315براساس الزامات استاندارد  . 10
ه کـر عمـده از مفـاد قـرارداد یقرارداد، نسبت به هرگونه تفاسـ یکه شده براساس مفاد یته یمال یمورد صورتها د دریحسابرس با 4ند.ک

                                                                                                                                                                                          
 

 “یصورت مال یکیا اجزای  یمال صورت کی یحسابرس در خاص مالحظات”، 805استاندارد حسابرسی  .1
 ج ـ13، بند “(1391دهای حسابرسی )تجدید نظر شده لی حسابرس مستق  و انجام حسابرسی طبق استاندارکاهداف ”، 200استاندارد حسابرسی  .2

 18، بند 200استاندارد حسابرسی  .3

 ـپ11، بند (“1393شده  تجاری و محیط آن )تجدیدنظر طریق شناخت واحد تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از”، 315استاندارد حسابرسی  .4
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ه پذیرش کشود یم یعمده تلق یر، زمانیتفس یکند. کسب کارگرفته شده است، شناخت کب یمال یه آن صورتهایت در تهیریتوسط مد
 گردد. یمال یت در اطالعات ارائه شده در صورتهایر به جای آن، منجر به تفاوت بااهمگید یر منطقیتفس کی

 یمالحظات گزارشگر

گـزارش  هایی ازنـد. نمونـهکت یـرا رعا 7001با مقاصد خـاص، الزامـات اسـتاندارد  یمال یبه صورتهانسبت  ید در گزارشگریحسابرس با . 11
 اص، در پیوست این استاندارد ارائه شده است.حسابرس نسبت به صورتهای مالی با مقاصد خ

 ف چارچوب گزارشگری مالی یتوص

، حسابرس باید مناسب بودن نحوه اشاره یا توصـیف چـارچوب گزارشـگری مـالی مبنـای تهیـه صـورتهای مـالی را  700الزامات استاندارد  اساس بر . 12
هرگونـه  یمـال یا صـورتهایـه آکـنـد ک یابیشود، حسابرس باید ارزاد تهیه میقرارد یکبراساس مفاد  یمال یه صورتهاکمواردی  در 2ند.کبررسی 
 ر.یا خیند کیف میر عمده از مفاد قرارداد مبنای تهیه صورتهای مالی را به نحو مناسب توصیتفس

 با مقاصد خاص: یمال یگزارش حسابرس نسبت به صورتها مورد پردازد. دریگزارش حسابرس م ی  و محتواکبه ش 700استاندارد  . 13

ف ینظر را توصـ نندگان موردکصورت لزوم، استفاده با مقاصد خاص و، در یمال یه صورتهاید هدف تهین بایگزارش حسابرس همچن ـ الف
 ند؛ وکآن اطالعات است، اشاره  یه حاوکبا مقاصد خاص  یمال یتوضیحی صورتها یادداشتهایا به یند، ک

د یرا داشته باشد، با یمال یدر تهیه این قبی  صورتهای مالی، حق انتخاب چارچوب گزارشگر ت واحد تجارییریه مدکدر صورتی  ـ ب
 یمـال یشـگرارتبا  با قاب  قبـول بـودن چـارچوب گزار ت آن دریبه مسئول یمال یقبال صورتها ت دریریت مدیدر توصیف مسئول

 مورد استفاده در آن شرایط، نیز اشاره شود. 

 چارچوب با مقاصد خاص  کنندگان درخصوص تهیه صورتهای مالی براساس یکرسانی به استفادهاطالع

نندگان از کاسـتفاده یآگـاه یبـرا“ خـاص مطلـبد بر کیتأ”بند  یکد شام  یبا مقاصد خاص با یمال یگزارش حسابرس نسبت به صورتها . 14
مقاصد  یبرا ن استکجه ممینت ه شده و دریص تهچارچوب با مقاصد خا یکبراساس  یمال یه صورتهاکبر این گزارش حسابرس باشد مبنی

 (11ـ و ت 10ـت ی: بندهاکند. )رکعنوان مناسب در گزارش حسابرس درج  یکن بند را تحت ید ایگر مناسب نباشد. حسابرس باید
*** 

 اربردیکتوضیحات 

 (6: بند ک)رف چارچوب با مقاصد خاص یتعر
 از: عبارت استاز چارچوبهای با مقاصد خاص  ییهانمونه .1ـت

 برای تهیه اطالعات مالی برای مقاصد مالیاتی؛ یضوابط مورد استفاده واحد تجار 

 مقرر توسط مراجع ذیصالح قانونی؛ یا یمال یضوابط گزارشگر 

 بالعوض. کمکا ی  قرارداد تسهیالت مالی یقرارداد، از قب یک یمال یضوابط گزارشگر 
بـر اسـتانداردهای حسـابداری باشـد امـا تمـام الزامـات اسـتانداردهای  یبا مقاصد خاص مبتنـچارچوب  یکن است کدر برخی موارد مم .2ـت

چـارچوب بـا  حسابداری در چارچوب با مقاصد خاص رعایت نشده باشد. در چنین مواردی نباید در صورتهای مالی تهیـه شـده براسـاس
 مقاصد خاص، به رعایت استانداردهای حسابداری اشاره شود.

رده که یته یواحد تجار یکه کباشد  یمال ین است تنها صورتهاکچارچوب با مقاصد خاص مم یکه شده براساس یته یمال یاصورته .3ـت
 یوب گزارشگره آن چارچکرد یمورد استفاده قرار گ ینندگانک، توسط استفادهیمال ین است این صورتهاک، ممیطین شرایچن است. در

ای ر اسـتانداردهط، ایـن صـورتهای مـالی از منظـیدر ایـن شـرا یمال یع گسترده صورتهایغم توزرینشده است. عل یآنها طراح یبرا یمال
هیه صورتهای تاز برداشت نادرست از اهداف  یریجلوگ یشود. برابا مقاصد خاص تلقی می یمال یعنوان صورتها حسابرسی همچنان به
 اربرد دارد.ک 14و  13مالی الزامات بندهای 

 ارکرش یمالحظات پذ
 (8: بند ک)ر یمال یابل قبول بودن چارچوب گزارشگرق
ن قاب  قبول بودن چارچوب ییدر تع یدیلکنظر، عام   نندگان موردکاستفاده یاطالعات یازهایبا مقاصد خاص، ن یمال یمورد صورتها در .4ـت

 است. یمال یه صورتهایار رفته در تهکب یمال یگزارشگر

                                                                                                                                                                                          
 

 “(1389)تجدید نظر شده  یمال یورتهابه ص نسبت یگزارشگر”، 700استاندارد حسابرسی  .1

 13، بند 700استاندارد حسابرسی  .2
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ننـده کمرجع رسمی تدوین  یکن شده توسط یتدو یمال ین است شام  ضوابط گزارشگرکو  مممرب یمال یچارچوب گزارشگر یک .5ـت
و  اف، شـام  بحـ ند سازمان یافتـه و شـفیفرآ یکن مورد، اگر مرجع یاد شده، یبا مقاصد خاص باشد. در ا یمال یضوابط تهیه صورتها

رات ا مقـریـن یوانقـ یرش خواهد بـود. در برخـیرد نظر، قاب  پذمقاصد مو یند، آن ضوابط براکنفعان مربو ، را دنبال ینظرات ذ یبررس
ن است کمم گذارمثال، قانون یبا مقاصد خاص تعیین شود. برا یمال یه صورتهایخاصی برای ته یمال ین است چارچوب گزارشگرکمم

ود شیچنین فرض م بر خالف آن، ییاهند. در نبود نشانهکت الزامات موردنظر، ضوابطی را برای گزارشگری مالی تعیین یدر راستای رعا
 ش است.ریمربو ، قاب  پذ یبا مقاصد خاص واحدهای تجار یمال یتهیه صورتها یبرا یمال یگزارشگر های  چارچوبیقب نیه اک

خاصـی باشـد،  ا مقرراتـییـ یمسـتلزم رعایـت الزامـات قـانون 5ـاشاره شده در بنـد ت یمال یگزارشگر یارگیری استانداردهاکه بک یدر موارد .6ـت
واحـد  ایـد بـا مـدیریتصورت وجود تناقض، حسابرس ب ند و درکمالی را بررسی  یگزارشگر یحسابرس باید انطباق این الزامات با استانداردها
 ند و در موارد زیر با مدیریت به توافق برسد:کره کتجاری درخصوص ماهیت الزامات اضافی مذا

 رد یا خیر، یا کطریق افشا، رعایت  توان ازآیا الزامات اضافی را می الف ـ
 توان توصیف چارچوب گزارشگری مالی مربو  در صورتهای مالی را تغییر داد یا خیر.آیا با توجه به الزامات اضافی مزبور می ـ  ب 

 ضروری است یا خیر. 7051دارد ه آیا تعدی  اظهارنظر طبق استانکند کر شده را نتوان انجام داد، حسابرس باید تعیین کاز اقدامات ذ کاگر هیچ ی

 (9: بند ک)ر یحسابرس یو اجرا یزیرمالحظات برنامه
 یصـورتها یار حسابرسـکـمربو ، شام  الزامات مربـو  بـه اسـتقالل در  ی، حسابرس باید )الف( الزامات اخالق200اساس استاندارد  بر .7ـت

ن حسـابرس بایـد تمـام یهمچنـ 200ند. براساس اسـتاندارد کت یرا رعا یار حسابرسکمرتبط با  یحسابرس ی، و )ب( همه استانداردهایمال
ط یشـرا اسـتاندارد یـا برخـی از الزامـات آن در شـرایط موجـود، مربـو  نباشـد. در که یـکـنیند، مگر اکت یالزامات استانداردها را رعا

 یحسابرسـ یروشها یاستاندارد، اجرا کام ییا چند الز کبه هدف ی یابیدست یه براکجه برسد ین نتین است به اک، حسابرس ممییاستثنا
 2است. ین به جای انجام آن الزام )الزامات( ضروریگزیجا

ن است مستلزم توجه خاص حسـابرس باشـد. کبا مقاصد خاص مم یمال یصورتها یدر حسابرس یحسابرس یاز الزامات استانداردها یبرخ یریارگکب .8ـت
 یازهـایاسـت، بـا در نظـر گـرفتن ن بااهمیـت یمال ینندگان صورتهاکاستفاده یه براکدرباره موضوعاتی  ، قضاوت3203مثال، براساس استاندارد  یبرا

ن یـبـا مقاصـد خـاص، ا یمـال یصـورتها یگیـرد. بـا ایـن حـال، در حسابرسـ  میکگروه، شـ یکعنوان  نندگان بهکاستفاده کمشتر یاطالعات مال
 شود.نظر، انجام می نندگان موردکاستفاده یاطالعات مال یازهایقضاوتها با توجه خاص به ن

مورد رسیدگی و خصوصاً به  یمال یان و صورتهاکن آن اریبه رابطه ب یحسابرس یطبق استانداردها یواحد تجار یان راهبرکارتبا  با ار .9ـت
ن اسـت کـبـا مقاصـد خـاص، مم یمـال یمورد صورتها دارد. در یبستگ یمال یه صورتهایدر زمینه نظارت بر ته یان راهبرکت اریمسئول
ه یاستفاده مدیران اجرایی ته یصرفاً برا یه اطالعات مالک ینمونه، زمان یرا نداشته باشند؛ برا یتین مسئولیان راهبری واحد تجاری چنکار
باشـد بـه اسـتثنای ان راهبری واحد تجاری مصداق نداشـته کارتبا  با ار 2604است طبق الزامات استاندارد  نکشود. در این موارد، ممیم

ان راهبـری کـه حسابرس، حسابرسی صورتهای مالی با مقاصد عمومی واحد تجاری را نیز به عهده داشته باشد یا برای مثـال بـا ارکزمانی 
 با مقاصد خاص مطلع سازد. یمال یصورتها یه آنها را از موضوعات مربو  شناسایی شده در حسابرسکرده باشد کواحد تجاری توافق 

 ت گزارشگریمالحظا
 (14: بند ک)رچارچوب با مقاصد خاص  یکبراساس  یمال ینندگان درخصوص تهیه صورتهاکرسانی به استفادهاطالع
ن کـمثـال، مراجـع قـانونی مم یرد. بـرایـر از مقاصد مورد نظر، مورد استفاده قرار گیمقاصدی غ ین است براکبا مقاصد خاص مم یمال یصورتها .10ـت

نـین چننـد. در کزم ، ملـیارائه صورتهای مالی با مقاصـد عمـوم یجا با مقاصد خاص به یمال یرا به ارائه صورتها یخاص یتجار یاست واحدها
 یـکطبـق  یمـال یه صـورتهاکـنندگان گـزارش حسـابرس، بـه آنهـا اطـالع دهـد کاسـتفاده یاز گمراه یریجلوگ یمواردی، حسابرس باید برا

 گر، مناسب نباشد.یمقاصد د ین است براکز این رو ممچارچوب با مقاصد خاص تهیه شده است و ا
 (14: بند ک)ر ا استفاده از گزارش حسابرسیع یت در توزیمحدود

ه گزارش حسابرس کند کته نیز اشاره کن است مناسب بداند به این نک، مم14طبق بند  نندگانکرسانی به استفادهبر اطالع حسابرس عالوه .11ـت
 ایـع یـردن توزکـق محـدود یـطر ن اسـت ازکـن امر ممین و مقررات، ایه شده است. باتوجه به قوانیدگان خاص تهننکاستفاده یصرفاً برا

منظـور شـمول  توان بهیرا م 14اشاره شده در بند “ ید بر مطلب خاصکتأ”ط، بند ین شرایرد. در ایاستفاده از گزارش حسابرس صورت گ
 عنوان آن را اصالح نمود.نتیجه  رد، و درکتر بیان سایر موضوعات، مفص 
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 وستیپ
 هایی از گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی با مقاصد خاصنمونه
 قرارداد. ک: گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی تهیه شده طبق ضوابط گزارشگری ی1مثال 
 ای.داراییهای سرمایه ک: گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی طرحهای تمل2مثال 

 

 قرارداد. ک: گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی تهیه شده طبق ضوابط گزارشگری ی1مثال 
 مفروضات:

 ه یاص( تهخچارچوب با مقاصد  یکقرارداد )یعنی  یک یمال یطبق ضوابط گزارشگر یتوسط هیئت مدیره واحد تجار یمال یصورتها
 شده است. 

 ع و استفاده از گزارش حسابرس، محدود شده است.یتوز 
 

 گزارش حسابرس مستقل
 ]مخاطب گزارش[
سال  یان وجوه نقد برایجر وان جامع یان، سود و زیسود و ز یو صورتها 13×1اسفند ماه  29خ یت نمونه شام  ترازنامه به تارکصورتهای مالی شر

 یمال یبق ضوابط گزارشگرط یمال یتهان مؤسسه حسابرسی شده است. صوریتوسط ا تا ...، 1خ مزبور، و یادداشتهای توضیحی یبه تار یمنته یمال
 ه شده است.ی...، ته کت نمونه با بانکفیمابین شر 13××ماه  اردیبهشت 1مندرج در بخش ... قرارداد مورخ 

 یمال یقبال صورتها ت هیئت مدیره دریمسئول
م  ت شایمسئول نی؛ ات استکئت مدیره شرور، با هیکبخش ... قرارداد مذ یمال ییاد شده طبق ضوابط گزارشگر یمال یه صورتهایمسئولیت ته

ا ی از تقلب یاشنت یااهمف بیاز تحر یه این صورتها عارکای گونهاست به یمال یه صورتهایمربو  به ته یداخل ینترلهاک، اعمال و حفظ یطراح
 اشتباه باشد.

 ت حسابرسیمسئول
 یدهات. استانداربرسی اسانجام شده طبق استانداردهای حسا یحسابرسیاد شده براساس  یمال ین مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهایت ایمسئول
ف یره از نبود تحکند کو اجرا  یزیرای برنامهگونهرا به یت و حسابرسیرا رعا یان رفتار حرفهیین مؤسسه الزامات آیند اکیجاب میمزبور ا
 سب شود. کنان معقول ی، اطمیمال یت در صورتهایبااهم

 یتخاب روشهاست. انا یمال یدرباره مبالغ و دیگر اطالعات افشا شده در صورتها یسب شواهد حسابرسک یبرا ییروشها یشام  اجرا یحسابرس
این  رای ارزیابیبدارد.  یگا اشتباه، بستیاز تقلب  یناش یمال یت صورتهایف بااهمیتحر یجمله ارزیابی خطرها به قضاوت حسابرس، از یحسابرس
رنظر به قصد اظها نه د، وط موجویمناسب شرا یحسابرس یروشها یمنظور طراح به یمال یه و ارائه صورتهایربو  به تهم یداخل ینترلهاکخطرها، 

ده شاستفاده  یرحسابدا یهاهیمناسب بودن رو یابین شام  ارزیهمچن یشود. حسابرسمی ی، بررسیواحد تجار یداخل ینترلهاک ینسبت به اثربخش
 است. یمال یلیت ارائه صورتهاک یابیانجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارز یبدارحسا یهابراوردو معقول بودن 

 افی و مناسب است.کاظهارنظر نسبت به صورتهای مالی،  یسب شده، براک یه شواهد حسابرسکن مؤسسه اعتقاد دارد یا

 اظهارنظر
ر باال، د شده دا.. قرارداد ی.ضوابط گزارشگری مالی مندرج در بخش  ت، طبقیبااهم یهااد شده، از تمام جنبهی یمال ین مؤسسه، صورتهاینظر ا به
 ه شده است.یته

 ید بر مطلب خاصکتأ
است،  هردکف یتوص را یدارحساب یه مبناک یمال یادداشت توضیحی ... صورتهاینندگان را به ک  اظهارنظر خود، توجه استفادهیاین موسسه بدون تعد

ن، یبنابرا ه شده است.یال، تهاد شده در بایمندرج در بخش ... قرارداد  یمال یت ضوابط گزارشگریمونه با هدف رعات نکشر یمال یند. صورتهاکجلب می
ه شده ید( تهدارن قرای.. )طرف. کت نمونه و بانکشر ین گزارش صرفاً برایر مقاصد، مناسب نباشد. ایسا یبرا یمال ین است استفاده از این صورتهاکمم

 رد.یا توسط آنها مورد استفاده قرار گیع شود یگر توزیشخاص دد بین ایاست و نبا
 حسابرس[ ی]امضا

 خ گزارش حسابرس[ی]تار
 تواند در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیز درج شود[ـ میحسابرس ی]نشان
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 ای.داراییهای سرمایه ک: گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی طرحهای تمل2مثال 
 مفروضات:

چـارچوب بـا  کای توسط مدیرعام  دسـتگاه اجرایـی و ذیحسـاب طبـق یـداراییهای سرمایه کیبی طرحهای تملکلی ترصورت وضعیت ما •
 مقاصد خاص تهیه شده است.

 توزیع و استفاده از گزارش محدود نشده است. •
 

 گزارش حسابرس مستقل 
 []مخاطب گزارش

 1ملیات متمم تا تاریخ ع، مشتم  بر 13×1اسفند ماه  29ت نمونه به تاریخ کای شرداراییهای سرمایه کیبی طرحهای تملکصورت وضعیت مالی تر
دوین تق ضوابط حسابداری تا .... پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است. صورت مالی یاد شده طب 1و یادداشتهای توضیحی  13×2تیر ماه 

 شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است.

 یقبال صورت مال رعامل دستگاه اجرایی و ذیحساب درت مدییمسئول
یی و اجرا دستگاه یرعام تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، با مد ییاد شده براساس ضوابط حسابدار یه صورت مالیمسئولیت ته

از  یه این صورت عارکای گونهاست به یله صورت مایمربو  به ته یداخل ینترلهاک، اعمال و حفظ یت شام  طراحین مسئولیذیحساب است؛ ا
 ا اشتباه باشد.یاز تقلب  یت ناشیف بااهمیتحر

 ت حسابرسیمسئول
 یاستانداردها ی است.انجام شده طبق استانداردهای حسابرس ییاد شده براساس حسابرس ین مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت مالیت ایمسئول
ف یره از نبود تحکند کو اجرا  یزیرای برنامهگونه را به یت و حسابرسیرا رعا یان رفتار حرفهیین مؤسسه الزامات آیند اکیجاب میمزبور ا
 سب شود.کنان معقول ی، اطمیت در صورت مالیبااهم

، یسسابرح یوشهارنتخاب است. ا یدرباره مبالغ و سایر اطالعات افشا شده در صورت مال یسب شواهد حسابرسک یبرا ییروشها یشام  اجرا یحسابرس
 یلهانترکخطرها،  ینارزیابی ادارد. برای  یا اشتباه، بستگیاز تقلب  یناش یت صورت مالیف بااهمیتحر یجمله ارزیابی خطرها به قضاوت حسابرس، از

 ینترلهاک یاثربخش هبظر نسبت نه به قصد اظهارن ط موجود، ویمناسب شرا یحسابرس یروشها یمنظور طراح به یه و ارائه صورت مالیمربو  به ته یداخل
 یهابراورددن قول بواستفاده شده و مع یحسابدار یهاهیمناسب بودن رو یابین شام  ارزیهمچن یشود. حسابرسیم یمرتبط با طرح، بررس یداخل

 است. یلیت ارائه صورت مالک یابیانجام شده و ارز یحسابدار
 و مناسب است. یافکرنظر نسبت به صورت مالی، اظها یسب شده، براک یه شواهد حسابرسکن مؤسسه اعتقاد دارد یا

 اظهارنظر
اسفند ماه  29تاریخ  ت نمونه را درکای شرداراییهای سرمایه کیبی طرحهای تملکن موسسه، صورت مالی یاد شده، وضعیت مالی ترینظر ا به
 ده در یادداشت توضیحی ....شضوابط حسابداری تشریح ، طبق بااهمیتهای ، از تمام جنبه13×2تیرماه  31، مشتم  بر عملیات متمم تا تاریخ 13×1

 دهد.صورت مالی، به نحو مطلوب نشان می

 ید بر مطلب خاصکتأ
رده کف یرا توص یسابدارح یه مبناک یمال یادداشت توضیحی ... صورتهاینندگان را به ک  اظهارنظر خود، توجه استفادهیاین مؤسسه بدون تعد

 اشد. د، مناسب نبر مقاصن است استفاده از آن برای سایکه شده و ممیمجمع عمومی دستگاه اجرایی ته یبرا یالند. این صورت مکاست، جلب می

 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
 د.[  و محتوای این بخش از گزارش حسابرس باتوجه به ماهیت دیگر مسئولیتهای گزارشگری حسابرس، متفاوت خواهد بوک]ش

 حسابرس[ ی]امضا
 خ گزارش حسابرس[ی]تار
 تواند در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیز درج شود[ـ میحسابرس ی]نشان

 


