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 لیاتک

 اربردکدامنه 
اربرد دارد و باید برای حسابرسی سایر اطالعات مالی تـارییی حسـض وـرورت ک، در حسابرسی صورتهای مالی 700تا  100استانداردهای  . 1

صورت مـالی یـا  کارگیری آن استانداردها در حسابرسی یکدارد، مالحظات خاص در بمتناسض با شرایط موجود تعدیل شود. در این استان
چـارچو  بـا مصاصـد  کن است بر اساس یـکصورت مالی، مم کصورت مالی یا اجزای ی کشود. یصورت مالی، مطرح می کاجزای ی

نیـز بـرای  8001ص تهیـه شـود، اسـتاندارد چارچو  با مصاصد خـا کاساس ی ور برکعمومی یا با مصاصد خاص تهیه شود. اگر اطالعات مذ
 (4ـتا ت 1ـ : بندهای تکشود. )رار برده میک حسابرسی آن به

بیـش  کار حسابرس بیش در مورد اطالعـات مـالی یـکور نتیجه کاربرد ندارد. گزارش مذکاین استاندارد برای گزارش حسابرس بیش  . 2

 (6002: استانداردکشود.)رتفاده در حسابرسی صورتهای مالی گروه تهیه میه به درخواست تیم حسابرسی گروه، به منظور اسکاست 
 پردازد.ار حسابرسی این گونه اطالعات، نمیکند و به همه مالحظات خاص مرتبط با شرایط کاستانداردها را نفی نمی سایراین استاندارد، الزامات  . 3

 تاریخ اجرا
از آن شـرو   و پـ  1391آن از اول فـروردین  ه دوره مـالیکصورت مالی  کلی یا اجزای یصورت ما کاستاندارد برای حسابرسی یاین  . 4

شـود، مفـاد ایـن ه بـه تـاریخ معـین تهیـه میکـصـورت مـالی  کی اجزایصورت مالی یا  کمورد حسابرسی ی در .االجراستشود، الزممی
 االجراست.از آن تهیه شده باشد، الزم و پ  1391ام اسفند ه به تاریخ سیکگونه اطالعات استاندارد برای حسابرسی این

 هدف
صـورت مـالی، توجـه بـه مالحظـات  کاجزای یـصورت مالی یا  کارگیری استانداردهای حسابرسی در حسابرسی یکهدف حسابرس از ب . 5

 خاص در رابطه با موارد زیر است:
 ار؛کپذیرش  ـ الف
 ریزی و اجرای حسابرسی؛ وبرنامه ـ  
 صورت مالی. کصورت مالی یا اجزای ی کسبت به یگزارشگری ن ـ پ

 تعاریف
 ار رفته است:ک، اصطالحات زیر با معانی مشیص شده برای آنها بهای حسابرسیدر استاندارد . 6

 است.“ صورت مالی کطبصات اصلی و فرعی، حسا  یا قلم خاص از ی”به معنی   ـ الف
صورت مالی شامل یادداشتهای توویحی مربوط است. یادداشتهای توویحی مربوط معموالً شـامل  کصورت مالی یا اجزای ی کی ـ  

 صورت مالی است. کصورت مالی یا اجزای ی کهای حسابداری و دیگر اطالعات توویحی مربوط به یاهم رویه خالصه

 الزامات

 ارکمالحظات پذیرش 

 ارگیری استانداردهای حسابرسی کب

 کدر حسابرسی ی 3ند.کار حسابرسی را رعایت کلیه استانداردهای حسابرسی مربوط به هر ک، حسابرس باید 200ت استاندارد براساس الزاما . 7

امل صورتهای مالی واحد تجـاری را که حسابرس، حسابرسی مجموعه کنظر از اینصورت مالی، این الزام صرف کصورت مالی یا اجزای ی
ان انجام حسابرسی کدار نباشد باید امامل صورتهای مالی را عهدهکارد. اگر حسابرس، حسابرسی مجموعه اربرد دکدهد یا خیر، نیز انجام می

 (6ـو ت 5ـ: بندهای تکند. )رکصورت مالی براساس استانداردهای حسابرسی را مشیص  کصورت مالی یا جزء خاصی از ی کی

                                                                                                                                                                                          
 

 (“1390شده  های با مصاصد خاص )تجدیدنظرمالحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچو ”، 800استاندارد حسابرسی  .1
 (“1389ار حسابرسان بیش( )تجدید نظر شده کسی صورتهای مالی گروه )شامل مالحظات خاص در حسابر”، 600استاندارد حسابرسی  .2

 18، بند(“1391لی حسابرس مستصل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی )تجدید نظر شده کاهداف ”،200استاندارد حسابرسی .3
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 قابل قبول بودن چارچوب گزارشگری مالی

صورت مالی یا  کدر حسابرسی ی ند.کار رفته در تهیه صورتهای مالی را تعیین کقبول بودن چارچو  گزارشگری مالی ب حسابرس باید قابل . 8
ای گونـه به افی،کبه افشای  ارگیری آن چارچو  گزارشگری مالی منجرکه آیا بکصورت مالی باید این مووو  بررسی شود  کاجزای ی

همیـت ویـدادهای بااوانند اطالعات آن صورت مالی یا جزء خاص آن و همچنین تأثیر معامالت و رنندگان مورد نظر بتکه استفادهکشود می
 نند. ک ک  در آن صورت مالی یا جزء خاص آن را درکبر اطالعات منع

 ل اظهارنظرکش

ه توسط حسـابرس صـادر کارشی ل مورد انتظار هرگونه گزکار شامل شک، در قرارداد حسابرسی، باید شرایط انجام 210بر اساس استاندارد  . 9
ل مـورد انتظـار کصورت مالی، حسابرس بایـد مناسـض بـودن شـ کصورت مالی یا اجزای ی کدر حسابرسی ی 1شود.خواهد شد، مشیص 

 (8ـو ت 7ـ : بندهای تکند. )رکاظهارنظر در شرایط موجود را ارزیابی 

 ریزی و اجرای حسابرسیمالحظات برنامه
این استانداردها باید در صـورت  3 و 2شوند.ار گرفته میک، استانداردهای حسابرسی برای حسابرسی صورتهای مالی ب200د بر اساس استاندار . 10

صورت مـالی یـا  کریزی و اجرای حسابرسی یورورت برای حسابرسی سایر اطالعات مالی تارییی، به نحو مناسض تعدیل شود. در برنامه
ار تعدیل نمایـد. کار را حسض ورورت با توجه به شرایط کلیه استانداردهای حسابرسی مرتبط با کصورت مالی، حسابرس باید  کاجزای ی

 (13ـتا ت 9ـ : بندهای تک)ر

 مالحظات گزارشگری

ه حسـض وـرورت بـا کـرا  4 700صورت مالی، الزامات اسـتاندارد  کیاجزای صورت مالی یا  کحسابرس باید در گزارشگری نسبت به ی . 11
 (15ـو ت 14ـ: بندهای تکند. )رکشود، رعایت ار تعدیل میکرایط توجه به ش

 آن صورتهای مالیاجزای  صورت مالی یا کامل صورتهای مالی و یکگزارشگری نسبت به مجموعه 

امـل کصـورت مـالی را تـوبم بـا گـزارش نسـبت بـه مجموعـه  کصورت مالی یا اجـزای یـ کملزم باشد گزارش نسبت به ی حسابرساگر  . 12
 ای ارائه نماید.ند باید در هر مورد اظهارنظر جداگانهکورتهای مالی ارائه ص

امـل صـورتهای مـالی کن اسـت همـراه بـا مجموعـه کـصورت مـالی مم کمالی حسابرسی شده یا اجزای حسابرسی شده از ی صورت کی . 13
 لی به اندازهصورت ما کالی یا آن جزء خاص یه آن صورت مکحسابرسی شده واحد تجاری منتشر شود. اگر حسابرس به این نتیجه برسد 

، 16 و 15ه بنـدهای توجـه بـ امل صورتهای مالی متمایز نیست باید از مدیریت بیواهد اصالحات الزم را انجام دهـد. بـاکافی از مجموعه ک
ل امکمجموعه  د نسبت بهصورت مالی را از اظهارنظر خو کصورت مالی و یا اجزای ی کحسابرس همچنین باید اظهارنظر خود نسبت به ی

ه کـنـد کشی صـادر ور قانع نشده باشد، نباید گزارکه حسابرس درخصوص متمایز بودن اطالعات مذکصورتهای مالی متمایز سازد. مادامی 
 صورت مالی اظهارنظر شده باشد. کصورت مالی یا اجزای ی کدر آن نسبت به ی

 امل صورتهای مالی کبندهای توضیحی در گزارش حسابرس نسبت به مجموعه  ید بر مطلب خاص یا سایرکاظهارنظر تعدیل شده، بند تأ

یـا “ یـد بـر مطلـض خـاصکبنـد تأ”وی حـاوی  گزارشامل صورتهای مالی، تعدیل شده باشد یا کاگر اظهارنظر حسابرس نسبت به مجموعه  . 14
صـورت  کبـه یـ ور را بر گزارش حسـابرس نسـبتکمذباشد، حسابرس باید آثار احتمالی مبانی تعدیل و بندهای “ سایر بندهای توویحی”

لی یـا اجـزای صـورت مـا کند. در مواقع مصتضی، حسابرس باید اظهارنظر خود را نسبت به یکمالی یا اجزای آن صورتهای مالی، مشیص 
 ( 16ـ: بند تک)ر ند.کبه گزارش حسابرس اوافه “ سایر بندهای توویحی”یا “ ید بر مطلض خاصکبند تأ”ند یا کصورت مالی تعدیل  کی

                                                                                                                                                                                          
 

 5، بند “قرارداد حسابرسی” 210استاندارد حسابرسی  .1

 2، بند 200استاندارد حسابرسی  .2

ه طبق الزامات چارچو  گزارشگری مالی کامل صورتهای مالی کمعمواًل به مجموعة “ صورتهای مالی”ه اصطالح کدهد ر، توویح می ـ13، بند 200استاندارد حسابرسی  .3
 صورت مالی منفرد نیز اطالق شود کتواند به یمربوط تعیین شده است اشاره دارد ولی می

 (“1389مالی )تجدید نظر شده  گزارشگری نسبت به صورتهای”، 700برسی استاندارد حسا .4
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امل صورتهای مالی واحد تجـاری بـه عنـوان که ارائه اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر نسبت به مجموعه کاگر حسابرس به این نتیجه برسد  . 15

سبت ند، نباید نکه نسبت به صورتهای مالی صادر میکحسابرس در همان گزارشی  7051مجموعه واحد وروری است، طبق استاندارد  کی
دهـد، اظهـارنظر تعـدیل نشـده ارائـه یل میکای از صورتهای مالی را تشه بیش عمدهکی از صورتهای مالی آن مجموعه یا اجزای آن کبه ی
 کعنـوان یـ امل صـورتهای مـالی بـهکای با اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر نسبت به مجموعه ند؛ زیرا ارائه چنین اظهارنظر تعدیل نشدهک

 ( 17ـ: بند تکد در تناقض خواهد بود. )رمجموعه واح
مجموعـه  کعنوان یـ امل صورتهای مالی بهکه ارائه اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر نسبت به مجموعه کاگر حسابرس به این نتیجه برسد  . 16

ت، شده مناسـض اسـنارنظر تعدیل با حسابرسی جداگانه اجزای آن صورتهای مالی ارائه اظه ارتباط واحد وروری است، ولی با این حال در
 ند:کشرایط زیر نسبت به آن جزء خاص اظهارنظر تعدیل نشده ارائه  حسابرس باید تنها در

ه کـامـل صـورتهای مـالی، کگزارش حسابرس نسبت به جزء خاص صورتهای مالی همراه با گزارش حسابرس نسـبت بـه مجموعـه  ـ الف
 منتشر نشود ؛ وحاوی اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر است، 

 یل ندهد.کامل صورتهای مالی واحد تجاری را تشکای از مجموعه آن جزء خاص، بیش عمده ـ  
ند، نباید نسبت کمجموعه واحد اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر ارائه  کعنوان ی امل صورتهای مالی بهکاگر حسابرس نسبت به مجموعه  . 17

ا بـصورت مـالی، همـراه  کبه یاظهارنظر تعدیل نشده ارائه نماید. حتی اگر گزارش حسابرس نسبت ی از صورتهای مالی آن مجموعه کبه ی
ظهارنظر اسـت، ه حاوی اظهارنظر مردود یا عدم اکمجموعه واحد،  کعنوان ی امل صورتهای مالی بهکگزارش حسابرس نسبت به مجموعه 

ین است ارا فرض غالض ند، زیکمالی آن مجموعه اظهارنظر تعدیل نشده ارائه ی از صورتهای کمنتشر نشود، باز هم حسابرس نباید نسبت به ی
 دهد.یل میکامل صورتهای مالی را تشکای از مجموعه صورت مالی، بیش عمده که یک

*** 

 اربردیکتوضیحات 

 (1: بند  ک)راربرد کدامنه 

واحـد  کرد مـالی یـا جریانهـای نصـدی گذشـته یـکیت مالی، عملرابطه با ووع اطالعاتی در“ اطالعات مالی تارییی”منظور از اصطالح  .1ـت

 .2شوده اساساً از سیستم حسابداری آن واحد، استیراج میکتجاری است 

به معنای ارائه اطالعات مالی به صورت سـازمان یافتـه، شـامل یادداشـتهای تووـیحی مربـوط، بـه قصـد ارائـه “ صورتهای مالی”اصطالح  .2ـت
 کدوره زمـانی براسـاس یـ کمصطـع زمـانی و تیییـرات آنهـا در یـ کبع اقتصادی و تعهـدات واحـد تجـاری در یـاطالعات در مورد منا

ه براسـاس الزامـات چـارچو  کـامـل صـورتهای مـالی اشـاره دارد کچارچو  گزارشگری مالی است. این اصطالح معموالً به مجموعه 
 3شود.گزارشگری مالی مربوط مشیص می

ایـن اسـتانداردها، در صـورت لـزوم، هنگـام  4اسـت.امل صورتهای مالی تدوین شده کرسی برای حسابرسی مجموعه حساب استانداردهای .3ـت
شود. این استاندارد بـه انجـام ایـن صورت مالی تعدیل می کصورت مالی یا اجزای ی کحسابرسی سایر اطالعات مالی تارییی از قبیل ی

 سایر اطالعات مالی تارییی، ارائه شده است.(هایی از ، نمونه1ند. )در پیوست کمی کمکار ک

 5شود.انجام می 3000ـ3999جز حسابرسی و بررسی اجمالی اطالعات مالی تارییی، براساس استانداردهای  خدمات اطمینان بیشی به .4ـت
 

                                                                                                                                                                                          
 

 “شده در گزارش حسابرس مستصل اظهارنظرهای تعدیل”، 705استاندارد حسابرسی  .1

   ـ13، بند 200استاندارد حسابرسی  .2

 ر ـ13، بند 200استاندارد حسابرسی .3

 2، بند 200استاندارد حسابرسی .4
 “جز حسابرسی و بررسی اجمالی خدمات اطمینان بیشی به”، 3000ـ3999 استانداردهای .5
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 ارکمالحظات پذیرش 

 (7: بندک)رارگیری استانداردهای حسابرسی کب

باید الف( الزامات اخالقی مربوط به حسابرسی صورتهای مالی شامل الزامات مـرتبط بـا اسـتصالل، و  (  حسابرس 200براساس استاندارد  .5ـت
 کحسابرس باید همه الزامات ی 200براین، طبق استاندارد  ند. افزونکار حسابرسی را رعایت کلیه استانداردهای حسابرسی مرتبط با هر ک

ارگیری کل استاندارد نامربوط باشد یا الزام خاصی به دلیل شرایط بکار حسابرسی، که شرایط ه باتوجه بکند مگر اینکاستاندارد را رعایت 
استاندارد،  که برای دستیابی به هدف الزام خاصی از یکن است به این نتیجه برسد کآن، نامربوط باشد. در شرایط استثنایی، حسابرس مم

 .1وروری استانحراف از آن الزام و اجرای روشهای حسابرسی جایگزین 
ه کـن اسـت در مـواردی کصورت مالی مم کصورت مالی یا اجزای ی کرعایت الزامات استانداردهای حسابرسی مرتبط با حسابرسی ی .6ـت

چنـین مـواردی، حسـابرس اغلـض از  پذیر نباشـد. درانکند، امکامل صورتهای مالی واحد تجاری را حسابرسی نمیکحسابرس، مجموعه 
نـد، شـناخت کامل صـورتهای مـالی را حسابرسـی میکه مجموعه کنترلهای داخلی همانند حسابرسی کط آن، شامل واحد تجاری و محی

امـل صـورتهای که در حسابرسی مجموعـه کلی سوابق حسابداری یا سایر اطالعات حسابداری کیفیت کندارد. حسابرس همچنین درباره 
بـه ن اسـت بـرای تأییـد شـواهد حسابرسـی کـر ندارد. بنابراین، حسابرس ممشود، شواهد حسابرسی در اختیاسض میکمالی واحد تجاری 

ارگیری برخـی کـصـورت مـالی، ب کیـ اجـزایمورد حسابرسـی  آمده از سوابق حسابداری، به شواهد بیشتری نیاز داشته باشد. در دست
ن کـرسی نیست. برای مثـال، اگـر چـه ممه متناسض با جزء مورد حسابکارهایی باشد کن است مستلزم انجام کاستانداردهای حسابرسی مم

ن است رعایت الزامـات آن اسـتاندارد کریز حسابهای دریافتنی، مربوط باشد ولی ممبرای حسابرسی صورت 5702است الزامات استاندارد
صـورت مـالی  کیـ اجزایصورت مالی یا  که حسابرسی یکار مورد نیاز، عملی نباشد. اگر حسابرس به این نتیجه برسد کبه دلیل میزان 

تر باشد تواند عملیه آیا انجام خدمتی دیگر به جای حسابرسی میکتواند درباره اینپذیر نیست، میانکبراساس استانداردهای حسابرسی ام
 ند. کره کیا خیر، با مدیریت مذا

 (9ـ: بندک)رل اظهارنظر کش

، 7004طبـق اسـتاندارد 3قوانین یا مصررات مربـوط بسـتگی دارد. ل اظهارنظر حسابرس به چارچو  گزارشگری مالی مربوط و هرگونهکش .7ـت
”... امل صورتهای مالی تهیه شده طبق استانداردهای حسابداری از عبارت کحسابرس هنگام ارائه اظهارنظر تعدیل نشده نسبت به مجموعه 

نـد )مگـر در کاسـتفاده می“ دهـدلـو  نشـان میهای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحـو مطصورتهای مالی...، از تمام جنبه
 ه ترتیض دیگری توسط قوانین یا مصررات الزامی شده باشد(. کمواردی 

صورت مالی صراحتاً به نحوه ارائه آن صورت  کی اجزایصورت مالی یا  کمورد ی ن است درکچارچو  گزارشگری مالی مربوط مم .8ـت
چـارچو   که چارچو  گزارشگری مالی مربوط، برمبنای یکن است زمانی پیش آید کممند. این مووو  کمالی یا جزء خاص اشاره ن

ای ، اسـتانداردهامل صورتهای مالی )برای مثالکمرجع مجاز یا شناخته شده برای تهیه مجموعه  کگزارشگری مالی تدوین شده توسط ی
چو  ا توجـه بـه چـاربـل مورد انتظار اظهارنظر، که آیا شکرد کحسابداری ایران(، باشد. بنابراین، حسابرس این مطلض را بررسی خواهد 

در اظهارنظر “ دهدن میاهمیت ... به نحو مطلو  نشاهای بااز تمام جنبه”گزارشگری مالی مربوط، مناسض است یا خیر. استفاده از عبارت 
 باشد: زیرتواند متأثر از عوامل حسابرس، می

 یـه مجموعـه ه آن چـارچو  صـرفاً بـرای تهکط به طور صریح یا ومنی اشاره شده است ه آیا در چارچو  گزارشگری مالی مربوکاین
 اربرد دارد یا خیر.کامل صورتهای مالی ک

 صورت مالی: کصورت مالی یا اجزای ی که آیا یکاین 
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o ا آن اجـزاالی یـمامل با تمامی الزامات چارچو  برای آن صورت مالی یا آن اجزا مطابصت دارد، و ارائه آن صورت کطور  به 
 باشد، یا خیر.شامل یادداشتهای الزم می

o  است یا خیر. حسض ورورت و به منظور ارائه مطلو ، حاوی اطالعاتی فراتر از اطالعات الزامی شده به طور مشیص در چارچو 

 ای است. ل مورد انتظار اظهارنظر، نیازمند اعمال قضاوت حرفهکتصمیم حسابرس درباره ش

 (10: بندک)ری و اجرای حسابرسی ریزمالحظات برنامه

صـورت مـالی، حسابرسـی  که تنهـا اجـزای یـکـاز استانداردهای حسابرسی مستلزم بررسی دقیق است. حتـی زمانی کمربوط بودن هری . 9ـت

تصلض، معـامالت بـا اثر  تواند درشوند، زیرا آن اجزا میاساساً، مربوط تلصی می 570و  5502، 2401شود، استانداردهایی چون استاندارد می
 ارگیری نادرست فرض تداوم فعالیت، تحریف شود.کاشیاص وابسته یا ب

 کاست، باید در صورت لزوم هنگام حسابرسـی یـه برای حسابرسی صورتهای مالی تدوین شدهکعالوه بر این، استانداردهای حسابرسی  . 10ـت
امـل کوعـه تبـی دریـافتی از مـدیریت دربـاره مجمکهای تاییدیـه بـرای نمونـه، صورت مـالی، تعـدیل شـوند. کی اجزایصورت مالی یا 

ی مـالی صـورت مـالی براسـاس چـارچو  گزارشـگر کصورت مالی یا اجـزای یـ کتبی درباره ارائه یکهای صورتهای مالی با تاییدیه
 شود.مربوط، جایگزین می

امـل صـورتهای مـالی واحـد تجـاری، کصـورت مـالی همـراه بـا حسابرسـی مجموعـه  کصورت مالی یا اجزای ی کهنگام حسابرسی ی .11ـت
واحـد  امـل صـورتهای مـالیکآمده در اجرای بیشـی از حسابرسـی مجموعـه  به دستن است بتواند از شواهد حسابرسی کحسابرس مم

م سابرس را ملزاردهای حسابرسی، حند. با این حال، استاندکصورت مالی استفاده  کصورت مالی یا اجزای ی کتجاری، در حسابرسی ی
ی و مناسـض افکـه شواهد حسابرسی کند کریزی و اجرا صورت مالی را چنان برنامه کصورت مالی یا اجزای ی کند تا حسابرسی یکمی

 آورد. به دستبرای اظهارنظر نسبت به آنها، 
ی از اجـزای آن صـورتهای مـالی و یادداشـتهای تووـیحی امل صورتهای مالی و بسیارک  در مجموعه کاز صورتهای مالی منع کهر ی .12ـت

ست نتوانـد ان کصورت مالی، حسابرس مم کی اجزایصورت مالی یا  کمربوط، به همدیگر مرتبط هستند. بنابراین، هنگام حسابرسی ی
سـابرس حباشـد  ن اسـت نیـازکـصورت مالی را مورد رسیدگی قرار دهـد. در نتیجـه، مم کیاجزای صورت مجزا آن صورت مالی یا  به

 ند.کبه هدف حسابرسی اجرا  رابطه با اقالم مرتبط به هم برای دستیابی روشهایی را در
تر از سطح اهمیـت مشـیص ن است پایینکصورت مالی مم کی اجزایصورت مالی یا  کبر این، سطح اهمیت تعیین شده برای ی عالوه .13ـت

ی حسابرسـی و ه این مووو  بر ماهیت، زمانبنـدی اجـرا و میـزان روشـهاکشد، امل صورتهای مالی واحد تجاری باکشده برای مجموعه 
 ارزیابی تحریفهای اصالح نشده تأثیر خواهد داشت.

 (11: بندک)رمالحظات گزارشگری 

افی هست تا ک ه آیا صورتهای مالی حاوی موارد افشایکپردازد ، حسابرس هنگام اظهارنظر، به ارزیابی این مطلض می700طبق استاندارد  .14ـت

 در 3ننـد.ک ک  در آن صـورتهای مـالی را درکنندگان مورد نظر بتوانند تأثیر معامالت و رویدادهای بااهمیت بر اطالعات مـنعکاستفاده

ه آن صورت مالی یـا آن اجـزا، شـامل یادداشـتهای کصورت مالی توجه به این مووو  مهم است  کی اجزایصورت مالی یا  کمورد ی
نندگان مـورد نظـر کافی باشد تـا اسـتفادهکتوجه به الزامات چارچو  گزارشگری مالی مربوط، حاوی موارد افشای  با توویحی مربوط،

  در آن صـورت مـالی یـا آن کبتوانند اطالعات آن صورت مالی یا جزء خاص و تأثیر معامالت و رویدادهای بااهمیت بر اطالعات منع
 نند.ک کرا در اجزا

 صورت مالی است. کی اجزایصورت مالی یا  کهایی از گزارش حسابرس نسبت به یستاندارد در برگیرنده نمونهاین ا 2پیوست  .15ـت
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: بنـدهای ک)ر امل صوورتهای موالیکید بر مطلب خاص یا سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس نسبت به مجموعه کاظهارنظر تعدیل شده، بند تأ
 (15و 14

سایر بندهای ”یا “ ید بر مطلض خاصکبند تأ”امل صورتهای مالی واحد تجاری، کیل شده نسبت به مجموعه حتی اگر اظهارنظر تعد .16ـت
ه اشاره به کان بر این باور باشد کماکن است کصورت مالی یا آن اجزای حسابرسی شده مربوط نباشد حسابرس مم ، به“توویحی

صورت مالی یا آن اجزا، مناسض است زیرا از نظر  کی بهت گزارش حسابرس نسب“ سایر بندهای توویحی”ور در کموووعات مذ
نندگان از آن صورت مالی یا جزء حسابرسی شده یا گـزارش حسـابرس، سـودمند اسـت. کاستفاده کر آن برای درکحسابرس، ذ

 1(706: استاندارد ک)ر
رد کـعملن است ارائه عدم اظهـارنظر نسـبت بـه کمم امل صورتهای مالی،کبه مجموعه در شرایط بسیار نادر، در گزارش حسابرس نسبت  .17ـت

و  رد مـالیکـعملو جریانهای نصدی و اظهارنظر تعدیل نشده نسبت به ووعیت مالی، مناسض باشد، زیرا عدم اظهارنظر تنها نسـبت بـه  مالی

  2مجموعه واحد. کعنوان ی شود، نه صورتهای مالی بهجریانهای نصدی ارائه می

                                                                                                                                                                                          
 

 6، بند “یحی در گزارش حسابرس مستصلید بر مطلض خاص و سایر بندهای تووکبندهای تأ”، 706استانداردحسابرسی  .1

 15، بند705 حسابرسی و استاندارد ،8، بند ت ـ “(1395دوره )تجدیدنظر شده  اولهای مانده –حسابرسی نیستین ”، 510استاندارد حسابرسی  .2
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 (3ـ: بند تک)ر: 1پیوست 
 صورت مالی کهایی از اجزای ینمونه
 دهی بـی نامشـهود، یـا اال، بدهی مزایای طرح بازنشستگی، مبلغ دفتـری داراییهـاک و الوصول، موجودی موادکوکحسابهای دریافتنی، ذخیره مطالبات مش

 تهای بیمه، شامل یادداشتهای توویحی مربوط.کدر شر“ خسارات واقع شده و گزارش نشده”بابت 
  ریز داراییهای امانی نزد دیگران شامل یادداشتهای توویحی مربوط.صورت

 .صورت ریز مبلغ دفتری داراییهای ثابت مشهود، شامل یادداشتهای توویحی مربوط

 شده، شامل یادداشتهای توویحی. صورت ریز میارج صرف شده برای اموال اجاره
 

 (15ـ: بند تک)ر :2پیوست
 صورت مالی  کی اجزایصورت مالی یا  کسبت به یهایی از گزارش حسابرس ننمونه
  چارچو  با مصاصد عمومی. کصورت مالی تهیه شده طبق ی ک: گزارش حسابرس نسبت به ی1مثال 
  چارچو  با مصاصد خاص. کصورت مالی تهیه شده طبق ی کبه ی: گزارش حسابرس نسبت 2مثال

  چارچو  با مصاصد خاص. که شده طبق یصورت مالی تهی کبه اجزای ی: گزارش حسابرس نسبت 3مثال
 

 

 :1مثال 
 مفرووات:

 صورت مالی(. کحسابرسی ترازنامه )ی 
 مدیره واحد تجاری طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است.ترازنامه توسط هیئت 

  س مناسض است.در اظهارنظر حسابر“ دهدنشان مینحو مطلو  های بااهمیت، ... بهاز تمام جنبه”ه استفاده از عبارت کحسابرس به این نتیجه رسیده است 

 

 گزارش حسابرس مستقل
 

 ]مخاطب گزارش[
است. این صورت مالی توسط  تا ...، توسط این مؤسسه حسابرسی شده 1و یادداشتهای توویحی 13×1ماه  اسفند 29ت نمونه به تاریخ کترازنامه شر

 ت تهیه شده است.کمدیره شرهیئت
 قبال صورت مالی رمدیره دمسئولیت هیئت

 عمال و حفظاراحی، ت است؛ این مسئولیت شامل طکمدیره شرمسئولیت تهیه صورت مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت
 ه باشد.ا اشتبایه این صورت عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تصلض کای گونهنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورت مالی است بهک

 لیت حسابرسمسئو
 ستانداردهایای است. صورت مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرس مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به

یف تحره از نبود کند کریزی و اجرا ای برنامهگونهای را رعایت و حسابرسی را بهند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفهکمزبور ایجا  می
 سض شود. کصورت مالی مزبور، اطمینان معصول  بااهمیت در

انتیا   بور است.صورت مالی مز سض شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطالعات افشا شده درکحسابرسی شامل اجرای روشهایی برای 
برای  بستگی دارد. اشی از تصلض یا اشتباه،صورت مالی ن بااهمیتروشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف 

قصد  نه به ود، ورایط موجشمنظور طراحی روشهای حسابرسی مناسض  نترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت مالی بهکارزیابی این خطرها، 
 های حسابدارین رویهیابی مناسض بودشود. حسابرسی همچنین شامل ارزنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میکاظهارنظر نسبت به اثربیشی 
 ت.مالی اس لیت ارائه این صورتکمدیره و نیز ارزیابی های حسابداری انجام شده توسط هیئتبراورداستفاده شده و معصول بودن 

 ست. اافی و مناسض کسض شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت مالی یاد شده، که شواهد حسابرسی کاین مؤسسه اعتصاد دارد 

 اظهارنظر
های بااهمیت، طبق استانداردهای ، از تمام جنبه13×1اسفند ماه 29ت نمونه را در تاریخ کنظر این مؤسسه، صورت مالی یاد شده، ووعیت مالی شر به

 دهد.نحو مطلو  نشان می حسابداری، به
 ]امضای حسابرس[

 ]تاریخ گزارش حسابرس[
 برسی نیز درج شود[تواند در سربرگ مؤسسه حسامیـ  ]نشانی حسابرس
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 :2مثال 
 مفرووات:

 صورت مالی(. کحسابرسی صورت دریافتها و پرداختهای نصدی )به عنوان ی 
 ه دربـاره اعتبـار دهنـد کمدیره واحد تجاری و بر مبنای حسـابداری نصـدی، در پاسـخ بـه درخواسـت یـصورت مالی مزبور توسط هیئت

 اطالعات جریان نصدی، تهیه شده است. 

 نظر در اظهـار“ دهـدهای بااهمیـت، ... بـه نحـو مطلـو  نشـان میاز تمـام جنبـه”ه استفاده از عبارت کاین نتیجه رسیده است  حسابرس به
 حسابرس مناسض است.

 یا استفاده از گزارش حسابرس، محدود نشده است. توزیع 
 

 

 گزارش حسابرس مستقل

 ]مخاطب گزارش[
تا ...، توسط این مؤسسه  1 ، و یادداشتهای توویحی13×1اسفند ماه  29برای سال مالی منتهی به ت نمونه کصورت دریافتها و پرداختهای نصدی شر

 یه شده است.ته ... ت و بر مبنای حسابداری نصدی توصیف شده در یادداشت توویحیکمدیره شرحسابرسی شده است. این صورت مالی توسط هیئت

 قبال صورت مالی مدیره درمسئولیت هیئت
ست؛ این ات کمدیره شرهیه صورت مالی یاد شده بر مبنای حسابداری نصدی توصیف شده در یادداشت توویحی...، با هیئتمسئولیت ت

لی نترلهای داخکحفظ  ومسئولیت شامل توجیه قابل قبول بودن مبنای یاد شده برای تهیه صورت مالی در شرایط موجود و طراحی، اعمال 
 .ه این صورت عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تصلض یا اشتباه باشدکای ونهگمربوط به تهیه صورت مالی است به

 مسئولیت حسابرس
 ستانداردهایای است. صورت مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرس مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به

ریف ه از نبود تحکند کریزی و اجرا ای برنامهگونهای را رعایت و حسابرسی را بهرفهند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حکمزبور ایجا  می
 سض شود. کصورت مالی مزبور، اطمینان معصول  بااهمیت در

. انتیا  بور استسض شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطالعات افشا شده در صورت مالی مزکحسابرسی شامل اجرای روشهایی برای 
برای  بستگی دارد. حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت صورت مالی ناشی از تصلض یا اشتباه، روشهای

قصد  نه به ود، ورایط موجشمنظور طراحی روشهای حسابرسی مناسض  نترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت مالی بهکارزیابی این خطرها، 
 های حسابدارین رویهشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسض بودنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میکه اثربیشی اظهارنظر نسبت ب

 ت.مالی اس لیت ارائه این صورتکمدیره و نیز ارزیابی های حسابداری انجام شده توسط هیئتبراورداستفاده شده و معصول بودن 
 ست. اافی و مناسض کسض شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت مالی یاد شده، کبرسی ه شواهد حساکاین مؤسسه اعتصاد دارد 

 اظهارنظر
، از تمام 13×1اسفند ماه  29ت نمونه را برای سال مالی منتهی به کنظر این مؤسسه، صورت مالی یاد شده، دریافتها و پرداختهای نصدی شر به

 دهد.نحو مطلو  نشان می شده در یادداشت توویحی ....، به ، بر مبنای حسابداری نصدی توصیفبااهمیتهای جنبه

 ید بر مطلب خاصکتأ

رده کرا توصیف  ابداریه مبنای حسکنندگان را به یادداشت توویحی .... صورت مالی کاین مؤسسه، بدون تعدیل اظهارنظر خود، توجه استفاده
رای ن است بکمم ورکی مذعات برای ... تهیه شده است. بنابراین، صورت مالبه منظور فراهم آوردن اطال ورکند. صورت مالی مذکاست، جلض می

 مصاصد دیگر، مناسض نباشد.
 حسابرس[ ی]امضا

 خ گزارش حسابرس[ی]تار

 تواند در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیز درج شود[ـ می]نشانی حسابرس
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 :3مثال 
 مفرووات:

 صورت مالی(. کیجزء از  کت نمونه از ... )یکحسابرسی مطالبات شر 

 مدیره واحد تجاری و طبق الزامات گزارشگری مالی تدوین شده توسط ...، تهیه شده است. اطالعات مالی توسط هیئت 

 .توزیع گزارش حسابرس، محدود شده است 

 

 گزارش حسابرس مستقل

 ]مخاطب گزارش[
مدیره و ریز، توسط هیئتتاین مؤسسه حسابرسی شده است. این صور، توسط 13×1اسفند ماه  29ت نمونه از ... به تاریخ کصورت ریز مطالبات شر

 براساس الزامات گزارشگری مالی تدوین شده توسط ...، تهیه شده است.

 قبال صورت ریز مطالبات مدیره درمسئولیت هیئت
، شامل طراحی سئولیتمت است؛ این کشرمدیره مسئولیت تهیه صورت ریز یاد شده طبق الزامات گزارشگری مالی تدوین شده توسط ...، با هیئت

ا ی از تصلض یهمیت ناشریز عاری از تحریف بااه این صورتکای گونهریز مطالبات است بهنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتکاعمال و حفظ 
 اشتباه باشد.

 حسابرس مسئولیت
زبور انداردهای مست. استاانجام شده طبق استانداردهای حسابرسی  ریز یاد شده براساس حسابرسیصورت مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به

 همیت درد تحریف باااز نبو هکند کریزی و اجرا ای برنامهگونهای را رعایت و حسابرسی را بهند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفهکایجا  می

 سض شود. کریز مزبور، اطمینان معصول صورت
 نتیا  روشهایاریز مزبور است. صورت سض شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطالعات افشا شده درکهایی برای حسابرسی شامل اجرای روش

ین ی ارزیابی ارد. براریز ناشی از تصلض یا اشتباه، بستگی داصورت بااهمیتحسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف 
سبت نصد اظهارنظر نه به ق منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسض شرایط موجود، و ریز بهتهیه و ارائه صورت نترلهای داخلی مربوط بهکخطرها، 

 ستفاده شده وهای حسابداری اشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسض بودن رویهنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میکبه اثربیشی 
 ریز است.لیت ارائه این صورتکمدیره و نیز ارزیابی شده توسط هیئت های حسابداری انجامبراوردمعصول بودن 

 ست. افی و مناسض اکسض شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت ریز مطالبات، که شواهد حسابرسی کاین مؤسسه اعتصاد دارد 

 اظهارنظر
های بااهمیت، طبق هاز تمام جنب ،13×1اسفند ماه  29ه تاریخ ت نمونه از ... بکصورت ریز مطالبات شر نظر این مؤسسه، اطالعات مالی مندرج در به

 الزامات گزارشگری مالی تدوین شده توسط....، تهیه شده است.

 ید بر مطلب خاصکتأ

ا رریز مطالبات صورت ه مبنای تهیهکریز نندگان را به یادداشت توویحی ... صورتکاین مؤسسه، بدون تعدیل اظهارنظر خود، توجه استفاده
ن است کریز ممورتصن، این ت نمونه به منظور ... تهیه شده است. بنابرایکنماید. صورت ریز مزبور برای استفاده شررده است، جلض میکتوصیف 

 ع شود.ر توزیت نمونه و ... تهیه شده است و نباید بین اشیاص دیگکبرای مصاصد دیگر، مناسض نباشد. این گزارش صرفاً برای شر
 [حسابرس ی]امضا

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

 


