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 اتیلک
اسـت  یدر مـوارد یگـزارش و یل و محتـواکحسابرس و ش یاحرفه یتهایبا مسئولالزم در ارتباط  یهایین استاندارد، ارائه استانداردها و راهنمایهدف ا . 1

 یعنـامن اسـتاندارد بـه یـدر ا“ برساحسـ ”رد. اسـتفاده از اصـحال  یـگیعهده م را به یار حسابرسکصاحب ایدورهمیان یاطالعات مال یاجمال یه بررسک
انجـام  یتقل واحـد تجـارن اطالعات توسط حسابرس مسیا یاجمال یه بررسکل است ین دلیبه اه کست، بلین یادورهانیم یاطالعات مال یانجام حسابرس

احـد وه حسـابرس کـی ای توسط حسابرس واحد تجاری است. امـا در مـوارددورهمالی اطالعات مالی میانشود. این استاندارد معحوف به بررسی اجیم
گیـرد، ایـن بـه عهـده می صـورتهای مـالی سـاالنها واحـد مزبـور را جملـه ازای )دورهتجاری، بررسی اطالعات مالی تاریخی غیر از اطالعات مالی میـان

 شود.ار گرفته میکاستاندارد با انجام تعدیالت الزم نیز ب
رنـده یشود و دربرگیه و ارائه میته یحسابدار یه طبق استانداردهاکاست  ین استاندارد، اطالعاتیای در ادورهمیان یمال منظور از اطالعات . 2

 است. یواحد تجار یتر از سال مالوتاهک یادوره یبرا یمال یا فشرده صورتهایامل کمجموعه 
حسـابرس بـا انجـام     . 3

ه کـ ینـد. در مـواردکیسـ  مک یافکـ ی، شـناختیداخلـ ینترلهـاکط آن، شامل یو مح یساالنه، از واحد تجار یمال یصورتها یحسابرس
روز  ن شـناخت را بـهیـ، ایاجمـال یان بررسـیـوجـو در جردازد، با انجام پرسپریای مدورهمیان یاطالعات مال یاجمال یحسابرس به بررس

 یاریـحسـابرس  قابـل اجـرا بـه یاجمـال یبررسـ یر روشهایو سا یلیتحل ین روشهاییالزم و تع یوجوهاص پرسیامر در تشخ نیند. اکیم
 ین شـود، بررسـیـیای تعدورهمیـان یالعـات مـالاط یاجمـال یبررس یبرا یر از حسابرس واحد تجاریغ یگریرساند. چنانچه حسابرس دیم

 دهد. یانجام م 1 را طبق یاجمال
 یرس واحـد تجـار، معموالً به اندازه شـناخت حسـابیداخل ینترلهاکط آن، شامل یو مح ین حسابرس از واحد تجاریه شناخت اک آنجا از
 را انجام دهد. یمتفاوت یجوها و روشها و ، پرسیاجمال یبه اهداف بررس یابیدست یست، الزم است براین

 ایدورهانیم یمال اطالعات یاجمال یبررس یلکاصول 
م کن الزامات، حایا  . 4

و اصول  یاارحرفه، رفتی، رازداریات و مراقبت حرفهی، صالحیطرفی، بیارکرستاستقالل، د یهانهیحسابرس در زم یاحرفه یتهایبر مسئول
 است.ای مربوط و ضوابط حرفه

 یبـا بررسـت مـرتبط یـفیکنتـرل کعناصـر    . 5
 ن گـروهیـیار، تعکـا تـداوم یـرش یای، پـ ، الزامات آیین رفتـار حرفـهیاجمال یت بررسیفیکار درقبال کت یریمد یتهایشامل مسئول یاجمال

 ار و نظارت برآن است.ک، انجام یارک
6 .   

از  یاهمنتقدانـ یابیـپرسشـگر، ارز یه حسـابرس بـا نهنـکن معناست یا به یاد حرفهینگرش ترد 
ا یـرا نقـ   یرت واحـد تجـایریا اظهارات مـدیعتماد مستندات ت ایه قابلک یآورد و نسبت به شواهدیعمل م س  شده بهکاعتبار شواهد 
 ار است.یند، هشکیجاد مید ایآنها ترد نسبت به

 ایدورهانیم یمال اطالعات یاجمال یهدف بررس
ن بـاره یـدر ا خـود را یریگجـهی، نتیاجمال یه حسابرس بتواند براساس بررسکن است یای، ادورهمیان یاطالعات مال یاجمال یهدف بررس . 7

 یداردهات، طبـق اسـتانیـهمباا یای، از تمام جنبه هادورهمیان یاز عدم ارائه محلوب اطالعات مال یکحا یمواردا یا با مورد یه آکند کان یب
ای حاوی تحریـ  دورهنسبت به اطالعات مالی میاننامناس   یریگجهیخحر نت هکاین یر. حسابرس برایا خیرده است ک، برخورد یحسابدار
 ند.کیاجرا م را یاجمال یبررس یر روشهایو سا یلیتحل یآورد، و روشهایوجو به عمل م، پرساهش دهدک متوسط یبه سحح، را بااهمیت

                                                                                                                                                                                          
 

 “یمال یصورتها یاجمال یبررس”، 2400 یاجمال یاستاندارد بررس .1
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 یمـال اطالعـات یاجمـال یعمده دارد. بررسـ یتفاوت یحسابرس یطبق استانداردها یای با هدف حسابرسدورهمیان یمال اطالعات یاجمال یهدف بررس . 8
 ند.کی، فراهم نمیحسابدار یدهات، طبق استانداریبااهم یها، از تمام جنبهیمال ت ارائه اطالعاتیاظهارنظر درباره محلوب یرا برا ییای مبناورهدمیان

 یای طراحـدورهمیـان یت در اطالعـات مـالیـ  بااهمیـنـان معقـول از نبـود تحریسـ  اطمک ی، برایسه با حسابرسی، در مقایاجمال یبررس . 9
 یبررسـ یوشـهار ریو سـا یلـیتحل یروشـها یو اجـرا یو حسابدار ین امور مالیوجو، عمدتاً از مسئولشامل پرس یاجمال یشود. بررسینم

نـد، امـا تمـام کای جلـ  دورهمیـان یات عمـده مـر ر بـر اطالعـات مـالکـن ن است توجه حسابرس را بهکمم یاجمال یاست. بررس یاجمال
 ند.کیالزم است، فراهم نم یابرسار حسک یک یه براکرا  یشواهد

 ارکط یتوافق درباره شرا
10 .

 یژه هـدف و دامنـه بررسـیـار بـه وکـت یـماهباره ، از برداشت نادرست درین قراردادیشود. چنیار در قرارداد درج مکط مورد توافق یشرا . 11
نـد. کیم یریشـگیل گـزارش، پکشده و محتـوا و شـ س کنان یت حسابرس، اطمیزان مسئولیت واحد تجاری، میریمد یتهای، مسئولیاجمال

 رد:یگیر را دربرمیمعموالً موارد ز یاجمال یقرارداد بررس
 ای.دورهمیان یمال اطالعات یاجمال یهدف بررس 
 یاجمال یدامنه بررس. 
 ی.ادورهمیان یمال ت درباره اطالعاتیریت مدیمسئول 
 ای.دورهمیان یمال ه اطالعاتیا ربخش برای ته یداخل ینترلهاکو حفظ  یت درباره برقراریریمد یتهایمسئول 
 و اطالعات مربوط به حسابرس. یت در ارائه همه سوابق مالیریت مدیمسئول 
 ن، یو همچنـ یاجمـال یبررسـ انیـبـه عمـل آمـده در جر ید اظهـارات شـفاهییـحسابرس در تأ به یتبکه یدییت با ارائه تأیریموافقت مد

 .یموجود در سوابق واحد تجار یحیاطالعات تلو
 ت مخاط  گزارش.یه در نظر است صادر شود، شامل هوک یگزارش یل و محتواکش 

 توسـط  آن یاجمـال ینشـانگر بررسـ یادورهانیـم یاطالعـات مـال یحـاو یه هرگاه مجموعـه گزارشـهاکن یت درباره ایریموافقت مد
 ز همراه آن مجموعه ارائه شود.ین یاجمال یباشد، گزارش بررس یارحسابرس واحد تج

 شده است. ن استاندارد ارائهیا 1وستیدر پ یاجمال ینمونه قرارداد بررس 

 ایدورهانیم یمال اطالعات یاجمال یبررس یروشها

 یداخل ینترلهاکط آن، شامل یو مح یسب شناخت از واحد تجارک

12 . 
 

    

ط آن، شـامل یاست از آن واحـد و محـردهک یدگیا چند سال رسی کی یرا برا یواحد تجار یمال یه صورتهاک یحسابرس، 1طبق . 13
 یبررسـ یزیرنـد. حسـابرس در برنامـهکیسـ  مک یسابرسـانجـام ح یبـرا یافکـساالنه آن، شناخت  یه اطالعات مالیمرتبط با ته یداخل ینترلهاک

ز یـای ندورهمیـان یه اطالعـات مـالیـمربـوط بـه ته یداخلـ ینترلهاکند. حسابرس از کیروز م ن شناخت را بهیای، ادورهمیان یاطالعات مال یاجمال
 ساالنه، تفاوت داشته باشد. یاطالعات مال مربوط به یداخل ینترلهاکن است با کنترلها ممکن یآورد چون ایم به دست یافک یشناخت

                                                                                                                                                                                          
 

 ا“1393شده  تجاری و محیط آن )تجدیدنظر طریق شناخت واحد تشخیص و ارزیابی خحرهای تحری  بااهمیت از”، 315 یاستاندارد حسابرس .1
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 یاجمـال یبررسـ یر روشهایو سا یلیتحل یجوها، روشها و ن پرسییتع ی، را برایداخل ینترلهاکط آن، شامل یو مح یحسابرس، شناخت از واحد تجار . 14
 رد.یگیار مکشود، بیدرباره آنها اجرا م شده ادی یاجمال یبررس یه روشهاک ییا ادعاهایدادها، معامالت یرو یین، شناسایالزم و همچن

 ر است:یرنده موارد زیند معموالً دربرگکی، اجرا میداخل ینترلهاکط آن، شامل یو مح یردن شناخت از واحد تجارک روز به یه حسابرس براک ییروشها . 15
 ش، بـه منظـور یسـال پـ یاسـهیمقا یانیا میاو دوره)ه یای سال جاردورهمیان یاجمال یهایش، بررسیسال پ یمحالعه مستندات حسابرس

 ا ر گ ارد. یای دوره جاردورهمیان یمال اطالعات است بر نکه ممک یموضوعات ییشناسا
 ش یال پـسـ یمـال یصـورتها یه در حسابرسـکت، یریتوسط مد یداخل ینترلهاک یگ ار پا ریتوجه به هرنوع خحر عمده، شامل خحر ز

 است.شده  ییشناسا
 ش.یمشابه سال پ یانیساالنه و دوره م یمال اطالعات نیمحالعه آخر 
 زان یـت و میـن ماهیـیدر تع کمـکای، بـه منظـور دورهمیـان یمرتبط با اطالعات مال یحسابدار یت با توجه به استانداردهایاهم یابیارز

 فها.یا ر تحر یابیالزم و ارز یاجمال یبررس یروشها
 ش.یسال پ یمال یشده اما اصال  نشده در صورتها ییت شناسایاهم مک  یشده و هرنوع تحرت اصال  ی  بااهمیت هرنوع تحریتوجه به ماه 
 یخلدا ینترلهاکر ت دیبااهم یاست همچنان استمرار داشته باشد، مانند ضعفها نکه ممک یمال یو گزارشگر یات عمده حسابدارکتوجه به ن. 
 یسال جار یمال یااجرا شده درباره صورته یج هرنوع روش حسابرسیتوجه به نتا. 
 ت.یریآمده توسط مد عمل به یشده و اقدامات بعدانجام  یداخل یج حسابرسیتوجه به نتا 
 از تقل . یای ناشدورهمیان یت اطالعات مالی  بااهمیاز خحر تحر یو یابیج ارزیت درباره نتایریوجو از مدپرس 
 یواحد تجار یتهایشده در فعال رات انجامییت درباره ا ر تغیریوجو از مدپرس. 
 ای.دورهمیان یمال اطالعات هیرات بر تهیین گونه تغیبالقوه ا و ا ر یداخل ینترلهاکجاد شده در یر عمده اییت درباره هرنوع تغیریوجو از مدپرس 
 ای.دورهنمیا یمال العاته اطیته یربنایز یاعتماد سوابق حسابدار تیای و قابلدورهمیان یمال ه اطالعاتیند تهیت درباره فرایریوجو از مدپرس 
ر حسابرسـان یند و درصورت لزوم، ساکین مییاجرا شود، تع یواحد تجار یه الزم است در مورد بخشهاکرا  یاجمال یبررس یت روشهایحسابرس، ماه . 16

 یطالعـات مـالاخحـر وجـود تحریـ  در ت و یـتوجه حسـابرس، شـامل اهم نماید. عوامل موردن موضوعات آگاه مییرا از ا یاجمال یر در بررسیدرگ
 ست.اگونه اطالعات  نیه ایته مربوط به یداخل ینترلهاکبودن  زکرمتمریا غیز کزان متمریو شناخت حسابرس از م یواحد تجار یای بخشهادورهمیان

17 . 

 

  

 یمـال اطالعات یاجمال یانجام بررس یالزم برا یر روشهایو سا یلیتحل یوجوها، روشهاشود حسابرس بتواند بر پرسسب  مین شناخت یا . 18
وجـو پرس یبرس قبلـن شناخت، معموالً از حسـایس  اکاز فرایند  ند. حسابرس، در اجرای بخشیکز کن استاندارد، تمریای طبق ادورهمیان
 یه بررسـکـ یارن سال جـیشیپ یانیم یهااز دوره کیساالنه و هر  یرا درباره حسابرس یندات حسابرس قبللزوم، مست صورت در ند وکیم

ط حسـابرس توسـ هکـ   )اعم از اصال  شـده و نشـدهایت هرنوع تحریار، ماهکنیند. حسابرس درانجام اکیم یرده است، بررسک یاجمال
 یزارشـگرگو  یت و هـر موضـوع حسـابداریرینترلها توسط مـدکگ اری  پا ریشده است، هر نوع خحر عمده، شامل خحر ز ییشناسا یقبل

 دهد.یا را مورد توجه قرار میداخل ینترلهاکه همچنان استمرار دارد )مانند نقاط ضع  عمده در ک عمده

 یاجمال یبررس یر روشهایو سا یلیتحل یجو، روشها و پرس

19 .     

 

 یاجمـال یانجـام بررسـ یباشـد. روشـهانمی دیـهییا دریافـت تأیـ، مشـاهده یق وارسیاز طر یمعموالً مستلزم آزمون سوابق حسابدار یاجمال یبررس . 20
 یر روشـهایو سـا یلـیتحل یروشها یریارگک، و بیو حسابدار ین امور مالیجو، عمدتاً از مسئول و انجام پرس ای معموالً بهدورهمیان یمال اطالعات
ای دورهبـا اطالعـات مـالی میـان س  شده درباره موضوعات عمده حسابداری مـرتبطکشود، و مستلزم ا بات اطالعات ی، محدود میاجمال یبررس
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حسـابرس از سـح   یابیـو ارز یقبلـ یخحر در حسابرس براوردج ی، نتایداخل ینترلهاکط آن، شامل یو مح یتجار ست. شناخت حسابرس از واحدین
 ، مر ر است.یاجمال یبررس یر روشهایو سا یلیتحل یجوها، روشها و زان پرسیت و میای بر ماهدورهمیان یمال ت مربوط به اطالعاتیاهم

 :ندکیر را اجرا میز یای معموالً روشهادورهحسابرس در بررسی اجمالی اطالعات مالی میان . 21
 توانـد بـر می هکـ یموضوعات ییمنظور شناسا مرتبط به یهاتهیمکر یره و سایمدئتیصاحبان سهام، ه یعمومعمحالعه صورتجلسات مجام

سـت امـا یه صورتجلسـه آن در دسـترس نکـ یوجو درباره موضوعات محر  شده در جلساتای ا رگ ارد. پرسدورهمیان یمال اطالعات
 ز الزم است.یاشد، نای ا ر داشته بدورهمیان یمال ن است بر اطالعاتکمم

 یجمـالا یا بررسـیـل گـزارش حسـابرس یمشخص شده و موج  تعد یقبل یاجمال یا بررسی یه در حسابرسک یتوجه به ا ر موضوعات ،
 ده است.یاصال  نشده گرد یفهایا تحری یالت حسابداریتعد

 دهند.یا انجام مر یتجار ای بخشهای عمده واحدهدورمیان یمال اطالعات یاجمال یه بررسک یر حسابرسانیاتبه )در صورت لزوما با ساکم 
 ر:ینان درباره موارد زکارکو در صورت لزوم سایر  یو حسابدار یوجو از مسئولین امور مالپرس 

o مربوط. یحسابدار یای طبق استانداردهادورهمیان یمال تهیه و ارائه اطالعات 
o ارگیری آنها.کای بهتغییرات انجام شده در استانداردهای حسابداری یا رویه 
o د است.یجد یحسابدار یهاهیرو یریارگکه مستلزم بک یدیوجود معامالت جد 
o ای.دورهوجود هرگونه تحری  اصال  نشده در اطالعات مالی میان 
o اری.قسمت تج یکی  تجاری یا واگ اری کترهمانند  یادورهانیم یمر ر بر اطالعات مال عادی یا پیچیده شرایط غیر 
o  یتجار طرف واحد ت برای انجام اقدامات خاص ازیریارزش منصفانه و قصد و توان مد یا افشای یریگاندازه عمده مربوط بهمفروضات. 
o ای.دورهوابسته در اطالعات مالی میان چگونگی شناسایی و افشای مناس  معامالت با اشخاص 
o یرات عمده در تعهدات، شامل الزامات قراردادییتغ. 
o ا ادعاها.ی یحقوق یشامل دعاو یاحتمال یهایبدهرات عمده در ییتغ 

o یالت مالیت مفاد قراردادهای تسهیرعا. 
o  یاجمال یبررس یروشها یان اجرایش  شده درجرکموضوعات بحث انگیز. 
o یبعد یانیا چند روز اول دوره می یمورد بررس یانیمعامالت عمده انجام شده در چند روز آخر دوره م. 
o است: داشته ا ر یتجار ه بر واحدکبه تقل  توسط افراد زیر  کوکقل  یا موارد مشآگاهی از انجام هرگونه ت 

 ت،یریمد 
 ای، یداخل ینترلهاکدی در یلکنقش  ینان داراکارک 
 ای داشته باشد.دورهمیان یمال بر اطالعات یتیتواند ا ر بااهمه تقل  آنها میک یر افرادیسا 

o   ه توسـط کـ یتجـار ای واحـددورهمیـان یتقل  مر ر بر اطالعات مال به کوکمش ا مواردیآگاهی از وجود هرگونه اتهام تقل
 ن، اطالع داده شده است.یریا سای ینظارت یگران، دستگاههالینان سابق، تحلکارکنان فعلی، کارک

o ای داشته باشد.دورهیانم یمال تواند ا ری عمده بر اطالعاتیه مکن و مقررات یقوان یا احتمالی یت قحعیآگاهی از وجود هرگونه عدم رعا 

 تت در اطالعـایمبااه یفیانگر تحرین است بکرسد و ممنظر می به یرعادیه غکروابط و اقالمی  ییشناسا یبرا یلیتحل یروشها یاجرا 
ن باشـد ویسل رگریحلتا یل روندها یمانند تحل یآمار یهاکینکتواند شامل تحلیل نسبتها و تمی یلیتحل یای باشد. روشهادورهمیان یمال

ه حسـابرس کاست  یلیتحل یروشها ن استاندارد، شامل نمونهیا 2 وستیا با استفاده از رایانه انجام شود. پی یصورت دست و می تواند به
 رد.یار گکای بدورهمیان یمال اطالعات یاجمال یتواند در اجرای بررسمی

 یمـال اطالعـات از عـدم ارائـه محلـوب کیحـا یا مـواردیـابرس بـا مـورد ا حسیه آکن یا به ای و توجهدورهمیان یمال محالعه اطالعات 
 ر.یا خیرده است ک، برخورد یحسابدار یطبق استانداردها ،تیاهمبا یهاای، از تمام جنبهدورهمیان

 مثـال، بـه یند. بـراکآن اجرا ای یا همزمان با دورهمیان یمال ه اطالعاتیرا پیش از ته یاجمال یبررس یتواند بسیاری از روشهاحسابرس می . 22

، یانیـان دوره میپیش از پا تواندیا و محالعه صورتجلسات مربوط میداخل ینترلهاکط آن )شامل یو مح یتجار ردن شناخت از واحدکروز 
مـر ر بـر  یبموقع موضوعات عمده حسـابدار یو بررس یی، شناسایانیدر دوره م یاجمال یبررس یزودتر برخی از روشها یانجام شود. اجرا
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 سازد.یسر میز میای را ندورهمیان یمال اطالعات
ن است کز به عهده دارد. حسابرس ممیرا ن یتجار ساالنه واحد یمال یصورتها یای، حسابرسدورهمیان یاجمال یننده بررسکحسابرس اجرا  . 23

 ینـد. بـراکای اجـرا دورهمیـان یمال اطالعات یجمالا یطور همزمان با بررس را به یحسابرس یروشها یارایی بیشتر، برخکبرای سهولت و 
 اسـت در نکای ممدورهمیان یمال اطالعات یاجمال یره در ارتباط با بررسیمد ئتیآمده از محالعه صورتجلسات هبه دست مثال، اطالعات 

 یاروشـه یاجرا ای، بهدورهمیان یمالاطالعات  یاجمال یاست در زمان بررس نکرد. حسابرس ممیز مورد استفاده قرارگیساالنه ن یحسابرس
 یرعـادیا غیـه در مورد معامالت عمـد یحسابرس یروشها یساالنه ضرورت دارد. اجرا یمال یصورتها یه در حسابرسکبپردازد  یحسابرس

 .ن روشهاستیاز ا ییهاا معامالت عمده فروش، نمونهید ساختار ی، تجدی  تجاریکدوره، مانند تر یواقع شده ط
رو، معمـوالً  نیـا سـت. ازییـا ادعاهـا ن یحقـوق یجـو دربـاره دعـاو و ج پـرسیای معموالً مستلزم ا بات نتـادورهمیان یمال اطالعات یاجمال یررسب . 24

ئـه نسـبت بـه ارا ا ادعاهـایـ یحقـوق یل وجـود دعـاویـضرورت ندارد. اما، چنانچه حسابرس به دل یواحد تجار یل حقوقیکو ه ازیدییدرخواست تأ
ان دارد کـه امکـور باشـد ن بـایـند و بـر اک دی، تردیحسابدار یت، براساس استانداردهایبااهم یهاای، از تمام جنبهدورهمیان یمال اطالعات محلوب
 ابد.ین است ضرورت کمم یاطالعاتی در این باره داشته باشد، تماس مستقیم با و یتجار واحد یل حقوقیکو

توانـد بـا حسـابرس می  حسابرس . 25
 ند:کس  کنای آن، سابداری زیربای با سوابق حدورهای به موارد زیر، شواهد الزم را درباره انحباق اطالعات مالی میاندورهردیابی اطالعات مالی میان

 انحباق دارد؛ و یه با سوابق حسابدارک یقیاربرگ تلفکا یل کمانند دفتر  ،یسوابق حسابدار  ـ ال 
 تجاری، برحس  ضرورت. واحد یر اطالعات پشتوانه سوابق حسابداریسا ـ  ب

26 .    

پـ   یدادهایـرو ییحسابرس برای شناسا  
 ست.یروشهای دیگری ن ی، ملزم به اجرایاجمال یخ گزارش بررسیاز تار

27 .   

   

 

   

 

 

 یمـال یخ صـورتهایتوانـد در تـارانجامـد مییب یتجـار ت واحدیدر مورد تداوم فعال دی عمدهیترد است به نکه ممک یحیا شرایدادها یرو . 28
شـود.  ییشناسـا یلاجمـا یبررس یر روشهایسا یان اجرایا در جریت یریجو از مد و جه پرسیاست در نت نکا ممیساالنه وجود داشته باشد 

 ماننـد یآتـ یهامـهت در مـورد برنایریند، حسابرس از مدکی  مخود جل ط توجه حسابرس را بهیا شرایدادها ین گونه رویه اک یدر موارد
نـد. حسـابرس کیوجـو مه، پرسیش سـرمایا افـزایـر انداختن مخـارج یتأخ ا بهیاهش کها، ید ساختار بدهیا تجدیها، استقراض ییفروش دارا
ند. در هر حال، کها پرس و جو میر اجرای این برنامهها و اعتقاد مدیریت نسبت به بهبود شرایط در ا انپ یری این برنامهکن، درباره امیهمچن

 ست.یها نن برنامهیهای مدیریت و بهبود شرایط در ا ر اجرای اانپ یری برنامهکحسابرس معموالً ملزم به ا بات ام
29 .    

   

 مثال، چنانچـه ی. برا    
اری  بـت شـده فروش عمده، طبـق اسـتانداردهای حسـابد کیا یه آکند کجاد ید را در حسابرس این تردیا یاجمال یسبرر یروشها یاجرا
ا یـاملـه ط معیباره شرادر یو حسابدار یابینان ارشد بازارکارکمانند گفتگو با  یاضاف یر، حسابرس برای رفع تردید خود، روشهایا خیاست 

 ند.کیافی اجرا مکاندازه  فروش را به محالعه قرارداد
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  فهایتحر یابیارز
30 .      

  یـاد شده بدون تحری ه اطالعاتکنان معقول از اینیطمس  اکمنظور  ، بهیای، بر خالف حسابرسدورهمیان یمال اطالعات یاجمال یبررس . 31
ر دو  ییتنهـا ا بـهرده است )شـامل مـوارد مربـوط بـه افشـاکه با آن برخورد کرا  ییفهایشود. اما، حسابرس تحرینم یت است، طراحیبااهم

ت، طبـق یـبااهم یهاز تمـام جنبـه، ایادورهانیـم یارائـه محلـوب اطالعـات مـال یا بـرایـه آکـند تا مشـخص گـردد کیم یابیمجموع، ارز
 ر.یا خی، ضرورت دارد یتیل بااهمیاستانداردهای حسابداری، تعد

 یگیـرد. حسـابرس موضـوعاتار میکـای خـود را بتجاری، قضاوت حرفه اصال  نشده توسط واحد یفهایت تحریاهم یابیحسابرس در ارز . 32
ا ساالنه ی یانیم یهاا بر دورهفهیبالقوه تحر ا و ا ریسال جار یانیا دوره می)سال قبل فها یفها، زمان وقوع تحریت، علت و مبلغ تحریمانند ماه

 دهد.یرا مورد توجه قرار م یآت
 ن گونـه مبـالغ بـهیه مجموع اکنداشته باشد، چون بر این باور است  یبندجمع از بهیمتر از آن نک یفهایه تحرکند کن ییرا تع یاست مبلغ نکحسابرس مم . 33

ت مسـتلزم یـن اهمیـیه تعکرد یگیم ت را در نظرین واقعین حال، حسابرس، ایای داشته باشد. با ادورهمیان یمال بر اطالعات یتیتواند ا ر با اهمینم یروشن
 .اشته باشدای ددورهمیان یمال بر اطالعات یتیتواند ا ر بااهمینیز م کوچکمبالغ نسبتاً  با یفهایاست و تحر یفیکن یو همچن یمکمالحظات 

 تیریمد هیدییتأ
34 . 

 

  

     

  

 

   

1

 

  

  

ه یـدییاز تأ یانـد. نمونـهکیافـت میا صنعت واحد تجاری، دریت یالزم را متناس  با موضوعات مختص نوع فعال یهاهیدییر تأیحسابرس سا . 35
 ن استاندارد آمده است.یا 3وست یت در پیریمد

 درباره اطالعات همراه ت حسابرسیمسئول
36 .   

ا یـای دورهمیـان یمـال ند، ضرورت اصـال  اطالعـاتک ییرا شناسا یتیرت بااهمیچنانچه حسابرس مغا   
نـد، حسـابرس ک یانجـام آن خـوددار ت ازیریای ضرورت داشته باشد و مـددورهمیان یمال د. اگر اصال  اطالعاتنکیم یابیر اطالعات را ارزیسا
ت از انجـام آن یریباشـد و مـد ر اطالعـات ضـرورت داشـتهیدهـد. چنانچـه اصـال  سـایتوجه قـرار م ، موردیاجمال یگزارش بررس را بر آن آ ار

                                                                                                                                                                                          
 

ه ماهیت، میزان و تناوب کدارد ، بیان می“ا1394شده  مالی )تجدیدنظر مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقل ، در حسابرسی صورتهای”، 240ندارد حسابرسیاستا 35بند  .1
بپردازد. از  یلیتفص یابیارز ا در چارچوب نظارت مستمر بهین است هر ساله کند و مدیریت ممکواحدی دیگر فرق می به یواحد تجار کت از خحرها، از ییریمد یابیارز

 شود.م مییتنظ یتجار ط واحدیشود، این تأییدیه متناس  با شراای مربوط میدورهمالی میان اطالعات ه بهک جایی این رو و تا
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 یاجمـال یاز صدور گزارش بررس یا اقدامات دیگری چون خودداریت یرت بااهمی  مغایتوض یبرا یبند اضاف کیند، حسابرس درج ک یرخوددا
رده کـو در اطالعات همـراه ارائـه  یریگاندازه یاگونه است سود را به نکت ممیریمثال، مد یدهد. برایتوجه قرار م را مورد ارک از یریگنارهکا ی

رد کـعمل بـیش نمـاییه باعـث کـ یریگن اندازهیرا نشان دهد؛ ا یالرد مکاز عمل یترر مثبتی، تصویادورهانیم یسه با اطالعات مالیدر مقا هکباشد 
ننـده که مـبهم و احتمـاالً گمراهیکـمحابقت داده نشـده اسـت، بحور یادورهانیم یارا با اطالعات مالکا آشی  نشده یتعر یشده است، به روشن یمال
 باشد.یم
37 . 

  یـراسـت بـا تح نکت، ممیبااهم یرتهایمغا ییمنظور شناسا اطالعات به ریحسابرس ضمن محالعه سا  
ه بحور نادرسـت کای دورهمیان یمال ت باشد )مانند، اطالعات نامربوط با موضوعات مندرج در اطالعاتیااهمارا بکه آشکند کبرخورد  یتیواقع
 و پـرس ت بـهیریمـد یاطالعـات و پاسـخها ری، اعتبـار سـایت واحد تجاریریا ارائه شده استا. حسابرس هنگام طر  موضوع با مدی  یتوص
ار ک  آشـیـرفـع تحر یط را بـرایو نیاز مدیریت به مشورت با شـخص  الـث واجـد شـرا یمنحق یخود، احتمال وجود اختالف نظرها یجوها
ز انجـام آن ات یریت ضـرورت داشـته باشـد و مـدیـواقع کیـت یـ  بااهمیبرای اصال  تحر یلیدهد. چنانچه تعدیتوجه قرار م ت، موردیواقع

 را مـورد یحقـوق افت نظر مشـاوریو در یراهبری واحد تجار انکردن ارک، چون آگاه یند، حسابرس انجام اقدامات مناس  بیشترک یخوددار

 دهد.یتوجه قرار م

 یرسان اطالع
38 .    

  

39 .  

برس درباره م حسایشود. تصمی، انجام میتبکا ی ین، به طور شفاهکفرصت مم نیاول در یرسان اطالع 
 اسـت. چنانچـه ینرسـا ن گونـه اطـالعینظر و زمان ا ت موضوعات موردیت، حساسیت و اهمیمانند ماه یاز عوامل ، متأ ریرساننحوه اطالع
 ند.کیانجام شود، حسابرس آن را مستند م یبحور شفاه یرسان اطالع

40 . 

 

 

41 .  

ن سح  مناس  ییتع   
 راهبـری واحـد انکـن گونـه موضـوعات بـه اریبستگی دارد. حسابرس لزوم گزارش ا ییران اجرایت مدکا مشاری یمدیریت، به احتمال تبان

 دهد.یتوجه قرار م را مورد یاجمال یار بررسک، مجمع عمومی و مراجع قانونی نیصال  و آ ار آن بر یتجار
42 .    

 آگـاه یتای، از موضـوعادورهمیان یمال اطالعات یاجمال یبررس یجه اجراین است درنتکحسابرس مم 

سابرس د افشا است. حو موار یمال یند گزارشگریدر فرا یان راهبری واحد تجارکت و مرتبط با وظیفه نظارتی اریبااهم یو نظر ه بهکشود 
 .دهدیاطالع م یان راهبری واحد تجارکار ن گونه موضوعات را بهیا

 ایدورهانیم یمال اطالعات یاجمال یج بررسیزان و نتایت، میماه یگزارشگر
43 .



 2410الی استاندارد بررسی اجم

 ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاریبررسی اجمالی اطالعات مالی میان دوره
 

9 

 

   

 

 

   

   

   

 

 

 ن استاندارد آمده است.یا 4وست یاجمالی در پ ینمونه گزارش تعدیل نشده بررس

 انحراف از استانداردهای حسابداری

44 .

ن اسـت کـای حاوی انحرافی بااهمیت از استانداردهای حسـابداری اسـت یـا ممدورهمیان یمال ه اطالعاتکچنانچه حسابرس به این نتیجه برسد  . 45
 یبررسـ ورزد، حسـابرس گـزارشای خـودداری مـیدورهمیـان یمـال از اصـال  اطالعـات یتجار حاوی چنین انحرافی باشد و مدیریت واحد

نـد. چنانچـه کیای را تشـری  مدورهمیـان یمـال ان، آ ار آن بر اطالعاتکصورت ام ت انحراف و دریل، ماهیند. این تعدکیل میرا تعد یاجمال
را  یاجمـال یرسـائه نشده باشـد، حسـابرس گـزارش برای اردورهمیان یمال است در اطالعات یآن ضرور ینظر حسابرس افشا ه ازک یاطالعات
 وآن  بـه یحیتوضـ بنـد کیمعموالً با افزودن  یاجمال یل گزارش بررسیتعد ند.کیان، اطالعات الزم را در آن درج مکصورت ام ل و دریتعد
 رائه شده است.ان استاندارد یا 5ت وسیمشروط در پ یریگجهینتبا  یاجمال یگزارش بررس شود. نمونهیمشروط انجام م یریگجهیارائه نت

 یریگجـهینتان یـه بکـت و فراگیـر اسـت یـای چنان بااهمدورهمیان یمال اطالعات ه ا ر انحراف از استانداردهای حسابداری برک یدر موارد . 46
ه مردود ارائـ یریگجهینت، حسابرس ندکافی افشا کای ای را به گونهدورهمیان یمال ا ناقص اطالعاتیننده ک تواند ماهیت گمراهیمشروط نم

 استاندارد ارائه شده است. نیا 7وست یدر پ مردود یریگجهینتبا  یاجمال یند. نمونه گزارش بررسکمی

 یاجمال یت در دامنه بررسیمحدود
 دارد.یباز م یاجمال یل بررسیمکمعموالًحسابرس را از ت یاجمال یت در دامنه بررسیمحدود . 47
48 .  

تیریتوسط مد یاجمال یت بر دامنه بررسیل محدودیتحم
توسـط مـدیریت،  یاجمـال یت در دامنـه بررسـیل محـدودیـل تحمیـدل ه بهکن باشد یار بیانگر اکط یسابرس از شراه حیچنانچه شناخت اول . 49

 رد.یپ یار را نمکند، حسابرس آن کل یمکای را تدورهمیان یمال اطالعات یاجمال یتواند بررسینم
نـد. اگـر کیجاد شود، حسابرس درخواسـت رفـع آن را میت ایریتوسط مد یاجمال یتی در دامنه بررسیار، محدودکرش یچنانچه پ  از پ  . 50
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در ایـن گونـه مـوارد،  نخواهـد بـود. یریگجـهیان نتیـو ب یاجمـال یل بررسـیـمکورزد، حسابرس قـادر بـه ت یت از انجام آن خودداریریمد
دهـد. بـا ، اطالع مییری واحد تجاران راهبکریت و اریاز مد یسح  مناسب تباً بهکرا  یاجمال یل بررسیمکن بودن تکل ناممیحسابرس، دال

ت، طبـق یـبااهم یهاای، از تمـام جنبـهدورهمیـان یمـال ارائـه محلـوب اطالعـات یه بـراکـن وجود، چنانچه حسابرس به این نتیجه برسـد یا
 ند.کیارد، عمل ماین استاند 40 تا 38 یهاضرورت دارد، طبق رهنمودهای ارائه شده در بند یتیل بااهمیاستانداردهای حسابداری، تعد

رد. حسابرس در موارد وجود چنین یگ یصدور گزارشا را نیز درنظر م ا نبود الزام بهی)شامل وجود  یو مقررات یقانون یتهایحسابرس مسئول . 51
ه ا، چنانچـنـد. امـکبیـان می یاجمـال یرا در گـزارش بررسـ یاجمـال یل بررسـیمکت ل قادر نبودن بهیو دل یریگجهین بودن نتکالزامی، نامم

بداری، نداردهای حسـات، طبـق اسـتایـبااهم یهاای، از تمام جنبهدورهمیان یمال ارائه محلوب اطالعات یه براکحسابرس به این نتیجه برسد 
 د.نکیز درگزارش خود درج میگونه موضوعات را ن نیضرورت دارد، ا یتیل بااهمیتعد

 یاجمال یت در دامنه بررسیر موارد محدودیسا
ن گونـه یـدهـد. حسـابرس در ا ت، رخیریت توسـط مـدیل محـدودیـر از تحمیـغ یحیل شرایدل است به نکمم یاجمال یت در دامنه بررسیمحدود . 52

یـن اسـتاندارد ا 51 و 50 یدهاند. رهنمودهای الزم دراین بـاره در بنـک انیخود را ب یریگجهیمیل و نتکرا ت یاجمال یتواند بررس یط معموالً نمیشرا
 ه بـاکـربوط باشـد ما چند موضوع خاص ی کی به یروشن ت در دامنه بررسی اجمالی بهین است محدودکده است. در برخی شرایط نادر، ممارائه ش

 یاسـتثنا ه، بـهکـنیان ایـبا ب ط، حسابرسین گونه شرایای فراگیر نباشد. در ادورهمیان یمال اطالعات وجود بااهمیت بودن، به نظر حسابرس، ا ر آن بر
و  مـالی را تعـدیلن استاندارد انجام شـده اسـت، گـزارش بررسـی اجیطبق ا یاجمال ی، بررسیاجمال یگزارش بررس یحید مندرج در بند توضموار
 ه است.ن استاندارد ارائه شدیا 6وست یدر پ مشروط یریگجهیبا نت یاجمال یگزارش بررس ند. نمونهکمشروط ارائه می یریگجهینت

 ، نظـریدگیت در دامنه رسیل وجود محدودیدل به یساالنه واحد تجار یمال ین صورتهایآخر یدر گزارش حسابرساست  نکحسابرس مم . 53

صـورت وجـود،  نـد و درکا نبود آن محدودیت را در زمان اجرای بررسی اجمالی، ارزیـابی مییرده باشد. حسابرس، وجود کمشروط ارائه 
 سنجد.می یاجمال یآ ار آن را برگزارش بررس

 عمده یت و ابهامهایاوم فعالتد
 ه آن موضـوع را بـهکـای دورهمیـان یاطالعات مال یحیادداشتهای توضیموضوع مندرج در  کردن یکمنظور برجسته  ط، بهیشرا یدر برخ . 54

حسابرس  یریگجهیه بر نتکاضافه شود بدون آن یاجمال یگزارش بررس تواند بهد بر محل  خاص، مییکبند تأ کیدهد، ی  میل توضیتفص
 شود.یدرج م یریگجهین بند پ  از بند نتیا ر گ ارد. ا

55 .  

   

  

ا وضـعیتی یداد یت مربوط به رویابهام بااهم کردن یکمنظور برجسته  را به یقبل یاجمال یا بررسی یاست گزارش حسابرس نکحسابرس مم . 56
رده باشـد. کـل یعـدتد بر محلـ  خـاص، یکبند تأ کیافزودن  باند، کجاد ید عمده ای، تردیواحد تجار تیمورد تداوم فعال تواند دره میک

 یاجمـال یبررسـ د، حسـابرس گـزارشیـعمـل آ ای بـهدورهمیـان یمـال در اطالعات یافک یت هنوز برقرار باشد و افشایچنانچه ابهام بااهم
 ند.کیل میت، تعدیبااهمردن ابهام کمنظور برجسته  بند توضیحی به کیرا با افزودن  یای جاردورهمیان یمال اطالعات

ه کـنـد کا وضـعیتی برخـورد یـداد یـرو کیـدر ارتباط بـا  یتیبا ابهام بااهم یاجمال یبررس یر روشهایا سایجوها  و جه پرسیچنانچه حسابرس در نت . 57
عمـل آمـده باشـد،  ای بهدورهمیان یمال درباره آن نیز در اطالعات یافک یند و افشاکجاد ید عمده ایترد یت واحد تجاریبتواند در مورد تداوم فعال
 ند.کیل مید بر محل  خاص، تعدیکبند تأ کیافزودن  را با یاجمال یحسابرس گزارش بررس

58 .   

 

59 . 
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60 .  

   

 ر مالحظاتیسا
آن اطالعات  یاجمال یگر بررسای، نشاندورهمیان یمال اطالعات یه چنانچه گزارشهای حاوکن امر است یت با ایریار، موافقت مدکی از مفاد قرارداد کی . 61

را  یالاجمـ یرش بررس، گزایت واحد تجاریریز همراه آن گزارشها ارائه شود. چنانچه مدین یاجمال یباشد، گزارش بررس یتوسط حسابرس واحد تجار
 شود.یما یط، جوین گونه شرایص اقدام مناس  در ایبه تشخ کمک یرا برا یند، حسابرس نظر مشاور حقوقکهمراه آن گزارشها ارائه ن

ردن گـزارش کـ ای را بـدون همـراهدورهمیـان یمـال ت، اطالعـاتیریرده باشد و مـدکل شده صادر یتعد یاجمال یچنانچه حسابرس گزارش بررس . 62
ط یدر شـرا مناسـ  ن اقـدامیـیبـه تع کمک یرا برا یند، حسابرس نظر مشاور حقوقکای منتشر دورهمیان یمال اطالعات یمزبور در گزارشهای حاو

 دهد.توجه قرار می ساالنه را مورد یمال یصورتها یار حسابرسکاز  یریگنارهکشود و احتمال موجود، جویا می
ارائـه  یمـال یامـل صـورتهاکه در مجموعـه کـسـت ین یهمـه اطالعـاتننـده ک کفشـرده، لزومـاً منع یمال یای حاوی صورتهادورهمیان یمال اطالعات . 63

، مهـم بعـد رازنامـه بـهخ تیاز تـار یرد واحـد تجـارکو عمل یت مالیرات در وضعییتغ کدر یه براکند ک  یرا توص ییدادهایروتواند یه مک، بلشودیم
 یمـال یورتهاصـشـده، ماننـد  یحسابرسـ یمـال ین صـورتهایآخـر ای بـهدورهمیـان یمـال نندگان اطالعاتکه استفاده کباشد؛ چون فرض بر آن است 

ن یبـا آخـر همـراه”ادداشـت یط، حسابرس درباره لزوم افـزودن یر شرایدارند. در سا یهادار آنها به عموم عرضه شده است، دسترسه اوراق بک ییتهاکشر
الی ودن اطالعـات مـننـده بـکن یادداشتی، حسابرس گمـراه یند. در صورت نبود چنکیت گفتگو میریبا مد“ شده محالعه شود یحسابرس یمال یصورتها
 ند.کیی، ارزیابی ممالی حسابرسی شدها و آ ار آن را بر گزارش بررسی اجمال ایط موجود )بدون مراجعه به آخرین صورتهایای در شردورهمیان

 مستندسازی
64 .  

د مسـتندات را یـحسـابرس با  
 ند:ک کر را دریبا بررسی اجمالی مورد نظر بتواند موارد ز یحسابرس با تجربه و بدون هر گونه ارتباط قبل یکه کند که یچنان ته
 نجام شده.ا یزان پرس و جوهایاجرا، و م یت، زمانبندیماه ـ  ال 
 اجرا شده. یاجمال یبررس یر روشهایو سا یلیتحل یروشها ـ  ب
 ، شامل نحوه حل و فصل آن.یاجمال یبررس یان اجرایات عمده مشخص شده در جرکس  شده و هر نوع نکاطالعات  ـ  پ

 خ اجرایتار
شـود، یشـروع م آن از و پـ  1389ن یاول فـرورداز  آن یه دوره مـالکـای دورهمیـان یمـال اطالعـات یاجمال یبررس ین استاندارد برایا . 65

 االجراست.الزم
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 (ینشان ی)حاو یحسابرس موسسه سربرگ

 1 وستیپ

 قرارداد نمونه
 

      

 یادورهانیم یاطالعات مال یاجمال یبررس قرارداد

 ن و موضوع قراردادیطرف
، انیـزو سـود  ی... و صـورتها خیتار درا ... تکشر... ) یارهدوانیم ترازنامه یاجمال یبررس یبرا مرسسه نیا ... از اتکشر... ) درخواست به عح  . 1

 یحیتوضـ یتهاادداشـیده یگز/یحیتوضـ یادداشتهایبا  مزبور همراه خیتار به یمنته مالی ... ماهه دوره یبرا نقد آن وجوه انیو جران جامع یسود و ز
  گردد.یر منعقد میز طیشوند با شرایم دهینام "یواحد مورد بررس"و  "موسسه"  یترت به پ  نیاز ا هک... و ...  نیباین قرارداد ، مربوط

 موسسه تعهدات
 .2410 یاجمال یاستاندارد بررس قرارداد براساس موضوع انجام . 2
از عـدم ارائـه  کیحا یا مواردیحسابرس با مورد  ایه آک، و با این هدف انجام خواهد شد 2410 یاجمال یاین مرسسه طبق استاندارد بررس یاجمال یبررس . 3

شـامل  یاجمـال یررسـب ر.یـا خیـرده اسـت کـ، برخـورد یحسـابدار یت، طبـق اسـتانداردهایبااهم یها، از تمام جنبهیادورهانیم یمحلوب اطالعات مال
 یاجمـال یباشد. دامنه بررسـس  شده نمیکت اطالعات است و معموالً، مستلزم ا با یاجمال یبررس یر روشهایو سا یلیتحل یوجو و اجرای روشهاپرس

 یمـال یتهاظر درباره صـوره هدف آن، اظهارنکباشد می یحسابرس یطبق استانداردها یای به مرات  محدودتر از دامنه حسابرسدورهمیان یمال اطالعات
 رد.کارائه نخواهد  ین مرسسه نیز چنان اظهارنظرین رو، ایاست و از ا

 ای به شر  زیر است:دورهمیان یمال درباره اطالعات یاجمال یرمشروط بررسیارش غنمونه گز . 4

 )درج متن نمونه گزارش(
ه معموالً در حسابرسی صورتهای ک یه از همه موضوعات مهمکدهد ای به این مرسسه اطمینان نمیدورهمیان یمال اطالعات یاجمال یبررس . 5

. اما، هر ستیا نکقابل ات ینر قانویغ یتهایا فعالیا اشتباه یموارد تقل   یلحاظ افشا مرسسه، از نیا یسبرر است. ، آگاهشودیم ییمالی شناسا
 رسید. آگاهی خواهد ن مرسسه برسد بهینظر ا ه بهک یموضوع مهم

 واحد مورد بررسی تعهدات
 خیاز تار ... پ  .../ مدت خیثر تا ... )تارکحدا واحد مورد بررسی تیریمد توسط د و امضا شدهییأت یادوره انیم یاطالعات مال و ارائه هیته . 6

 ،یت شـامل طراحـین مسـئولیـت واحد مـورد بررسـی اسـت. ایریافی، با مدک یای، شامل افشادورهمیان یت اطالعات مالیمسئول .ا ترازنامه
شـتباه؛ ا ایـز تقلـ  و ا یت ناشـیـ  بااهمیاز تحر یای عاردورهمیان یه و ارائه اطالعات مالیته مربوط به یداخل ینترلهاکو حفظ  یبرقرار

عنـوان  ه، بـهن مرسسـیـط موجـود اسـت. ایمعقول در شرا یحسابدار یهابراوردمناس ؛ و انجام  یحسابدار یهاهیرو یریارگکانتخاب و ب
گـاه  ن، هرید. همچننکیافت میدر یادورهانیم یدر اطالعات مال یو یت درباره ادعاهایریاز مد یتبک ایهیدیی، تأیاجمال یاز بررس یبخش

ن یـسـت گـزارش اای باشـد، الزم ادورهمیـان یمال اطالعات یاجمال یای، بیانگر بررسدورهمیان یمال مجموعه گزارشهای حاوی اطالعات
 ز همراه آن مجموعه ارائه شود.یمرسسه ن

 .یاجمال یبررس یروشها یاجرا یاز برایا مورد نیاانهیرا ایو  یو دفاتر)دست ک، اسناد، مداراطالعات هیلک ارائه . 7
 و جـداول هـازیر صـورت و ارائـه هیـدر ته واحد مورد بررسـی نانکارک یارک، همنیو همچن مناس  التیو تسه اناتکار، امک محل نیمأت . 8

 .یاجمال یبررس یبهتر روشها هرچه یاجرا یاز برایمورد ن یلیتفص
 .الزحمهحق یصورتحسابها بموقع پرداخت . 9

  الـزحمـهحـق
 ... است. الزحمهحق نییتع یمبنا . 10

 ـر مـواردیسـا
 تا ... اعتبار دارد. مبادله خیقرارداد از تار نیا . 11
 کیـو  موسسـه نـدهی، نمامـورد بررسـیواحد  ندهیاز نما لکمتش نفره سه یتئیه قی، از طرمفاد آن یقرارداد در اجرا نیطرف اختالف هرگونه . 12

 خواهد شد. و فصل ، حلدو طرف مورد قبول شخص
 .است دهیقرارداد رس نیطرف یامضا ... به خیو در تار می، تنظواحد است مکدر ح هر دو نسخه هک نسخه 2و  ماده 13قرارداد در  نیا . 13

 ابرسی موسسه حس         ت کشر

و بـه عنـوان  یادورهانیـم یاطالعـات مـال یاجمـال یقرارداد بررس یر برایز نمونه
 برحسـ توانـد یم هک است شده ارائه استانداردن یا 10بند  یاجرا یبرا یرهنمود
 شود. لی، تعدضرورت هر مورد و در صورت یازهایو ن طیشرا
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 2وست یپ

 ایدورهانیم یمال اطالعات یاجمال یقابل استفاده در بررس یلیتحل یروشها

 است: ریشر  ز هبتوجه قرار دهد،  ای مورددورهمیان یمال اطالعات یاجمال یتواند در بررسه حسابرس میک یلیتحل یاز روشها ییهانمونه
 ای با:دورهمیان یمال سه اطالعاتیمقا 

  ای پیش از آن،دورهمیان یالم اطالعات 
  سال پیش، و ای مشابهدورهمیان یمال اطالعات 
  شده. یساالنه حسابرس یمال ین صورتهایآخر 

 ل سـود قبـ ر درآمـد وات بین مالیب سه رابحهیمثال، مقا یها؛ براینیبشیا پیها شده، مانند بودجه ینیبشیج پیبا نتا یای جاردورهمیان یمال سه اطالعاتیمقا
 پیش. یهادوره یالممورد انتظار، و )با اطالعات  ی، با استفاده از نرخهابا )ال ا اطالعات مندرج در بودجه یدوره جارات در میانیاز مال

 مربوط. یر مالیبا اطالعات غ یای جاردورهمیان یمال سه اطالعاتیمقا 
 و  ییناسـاش ارات را بـان گونـه انتظـیـشده، با انتظـارات حسـابرس. حسـابرس ا ن شده بر اساس مبالغ  بتییتع یا نسبتهایسه مبالغ  بت شده، یمقا
 رود وجود داشته باشد.یو صنعت آن، به طور معقول انتظار م یتجار از واحد یشناخت و یه بر مبناکند کیم نییتع یروابح یریارگکب
 صنعت. مشابه در همان یتجار یبا واحدها یجار یانیسه نسبتها و شاخصهای دوره میمقا 
 هـر مثـال، نسـبت یپـیش، بـرا یهاای دورهدورهمیان یمال اطالعات با روابط مشابه یای جاردورهمیان یمال ن عناصر اطالعاتیسه روابط بیمقا 

 .یتجار یتنافیحسابها و اسناد در ر درییتغ درصد فروش به در رییتغ ها و درصدییمجموع دارا دارایی به فروش، نسبت هر هزینه به
 ر:یل موارد زیگر، از قبیدیکاطالعات با  یسه اجزایمقا 

o یا هفتگی، ماهانه یها بر حس  مبالغ فصلنهیمثال، اقالم درآمدها و هز یبر حس  دوره، برا. 
o ا منابع درآمد.ید یبرحس  خط تول 
o ییایبرحس  محل جغراف. 
o مثال، فروش بر حس  محصول و ماه. یمعامله؛ برا یژگین ویبر حس  چند 
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 3وست یپ

 تیریه مدیدیینمونه تأ
 باشد.ارد نمیه استاندرو، متن زیر، تأییدی این ند. ازکیمتفاوت، فرق م یانیم یهامختل  و در دوره یتجار یت در واحدهایریه مدیدییتأ

 ای)سربرگ واحد مورد بررس
 خای)تار             حسابرسا )به
خ ... و یت ... در تارکنامه شر، توسط آن مرسسه از تراز2410 یاجمال یاستاندارد بررسانجام شده طبق  یاجمال یه در ارتباط با بررسیدیین تأیا

 یحیتوض یاادداشتهیراه با مزبور هم خیتار به ی... ماهه منته یمال دوره ینقد آن برا وجوه انیجامع و جر انیز و ان، سودیز و سود یصورتها
 شود.یا، ارائه میحیتوض یادداشتهایده ی)گز
 ت است.کره شریمدئتیای طبق استانداردهای حسابداری با هدورهمیان یمال ه و ارائه اطالعاتیتهت یمسئول
 ند :کید مییامل تأکو اعتقاد  یر را با آگاهیره، موارد زیمدئتیه

 ه و ارائه شده است.یاد شده در باال، طبق استانداردهای حسابداری تهیای دورهمیان یمال اطالعات 
 رفته است.گن مرسسه قرار آار یخ .... در اختیره تا تاریمدئتیسهام و ه صاحبان یعموم ستندات پشتوانه آنها و همه صورتجلسات مجامعهمه دفاتر و م 
 ای  بت نشده باشد.دورهمیان یمال اطالعات یربنایز یدر سوابق حسابدار یدرست ه بهکوجود ندارد  یاچ معامله یا رویداد عمدهیه 
 ه باشد.ت داشتیای، ا ری بااهمدورهمیان یمال ه بتواند بر اطالعاتکن و مقررات وجود ندارد یقوان یا احتمالی یت واقعیاچ مورد عدم رعیه 
 پ یرد.ش  تقل  و اشتباه میکو  یریشگیمنظور پ را به یداخل ینترلهاک یو برقرار یت طراحیره، مسئولیمدئتیه 
 آن مرسسـه  یرابـت ا ـر گـ ارد که بتواند بر شرکتقل  را  به کوکا موارد مشیش  شده ک یتقلبها ق مهم مربوط بهیره، همه حقایمدئتیه

 رده است.کافشا 
 یننده باشد، براکگمراه یتیهمزان باایم جه تقل ، بهینت ای بتواند دردورهمیان یمال ه اطالعاتکن یخود را از خحر ا یابیج ارزیره، نتایمدئتیه 

 رده است.کآن مرسسه افشا 
 عنـوان  ای بـهدورهیـانم یمال اطالعات مجموع، نسبت به و در ییتنها وست، بهیاصال  نشده به شر  پ یفهایره، آ ار تحریمد عتقاد هیئتا به

 ت است.یاهم مکمجموعه واحد،  کی
 امل است.کاشخاص وابسته،  یآن مرسسه درباره معرف اطالعات ارائه شده به 
 ای افشا شده است :دورهمیان یمال افی در اطالعاتکم، به طور  بت و، در صورت لزو یدرست ر بهیموارد ز 

o خاص وابسته.اش به یداختنا پریاز  یافتنیدها، وامها، انتقاالت، قراردادهای اجاره و مبالغ دریمعامالت با اشخاص وابسته، شامل فروشها، خر 
o ت.کتعهدآور برای شر یتبکهای ضمانتنامه 
o فروش رفته است. ه پیشتر بهک ییهاییاد داریار بازخریقراردادها و اخت 

 رزش ا یا افشـایـ یریگها، طبق استانداردهای حسابداری مربـوط ارائـه و افشـا شـده اسـت. مفروضـات انـدازهیها و بدهییارزش منصفانه دارا
 ت است.کانجام اقدامات الزم از طرف شر ت بهیرین مدیا یی، نشانگر اراده و توانامنصفانه

 داشـته  تیـای ا ـری بااهمدورهمیـان یمال   در اطالعاتکمنع یهایها و بدهییدارا یبندا طبقهی یه بتواند بر مبلغ دفترک یا قصدیچ برنامه یه
 باشد، وجود ندارد.

 اال منجـر شـودکـ ومـواد  یهـایا نابـاب شـدن موجودیه به موجودی مازاد ک یگریا قصد دی ا برنامهید یتوق  خحوط تول یبرا یاهیچ برنامه 
 نشده است. یریگش از خالص ارزش فروش آنها اندازهیب یمبلغ اال بهکمواد و  یاز اقالم موجود کدارد و هیچ یوجود ن

 گونه ترهین یا محدودیت در مورد آنها وجود ندارد.ت، متعلق به آن است و هیچکهمه داراییهای شر 
 ه است.ا افشا شدیای مناس   بت گونه، بهیاحتمال یهایها از جمله بدهیهمه بده 
 ه کـ یشـتریب یهاهیـدییشـود و هـر گونـه تأیم ن بـار اجـرایاول یه براکد یجد یحسابدار یشتر مرتبط با استانداردهایب یهاهیدیی)هر گونه تأ

 ا.شودیای تعیین شده است، اضافه مدورهمیان یمال د در ارتباط با اطالعاتیجد یحسابرس یضرورت آن در استانداردها
ستلزم مه کاده است ه رخ ندیدییأت نیا خیتار تا خ ترازنامه ویپ  از تار یدادیگونه روچیه هکدارد امل اعالم میکو اعتقاد  یهره با آگایمد هیئت
 اد شده در باال باشد.یای دورهمیان یمال ا افشا در اطالعاتیل یتعد

ر ی  است؛ در غره مناسیمدئتیاز ه یندگانیآن توسط نما ی  شده باشد، امضایره تصویمدئتیریت در جلسه هیه مدیدییه تأک یامضا )در صورت
 شودا.یره امضا میمدئتیه یت اعضایثرکریت توسط ایه مدیدیین صورت، تأیا
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 4وست یپ

 ای دورهانیم یمال اطالعات یاجمال یگزارش تعدیل نشده بررس نمونه
ـ   

 یاان دورهیم یمال اطالعات یاجمال یگزارش بررس
 به )مخاط  گزارشا:

 بند مقدمه
مراه با خ مزبور، هیرتا به یه منته... ماه یمال دوره ینقد آن برا وجوه انیان جامع و جریز و ان، سودیز و سود یخ ... و صورتهایت ... در تارکترازنامه شر

ای با دورهمیان یمال یصورتها تیگرفته است. مسئول مرسسه قرار نیا یاجمال یوست، مورد بررسیتا ... پ 1ا یحیتوض یادداشتهایده ی)گز یحیتوض یادداشتهای
 ست. ، اانجام شده یاجمال یاد شده براساس بررسی یمال یدرباره صورتها یریگجهیان نتین مرسسه، بیت ایت است. مسئولکره شریمدئتیه

 یاجمال یبند دامنه بررس

جو، عمدتاً از  و ای شامل پرسدورهمیان یمال اطالعات یاجمال ی. بررس*انجام شده است ن مرسسه یا یاجمال یبررس
 یمرات  محدودتر از حسابرس به یاجمال یبررس نهاست. دام یاجمال یبررس یر روشهایو سا یلیتحل یروشها یریارگکو ب یو حسابدار ین امور مالیمسئول
 نیا شود و ازآگاه می ،قابل شناسایی است یه معموالً در حسابرسک ینان یابد از همه موضوعات مهمیاطمتواند ین مرسسه نمیجه، اینت است و در یمال یصورتها

 ند.کیارائه نم یرو، اظهارنظر حسابرس
 یریگجهیبند نت

های بااهمیت، طبق بهتمام جن ی از عدم ارائه محلوب صورتهای مالی یاد شده در باال، ازکه حاکی انجام شده، این موسسه به مواردی براساس بررسی اجمال
 رده است. کاستانداردهای حسابداری باشد، برخورد ن

 مرسسه حسابرسی ....           خ:یتار
 :تواند در سربرگ مرسسه درج گرددای)م ینشان

 

 5وست یپ
 ل انحراف از استانداردهای حسابدارییدل مشروط به یریگجهیبا نت یاجمال یونه گزارش بررسنم

ـ   

 ایدورهانیم یمال اطالعات یاجمال یگزارش بررس
 به )مخاط  گزارشا:

 بند مقدمه
 یادداشتهایا بزبور، همراه مخ یتار به یته... ماهه من یمال دوره ینقد آن برا وجوه انیان جامع و جریز و ان، سودیز و سود یخ ... و صورتهایت ... در تارکترازنامه شر

ت کره شریمدئتیای با هدورهیانم یمال یصورتها تیگرفته است. مسئول مرسسه قرار نیا یاجمال یوست، مورد بررسیتا ... پ 1ا یحیتوض یادداشتهایده ی)گز یحیتوض
 انجام شده، است.  یاجمال یاد شده براساس بررسی یمال یباره صورتهادر یریگجهیان نتین مرسسه، بیت ایاست. مسئول

 یاجمال یبند دامنه بررس
جو، عمدتاً از  و ای شامل پرسدورهمیان یمال اطالعات یمالاج یانجام شده است. بررس  ن مرسسه براساسیا یاجمال یبررس
 یاز حسابرس ت  محدودترمرا به یاجمال یبررس است. دامنه یاجمال یبررس یر روشهایو سا یلیتحل یروشها یریارگکو ب یو حسابدار ین امور مالیمسئول
 نیا و از شودیگاه مآ، است ییساقابل شنا یه معموالً در حسابرسک یه موضوعات مهمابد از همینان یاطمتواند ین مرسسه نمیجه، اینت است و در یمال یصورتها

 .ندکیارائه نم یرو، اظهارنظر حسابرس
 مشروط یریگجهینت یبند مبنا

 یبرخ جهیدر نت ر شده است وظوه مننه دوریاشتباهاً به حساب هز یاهیسرما یهابابت اصل اقساط اجاره یت، مبالغ پرداختیریبراساس اطالعات ارائه شده توسط مد
 بلندمدت به یهایشهود و بده ابت م ن بابت، داراییهاییالت الزم از اینشده است. درصورت  بت تعد ییمرتبط با آن شناسا یهایاز داراییهای  ابت مشهود و بده

 ابد.ییش میاال افزیون ریلیبه مبلغ ... م یمال ال و سود خالص دورهیون ریلی  به مبالغ ... و ... میترت
 مشروط یریگجهیبند نت

ادشده در باال، یرتهای مالی ه محلوب صوی از عدم ارائکه حاکآ ار مورد مندرج در بند باال، این مرسسه به مواردی  یاستثنا انجام شده، به یاجمال یبراساس بررس
 رده است.کت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نیبااهم یهااز تمام جنبه

 مرسسه حسابرسی ....           خ:یتار
 :تواند در سربرگ مرسسه درج شودای)م ینشان

                                                                                                                                                                                          
 

 ند:کای، این جمله به شر  زیر تغییر میدر صورت بررسی اجمالی اطالعات مالی تاریخی غیر از اطالعات مالی میان دوره *
 “اربرد دارد، انجام شده است.که برای بررسی اجمالی اطالعات مالی تاریخی توسط حسابرس مستقل واحد تجاری ک 2410 یاجمال یبررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررس” 
 توجه به شرایط مربوط تعدیل شود. صورت لزوم با مابقی گزارش باید در 



 2410الی استاندارد بررسی اجم

 ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاریبررسی اجمالی اطالعات مالی میان دوره
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 6وست یپ
 ل نشده استیت تحمیریه توسط مدک یاجمال یت در دامنه بررسیل محدودیمشروط به دل یریگجهیبا نت یاجمال ینمونه گزارش بررس

ـ   

 یاان دورهیم یمال اطالعات یاجمال یگزارش بررس
 به )مخاط  گزارشا:

 بند مقدمه
ه با همرا خ مزبور،یارت به یه منته... ماه یمال دوره یان وجوه نقد آن برایان جامع و جریز و ان، سودیز و سود یخ ... و صورتهایت ... در تارکترازنامه شر

ای با دورهمیان یمال یصورتها تیگرفته است. مسئول مرسسه قرار نیا یاجمال یوست، مورد بررسیتا ... پ 1ا یحیتوض یادداشتهایده ی)گز یحیتوض یادداشتهای
 ، است. شدهانجام  یاجمال یبراساس بررس اد شدهی یمال یدرباره صورتها یریگجهیان نتین مرسسه، بیت ایت است. مسئولکره شریمدئتیه

 یاجمال یبند دامنه بررس
 یمال اطالعات یمالاج یانجام شده است. بررس ن مرسسه یا یاجمال یر، بررسیت مندرج در بند زیمحدود یاستثنا به
 یبررس دامنه است. یجمالا یبررس یر روشهایو سا یلیتحل یروشها یریارگکو ب یو حسابدار ین امور مالیجو، عمدتاً از مسئول و ای شامل پرسدورهمیان
 یسالً در حسابره معموک یهممابد از همه موضوعات ینان یاطمتواند ین مرسسه نمیجه، اینت است و در یمال یصورتها یمرات  محدودتر از حسابرس به یاجمال

 ند.کینمارائه  یرو، اظهارنظر حسابرس نیا و از شودیاست، آگاه م ییقابل شناسا
 مشروط یریگجهینت یبند مبنا
 یمال ر اطالعاتمندرج د یفتنایدر یهاال از حسابیون ریلین مرسسه در مورد مبلغ ... میت، اکاز شع  شر یکی یسوزدر آتش یافتنیدر ین رفتن سوابق حسابهایل از بیدل به
ن مرسسه یه اه است. چنانچدیجه نرسین گزارش به نتیخ این سوابق است اما تا تاریا یبازساز انیت در جرکند. شرکمیل کرا ت یاجمال یای، نتوانسته است بررسدورهمیان
 ند.کجاب یای را ادورهمیان یمال ل اطالعاتیه لزوم تعدکد یبرخورد نما ین بود با مواردکند، ممکمیل کرا ت یافتنیدر یحسابها یاجمال یتوانست بررسمی

 مشروط یریگجهیبند نت
ز عدم ارائه محلوب ای که حاکواردی مافت، این مرسسه به ییت مندرج در بند باال ضرورت میه در صورت نبود محدودک یالت احتمالیآ ار تعد یاستثنا انجام شده، به یاجمال یبراساس بررس

 است.رده کت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نیبااهم یهاصورتهای مالی یادشده در باال، از تمام جنبه
 مرسسه حسابرسی ....           خ:یتار
 :تواند در سربرگ مرسسه درج شودای)م ینشان

 

 7وست یپ
 ل انحراف از استانداردهای حسابدارییمردود به دل یریگجهیبا نت یاجمال یگزارش بررس نمونه

ـ   

 یاان دورهیم یمال اطالعات یاجمال یگزارش بررس
 به )مخاط  گزارشا:

 بند مقدمه
 به یاهه منته... م یمال هدور یت براکرگروه و ش یقینقد تلف وجوه انیان جامع و جریز و ان، سودیز و سود یخ ... و صورتهایت ... در تارکگروه و شر یقیترازنامه تلف

 یمال یت صورتهایرفته است. مسئولگ مرسسه قرار نیا یاجمال یوست، مورد بررسیتا ... پ 1ا یحیتوض یادداشتهایده ی)گز یحیتوض یادداشتهایور، همراه با خ مزبیتار
 ده، است. انجام ش یاجمال یاد شده براساس بررسی یمال یدرباره صورتها یریگجهیان نتین مرسسه، بیت ایت است. مسئولکره شریمدئتیای با هدورهمیان

 یاجمال یبند دامنه بررس
و  یمال ن اموری، عمدتاً از مسئولجو و ای شامل پرسدورهمیان یمال اطالعات یاجمال یانجام شده است. بررس  ن مرسسه براساسیا یاجمال یبررس

ن یه، اجینت ست و درا یمال یهاصورت یمرات  محدودتر از حسابرس به یاجمال یبررس است. دامنه یمالاج یبررس یر روشهایو سا یلیتحل یروشها یریارگکو ب یحسابدار
 ند.کیارائه نم ینظر حسابرسرو، اظهار نیا و از شودیاست، آگاه م ییقابل شناسا یه معموالً در حسابرسک یابد از همه موضوعات مهمینان یاطم تواندیمرسسه نم

 مردود یریگجهینت یبند مبنا
بیشتر  شد،یفیق منظورمده در تلاد شیشده است. چنانچه صورتهای مالی واحد  یق مستثنیعمده از تلف یفرع یاز واحدها یکی، یحسابدار یبر خالف استانداردها

 رد.کای بااهمیت تغییر میگونه ای بهدورهمالی میان ی  در صورتهاکاقالم اصلی منع
 مردود یریگجهیبند نت

 انجام شده: یاجمال یبررسبر اساس 
نقد آن را  وجوه انیات و جریج عملیخ ... و نتایگروه ... در تار یت مالیای، وضعدورهمیان یقیتلف یمال یباال، صورتهابند مورد مندرج در  یل آ ار اساسیبه دل ـ ال 

 دهد.یو محلوب نشان نمنح خ مزبور، طبق استانداردهای حسابداری، بهیتار به ی... ماهه منته یمال دوره یبرا
ت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، یبااهم یهااز تمام جنبه...،  تکشر یادورهانیم یمال یی از عدم ارائه محلوب صورتهاکه حاکن موسسه به مواردی یا ـب 

 رده است.کبرخورد ن
 مرسسه حسابرسی ....          خ:                                                         یتار
 :تواند در سربرگ مرسسه درج شودای)م ینشان


