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 كييبت

 دامىٍ كبرثرد 

 آحبسٍ  ی هبلیّب غَستدس حسبثشسی  استجبـ ثب تذاٍم فؼبلیت حسبثشس دس ّبی هسئَلیت ،ایي استبًذاسددس  . 1

  (1-)سک: ثٌذ ت. ضَدٍی هكشح هیثش گضاسش  ّبی حسبثشس گیشیًتیزِ

 تذايم فعبليت مجىب  حسبثذار 

، تزهبسی احهذ  ٍضَد كهِ   ایي فشؼ تْیِ هی ثش هجٌبیی هبلی ّب غَستبلیت، تذاٍم فؼ هجٌبی حسبثذاسیقجق  . 2

ههبلی ثهب هصبغهذ     یّهب  غهَست دّهذ.   ثیٌی ثِ فؼبلیت خَد اداهِ ههی  دس آیٌذُ قبثل پیص ٍ تذاٍم فؼبلیت داسد

قػهذ   اى ارشایهی ههذیش كهِ   هگهش ایهي   ،ضهَد  تذاٍم فؼبلیت تْیهِ ههی  حسبثذاسی هجٌبی ثب ثکبسگیشی ػوَهی 

ِ یگضذ، یهب  ٌسا داضتِ ثبضه آى یب تَقف ػولیبت  ذ تزبسیٍاح اًحالل  ًهبى ثیٌبًهِ دیگهشی پهیص سٍی آ   ٍاقهغ  ٌه

ایهي   ثهش  ّب ثذّیٍ  ّب داساییدس هَاسدی كِ ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت هٌبست است، ًجبضذ. 

ل ػهبدی ػولیهبت   دس سٍا ّهب  ثهذّی ٍ تسهَیِ   ّهب  داسایهی ثبصیبفت  قبدس ثٍِاحذ تزبسی ضًَذ كِ  هجٌب حجت هی

 (2-)سک: ثٌذ ت. ثبضذ خَد هیتزبسی 

 مسئًليت ارزيبثي تًاوبيي ياحذ تجبر  ثٍ ادامٍ فعبليت

ههذیشاى ارشایهی ٍ اسكهبى ساّجهشی هلهضم ثهِ اسصیهبثی         ،گضاسضهگشی ههبلی   ّبی چبسچَةاكخش قجق الضاهبت  . 3

ثكی سا دس خػههَظ ثبضههٌذ، ٍ دس ػههیي حههبل ؾههَاهطههخع تَاًههبیی ٍاحههذ تزههبسی ثههِ اداهههِ فؼبلیههت هههی 

اًذ. ثهشای هخهبل، قجهق    هَؾَػبت قبثل تَرِ دس ایي صهیٌِ ٍ هَاسد افطبی هشتجف ثب تذاٍم فؼبلیت هصشس داضتِ

 ثبضٌذ.   ، هذیشاى ارشایی هلضم ثِ اسصیبثی تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت هی11استبًذاسد حسبثذاسی 

ػٌَاى گشدیذ، یک اغل ثٌیبدی دس تْیهِ   2ّوبًگًَِ كِ دس ثٌذ  هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت، كِ آًزباص  . 4

ی هبلی هلضم ثِ اسصیبثی تَاًهبیی ٍاحهذ تزهبسی    ّب غَستهذیشاى ارشایی ثشای تْیِ  ،ی هبلی استّب غَست

 ثبضٌذ. ثِ اداهِ فؼبلیت هی

                                                 

 (“1397وظر ضذٌ  ذی)تجذی مال یارائٍ غًرتُا”، 1استاوذارد حسابذاری  .1
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بٍت دس یهک هصكهغ   اػوهبل قؿه   هسهتلضم  ،اسصیبثی هذیشاى ارشایی اص تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداههِ فؼبلیهت   . 5

ثبضهٌذ. ػَاههل   )هجْن( هی صهبًی خبظ، دس هَسد پیبهذّبی آتی سٍیذادّب ٍ ضشایكی است كِ راتب غیشقكؼی

 ضًَذ:     صیش ثشای قؿبٍت هذیشاى ارشایی دسثبسُ پیبهذّبی یبد ضذُ هشثَـ تلصی هی

 ب صههبى حهبل داضهتِ    ّشقذس ٍقَع سٍیذادّب ٍ ضشایف هضثَس یب پیبهذّبی آًْب فبغلِ صهبًی ثیطتشی ث

ثبضذ، هیضاى ػذم قكؼیت هشتجف ثب پیبهذّبی آتی آى سٍیذادّب یهب ضهشایف ثهِ هیهضاى قبثهل تهَرْی       

، چبسچَثْبی گضاسضگشی هبلی كِ اسصیبثی غشیح ههذیشاى ارشایهی   ثِ ّویي دلیل .یبثذافضایص هی

ًظهش   رشایی هلضم ثهِ دس ای سا كِ هذیشاى ا)ًظیش استبًذاسدّبی حسبثذاسی( دٍسُ اًذسا الضاهی كشدُ

 اًذ. ثبضٌذ، هطخع كشدُگشفتي ّوِ اقالػبت دس دستشس ثشای آى دٍسُ هی

 هیضاى تأحیشپهزیشی ٍ كست ٍ كبس آى ، هبّیت ٍ ضشایف فؼبلیت ٍاحذ تزبسی اًذاصُ ٍ پیچیذگی ٍ 

 سٍیهذادّب یهب ضهشایف    پیبههذّبی ، ّوگی ثش قؿهبٍت دسثهبسُ   سبصهبًی ثشٍىاص ػَاهل  ٍاحذ تزبسی

 گزاسد. احش هی َسهضث

 ًَِگیهشد.   دس صهبى قؿبٍت غَست هی دس دستشساسبس اقالػبت  قؿبٍت دسثبسُ آیٌذُ، ثش ّشگ

ّهبیی  ثِ پیبهذّبیی هٌتْی ضًَذ كِ هتٌبقؽ یب دس تؼهبسؼ ثهب قؿهبٍت    ذٌتَاً سٍیذادّبی ثؼذی هی

 است كِ دس صهبى اًزبم آى هؼصَل ٍ هٌكصی ثَدُ است.  

 حسبثرس َب مسئًليت

گیشی دس خػهَظ هٌبسهت   ًتیزِ ، ٍكست ضَاّذ حسبثشسی كبفی ٍ هٌبستضبهل حسبثشس  یّب ئَلیتهس . 6

ی ههبلی تَسهف ههذیشاى ارشایهی ٍ     ّهب  غهَست ثَدى ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت ثهشای تْیهِ   

ثشاسهبس   زبسی ثِ اداهِ فؼبلیتگیشی دس خػَظ ٍرَد یب ًجَد اثْبهی ثباّویت دسثبسُ تَاًبیی ٍاحذ تًتیزِ

ضههَاّذ حسبثشسههی كسههت ضههذُ اسههت. حتههی اگههش چههبسچَة گضاسضههگشی هههبلی هههَسد اسههت بدُ دس تْیههِ  

ی هبلی، هذیشاى ارشایی سا هلضم ثِ اسصیبثی هطخع تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیهت ًکهشدُ   ّب غَست

  ثبضذ، ّوچٌبى ایي هسؤلیت ثِ ػْذُ حسبثشس است.  

ثهش  ی راته  یّهب تیضهذُ اسهت، آحهبس ثهبلصَُ هحهذٍد      هكهشح  2211س استبًذاسد گًَِ كِ د ّوبىثب ٍرَد ایي،  . 7

 ههبًغ اص  تَاًٌهذ ههی آتی  یب ضشایف سٍیذادّب دس هَاسدی كِتَاًبیی حسبثشس دس كطف تحشی ْبی ثباّویت، 

                                                 

(“ 1391ضذٌ  ذوظری)تجذ یحسابرس یطبك استاوذاردَا یاوجام حسابرس حسابرس مستمل ي یاَذاف ول”، 222 یاستاوذارد حسابرس .2
 49-ي ت 48-ت یبىذَا
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ِ تَاًهذ ایٌ  حسهبثشس ًوهی  . ثیطتش اسهت  ،ذًضَ تزبسیٍاحذ فؼبلیت  اداهِ سٍیهذادّب یهب ضهشایف آتهی سا      گًَه

 ،دس گضاسش حسهبثشس  فؼبلیت هشتجف ثب تذاٍماثْبم هَاسد ثِ   ایاضبسُ ًجَد ّیچگًَِ كٌذ. ثٌبثشایي،ثیٌی  پیص

 هحسَة ضَد. اداهِ فؼبلیت ِث تزبسیٍاحذ تَاًبیی  ی ثشایتؿویٌ ثِ ػٌَاى جبیذً

 تبريخ اجرا

ضهَد،   ضهشٍع ههی   ههبلی كهِ دٍسُ ههبلی آًْهب اص ... ٍ پهس اص آى      یّب غَستایي استبًذاسد ثشای حسبثشسی  . 8

 االرشاست. الصم

 اَذاف

 :ثِ ضشح صیش استاّذاف حسبثشس  . 9

ِ كست ضَاّذ حسبثشسی كبفی ٍ هٌبسهت  الف. هجٌهبی   ثکهبسگیشی ثهَدى   دسثهبسُ هٌبسهت   گیهشی ، ٍ ًتیزه

 ،اى ارشاییشیی هبلی تَسف هذّب غَستدس تْیِ تذاٍم فؼبلیت  حسبثذاسی

 تَاًٌهذ یكهِ هه   استجبـ ثب سٍیهذادّب یهب ضهشایكی    ثباّویت دس اثْبهییب ًجَد گیشی دسثبسُ ٍرَد  ًتیزِ . ة

ِ   ػوذُ یتشدیذ ِ  تزهبسی ٍاحهذ  تَاًهبیی   ًسهجت ثه ، ثهش هجٌهبی ضهَاّذ    ذٌه ایزهبد كٌ اداههِ فؼبلیهت    ثه

 ٍ حسبثشسی كست ضذُ،

 .قجق ایي استبًذاسد ًتبیذ كبس حسبثشسی گضاسش . ح

 السامبت

   مرتجطَب فعبليت طر ي  ارزيبثي  َب ريش

سٍیهذادّب   یهب ًجهَد   ثبیذ ٍرَد 3153استبًذاسد الضاهبت  قجق خكش اسصیبثیی ّب سٍشبثشس ٌّگبم ارشای حس . 11

ههَسد   ،ذٌه ایزبد كٌاداهِ فؼبلیت  ِث تزبسیٍاحذ تَاًبیی  ًسجت ثِ  ػوذُ یتشدیذ تَاًٌذیكِ هسا یب ضشایكی 

پیص اص  اى ارشاییهذیش بكِ آی ذایي هَؾَع سا ثشسسی كٌحسبثشس ثبیذ  ،دس اًزبم ایي كبس. قشاس دّذ تَرِ

 3-سک: ثٌهذّبی ت یب خیهش، ٍ: )  اًذاًزبم دادُاداهِ فؼبلیت  ِث تزبسیٍاحذ تَاًبیی  اصای  ، اسصیبثی اٍلیٍِی

 (6-تب ت

                                                 

 ذوظری  آن )تجذ طیي مح   یضىاخت ياحذ تجار كیاز طر تیبااَم فیتحر یخطرَا یابیي ارز عیتطخ”، 315 یاستاوذارد حسابرس  .3
 .5بىذ  (“1393ضذٌ 
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 اى ارشایهی ثهب ههذیش  ضهذُ ثبضهذ، حسهبثشس ثبیهذ      اًزهبم  اى ارشاییشهذیاسصیبثی اٍلیِ تَسف اگش ایي  الف.

كهِ  سا  سٍیهذادّب یهب ضهشایكی    شاى ارشایهی ههذی آیب  تب هطخع ضَدكٌذ ایي اسصیبثی هزاكشُ  دسثبسُ

ِ   ػوذُ ذیتشدی تَاًٌذیهزوَع ه تٌْبیی یب دس ثِ ِ  تزهبسی ٍاحهذ  تَاًهبیی   ًسجت ثه اداههِ فؼبلیهت    ثه

كِ ثهشای هصبثلهِ   ّبیی ثشًبهِپبسخ هخجت ثبضذ،  كِ غَستیدس  ٍ اًذ یب خیشهطخع كشدُ ،ذٌایزبد كٌ

 ضشایف تذاسک دیذُ ضذُ است هطخع ضَد، یبثب ایي سٍیذادّب یب 

ثهب ههذیشاى ارشایهی    اًزبم ًطهذُ ثبضهذ، حسهبثشس ثبیهذ      شاى ارشاییهذیتَسف اٍلیِ اگش ایي اسصیبثی  . ة

تَسهف آًهبى ههزاكشُ كٌهذ ٍ اص ههذیشاى       تهذاٍم فؼبلیهت   حسهبثذاسی هجٌهبی  دسثبسُ ًحَُ ثکبسگیشی 

تَاًٌهذ تشدیهذی   كِ ثِ تٌْهبیی یهب دس هزوهَع ههی     ارشایی دسثبسُ ٍرَد یب ًجَد سٍیذادّب یب ضشایكی

 رَ ًوبیذ.  ٍ ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌٌذ، پشسػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ٍاحذ تزبسی 

-یسٍیذادّب یب ضشایكی كهِ هه   تجف ثبثِ ضَاّذ حسبثشسی هش حسبثشس ثبیذ دس توبم هشاحل حسبثشسی ًسجت . 11

 سک: ثٌهذ . )ثبضهذ  ّطهیبس  ،ذٌه كٌ زهبد یاداهِ فؼبلیهت ا  ثِ تزبسیتَاًبیی ٍاحذ  ًسجت ثِ  ػوذُ یتشدیذ تَاًٌذ

 (7-ت

 ران اجراييمذيثررسي ارزيبثي 

سا ههَسد ثشسسهی قهشاس     ثِ اداهِ فؼبلیهت  تزبسیهَسد ٍاحذ اص تَاًبیی  اى ارشاییهذیشحسبثشس ثبیذ اسصیبثی  . 12

 (12-ٍ ت 11-ٍ ت 11-تب ت 8-سک: ثٌذّبی ت) دّذ. 

ُ   ِهادا ثِ تزبسیٍاحذ اص تَاًبیی  شاى ارشاییهذیسصیبثی حسبثشس دس ثشسسی ا . 13 ای سا  فؼبلیت ثبیهذ ّوهبى دٍس

 ٍهشثهَـ یهب قجهق قهَاًیي      چهبسچَة گضاسضهگشی ههبلی   قجهق   اى ارشایهی ههذیش كِ  قشاس دّذثشسسی هَسد 

 ثهشای اسصیهبثی   اص آى (سا تػشیح كهشدُ ثبضهذ  تش  ای قَالًی دٍسُ قَاًیي ٍ هصشسات كِ غَستیدس هصشسات )

 12كوتهش اص  ای دٍسُاداهِ فؼبلیهت   ِث تزبسیٍاحذ اص تَاًبیی  اى ارشاییهذیشاسصیبثی  اگش .اًذاست بدُ كشدُ

اى اص ههذیش ، حسهبثشس ثبیهذ   سا دس ثهش گیهشد  ، 5614اسهتبًذاسد   قجهق تؼشیهف  ههبلی   یّب غَستهبُ اص تبسیخ 

ذ. )سک: ٌه دّ افهضایص  ی ههبلی ّهب  غهَست  هبُ اص تبسیخ 12 ثِ سا حذاقلخَد دٍسُ اسصیبثی  ثخَاّذ ارشایی

 (12-ت ٍ 11-ثٌذّبی ت

                                                 

 ت.-5، بىذ “خ ترازوامٍتاری از پسريیذادَای ”، 562استاوذارد  حسابرسی  .4
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كهِ   تجكهی كِ آیب ّوِ اقالػهبت هش  داضتِ ثبضذتَرِ  ًکتِایي ِث ثبیذ  یشاى ارشاییهذاسصیبثی  یحسبثشس دس ثشسس . 14

 یب خیش. است ضذُ حسبثشسی اص آى آگبُ ضذُ، دس ایي اسصیبثی هٌظَس یّب سٍشرشای ًتیزِ ا ٍی دس

 ان اجراييرمذيي از ارزيبث ديرٌ پس

-هیكِ  آًبى اص دٍسُ هَسد اسصیبثی اص سٍیذادّب یب ضشایف پس اى ارشاییهذیشحسبثشس ثبیذ دسثبسُ آگبّی  . 15

ِ    ػوذُ یتشدیذ تَاًٌذ  ههذیشاى ارشایهی  ، اص ذٌه كٌ زهبد یاداههِ فؼبلیهت ا   ِثه  تزهبسی تَاًهبیی ٍاحهذ    ًسهجت ثه

 (14-ٍ ت 13-تثٌذّبی  سک:رَ ًوبیذ. ) ٍ پشس

 رييذادَب يب ضرايط  تطخيعدر غًرت الزم حسبثرسي   َب ريش

ِ    ػوذُ یتشدیذ تَاًٌذهیسٍیذادّب یب ضشایكی كِ  تطخیعدس غَست  . 16  ِثه  تزهبسی  تَاًهبیی ٍاحهذ   ًسهجت ثه

ـ دس  ثباّویت یاثْبه ًجَدتؼییي ٍرَد یب  حسبثشس ثِ هٌظَس، ذٌكٌ زبدیاداهِ فؼبلیت ا سٍیهذادّب یهب    ثهب  استجهب

ثههِ ، دٌّههذُتخ یههف ثشسسههی ػَاهههل اص رولههِ الصم حسبثشسههی یّههب سٍشارههشای  ذ ثههبهههزكَس ثبیهه ضههشایف

سک: ثٌهذ  ثبیذ ضهبهل ههَاسد صیهش ثبضهذ: )     ّب سٍش. ایي ثپشداصدضَاّذ حسبثشسی كبفی ٍ هٌبست گشدآٍسی 

 (15-ت

دس ههَاسدی كهِ   ثِ اداههِ فؼبلیهت،    تزبسیتَاًبیی ٍاحذ  ثشای اسصیبثی اى ارشاییهذیشدسخَاست اص   الف.

 اًذ. هذیشاى ارشایی قجال اسصیبثی هزكَس سا اًزبم ًذادُ

 رْهت اص ایهي  تهذاٍم فؼبلیهت    بثییه اسص هذیشاى ارشایی دس استجبـ ثبّبی اقذاهبت آتی  ثشًبهِ ثشسسی  . ة

ّویٌكَس اص ایي رْت  ٍ ثخطذ سا ثْجَد  ٍؾؼیت هَرَدّب،  ایي ثشًبهِ پیبهذّبی داسد آیب احتوبل كِ

 (16-)سک: ثٌذ ت. ّب دس ضشایف هَرَد، اهکبًپزیش است یب خیششًبهِكِ آیب ارشای ایي ث

ٍ  ،اسههتكههشدُ  تْیههِسا خههَد ی ًصههذی ّههب رشیههبىثیٌههی پههیص تزههبسی،ٍاحههذ  كههِدس هههَاسدی  . ح

 ههؤحش ثهش   آتی سٍیذادّب یهب ضهشایف   پیبهذّبیدس ثشسسی  ػوذُ یثیٌی، ػبهل تحلیل ایي پیص ٍ تزضیِ

 (18-ٍ ت 17-سک: ثٌذّبی ت) :ی هذیشاى ارشایی استاقذاهبت آتّبی  اسصیبثی ثشًبهِ

 ؛ ٍی ًصذیّب رشیبى ثیٌی پیص دس هَسد است بدُّبی  دادُ یاتکب لیتقبث اسصیبثی . 1

 ثیٌی هزكَس.هطخع كشدى ٍرَد یب ًجَد پطتَاًِ كبفی ثشای ه شٍؾبت صیشثٌبی پیص . 2

ٍاقؼیبت یهب اقالػهبت ثیطهتشی دس دسهتشس     پس اص تبسیخ اسصیبثی هذیشاى ارشایی، آیب  ثشسسی ایٌکِ  . ت

 قشاس گشفتِ است یب خیش.  
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ُ داسكهبى ساّجهشی    ،دسغَست لضٍم اى ارشایی ٍ،شهذیكتجی اص   دسخَاست تبییذیِ . ث ِ  سثهبس  ّهبی  ثشًبهه

 (19-)سک: ثٌذ ت .ّب ثَدى ایي ثشًبهِ اهکبًپزیشٍ  آًبى اقذاهبت آتی

 حسبثرس َب  گير  وتيجٍ

دس خػهَظ   یضَاّذ حسبثشسی كبفی ٍ هٌبسج كِ آیب هَؾَع سا هَسد اسصیبثی قشاس دّذایي حسبثشس ثبیذ  . 17

تَسف هذیشاى ارشایهی  هبلی  یّب غَستتْیِ  ثشایهجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت  ثکبسگیشیهٌبست ثَدى 

ههبلی   ّهبی  غهَست هٌبسهت ثهَدى ثکهبسگیشی ایهي هجٌهب ثهشای تْیهِ        ٍ دس ههَسد   شیه خ بیه كست ضذُ اسهت  

 ی كٌذ.گیش ًتیزِ

 قؿهبٍت ثهِ  كٌذ كِ آیهب   گیشیدس ایي خػَظ ًتیزِ ثبیذضذُ كستسی ضَاّذ حسبثش ثش اسبس حسبثشس .18

ػوهذُ  تشدیهذی   تَاًٌهذ ههی سٍیذادّب یب ضشایكی كِ ثِ تٌْهبیی یهب دس هزوهَع    ی ثباّویت ًبضی اص هاثْبٍی، 

  دس ههَاسدی   ثباّویهت   اثْهبم  .خیهش  ، ٍرَد داسد یهب ذٌثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌ تزبسیتَاًبیی ٍاحذ  ًسجت ثِ

ِ  است ایثِ اًذاصُ ،ٍ احتوبل ٍقَع آى  احش ثبلصَُهیضاى   كِ ضَدایزبد هی ِ   كه ی افطهب   ،حسهبثشس  قؿهبٍت  ثه

 (21-ٍ ت 21-تسک: ) صیش ؾشٍسی ثبضذ: هَاسد تحصقثشای    اثْبم آحبسٍ   هبّیت  هٌبست

 ّهبی  غهَست اسائِ هٌػ بًِ، اسائِ هٌػه بًِ   چبسچَة گضاسضگشی هبلی غَست ثکبسگیشی یکدس   -الف

 یب ،هبلی

 هبلی. ّبی غَست ذُ ًجَدىكٌٌگوشاُ ،سػبیتچبسچَة یک  غَست ثکبسگیشیدس    -ة

 ثباَميت  ياثُبم يجًد ي رييذادَب يب ضرايط تطخيع غًرتدر  ك بيت افطب

 ،تَسهف ههذیشاى ارشایهی    تیه تهذاٍم فؼبل  یحسهبثذاس  یهجٌهب  ثکبسگیشیكِ حسبثشس ثِ ایي ًتیزِ ثشسذ اگش  . 19

 ثبیهذ هطهخع كٌهذ كهِ آیهب       ٍرَد داسد، حسبثشسدسثبسُ تذاٍم فؼبلیت   ثب اّویتی  اهب اثْبماست  اقذاهی ثزب

-)سک: ثٌهذّبی ت  :اًذ یب خیشثِ اًذاصُ كبفی ٍ ثِ غَست ض بف افطب ضذُ  هبلی  یّب غَستهَاسد صیش دس 

 (22-ٍ ت 21

ِ  تزهبسی تَاًبیی ٍاحذ  ًسجت ثِ  ػوذُ یتشدیذ آٍسًذُتَاًٌذ پذیذِ هیكی اغل سٍیذادّب یب ضشایف  - الف  ثه

 ؛ ٍضشایف سٍیذادّب یب  ثب آى هصبثلِ  ثشای  شاى ارشاییهذی  ّبی ٍ ثشًبهِثبضٌذ اداهِ فؼبلیت 

ِ   سٍیذادّب یهب ضهشایكی    دس استجبـ ثب  ثباّویت  یاثْبه  ٍرَد -  ة ِ    ػوهذُ  یتشدیهذ   تَاًٌهذ یهه   كه  ًسهجت ثه

دس ًتیزهِ هوکهي اسهت ٍاحهذ تزهبسی قهبدس ثهِ        ٍ  ،ذٌكٌ زبدیاداهِ فؼبلیت ا ِث تزبسیاًبیی ٍاحذ تَ

   دس سٍال ػبدی ػولیبت تزبسی ًجبضذ. ّب ثذّیٍ یب تسَیِ  ّب داساییثبصیبفت 
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 ثباَميت  ياثُبم وجًد ي در غًرت رييذادَب يب ضرايط تطخيع غًرت ك بيت افطب در

تَاًهبیی ٍاحهذ   ًسهجت ثهِ     ػوهذُ  یتشدیهذ  تَاًٌذیه  كِ سا تطخیع دّذ  ضشایكی سٍیذادّب یب اگش حسبثشس . 21

ثِ ایهي ًتیزهِ ثشسهذ    ضذُ كستاهب حسبثشس ثش هجٌبی ضَاّذ حسبثشسی  ،ذٌكٌ زبدیاداهِ فؼبلیت ا ثِ تزبسی

ُ حسبثشس ثبیهذ   اثْبم ثباّویتی ٍرَد ًذاسد، گًَِّیچكِ  چهبسچَة گضاسضهگشی ههبلی     الضاههبت  اص دیهذگب

سا ههَسد   سٍیهذادّب یهب ضهشایف    ایهي  دس خػهَظ ههبلی   ّبی غَستك بیت اقالػبت افطب ضذُ دس  َـ،هشث

 (23-ت ثٌذ سک:). اسصیبثی قشاس دّذ

 ثر گسارش ي  حسبثرس َب گير وتيجٍ  ثبر

 تذايم فعبليت مجىب  حسبثذار  مىبست وجًدن ثکبرگير 

ِ  اههب  ،ٍم فؼبلیهت تْیهِ ضهذُ ثبضهذ    تهذا  یحسهبثذاس  یهجٌهب ثکهبسگیشی   هبلی ثهب  یّب غَستاگش  . 21  قؿهبٍت  ثه

ًظش اظْهبس هٌبسهت ثبضهذ، حسهبثشس ثبیهذ     ًبههبلی   یّهب  غهَست تْیِ دس  هزكَس یهجٌب ثکبسگیشیحسبثشس، 

 (25-ت ٍ 24-تثٌذّبی  سک:هشدٍد اسائِ كٌذ. )

 ثباَميت مياثُب ، در ضرايط يجًدمجىب  حسبثذار  تذايم فعبليت مىبست ثًدن ثکبرگير 

 هبلی هایصورتاثْبم ثباّویت دس  َاسده كبفیافطبی 

ُ تؼهذیل ًظش اظْهبس ثبیهذ    ، حسهبثشس  هبلی  یّب غَستدس   ثباّویت  اثْبمهَاسد افطبی كبفی   دس غَست .22  ًطهذ

 دس استجهبـ ثهب  اثْهبم ثباّویهت   "ثب ػٌَاى  ایثخص رذاگبًِ  ٍ گضاسش حسبثشس ثبیذ ضبهلكٌذ  اسائِ  )هصجَل(

 (32-ٍ ت 29-تب ت 26-)سک: ثٌذّبی ت :آى دس كِثبضذ  "تذاٍم فؼبلیت

ذ  ضذُكِ هسبئل هكشح  هبلی  یّب غَست  تَؾیحی  یبدداضت  ِث الف.  اضبسُ ضذُ است، كٌذ، سا افطب هی 19دس ٌث

ًسهجت    ػوهذُ  یتشدیذكِ  استثباّویت  یاثْبه دٌّذًُطبى سٍیذادّب یب ضشایفایي كِ  تػشیح ضَد ة .

ِ ٍ اظْبسًظش حسبثشس ثهب تَرهِ ثهِ ایهي      كٌذ هی زبدیاهِ فؼبلیت ااد ِث تزبسیتَاًبیی ٍاحذ  ثِ  هسهئل

 تؼذیل ًطذُ است.

  یهبل ّبی غَستدس  تیاثْبم ثباّوًبكبفی  یافطب

)سک: ثٌهذّبی   :ثبضذ، حسهبثشس ثبیهذ   ًطذُهبلی افطب  ّبی غَستدس  هَسدًظش حسبثشس اثْبم ثباّویت اگش . 23

 (32-تب ت 31-ت
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 هشدٍد اسائِ كٌذ.اظْبسًظش  بیًظش هطشٍـ اظْبس، حست هَسد، 7155قجق استبًذاسد  .الف

ِ    یثباّویت  اثْبمكِ   دس ثخص هجبًی اظْبسًظش هطشٍـ یب اظْبسًظش هشدٍد تػشیح كٌذ . ة   ٍرهَد داسد كه

ایهي هَؾهَع ثهِ    ٍ  كٌذ زبدیاداهِ فؼبلیت ا ِث تزبسیتَاًبیی ٍاحذ  ًسجت ثِ  ػوذُ یتشدیذ  تَاًذیه

 است.ًطذُ  افطبهبلی  ّبی غَست اًذاصُ كبفی دس

 آىاسصیبثی یب گستشش دٍسُ تحت پَضص  ثِ اًزبم هبیل ًجَدى هذیشاى ارشایی

دٍسُ تحهت پَضهص   توبیلی ثِ اًزبم اسصیبثی یب گستشش  ،ثب ٍرَد دسخَاست حسبثشس شاى ارشاییهذیاگش  . 24

-)سک: ثٌهذ ت  .تَرهِ قهشاس دّهذ   ههَسد   گضاسش خَد سا ثش هسئلِآحبس ایي  ذ، حسبثشس ثبیذًٌذاضتِ ثبض آى

33) 

 اركبن راَجر   رسبوي ثٍ ارالى

ِ    ػوذُ یتشدیذ تَاًٌذهیكِ سا  ای ضذُ هطخعحسبثشس ثبیذ سٍیذادّب ٍ ضشایف  . 25 تَاًهبیی ٍاحهذ    ًسهجت ثه

ِ   ثشسبًذ، تزبسی ٍاحذاسكبى ساّجشی  ثِ اقالع ذٌكٌ زبدیاداهِ فؼبلیت ا ِث تزبسی اػؿهبی   توهبم  هگهش ایٌکه

 ثبیذ ضبهل هَاسد صیش ثبضذ: سسبًی اقالع. ایي 6هذیشاى ارشایی ثبضٌذ ٍرضساّجشی اسكبى 

 یب خیش، ثبضٌذ ثباّویت هی یاثْبه پذیذآٍسًذُ هزكَس، سٍیذادّب یب ضشایف ایٌکِ الف.

ههبلی   یّهب  غهَست تْیهِ   تَسف هذیشاى ارشایی ثهشای تذاٍم فؼبلیت  هجٌبی حسبثذاسی ایٌکِ ثکبسگیشی ة.

 خیش،  هٌبست است یب 

 ٍ ،هبلی یّب غَستدس  تجف ثب تذاٍم فؼبلیتهش یافطبك بیت هَاسد  .ح

 ثش گضاسش حسبثشس. هسبئل یبدضذُ دس ثبالآحبس ، لضٍمدس غَست ت. 

   مبليَب غًرت تأييذدر  عمذٌتأ ير 

ههبلی ثهب    ّهبی  غهَست پهس اص تهبسیخ   اسكهبى ساّجهشی   یب  اى ارشاییهذیشتَسف ی هبلی ّب غَست تأییذاگش  . 26

تأخیشی ػوذُ هَارِ ضَد، حسبثشس دس هَسد دالیل ایي تأخیش پهشس ٍ رهَ خَاّهذ كهشد. اگهش حسهبثشس       

                                                 

 ”در گسارش حسابرس مستمل ضذٌ تؼذیلاظُاروظرَای ”، 725استاوذارد حسابرسی  . 5

 13بىذ  ،“یبٍ اروان راَبر یرساو اطالع”، 262استاوذارد حسابرسی  .6
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یب ضشایف هشثَـ ثِ اسصیبثی تهذاٍم فؼبلیهت ثبضهذ،     ّبثب سٍیذاد هشتجف تَاًذثشایي ثبٍس ثبضذ كِ ایي تأخیش هی

ِ  سا ارشا كٌذ ٍ  16ثِ ضشح هٌذسد دس ثٌذ حسبثشسی الصم  ّبی سٍشحسبثشس ثبیذ  گیهشی  ّوچٌیي احهش ًتیزه

 هَسد تَرِ قشاس دّذ.  18خَد دسثبسُ ٍرَد اثْبهی ثباّویت سا ثِ ضشح هٌذسد دس ثٌذ 

*** 

 تًضيحبت كبرثرد   

 (0ثىذ  ر 9  دامىٍ كبرثرد

حسبثشسهی  هسهبئل ػوهذُ    سسهبًی خػهَظ اقهالع   لیت حسهبثشس دس ئَهسه  ،711 ثشسیاستبًذاسد حسبدس  .1-ت

 داسدكهبسثشد   711اسهتبًذاسد   كهِ   د، تػشیح ضذُ است كِ دس ههَاسدی ًذاسایي استب هكشح ضذُ است. دس

 یاثْهبه  ِكه  ضذُ است تبكیذٍ  كشدثِ ػٌَاى هسبئل ػوذُ تلصی  تَاىسا هیهسبئل هشثَـ ثِ تذاٍم فؼبلیت 

ِ ثهِ   تزبسیتَاًبیی ٍاحذ  ًسجت ثِػوذُ  یتشدیذتَاًٌذ  هیثباّویت دس ثبسُ سٍیذادّب یب ضشایكی كِ   اداهه

 .ضَدُ حسبثشسی هحسَة هیهسبئل ػوذهبّیتب رضٍ ذ ٌبلیت ایزبد كٌفؼ

 مجىب  حسبثذار  تذايم فعبليت

 ياحذَب  ثخص عمًمي در مالحظبت  بظ

هشثهَـ اسهت. ثهشای    ای هسئلِتذاٍم فؼبلیت دس ٍاحذّبی ثخص ػوَهی ًیض  هجٌبی حسبثذاسی ثکبسگیشی .2-ت

ِ      َؾهَع ه ،استبًذاسدّبی حسبثذاسی ثخص ػوَهیدس هخبل،  ِ  تَاًهبیی ٍاحهذّبی ثخهص ػوهَهی ثه  اداهه

ثَرهَد آیهذ   دلیل ایي  ثِ تَاًذیه ، ثشای هخبل،تذاٍم فؼبلیتهشتجف ثب خكشّبی  .7كشح ضذُ استهفؼبلیت 

ذ كهِ دس ایهي غهَست حوبیهت     ٌه كٌكِ ثشخی ٍاحذّبی ثخص ػوَهی ثب ّذف كست سَد فؼبلیهت ههی  

 ّهبی  سیبسهت تَاًهذ اص  ت، ایٌگًَهِ خكشّهب ههی   ضهَد. ثهِ ّوهیي تشتیه    دٍلت كبّص یبفتِ یهب هتَقهف ههی   

تَاًٌهذ  ضهَد. سٍیهذادّب یهب ضهشایكی كهِ ههی      سبصی ًبضی ضَد، گشچِ ثِ ایي هَاسد هحذٍد ًویخػَغی

تَاًٌهذ ههَاسدی چهَى    ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ٍاحذ ثخص ػوَهی ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌٌذ هی یتشدیذ

لیت یب تأحیش تػویوبت سیبسهی ثهش اسائهِ خهذهبت تَسهف ٍاحهذ       ًجَد دستشسی ثِ هٌبثغ هبلی ثشای اداهِ فؼب

 ثخص ػوَهی ثبضٌذ.  

                                                 

 .38-41، بىذَای “مالی غًرتُایارائٍ ”، 1استاوذارد حسابذاری بخص ػمًمی  .7
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   مرتجطَب فعبليت  ارزيبثي  طر ي َب ريش

 (05ثىذ  ر 9  ىذىادامٍ فعبليت ايجبد ك ٍث تجبر تًاوبيي ياحذ  وسجت ثٍ  عمذٌ  ترديذ تًاوىذيكٍ م رييذادَب يب ضرايطي

ًسهجت    ػوهذُ  یذیتشدهزوَع،  تٌْبیی یب دس ثِ تَاًٌذیكِ ه ادّب یب ضشایكیّبیی اص سٍیذ ًوًَِ اداهِ،دس  .3- ت

ٍ  ربهؼیهت ًهذاسد   ،فْشسهت ایي ضذُ است.  فْشست، ذٌكٌ زبدیا تیاداهِ فؼبل ِث تزبسی ٍاحذ ییتَاًب ثِ

 ثباّویت ًیست. هیٍرَد اثْب ثِ هؼٌبی لضٍهب آىٍرَد یک یب چٌذ هَسد 

 مالی

  ی ربسی.ّب داساییی ربسی ثش ّب ثذّییب فضًٍی  ّب ساییدا روغثش  ّب ثذّی روغفضًٍی 

  ثب ضهشایف غیهش قبثهل ترییهش     تسْیالت هبلیسشسسیذ ثِ ًضدیک ضذى     ِ ثهشای   ایكهِ دٍسًوهبی ٍاقهغ ثیٌبًه

ُ  تسْیالت ههبلی  ثش حذ اص ثیصپشداخت یب توذیذ آًْب ٍرَد ًذاسد یب اتکبی  ثهشای تهأهیي    ههذت  كَتهب

 .غیشربسیی ّب داساییهبلی 

 ًسَی اػتجبسدٌّذگبى اصّبی قكغ حوبیت هبلی ِ ًطب. 

 ثیٌی  تبسیخی یب پیص هبلی یّب غَستقجق ػولیبتی،  ّبی ًصذی حبغل اص فؼبلیتی ّب رشیبى هٌ ی ضذى

 ضذُ.

 ی هبلی اغلی.ّب ًسجتثَدى  كلَةًبه 

  یصذً یّب رشیبىدس ایزبد  است بدُ هَسدی ّب داساییصیبًْبی ػوذُ ػولیبتی یب كبّص ػوذُ دس اسصش. 

 دس پشداخت آى. َقفتسَد سْبم یب  ثِ تؼَیق افتبدى پشداخت 

  دس سشسسیذ. ّب ثذّیًبتَاًی دس پشداخت 

 تسْیالت هبلی ًبتَاًی دس سػبیت ضشایف هصشس دس قشاسدادّبی. 

  یضشایف خشیذ كبال ٍ خذهبت اص اػتجبسی ثِ ًصذدس ترییش. 

  ِگزاسیْبی ؾشٍسی. هحػَل رذیذ یب سبیش سشهبیًِبتَاًی دس تأهیي هٌبثغ هبلی الصم ثشای تَلیذ ٍ ػشؾ 

 ػملیاتی

  ٍاحذ تزبسی تَقف ػولیبت یبثشای اًحالل  یتهذیشقػذ. 
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 دادى هذیشاى كلیذی ثذٍى ربیگضیٌی آًبى. دست اص 

 اغهلی كهبال   كٌٌذُ هیيأیب ت پشٍاًِ فؼبلیت،هزَص یب ، اغلی (هطتشیبىهطتشی )دادى ثبصاس ػوذُ،  دست اص

 ٍ خذهبت.

 بسگشی.هطکالت ك 

  هْن. تزْیضاتكوجَد 

  سقجبی رذیذ ٍ ثسیبس هَفقظَْس. 

 سایر

 قبًًَی ًبظش ثهش ثبًکْهب ٍ سهبیش هؤسسهبت     الضاهبت  سشهبیِ یب سبیشك بیت  ثِ هشثَـالضاهبت  سػبیت ػذم

 اػتجبسی.  

 ػلیهِ ٍاحهذ تزهبسی،    كهِ دسغهَست غهذٍس س ی     تزهبسی ٍاحذ ػلیِ رشیبى  ٍرَد دػبٍی حصَقی دس

 .است آىحتوبالً خبسد اص تَاى تحول ًتبیذ آى ا

  داضهتِ   تزبسیٍاحذ آحبس هٌ ی ثش  سٍداًتظبس هی ی دٍلتّب سیبستهصشسات یب  ي،قَاًی اتی دسترییشایزبد

 ثبضذ.

  ای كبفی ثشخَسداس ًیستٌذ.ثیوِ اص پَضصیب  اًذحَادحی كِ ثیوِ ًطذُثشٍص 

. دادو اَص  دیگ ری   ػًامل تًسطتًان  اغلب می را ريیذادَا یا ضرایط ضذت ایىگًوٍ 

ی خ ًد  َ ا  ب ذَی مًل غ   در پرداخت بٍ تجاریياحذ واتًاوی  از واضیبرای مثال، آثار 

دیگ ر   طرق ازوافی  یومذ َای جریانبرای تأمیه  مذیران اجراییَای  تًاوذ با بروامٍ می

ٍ یا افسایص سرمایٍ، تؼ ذیل ض ًد.    تسُیالت ، استمُالَا داراییفريش  وظیر  َم یه  ب 

 طری ك  از اس ت  ممى ه اغلی واال ي خ ذمات   وىىذٌ تأمیهیه  دادن ستد ازترتیب، 

 .واال ي خذمات واَص یابذ تأمیهدیگر مىابغ دسترسی بٍ 

اى ههذیش است بدُ ایٌکِ آیب ، ثِ حسبثشس دس تؼییي است ضذُ الضاهی 11كِ دس ثٌذ  ،خكش اسصیبثیی ّب سٍش .4 – ت

احهش آى ثهش   ّوچٌیي تؼییي ٍ ای هْن ثبضذ یب خیش، هسئلِ تَاًذهیهجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت اص  ارشایی

ِ  اهکهبى ههزاكشات   ّهب  سٍشایي ثکبسگیشی كٌذ.  سیضی حسبثشسی كوک هی ثشًبهِ ثهب  تهش   ه ػهل هَقهغ   ثه
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دس ضهذُ   هطهخع  هسهبئل فػهل   ٍ ٍ حهل  اى ارشایهی هذیشّبی  ثشًبهِ ثحج دسثبسُضبهل  اى ارشاییهذیش

 .آٍسدسا فشاّن هیتذاٍم فؼبلیت  استجبـ ثب

 (05 ر 9 ثىذ  كًچك تجبر مالحظبت  بظ ياحذَب  

ثگهزاسد.   ٍ غلجهِ ثهش آًْهب تهأحیش    ثش تَاًبیی آى ثشای تحول ضهشایف ًبهسهبػذ   تَاًذ هیٍاحذ تزبسی اًذاصُ  .5 –ت

ُ الؼول سهشیغ ثهشای    است قبدس ثِ ػکس ٍاحذّبی تزبسی كَچک هوکي اص فشغهتْب ثبضهٌذ    ثهشداسی ثْهش

 ػولیبت ًذاضتِ ثبضٌذ. یذاس كشدىپبٍلی رخبیش كبفی ثشای 

پطهتیجبًی ثبًکْهب ٍ    تَقهف ضهبهل خكهش    ای داسًهذ دس ٍاحذّبی تزبسی كَچک اّویت ٍیژُ ی كِضشایك .6 – ت

اغههلی كههبال ٍ خههذهبت،  گبىكٌٌههذ دادى تههأهیي دسههت اص تزههبسی ّوههشاُ ثههب خكههش ٍاحههذ حبهیههبى هههبلی

پشٍاًهِ فؼبلیهت   یهب   یهب اهتیهبص سهبخت   هزهَص  اسهت بدُ اص   اغلی، كبسكٌبى كلیذی، یب حق (هطتشیبىهطتشی)

 ثبضذ. هی

 (00ثىذ  ر 9رييذادَب يب ضرايط   مرتجط ثب يثٍ ضًاَذ حسبثرس وسجتدر تمبم مراحل حسبثرسي َطيبر ثًدن 

دس رشیهبى حسبثشسهی، اسصیهبثی     ثیطهتش ضهَاّذ حسبثشسهی    كسهت ثهب  كِ  ، دس هَاسدی315قجق استبًذاسد  .7 –ت

 فیه خكهش تحش اص خهَد   یبثیه دس اسص حسهبثشس هلهضم اسهت   ، گیهشد  قشاس ههی خكش تحت تبحیش حسبثشس اص 

اگهش  . ًوبیهذ   لیضهذُ سا تؼهذ    سیهضی ثشًبهِ یحسبثشس ّبی سٍشاسبس  يیٍ ثش ّوكٌذ  ذًظشیتزذ تیثباّو

 زهبد یا تیه اداههِ فؼبل  ِثه  تزهبسی ٍاحذ  ییتَاًب ًسجت ثِ  ػوذُ یذیتشد تَاًٌذیكِ ه سٍیذادّب یب ضشایكی

ی حسبثشسهی  ّهب  سٍشثش ارهشای   ذ، ػالٌٍُضذُ ثبض هطخعخكش تَسف حسبثشس   صیبثیاساص  پس، ذٌكٌ

ؾشٍست داضهتِ  خكشّبی تحشیف ثباّویت حسبثشس اص  اسصیبثیاست ثبصًگشی  هوکي 16دس ثٌذ  هزكَس

ی ّهب  سٍشٍ هیهضاى  ارهشا  ی ثٌهذ  صههبى تَاًهذ هبّیهت،    هیّوچٌیي ثبضذ. ٍرَد چٌیي سٍیذادّب یب ضشایكی 

الضاههبت ٍ   3318. اسهتبًذاسد  تأحیش قشاس دّهذ  سا تحتضذُ  اسصیبثیدس ثشخَسد ثب خكشّبی  الصمحسبثشسی 

 .هصشس كشدُ است هسئلِایي  دس خػَظسٌّوَدّبیی سا 

                                                 

 “(1393ضذٌ  ذوظریضذٌ )تجذ یابیارز یحسابرس با خطرَا یبرخًردَا” ،332استاوذارد  حسابرسی  .8
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 ان اجراييمذيرثررسي ارزيبثي 

 (01  ر 9 ثىذ حسبثرس وُب تًسط ي ثررسي  پطتًاوٍ  ن تحييل ي ي تجسيٍ ران اجراييمذيارزيبثي 

ِ  تزهبسی ٍاحهذ  اص تَاًهبیی   شاى ارشاییهذی اسصیبثی .8 – ت حسهبثشس اص  فؼبلیهت، ثخهص اغهلی ثشسسهی      ِهه ادا ثه

 است. هذیشاى ارشاییتَسف تذاٍم فؼبلیت  فشؼثکبسگیشی 

ِ  غهَستی پطتَاًِ اسصیبثی دس تحلیل  ٍ تزضیِ دس قجبلحسبثشس  .9 –ت ، تَسهف ههذیشاى ارشایهی اسائهِ ًطهَد      كه

ِ  شخی ضشایف،دس ث، ٍرَد ایيثب هسئَلیتی ًذاسد.  ِ  ػذم اسائه  َاًِپطهت  ثهِ ػٌهَاى   یلیت ػه تحلیهل   ٍ تزضیه

ثهَدى یهب ًجهَدى    هٌبسهت   دس خػهَظ حسهبثشس  گیشی  ًتیزِاص است هبًغ  هوکي هذیشاى ارشاییاسصیبثی 

ثشای هخهبل، دس  . ًطَدهزكَس دس ضشایف تَسف هذیشاى ارشایی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت  ثکبسگیشی

 تَاًٌهذ  هی اى ارشاییهذیشهٌبثغ هبلی ٍرَد داسد،  بت سَدآٍس ٍ دستشسی آسبى ثِػولی  هَاسدی كِ سبثصِ

حسهبثشس سا  ، حسبثشسهی  ّهبی  سٍشاگش سبیش ذ. ٌاًزبم دّ یلیت ػتحلیل  ٍ اسصیبثی خَد سا ثذٍى تزضیِ

 ّهبی  غهَست ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت دس تْیهِ  گیشی ًسجت ثِ هٌبست ثَدى ثشای ًتیزِ

دس ضشایف هزكَس، ثِ اًذاصُ كبفی هزبة كٌذ، دس ایٌگًَِ هَاسد هوکي اسهت ثشسسهی حسهبثشس اص    هبلی 

 ت ؿیلی غَست گیشد.   ّبی سٍشهٌبست ثَدى اسصیبثی هذیشاى ارشایی ثذٍى ارشای 

ثٌهذ   هكبثق الضامفؼبلیت،  ِداهثِ ا تزبسیاص تَاًبیی ٍاحذ  اى ارشاییهذیشضشایف، ثشسسی اسصیبثی سبیش دس  .11 – ت

جٌبی ه ه شٍؾبتثشسسی ثشای اسصیبثی،  اى ارشاییهذیشتَسف  ضذُ قیتَاًذ ضبهل ثشسسی فشآیٌذ  ، هی12

 ثبضذ.هَرَد ّب دس ضشایف  ثَدى ثشًبهِ ثشای اقذاهبت آتی ٍ ػولی اى ارشاییهذیشّبی  اسصیبثی ٍ ثشًبهِ

 (02ي  01ثىذَب   ر 9كًچك   تجبر  مالحظبت  بظ ياحذَب 

تَاًهبیی  اص  ه ػهلی است اسصیبثی  كَچک هوکي تزبسی ٍاحذّبی شاى ارشاییهذیهَاسد، اص سی دس ثسیب .11 –ت

اص  خهَد  اسهت ثهش آگهبّی ػویهق     ػهَؼ هوکهي   دس اههب  ادُ ثبضٌذ،اًزبم ًذاداهِ فؼبلیت  ِث تزبسیٍاحذ 

، قجهق الضاههبت ایهي    ّوهِ ایٌْهب   . ثهب ههَسد اًتظهبس تکیهِ كٌٌهذ    آتی  ّبیاًذاص ٍ چطن كست ٍكبس هَسدًظش

ههَسد  سا اداهِ فؼبلیت  ِث تزبسیٍاحذ تَاًبیی اص  اى ارشاییهذیشاست اسصیبثی  حسبثشس هلضم ، داستبًذاس

ههذت   ثلٌذتأهیي هبلی  دسثبسُ شاى ارشاییهذیثب  هزاكشُكَچک،  تزبسیٍاحذّبی  دس. قشاس دّذ ثشسسی

ضهَاّذ  ایهی ثهِ پطهتَاًِ    ادػبّبی ههذیشاى ارش  کِ،آًهطشٍـ ثش  تَاًذ سَدهٌذ ٍاقغ ضَد،یهذت ه هیبىٍ 

ثٌهذ  هٌهذسد دس  . ثٌبثشایي، الهضام  جبضذً یتزبس ٍاحذثب ضٌبخت حسبثشس اص هربیش هستٌذ كبفی تأییذ ضَد ٍ 

ثهشای هخهبل   ، است هوکي یبثیگستشش دٍسُ اسص ثشای اى ارشاییهذیشاص حسبثشس دسخَاست  هجٌی ثش 13
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 س بسضهْبی قشاسدادّهب یهب   ، ثهشای هخهبل   ػولیهبتی ضهَد؛  هستٌذات سی ٍاسرَ ٍ  ٍ ، پشسهزاكشُقشیق  اص

 اص ًظش ػولی ثَدى آًْب اسصیبثی ضَد ٍ یب ثِ تشتیت دیگشی تأییذ گشدد.  ،هشثَـ ثِ سبل)ّبی( ثؼذ فشٍش

اغلت ثشای تذاٍم فؼبلیت ایي قجیهل ٍاحهذّب    هبلک -ذیشه ستوشه حوبیتدس ٍاحذّبی تزبسی كَچک،  .12 –ت

، هبلهک  -اص ههذیش  ذ تزبسی كَچک، ثهب اسهتصشاؼ ٌّگ هت   حبیض اّویت است. دس هَاسدی كِ یک ٍاح

ِ  تزبسی هی ٍاحذاص  تأهیي هبلی ضذُ ثبضذ، ثبصپس ًگشفتي ایي ٍرَُ ای حهبیض اّویهت ثبضهذ.    تَاًهذ هسهئل

تَاًهذ ثهِ ایهي    ثشای هخبل، تذاٍم فؼبلیت یک ٍاحذ تزبسی كَچک كِ ثب هطکالت هبلی هَارِ است ههی 

ِ  پشداختهی  ّهبی  هبلک هَافصت كٌذ اٍلَیهت تسهَیِ ٍام  -هسئلِ ثستگی داضتِ ثبضذ كِ هذیش ٍاحهذ   ٍی ثه

دس ًَثت  ىدسیبفتی ٍاحذتزبسی اص ثبًکْب ٍ سبیش اػتجبسدٌّذگبى ٍ ثِ ً غ آًب ّبی تزبسی دس هصبیسِ ثب ٍام

ثهبًکی ٍاحهذ تزهبسی،     ّهبی  هبلهک ثهشای تؿهویي ٍام   -ثؼذی یهب اٍلَیهت پهبییٌتشی قهشاس گیهشد یهب ههذیش       

-د سا ثِ ػٌَاى ٍحیصِ دس گشٍ ثبًک قشاس دّذ. دس چٌهیي ضهشایكی، حسهبثشس ههی    ضخػی خَ ّبی داسایی

هبلهک كسهت   -تَاًذ ضَاّذ هستٌذ هٌبسجی سا دس خػَظ اٍلَیت تسَیِ ٍام یهب تؿهبهیي ضخػهی ههذیش    

تَاًذ تَاًهبیی  هبلک ٍاثستِ است، حسبثشس هی-ثیطتش هذیش كٌذ. دس هَاسدی كِ ٍاحذ تزبسی ثِ حوبیت

ی ای بی تؼْذاتص ثشاسبس تَافصٌبهِ هجٌبی حوبیت هَسد ثشسسی قشاس دّهذ. افهضٍى ثهش    ثشا هبلک سا-هذیش

ای كتجی دس خػَظ قیَد ٍ ضهشٍـ پیَسهت ایهي    هبلک ثخَاّذ تأییذیِ-تَاًذ اص هذیشایي، حسبثشس هی

 تَافصٌبهِ ٍ قػذ یب اقالع ٍی اص ایي هَؾَع اسائِ ًوبیذ.  

  ان اجراييمذيراز ارزيبثي  ديرٌ پس

سیضی ضهذُ  اػن اص ثشًبهِ ،ضذُثبیذ ًسجت ثِ اهکبى ٍقَع سٍیذادّبی ضٌبختِحسبثشس  ،11ثٌذ  هكبثق الضام .13 –ت

-یب ًطذُ یب ضشایكی كِ هوکي است پس اص دٍسُ تحت پَضص اسصیبثی هذیشاى ارشایی ٍاقهغ ضهَد ٍ ههی   

لی صیهش سهَال ثجهشد،    ههب  ّهبی  غَستتَاًذ هٌبست ثَدى ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت سا دس 

آًزب كِ ّشقذس سٍیذادّب یب ضشایف ثِ آیٌذُ دٍستشی هشثَـ ثبضٌذ، هیضاى اثْهبم ههشتجف ثهب     اص ثبضذ. ّطیبس

یبثذ، دس ثشسسی ایٌگًَِ سٍیهذادّب یهب ضهشایف، پهیص اص آًکهِ حسهبثشس اًزهبم        پیبهذّبی آًْب افضایص هی

هسبئل هشتجف ثب تذاٍم فؼبلیهت قبثهل هالحظهِ ثبضهذ.      ّبیطبًًِاقذاهبت ثیطتش سا هَسد تَرِ قشاس دّذ ثبیذ 

اگش ٍرَد چٌیي سٍیذادّب یب ضشایكی تطخیع دادُ ضًَذ، هوکي است حسبثشس ؾهشٍسی ثذاًهذ كهِ اص    

هذیشاى ارشایی ثخَاّذ اّویت ثبلصَُ آى سٍیذادّب یب ضشایف سا ثش اسصیبثی خَد اص تَاًبیی ٍاحهذ تزهبسی   

 كبسثشد داسًذ. 16ی هكشح ضذُ دس ثٌذ ّب سٍشس دٌّذ. دس ایي ضشایف، ثِ اداهِ فؼبلیت هَسد ثشسسی قشا

@ACCPress
 



 075استاودارد حسابرسي 

 تدايم فعاليت

 ( .... تجذيذ وظر ضذٌ 

 

18 

 

حسبثشسهی ثهِ    ّهبی  سٍشغیش اص پشس ٍ رَ اص هذیشاى ارشایی، حسهبثشس هسهئَلیتی ثهشای ارهشای سهبیش       .14 –ت

تَاًٌذ تشدیذ ػوذُ ًسجت ثِ تَاًهبیی ٍاحهذ تزهبسی ثهِ اداههِ      هٌظَس تطخیع سٍیذادّب یب ضشایكی كِ هی

-ای فشاتش اص دٍسُ اسصیبثی ضذُ تَسف هذیشاى ارشایی ایزبد كٌٌذ، ثِ ػْذُ ًهذاسد. ّوهبى  دٍسُفؼبلیت دس 

 ّهبی  غهَست ههبُ اص تهبسیخ    12ػٌَاى گشدیذ، دٍسُ اسصیبثی هذیشاى ارشایهی حهذاقل    13گًَِ كِ دس ثٌذ 

 هبلی است.  

 (05ثىذ  ر 9  الزم در غًرت تطخيع رييذادَب يب ضرايط  حسبثرسي َب ريش

  تَاًذ ضبهل هَاسد صیش ثبضذ:هی 16سَدهٌذ ثشای اًزبم الضام هٌذسد دس ثٌذ ی حسبثشسی ّب سٍش .15 –ت

 ًِصهذی، سهَد ٍ دیگهش پهیص     ّبی رشیبىثیٌی ٍ هزاكشُ ثب هذیشاى ارشایی دسثبسُ پیص تحلیل ٍ تزضی-

 .ّبی هبلی هشثَـثیٌی

 ِسیٍاحذ تزبدس دستشس ای  دٍسُ هیبى هبلی یّب غَستآخشیي  هزاكشُ دسثبسُ ٍ تحلیل ٍ تزضی. 

      هكبلؼِ ضشایف قشاسدادّبی تسْیالت هبلی دسیبفتی ٍ اًتطبس اٍساق هطهبسكت ٍ تؼیهیي ههَاسد احتوهبلی

 ًصؽ آًْب.  

 ِّبی ریشثف ٍاحذ تزبسی ثهِ  هكبلؼِ غَستزلسبت هزبهغ ػوَهی غبحجبى سْبم، ّیئت هذیشُ ٍ كویت

 أهیي هبلی.ضذُ دس خػَظ هطکالت تهٌظَس یبفتي ًکبت هكشح

 ادػبّهبی   دسثبسُ ٍرَد دػهبٍی حصهَقی   تزبسیٍاحذ حصَقی  اص هطبٍس رَ ٍ پشس ٍ  ُ ٍ  هكهشح ضهذ

 آحبس هبلی آًْب. ٍسدآثشهؼصَل ثَدى اسصیبثی هذیشاى ارشایی اص پیبهذّبی آًْب ٍ 

 حبلهج  اضخبظ ثب اضخبظ ٍاثستِ ٍ  ضذُ اًزبمٍرَد، ٍربّت قبًًَی ٍ قبثلیت ارشای تَافصْبی  تأییذ

ٍاحذ تزبسی ٍ تذاٍم آى ٍ اسصیبثی تَاًبیی هبلی ایي اضهخبظ دس تهأهیي ٍرهَُ    حوبیت هبلی اص  ایثش

  اؾبفی.  

 هطتشیبى. )اًزبم ًطذُ( ّبی ثبصخػَظ س بسش دس تزبسیٍاحذ ّبی  ثشًبهِ اسصیبثی 

  ثِ هٌظَس تطهخیع   هبلی ّبی غَستتبسیخ  اص پسسٍیذادّبی  هشثَـ ثِی حسبثشسی ّب سٍشارشای

دّذ یهب ثهِ ّشتشتیهت آى سا تحهت     دّبیی كِ تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت سا كبّص هیسٍیذا

 دّذ. تأحیش قشاس هی

 استصشاؼ. اهکبًبتٍرَد، ضشایف ٍ ك بیت  تأییذ 
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  ثشسسی آًْب هشارغ ًظبستیاقذاهبت هَرَد دس خػَظ كست گضاسضْبی ٍ. 

  ّب داسایی كٌبسگزاسی ّبی فشٍش، ٍاگزاسی یبثشًبهِتؼییي ك بیت حوبیت اص. 

 ة(-05ثىذ  ر 9ثرا  اقذامبت  تي   ان اجراييمذيرَب   ثروبمٍ ارزيبثي

 تَاًهذ ضهبهل  ضهذُ تَسهف ههذیشاى ارشایهی دس قبلهت اقهذاهبت آتهی ههی        تذاسک دیذُّبی  ثشًبهِ اسصیبثی .16 –ت

اؼ یب تزذیذ سهبختبس  ، استصشّب داساییكشدى  ًصذ ًظیش اقذاهبت شاى ارشایی دسثبسُ ایيهذیرَ اص  ٍ پشس

 اًذاختي هخبسد، یب افضایص سشهبیِ ثبضذ. تأخیش ، كبّص یب ثِّب ثذّی

 ان اجراييمذيرديرٌ ارزيبثي 

 :ذدّ سا اًزبم ّبی صیشتَاًذ هصبیسِ، حسبثشس هیح-16ضذُ دس ثٌذ  ی الضاهیّب سٍشثش  ػالٍُ .17 – ت

  ّب اقالػبت ػولکشد آى دٍسُیب ّبی اخیش  دٍسُهشثَـ ثِ  ضذُ ثیٌی پیصاقالػبت هبلی. 

  اقالػبت ػولکشد تب تبسیخ ثشسسی.  دٍسُ ربسی ثب  ضذُ یٌیث صیپاقالػبت هبلی 

پزیشش اٍلَیهت   قشیق اضخبظ حبلج اصهستوش  حوبیتضبهل  شاى ارشاییهذیدس هَاسدی كِ ه شٍؾبت  .18 – ت

ٍرَُ ٍ هٌبثغ هبلی، یب ؾوبًت ٍاحذ پبییٌتش دس تسَیِ هكبلجبت آًْب ًسجت ثِ سبیشیي، تؼْذ ثِ تضسیق ثیطتش 

ی ثشای تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت حبیض اّویت ثبضهذ، هوکهي   ّبی تزبسی است ٍ چٌیي حوبیت

است حسبثشس ًیبص ثِ دسخَاست تأییذیِ كتجی اص اضخبظ حبلج)اص رولِ كست تأییذیِ دس ههَسد قیهَد ٍ   

رِ قهشاس دّهذ ٍ ضهَاّذ الصم دس خػهَظ تَاًهبیی ایهي       ضشٍـ تَافصبت پطتَاًِ ایي حوبیتْب( سا هَسد تَ

 ی سا كست ًوبیذ. ّبی اضخبظ ثشای اًزبم چٌیي حوبیت

 ث(-05 ر 9 ثىذ تأييذيٍ كتجي

ثهِ ػٌهَاى    16ثٌذ هٌذسد دس فشاتش اص الضام سا  تأییذیِ كتجی خبغی هٌبست ثذاًذ كِاست  حسبثشس هوکي .19-ت

ثشای اقذاهبت آتی  اى ارشاییّبی هذیش س خػَظ ثشًبهِضذُ حسبثشس د كستحسبثشسی ضَاّذ  پطتَاًِ

 كست كٌذ.  ّب  ثب اسصیبثی تذاٍم فؼبلیت ٍ ػولی ثَدى ایي ثشًبهِ استجبـدس 



 075استاودارد حسابرسي 

 تدايم فعاليت

 ( .... تجذيذ وظر ضذٌ 

 

21 

 

 حسبثرس  َب گير  وتيجٍ

 جتبد يا تيفعبلادامٍ  ٍث تجبر ياحذ  ييتًاوب وسجت ثٍ  عمذٌ  ذيترد تًاوىذميرييذادَب يب ضرايطي كٍ  در ارتجبط ثب ثب اَميت يجًد اثُبم
  (08ي  07 ر 9 ثىذَب   ىذىك

ثههِ سٍیههذادّب یههب  اثْبهههبت هشثههَـ ثههِ ،1دس اسههتبًذاسد حسههبثذاسی “ اثْههبم ثههب اّویههت” كههبسثشد اغههكالح .21 –ت

 زهبد یا تیه اداههِ فؼبل  ِثه  تزهبسی ٍاحهذ   ییتَاًب ًسجت ثِ  ػوذُ یذیتشد تَاًٌذیكِ هاضبسُ داسد  ضشایكی

 .ذًضَ افطب هبلی یّب غَستٍ ثبیذ دس  ذٌكٌ

  ك بيت افطب در مًار  كٍ يجًد ايىهًوٍ رييذادَب ي ضرايط مطخع ضذٌ است ي اثُبمي ثباَميت يجًد دارد

ٍ احتوهبل  سٍیذادّب یب ضشایف   احش ثبلصَُهیضاى   كِ آیذهیٍرَد ثِ   دس هَاسدی  ثباّویت  اثْبم ،18ثٌذ قجق  .21 –ت

اسائهِ   ّهبی  چبسچَة دس) ثشای دستیبثی ثِ اسائِ هٌػ بًِ ت آًْبی هٌبسافطب  ثبضذ كِ ایْب ثِ گًٍَِقَع آً

، 18. قجق ثٌهذ  ؾشٍسی ثبضذسػبیت(  ّبی )دس چبسچَة هبلی ّبی غَستكٌٌذُ ًجَدى یب گوشاُهٌػ بًِ( 

گیشی دس هَسد ٍرَد یب ًجَد ایٌگًَِ هَاسد اثْبم ثب اّویت است، غشفٌظش اص ایٌکهِ  حسبثشس هلضم ثِ ًتیزِ

كٌذ یب خیش ٍ دس غَست اسائهِ تؼشی هی اص اثْهبم    گضاسضگشی هبلی هشثَـ آى سا تؼشیف هیآیب چبسچَة 

 ثب اّویت، ًحَُ تؼشیف آى دس چبسچَة هزكَس چگًَِ است.

، ههبلی  ّهبی  غَست ضذُ دس افطب اقالػبتآیب  است كِایي هَؾَع  حسبثشس هلضم ثِ تؼییي ،19ثٌذ قجق  .22-ت

دّذ یب خیهش. ّوچٌهیي حسهبثشس ثبیهذ هطهخع كٌهذ كهِ آیهب         هی سا پَضص 19ضذُ دس ثٌذ هسبئل هكشح

ك بیهت  هبت چبسچَة گضاسضگشی هبلی هشثَـ ضذُ دس هَسد اثْبم ثباّویت ثب تَرِ ثِ الضااقالػبت افطب

   داسد یب خیش.

 (15ر 9 ثىذ   يجًد وذارد ثباَميت ميامب اثُب مطخع ضذٌ است، ب ضرايطرييذادَب ي مًارد  كٍ يجًد ايىهًوٍ در ك بيت افطب

ثبیهذ ایهي هَؾهَع سا     21دس هَاسدی كِ ّیچگًَِ اثْبم ثباّویتی ٍرَد ًهذاسد، حسهبثشس قجهق ثٌهذ     حتی  .23 – ت

هَسد ثشسسهی قهشاس دّهذ كهِ آیهب ثهش هجٌهبی الضاههبت چهبسچَة گضاسضهگشی هشثهَـ، افطهبی كهبفی دس              

 جت ثهِ تَاًهبیی ٍاحهذ   تَاًٌذ تشدیهذ ػوهذُ ًسه   هبلی دس خػَظ سٍیذادّب یب ضشایكی كِ هی ّبی غَست

فؼبلیت ایزبد كٌٌذ، غَست گشفتِ است یب خیش. دس چبسچَة گضاسضگشی ههبلی هشثهَـ،    تزبسی ثِ اداهِ

 هوکي است افطبی هَاسد صیش الضاهی ضذُ ثبضذ:  

 ،سٍیذادّب یب ضشایف اغلی 

 تزهبسی  ٍاحذ  ثب تَاًبیی دس استجبـ هزكَسسٍیذادّب یب ضشایف  اّویت اسصیبثی هذیشاى ارشایی اص هیضاى

 ،دس ای بی تؼْذاتص
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 ِیبیف هزكَساحش سٍیذادّب یب ضشا اى ارشایی ثشای كبّصّبی هذیش ثشًبه ، 

 اًزهبم   اداهِ فؼبلیت ِث تزبسیتَاًبیی ٍاحذ شاى ارشایی كِ دس ساستبی اسصیبثی ػوذُ هذی ّبی قؿبٍت

 .ضذُ است

 َب  حسبثرس ثر گسارش ي گير   ثبر وتيجٍ

 (10 ر 9 ثىذ  تذايم فعبليت  حسبثذار  مجىب مىبست وجًدن ثکبرگير 

ُ  هجٌهبی حسهبثذاسی تهذاٍم فؼبلیهت     ثکبسگیشی ثب هبلی  یّب غَستاگش  .24 –ت ِ  ثبضهذ  تْیهِ ضهذ  قؿهبٍت  ، اههب ثه

 ّهبی  غهَست حسبثشس ثبیذ ًسهجت ثهِ   جبضذ، ًهٌبست هبلی  یّب غَستتْیِ دس  ثکبسگیشی آىحسبثشس، 

یٌکِ دس خػَظ هٌبست ثهَدى ثکهبسگیشی ایهي فهشؼ، افطهبی      هبلی ًظش هشدٍد اظْبس كٌذ، غشفٌظش اص ا

 هبلی غَست گشفتِ است یب خیش. ّبی غَستهٌبسجی دس 

اى ههذیش هٌبسهت ًیسهت،   هَرهَد  دس ضهشایف  هجٌبی حسهبثذاسی تهذاٍم فؼبلیهت     كِ است بدُ اص دس هَاسدی .25 –ت

دس چٌهیي   .ثبضهٌذ هی( تػ یِ هجٌبی ربیگضیي )هبًٌذ هجٌبیاسبس  هبلی ثش یّب غَستثِ تْیِ  هلضم ارشایی

قبثهل  هَرهَد  دس ضهشایف  رهبیگضیي  حسهبثذاسی  گیشی كٌذ كِ هجٌهبی  ًتیزِ ضشایكی اگش حسبثشس چٌیي

تْیِ ضذُ ثب ثکبسگیشی هجٌهبی حسهبثذاسی    هبلی ّبی غَست حسبثشسی تَاًذهیحسبثشس  ، پزیشش است

ههبلی یبدضهذُ، اظْهبسًظش     یّهب  غهَست ربیگضیي سا اًزبم دّذ. حسبثشس هوکي اسهت ثتَاًهذ ًسهجت ثهِ     

ِ هجٌهبی حسهبثذای   افطبی كبفی دس هَسد ایٌکِ  ِهطشٍـ ث ًطذُ اسائِ كٌذ،تؼذیل ِ  ثکبسگشفته  ضهذُ دس تْیه

، غَست گشفتِ ثبضذ، اهب هوکي است افضٍدى یک ثٌذ تأكیذ ثهش هكلهت خهبظ سا قجهق     هبلی ّبی غَست

ُ  دس گضاسش حسبثشس ؾشٍسی ثذاًذ تب ثِ ایي ٍسهیل  716استبًذاسد  كٌٌهذگبى سا ثهِ هجٌهبی    ِ تَرهِ اسهت بد

  حسبثذاسی ربیگضیي ٍ دالیل ثکبسگیشی آى رلت كٌذ.  

 در مًرد تذايم فعبليت يجتًد دارد ثباَميت  ياثُبم ضرايطي كٍ عيي رغم يجًدمجىب  حسبثذار  تذايم فعبليت  مىبست ثًدن ثکبرگير 

 (12ي  11 ر 9 ثىذَب  

ُ  ی هبلی ّب غَستثشای دسک  هْن ایهسئلِتطخیع اثْبم ثباّویت،  .26 –ت  . ثبضهذ ههی كٌٌهذگبى  تَسهف اسهت بد

دس ثباّویهت   یكهِ اثْهبه   ٍاقؼیهت اضهبسُ ثهِ ایهي     ثهشای   ای اص گضاسش حسبثشسثخص رذاگبًِ ختػبظا

 كٌذ. هی ّطیبسسا ًسجت ثِ ایي ضشایف كٌٌذگبى  است بدُ تذاٍم فؼبلیت ٍرَد داسد، ثب استجبـ

گضاسش حسبثشس دس استجبـ ثب تذاٍم فؼبلیهت اسائهِ ضهذُ    اص  یی تطشیحیّب هخبل ،سدیَست ایي استبًذاپدس  .27-ت

 است.  
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دس ّهش یهک اص ضهشایف تَغهیف ضهذُ اسائهِ       دس گضاسش حسهبثشس   ی كِ ثبیذحذاقل اقالػبت ،22ثٌذ دس  .28-ت

اسائهِ   اقالػبت هزكَس ثشای تکویل ثیطتشی سااقالػبت  تَاًذی. حسبثشس ههطخع گشدیذُ است ،ضَد

 هَاسد صیش سا تَؾیح دّذ:ثتَاًذ  هخبل ِ ػٌَاىث كٌذ تب

  ِی ههبلی تَسهف   ّب غَستثباّویت ثشای دسک  یاثْبه ٍرَدایٌک ُ ِ  ،كٌٌهذگبى  اسهت بد ای هْهن   هسهئل

 ، یب9ضَدتلصی هی

  ِ(1-)سک: ثٌذ ت شخَسد ضذُ استدس حسبثشسی ث چگًَِ هسئلِ ایي ثبایٌک 

 (22)سک: ثٌذ  یهبل یهاصورتدس  تیاثْبم ثباّوكبفی  یافطب

ثشای ههَاسدی اسهت كهِ حسهبثشس      اص گضاسش حسبثشس ایًوًَِ ،پیَست ایي استبًذاسد 1 هخبل تطشیحی .29 –ت

ضَاّذ حسبثشسی كبفی ٍ هٌبست دس هَسد هٌبست ثَدى ثکبسگیشی هجٌهبی حسهبثذاسی تهذاٍم فؼبلیهت دس     

ثب اّویت دس خػهَظ تهذاٍم    یْبهی هبلی تَسف هذیشاى ارشایی كست كشدُ است، اهب اثّب غَستتْیِ 

ی هبلی غَست گشفتِ اسهت. دس پیَسهت اسهتبًذاسد    ّب غَستافطبی كبفی آى دس فؼبلیت ٍرَد داسد كِ 

ّهبی قبثهل اسهت بدُ دس گهضاسش حسهبثشس دس      ثٌذییی تطشیحی اص رولِّب هخبل)تزذیذ ًظشضذُ...(،  711

حسهبثشس دس استجهبـ ثهب تهذاٍم فؼبلیهت       ٍاحذّبی تزبسی ثِ هٌظَس تَغیف هسؤلیت ّیئت هذیشُ ٍ توبم

  اسائِ ضذُ است.  

 ی هبلیّب غَستثب اّویت ًسجت ثِ تذاٍم فؼبلیت دس اثْبم كبفی ًجَدى افطبی 

ثهب   ثهِ تشتیهت   یی اص گهضاسش حسهبثشس  ّهب  هخهبل ضهبهل  پیَسهت ایهي اسهتبًذاسد،     3ٍ  2 ی تطشیحیّب هخبل .31 –ت

كِ حسبثشس ضَاّذ حسبثشسهی كهبفی ٍ هٌبسهت     است دس هَاسدی -هشدٍداظْبسًظشاظْبسًظش هطشٍـ ٍ 

ی هبلی تَسهف ههذیشاى   ّب غَستدسثبسُ هٌبست ثَدى ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت دس تْیِ 

 ارشایی كست كشدُ است، اهب افطبی كبفی دس هَسد اثْبم ثباّویت غَست ًگشفتِ ثبضذ. 

ِ     ّب تغَساثْبم كِ ثشای  هتؼذد غَست ٍرَد هَاسددس  .31 –ت ػوهذُ   ،ٍاحهذ  ی ههبلی ثهِ ػٌهَاى یهک هزوَػه

ی ههبلی  ّب غَستًسجت ثِ ػذم اظْبسًظش  ،دس هَاسد ثسیبس ًبدسحسبثشس هوکي است ، ذًضَ هحسَة هی

                                                 

 4ىذ ، ب“بىذَای تأویذ بر مطلب خاظ ي سایر بىذَای تًضیحی در گسارش حسابرس مستمل”، 726استاوذارد حسابرسی  .9
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ُ    715اسهتبًذاسد  دس  هٌبسهت ثذاًهذ.  ، 22ثٌهذ   ضذُ دسدسد هكبلت ػٌَاىثِ ربی  سا  ،(...)تزذیهذ ًظهش ضهذ

 .ضذُ استِ ایي هَؾَع اسائ دس خػَظ ّبی الصمسٌّوَد

 (23ٍ  22)سک: ثٌذّبی  ًظبستیهشارغ سسبًی ثِ  اقالع

گهضاسش خهَد   هسهبئل ههشتجف ثهب تهذاٍم فؼبلیهت سا دس      ، اضبسُ ثِ تزبسیٌّگبهی كِ حسبثشس یک ٍاحذ  .32 –ت

ًیهض دس ایهي   سا هشثَـ  ًظبستی ثِ هشارغسسبًی  ٍظی ِ اقالعحسبثشس ، هوکي است كٌذتلصی هیؾشٍسی 

   داضتِ ثبضذ.ثِ ػْذُ ي ٍ هصشسات قجق قَاًیصهیٌِ 

تحهت  گسهتشش دٍسُ   بیه  تیه ثهِ اداههِ فؼبل   تزبسیٍاحذ  ییتَاًب یبثیاسص یثشا  اى ارشاییهذیش  توبیل  ػذم

 یبثیاسصپَضص 

كٌهذ كهِ    دسخَاسهت حسبثشس ثش ایي ثبٍس ثبضذ كِ ثبیذ اص هذیشاى ارشایی ، هوکي است هَاسدثشخی  دس .33 –ت

گسهتشش   كٌٌهذ یهب دٍسُ تحهت پَضهص اسصیهبثی سا     اسصیهبثی   ی تذاٍم فؼبلیهت سا تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثشا

اظْبس ًظش هطهشٍـ یهب   هوکي است اسائِ ثبضٌذ، ًذاضتِ ثِ اًزبم ایي كبس  شاى ارشایی توبیلیاگش هذی .دٌّذ

سهت دسثهبسُ   بهٌبست ثبضذ، صیشا كست ضَاّذ حسبثشسی كهبفی ٍ هٌ ػذم اظْبسًظش دس گضاسش حسبثشس 

ِ ّب غَستٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت دس تْیِ ثکبسگیشی هج -ی هبلی تَسف هذیشاى ارشایی، ًظیش ثشًبهه

 .، هصذٍس ًیستٌذُدّّبی هذیشاى ارشایی دس ایي خػَظ یب ٍرَد ػَاهل تخ یف
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 پيًست9

 (32-تي  29-تي بىذَای  27-ت)ر.ن: بىذ 

 با تذايم فؼالیت ارتباطاز گسارش حسابرس در  ی تطریحیَا مثال

هَاسدی كِ حسبثشس ثِ ایهي ًتیزهِ سسهیذُ     دسًطذُ اظْبسًظش تؼذیلگضاسش حسبثشس ثب  :1 تطشیحی هخبل

دس ایهي هَؾهَع    كهبفی  یٍ افطهب  دس خػَظ تذاٍم فؼبلیت ٍرهَد داسد  ثب اّویت یاثْبه است كِ

 .غَست گشفتِ است هبلیی ّب غَست

سبثشس ثِ ایي ًتیزِ سسیذُ است هَاسدی كِ ح دساظْبسًظش هطشٍـ گضاسش حسبثشس ثب  :2 هخبل تطشیحی

ی ههبلی ثهِ دلیهل افطهبی     ّهب  غهَست ٍ  دس خػَظ تذاٍم فؼبلیهت ٍرهَد داسد  ثباّویت  یاثْبه كِ

 .ایي اثْبم، تحشیف ضذُ است ًبكبفی

هَاسدی كِ حسبثشس ثِ ایي ًتیزِ سسهیذُ اسهت   دس اظْبسًظش هشدٍد گضاسش حسبثشس ثب  :3 هخبل تطشیحی

ی هبلی، افطبی كبفی دس استجهبـ  ّب غَستداسد ٍ دس  ٍرَد )اسبسی( شٍ فشاگیكِ اثْبهی ثب اّویت 

  ثب آى اثْبم غَست ًگشفتِ است.
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ًطذُ دس هَاسدی كِ حسبثشس ثِ ایي ًتیزهِ سسهیذُ   گضاسش حسبثشس ثب اظْبسًظش تؼذیل -1هخبل تطشیحی 

هَؾهَع دس   است كِ اثْبهی ثب اّویت دس خػَظ تذاٍم فؼبلیت ٍرهَد داسد ٍ افطهبی كهبفی ایهي    

 ی هبلی غَست گشفتِ است.ّب غَست

 ه شٍؾبت:

  اص یهک چهبسچَة اسائهِ هٌػه بًِ     دس ثَسس كِ ضذُ ی هبلی یک ضشكت پزیشفتِّب غَستهزوَػِ كبهل

دس  611حسبثشسی هزكَس، حسبثشسی گشٍُ ًیست )یؼٌهی اسهتبًذاسد    كٌذ، حسبثشسی ضذُ است.است بدُ هی

 ایي حسبثشسی كبسثشدی ًذاسد(.

 چهبسچَة ثهب هصبغهذ    حسهبثذاسی )یهک   ی هبلی تَسف ّیئت هذیشُ ضشكت قجق اسهتبًذاسدّبی  بّ غَست

 ػوَهی( تْیِ ضذُ است.

 َلیت ّیئت هذیشُ دس قجبل ّب هسئ  دس قشاسداد حسبثشسی تَغیف ضذُ است.   211ی هبلی قجق استبًذاسد ّب غَستی 

 ًطذُ هٌبست است.اظْبس تؼذیل كست ضذُ ِث ایي ًتیزِ سسیذُ است كِ حسبثشسی حسبثشس ثش اسبس ضَاّذ 

 الضاهبت اخالقی هشثَـ،   ِ ای ربهؼهِ حسهبثذاساى سسهوی    كِ دس حسبثشسی ثکبس سفتِ است، آییي سفتهبس حشفه

 است.   05ایشاى

       حسبثشس ثش اسبس ضَاّذ كست ضذُ ثِ ایي ًتیزِ سسیذُ است اثْبهی ثباّویهت دس استجهبـ ثهب سٍیهذادّب یهب

تَاًبیی ضشكت ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌذ، ٍرَد داسد. افطبی  ًسجت ثِتَاًذ تشدیذی ػوذُ ضشایكی كِ هی

 است. غَست پزیشفتِی هبلی ّب غَستاثْبم ثباّویت دس كبفی 

  سسبًی ضذُ است.اقالع 711هسبئل ػوذُ حسبثشسی قجق استبًذاسد 

 آى هطبّذُ  حسبثشس پیص اص تبسیخ گضاسش خَد، سبیش اقالػبت سا كست كشدُ ٍ تحشیف ثب اّویتی سا دس

 ًکشدُ است.

 ٍَُلیتی هبلی، ّب غَستثش حسبثشسی  حسبثشس، ػال ًیض قجقّب هسئ ًیي ِث ػْذُ داسد. ی گضاسضگشی دیگشی  َا  ق

                                                 

ای س ازمان حسابرس ی   ٍ تًسط سازمان حسابرسی اوجام ضًد، بٍ آییه رفتار حرف بذیُی است در غًرتیىٍ حسابرسی ياحذ تجاری .12
 ضًد. اضارٌ می
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 گسارش حسبثرس مستال

 ثٍ مجمع عمًمي عبد  غبحجبن سُبم ضركت ومًوٍ  سُبمي عبم(

   مبليَب غًرتگسارش وسجت ثٍ 

 اظُبروظر 

ِ   ّب غَست ٍ  14×2اسه ٌذ   29)سهْبهی ػهبم( ضهبهل غهَست ٍؾهؼیت ههبلی ثهِ تهبسیخ          ی ههبلی ضهشكت ًوًَه

ی ًصهذی ثهشای سهبل ههبلی     ّهب  رشیبىی سَد ٍ صیبى، سَد ٍ صیبى ربهغ، ترییشات دس حصَق هبلکبًِ، ٍ ّب غَست

 تب ... تَسف ایي هؤسسِ، حسبثشسی ضذُ است. 1ی تَؾیحی ّب یبدداضتهٌتْی ثِ تبسیخ هضثَس، ٍ 

 ِ ( دس تههبسیخ ػهبم ضهذُ، ٍؾهؼیت هههبلی ضهشكت ًوًَهِ )سهْبهی       ی ههبلی یهبد  ّههب َستغه ًظهش ایهي هؤسسهِ،     ثه

هضثَس، اص توهبم   ی ًصذی آى سا ثشای سبل هبلی هٌتْی ثِ تبسیخّب رشیبى، ٍ ػولکشد هبلی ٍ 14×2 اس ٌذ 29

 .دّذ ًطبى هیّبی ثباّویت، قجق استبًذاسدّبی حسبثذاسی، ثِ ًحَ هٌػ بًِ   رٌجِ

 مجىب  اظُبروظر

ِ ی ّهب  هسهئَلیت قجق استبًذاسدّبی حسبثشسی اًزهبم ضهذُ اسهت.     ایي هؤسسِ یحسبثشس قجهق ایهي    هؤسسه

تَغهیف ضهذُ اسهت. ایهي     ی ههبل  یّب غَست یحسبثشسدس  حسبثشس یّب هسئَلیتّب دس ثخص  استبًذاسد

، هستصل اص ضشكت  ًوًَِ )سهْبهی  ربهؼِ حسبثذاساى سسوی ایشاى ای هَسسِ قجق الضاهبت آییي سفتبس حشفِ

ی اخالقی خَد سا قجق الضاهبت هزكَس اًزبم دادُ است. ایهي هَسسهِ اػتصهبد    ّب هسئَلیتم( ثَدُ ٍ سبیش ػب

 ضذُ ثِ ػٌَاى هجٌبی اظْبسًظش حسبثشس كبفی ٍ هٌبست است. داسد كِ ضَاّذ حسبثشسی كست

 ثب تذايم فعبليت ارتجبطاثُبم ثب اَميت در 

ًوبیهذ كهِ ًطهبى    رلت هی یهبل یّب غَست....  یحیتَؾًظش هزوغ ػوَهی غبحجبى سْبم سا ثِ یبدداضت 

هیلیهَى  ... شاثهش  ث 14×2اس ٌذ  29ثشای سبل هبلی هٌتْی ثِ  ًوًَِ )سْبهی ػبم( ضشكتصیبى خبلع دّذ هی

 آى ی رهبسی ّهب  داسایهی  اص تشثیطه سیهبل  هیلیَى ...  هجلغ ضشكتی ربسی ّب ثذّیتبسیخ  آىٍ دس  ثَدُسیبل 

ایي سٍیهذادّب یهب ضهشایف    است  ضذُثیبى  ی هبلیّب غَست....  ضت تَؾیحییبددادس كِ  گًَِّوبى است.

-ثباّویت ٍرَد داسد كِ هی یذ كِ اثْبهدًّطبى هیهزكَس ّوشاُ ثب سبیش هسبئل هكشح ضذُ دس یبدداضت 

احش ه بد ایهي  هؤسسِ دس اظْبسًظش ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌذ.  ضشكتتَاًبیی  ًسجت ثِتَاًذ تشدیذی ػوذُ 

  .ًطذُ استتؼذیل  ،ثٌذ
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 مسبئل عمذٌ حسبثرسي

 یههبل  یّهب  غَست یحسبثشس، دس حسبثشس یا است كِ ثِ قؿبٍت حشفِ یهسبئل ،یهٌظَس اص هسبئل ػوذُ حسبثشس

 کیثِ ػٌَاى  یهبل یّب غَست یهسبئل دس چبسچَة حسبثشس يیثَدُ است. ا تیاّو يیطتشیث یداسا ،یدٍسُ ربس

ًسهجت ثهِ    یا ظش ًسجت ثِ آًْب، هَسد تَرِ قشاس گشفتِ است، ٍ اظْبسًظش رذاگبًِهزوَػِ ٍاحذ، ٍ ثِ هٌظَس اظْبسً

هسبئل صیش  ضذُ دس ثخص اثْبم ثب اّویت دس استجبـ ثب تذاٍم فؼبلیت،ػالٍُ ثش هسئلِ هكشح .ضَد یهسبئل اسائِ ًو يیا

 :اًذُضَد، تؼییي ضذسسبًی هیثِ ػٌَاى هسبئل ػوذُ حسبثشسی كِ دس گضاسش حسبثشس اقالع

   [ضَدتَغیف هی 711]دس ایي قسوت، ّش یک اص هسبئل ػوذُ حسبثشسی قجق استبًذاسد

 سبير ارالعبت

 -ضهَد  )تزذیذًظش ضذُ ...( اًزبم هی 721]گضاسضگشی دس هَسد سبیش اقالػبت قجق الضاهبت گضاسضگشی استبًذاسد 

 ارؼِ ضَد.[)تزذیذًظشضذُ ...( هش 721استبًذاسد  2دس پیَست  1ثِ هخبل تطشیحی 

   مبليَب غًرتقجبل  مسئًليت َيئت مذيرٌ در

هٌهذسد   1ثِ هخبل تطشیحی  -ضَداًزبم هی )تزذیذ ًظش ضذُ...( 711]دس ایي خػَظ، گضاسضگشی قجق استبًذاسد 

 )تزذیذ ًظش ضذُ...( هشارؼِ ضَد. [ 711دس استبًذاسد 

   مبليَب غًرت  حسبثرس در حسبثرسي َب مسئًليت

هٌهذسد   1ثِ هخبل تطشیحی  -ضَد)تزذیذ ًظش ضذُ...( اًزبم هی 711گضاسضگشی قجق استبًذاسد  ]دس ایي خػَظ،

 هشارؼِ ضَد.[ 711دس استبًذاسد 

 گسارش در مًرد سبير السامبت قبوًوي ي مارراتي

هٌهذسد   1ثِ هخبل تطهشیحی   -ضَد)تزذیذ ًظش ضذُ...( اًزبم هی 711دس ایي خػَظ،گضاسضگشی قجق استبًذاسد ]

 [)تزذیذ ًظش ضذُ...( هشارؼِ ضَد. 711استبًذاسد  دس

 ًبم هذیش هسئَل كبس ٍ ضشیک یب فشد ٍارذ ضشایف دیگشی دس هَسسِ  

 ]اهؿبی هذیش هسئَل كبس ٍ ضشیک یب فشد ٍارذ ضشایف دیگشی دس هَسسِ[

 ]تبسیخ گضاسش حسبثشس[

 ضَد[ هیدس سشثشگ هؤسسِ حسبثشسی دسد  هؼوَالًه  ]ًطبًی حسبثشس
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گضاسش حسبثشس ثب اظْبسًظش هطشٍـ دس هَاسدی كِ حسبثشس ثِ ایي ًتیزِ سسیذُ است -2تطشیحی  هخبل

ی ههبلی ثهِ دلیهل افطهبی     ّهب  غهَست كِ اثْبهی ثباّویت دس خػَظ تذاٍم فؼبلیهت ٍرهَد داسد ٍ   

 ًبكبفی ایي اثْبم، تحشیف ضذُ است.

 مفريضات:

  اص یک چهبسچَة اسائهِ هٌػه بًِ    َسس كِ دس ثضذُ  ی هبلی یک ضشكت پزیشفتِّب غَستهزوَػِ كبهل

دس  611حسبثشسی هزكَس، حسبثشسی گشٍُ ًیست )یؼٌهی اسهتبًذاسد    كٌذ، حسبثشسی ضذُ است.است بدُ هی

 ایي حسبثشسی كبسثشدی ًذاسد(.

 چهبسچَة ثهب هصبغهذ   حسهبثذاسی )یهک   ی هبلی تَسف ّیئت هذیشُ ضشكت قجق اسهتبًذاسدّبی  ّب غَست 

 ػوَهی( تْیِ ضذُ است.

 دس قهشاسداد حسبثشسهی تَغهیف     211ی هبلی قجهق اسهتبًذاسد   ّب غَستی ّیئت هذیشُ دس قجبل ّب َلیتهسئ

 ضذُ است.  

    ِ ای ربهؼهِ حسهبثذاساى سسهوی    الضاهبت اخالقی هشثَـ كِ دس حسبثشسی ثکبس سفتِ است، آیهیي سفتهبس حشفه

 است.   11ایشاى

   اثْهبهی ثباّویهت دس استجهبـ ثهب     كهِ  سهت  كست ضذُ ِث ایهي ًتیزهِ سسهیذُ ا   حسبثشسی حسبثشس ثش اسبس ضَاّذ

ذ، ٍرهَد  ٌه تَاًبیی ضهشكت ثهِ اداههِ فؼبلیهت ایزهبد كٌ      ًسجت ِث ذ تشدیذی ػوذٌُتَاًسٍیذادّب یب ضشایكی كِ هی

دسیهبفتی ٍ سشسسهیذ تسهْیالت ههزكَس      ههبلی  تسْیالت هجلغِث ی هبلی، ّب غَست... یبدداضت تَؾیحیدس . داسد

احهش افهضایص تسهْیالت ضهشكت یهب دستشسهی ضهشكت ثهِ          ی هبلی ِثّب غَست دسثب ٍرَد ایي، اضبسُ ضذُ است. 

بهی ثباّویت است اضبسُتسْیالت ثیطتش یب ایٌکِ   .  ای ًطذُ استچٌیي ٍؾؼیتی گَیبی اْث

 ثهب اّویهت اسهت. ثهِ دلیهل ایٌکهِ احهش         یحبٍی تحشی  ،ی هبلی ثذلیل افطبی ًبكبفی اثْبم ثباّویتّب غَست

اسائهِ  غیش فشاگیش اسهت، اظْهبسًظش هطهشٍـ     لیٍی هبلی ثب اّویت ّب غَستیت ثش افطبی ًبكبفی اثْبم ثباّو

 ضذُ است.

                                                 

ای س ازمان حسابرس ی    تًسط سازمان حسابرسی اوجام ضًد، بٍ آییه رفتار حرفٍ بذیُی است در غًرتیىٍ حسابرسی ياحذ تجاری .11
 ضًد. اضارٌ می
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  سسبًی ضذُ است.اقالع 711هسبئل ػوذُ حسبثشسی قجق استبًذاسد 

 ِشیسهب ”گهشٍُ ٍ ضهشكت ضهذُ اسهت،      یههبل  یّهب  غهَست كِ سجت اظْهبسًظش هطهشٍـ ًسهجت ثهِ      ای هسئل 

 .دّذ یقشاس ه شیتحت تأح ضیسا ً“ اقالػبت

 ٍُقهَاًیي ثهِ    ی گضاسضهگشی دیگهشی ًیهض قجهق    ّهب  هسئَلیتی هبلی، ّب غَستثش حسبثشسی  حسبثشس، ػال

 ػْذُ داسد.

 

 ش حسبثرس مستالرگسا

 ثٍ مجمع عمًمي عبد  غبحجبن سُبم ضركت ومًوٍ  سُبمي عبم(

   مبليَب غًرتگسارش وسجت ثٍ 

 اظُبروظر مطريط

ی ّهب  غهَست ٍ  14×2اس ٌذ  29َست ٍؾؼیت هبلی ثِ تبسیخ ی هبلی ضشكت ًوًَِ)سْبهی ػبم( ضبهل غّب غَست

ی ًصذی ثهشای سهبل ههبلی هٌتْهی ثهِ تهبسیخ       ّب رشیبىسَد ٍ صیبى، سَد ٍ صیبى ربهغ، ترییشات دس حصَق هبلکبًِ، ٍ 

 تب ... تَسف ایي هؤسسِ، حسبثشسی ضذُ است. 1ی تَؾیحی ّب یبدداضتهضثَس، ٍ 

ضهذُ،   ی ههبلی یهبد  ّهب  غهَست د هٌهذسد دس ثٌهذ هجهبًی اظْهبسًظش هطهشٍـ،      استخٌبی آحبس هَس ًظش ایي هؤسسِ، ثِ ثِ

ی ًصهذی آى سا  ّهب  رشیهبى ٍ ػولکهشد ههبلی ٍ    14×2 اسه ٌذ  29یخ ٍؾؼیت هبلی ضشكت ًوًَِ )سْبهی ػبم( دس تبس

ِ ، قجق استبًذاسدّبی حسهبثذاسی ّبی ثباّویت،  ثشای سبل هبلی هٌتْی ثِ تبسیخ هضثَس، اص توبم رٌجِ َ  ثه ِ هٌػه بً  ًحه

 دّذ. ًطبى هی

 مطريط اظُبروظر يوبجم

كِ هكبثق آى تسهْیالت   است ضذُ ی هبلی، سشسسیذ ٍ هجلغ تسْیالت هبلی افطبّب غَست... یبدداضت تَؾیحی  دس

ثبیذ ثبصپشداخت ضَد. ضشكت تب تبسیخ تْیِ ایي گضاسش ًتَاًستِ اسهت   14×3 اسدیجْطت 21ضذُ دس تبسیخ هبلی یبد

دٌّذُ اثْهبهی ثباّویهت   كٌذ. ایي ضشایف ًطبى آى سا ربیگضیي یذ كٌذ یب تسْیالت رذیذتسْیالت هزكَس سا توذی

ضشكت ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌذ. افطبی كبفی ایهي هَؾهَع دس   تَاًذ تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی است كِ هی

 ی هبلی غَست ًگشفتِ است.ّب غَست
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ی هؤسسهِ قجهق ایهي اسهتبًذاسدّب     ّب هسئَلیتم ضذُ است. حسبثشسی ایي هؤسسِ قجق استبًذاسدّبی حسبثشسی اًزب

ی تَغیف ضذُ است. ایي هؤسسِ قجق آیهیي سفتهبس   هبل یّب غَست یحسبثشس دسحسبثشس  یّب هسئَلیتدس ثخص 

ی اخالقهی سا قجهق   ّب هسئَلیت)سْبهی ػبم( است ٍ سبیش  ای حسبثذاساى سسوی ایشاى، هستصل اص ضشكت ًوًَِ حشفِ

ضهذُ ثهِ ػٌهَاى هجٌهبی      اًزبم دادُ است. ایي هَسسِ اػتصبد داسد كهِ ضهَاّذ حسبثشسهی كسهت     ایي الضاهبت هزكَس

   اظْبسًظشهطشٍـ كبفی ٍ هٌبست است.

 سبير ارالعبت 

)تزذیهذًظش ضهذُ...( اًزههبم    721قجهق الضاههبت گضاسضهگشی اسههتبًذاسد     “اقالػههبت شیسهب ”]گضاسضهگشی دس ههَسد   

 شیسب”ثخص  ثٌذ)تزذیذًظش ضذُ...( هشارؼِ ضَد. آخشیي  721تبًذاسد اس 2دس پیَست  4ثِ هخبل تطشیحی  -ضَد هی
سا  “اقالػبت شیسب”ثشای تَغیف هسئلِ خبغی كِ هَرت اظْبسًظش هطشٍـ ضذُ ٍ  4دس هخبل تطشیحی  “اقالػبت

 دّذ، دسد ضذُ است.[ ًیض تحت تأحیش قشاس هی

 مسبئل عمذٌ حسبثرسي

ی ههبلی  ّهب  غَستای حسبثشس، دس حسبثشسی  ت كِ ثِ قؿبٍت حشفِهٌظَس اص هسبئل ػوذُ حسبثشسی، هسبئلی اس

ی ههبلی ثهِ ػٌهَاى یهک     ّب غَستاًذ. ایي هسبئل دس چبسچَة حسبثشسی  دٍسُ ربسی، داسای ثیطتشیي اّویت ثَدُ

ی ههبلی، ههَسد تَرهِ ٍ سسهیذگی قهشاس گشفتهِ اسهت ٍ        ّهب  غهَست هزوَػِ ٍاحذ، ٍ ثِ هٌظَس اظْبسًظش ًسجت ثهِ  

ضهَد. ػهالٍُ ثهش هسهبئل دسد ضهذُ دس ثخهص هجهبًی اظْهبسًظش          ای ًسجت ثِ ایي هسبئل اسائِ ًوهی  ًِاظْبسًظش رذاگب

 :اًذ ضَد، تؼییي ضذُ سسبًی هی هطشٍـ، هسبئل صیش ثِ ػٌَاى هسبئل ػوذُ حسبثشسی كِ دس گضاسش حسبثشس اقالع

 [ضَد. تَغیف هی 711]دس ایي قسوت، ّش یک اص هسبئل ػوذُ حسبثشسی قجق استبًذاسد 

   مبليَب غًرتقجبل  مسئًليت َيئت مذيرٌ در

هٌهذسد   1ثِ هخبل تطشیحی  -ضَداًزبم هی )تزذیذ ًظش ضذُ...( 711]دس ایي خػَظ، گضاسضگشی قجق استبًذاسد 

 )تزذیذ ًظش ضذُ...( هشارؼِ ضَد. [ 711دس استبًذاسد 

   مبليَب غًرت  حسبثرس در حسبثرسي َب مسئًليت

هٌهذسد   1ثِ هخبل تطشیحی  -ضَد)تزذیذ ًظش ضذُ...( اًزبم هی 711قجق استبًذاسد  ]دس ایي خػَظ، گضاسضگشی

 هشارؼِ ضَد.[ 711دس استبًذاسد 

 گسارش در مًرد سبير السامبت قبوًوي ي مارراتي

هٌهذسد   1ثِ هخهبل تطهشیحی    -ضَد)تزذیذ ًظش ضذُ...( اًزبم هی 711دس ایي خػَظ،گضاسضگشی قجق استبًذاسد 

 [)تزذیذ ًظش ضذُ...( هشارؼِ ضَد. 711 دس استبًذاسد
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 ًبم هذیش هسئَل كبس ٍ ضشیک یب فشد ٍارذ ضشایف دیگشی دس هَسسِ  

 ]اهؿبی هذیش هسئَل كبس ٍ ضشیک یب فشد ٍارذ ضشایف دیگشی دس هَسسِ[

 ]تبسیخ گضاسش حسبثشس[

 ضَد[ هیدس سشثشگ هؤسسِ حسبثشسی دسد  هؼوَالًه  ]ًطبًی حسبثشس
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گضاسش حسبثشس ثب اظْبسًظش هشدٍد دس هَاسدی كِ حسبثشس ثِ ایي ًتیزِ سسیذُ است  - 3خبل تطشیحی ه

ی هبلی، افطبی كبفی دس استجهبـ  ّب غَستٍرَد داسد ٍ دس  ٍ فشاگیش )اسبسی(كِ اثْبهی ثب اّویت 

 ثب آى اثْبم غَست ًگشفتِ است. 

 ه شٍؾبت: 

  چهبسچَة اسائهِ هٌػه بًِ اسهت بدُ     كِ اص یک  غیشثَسسی ی هبلی یک ضشكتّب غَستهزوَػِ كبهل

دس ایهي   611اسهتبًذاسد   یؼٌه ی)حسبثشسی هزكَس، حسبثشسی گشٍُ ًیسهت  كٌذ، حسبثشسی ضذُ است.  هی

 ذاسد(.ًكبسثشد حسبثشسی 

 ی هبلی تَسف ّیئت هذیشُ ضشكت قجق استبًذاسدّبی حسبثذاسی )یک چبسچَة ثهب هصبغهذ   ّب غَست

 ػوَهی( تْیِ ضذُ است.

 ی ّیئهت  ّهب  هسئَلیت ُ دس قهشاسداد حسبثشسهی    211اسهتبًذاسد   قجهق   یههبل  یّهب  غهَست دس قجهبل   ههذیش

 .تَغیف ضذُ است

      ِ ای ربهؼهِ حسهبثذاساى سسهوی     الضاهبت اخالقی هشثَـ كِ دس حسبثشسی ثکبس سفتهِ اسهت، آیهیي سفتهبس حشفه

 است. 01ایشاى

 دس  تیه ّوثبا یاثْهبه كست ضذُ ثهِ ایهي ًتیزهِ سسهیذُ اسهت كهِ        حسبثشسی حسبثشس ثش اسبس ضَاّذ

ثهِ اداههِ فؼبلیهت     ضهشكت تَاًهبیی  ًسجت ثِ  سٍیذادّب یب ضشایكی كِ هوکي است تشدیذی ػوذُاستجبـ ثب 

ثب اثْبم ثباّویت دس  استجبـدس  الصمی افطب ضشكت دس آستبًِ ٍسضکستگی است.ٍرَد داسد ٍ  ،كٌذایزبد 

ی ههبلی ثباّویهت   ّب غَستثش ایي اقالػبت احش حزف اص آًزبكِ است.  غَست ًگشفتِی هبلی ّب غَست

 ضَد.اسائِ هی اظْبسًظش هشدٍد )اسبسی( است ٍ فشاگیش

  ًیست ٍ قػذ اًزبم ایهي كهبس    711حسبثشسی قجق استبًذاسد  هسبئل ػوذُسسبًی هلضم ثِ اقالعحسبثشس

 سا ًذاسد. 

 ًیض  “سبیش اقالػبت”، ضذُ است یهبل یّب غَستًسجت ِث  شدٍدكِ سجت اظْبسًظش ه یهَؾَػ  شیحأت ته تحه سا 

 دّذ.قشاس هی

  ثش حسبثشسی ُ َلیت ،ی هبلیّب غَستحسبثشس، ػالٍ ًیض قجق قّب هسئ  داسد. ي ِث ػْذُیًاَی گضاسضگشی دیگشی 

                                                 

ازمان حسابرس ی  ای س   تًسط سازمان حسابرسی اوجام ضًد، بٍ آییه رفتار حرفٍ بذیُی است در غًرتیىٍ حسابرسی ياحذ تجاری .12
 ضًد. اضارٌ می
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 ش حسبثرس مستالگسار

 (سُبمي  بظثٍ مجمع عمًمي عبد  غبحجبن سُبم ضركت ومًوٍ  

   مبليَب غًرتگسارش وسجت ثٍ 

 اظُبروظر مرديد

ِ ی ههبلی ضهشكت   ّهب  غَست ٍ  14×2اسه ٌذ   29( ضهبهل غهَست ٍؾهؼیت ههبلی ثهِ تهبسیخ       سهْبهی خهبظ  ) ًوًَه

ی ًصذی ثشای سبل هبلی هٌتْهی  ّب رشیبىی سَد ٍ صیبى، سَد ٍ صیبى ربهغ، ترییشات دس حصَق هبلکبًِ، ٍ ّب غَست

 تب ... تَسف ایي هؤسسِ، حسبثشسی ضذُ است. 1ی تَؾیحی ّب یبدداضتثِ تبسیخ هضثَس، ٍ 

ًظهش ههشدٍد،    هجهبًی اظْهبس  ثخهص  هٌهذسد دس   طذُ ثِ ضشحًاقالػبت افطب ثَدى  یاسبس لیثِ دلسسِ، ًظش ایي هؤ ثِ

ی ّهب  رشیهبى ، ٍ ػولکشد هبلی ٍ 14×2  اس ٌذ 29دس تبسیخ ِ ی هبلی یبد ضذُ، ٍؾؼیت هبلی ضشكت ًوًَّب غَست

 دّذ. هٌػ بًِ ًطبى ًوی ًحَ ثِقجق استبًذاسدّبی حسبثذاسی، سا ثشای سبل هبلی هٌتْی ثِ تبسیخ هضثَس  آىًصذی 

 مجبوي اظُبر وظر مرديد

 ضهشكت . گشدیهذ ههی ثبصپشداخت  14×2اس ٌذ  29تبسیخ  دسٍ ثبیذ است  فشا سسیذُ ضشكتهبلی  تسْیالتسشسسیذ 

دٌّهذُ  ًطهبى  ٍؾهؼیت ایهي  . اسهت ٍسضکسهتگی   دس حبل ثشسسهی  ٍ است تسْیالت سا توذیذ یب تزذیذ كٌذًتَاًستِ 

 یافطهب  ثِ اداهِ فؼبلیت ایزهبد كٌهذ.   ضشكتتَاًبیی  ًسجت ثِذُ وػ یتَاًذ تشدیذت كِ هیاس اسبسی یٍرَد اثْبه

 غَست ًگشفتِ است. یهبل یّب غَستهَؾَع دس  يیا یكبف

ی هؤسسهِ قجهق اسهتبًذاسدّبی    ّهب  هسهئَلیت حسبثشسی ایي هؤسسِ قجق استبًذاسدّبی حسبثشسی اًزبم ضذُ اسهت.  

ثیبى ضذُ است. ایي هؤسسِ قجق الضاههبت   ی هبلیّب غَست یحسبثشس دسحسبثشس  یّب هسئَلیتهزكَس دس ثخص 

ی اخالقهی سا  ّهب  هسهئَلیت ثَدُ ٍ سبیش  ضشكت ًوًَِ ای ربهؼِ حسبثذاساى سسوی ایشاى، هستصل اص آییي سفتبس حشفِ

ضهذُ ثهِ ػٌهَاى هجٌهبی      قجق الضاهبت هزكَس اًزبم دادُ است. ایي هَسسِ اػتصبد داسد كِ ضهَاّذ حسبثشسهی كسهت   

 اظْبسًظش هشدٍد، كبفی ٍ هٌبست است.

 سبير ارالعبت 

)تزذیهذًظش ضهذُ...( اًزههبم    721قجهق الضاههبت گضاسضهگشی اسههتبًذاسد     “اقالػههبت شیسهب ”]گضاسضهگشی دس ههَسد   

 شیسب”ثخص  ثٌذ)تزذیذًظش ضذُ...( هشارؼِ ضَد. آخشیي  721استبًذاسد  2دس پیَست  5ثِ هخبل تطشیحی  -ضَد هی
 “اقالػهبت  شیسهب ”ضذُ ٍ  شدٍدثشای تَغیف هَؾَع خبغی كِ هَرت اظْبسًظش ه 5تطشیحی  دس هخبل “اقالػبت

 دّذ، دسد ضذُ است.[  سا ًیض تحت تأحیش قشاس هی
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   مبليَب غًرتقجبل    َيئت مذيرٌ درَب مسئًليت

هٌهذسد   1ثِ هخبل تطشیحی  -ضَد )تزذیذ ًظشضذُ ...( اًزبم هی 711]دس ایي خػَظ، گضاسضگشی قجق استبًذاسد 

 )تزذیذ ًظشضذُ ...( هشارؼِ ضَد. [ 711دس استبًذاسد 

   مبلي َب غًرت  حسبثرس ثرا  حسبثرسي َب مسئًليت 

هٌهذسد   1ثِ هخبل تطشیحی  -ضَد )تزذیذ ًظشضذُ ...( اًزبم هی 711]دس ایي خػَظ، گضاسضگشی قجق استبًذاسد 

 )تزذیذ ًظشضذُ ...( هشارؼِ ضَد. [ 711دس استبًذاسد 

 مًرد سبير السامبت قبوًوي ي مارراتي رش درگسا 

هٌهذسد   1ثِ هخبل تطشیحی  -ضَد )تزذیذ ًظشضذُ ...( اًزبم هی 711]دس ایي خػَظ، گضاسضگشی قجق استبًذاسد 

 )تزذیذ ًظشضذُ ...( هشارؼِ ضَد. [ 711دس استبًذاسد 

 ًبم هذیش هسئَل كبس ٍ ضشیک یب فشد ٍارذ ضشایف دیگشی دس هَسسِ  

 ذیش هسئَل كبس ٍ ضشیک یب فشد ٍارذ ضشایف دیگشی دس هَسسِ[]اهؿبی ه

 ]تبسیخ گضاسش حسبثشس[

 ضَد[ هیدس سشثشگ هؤسسِ حسبثشسی دسد  هؼوَالًه  ]ًطبًی حسبثشس
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