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آنجا که گزارش حسابرس به دالیل گوناگون در اختیار افراد  از 

گیرد، تنظیم مناسب گزارش جهت کمک مختلف جامعه قرار می

کنندگان برای درک و استفاده بهتر از مطالب مندرج به استفاده

های مالی شامل کنندگان از صورتدر آن، ضرورت دارد. استفاده

یا افرادی است که با توجه به گران مالی و گذاران،  تحلیلسرمایه

نمایند. از عالیق خاص خود اقدام به خواندن گزارش حسابرس می

گذاران گزارش حسابرس نقطه کلیدی نظر برخی از سرمایه

 (IFAC،2011 ، ،P10های مالی است. )صورت

کنندگان است. کلید یک گزارش خوب، نگارش یک گزارش موثر در گرو مهارت برقراری ارتباط الزم با استفاده

های خود را تفسیر نموده دهد که چگونه یافتهکننده نشان میتجزیه و تحلیل عمیق است. نگارنده خوب به استفاده

               )با توجه به استانداردهای حسابرسی گزارشگری جدید و              

 (  1401  تجدید نظر شده                                            

ساناز حجی  -مرتضی اسدی    

(1401)تابستان   

@ACCPress
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حسابرس با هدف مشخص و برای مخاطبان خاص گزارش  گیری را درک خواهد کرد.کننده مبنای نتیجهو استفاده

شود و همانند انواع نوشتارهای آکادمیک صریح، واضح و دارای ساختار است. پیش از شروع نگارش نوشته می

های حسابرسی مرتبط با گزارشگری، ساختار گزارش و عناوین مورد گزارش، باید اطالعاتی در خصوص استاندارد

   استفاده در گزارش کسب کنید.

نویسی عبارت است از به تحریر در آوردن اخبار، اطالعات، حقایق، علل مسائل و رویدادها، تجزیه و تحلیل گزارش

منطقی و متوالی آنها، برای رسیدن به راه حل صحیح، که همراه با اختصار و روشنی تدوین شده و بر دو اصل 

نویسی، فنی است که با آگاهی از آن فن، . در واقع گزارش"ساده نويسي" و "سالم نويسي"استوار است. 

 ترين زمانكوتاهبندی کرد و نظم بخشید که هدف مورد نظر را در توان، طوری طبقهمطالب هر موضوعی را می

به دست آورد. فایده و هدف از نوشتن گزارش، رساندن پیام خود به خواننده با سرعت و  ترين كالمسادهو با 

 (.38، ص 1388ی، صحت و روشنی است ) ماحوز

های مختلف دستور زبان شامل استفاده از شکل ساده یک گزارش خوب حاصل دقت و توجه و بکارگیری حوزه

 های مختلفی است که به درک بهتر خوانندگان کمک نماید.زبان فارسی، دستور زبان صحیح و سایر روش

دهایی برای موارد خاص ارائه گردد ولی در دراین راهنما سعی شده است اصولی جامع و صریح، به همراه پیشنها

هیچ نوشتاری امکان تشریح تمامی موارد احتمالی وجود ندارد. آنچه که اهمیت دارد استفاده از اصول و قواعد 

جامع دستور زبان، اصطالحات خاص و آئین نگارش در گزارش حسابرسی است هر آنچه که در این راهنما تشریح 

 توان بدست آورد.سایر منابع مشابه می شده و یا اطالعاتی که از
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 گزارش هدف

خواننده است. اگر گزارش به  رسانی بههدف گزارش، اطالع

کننده مفید استاندارد ساختار یابد، برای استفادهشکلی 

ها یک فرم استاندارد برای خواهد بود. در طول سال

گزارشگری حسابرسی تهیه شده است. اگرچه ممکن است در 

شرایطی، فرم استاندارد، متناسب با یک نیاز خاص تغییر کند، 

تمام اطالعات اساسی در آن گنجانده شده و به  کند کهاما پیروی از قالب استاندارد این اطمینان را حاصل می

 700روشی منطقی با آنها برخورد شده است. قالب مورد استفاده همان قالب معرفی شده در استاندارد حسابرسی 

کنندگان کند که تهیهاست. رعایت این چارچوب تضمین می "های مالیگزارشگری نسبت به صورت"با عنوان 

بندی کننده را مدنظر قرار داده و آن را به شکل منطقی طبقهوط و موردنیاز استفادهگزارش کلیه اطالعات مرب

گیری کنند و به آنها دهد تا در مورد مناسب بودن گزارش تصمیمکنندگان این امکان را میاند و به استفادهنموده

  کند تا به سرعت به اطالعات مورد نیاز خود دست یابند.کمک می

 گریگزارش حسابرسی اردهایاستاند تغییرات

 المللیبین استانداردهای هیئت ،2015سال  ژانویه در

 انتشار ( باIAASBبخشی )اطمینان و حسابرسی

 نظرو تجدید جدید حسابرس گزارشگری استانداردهای

 در را حسابرسان شده )استانداردهای گزارشگری جدید(،

 تهیه به ملزم کنند،می حسابرسی که هاییشرکت مورد

 استانداردها در کرد. این مفیدتر و ترشفاف هایگزارش

 مورد در ترمرتبط اطالعات مالی، برای بحران دنبال به مالی، هایصورت کنندگاناستفاده تقاضای به پاسخ
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هم  را عمومی اعتماد که است ایگونه به حسابرس گزارش ارائه این استانداردها است. هدف شده منتشر حسابرسی

  و حسابرسی المللیبین ت استانداردهایدهد. هیئ افزایش هاشرکت مالی هایصورت به هم و حسابرسی فرآیند به

 بین حسابرس ارتباط بهبود باعث حسابرس گزارشگری ارتقای که است ( همچنین معتقدIAASB) بخشیاطمینان

 شود. می راهبری ارکان و حسابرسان بین همچنین و گذارانسرمایه و

 اهداف مورد انتظار استانداردهای گزارشگری جدید به شرح زیر است:

 راهبری، ارکان و حسابرسان کنندگان،استفاده میان ترقوی ارتباط و تعامل 

 بخش مسائل عمده حسابرسی در آنها به اشاره با افشاییات به راهبری ارکان و مدیریت توجه افزایش 

 حسابرس، گزارش

 شوند ومی مسائل  عمده حسابرسی شناسایی که هاییمحدوده در ایحرفه تردید افزایش 

  حسابرسی. کیفیت از کنندگاناستفاده درک یا و حسابرسی کیفیت افزایش 

 

 استانداردهای حسابرسی مرتبط با گزارشگری حسابرس به شرح زیر است:

 700 (، 1401های مالی )تجدید نظر شده نظر و گزارشگری نسبت به صورتشکل اظهار 

 701 (،1401رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل )جدیداطالع 

 705 (، 1401اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل )تجدید نظر شده 

 706 (،1401نظر شده بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی )تجدید 

 720 ( 1401نظر شده های مالی حسابرسی شده)تجدیدهای حاوی صورتسایر اطالعات مندرج در گزارش

 و

 570 (.1401نظر شده تداوم فعالیت )تجدید 
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 های کلیدی گزارشگری جدید به شرح زیر است: پیشرفت

 قلب گزارش مسائل  عمده حسابرسی. "مسائل  عمده حسابرسي رسانياطالع برای جديد بخش" (1

 است. مسائل  عمده حسابرسی بورس در شده پذیرفته تجاری واحدهای برای نظرشده تجدید حسابرس

ری مالی دوره جا هایصورت حسابرسی در اهمیت بیشترین حسابرس دارای قضاوت به که است موضوعاتی

عمده  مسائل رسانیو اطالع تعیین رهنمودهای و الزامات مجموعه شامل 701حسابرسی  استاندارد .است

 پرداخته شده است.است که در ادامه به تفضیل به آن  حسابرسی

 داومت به مربوط با اهمیت اطمینانعدم هرگونه وجود کردن برجسته برای گزارش در "تداوم فعالیت" (2

 خاص(. بر مطلب تأکید پاراگراف در گزارشگری جای فعالیت )به

 هایمسئولیت به مربوط هایبخش در "فعالیت تداوم به مربوط هایمسئولیت از جديد توصیف" (3

 . حسابرس و مدیریت

 1، خروج از توقف"فعالیت تداوم افشای كفايت به منظور ارزيابي حسابرس برای جديدی الزام" (4

 واحد یک توانایی در توجهی قابل تردید است ممکن که مشخص شده شرایطی یا وقایع که زمانی یعنی

 شده گرفته مدیریت نتیجه هایبرنامه به توجه با اما کند ایجاد تداوم حال در واحد یک به عنوان تجاری

 .ندارد وجود بااهمیتی اطمینان عدم که

 :"ساالنه گزارش در اطالعات ساير" (5

 گزارشگزارش تفسیری مدیریت،  جمله از اطالعات دیگر با حسابرس گزارش در آنچه شناسایی 

 یسهمقا غیره و مالی هایتحلیل و تجزیه دیگر و مدیرههیئت یسرئ هایبررسی اجرایی، مدیر

 شود،می

 اطالعات و سایر با رابطه در حسابرسان و مدیریت هایمسئولیت 

                                                             
1 Clouse call 
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 دارد وجود مالی هایصورت با بااهمیت متناقض اطالعات سایر اینکه بر مبنی ای(ای )جملهگزاره 

 ندارد. وجود یا

 حسابرسی. یک عمده هایویژگی و هم حسابرس هایمسئولیت هم توصیف افزایش (6

 .مشغولند  مدیریت هایمسئولیت بخش در که راهبری ارکان از کسانی آن شناسایی (7

  ای.اخالق و رفتارحرفه آیین تحقق رعایت و حسابرس استقالل مورد در مثبت گزاره یک (8

 .بورس در شده پذیرفته تجاری واحدهای برای حسابرسی کار شریک نام افشای (9

 

 ساختار گزارش 

های بخشهای اصلی گزارش این است که براساس از ویژگی

ها و مشخصی ساختاربندی شده است. استفاده از این بخش

طور مستقیم به کند تا بهکننده کمک میعناوین به استفاده

  اطالعات مورد نیاز خود دست یابد.

خالف مقاله که یک سبک روایی دارد، هر بخش از گزارش بر

ته شود. درک کارکرد هر بخش به نگارنده اساس سبک مناسب نوشهدف خاصی دارد و باید متناسب با آن و بر

ها کند تا اطالعات خود را ساختار بخشیده و از سبک صحیح نگارش پیروی کند. بنابراین باید دستورالعملکمک می

 (.2012)ساختار گزارش،  .و استانداردهای موجود مورد توجه قرار گیرد
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 فعلی با گزارش مقایسه در شده نظر تجدید های استاندارد طبق حسابرس گزارش : فرم1نمودار شماره 

 

 بدنه اصلی گزارش

شود گزارش حسابرس باید عنوان مناسب داشته باشد و در هر بخش از گزارش که موضوعات مورد نظر ارایه می 

تواند مورد های خاص ارایه شود. بر اساس فرم استاندارد گزارش حسابرس، عناوین زیر میباید بر اساس عنوان

 استفاده قرار گیرد :

 عنوان و مخاطب گزارش

رسانی درباره مطالب گزارش است. و در عین کننده با گزارش است. هدف آن اطالععنوان، اولین تماس استفاده

های مشابه متمایز شود. مخاطب گزارش حسابرس کسی اختصار، حاوی اطالعات کافی است تا از سایر گزارش

حسابرس مستقل )و  گزارش"حسابرسی انتخاب نموده است. به عنوان مثال است که حسابرس را برای کار 

(. عنوان باید به طور خالصه موضوع 2005. )ای ان، "بازرس قانوني( به مجمع عمومي عادی صاحبان سهام

ت کننده تنها با خواندن عنوان گزارش، موضوع اصلی گزارش را دریابد. نیازی نیسگزارش را بیان کند. تا استفاده

اما باید از مبهم بودن و بیش از حد عمومی بودن آن پرهیز شود. )ساختار  .جزئیات بیش از حد در عنوان وارد شود

های فرعی باید با کننده کمک کند. بخشتواند به درک بهتر استفاده. استفاده از عناوین فرعی می(2012گزارش، 
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( توجه به این موضوع که چه کسی خواننده 2005ای ان، بندی شود. )همان دقت در عناوین اصلی انتخاب و طبقه

کند تا شیوه نگارش و میزان صراحت و روشنی در متن مورد نگارش و استفاده از عناوین گزارش است کمک می

 فرعی تعیین گردد. 

 

 مالی هایصورت به نسبت مستقل حسابرس گزارش

 مقدمه

کنندگان است تا بدانند استفادهزمینه برای هدف از مقدمه ایجاد پیش

چه انتظاری از گزارش دارند. الزم به یادآوری است، مقدمه گزارش را 

مقدمه به سواالت زیر  .کندکند لیکن، موضوع را معرفی نمیمعرفی می

 (2005دهد: )ای ان، پاسخ می

 چرا گزارش در حال نگارش است؟ 

 شامل چه نوع اطالعاتی است؟ 

  در حال نگارش است؟گزارش توسط چه کسی 

 دهد؟چه دامنه زمانی را پوشش می 

در اولین بند گزارش  "اظهارنظر"در زیر عنوان  "مقدمه"جدید موارد مربوط به  در استانداردهای گزارشگری

 درج شده است. حسابرس

 اظهارنظر

نمودار شماره مشابه  700در صورت عدم نیاز به تعدیل اظهارنظر، شکل اظهارنظر بر اساس استاندارد حسابرسی 

 است: 2
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 نشده تعدیل اظهارنظر : نمونه بند2نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

شده در بخش مبانی اظهارنظر و بر  ضیحی بیان  صورت نیاز به تعدیل اظهارنظر و غیر فراگیر بودن بندهای تو در 

 ، پاراگراف دوم بخش اظهارنظر مشابه بند ذیل است:   705اساس استاندارد حسابرسی 

 

 تعدیل شده نمونه بند اظهارنظر: 3نمودار شماره 

 

 

 (شده تعدیل گزارش) اظهارنظر مبانی

 :که کندمی ارائه مالی هایصورت به نسبت (اظهارنظر عدم مردود، مشروط،) شدهتعدیل نظراظهار زمانی حسابرس

 

 )گزارش تعدیل شده( مبانی اظهارنظر

 کند که:های مالی ارائه میشده )مشروط، مردود، عدم اظهارنظر( نسبت به صورتحسابرس زمانی اظهارنظر تعدیل

  مالی عاری از تحریف بااهمیت های این نتیجه برسد که صورتبراساس شواهد حسابرسی کسب شده، به

 یا نیست،

 

 )موارد(احتمالی مورد آثار استثنای به همچنین و (با اهمیت ولی غیرفراگیر فیتحر موارد یبرا) ... بند)های( در مندرج آثارمورد)موارد( استثنای به موسسه، این نظر به"

های مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت ، صورت(مناسب و یکاف یحسابرس شواهد کسب در محدودیت بااهمیت ولی غیرفراگیر موارد یبرا) ... )های(مندرج در بند

بااهمیت، طبق استانداردهای  هایجنبهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام هو عملکرد مالی و جریان 14×1 اسفند 29در تاریخ  )سهامی عام( نمونه

 ".دهدنشان میحسابداری، به نحو منصفانه 

 یمال یهاصورت حسابرسی گزارش

 اظهارنظر

 و مالکانه حقوق در تغییرات جامع، زیان و سود زیان، و سود هایصورت و 14×1 اسفند 29 تاریخ به مالی وضعیت صورت شامل نمونه شرکت مالی هایصورت"

 .است شده حسابرسی موسسه، این سازمان/ توسط مالی هایصورت...  تا 1 توضیحی هاییادداشت و مزبور، تاریخ به منتهی مالی سال برای نقدی هایجریان

های نقدی آن را برای و عملکرد مالی و جریان 14×1 اسفند 29)سهامی عام( در تاریخ  وضعیت مالی شرکت نمونهشده،  های مالی یادنظر این سازمان/موسسه، صورت به

 "دهد.های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان میمزبور، از تمام جنبه سال مالی منتهی به تاریخ
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 های مالی مورد عاری بودن صورت گیری درقادر به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای نتیجه

 از تحریف بااهمیت نیست.

واقعی ر جانبدارانه و غیرها بوده و از اظهارنظنکته قابل توجه در این بخش این است که نتایج باید بر اساس واقعیت

خودداری شود. همیشه از خود بپرسید که آیا برای درک و استدالل موضوع اصلی، تمام جزییاتی که آورده شده 

کننده ارائه کند و یا اطالعاتی گمراهکننده کمک میالزم است یا خیر و آیا این جزییات به درک بیشتر استفاده

 شده است. 

 

 تداوم فعالیت 

 شود:اساس استاندارد جدید حسابرسی بخش تداوم فعالیت بر اساس اهداف زیر در گزارش حسابرس منظور میبر 

 بودن بکارگیری مبنای حسابداری  گیری درباره مناسبکسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب و نتیجه

 مدیره(،های مالی توسط مدیران اجرایی )هیئتتداوم فعالیت در تهیه صورت

 توانند تردیدی که می ی درباره وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطیگیرنتیجه

عمده نسبت به توانایی واحد تجاری به ادامه فعالیت ایجاد کنند، بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده 

 و

 .گزارشگری طبق این استاندارد 

 

قرار دهد که آیا شواهد حسابرسی کافی و مناسبی در خصوص در نهایت حسابرس باید این موضوع را مورد بررسی 

های مالی توسط مدیران اجرایی، کسب مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت برای تهیه صورت

 گیری کند.نتیجههای مالی ن مبنا برای تهیه صورتشده است یا خیر و در مورد مناسب بودن بکارگیری ای
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ای مربوط که بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت حتی در واحدهای بخش عمومی نیز مسئلهباید توجه کرد 

ادامه  است. برای مثال، در استانداردهای حسابداری بخش عمومی، موضوع توانایی واحدهای بخش عمومی به

دلیل بوجود آید که برخی این  تواند به. خطرهای مرتبط با تداوم فعالیت، برای مثال، می2فعالیت مطرح شده است

کنند که در این صورت حمایت دولت کاهش یافته یا واحدهای بخش عمومی با هدف کسب سود فعالیت می

سازی ناشی شود، گرچه به این های خصوصیتوان از سیاستشود. به همین ترتیب، اینگونه خطرها میمتوقف می

انند تردیدی عمده نسبت به توانایی واحد بخش عمومی به توشود. رویدادها یا شرایطی که میموارد محدود نمی

های سیاسی ادامه فعالیت ایجاد کنند، مواردی چون نبود دسترسی به منابع مالی برای ادامه فعالیت یا تأثیر تصمیم

 بر ارائه خدمات توسط واحد بخش عمومی است. 

 

 نمونه بند تداوم فعالیت :4نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 38-41، بندهای “مالی هاینحوه ارائه صورت”، 1استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره  -2

 در ارتباط با تداوم فعالیتابهام با اهمیت 

 

الی دهد زیان خالص شرکت نمونه )سهامی عام( برای سال منماید که نشان میجلب می یمال یها.... صورت ضیحیتونظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت 

های جاری آن اسففت. میلیون ریال بیشففتر از دارایی  XXXهای جاری شففرکت مبل  میلیون ریال اسففت و در آن تاریخ بدهی  XXXبرابر  14×1اسفففند  29منتهی به 

هد دهای مالی بیان شده است این رویدادها یا شرایط همراه با سایر مسائل مطرح شده در یادداشت مذکور نشان میگونه که در یادداشت توضیحی .... صورتهمان

شته که ابهامی بااهمیت وجود دارد که می سه تأثیری ندا س شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند. مفاد این بند بر اظهارنظر این مؤ سبت به توانایی  تواند تردیدی عمده ن

  است.
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 یتتداوم فعال ارزیابی بکارگیری فرض :5 نمودار شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 فعالیت تداوم فرض بکارگیری آيا

 است؟ مناسب

های مالي با فرض تداوم آيا صورت

 فعالیت تهیه شده است؟

آيا افشای كافي در خصوص ابهام 

 بااهمیت انجام شده است؟

 اظهار

 نظر

 ليتعد

  نشده

آيا افشای كافي در خصوص 

مبنای جايگزين  انجام شده 

 است؟

شده تعديل اظهارنظر  همراه ن

 ارتباط در بااهمیت ابهام بند با

 به اشاااره  با فعالیت تداوم با

شت ضیحي ياددا  و مربوط تو

صريح  بر بند اين مفاد اينکه ت

هارنظر  ثیریتأ حسااابرس اظ

 . است نداشته

 (570 استاندارد 22 بند)

 طبق

 استاندارد

 اظهار 705

 مشروط نظر

 مردود اي

 (شرط بند) 

 23 بند)

 استاندارد

570) 

 خیر بله

 نظر اظهار

نشده  ليتعد

همراه با بند 

بر مطلب  دیكأت

طبق  صخا

  706استاندارد 

 25-ت بند)

 (570استاندارد

 نظر اظهار

 ليتعد

 طبق -شده

 استاندارد

)بند  705

 (شرط

 نظر اظهار

)بند  مردود

 (شرط

 21 بند)

 استاندارد

570) 

 خیر بله

 بله

 خیر بله

آيا ابهام بااهمیت در ارتباط با تداوم 

 فعالیت وجود دارد؟

 خیر

 اظهارنظر

 ليتعد

 نشده

خیر

 یر

 هایروش ساير نتايج آيا

 يا رويدادها حسابرسي

 ترديدی بتواند كه شرايطي

 توانايي به نسبت عمده

 ادامه به تجاری واحد

 را كند ايجاد فعالیت

 .است كرده مشخص

 بله

 ياهای ارزيابي خطر، رويداد آيا روش

شرايطي كه بتواند ترديدی عمده نسبت به 

توانايي واحد تجاری به ادامه فعالیت ايجاد 

 10كند را مشخص كرده است. )بند 

 (315استاندارد  5و بند  570استاندارد 

 اجرای طريق از تواندمي حسابرس آيا

 گیرینتیجه برای الزم، حسابرسي هایروش

 شواهد بااهمیت ابهام نبود يا وجود مورد در

 .كند كسب كافي و مناسب حسابرسي

 خیر

 شواهد به دسترسي عدم آيا

 از ناشي مناسب و كافي حسابرسي

 انجام به اجرايي مديران نبودن مايل

 تحت دوره گسترش يا و ارزيابي

 24 بند) است؟ ارزيابي در پوشش

 (570 استاندارد

 نظر اظهار

 اي مشروط

 عدم

 اظهارنظر

)بند 

 (شرط

 ت دنب)

33 

 استاندارد

570) 

 طبق

 استاندارد

705 

)اظهارنظر 

 مشروط

 بند

 (شرط

 ارزيابي مناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت

 خیر

 گزارش

 دهی

 گیرینتیجه

 یا وجود

 ابهام نبود

 اهمیت با

 گیرینتیجه

 درباره

بودن  مناسب

فرض تداوم 

 فعالیت

کسب 

شواهد 

حسابرس 

کافی و 

 مناسب

 هایمسئولیت

 در حسابرس

 تداوم با ارتباط

  فعالیت

 بله

 بله

 بله

 بله

 خیر

 خیر
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 تأکید بر مطلب خاص

طریق انعکاس در گزارش  کنندگان ازاستفادههدف حسابرس از درج بند تأکید بر مطلب خاص، جلب توجه 

های مالی، برای در صورت افشای مناسبیا  ارائهصورت ضرورت( به موضوعی است که علیرغم  حسابرس )در

برای درج بند تأکید بر مطلب خاص در گزارش  ای دارد.کنندگان اهمیت ویژههای مالی توسط استفادهدرک صورت

 : باید به موارد زیر توجه شود

 های مالی طور بااهمیتی در صورت شواهد حسابرسی کافی و مناسب مبنی بر اینکه موضوع مورد نظر به

 تحریف نشده، کسب شده است،

 های مالی اشاره داشته باشد،تنها باید به اطالعات ارائه یا افشا شده در صورت 

  و کند که منتقل می ت اطالعاتیدر گزارش حسابرس به ماهی "تأکید بر مطلب خاص"محل درج بند

کنندگان مورد نظر در مقایسه با سایر قضاوت حسابرس درمورد اهمیت نسبی این اطالعات برای استفاده

 گزارش آنها الزامی شده است، بستگی دارد، 700عناصری که طبق استاندارد 

  یا عنوان مناسب دیگری استفاده گردد، "تأکید بر مطلب خاص"از عنوان 

  طور کامل آن  های مالی که بهروشنی به آن موضوع خاص و موارد افشای مربوط در صورتدر این بند به

 کند، اشاره شود ورا توصیف می

 توجه به این موضوع خاص، تعدیل نشده است. تصریح شود که اظهارنظر حسابرس با 

 

  مسائل عمده حسابرسی

 حسابرسی مجموعه برای "مستقل حسابرس شگزار در مسائل عمده حسابرسی رسانیاطالع"جدید  701استاندارد 

 ترتیب به حسابرس که شرایطی و بورس در شده های پذیرفتهشرکت عمومی مقاصد با مالی هایصورت از کاملی
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 این این، بر دارد. عالوه کاربرد کند، رسانیاطالع گزارش خود در را مسائل عمده حسابرسی خواهدمی دیگری

 مسائل عمده حسابرسی رسانیملزم به اطالع مقررات یا قوانین طبق حسابرس که دارد کاربرد استاندارد هنگامی

 شود. می جدید ارایه 701استاندارد  از ای خالصه ادامه است. در گزارش حسابرس در

 که است موضوعاتی آن مسائل عمده حسابرسی چه موضوعاتی است؟ مسائل عمده حسابرسی : 

 دارند، بیشتری اهمیت جاری مالی دوره هایصورت ابرسیحس در حسابرس ایحرفه قضاوت به 

 است و راهبری واحد مورد رسیدگی، رسیده ارکان اطالع به که شودمی انتخاب موضوعاتی بین از 

 توجه بیشتر حسابرس شامل: .است حسابرسی انجام در حسابرس بیشتر توجه مستلزم 

 ایعمده خطرهای یا باالستسطح  در شدهارزیابی بااهمیت تحریف خطر که هاییحوزه 

 است، شده شناسایی

 مالی و هایصورت به مربوط عمده هایقضاوت 

 دوره. طی عمده رویدادهای یا معامالت آثار 

 

 نیستزیر  به منزله موارد گزارش حسابرس در مسائل عمده حسابرسی رسانیتوجه شود که اطالع: 

 مالی، هایصورت در ضروری یافشا موارد جایگزین 

 شود،می نظراظهار تعدیل باعث که جایگزین موضوعاتی 

 فعالیت، تداوم با رابطه در اهمیت با جایگزین ابهام 

 .اظهارنظری جداگانه نسبت به یک موضوع خاص 

 

  رسانی مسائل عمده حسابرسی چیست؟ هدف از اطالع 

 حسابرسی،سازی بیشتر کار رسانی گزارش حسابرس از طریق شفافتقویت خاصیت پیام 
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 ای حسابرس در حسابرسی کنندگان در شناخت مسائلی که به قضاوت حرفهکمک به استفاده

 اند و های مالی دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بودهصورت

 های عمده مدیران های مستلزم قضاوتکنندگان در شناخت واحد تجاری و حوزهکمک به استفاده

 ی شده.های مالی حسابرساجرایی در صورت

 

 مسائل  عمده حسابرسی چگونه است؟  رسانیاطالع نحوه 

 اظهارنظر نزدیک تقریباً "مسائل  عمده حسابرسی"عنوان  با حسابرس درگزارش ایجداگانه بخش ارایه 

 ارایه از پس مناسب فرعی عناوین از استفاده با حسابرسی مسائل عمده یک ازهر توصیف و حسابرس

 که:  کند بیان باید حسابرس ،مقدمه

 ،حسابرسی در حسابرس ایقضاوت حرفه طبق که است مسائلی آن مسائل عمده حسابرسی 

 دارند، جاری( اهمیت بیشتری مالی )دوره هایصورت

 اظهارنظر  دادن شکل واحد و مجموعه یک عنوان به مالی هایصورت حسابرسی مسائل در این به

 ارائه مسائل این به نسبت ایجداگانه اظهارنظرحسابرس،  و است شده پرداخته آن، به نسبت

 کند،نمی

 هایصورت حسابرسی به شده فقط توصیف مسائل عمده حسابرسی که موضوع این به توجه جلب 

 مالی هایصورت این پوشش تحت خاص به دوره است است، )ممکن مربوط جاری دوره مالی

  (. 1401اسفند  29منتهی به  مالی برای سال مثال، شود برای اشاره

 در  فعالیت تداوم با بااهمیت مرتبط ابهام یا مشروط )مردود( اظهارنظر مبنای بخش)های( به اشاره(

 وجود(. صورت

 این  مثال، است. برای ایحرفه قضاوت مستلزم اعمال مسائل عمده حسابرسی از یک هر ارائه ترتیب

 ممکن یا شوند، حسابرس سازماندهی قضاوت مبنای بر نسبی، اهمیت ترتیب به ممکن است اطالعات
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 مسائل  بین تمایز بیشتری فرعی عناوین درج باشد. لزوم مالی هایدر صورت افشا نحوه با تطابق در است

 .شودمی قائل

 

 در صورت وجود( )در مرتبط افشای به موارد اشاره با باید مسائل عمده حسابرسی از یک هر توصیف 

 :برگیرد در را زیر موارد باید باشد و مالی هایصورت

 است، تعیین شدهمسئله عمده   یک عنوان به موضوع این چرا 

 است شده پرداخته حسابرسی در موضوع این به چگونه. 

 

 مسائل عمده حسابرسیموضوعات قابل توجه در  :6شماره نمودار 

  نمونه

 

 ایقضاوت حرفهآن موضوعاتی که به 

های حسابرس در حسابرسی صورت

 مالی دوره جاری اهمیت زیادی دارد.

 

 ریسک های حسابرسی عمده:

 .های مالیهای دارای ریسک تحریف بااهمیت در صورتحوزه

 

 :رویدادها یا معامالت عمده طی سال

 های مالی.موثر بر صورت

 

 :های مالیهای زیاد در صورتهای مشمول قضاوتحوزه

 اطمینان باال.عدمبرآورهای حسابداری با برآورد 
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عمده حسابرسی شامل انحالل یک واحد تجاری، ارزیابی تداوم فعالیت، ترکیب  موضوعات قابل ارائه در بخش مسائل

تجاری و آثار حسابداری آن، شناسایی درآمد، مالیات انتقالی، اثر استانداردهای حسابداری جدید، کنارگذاری 

های مزایای گیری تعهدات طرحها و اندازهارزیابی ابزارهای مالی، ذخیره برای احتمالیها، کاهش سرقفلی، دارایی

 بازنشستگی است.

 

 عمده حسابرسی مسائل نمونه بندهای  :7 نمودار شماره
 

 

 چارچوب تصمیم گیری-مسائل عمده حسابرسی :7شماره نمودار 

 

 

 

 

 به تصمیم است ممکن حسابرس به اینکه نسبت دهد،می اجازه نادر، بسیار شرایط در 701استاندارد حسابرسی 

 :زمانی است کهشرایط بگیرد، این  موضوع یک رسانیاطالع عدم

 بزند، لطمه غیرقانونی عمل به یک رسیدگی در است ممکن که را مسائلی چنین افشای مقررات و قوانین 

 باشد، کرده ممنوع

 باشد و رسانیعاطال از مزایای بیش عمومی منافع به توجه با تجاری، واحد بر سوءآن عواقب رود انتظار 

 است  ممکن حسابرس این اساس، است. بر حسابرس زیاد قضاوت شامل و است پیچیده تصمیم یک این

 .کسب کند را حقوقی مشاور نظر که باشد مناسب

 حسابرسیمسائل عمده 

سائل از منظور سی، عمده م سابر سائلی ح ست م ضاوت به که ا سابرس، ایحرفه ق سی در ح سابر شترین دارای جاری، دوره مالی هایصورت ح  این. اندبوده اهمیت بی

سائل سبت اظهارنظر منظور به و واحد، مجموعه یک عنوان به مالی هایصورت حسابرسی چارچوب در م  اظهارنظر و اند،گرفته قرار توجه مورد مالی، هایصورت به ن

 .شودنمی ارائه مسائل این به نسبت ایجداگانه

 سرقفلی

ستانداردهاطبق  سابداری یا سرح ساالنه آزمون کاهش ارزش  ست  سا ینانجام دهد. ا قفلی، گروه ملزم ا س یکاهش ارزش برا لیانهآزمون  سابر  بود زیراما مهم  یح

و بر  قضاوتی بسیارو  پیچیده مدیریت ارزیابی فرایند این،است. عالوه بر  اهمیتبا  مالی هایصورت برای14×1اسفند  29 تاریخدر  سرقفلی ریالی میلیارد   XXXمانده 

 .است یراندر ا یژهبه و، یاقتصاد یطشرا یابازار  تیشده آ بینیپیش یطشرا یر[ که تحت تأثتوصیف برخی مفروضاتاساس مفروضات است، به طور خاص ]
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 : شامل حسابرس گزارش در مسائل  عمده از یک هر توصیف

  شترین اهمیت سائلی که در کار حسابرسی دارای بی سئله مورد نظر به عنوان یکی از م دلیل اینکه چرا م

 بوده و در نتیجه به عنوان یکی از مسائل عمده حسابرسی انتخاب شده است، 

 .سئله مزبور در کار حسابرسی صری از )جنبه نحوه برخورد با م هایی از برخورد یا رویکرد حسابرس، مخت

ات عمده در خصوص مسئله های حسابرسی، یا مشاهدنتیجه حاصل از اجرای روش های اجرا شده وروش

 مورد نظر( و

 های توضیحی( مربوط.افشاییات )یادداشت به دادن عطف 

 شرایط دیگر در مسائل  عمده حسابرسی بخش محتوای و شکل

 حسابرسی مسئله عمده هیچ که کند تعیین حسابرسیو  تجاری واحد شرایط و هاواقعیت به بسته حسابرس چنانچه

 مباني"بخش)های(  در که است مسائل عمده حسابرسی، موضوعاتی تنها یا ندارد وجود رسانیبرای اطالع

 را یادداشتی وی باید است، آمده "فعالیت تداوم با مرتبط بااهمیت ابهام" یا "مشروط )مردود( نظراظهار

 دهد. با وجود قرار "عمده حسابرسيمسائل "عنوان  با گزارش حسابرس از ایجداگانه بخش در خصوص این در

 کندمی منع اظهارنظر عدم ارائه هنگام مسائل عمده حسابرسی رسانیاطالع از را حسابرس ،705استاندارد  این،

 باشد. شده ملزم مقررات یا قوانین طبق مگر اینکه

 سایر بندهای توضیحی

های مالی ارائه یا افشا شده، جز آنچه که در صورت رسانی موضوعی، بهاین نتیجه برسد که اطالعاگر حسابرس به 

های حسابرس یا گزارش حسابرس سودمند است و منع قانونی کنندگان از حسابرسی، مسئولیتبرای درک استفاده

رسانی گزارش حسابرس اطالعیا مقرراتی هم وجود ندارد و موضوع به عنوان مسائل عمده حسابرسی که باید در 
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یا عنوان  "ساير بندهای توضیحي"عنوان  بندی در گزارش حسابرس با شود نیز تعیین نشده است، باید با درج

 رسانی را انجام دهد. مناسب دیگری، این اطالع

مثال  شامل اطالعاتی نیست که حسابرس طبق قوانین، مقررات یا الزامات دیگر )برای "ساير بندهای توضیحي"

ای در رابطه با محرمانه بودن اطالعات( از ارائه آنها منع شده است. همچنین حرفه رفتاراخالق و الزامات آیین

 شود که باید توسط مدیریت ارائه شود.شامل اطالعاتی نمی "بندهای توضیحي ساير"

 د :کنبستگی به ماهیت اطالعاتی دارد که منتقل می "ساير بندهای توضیحي"محل درج 

  سایر بندهای سی بوده و درج  سابر سائل عمده  ح شامل بخش م سابرس  در مواردی که گزارش ح

سابرس می ست، ح ضروری ا ضیحی نیز  شتری را در عنوان تو ساير بندهای "تواند اطالعات بی

ضیحي ضیحي"نظیر  درج کند  "تو سي -ساير بندهای تو سابر سیله  "دامنه ح و به این و

 شده در بخش مسائل عمده حسابرسی متمایز کند.     سایر بندهای توضیحی را از دیگر مسائل بیان

  ستفاده "ساير بندهای توضیحي"در مواردی که کنندگان به شامل اطالعاتی برای جلب توجه ا

سئولیت"موضوووعی مربوط به  شگریساير م بخش توان در اسووت، این بند را می "های گزار

 درج کرد. "گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي"

ستفادهبه مسئولیت "ساير بندهای توضیحي"در مواردی که  کنندگان های حسابرس یا درک ا

های ای پس از بخشتوان در بخش جداگانهشوووود، این بند را میاز گزارش حسوووابرس مربوط می

ش در مورد ساااير الزامات قانوني و گزار"و  "های ماليگزارش حسااابرسااي صااورت"

 درج کرد. "مقرراتي
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 سایر اطالعات 

شود؟ و حسابرس چه اطالعاتی را در این بخش باید بیان شود که سایر اطالعات چه نوع اطالعاتی را شامل می

دیگر  مورد توجه قرار داده است. سایر اطالعات ممکن است شامل مبالغ یا دیگر اطالعاتی باشد که با مبالغ یا

کنند و در عین های مالی یکسان است اما، به صورت مختصر یا با جزئیات بیشتر آنها را افشا میاطالعات صورت

حال شامل مبالغ یا دیگر اطالعاتی است که حسابرس در جریان حسابرسی از آنها شناخت کسب کرده است. افزون 

های حسابرس در مسئولیتشد. باید توجه داشت که تواند شامل مطالب دیگری نیز بابر این، سایر اطالعات می

های گزارشگری مربوط( محدود به سایر اطالعاتی است قبال سایر اطالعات طبق این استاندارد )به جز مسئولیت

های حسابرس طبق این استاندارد شامل همچنین مسئولیتکه تا تاریخ گزارش حسابرس دریافت شده باشد. 

شود و حسابرس را به کسب اطمینان نسبت به سایر اطالعات متعهد یر اطالعات نمیبخشی نسبت به سااطمینان

 اهداف حسابرس از مطالعه سایر اطالعات به شرح زیر است: کند.نمی

  های مالی، مغایرتی بااهمیت بین سایر اطالعات و صورت عدم وجودتوجه به وجود یا 

  ایر اطالعات و شناخت حسابرس که در جریان مغایرتی بااهمیت بین س عدم وجودتوجه به وجود یا

 حسابرسی کسب شده است، 

 های بااهمیتی وجود داشته باشد یا در مواردی که رسد مغایرتبرخورد مناسب در مواردی که به نظر می

 رسد سایر اطالعات حاوی تحریف بااهمیتی باشد و شود که به نظر میحسابرس به هر ترتیب آگاه می

 این استاندارد.دهی طبق گزارش 

 در مواردی که گزارش حسابرس شامل بخش سایر اطالعات است، موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد: 

 مدیره مسئول سایر اطالعات است، ای گویای اینکه، هیئتگزاره 

  ،مشخص کردن سایر اطالعات 
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 بنابراین حسابرس نسبت به آن ای مبین اینکه اظهارنظر حسابرس، به سایر اطالعات تسری ندارد و گزاره

 کند،هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی

 های حسابرس در قبال مطالعه سایر اطالعات و گزارشگری نسبت به آن، مطابق آنچه توصیف مسئولیت

 در این استاندارد الزامی شده است، 

  خصوص مطلب  در اين"در مواردی که سایر اطالعات حاوی تحریف بااهمیتی نیست، درج این گزاره که

 و "قابل گزارشي وجود ندارد

 ای در سایر اطالعات وجود دارد، تحریف اگر حسابرس به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیت اصالح نشده

 در سایر اطالعات در گزارش حسابرس توصیف شود. بااهمیت اصالح نشده
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 نمونه بندهای سایر اطالعات: 8ره نمودار شما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، حسابرس را به کسب شواهد حسابرسی بیش از 720در نهایت باز هم تأکید بر آن است که استاندارد حسابرسی 

های حسابرس در این کند. مسئولیتاست، ملزم نمیهای مالی الزم آنچه که برای اظهارنظر نسبت به صورت

شود و حسابرس را به کسب اطمینان نسبت به سایر بخشی نسبت به سایر اطالعات نمیاستاندارد شامل اطمینان

 سایر اطالعاتبدون تحریف با اهمیت در  اظهارنظر تعدیل نشده-1 نمونه

 سایر اطالعات

 شامل گزارش تفسیری مدیریت و ... است.“ سایر اطالعات”مدیره شرکت است. با هیئت“ سایر اطالعات”مسئولیت 

 کند.تسری ندارد و بنابراین حسابرس نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی“ سایر اطالعات”های مالی، به اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت

سه، مطالعه  سئولیت این موس شخیص مغایرت "سایر اطالعات"م صورت "سایر اطالعات"های بااهمیت بین به منظور ت شده توسط و  شناخت کسب  های مالی یا 

که این مؤسسه، بر اساس کار وجود دارد. در صورتی "سایر اطالعات"اهمیت در  رسد تحریفی باحسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می

وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصفوص، مطلب قابل گزارشفی وجود  "سفایر اطالعات"اهمیت در  انجام شفده، به این نتیجه برسفد که تحریفی با

 ندارد.

 تحریف با اهمیت در سایر اطالعات بااظهارنظر تعدیل نشده  -2 نمونه

 اطالعاتسایر 

 شامل گزارش تفسیری مدیریت و ... است.“ سایر اطالعات”مدیره شرکت است. با هیئت "سایر اطالعات"مسئولیت 

 کند.تسری ندارد و بنابراین حسابرس نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی“ سایر اطالعات”های مالی، به اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت

سئولیت این موسسه، مطالعه  شخیص مغایرت "سایر اطالعات"م صورت "سایر اطالعات"اهمیت بین  های بابه منظور ت شناخت کسب شده توسط و  های مالی یا 

، بر اساس کار که این مؤسسهوجود دارد. در صورتی "سایر اطالعات"اهمیت در  رسد تحریفی باحسابرس در جریان حسابرسی و یا مواردی است که به نظر می

سد که تحریفی با شده، به این نتیجه بر ست،  "سایر اطالعات"اهمیت در  انجام  شخص گردیده ا وجود دارد، باید آن را گزارش کند. همانگونه که در ادامه م

  اهمیت در سایر اطالعات وجود دارد. موسسه به این نتیجه رسیده است که تحریفی با

 [شودیم فیتوص نجایا در شده مشخص تیاهم با فیتحر]

 اظهارنظر تعدیل شده )اظهارنظر مشروط( با وجود محدودیت موثر بر سایر اطالعات -3 نمونه

 سایر اطالعات 

 شامل گزارش تفسیری مدیریت و ... است.“ سایر اطالعات”مدیره شرکت است. با هیئت“ سایر اطالعات”مسئولیت 

 کند.تسری ندارد و بنابراین حسابرس نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی“ سایر اطالعات”به های مالی، اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت

سه،  س سئولیت این مو شخیص مغایرت“ سایر اطالعات"مطالعه م صورت“ سایر اطالعات”اهمیت بین  های بابه منظور ت سط و  شده تو سب  شناخت ک های مالی یا 

سابرسی، و یا موا سابرس در جریان ح ست که به نظر میح ساس کار “ سایر اطالعات”اهمیت در  رسد تحریفی باردی ا سه، بر ا صورتیکه این مؤس وجود دارد. در 

همانطور که در بخش مبانی اظهارنظر مشففروط  وجود دارد، باید آن را گزارش کند. “ سففایر اطالعات”اهمیت در  انجام شففده، به این نتیجه برسففد که تحریفی با

شواهد حسابرسی کافی وعنوان گردید،  سته است  سرمایه این موسسه نتوان سهم شرکت  ، و“الف”گذاری شرکت نمونه در شرکت مناسب درمورد مبل  دفتری 

از “ اطالعاتسایر ”گیری کند که تواند نتیجهبنابراین، این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطالعات الزم، نمی  دریافت کند.“ الف”نمونه از سود خالص شرکت 

 این بابت حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.
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های مالی یک شرکت پذیرفته شده در بورس باید کند. گزارش حسابرس نسبت به صورتاطالعات متعهد نمی

باشد، و پیش از صدور گزارش باید سایر اطالعات دریافت و  "ساير اطالعات"عنوان ای با شامل بخش جداگانه

 مطالعه شده باشد.

 های مالی مدیره در قبال صورتهای هیئتمسئولیت

صورت صفانه  سئولیت تهیه و ارائه من شرکت م های مالی 

سابداری و همچنین طراحی،  ستانداردهای ح نمونه طبق ا

داخلی الزم برای تهیه صوووورتهای اعمال و حفظ کنترل

ناشوووی بااهمیت  عاری از تحریف  مالی  یا  های  لب  از تق

 مدیره است.اشتباه، بر عهده هیئت

صورت شرکت نمونه، هیئتدر تهیه  شرکت نمونه برای تداوم فعالیت و های مالی  سئول ارزیابی توانایی  مدیره م

ب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت است، مگر حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با تداوم فعالیت و مناس

شد، یا هیچ راهکار واقع شته با شرکت یا توقف عملیات آن وجود دا صد انحالل  بینانه دیگری به جز موارد اینکه ق

 مذکور وجود نداشته باشد.

  های مالی های حسابرس در حسابرسی صورتمسئولیت

شامل  سابرس  سب اطمینان معقول از اینکاهداف ح صورتک های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از ه 

شتبا شی از تقلب یا ا ستتحریف بااهمیت نا شامل اظهارنظر  و ه ا سابرس  اطمینان شود. می ویصدور گزارش ح

ستاندارد سی طبق ا سابر ست، اما حتی با انجام ح سطح باالیی از اطمینان ا ست معقول،  سی ممکن ا سابر های ح

شود، تحریفهای همه تحریف شف ن صورت وجود، ک ستندبااهمیت، در  شتباه ه شی از تقلب یا ا ها تحریف .ها نا

شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی زمانی بااهمیت تلقی می
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ستفاده صورتا صیفی از اهمیت یا  .شود، اثر بگذارندهای مالی اتخاذ میکنندگان که بر مبنای  اینکه تعریف یا تو

 وط ارائه شود.طبق چارچوب گزارشگری مالی مرب

سئولیت صورتعالوه بر این، در بخش م سی  سابر سابرس در ح شود های ح صریح  در چارچوب های مالی باید ت

ستاندارد سی طبق ا سابر ضاوت حرفهانجام ح سی، بکارگیری ق سابر ای در ای و حفظ نگرش تردید حرفههای ح

های حسابرس به شرح زیر، صورت با تصریح مسئولیت و توصیف حسابرسی استراسر کار حسابرسی ضروری س

   پذیرد:

 طراحی و اجرای  ،های مالی ناشی از تقلب یا اشتباهتشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت صورت

های حسابرسی در برخورد با خطرهای مذکور و کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان روش

تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرسووت از آنجا که تقلب می مبنای اظهارنظر حسووابرس.

 باالترااهمیت ناشی از تقلب، ب خطر عدم کشف تحریفهای داخلی باشد، اطالعات، یا زیرپاگذاری کنترل

 ،بااهمیت ناشی از اشتباه است از خطر عدم کشف تحریف

 مناسب  های حسابرسیمنظور طراحی روش های داخلی مرتبط با حسابرسی بهکسب شناخت از کنترل

  های داخلی واحد تجاری،بخشی کنترلنه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر و شرایط موجود

 سب بود شده و معقول بودن براوردن رویهارزیابی منا ستفاده  سابداری ا سابداری و موارد ههای ح ای ح

 افشای مرتبط،

 گیری در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری ، نتیجهبرمبنای شواهد حسابرسی کسب شده

که  یشوورایطارتباط با رویدادها یا  در یا نبود ابهامی بااهمیتوجود تداوم فعالیت توسووط واحد تجاری و 

. اگر حسوووابرس به این کند یجادفعالیت اادامه  هدرباره توانایی واحد تجاری ب عمده یتردید تواندمی

نتیجه برسد که ابهامی با اهمیت وجود دارد، وی باید در گزارش حسابرس به اطالعات افشا شده مرتبط 

اگر اطالعات افشووا شووده کافی نبود، اظهارنظر خود را  های مالی اشوواره کند یاع در صووورتبا این موضووو



25 
 

شده تا تاریخ گزارش حسابرس های حسابرس مبتنی بر شواهد حسابرسی کسبگیریتعدیل کند. نتیجه

 و ها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود واحد تجاری، از ادامه فعالیت بازبمانداست. با این حال، رویداد

 ی طبق یک چارچوب ارائه منصفانه، ارزیابی کلیت ارائه، ساختار و محتوای های مالدر صورت تهیه صورت

شاصورت شامل موارد اف صورتو اینکه آیا معامالت و رویداد های مالی،  های مالی، به های مبنای تهیه 

  اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد یا خیر.های مالی منعکس شدهای در صورتگونه

های حسووابرس در کاربرد دارد، توصوویف بیشووتری از مسووئولیت 600مواردی که اسووتاندارد عالوه بر این، در 

 حسابرسی گروه و شرکت به شرح زیر ارائه شود:

 سئولیت سب در مورد اطالعات مالی واحدم سی کافی و منا سابر شواهد ح سب  سابرس، ک های های ح

 است،های مالی گروه به صورت های تجاری درون گروه به منظور اظهارنظر نسبتتجاری یا فعالیت

 حسابرس، مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است و 

 .مسئولیت اظهارنظر حسابرس، صرفاً متوجه حسابرس است 

 های مالی، باید های حسابرس در حسابرسی صورتهمچنین در بخش مسئولیت

 سابرس، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه شود که ح صریح  شدت سی و یافتهریزی  سابر های عمده ه کار ح

داخلی را که در جریان حسابرسی مشخص کرده است،  هایهای بااهمیت کنترلحسابرسی، شامل ضعف

 ،کندرسانی میرکان راهبری اطالعبه ا

 صورت سی  سابر شرکتدر مورد ح سابرس های پذیرفتههای مالی  شود که ح صریح  شده در بورس، ت

سابرس را به ارکان راهبری ارائه  سط ح ستقالل تو شتی مبنی بر رعایت الزامات اخالقی مربوط به ا یاددا

س توان انتظار معقولی داشووت که بر اسووتقالل حسووابرو همه روابط و سووایر موضوووعاتی که می کندمی

 رساند و  اثرگذار باشد، و در موارد مقتضی، تدابیر ایمنی مربوط، را به اطالع آنها می
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 صورت شرکتدر مورد  سایر واحدهای تجاری که در مورد آنها های پذیرفتههای مالی  شده در بورس و 

ت عاشود که از بین موضورسانی شده است، تصریح اطالع 701مسائل عمده حسابرسی طبق استاندارد 

سانیاطالع شخص میر سائلی را م سته از م سابرس آند سی شده به ارکان راهبری، ح سابر کند که در ح

بوده و بنابراین مسووائل عمده حسووابرسووی اسووت.  های مالی دوره جاری دارای بیشووترین اهمیتصووورت

از افشای  ه طبق قوانین یا مقرراتکند مگر اینکگونه مسائل را در گزارش خود توصیف میحسابرس این

ه مسائل کآن مسائل منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد 

های نامطلوب رود پیامدرسانی شود زیرا به طور معقول انتظار میمذکور نباید در گزارش حسابرس اطالع

 رسانی آن باشد. می حاصل از اطالعرسانی بیش از منافع عمواطالع

 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

های گزارشگری حسابرس که به ماهیت سایر مسئولیت توجه شکل و محتوای این بخش از گزارش حسابرس با

 در قوانین، مقررات، یا استانداردهای حسابرسی تجویز شده است، متفاوت خواهد بود.

 ش حسابرس و  نشانی حسابرس امضای حسابرس )نام شریک مسئول کار( ، تاریخ گزار

در بخش انتهایی گزارش حسابرس نام هر یک از مدیران)شرکا( صاحب امضا را به صورت کامل درج نمایید. نتیجه 

این امر تقویت اعتبار گزارش حسابرس است. گزارش حسابرس باید توسط مدیر مسئول کار و شریک یا فرد واجد 

های . کلیه گزارش3ی مربوط است با ذکر نام امضا شودای یاقانونرفهشرایط دیگری در مؤسسه که دارای مجوز ح

حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت امضا و 

امضای دونفر از شرکای موسسه و یا یک نفر از شرکا و یک نفر مهر شود و در مورد موسسات حسابرسی حداقل به 

                                                             

 .50-و ت 43ندهایب  ،( 401)تجدید نظر شده با"گزارشگری نسبت به صورتهای مالی"، 700 حسابرسیاستاندارد   - 3
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از حسابداران رسمی که تمام وقت در استخدام موسسه بوده و مسئولیت انجام کار را بر عهده داشته است با درج 

 برای مثال: .4نام  و نام خانوادگی و شماره عضویت و مهر موسسه برسد

   در خصوص سازمان حسابرسی
                 محمد   حسینی                  

 مدیر فنی
  علی  اصغری           
 مدیر ارشد            

   

 در خصوص شاغلین انفرادی                                        در خصوص موسسات حسابرسی                           
 محمد   حسینی   موسسه حسابرسی .....

 حسابدار رسمی

 شماره عضویت.....
 محمد   حسینی

                       شماره عضویت.....              
 علی  اصغری         

 شماره عضویت.....      
 

نیاز به توجه  ای مورد توجه در نگارش گزارش حسابرس، در ادامه به مواردپس از بررسی ساختار و الزامات حرفه

 .پردازیماصول نگارش و دستور خط فارسی میبیشتر در 

  گزارش نگارش کلی اصول

 درج واقعیت 

 اساس گزارش حسابرس، وفاداری به اطالعات گردآوری شده و تصدیق آن

آمیز و جانبدارانه است. همچنین باید صریح و اجتناب از هرگونه عقاید اغراق

  شما را درک نماید. و شفاف باشد، چنانکه خواننده بتواند به راحتی مقصود

 صریح و واقعی  مغرضانه

 ها بسیار نامناسب تنظیم شده است.کارت پروژه پیمان

 

ها اطالعات الزم از جمله موضوع پیمان، مبلغ، کارت پروژه پیمان 

شان  تاریخ، الحاقیه، آدرس پیمانکار، تضمینات و درصد تکمیل را ن
 دهد.نمی

 

                                                             

سمی مصوبه رقانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار  4یین نامه اجرایی تبصره آ - 4

های تا  و اصالحیه 30/8/1380مصوب  17و ماده  11ماده هیئت وزیران ،  7/1392/ 17و اصالحیه های تا  13/6/1379

 اساسنامه نمونه موسسات حسابرسی. 1/4/1390
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کند. جمله دوم با توصیفی ها قضاوت میهیچگونه اطالعات اساسی و مهم درباره پیمانبدون ارائه  "نا مناسب"واژه 

 کند.مختصر و مفید، اطالعات مورد نیاز پیمان را بدون هیچگونه قضاوتی درباره آن تشریح می

هنگام نگارش گزارش باید کوشید 

تا از نقاط ضعف زیر پرهیز شود: 

  (232، ص 1388)ماحوزی، 

 

پرهیز از نکات فوق، در مقابل 

 نویسنده باید نکات زیر را رعایت کند:

 (232، ص 1388)ماحوزی، 

الف ( به کار بردن کلمات و جمالت اغراق آمیز مانند : 

 هرگز، بی نهایت،

ب ( به کاربردن کلمات و جمالتی که حس اطمینان 

بدون "کند ماننددور از منطق درخواننده ایجاد می

 ،"گفتای  شبهه باید ذره

فکران کوته"پ ( برانگیختن احساسات خواننده مانند 

 ، "کننداین طور فکر می

هر شخص "ت ( جنبه تبلیغاتی دادن به گزارش مانند 

 ،"پذیرد کهعاقلی می

 ث ( قضاوت بیجا،

ج ( اعمال احساسات شخصی در گزارش و در نتیجه 

 دادن جهت خاصی به گزارش،

ارائه دالیل منطقی  چ ( سعی در قبوالندن مسائل بدون

 ،"بدیهی است که"با ادای جمالتی مانند 

  ح ( استدالل غلط و

 خ ( نارسایی و بی دقتی.

 الف ( کامل بودن در عین اختصار، 

 ب ( واضح و روشن بودن جمالت و

 پ ( سادگی و رسایی.

 عنوان گذاری مناسب 

عنوان اصلی دارد که هر یک دارای عناوین های مالی پس از عنوان و مخاطب دو گزارش حسابرس نسبت به صورت

فرعی به شرح فوق است. در نگارش گزارش نوع و اندازه قلم عناوین اصلی و فرعی به طریقی انتخاب شود که این 

 .تمایز برای خواننده گزارش مشهود باشد
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مستقل و بازرس قانونی، های متفاوتی ارائه نماید )مانند: گزارش حسابرس از آنجا که حسابرس ممکن است گزارش

( سیدگی به اطالعات مالی آتی و ...گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص، گزارش بررسی اجمالی، گزارش ر

گذاری شود تا از لحاظ نتایج و ای مناسب و مطابق با استاندارد مربوط عنوانها باید به شیوهلذا هر یک از گزارش

 نوع خدمات تمایز ایجاد گردد.

 و مفید بنویسید مختصر

برای بیان مقصود خود از موضوعات بیش از آنچه که الزم است، استفاده 

زیرا  .های ادبی وسوسه برانگیز استنکنید. گاهی اوقات استفاده از آرایه

های ادبی، برهنه به نظر برسد. همچنین، به ممکن است متنی بدون آرایه

ت استفاده کنید، وقت خاطر داشته باشید، اگر بیش از حد از این کلما

، گاهی اوقات، اگرچهدهید. کنندگان را هدر میخود، شرکت و استفاده

پوشانید، اما خوشایند را در کسوت کلمات اضافی های ناواقعیتتوان می

در اکثر نوشتارهای تخصصی الزم است تا نظر خود را تا حد ممکن 

تری توانند با کلمه کوتاهکنند یا مینایی اضافه نمیمختصر بیان کنید. سعی کنید از عباراتی که به جمله مع

  جایگزین شوند، استفاده نکنید. مانند:

 دلیل به=  که واقعیت این به توجه با  ًپیچیده=  پیچیده ذاتا 

 روزانه=  روزانه صورت به  آزمایشگاه در=  آزمایشگاهی شرایط در 

 

ای از اسامی کنند، استفاده از مجموعهمی سردرگم را کنندگاناستفاده نویسندگان گزارش، که دیگری متداول روش

 اختالس افشای رسوايي" مثال، عنوان به ها(روزنامه عناوین در معمول )روشی به دنبال یکدیگر است

اختالس را انجام داده و یا مدیره شرکت الف تآیا هیئ که دانیمنمی در اینجا. "مديره شركت الفتهیئ



30 
 

مدیره را افشا تهیئاختالس در شرکت را افشا کرده است و یا سهامداران خارج از شرکت اختالس مدیره تهیئ

 به را سبک این نویسندگان از برخی اما. شد خواهد داده توضیح اصلی متن در ادامه در ابهامات این کرده اند؟

 . است توضیح متن اصلی خود گویی که کنندمی استفاده ایگونه

 و خالصه بنویسیدصریح 

یعنی خودداری از بکار بردن  "صريح نويسي"

لغات و اصطالحات مبهم و کلماتی که دارای معانی 

قطعی نیستند مانند در آینده نزدیک یا اکثریت. 

این مهم است که در نگارش، صریح، روشن، مختصر 

کنندگان گزارش، و مفید بنویسید تا استفاده

سوادترین خواننده  مقصود شما را درک نمایند. با

شود. گاهی ماند و یا در فهم مطالب دچار تردید مینیز در برابر یک رشته کلمات طوالنی و پیچیده در می

ترین کلمه یا عبارت است، در آن صورت ناگزیر باید آن را به ترین و پیچیدهترین کلمات یا عبارات، مشکلمناسب

های مردان بزرگ واژه"اند آن برگزید. این سخن درستی است که گفته کار برد ولی باید کوشید معادلی ساده برای

  (.210، ص1388)ماحوزی،  "رگ و سنگینهای بزگیرند و مردان کوچک واژهکوچک بکار می

 برخی نکات کلیدی انتقال اطالعات صریح و خالصه به شرح زیراست :

 اصل وحدت )یک جمله فقط شامل یک مضمون و نکته اصلی باشد( (1

 به منظور حفظ وحدت جمله نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

 فکر اصلی نباید از جمله حذف شود، الف ( هیچ یک از نکات الزم برای قابل درک نمودن مفهوم و

 و غیرالزم در جمله گنجانیده نشود،ب ( هیچ نکته اضافی 
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 ه قرار گیرد،به دقت مورد توجپ ( قواعد صحیح دستور زبان از نظر فاعل و فعل و مفعول و غیره 

های اصلی و فرعی با به کار بردن حروف ربط صحیح و به جا نشان داده ت ( روابط بین مضمون و ایده

ت، نشان دادن نحوه شود. باید توجه نمود وظیفه اساسی و مهم آنها در عین ایجاد ارتباط بین عبارامی

 ارتباط آنهاست،

و مضمونی باشد که در بر دارد باید افکار مستقل را در ترکیب جمالت ث ( چون جمله باید نماینده فکر 

 ی در جمالت فرعی و تبعی قرار داد،مستقل و افکار فرع

در غیر این صورت رشته افکار اصلی و  .ج ( نباید در میان جمله، جهت فکر را بیش از یک بار تغییر داد

ته مطلب را از دست او آورد و سررشد میرود و در ذهن خواننده اغتشاش به وجوفرعی از دست می

 گیرد،می

میر را مشکل چ ( از نوشتن جمالت دراز که حفظ معانی و درک ارتباط بین فاعل و مفعول و مراجع ض

 سازد، پرهیز کرد،می

 ه کرد تا معانی جمالت تغییر نکند وگذاری به نحو دقیق و صحیح استفادح (  باید از عالئم نقطه

های ادبی مورد استفاده است در و دو معنایی جمالت که گاهی به خاطر ایجاد ظرافت پهلویی خ ( دو

 تواند موجب سو تفاهم و اشتباه در برداشت موضوع گردد و ناگزیر باید از آن پرهیز کرد.نویسی میگزارش

نی استفاده های طوالرائه دهید و از جمالت و پاراگرافاطالعات خود را در جمالت کوتاه و قابل مدیریت ا (2

 ننمایید.

پاراگراف  ، عقیده و یا ایده را بیان نماید و هرکلمه تشکیل شده و هر جمله تنها یک دیدگاه 20تا  16هر جمله از 

دهد  سطر ارائه گردد. هر پاراگراف با یک جمله اصلی آغاز شود و به خواننده نشان 8به صورت متوسط در حداکثر 

ی است و تنها درباره همان موضوع ادامه یابد. اگر با یک موضوع پیچیده سر و کار این پاراگراف درباره چه موضوع
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دارید آن را در دو یا چند پاراگراف تشریح نمایید تا به درک بهتر خواننده کمک نماید. تکنیک مفید دیگر برای 

ضوع از تعداد جمالت ها است در این حالت برای تشریح کامل موساده نمودن متن تغییر طول جمالت و پاراگراف

 گردد.بیشتری استفاده می

 (157، ص1388به عهده دارد: )ماحوزی،  هر پاراگراف سه وظیفه اصلی

 الف ( جلب توجه خواننده به موضوع و فکر اصلی نوشته،

 ب ( پرورش فکر اصلی نوشته به کمک بندها برای جلوگیری از انحراف فکر خواننده و قطع عالقه وی و

 یجه.پ ( اعالم نت

 تا حد امکان از جمالت معلوم استفاده نمایید. (3

در اغلب موارد تأکید بر استفاده از افعال معلوم بجای افعال مجهول برای ایجاد یک ارتباط ساده است. زمانی که از 

گیرد. دهد( قبل از فعل قرار مینهاد جمله )فرد یا آنچه که فعل را انجام می ،نماییدجمله معلوم استفاده می

 (227، ص1388)ماحوزی، 

گیرد و در اینگونه گردد و یا پس از فعل قرار مینمایید نهاد جمله حذف میزمانی که از جمله مجهول استفاده می

 آید. برای مثال : شود( قبل از فعل جمله میجمالت، مفعول )آنچه که فعل بر آن واقع می

 جمله معلوم  جمله مجهول
 اعالم شد در مجمع عمومیمندی از حسابرس رضایت

 

مندی خود از حسابرس اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام، رضایت 

 را در مجمع عمومی اعالم نمودند.

 

عالم نموده است پس از فعل مندی خود را ا)شخصی که رضایت "مجمع عمومي"در جمله اول ، نهاد جمله 

در همه حال قبل از استفاده از  قرار گرفته در حالی که در جمله معلوم نهاد قبل از فعل آمده است. "شداعالم"



33 
 

را در نظر بگیرید که آیا راهی برای نوشتن جمله معلوم وجود دارد یا خیر ؟ در اغلب موارد  جمله مجهول این امر

 یک راهکار موثر وجود خواهد داشت. برای مثال :

 به وسیله حذف بخش اصالح  جمله مجهول
های انجام شده مشخص گردید که استهالک دارایی ثابت در بررسی

 ها ثبت شده است.میلیون ریال کمتر در حساب XXXبه مبلغ 

 

ها میلیون ریال کمتر در حساب XXXاستهالک دارای ثابت به مبلغ  

 ثبت شده است.

 
دهد درآمد سود های انجام شده نشان مینتایج حاصل از رسیدگی

میلیون ریال شناسایی  XXXهای فرعی به مبلغ  سهام شرکت

 نشده است.

 

میلیون ریال  XXXهای فرعی به مبلغ  درآمد سود سهام شرکت 

 شناسایی نشده است.

 

نتايج " و "مشخص گرديد كههای انجام شده در بررسي"درهر دو جمله لزومی به بخش مجهول جمله 

 ها و مشاهدات کامل است. نیست زیرا یافته "دهدده نشان ميهای انجام شحاصل از رسیدگي

ها و لغاتی استفاده نماییم که مستقیم به موضوع اصلی اشاره هرجا که امکان انتخاب وجود دارد از واژه (1

از یک واژه بجای یک اصطالح طوالنی استفاده دارد. و در صورت امکان از لغات ساده بجای لغات پیچیده و 

 نمایید.

 اصالح به وسیله جایگزینی اصطالحات ساده                  اصطالحات طوالنی و یا پیچیده                                                 
 دربین

 در حال حاضر

 وضعیت اضطراری

 با توجه به این واقعیت که ....

 روزانهیک اصل 

 به پایان برسانید

 گیری / با استفاده ازبهره

 در 

 اکنون / حاال

 اضطراری

 با توجه به اینکه ....

 روزانه

 تمام کنید

  استفاده از

 

های تکنیکی مانند ارزش منصفانه، تحریف با اهمیت، اطمینان معقول و ... همچنین باید توجه نمود بعضی از لغت

است باعث  باشد و استفاده بیش از حد از آنها ممکنکنندگان و حسابرسان میاستفادهدارای معانی متفاوتی برای 

  .( IFAC،2011 ،P14) سردرگمی خوانندگان شود
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   به ساختار جمله توجه نمایید

زمانی که ساختار جمله صحیح باشد )مطابق با قواعد دستور زبان( 

نادرست یابد و درک قابلیت درک گزارش حسابرسی افزایش می

کنندگان از اطالعات ارائه شده در گزارش را کاهش استفاده

 دهد. این بخش به برخی از مسائل متداول تأکید دارد:می

جمالت را کامل بنویسید. اگرچه باید اصل اختصار رعایت  (1

 گردد اما شما در حال نگارش یک گزارش حسابرسی هستید و نه یکسری یادداشت.

تفاده نمایید. )فعلی که همان عمل را توصیف نماید( این تکنیک عالوه بر اینکه از جمالت کامل با فعل اس (2

نماید. در بسیاری از موارد اطالعات را به شکل قابل توجهی تشریح می ،منطبق بر قواعد دستور زبان است

وقتی سخن از یک شیء است )نهاد جمله به شکل مفرد است( فعل نیز به شکل مفرد و در مورد بیش از 

 یک شیء )نهاد جمله به شکل جمع است( فعل نیز باید به شکل جمع استفاده گردد.

 کلمات از قلم افتاده را کنترل نمایید

هایی که ممکن است در جمله از قلم افتاده باشد توجه نمایید زیرا بررسی متن را به دقت بازخوانی نمایید به واژه

هایی نماید. بسیار اتفاق افتاده است واژهات را مشخص نمیقواعد دستوری جمله به صورت کامل تمامی اشتباه

کند از قلم می را ایفا میو ... که در ظاهر کوچک بوده ولی در درک جمله نقش مه "در"،  "و"،  "به"مانند : 

 اند.افتاده

 گذاری شماره

بزاری مفید گذاری اشوند. این شمارهگذاری میو .. شماره 3، 2، 1های در گزارش حسابرس، عناوین اصلی با شماره

کند تا مکان خود در گزارش را ردیابی کند. خصوصاً در یک گزارش کننده بوده و به وی کمک میبرای استفاده

@ACCPress



35 
 

گذاری زیربخش برای هر یک از طوالنی با بندهای حسابرسی و بازرسی متعدد. همچنین ممکن است از شماره

نامه در موارد متعددی ، بخصوص در زمانی که مفاد مربوط به یک دستورالعمل یا آیینموارد فوق استفاده نمود

  گذاری(:رعایت نشده باشد به عنوان مثال )با پیش فرض شماره

 ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است: -10

 1-10- های مالی افشای اطالعات در خصوص افشای اطالعات صورت العمل اجراییدستور 7مفاد ماده

 روز قبل از برگزاری مجمع. 10حداقل 

 2-10- جلسه مجمع عمومی دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات در خصوص ارسال صورت 10مفاد ماده

 ها.روز پس از تاریخ مجمع به اداره ثبت شرکت 10عادی حداکثر ظرف 

گذاری شود. با استفاده از قالب تورفتگی برای بندهای زیرمجموعه، به طور متوالی شماره باید توجه نمود که هر بند

نویسی، باید از خود های گزارششود. همانند سایر جنبهکننده کمک میبه نمایش بهتر آن و درک بهتر استفاده

 "كنندگان مفیدتر خواهد بود؟تفادهگذاری برای اسچه فرم شماره"بپرسید، 

 گذاری نقطه از صحیح هاستفاد

 

ها گذاری یا سجاوندی عبارت است از به کار بردن عالمتنقطه

هایی که خواندن و در نتیجه فهم درست مطالب را آسان و نشانه

هایی که ناشی از عدم از جمله ابهام –ها ای ابهامه رفع پارهو ب

کند )یاحقی، کمک می –انعکاس عناصر گفتاری در نوشته است 

  (.63، ص1388

هایی تمرکز دارد که ممکن است در نگارش گذاری و استفاده از برخی از عالمتاین بخش بر اصول کلی نقطه

  گزارش به اجبار از آنها استفاده نمایید.
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تر تر و واضحروشن ،شودها و جمالت کوچکتری ارائه میهمانطور که قبال اشاره شد زمانی که اطالعات در قسمت

برای کمک به ارائه اطالعات مختصر در قالب جمالت  .کندتری با مخاطب ارتباط برقرار میبوده و به نحو مناسب

تر و ویرگول برای ایجاد های کوتاه، از نقطه پایان برای تبدیل جمالت طوالنی به یک یا چند بخش کوتاهو پاراگراف

 عالمت وقف یا درنگی است بیشتر از ویرگول و کمتر از نقطه. "ویرگول -نقطه"وقفه در جمله استفاده نمایید. 

تر در جمله مفید باشد اما در بسیاری از موارد نیاز به تواند برای ایجاد یک وقفه قویگاهی یک نقطه ویرگول می

(. در این 273، ص1388ای بر این امر است که جمله بسیار طوالنی است)ماحوزی، استفاده از نقطه ویرگول نشانه

تر توان یک نقطه پایان بجای آن قرار داده و جمله را به دو یا چند بخش کوتاهحالت بررسی نمایید که آیا می

 تقسیم نمود یا خیر؟ برای مثال :

 جمله اصالح شده  جمله اصلی                                                                                
کند و مدیر جلسات کنترل کیفیت اقدامات اصالحی را تعیین می

 نماید.این اقدامات را به صورت مستقیم به پرسنل منتقل می

 

کند. مدیر این جلسات کنترل کیفیت اقدامات اصالحی را تعیین می 

 نماید.اقدامات را به صورت مستقیم به پرسنل منتقل می

 

 ایم.تر تفکیک نمودهجمله اصلی را به دو جمله کوتاه "و"با نقطه گذاری بجای حرف ربط 

های نگارش به شیوه موسسه حسابرسی و یا در بسیاری موارد تصمیم نهایی در رابطه با استفاده از اشکال و شیوه

نکته  .کنندترجیحات خود شخص بستگی دارد. برای مثال بعضی افراد بیش از سایرین از ویرگول استفاده می

 یین یک روش و اعمال هماهنگ و یکسان آن در تمام گزارش است.بااهمیت تع

 هنگام بیان یک کمیت یا درصد موارد زیر را رعایت نمایید:

 الف ( عدد را همیشه به همان شکل عددی بنویسید،

همچنین  به شکل حروفی و استفاده از لغات اول، دوم، ... ، نهم برای اعداد ترتیبی و توصیفی 9تا  1استفاده از اعداد 

 تا ... به شکل عددی و استفاده از لغات دهم، یازدهم، ... برای اعداد توصیفی و ترتیبی 10استفاده از اعداد 

 گیری یا درصد را به حروف بیان نمایید وب ( واحد اندازه
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 (.1380پ ( در زمان نگارش گزارش فاصله میان عدد و کمیت قرار دهید)یاحقی، 

 . %40نگارش گزارش میان عدد و نماد فاصله نگذارید مانند مورد استثنا، در زمان 

 13290925شود مانند: چک شمارهای نوشته میهای تابع، بدون فاصله و هیچ نشانهشماره

زمانی که درحال درج یک تاریخ هستید ترتیب روز)عددی(/ ماه) عددی(/ سال )عددی( در متن و ترتیب 

 عناوین و تاریخ گزارش حسابرسی را رعایت نمایید. روز)عددی(/ ماه)حرفی(/ سال)عددی( در

 ، 2011دسامبر  16 /1390آذر  25برای جداکردن تاریخ های هجری و میالدی از ممیز استفاده نمایید مانند 

 استفاده ننمایید.  mو  kgهایی مانند  ( و یا کمیت/( ، تقسیم )xدر نگارش از نمادهای ریاضی مانند ضرب )

 

 سیفار خط دستور

شیوه خط جاری، شیوه فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بر 

پایه فرهنگ امالیی خط فارسی و دستور خط فارسی است. 

  همواره باید به دو نکته زیر توجه نمود:

  ها در متن ضروری است.یکنواختی شیوه نگارش واژه-1

دار و با همزه، مانند معموالً و های تنویندر حروفچینی واژه-2

فقط در صورتی ضرورت دارد که نبود آن موجب مزه ضروری است. استفاده از تشدید مسئول، ثبت تنوین و ه

 های همزه دار به شرح زیر است:هبرخی از واژ اشتباه خوانی شود.

ئن، تأمین، توأم، جزء، رأی، رؤسا، رئیس، سوء، مأمور، مبدأ، مسائل، مسئول، مطم، ارائه، تأثیر، تأخر، تأخیر، تأکید

 .مدیرهمؤثر، منشأ، مؤسسه، مؤکد، مؤلف، نشئت، هیئت
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 سایر موارد

است. خواندن یک صفحه ( Double) "دو برابر"معموالً گزارش به شکل تایپ شده است و فاصله بین خطوط آن 

میلی 25با فاصله خطوط کم آسان نیست. به یاد داشته باشید که حاشیه کافی برای متن در نظر بگیرید. )حداقل 

متر  در سمت دیگر(. اگر بیش از حد از سمت راست صفحه شروع کنید، ممکن میلی 20متر در سمت راست و 

شود تا در فهرست مندرجات گذاری میاست بخشی از متن داخل صحافی قرار گیرد. تمامی صفحات نیز شماره

برای گزارش خود داشته که باید  ایشدهقید شود. توجه کنید که بسیاری موسسات دستورالعمل از پیش تعیین

 مدنظر قرار گیرد.

 

  ها و پیشوندها و پسوندها:امالی برخی از واژه

نویس از گزارش تهیه کنید. این زمانی که هم سبک و هم ترتیب مطالب مشخص شد، وقت آن است که یک پیش

نویس را مطالعه کنید پیش نویس شامل مقدمه و تمام موارد مورد نظر قابل درج در گزارش حسابرس است.پیش

ها هم بعد از چند بار اصالح اطالعات، اعداد و متن به و هرجا که الزم است، اصالح کنید. حتی بهترین گزارش

شود، اند. شک نکنید که در زمان ویرایش قطعاً با ایرادهای تایپی، امالیی و ... مواجه میآل خود رسیدهحالت ایده

  .پس این بخش را جدی بگیرید
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 در ادامه به آیین نگارش برخی از کلمات پرکاربرد در گزارش حسابرس اشاره شده است: 

 جدا و فاصله معمولی پیوسته فاصلهجدا و بی 

 از تهران  ازجمله از
 آن حالت آنچه، اینکه، آنکه همهگونه، آناین آن و این

 با استفاده  بامعنی با
 بر هر طبقه  براساس، برطبق، برخالف، براثر،  بر
ای گونهازای، بهعنوان، بهصورت، بهطور، بهبه به

ویژه، تدریج، بهسوی، بهشدت، بهجز، بهکه، به
ترتیب، اینکارگیری، بهروز، بهعبارتی، بهبه
رو، بهجا، روندرت، جابهاندازه، بهبه

 خود.بهخود

هایی که صفت در واژه
 سازد:می

 بنام )مشهور(
 های عربی:در آغاز واژه

 بذاته

 به روش آنها

 بی مسئول واحد. بیهوده اندازهقاعده، بیمصرف، بیبی بی
  بهتر، بیشتر، کمتر ترتر، گستردهتر، بزرگکوچک تر

 چه آورد چرا، چگونه، چقدر، چطور اندازهمقدار، چهچیزی، چهچه چه
 دار

 داشت
 داشتن

 مرزدار
 

 داشتنگه

 
 نگهداری/نگه داری

 
 نگه دار

که، صورتیواقع، درنتیجه، درکه، درحالیدر در
 درخصوص، درآوردن، دربرگرفتن، رودررو

 در جستجوی 

   دهندهتشکیل دهنده
 در حالت صفت مفعولی: شده

 شده، دریافت
 شده،گفته

 شده.خوانده

 در حالت فعلی: 
 دریافت شده است، 

 گفته شده است، 
 خوانده شده است.

 آن که )آن کسی که( آنکه، اینکه که. که، هنگامیصورتیکه، درحالیدر که
 گذار

 گذاری
 گذارقانون
 گذاریقانون

  

   شودرود، میمی می
 نا آشنا، نا آگاه  نادرست نا
   ها، کاالها، دسته ها
هماهنگ، هماورد، همکار،  زمانهماندازه، اکنون، همگروه، هممرز، همهم هم

 همراه، همچنین، همچنان
 کنار هم، اندازه هم

 همین
 و همان

قدر، قدر، همانجا، همینجا، همانهمین
گونه، گونه، همینقدر، همانهمین
 کهطورهمان

 همین کاال 

گاه، وقت، هیچکدام، هیچیک، هیچهیچ هیچ
 کسگونه، هیچهیچ

  

   رقمیرو، یکیک یک
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 آخر در و

 "باشدمي"

رو، کاربرد این مصدر در زمان مضارع اخباری روا و بجا وجود ندارد و ازاین "باشیدن"در اصل، مصدری به نام 

ویژه در زبان شعر، بسیار است و به و ... معنی ای کاش، امیدبه "باشد". واژه "است"نیست؛ بنابراین بنویسیم: 

 رفته است: کاربه

                                     

    برخیز شرطه باد ای شکستگانیم كشتي"                                           

 "را آشنا ديدار بینیم باز كه باشد                                                                                      

 (حافظ)                                                                                                                               

 

 

 نتیجه

به نکات زیر توجه شده  دهای حسابرسی تنظیم شده  و در آنگزارشی مطلوب است که در چارچوب استاندار 

 است:

  ریزی کنید،بندی و با دقت برنامهاستفاده از عناوین مناسب هربخش طبقهگزارش خود را با 

  از رهنمودهای مندرج در این راهنما و سایر مقاالت مشابه پیروی کنید، اما به دستورالعمل داخلی

 موسسه خود نیز توجه کنید،

 و کنندگان را فراموش نکنیدتا حد ممکن خالصه و واضح بنویسید. لیکن، نیاز استفاده 

 نویسی تهیه و زمان کافی را برای ویرایش و تصحیح ایرادات آن اختصاص دهید.پیش 
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، شاید ارائه نویسی نه علم است و نه هنر. اما چنانچه رهنمودهای مندرج در این راهنما رعایت شودگزارش

داردهای حسابرسی پذیر گردد. و در پایان گزارشی مطلوب است که در چارچوب استانهای موثرتر امکانگزارش

 .(  بکار رفته استدوا) اختصارو  وضوح، دقتتنظیم شده است و در آن 
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