
  ۷۲۰رسي حساباستاندارد 
  ساير اطالعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده

  

  801

  فهرست
 بند 

 1 - 8 كليات

  9  دسترسي به ساير اطالعات
  10  ارزيابي ساير اطالعات

  11 - 13  اهميت مغايرتهاي با
  14 - 18  تحريف با اهميت حقايق

  19 - 23  دسترسي به ساير اطالعات پس از تاريخ گزارش حسابرس
  24  تاريخ اجرا

  
  
  
 

اهداف كلي حسابرس مستقل و انجام  ” 200 استاندارد حسابرسياين استاندارد بايد همراه با 
 . شودمطالعه “حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي

   
  





  ۷۲۰رسي حساباستاندارد 
  ساير اطالعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده

  

  803

  كليات
، ارائه استانداردها و راهنماييهاي الزم درباره ارزيابي سـاير اطالعـات            استانداردهدف اين      .1

مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده است كه حسابرس نسبت بـه              
اين استاندارد اساسا درمورد گزارشهاي سـاالنه كـاربرد         . ش درباره آنها، الزامي ندارد    گزار

تواند درباره گزارشهاي ديگري چون گزارشهاي مربـوط بـه عرضـه اوراق               دارد، گرچه مي  
  .مشاركت نيز استفاده شود

 را بـه منظـور شناسـايي مغايرتهـاي بـا اهميـت آن بـا                 "ساير اطالعات "حسابرس بايد      .2
  .رتهاي مالي حسابرسي شده، مطالعه كندصو

  هنگامي وجود دارد كه ساير اطالعات، مندرجات صورتهاي مالي           "مغايرتهاي با اهميت    "   .3
تواند نتـايج حاصـل از شـواهد حـسابرسي            اين مغايرتها مي  . حسابرسي شده را نقض كند    

ا مورد ترديـد    ، مبناي اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهاي مالي ر        كسب شده قبلي و گاه    
  .قرار دهد

اي را منتشر كند كه شامل        هر واحد مورد رسيدگي ممكن است براي هر سال مالي مجموعه             .4
گـزارش  ”مجموعـه غالبـا     ايـن   . صورتهاي مالي حسابرسي شده و گزارش حسابرس باشد       

مورد رسيدگي ممكن اسـت براسـاس الزامـات قـانوني يـا             واحد  . شود    ناميده مي   “ساالنه
. وال خود، اطالعات مالي و غيرمالي ديگري را نيـز در آن مجموعـه ارائـه كنـد          برحسب ر 

  .شود  ناميده مي“ساير اطالعات”گونه اطالعات مالي و غيرمالي،  بخش، اين دراين

ـ تواند شامل گزارش مديريت        مي “ساير اطالعات ”هايي از     نمونه   .5 ـ  ي ت مـديره درمـورد     اا هي
جسته يا خالصه اطالعات مالي، اطالعاتي درمـورد        ات واحد مورد رسيدگي، نكات بر     عملي

 و  مـديره  هيئـت ريزي شده، نسبتهاي مالي، نام اعـضاي          اي برنامه   كاركنان، مخارج سرمايه  
  .اطالعات انتخابي مربوط به فصلهاي مختلف سال باشد
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حسابرس در برخي شرايط، براي گزارش نسبت به ساير اطالعات،الزام قانوني يا قراردادي                .6
به هرحال، از آنجا كـه اعتبـار صـورتهاي          . اما در ساير موارد، چنين الزامي را ندارد       . رددا

بين صورتهاي مالي و ساير اطالعـات       مغايرت  دليل وجود     هتواند ب   مالي حسابرسي شده مي   
اطالعـات را هنگـام ارائـه گـزارش دربـاره      گونه   ايندار شود، حسابرس الزم است        خدشه

  .كندصورتهاي مالي، ارزيابي 

اي را    در برخي موارد، حسابرس بنابر الزامات قانوني ناگزير است روشهاي حسابرسي ويژه              .7
گونه اطالعات ارائه نشده يا نقايـصي        چنانچه اين . برخي از ساير اطالعات اجرا كند     درباره  

  .داشته باشد، حسابرس ممكن است ملزم به درج آن در گزارش خود شود

 موظف است درباره ساير اطالعات گزارش دهد، مسئوليتهاي وي          در مواردي كه حسابرس      .8
. كنـد   ، الزامات قانوني و استانداردهاي حرفه تعيين مـي        )قرارداد حسابرسي (را ماهيت كار    

مـسئوليتهاي حـسابرس شـامل بررسـي سـاير اطالعـات باشـد، حـسابرس بايـد              چنانچه  
  .د را بكار گير،24001 استانداردراهنماييهاي ارائه شده در 

  دسترسي به ساير اطالعات
ارزيابي ساير اطالعات مندرج در گزارش سـاالنه توسـط حـسابرس، مـستلزم دسترسـي                   .9

گونـه اطالعـات را    ايـن بنابراين، حسابرس الزم است     . موقع وي به چنين اطالعاتي است       به
گونه اطالعات ممكـن اسـت       تمامي اين گاه  .  از تاريخ گزارش حسابرسي بدست آورد       پيش

صـورت، حـسابرس بايـد        از چنين تاريخي دراختيار حسابرس قرار نگيرد كـه درايـن            شپي
  . را بكار گيرد23 تا 20راهنماييهاي ارائه شده در بندهاي 
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  ارزيابي ساير اطالعات
هدف و دامنه رسيدگي در حسابرسي صـورتهاي مـالي بـراين فـرض اسـتوار اسـت كـه                       .10

 كه در بند مقدمـه گـزارش حـسابرس درج           مسئوليت حسابرس، محدود به اطالعاتي است     
  .باشد ، حسابرس ملزم به تشخيص ارائه مناسب ساير اطالعات نميبنابراين. شود مي

  مغايرتهاي با اهميت
چنانچه حسابرس با مطالعه ساير اطالعات، مغايرتهاي با اهميتي را شناسـايي كنـد، بايـد                   .11

  .ضرورت اصالح صورتهاي مالي حسابرسي شده يا ساير اطالعات را مشخص كند

اگر اصالح صورتهاي مالي حسابرسي شده ضروري باشد و واحد مورد رسيدگي از انجـام                .12
  .ر مشروط يا مردود ارائه كندآن خودداري ورزد، حسابرس بايد نظ

اگر اصالح ساير اطالعات،  ضروري باشد و واحد مورد رسـيدگي از انجـام آن خـودداري        .13
بايد ضرورت توصيف چنين مغايرتهاي با اهميتي را در يك بند توضـيحي               ورزد، حسابرس 

  .تاكيد بر مطلب خاص در گزارش خود ارزيابي كند

  تحريف با اهميت حقايق
برس هنگام مطالعه ساير اطالعات به منظور تشخيص مغايرتهـاي بـا اهميـت، ممكـن                حسا   .14

  .است به موارد بارزي از تحريف با اهميت حقايق برخورد كند

 در ساير اطالعات، گزارش يـا ارائـه         "اهميت حقايق    تحريف با "در اين بخش، منظور از         .15
لي حـسابرسي شـده مـرتبط       نادرست ساير اطالعاتي است كه با مندرجات صـورتهاي مـا          

  .باشد نمي

حـاوي  رسـد     نظـر مـي    چنانچه حسابرس با مواردي از ساير اطالعات برخورد كند كه به             .16
تحريف با اهميت حقايق است بايد موضوع را با مديريت واحد مـورد رسـيدگي مطـرح       

حسابرس هنگام طرح موضوع با مديريت واحد مورد رسيدگي ممكن است نتوانـد               .نمايد
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تبار ساير اطالعات و پاسخهاي دريافتي از مديريت را ارزيابي كند و درنتيجه الزم است               اع
  .احتمال وجود تفاوتهاي مستدل را درقضاوت يا اظهارنظر خود و مديريت، بسنجد

هنگامي كه حسابرس هنوز براين باور است كه تحريف با اهميت حقايق وجود دارد بايـد                  .17
خص ثالـث ذيـصالحي چـون مـشاور حقـوقي واحـد مـورد               از مديريت بخواهد كه با ش     

  .هاي وي را مورد توجه قرار دهد رسيدگي مشورت كند و توصيه

چنانچه حسابرس به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميـت حقـايق در سـاير اطالعـات                     .18
كنـد بايـد انجـام        وجود دارد و مديريت واحد مورد رسيدگي از اصالح آن خودداري مي           

 توجـه بـه     تواند شامل   اين اقدامات مي  . ديگري را مورد توجه قرار دهد     مناسب  اقدامات  
 اطالع كتبي نكات موردنظر حسابرس نسبت به ساير اطالعات بـه سـطوح              الزامات قانوني، 

  .ر مشاور حقوقي باشدظباالتر از مديريت و كسب ن

  دسترسي به ساير اطالعات پس از تاريخ گزارش حسابرس
 پـيش از تـاريخ گـزارش حـسابرس          ،" ساير اطالعات    "اردي كه تمامي    حسابرس در مو      .19

دسترس وي نباشد بايد در اولين فرصت ممكن، اطالعات مزبور را به منظور تـشخيص                در
  .مغايرتهاي با اهميت، مطالعه كند

 اگر پس از مطالعه ساير اطالعات، حسابرس مغايرتهاي با اهميتي را شناسـايي كنـد يـا از                    .20
ريف با اهميت حقايق آگاه شود، الزم است ضـرورت تجديـدنظر درصـورتهاي              وجود تح 

  .مالي حسابرسي شده يا ساير اطالعات را مشخص كند

صورتهاي مالي حسابرسي شده ضرورت يابد، الزم است راهنماييهاي          نظر در  چنانچه تجديد    .21
  . بكار گرفته شود،5602 استانداردارائه شده در 
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ر در ساير اطالعات ضروري باشد و واحـد مـورد رسـيدگي نيـز بـا آن                  چنانچه تجديدنظ    .22
موافقت كند، حسابرس  الزم است روشهاي حسابرسي متناسب با شرايط موجود را اعمال              

تواند شامل بررسي اقدامات مـديريت واحـد مـورد رسـيدگي بـراي         اين روشها مي  . نمايد
ي قبلي، گزارش حسابرس و سـاير       اطمينان يافتن از آگاهي دريافت كنندگان صورتهاي مال       

  .اطالعات، از انجام تجديد نظر باشد

چنانچه تجديد نظر در ساير اطالعات ضروري باشد، اما مديريت واحد مورد رسـيدگي                 .23
از انجام آن خودداري ورزد، حسابرس بايد انجام هرگونه اقدام مناسب ديگـر را مـورد                

 اطالع كتبي نكات مورد نظر حسابرس نسبت        تواند شامل    اين اقدامات مي   .توجه قرار دهد  
  .سطوح باالتر از مديريت و كسب نظر مشاور حقوقي باشد به ساير اطالعات به

  تاريخ اجرا
 و  1384براي حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره مالي آن از اول فـروردين             استاندارد  اين     .24

  .شود الزم االجراست پس از آن شروع مي

  


