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  كليات
  دامنه كاربرد

 ،ايـن اسـتاندارد  در . كاربرد دارد صورتهاي ماليحسابرسي ، در   700 تا   100هاي  استاندارد  .1
 حسابرسي صورتهاي مـالي تهيـه شـده         در آن استانداردها    بكارگيريمالحظات خاص در    

 .شود مطرح مي خاص مقاصدچارچوب با يك براساس 

يـك   از صورتهاي مالي تهيه شده براسـاس         ي مجموعه كامل  براي حسابرسي  استانداردن  اي  .2
مالحظـات خـاص در     ،  8051اسـتاندارد    در   . شده است  تدوين خاص   چارچوب با مقاصد  

مطـرح   يك صورت مـالي      قلم خاصي از  ، حساب يا    يا عنصر صورت مالي   يك  حسابرسي  
 .شود مي

مـرتبط   كند و به همه مالحظات خاص        نمي نفيها را   اين استاندارد، الزامات ساير استاندارد      .3
 .پردازد ، نميگونه صورتهاي مالي  اينحسابرسيشرايط كار  اب

  تاريخ اجرا

و  1391اول فـروردين     از هاكه دوره مالي آن    براي حسابرسي صورتهاي مالي      استاندارداين    .4
  .االجراست الزم، شود شروع ميپس از آن 

  هدف

كارگيري استانداردهاي حسابرسي در حسابرسي صـورتهاي مـالي         بهنگام   هدف حسابرس   .5
نظر گرفتن مناسب مالحظات خاص       خاص، در  مقاصدچارچوب با   يك   شده براساس    تهيه

 : استزيردر رابطه با موارد 
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  پذيرش كار؛  .الف

  ؛ وحسابرسيريزي و اجراي  برنامه  .ب 

  . به صورتهاي مالينسبتگزارشگري   .پ 

  تعاريف
  :رفته استا معاني مشخص شده براي آنها بكاراستاندارد، اصطالحات زير ب ايندر   .6

صورتهاي مالي تهيه شده براساس يـك چـارچوب بـا           . خـاص  مقاصدصورتهاي مالي با      .الف
  )3-بند ت: رك. (مقاصد خاص

 نيازهـاي   رفـع چارچوب گزارشـگري مـالي كـه بـراي          يك   .مقاصد خاص چارچوب با     .ب 
  )3-ت  تا1-بندهاي ت: رك( 2.طراحي شده است ان خاصكنندگ ي استفادهطالعاتا

مقاصـد   از صورتهاي مالي با      يمجموعه كامل  ،در اين استاندارد  “ يصورتهاي مال ”منظور از     .7
  اهـم   ه شـامل خالصـ     معمـوالً  يادداشتهاي مربـوط  .  است  شامل يادداشتهاي مربوط   ،خاص
چارچوب گزارشگري مالي   الزامات  . هاي حسابداري و ساير اطالعات توضيحي است        رويه

  .كند مي مجموعه كامل صورتهاي مالي را مشخص ي و اجزامحتوا ،مربوط، شكل

  لزاماتا
  مالحظات پذيرش كار

  قابل قبول بودن چارچوب گزارشگري مالي
در تهيـه صـورتهاي      رفتـه چارچوب گزارشگري مالي بكار    مشخص كند آيا  بايد  حسابرس    .8

  بايد مقاصد خاص س در حسابرسي صورتهاي مالي با       حسابر .قابل قبول است يا خير    مالي  
   )6-ت  تا4 -بندهاي ت: رك: ( كسب كندشناختنسبت به موارد زير 
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  تهيه صورتهاي مالي؛از هدف   .الف

  نظر؛ و كنندگان مورد استفاده  .ب 

 تعيين قابل قبول بـودن      به منظور واحد تجاري    مديريت   اقدامات صورت گرفته توسط     .پ 
 . موجود در شرايطبكاررفتهي مالي چارچوب گزارشگر

  ريزي و اجراي حسابرسي مالحظات برنامه

هر مربوط به   حسابرسي   استانداردهاي   بايد كليه  حسابرس   ،200استاندارد    الزامات براساس  .9
اجـراي حـسابرسي    ريـزي و      حـسابرس بايـد در برنامـه       3. را رعايت كنـد    حسابرسيكار  

  اسـتانداردهاي حـسابرسي    بكارگيريكه آيا    مشخص كند    مقاصد خاص صورتهاي مالي با    
 )9-ت تا 7-بندهاي ت: رك( . مستلزم مالحظات خاص است يا خيرباتوجه به شرايط كار،

هـاي     انتخـاب و بكـارگيري رويـه       دربـاره  بايدحسابرس  ،  315استاندارد   الزاماتبراساس    .10
ورتهاي مـورد صـ    در حسابرس بايد    4. كسب كند  شناخت،  تجاريحسابداري توسط واحد    

  كه  مفاد قرارداد   از مالي تهيه شده براساس مفاد يك قرارداد، نسبت به هرگونه تفاسير عمده           
يـك  .  كسب كند  ، شناخت  است  بكارگرفته شده  توسط مديريت در تهيه آن صورتهاي مالي      

، منجر بـه     به جاي آن    تفسير منطقي ديگر    پذيرش يك  شود كه    زماني عمده تلقي مي    ،تفسير
 .گردددر اطالعات ارائه شده در صورتهاي مالي تفاوت بااهميت 

 مالحظات گزارشگري

، الزامات استاندارد   مقاصد خاص به صورتهاي مالي با       نسبت گزارشگري   در حسابرس بايد   .11
 گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي بـا مقاصـد            هايي از  نمونه .را رعايت كند   7005

 . استخاص، در پيوست اين استاندارد ارائه شده
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تجـاري و محـيط آن       طريـق شـناخت واحـد      تـشخيص و ارزيـابي خطرهـاي تحريـف بااهميـت از           ”،  315استاندارد حـسابرسي    . 4
 پ-11، بند “)1393شده  تجديدنظر(
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  گزارشگري مالي توصيف چارچوب

مناسب بودن نحـوه اشـاره يـا توصـيف           بايدحسابرس  ،   700 استاندارد  الزامات اساس بر  .12
 مـواردي كـه     در 6. كنـد  بررسـي وب گزارشگري مالي مبناي تهيه صورتهاي مالي را         چچار

كند كه آيـا    ارزيابي  حسابرس بايد    ،شود   تهيه مي  صورتهاي مالي براساس مفاد يك قرارداد     
 بـه نحـو      را مبناي تهيه صورتهاي مالي   مفاد قرارداد   از  سير عمده   هرگونه تف صورتهاي مالي   

 .كند يا خير  توصيف ميمناسب

گزارش حسابرس   مورد در. پردازد   به شكل و محتواي گزارش حسابرس مي       700 استاندارد  .13
 :مقاصد خاص صورتهاي مالي با نسبت به

 ،وبـا مقاصـد خـاص       ن بايد هدف تهيـه صـورتهاي مـالي          گزارش حسابرس همچني    .الف
 يـا بـه يادداشـتهاي       ، كنـد  نظـر را توصـيف     كنندگان مورد    استفاده ،صورت لزوم  در

  ؛ واشاره كند كه حاوي آن اطالعات است، مقاصد خاص صورتهاي مالي با توضيحي

خـاب  حق انت در تهيه اين قبيل صورتهاي مالي،       واحد تجاري    مديريت   كه در صورتي   .ب 
 مـسئوليت مـديريت   در توصـيف     بايـد     داشـته باشـد،    چارچوب گزارشگري مالي را   

 قابـل قبـول بـودن چـارچوب         ارتباط بـا    در آن صورتهاي مالي به مسئوليت      قبال در
  .  شودنيز اشاره،  در آن شرايطمورد استفادهگزارشگري مالي 

 س يك چارچوب با مقاصد خاص  تهيه صورتهاي مالي براساكنندگان درخصوص رساني به استفاده اطالع

تأكيـد بـر   ”شامل يك بند  بايد مقاصد خاص به صورتهاي مالي با   نسبتگزارش حسابرس     .14
كـه  بـر اين   مبنـي  باشـد    كنندگان از گـزارش حـسابرس       استفادهبراي آگاهي   “  خاص مطلب

نتيجه ممكن اسـت      تهيه شده و در    مقاصد خاص صورتهاي مالي براساس يك چارچوب با       
 يـك عنـوان مناسـب در    حسابرس بايد اين بند را تحـت     .  ديگر مناسب نباشد   صدمقابراي  

  )11 -و ت 10-بندهاي ت: رك. (درج كند گزارش حسابرس
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  يكاربردتوضيحات 
  )6بند : رك (مقاصد خاصتعريف چارچوب با 

  :از  است عبارتمقاصد خاص با يهايي از چارچوبها نمونه  .1-ت

 ـ   واحد تجاري   مورد استفاده  ضوابط  اطالعـات مـالي بـراي مقاصـد       راي تهيـه     ب
 ؛مالياتي

  ذيصالح قانوني؛ يامقرر توسط مراجعگزارشگري مالي ضوابط  

   يـا كمـك     تسهيالت مالي  از قبيل قرارداد     ،گزارشگري مالي يك قرارداد   ضوابط 
  .بالعوض

 هاياسـتاندارد بـر      مبتنـي  مقاصـد خـاص   ممكن است يك چارچوب با      برخي موارد   در    .2-ت
در چارچوب با مقاصد خاص      استانداردهاي حسابداري  الزامات   اشد اما تمام  حسابداري ب 
صـورتهاي مـالي تهيـه شـده براسـاس          در  در چنين مـواردي نبايـد       . باشد رعايت نشده 

  .چارچوب با مقاصد خاص، به رعايت استانداردهاي حسابداري اشاره شود

 تنهـا   ممكـن اسـت    مقاصـد خـاص   صورتهاي مالي تهيه شده براساس يك چارچوب با           .3-ت
چنـين شـرايطي، ممكـن       در. صورتهاي مالي باشد كه يك واحد تجاري تهيه كرده است         

كـه آن   مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد         كننـدگاني      توسط استفاده  ، صورتهاي مالي  ايناست  
عليـرغم توزيـع گـسترده      .  اسـت  چارچوب گزارشگري مالي براي آنهـا طراحـي نـشده         

 اسـتانداردهاي حـسابرسي     نظـر م از   يهاي مـال  صورتاين   شرايط،   اينصورتهاي مالي در    
بـراي جلـوگيري از     . دشـو   تلقـي مـي    مقاصد خاص عنوان صورتهاي مالي با       به همچنان

  . كاربرد دارد14 و 13الزامات بندهاي  اهداف تهيه صورتهاي مالي برداشت نادرست از
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  مالحظات پذيرش كار

  )8بند : رك(قابل قبول بودن چارچوب گزارشگري مالي 
نظـر،   كنندگان مورد   هاي اطالعاتي استفاده  ز، نيا مقاصد خاص صورتهاي مالي با    مورد   در  .4-ت

عامل كليدي در تعيين قابل قبول بودن چارچوب گزارشگري مالي بكـار رفتـه در تهيـه                 
  .صورتهاي مالي است

 گزارشـگري مـالي   ضـوابط يك چارچوب گزارشگري مالي مربوط ممكن اسـت شـامل        .5-ت
مقاصد  صورتهاي مالي با     مرجع رسمي تدوين كننده ضوابط تهيه     وسط يك   تدوين شده ت  

 شـامل   ، سازمان يافته و شفاف    ، يك فرآيند  مرجع ياد شده  در اين مورد، اگر     .  باشد خاص
 ،مورد نظـر   مقاصد براي   ضوابط را دنبال كند، آن      ،بحث و بررسي نظرات ذينفعان مربوط     

مقررات ممكن است چارچوب گزارشـگري      در برخي قوانين يا     . خواهد بود قابل پذيرش   
مثـال،   بـراي .  شـود  تعيـين  مقاصـد خـاص    تهيه صورتهاي مـالي بـا        برايخاصي  مالي  
 مـوردنظر، ضـوابطي را بـراي     رعايـت الزامـات  در راسـتاي   ممكـن اسـت      گـذار   قانون

  كـه  شـود   فرض مـي  چنين  هايي بر خالف آن،        در نبود نشانه   .گزارشگري مالي تعيين كند   
 مقاصـد خـاص   صـورتهاي مـالي بـا       تهيـه    گزارشگري مالي براي     هايوبقبيل چارچ  اين

  .، قابل پذيرش است مربوط تجاريهايواحد

 مستلزم 5-استانداردهاي گزارشگري مالي اشاره شده در بند ت       بكارگيري  در مواردي كه      .6-ت
 بايد انطباق ايـن الزامـات بـا       ، حسابرس   باشد  خاصي يي يا مقررات  ونقان الزاماترعايت  

حسابرس بايد  ،  تناقضصورت وجود     و در  را بررسي كند    مالي نداردهاي گزارشگري استا
درخصوص ماهيت الزامات اضافي مذاكره كند و در موارد زيـر           واحد تجاري   با مديريت   

  :با مديريت به توافق برسد

   از طريق افشا، رعايت كرد يا خير، يا توان آيا الزامات اضافي را مي  .فال

 توصـيف چـارچوب گزارشـگري       توان  مزبور مي  الزامات اضافي    ه با توجه ب   آيا  . ب
  .مالي مربوط در صورتهاي مالي را تغيير داد يا خير
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اگر هيچ يك از اقدامات ذكر شده را نتوان انجام داد، حسابرس بايد تعيين كنـد كـه آيـا                    
  . ضروري است يا خير7057تعديل اظهارنظر طبق استاندارد 

  )9بند : رك(اي حسابرسي ريزي و اجر مالحظات برنامه

 شـامل الزامـات     ،الزامات اخالقي مربوط  ) الف (بايد حسابرس   ،200استاندارد  اساس   بر  .7-ت
همـه اسـتانداردهاي    ) ب( و   ،مربوط به اسـتقالل در كـار حـسابرسي صـورتهاي مـالي            

 همچنـين   200اسـتاندارد   براسـاس   . حسابرسي را رعايـت كنـد      كار   مرتبط با حسابرسي  
يا برخي   يك استاندارد  مگر اينكه    ، را رعايت كند   هااستاندارد  الزامات تمام بايدحسابرس  

ممكـن   حـسابرس  ،شـرايط اسـتثنايي   در.  مربوط نباشد،موجود در شرايط از الزامات آن  
 ، يـك اسـتاندارد     الـزام  يك يـا چنـد    است به اين نتيجه برسد كه براي دستيابي به هدف           

  8. ضروري است)الزامات(نجام آن الزام اجراي روشهاي حسابرسي جايگزين به جاي ا

 در حسابرسي صـورتهاي مـالي بـا         از الزامات استانداردهاي حسابرسي    بكارگيري برخي   .8-ت
 براسـاس مثـال،    بـراي .  ممكن است مستلزم توجه خاص حسابرس باشـد        مقاصد خاص 

ـ  كنندگان صورتهاي مالي     براي استفاده  ي كه ، قضاوت درباره موضوعات   3209استاندارد   ا  ب
عنـوان   كنندگان به    نيازهاي اطالعات مالي مشترك استفاده     با در نظر گرفتن   ،  استاهميت  

، مقاصـد خـاص   در حسابرسي صورتهاي مالي بـا        ،با اين حال   .گيرد  شكل مي يك گروه،   
انجـام  نظـر،   كنندگان مورد    نيازهاي اطالعات مالي استفاده    توجه خاص به    با اين قضاوتها 

  .شود مي

اركان راهبري واحد تجاري طبق استانداردهاي حـسابرسي بـه رابطـه بـين آن               ارتباط با     .9-ت
 در زمينـه  مسئوليت اركان راهبـري  اً به و خصوصمورد رسيدگياركان و صورتهاي مالي   

 ،مقاصـد خـاص   مورد صورتهاي مالي با      در. نظارت بر تهيه صورتهاي مالي بستگي دارد      
 ،نمونـه   بـراي ليتي را نداشته باشـند؛ ي واحد تجاري چنين مسئو    ممكن است اركان راهبر   
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در اين مـوارد،    . شود   تهيه مي  مديران اجرايي كه اطالعات مالي صرفاً براي استفاده        زماني
 ارتباط با اركان راهبري واحد تجاري مصداق        26010است طبق الزامات استاندارد      ممكن

مقاصد عمومي  نداشته باشد به استثناي زماني كه حسابرس، حسابرسي صورتهاي مالي با            
ي واحـد تجـاري     اشد يا براي مثال با اركـان راهبـر        واحد تجاري را نيز به عهده داشته ب       

شده در حسابرسي صورتهاي    مربوط شناسايي   از موضوعات   را   آنها   كه توافق كرده باشد  
  .مطلع سازد مقاصد خاصمالي با 

يـك چـارچوب بـا       صورتهاي مـالي براسـاس        تهيه كنندگان درخصوص   رساني به استفاده    اطالع
  )14 بند: رك( مقاصد خاص

 ،مقاصـد مـورد نظـر      غير از    مقاصدي ممكن است براي     مقاصد خاص صورتهاي مالي با      .10-ت
 ممكن است واحدهاي تجاري خاصـي       مراجع قانوني مثال،   براي. مورد استفاده قرار گيرد   

 قاصـد مارائـه صـورتهاي مـالي بـا     جـاي    بهمقاصد خاصرا به ارائه صورتهاي مالي با       
 بـراي جلـوگيري از گمراهـي         بايـد  حـسابرس در چنـين مـواردي،      . ندنعمومي، ملزم ك  

 كـه صـورتهاي مـالي طبـق يـك           اطالع دهد به آنها   ،  گزارش حسابرس كنندگان    استفاده
 ، ديگـر  مقاصـد  ممكن است براي     از اين رو  است و   ه شده   تهي مقاصد خاص چارچوب با   
  .مناسب نباشد

  )14بند : رك( از گزارش حسابرس محدوديت در توزيع يا استفاده
ممكـن اسـت مناسـب      ،  14طبق بنـد     كنندگان  به استفاده رساني    اطالعبر   حسابرس عالوه   .11-ت

كنندگان خـاص      صرفاً براي استفاده   بداند به اين نكته نيز اشاره كند كه گزارش حسابرس         
حدود كـردن   طريق م   از امر ممكن است   اين   ، قوانين و مقررات   باتوجه به . تهيه شده است  

تأكيد بر مطلـب    ”بند  در اين شرايط،    .  صورت گيرد  گزارش حسابرس از  توزيع يا استفاده    
تر بيان     مفصل ، موضوعات منظور شمول ساير   به توان  را مي  14در بند    اشاره شده    “خاص
  .نمود را اصالح عنوان آننتيجه  در و ،كرد
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  پيوست
  لي با مقاصد خاص گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي ما ازيهاي نمونه
گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي تهيه شـده طبـق ضـوابط گزارشـگري يـك                 : 1مثال  

  .قرارداد
  

  .اي گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه: 2مثال 
  

گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي تهيه شده طبـق ضـوابط گزارشـگري يـك               : 1مثال  
  .قرارداد

  :مفروضات
                صورتهاي مالي توسط هيئت مديره واحد تجاري طبق ضوابط گزارشـگري مـالي يـك

 . تهيه شده است) يعني يك چارچوب با مقاصد خاص(قرارداد 

 توزيع و استفاده از گزارش حسابرس، محدود شده است.  
  

  گزارش حسابرس مستقل

  ]مخاطب گزارش[

 و صـورتهاي سـود و     13×1 اسفند مـاه     29 تاريخ   بهترازنامه  صورتهاي مالي شركت نمونه شامل      
و يادداشتهاي  زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،                 

 ضـوابط  طبـق  صـورتهاي مـالي   . اسـت حـسابرسي شـده  اين مؤسسه   توسط    ،...  تا 1توضيحي  
نمونـه   شركت فيمابين 13××ماه  ارديبهشت 1 مورخ قرارداد ...بخش مندرج در  گزارشگري مالي   

  .، تهيه شده است...با بانك 
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   صورتهاي ماليقبال  درهيئت مديرهمسئوليت 

، بـا    مذكور  قرارداد ... گزارشگري مالي بخش     ضوابط طبق   ياد شده صورتهاي مالي    تهيهمسئوليت  
وط به   و حفظ كنترلهاي داخلي مرب     اعمالاين مسئوليت شامل طراحي،     ؛  هيئت مديره شركت است   

از تقلب يـا      عاري از تحريف بااهميت ناشي     اي كه اين صورتها     گونه   است به  تهيه صورتهاي مالي  
  .باشداشتباه 

  مسئوليت حسابرس

  براساس حسابرسي انجام شـده ياد شده به صورتهاي مالي    نسبتمسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر     
كند اين مؤسسه الزامات آيين       مياستانداردهاي مزبور ايجاب    .  است طبق استانداردهاي حسابرسي  

ريزي و اجرا كند كـه از نبـود تحريـف              برنامه اي  گونه  بهاي را رعايت و حسابرسي را         رفتار حرفه 
   .كسب شودبااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول 

  اطالعـات  ديگـر  مبالغ و    يي براي كسب شواهد حسابرسي درباره     حسابرسي شامل اجراي روشها   
جملـه   ، از  روشهاي حسابرسي به قضاوت حـسابرس       انتخاب .صورتهاي مالي است  در  شده  افشا  

بـراي  .  بـستگي دارد   ،از تقلب يا اشـتباه      خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي      ارزيابي
منظـور طراحـي    صورتهاي مـالي بـه  و ارائه خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه   اين   ارزيابي

 به اثربخـشي كنترلهـاي      نسبت اظهارنظر   به قصد نه   و ،موجوديط  روشهاي حسابرسي مناسب شرا   
هـاي    حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويـه       . شود  ميداخلي واحد تجاري، بررسي     

  و هيئـت مـديره   هاي حسابداري انجام شده توسط      برآورد و معقول بودن      شده حسابداري استفاده 
  .صورتهاي مالي است  ارائهكليت ارزيابي نيز

 نـسبت بـه صـورتهاي     حسابرسي كسب شده، براي اظهـارنظر اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد    
  . استكافي و مناسب، مالي
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  اظهارنظر

 گزارشگري  ضوابط هاي بااهميت، طبق    صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه      نظر اين مؤسسه،     به
  .ست تهيه شده ا ياد شده در باال،قرارداد ... بخشمندرج در مالي 

  لب خاصتأكيد بر مط

... توضـيحي    را بـه يادداشـت       كننـدگان  اسـتفاده بدون تعديل اظهارنظر خود، توجه      اين موسسه   
ـ  مـي جلـب   است،   كه مبناي حسابداري را توصيف كرده     صورتهاي مالي    صـورتهاي مـالي    . دكن

ر قرارداد يـاد شـده د     ... بخش  در  مندرج   گزارشگري مالي    ضوابط رعايت   با هدف  نمونهشركت  
، مقاصـد صورتهاي مـالي بـراي سـاير        استفاده از اين    بنابراين، ممكن است    . باال، تهيه شده است   

 و   است تهيه شده ) طرفين قرارداد  ... (بانك و   نمونهاين گزارش صرفاً براي شركت      . مناسب نباشد 
  .يا توسط آنها مورد استفاده قرار گيردشود  توزيع بين اشخاص ديگرنبايد 

  ]امضاي حسابرس[

  ]تاريخ گزارش حسابرس[

  ]تواند در سربرگ مؤسسه حسابرسي نيز درج شود  مي-نشاني حسابرس[
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  .اي گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه: 2مثال 

  :مفروضات

اي توسط مـديرعامل دسـتگاه        صورت وضعيت مالي تركيبي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه         •
  .حساب طبق يك چارچوب با مقاصد خاص تهيه شده استاجرايي و ذي

  . و استفاده از گزارش محدود نشده استعيتوز  •

  
   گزارش حسابرس مستقل

  ]گزارشمخاطب [

  اي شـركت نمونـه بـه تـاريخ          صورت وضعيت مالي تركيبي طرحهاي تملك داراييهـاي سـرمايه         
 1 و يادداشتهاي توضـيحي  13×2اه  تير م1، مشتمل بر عمليات متمم تا تاريخ   13×1 اسفند ماه    29
صورت مـالي يـاد شـده طبـق ضـوابط           . پيوست، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است      .... تا  

  .ه شده است وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيحسابداري تدوين شده توسط

   صورت ماليقبال  درمديرعامل دستگاه اجرايي و ذيحسابمسئوليت 

 ده توسط وزارت امـور تدوين ش حسابداري ضوابطبراساس  شدهياد صورت مالي     تهيه مسئوليت
 است؛ اين مسئوليت شامل طراحـي،       مديرعامل دستگاه اجرايي و ذيحساب    ، با   اقتصادي و دارايي  

اي كه اين صورت عاري       گونه  اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت مالي است به           
  . باشداز تقلب يا اشتباه از تحريف بااهميت ناشي
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  مسئوليت حسابرس

  براساس حسابرسي انجـام شـده      ياد شده  به صورت مالي     نسبتمسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر     
كند اين مؤسسه الزامات آيين       استانداردهاي مزبور ايجاب مي   .  است طبق استانداردهاي حسابرسي  

 كـه از نبـود تحريـف    ريزي و اجرا كند  برنامهاي گونه بهاي را رعايت و حسابرسي را  رفتار حرفه 
  .كسب شودبااهميت در صورت مالي، اطمينان معقول 

 سـاير اطالعـات   مبـالغ و  هحسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي دربار  
جملـه   ، از روشهاي حسابرسي، به قـضاوت حـسابرس      انتخاب  . در صورت مالي است   شده  افشا  

بـراي  .  بـستگي دارد   ،از تقلب يـا اشـتباه      اشي خطرهاي تحريف بااهميت صورت مالي ن      ارزيابي
منظـور طراحـي      صـورت مـالي بـه       و ارائه  خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه     اين   ارزيابي

 به اثربخـشي كنترلهـاي      نسبت اظهارنظر   به قصد نه   وموجود،  روشهاي حسابرسي مناسب شرايط     
هـاي    رزيابي مناسب بودن رويه   حسابرسي همچنين شامل ا   . دشو ، بررسي مي  طرحمرتبط با   داخلي  

  ارائـه  كليـت  و ارزيابي     انجام شده  هاي حسابداري برآوردو معقول بودن    شده  حسابداري استفاده   
  .صورت مالي است

،  حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت مـالي          اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد     
  .مناسب است و كافي

  اظهارنظر

هـاي تملـك داراييهـاي       مالي ياد شده، وضعيت مـالي تركيبـي طرح         ، صورت موسسهنظر اين    به
 31 مشتمل بر عمليات متمم تـا تـاريخ          ،13×1 اسفند ماه    29ت نمونه را در تاريخ      اي شرك   سرمايه
هاي با اهميت، طبق ضـوابط حـسابداري تـشريح شـده در يادداشـت                  از تمام جنبه   ،13×2تيرماه  

  .دهد نشان ميصورت مالي، به نحو مطلوب .... توضيحي 
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  تأكيد بر مطلب خاص

 ... را بـه يادداشـت توضـيحي         كننـدگان   اسـتفاده اين مؤسسه بدون تعديل اظهارنظر خود، توجه        
ـ  ، جلب مي   است صورتهاي مالي كه مبناي حسابداري را توصيف كرده        ايـن صـورت مـالي      . دكن

 مقاصـد،   ي سـاير  آن بـرا   ممكن است استفاده از      و تهيه شده    مجمع عمومي دستگاه اجرايي   براي  
  . مناسب نباشد

  گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي

 باتوجه به ماهيت ديگر مسئوليتهاي گزارشـگري         محتواي اين بخش از گزارش حسابرس      شكل و [
  .]حسابرس، متفاوت خواهد بود

  ]امضاي حسابرس[

  ]تاريخ گزارش حسابرس[

  ]برسي نيز درج شودتواند در سربرگ مؤسسه حسا  مي-نشاني حسابرس[

  


