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  كليات
  دامنه كاربرد

 نظر رس در مواردي است كه به     حساب در گزارش    بيشتررساني     مربوط به اطالع   استانداردن  اي .1
 :كنندگان به موضوعات زير جلب شود حسابرس الزم است توجه استفاده

 در صورتهاي مالي كه براي درك صورتهاي مالي توسـط            اطالعات ارائه يا افشا شده      .الف
  د؛ يااي دار كنندگان اهميت ويژه هاستفاد

تهاي مـالي كـه بـراي درك        شـده در صـور    يا افـشا     ارائه   اطالعاتجز    به اطالعاتي  .ب 
حسابرسي، مسئوليتهاي حسابرس يـا گـزارش حـسابرس، مربـوط           كنندگان از     استفاده
 .شود ميتلقي 

 بنـدهاي   درجخـصوص    ، استانداردهايي كه شامل الزامات خاصـي در       2 و   1در پيوستهاي    .2
 حسابرس است، مشخص شـده      توضيحي در گزارش  تأكيد بر مطلب خاص يا ساير بندهاي        

 .كاربرد دارد  نيز چنين بندهاييمحل درجخصوص شكل و  مات اين استاندارد درالزا. است

  تاريخ اجرا

 و 1390اول فـروردين     از هـا كه دوره مالي آن    براي حسابرسي صورتهاي مالي      استاندارداين   .3
  .االجراست ، الزمشود شروع ميپس از آن 

  هدف

 جلـب ،  اي توضـيحي  از درج بندهاي تأكيد بر مطلب خاص و سـاير بنـده            حسابرسهدف   .4
 صـورت  در( در گـزارش حـسابرس       انعكاسطريق   كنندگان به موارد زير، از      توجه استفاده 

  : است)رتضرو

موضوعي كه، عليـرغم ارائـه يـا افـشاي مناسـب در صـورتهاي مـالي، بـراي درك               .الف
  ؛ يااي دارد هاهميت ويژ ،كنندگان صورتهاي مالي توسط استفاده
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كننـدگان از حـسابرسي، مـسئوليتهاي          درك اسـتفاده   هر موضوع ديگـري كـه بـراي         .ب 
  .شود حسابرس يا گزارش حسابرس مربوط تلقي 

  تعاريف
  :ا معاني مشخص شده براي آنها بكار رفته استب، اصطالحات زير استاندارداين  در .5

 بـا هـدف جلـب توجـه         نظر توضيحي پس از بند اظهار     بند .بند تأكيد بر مطلب خاص      .الف
در صورتهاي مالي،    ه يك موضوع كه عليرغم ارائه يا افشاي مناسب        بكنندگان    استفاده

اهميـت  ،  كننـدگان   اسـتفاده  براي درك صورتهاي مـالي توسـط         به قضاوت حسابرس  
  . دارداي ويژه

جـز    بـه  كـه بـه موضـوعي     بند توضيحي پس از بند اظهارنظر       . ساير بندهاي توضيحي    .ب 
 ،حـسابرس  به قضاوت    واره دارد   اشدر صورتهاي مالي    موضوعات ارائه يا افشا شده      

مسئوليتهاي حسابرس يا گزارش حـسابرس       از حسابرسي،    كنندگان  درك استفاده براي  
  .سودمند است

  الزامات
   حسابرسبندهاي تأكيد بر مطلب خاص در گزارش

كنندگان به موضوع ارائـه يـا افـشا           توجه استفاده جلب  ه اين نتيجه برسد كه      بحسابرس  اگر   .6
اي دارد،    اهميـت ويـژه    براي درك صورتهاي مالي توسط آنها      كه   ي مالي  در صورتها  اي  شده

در گزارش خـود درج كنـد       بايد به شرطي    را  ، وي بند تأكيد بر مطلب خاص        ضروري است 
در طـور بـااهميتي       به نظرواهد حسابرسي كافي و مناسب مبني بر اينكه موضوع مورد           كه ش 

 اطالعـات   بـه  چنين بندي تنها بايـد       .د، كسب كرده باش   تحريف نشده است  صورتهاي مالي   
  )2- و ت1-بندهاي ت: رك. (باشداشاره داشته  افشا شده در صورتهاي مالي ياارائه 

 كنـد،   درج مـي   گزارش حسابرس     حسابرس بند تأكيد بر مطلب خاص را در        مواردي كه  در .7
 :بايد
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  د؛شودرج  نظر از بند اظهارپساين بند بالفاصله   .الف

  د؛يا عنوان مناسب ديگري استفاده گرد “بر مطلب خاصتأكيد ”از عنوان   .ب 

در اين بند به روشني به آن موضوع خاص و موارد افشاي مربوط در صورتهاي مـالي                   .پ 
  د؛ وشود، اشاره كن طور كامل آن را توصيف مي كه به

 تعـديل نـشده     ،توجه به اين موضـوع خـاص        حسابرس با  نظرتصريح شود كه اظهار     .ت 
  )4- و ت3-اي تبنده: رك. (است

   در گزارش حسابرسساير بندهاي توضيحي

جز آنچه كـه در صـورتهاي         به ،رساني موضوعي    به اين نتيجه برسد كه اطالع      سابرسحاگر   .8
كنندگان از حسابرسي، مسئوليتهاي حـسابرس يـا           براي درك استفاده   ،مالي ارائه يا افشا شده    

بنـدي    با درجهم وجود ندارد بايد      است و منع قانوني يا مقرراتي        سودمندگزارش حسابرس   
ان مناسـب ديگـري، ايـن       يـا عنـو   “ ساير بندهاي توضـيحي   ”عنوان    گزارش حسابرس با   در

 و بنـد    نظراز بنـد اظهـار    پس  حسابرس بايد اين بند را بالفاصله       . درا انجام ده   رساني  اطالع
هاي سـاير مـسئوليت   ”كه محتواي ايـن بنـد بـه بخـش           صورتي   درتأكيد بر مطلب خاص، يا      

بنـدهاي  : رك. (درج كنـد   در گزارش حسابرس     مناسبي محل، در   باشدمربوط  “ گزارشگري
 )11- تا ت5-ت

  اركان راهبري رساني به  اطالع

را “ ساير بنـدهاي توضـيحي    ”يا  “ تأكيد بر مطلب خاص   بند  ” قصد داشته باشد   حسابرساگر   .9
 بـا اركـان    رايشنهاديپ بندي جملهاين بندها و     محتواي، بايد    درج كند  در گزارش حسابرس  

 )12-بند ت: رك (.در ميان بگذاردواحد تجاري راهبري 
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  توضيحات كاربردي
  كيد بر مطلب خاص در گزارش حسابرسبندهاي تأ

  )6بند : رك(را ضروري سازد   بند تأكيد بر مطلب خاصي كه ممكن است درجشرايط
د بر مطلب خـاص را در       بند تأكي درج   از شرايطي كه حسابرس ممكن است        يهاي   نمونه  .1-ت

  :شرح زير است  تشخيص دهد، به، ضروريآن شرايط

   غيرمعمـول يـا اقـدامات خـاص مراجـع           نتايج آتي دعاوي حقـوقي       نسبت به ابهام
 .نظارتي

      صـورت مجـاز     در(پيش از تاريخ اجرا     جديد  بكارگيري يك استاندارد حسابداري
 . كه اثر فراگيري بر صورتهاي مالي دارد)بودن

  وضعيت مالي واحد تجاري داشته يا داردبراي   كه اثر عمدهيدادرويوقوع . 

 باره تداوم فعاليت ابهام بااهميت در.  

موضـوعات را كـاهش     رساني اين     ، اثربخشي اطالع  أكيد بر مطلب خاص   ت بندهاي   تعدد  .2-ت
در بند تأكيد بر مطلب خاص نـسبت بـه          ارائه شده    اطالعات   رگافزون بر اين، ا   . دهد  مي

 ه معناي ممكن است ب  بيشتر باشد   ه در صورتهاي مالي ارائه يا افشا شده است،          آن چه ك  
طبـق   بنابراين   .در صورتهاي مالي قلمداد شود    موضوع  نامناسب بودن ارائه يا افشاي آن       

ـ       بند تأكيد بر مطلب خاص     استفاده از ،  6 بند شا شـده در صـورتهاي       به موارد ارائه يا اف
  .مالي محدود شده است

  )7بند : رك (كيد بر مطلب خاص در گزارش حسابرسبند تأدرج 
بنـد  .  اثري ندارد  وي نظراظهاربند تأكيد بر مطلب خاص در گزارش حسابرس، بر          درج    .3-ت

  : نيست،مندرج در صفحه بعدتأكيد بر مطلب خاص، جايگزين هيچ يك از موارد 
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  ؛ يا)راجعه شود م7051به استاندارد  (نظر مشروط يا مردود يا عدم اظهارنظراظهار  .الف

  .داري الزامي استدر صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حساب ي آن افشااطالعاتي كه  .ب 

 مشروط شامل بنـد تأكيـد بـر مطلـب خـاص در              نظر گزارش حسابرس با اظهار     نمونه  .4-ت
  . شده استارائه 3پيوست 

  )8بند : رك( ر بندهاي توضيحي در گزارش حسابرسساي
   را ضروري سازد بندهاي توضيحيدرج سايري كه ممكن است شرايط

  كنندگان از حسابرسي  درك استفادهسودمندي براي

يـل شـده    متحآثار احتمـالي محـدوديت      فراگير بودن   شرايط نادر كه حتي با وجود        در  .5-ت
، حـسابرس قـادر بـه        كسب شـواهد حـسابرسي كـافي و مناسـب          درتوسط مديريت   

ر بنـدهاي توضـيحي بـه گـزارش         فزودن سـاي  ، ممكن است ا   2نباشدگيري از كار      كناره
  .گيري از كار ضرورت داشته باشد عدم امكان كنارهداليل  براي تشريح حسابرس

  كنندگان از مسئوليتهاي حسابرس يا گزارش حسابرس  درك استفادهسودمندي براي

حسابرس ملزم يا مجاز باشد تا راجـع        ممكن است    ،عرف رايج طبق قوانين، مقررات يا       .6-ت
مسئوليتهاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي يا گزارش حسابرس توضـيحات           به  

از يك يا چند عنوان فرعي بـراي توصـيف   توان    ميصورت لزوم،    در.  ارائه كند  يبيشتر
  .داستفاده كر“ ساير بندهاي توضيحي”محتواي 

رشگري مسئوليتهاي گزا  ،طبق الزامات استانداردهاي حسابرسي   شرايط حسابرس   برخي    در  .7-ت
 داردعهـده     بـه را   گزارشگري نـسبت بـه صـورتهاي مـالي        بر مسئوليتهاي     ديگري عالوه 

                                                                                                                                               
 

 “س مستقلاظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابر”، 705استاندارد حسابرسي . 1

  مراجعه شود705 استاندارد حسابرسي 2- ب-13ند ه بب. 2
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، يا از حسابرس    ) مراجعه شود  7003 در استاندارد    “ مسئوليتهاي گزارشگري  ساير”بخش    به(
 بـه   نـسبت كند يـا    گزارش  نتيجه را   اجرا و   را   ديگري روشهاي خاص    ودش  مي خواستدر

  .ارتباطي ندارد “ساير بندهاي توضيحي” نين مواردي باچ.  كندنظرموضوعات خاص اظهار

   بيش از يك مجموعه صورتهاي مالينسبت بهگزارشگري 
 حسابداري  صورتهاي مالي طبق استانداردهايبر تهيه  عالوهيك واحد تجاري ممكن است      .8-ت

المللي گزارشـگري     اردهاي بين استاند از صورتهاي مالي را طبق       ي مجموعة ديگر  ايران،
دو مجموعـه از صـورتهاي مـالي         بـه هـر   بخواهد نسبت   حسابرس  از   تهيه كند و     ليما

بنـدهاي    سـاير ”  موضوع در  درج ممكن است با      حسابرس ،در اين شرايط  .  كند نظراظهار
مالي توسط همـان     صورتهاي    ديگري از  هين واقعيت اشاره كند كه مجموع     به ا ،  “حيتوضي

 تهيـه شـده و حـسابرس        المللي گزارشگري مالي نيـز      بيناستانداردهاي  طبق  واحد تجاري   
  . به آن صورتهاي مالي منتشر كرده استاي نسبت جداگانهگزارش 

  وزيع يا استفاده از گزارش حسابرسمحدوديت در ت

يـك  الزامات   هدف خاص ممكن است طبق       براي تأمين يك    صورتهاي مالي تهيه شده       .9-ت
 ، به اين خـاطر كـه      اصد عمومي تهيه شده باشد    مجموعه استانداردهاي حسابداري با مق    

 صورتهاي مـالي بـا مقاصـد        چنيناند كه      اين نتيجه رسيده   بهنظر   موردكنندگان    استفاده
كـه   آنجـا  ازچنـين شـرايطي،      در. كنـد   ه مي برآورد آنها را    يعمومي، نيازهاي اطالعات  

ن اسـت    خاصي تهيه شده است، حسابرس ممك      كنندگان   براي استفاده  گزارش حسابرس 
و در آن بـه ايـن واقعيـت         ضروري بدانـد    “حيساير بندهاي توضي  ”موضوع را در     درج

 حسابرس  كنندگان خاص تهيه شده و      كه گزارش حسابرس تنها براي استفاده     اشاره كند   
  . از آن توسط اشخاص ديگر مسئوليتي ندارد انتشار و استفادهدر قبال

                                                                                                                                               
 

 “)1389تجديد نظر شده (گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي ”، 700استاندارد حسابرسي . 3
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   در گزارش حسابرسساير بندهاي توضيحيدرج 
 چنـين دهـد كـه ارائـه و افـشاي             به روشني نشان مي    “حيساير بندهاي توضي  ”محتواي    .10-ت

 شامل اطالعـاتي    “حيساير بندهاي توضي  ”. در صورتهاي مالي الزامي نيست    ي  اتتوضيح
مثـال الزامـات آيـين       بـراي (نيست كه حسابرس طبق قوانين، مقررات يا الزامات ديگر          

همچنين .  آنها منع شده است    ارائه از   )دن اطالعات با محرمانه بو  در رابطه   اي    حرفه رفتار
  .ارائه شودكه بايد توسط مديريت شود  نمي شامل اطالعاتي “حيبندهاي توضي ساير”

 .كنـد   دارد كه منتقل مي    به ماهيت اطالعاتي     بستگي“ ساير بندهاي توضيحي   ”محل درج   .11-ت
كنندگان بـه     استفاده توجه   جهت جلب شامل اطالعاتي   “ ساير بندهاي توضيحي   ”گاه هر

، اين بند بالفاصله بعد     باشد مربوط به درك آنها از حسابرسي صورتهاي مالي          يموضوع
ساير بنـدهاي    ”چنانچه .شود  درج مي “ تأكيد بر مطلب خاص   ” و  “ نظراظهار” هاياز بند 

 مربـوط بـه     يكنندگان به موضـوع      توجه استفاده  جهت جلب شامل اطالعاتي   “توضيحي
 در بخش    يك عنوان فرعي   با ، اين بند ممكن است    باشد“  گزارشگري ايمسئوليتهساير  ”
ـ       و زمـاني   درج شـود  “ ي و مقررات  انوني ساير الزامات ق   در مورد گزارش  ”  هكـه بـه هم

شـود،     گزارش حسابرس مربـوط مـي      كنندگان از   مسئوليتهاي حسابرس يا درك استفاده    
ورتهاي  به ص  نسبتگزارش  ” هاي بخش اي پس از     بخش جداگانه  دربند ممكن است     اين
  . شوددرج“ ي و مقرراتانوني ساير الزامات قدر موردگزارش ”و “ مالي

  )9بند : رك( اركان راهبري رساني به اطالع

شود كه اركان راهبري از ماهيت موضوعات خاصي كه قـرار           باعث مي  رساني  اطالعاين    .12-ت
كنـد تـا      د مـي   فرصـتي ايجـا    ، و است در گزارش حسابرسي ارائه شود، آگـاهي يابنـد         

در مواردي كـه موضـوع      . صورت لزوم توضيحات بيشتري را از حسابرس بخواهند        در
شـود،    تكـرار مـي    حسابرسي متـوالي،     هايدر كار “ ساير بندهاي توضيحي  ”خاصي در   

.را ضروري تشخيص ندهـد    رساني به اركان راهبري       تكرار اطالع  حسابرس ممكن است  
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  1پيوست 

  )2بند : رك(

  هايي كه الزاماتي براي بندهاي تأكيد بر مطلب خاص دارندفهرست استاندارد

بند تأكيد بـر مطلـب      ”پيوست، بندهايي از استانداردهاي ديگر كه حسابرس را به افزودن           در اين   
اين فهرست، جايگزين بررسي الزامات     . د، مشخص شده است   كن  شرايط معين ملزم مي    در“ خاص

  .و توضيحات كاربردي استانداردها نيست

  32بند  -“ تداوم فعاليت”، 570اندارد است

  13 بند –“ اي اطالعات مقايسه”، 710استاندارد 
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  2پيوست 

  )2بند : رك(

  فهرست استانداردهايي كه الزاماتي براي ساير بندهاي توضيحي دارند

سـاير بنـدهاي    ”در اين پيوست، بندهايي از استانداردهاي ديگـر كـه حـسابرس را بـه افـزودن                  
ايـن فهرسـت، جـايگزين بررسـي        . كند، مشخص شده است     يط معين ملزم مي   شرا در“ توضيحي

  .الزامات و توضيحات كاربردي استانداردها نيست

 16ند  ب-“تاريخ ترازنامهرويدادهاي پس از ”، 560استاندارد 

 16  و15هاي بند –“ اي اطالعات مقايسه”، 710استاندارد 

  13بند  - “اي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شدهساير اطالعات مندرج در گزارشه”، 720استاندارد 
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 3پيوست 

  )4-بند ت: رك(

  اي از گزارش حسابرس شامل بند تأكيد بر مطلب خاص نمونه

  :مفروضات

 حسابرسي شده است صورتهاي ماليي از كاملمجموعه . 

   با ادعـاي انطبـاق      واحد تجاري    همدير هيئت توسط و مقاصد عمومي    صورتهاي مالي براي
 .اردهاي حسابداري تهيه شده است استاندبا

 ابهام وجود دارد در جريانمهمدعواي حقوقي  يك نسبت به نتايج ،. 

  مشروط شده استنظرانحراف از استانداردهاي حسابداري منجر به اظهارمورد يك . 

  را نيـز   بر حسابرسي صورتهاي مـالي، مـسئوليتهاي گزارشـگري ديگـري             حسابرس عالوه
  . بر عهده داردقانون طبق

  

  گزارش حسابرس مستقل

  )سهامي عام(مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت نمونه  به
   به صورتهاي مالينسبتگزارش 

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

  . است، حسابرسي شده اين مؤسسهتوسط...  تا 1توضيحي 



  706استاندارد حسابرسي 
  بندهاي تأكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي

  در گزارش حسابرس مستقل 

 786

  صورتهاي ماليقبال  مديره در هيئتمسئوليت 
ـ   طبق استانداردهاي حسابداري  ياد شده   تهيه صورتهاي مالي    مسئوليت   ت مـديره شـركت     ، با هيئ

ورتهاي مالي  ص و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه         اعمالاين مسئوليت شامل طراحي،     است؛  
  .باشداز تقلب يا اشتباه  عاري از تحريف بااهميت ناشياي كه اين صورتها  گونه است به

  مسئوليت حسابرس
 براساس حسابرسي انجام شـده  ياد شده به صورتهاي مالي     نسبت نظرمسئوليت اين مؤسسه، اظهار   

ؤسسه الزامات آيين   كند اين م    استانداردهاي مزبور ايجاب مي   . استانداردهاي حسابرسي است  طبق  
ريزي و اجرا كند كـه از نبـود تحريـف      برنامهاي گونه بهاي را رعايت و حسابرسي را  رفتار حرفه 

  .كسب شودبااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول 

  اطالعـات  ديگـر و   مبالغ   هبارشهايي براي كسب شواهد حسابرسي در     حسابرسي شامل اجراي رو   
جملـه   از ،، به قضاوت حسابرس   انتخاب روشهاي حسابرسي  . استدر صورتهاي مالي    شده  افشا  

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

 به اثربخـشي كنترلهـاي      نسبت نظر اظهار به قصد نه   وموجود،  روشهاي حسابرسي مناسب شرايط     
هـاي    حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويـه       . دشو  ميداخلي واحد تجاري، بررسي     

و مـديره    هيئـت هاي حسابداري انجام شده توسط      برآورد و معقول بودن      شده حسابداري استفاده 
  .ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي استنيز 

 نسبت به صورتهاي     مشروط نظراعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهار        اين مؤسسه   
  .استو مناسب كافي  ،مالي

   مشروطنظراظهارمباني 
ـ رميليـون    ×××مبلغ   شامل...) يادداشت توضيحي   ( مواد و كاال     يموجود موجـودي كـاالي    ال  ي

 تمام شده و خـالص ارزش  يبه اقل بهاساخته شده است كه بر خالف استانداردهاي حسابداري،   
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و  مواد و كاال     يموجودانجام تعديل الزم از اين بابت موجب كاهش         . است نشده   يابيفروش ارزش 
  .شود ميال يرميليون  ×××مبلغ   بهاز ماليات   سود قبل

   مشروطنظراظهار
لي  مشروط، صورتهاي مـا    نظراظهاراستثناي آثار مورد مندرج در بند مباني         به اين مؤسسه،    نظر به
 كرد مالي  و عمل  13×1 اسفند ماه    29 در تاريخ    )سهامي عام (نمونه   وضعيت مالي شركت     ،شده ياد

هاي بااهميـت، طبـق       براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه         آن را    هاي نقدي و جريان 
  .دهد مطلوب نشان مي نحو بهاستانداردهاي حسابداري، 

  تأكيد بر مطلب خاص
كند كـه     صورتهاي مالي جلب مي   × ××  توضيحي  را به يادداشت   مجمع عمومي  اين مؤسسه توجه  

. شـده اسـت   توصـيف   ) سهامي عام (نمونه   عليه شركت    ... ابهام مربوط به دعواي حقوقي    در آن،   
  .، مشروط نشده استبنداين مفاد اين مؤسسه در اثر  نظراظهار

  ي و مقرراتانوني ساير الزامات قدر موردگزارش 

توجه به ماهيت ديگر مسئوليتهاي گزارشـگري    با اين بخش از گزارش حسابرسايشكل و محتو [
  ] .حسابرس، متفاوت خواهد بود

  ]امضاي حسابرس[

  ]تاريخ گزارش حسابرس[

  ]تواند در سربرگ مؤسسه حسابرسي نيز درج شود  مي-نشاني حسابرس[


