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کلیات
دامنه کاربرد

در ایننن اسننتاندارد ،مسننلوليتهای حسننابرس در ارتبنناو بننا روینندادهای پننس از تنناریخ صننورتهای مننالی در

.1

حسابرسی صورتهای مالی مطرح میشود ( .رک :بند ت)1-
رويدادهای پس از تاريخ صورتهای مالی

صورتهای مالی ممكن است تحت تأثير رویدادهای خاصی قرار گيرد كه پنس از تناریخ صنورتهای منالی

.2

واقع میشود .در چارچوبهای گزارشگری مالی به طور مشخص به چنين رویدادهایی اشناره شنده اسنت.1
در این چارچوبها ،معموالً دو نوع رویداد مشخص شده است:
الف .رویدادهایی كه شواهدی را در مورد شرایط موجود در تاریخ صورتهای مالی فراهم میكند ،و
ب  .رویدادهایی كه شنواهدی را در منورد شنرایط ایجناد شنده پنس از تناریخ صنورتهای منالی فنراهم
میكند،
طبق استاندارد  ،700تاریخ گزارش حسابرس برای استفادهكنندگان حامل اینن پينام اسنت كنه حسنابرس ،اثنر
معامالت و سایر رویدادهایی را كه تا آن تاریخ روی داده است و وی از آنها آگاه شده ،مورد توجه قنرار داده
است.2
تاريخ اجرا

این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی كه دوره منالی آنهنا از فنروردین  1396و پنس از آن شنروع

.3

میشود ،الزماالجراست.
اهداف

.4

اهداف حسابرس عبارت است از:

 . 1براي مثال ،استاندارد حسابداري ” ،5رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده  ،“)1384به نحوه برخوورد بوا رویودادهاي
مطلوب و نامطلوب واقع شده بين تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیيد صورتهاي مالی میپردازد.
 . 2استاندارد حسابرسی ” ،700گزارشگري نسبت به صورتهاي مالی (تجدیدنظرشده  ،“)1389بند ت25-
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الف .كسب شواهد حسابرسی كنافی و مناسنب دربناره اینن كنه آینا رویندادهای واقنع شنده بنين تناریخ
صورتهای مالی و تاریخ گزارش حسابرس ،كه مستلزم تعدیل صورتهای مالی یا افشنا در آن اسنت،
به گونهای مناسب طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوو در صورتهای مالی منعكس شده است یا
خير ،و
ب  .برخورد مناسب با واقعيتهایی كه حسابرس پس از تاریخ گزارش حسنابرس ،از آن مطلنع منیشنود؛
واقعيتهایی كه چنانچه حسابرس در تناریخ گنزارش حسنابرس ،از آن مطلنع منیشند ممكنن بنود
موجب اصالح گزارش وی شود.
تعاریف

.5

در این استاندارد ،اصطالحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بكار رفته است:
الف .تاریخ صورتهای مالی -تاریخ پایان آخرین دوره تحت پوشش صورتهای مالی.
ب  .تاریخ تأیید صوورتهای موالی – تناریخی كنه مجموعنه كامنل صنورتهای منالی ،شنامل یادداشنتهای
توضيحی ،تهيه شده است و اشخاص مسنلو در واحند تجناری مسنلوليت اینن صنورتهای منالی را
پذیرفتهاند( .رک :بند ت)2-
پ  .تاریخ گوارر

حسوارس  -تناریخی كنه طبنق اسنتاندارد  ،700حسنابرس گنزارش خنود نسنبت بنه

صورتهای مالی را تاریخگذاری میكند( .رک :بند ت)3-
ت  .تاریخ رنتشار صورتهای مالی  -تاریخی كه صورتهای مالی حسابرسی شده بنه همنراه گنزارش حسنابرس
نسبت به آن در دسترس اشخاص ثالث قرار میگيرد( .رک :بندهای ت 4-و ت)5-
ث  .رویدردهای پس رز تاریخ صورتهای مالی  -رویدادهای واقع شده بين تاریخ صورتهای مالی و تناریخ
گزارش حسابرس ،و واقعيتهایی كه حسابرس پس از تاریخ گزارش حسابرس از آن مطلع میشود.
الزامات
رويدادهای واقع شده بین تاريخ صورتهای مالی و تاريخ گزارش حسابرس

.6

حسابرس باید روشهای حسابرسی را اجرا كند كه هدف از طراحی آن ،كسب شنواهد حسابرسنی كنافی و
مناسب در این مورد است كه تمام رویدادهای واقع شنده بنين تناریخ صنورتهای منالی و تناریخ گنزارش
حسابرس ،كه مستلزم افشا یا تعدیل در صورتهای مالی است ،مشخص شده باشد .با این حا  ،از حسابرس
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انتظار نمیرود روشهای حسابرسی بيشتری را در مورد موضوعاتی اجرا كند كه روشهای حسابرسنی بكنار
گرفته شده قبلی در مورد آنها به نتایج رضایتبخشی منجر شده است( .رک :بند ت)6-
.7

حسابرس باید روشهای مقرر شده در بند  6را به گونهای اجرا كند كه از تاریخ صنورتهای منالی تنا تناریخ
گزارش حسابرس یا نزدیكترین زمان ممكن به آن پوشش داده شود .حسابرس در تعيين ماهينت و مينزان
این روشها كه شامل موارد زیر میشود ،باید نتایج ارزیابی خطر را مورد توجنه قنرار دهند( :رک :بنندهای
ت 7-و ت)8-
الف .كسب شناخت از روشهای بكار گرفته شده توسط مدیران اجرایی برای حصو اطمينان از تشخيص
رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی.
ب  .پرس و جو از مدیران اجرایی و ،در صورت لزوم ،اركان راهبری واحد تجاری دربناره رویندادهای
پس از تاریخ صورتهای مالی كه ممكن است بر صورتهای مالی تأثيرگذار باشند( .رک :بند ت)9-
پ  .مطالعننه صننورتجلسننات مجننامع عمننومی صنناحبان سننرمایه ،منندیران اجرایننی ،و اركننان راهبننری
واحد تجاری كه پس از تاریخ صورتهای مالی برگزار شده است (در صورت وجود) و پرس و جو
درباره مطالب مورد بحث در جلساتی كه صورتجلسات آنها آماده نشده است( .رک :بند ت)10-
ت  .مطالعه آخرین صورتهای مالی ميان دورهای واحد تجاری (در صورت وجود).

.8

در صورتی كه حسابرس در نتيجه اجرای روشهای مقرر شده در بنندهای  6و  ،7رویندادهایی را تشنخيص
دهد كه مستلزم افشا یا تعدیل در صورتهای مالی است ،باید مشخص كند كه آیا این گونه رویندادها طبنق
چارچوب گزارشگری مالی مربوو ،به نحو مناسب در صورتهای مالی انعكاس یافته است یا خير.

تأيیديه کتبی

.9

حسابرس باید از مدیران اجرایی و ،در صورت لزوم ،اركان راهبری واحد تجاری درخواست كند بنا ارائنه
تأیيدیه كتبی طبق استاندارد  3580اذعان نمایند كه همه رویدادهای واقع شده پس از تاریخ صورتهای مالی
را كه طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوو ،مستلزم افشا یا تعدیل اسنت ،در صنورتهای منالی مننعكس
كردهاند.

 . 3استاندارد حسابرسی ” ،580تأیيدیه کتبی مدیران“
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واقعیتهايی که حسابرس پس از تاريخ گزارش حسابرس و پیش از انتشار صورتهای مالی از آن مطلع میشود

 . 10حسابرس پس از تاریخ گزارش خود ،مسلوليتی برای اجرای روشهای حسابرسی در مورد صنورتهای منالی
ندارد .با این حا  ،چنانچه حسابرس پس از تاریخ گنزارش خنود امنا پنيش از انتشنار صنورتهای منالی ،از
واقعيتهایی مطلع شود كه اگر در تاریخ گزارش حسابرس از آن مطلع میشد ،ممكن بود گزارش حسابرس
را اصالح كند ،باید( :رک :بند ت)11-
الف .موضوع را با مدیران اجرایی و ،در صورت لزوم ،اركان راهبری واحد تجاری در ميان بگذارد،
ب  .تعيين كند كه آیا اصالح صورتهای مالی ضرورت دارد یا خير ،و
پ  .در صننورت ضننرورت اصننالح ،در خصننوص چگننونگی انعكنناس موضننوع در صننورتهای مننالی ،از
مدیران اجرایی پرس و جو كند.
 . 11چنانچه مدیران اجرایی صورتهای مالی را اصالح كنند ،حسابرس باید:
الف .روشهای حسابرسی الزم را در خصوص اصالح انجام شده اجرا كند.
ب  .به جز در مواردی كه مشمو شرایط بند  12میشود:
.1

اجرای روشهای حسابرسی یاد شده در بندهای  6و  7را تنا تناریخ گنزارش جدیند حسنابرس
گسترش دهد ،و

.2

ضمن جمع آوری تمامی نسخ گزارش صادره قبلی ،گزارش جدیدی درباره صنورتهای منالی
اصننالح شننده ارائننه كننند .تنناریخ گننزارش جدینند حسننابرس نباینند پننيش از تنناریخ تأیينند
صورتهای مالی اصالح شده باشد.

.12

چنانچه اصالح صورتهای مالی به آثار رویداد یا رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی كه منجنر بنه آن
اصالح شده است ،محدود شده باشد ،حسابرس مجاز خواهد بود روشهای حسابرسنی منندر در بنند -11
ب 1-را در خصوص اینگونه رویدادهای پس از تاریخ صورتهای منالی ،بنه آن اصنالح محندود كنند .در
چنين مواردی حسابرس باید ضمن جمعآوری تمامی نسخ گزارش صادره قبلی ،گنزارش جدیندی تهينه و
در آن ،با در یك بند در ”سایر بندهای توضيحی“ ،4تصریح كند كنه روشنهای حسابرسنی در خصنوص
اینگونه رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی تنها محدود به آن اصالحی میشنود كنه در یادداشنتهای
توضيحی مربوو در صورتهای مالی توصيف شده است.

 . 4استاندارد حسابرسی ” ،706بندهاي تأکيد بر مطلب خاص و سایر بندهاي توضيحی در گزارش حسابرس مستقل“
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.13

در مواردی كه حسابرس به ضرورت اصالح صنورتهای منالی اعتقناد دارد امنا مندیران اجراینی از اصنالح آن
خودداری میكنند( :رک :بندهای ت 12-و ت)13-
الف .چنانچه گزارش حسابرس به واحد تجاری ارائه نشده باشد ،حسابرس باید نظر خود را طبق الزامنات
استاندارد  5705تعدیل و سپس گزارش خود را ارائه كند ،یا
ب  .چنانچه گزارش حسابرس قبالً به واحد تجاری ارائه شده باشد ،حسابرس باید به مدیران اجرایی و اركان
راهبری (به جز در مواردی كه همه اعضای اركنان راهبنری در اداره واحند تجناری مسنلوليت اجراینی
دارند) هشدار دهد كه پيش از انجام اصالح الزم از انتشار صورتهای مالی برای اشخاص ثالث خودداری
كنند .با این وجود ،اگر صورتهای مالی متعاقباً بدون انجام اصالح الزم منتشر شود ،حسابرس بایند اقندام
مناسب را برای جلوگيری از اتكا به گزارش خود انجام دهد( .رک :بندهای ت 14-و ت)15-

واقعیتهايی که حسابرس پس از انتشار صورتهای مالی از آن مطلع میشود

.14

حسننابرس پننس از انتشننار صننورتهای مننالی ،مسننلوليتی بننرای اجننرای روشننهای حسابرسننی در خصننوص آن
صورتهای مالی ندارد .با اینن حنا  ،چنانچنه حسنابرس پنس از انتشنار صنورتهای منالی و گنزارش خنود ،از
واقعيتهایی مطلع شود كه اگر در تاریخ گزارش حسابرس از آن مطلع میشد ،ممكن بود گزارش حسنابرس
را اصالح كند ،باید:
الف .موضوع را با مدیران اجرایی و ،در صورت لزوم ،اركان راهبری واحد تجاری در ميان بگذارد،
ب  .تعيين كند كه آیا اصالح صورتهای مالی ضرورت دارد یا خير ،و
پ  .در صورت ضنرورت اصنالح ،در خصنوص چگنونگی انعكناس موضنوع در صنورتهای منالی ،از
مدیران اجرایی پرس و جو كند.

 . 15چنانچه مدیران اجرایی صورتهای مالی را اصالح كنند ،حسابرس باید( :رک :بند ت)16-
الف .روشهای حسابرسی الزم را در خصوص اصالح انجام شده ،اجرا كند.
ب  .اقدامات مدیران اجرایی برای حصو اطمينان از آگاه شدن كليه دریافتكنندگان صنورتهای منالی
قبلی (و گزارش حسابرس نسبت به آن) از وضعيت موجود را بررسی كند.
پ  .به جز در مواردی كه مشمو شرایط بند  12میشود:
 . 5استاندارد حسابرسی ” ،705اظهارنظرهاي تعدیلشده در گزارش حسابرس مستقل“
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 . 1اجرای روشهای حسابرسی یاد شده در بندهای  6و  7را تنا تناریخ گنزارش جدیند حسنابرس
گسترش دهد ،و تاریخ گزارش جدید حسابرس نباید پنيش از تناریخ تأیيند صنورتهای منالی
اصالح شده باشد ،و
 . 2گزارش جدیدی درباره صورتهای مالی اصالح شده ارائه كند.
ت  .در مواردی كه مشمو شرایط بند  12میشود ،گزارش جدیدی را طبق الزامات بند  12ارائه كند.
 . 16حسابرس در گزارش جدید خود باید از طریق در یك بند در ”سنایر بنندهای توضنيحی“ ،بنه یادداشنت
توضيحی صورتهای مالی كه در آن ،علت اصالح صورتهای مالی منتشر شده قبلی به تفصيل تشنریح شنده
است ،و نيز گزارش حسابرس نسبت به آن ،اشاره كند.
 . 17در مواردی كه مدیران اجرایی واحد تجاری ،عليرغم اعتقاد حسابرس به ضرورت اصالح صورتهای مالی،
به منظور آگاه كردن دریافتكنندگان صورتهای مالی قبلی (و گزارش حسنابرس نسنبت بنه آن) اقندامات
الزم را انجام نمیدهند و صورتهای مالی را اصالح نمیكنند ،حسابرس بایند بنه مندیران اجراینی و اركنان
راهبری (به جز در مواردی كه همه اركان راهبری در اداره واحد تجاری مسلوليت اجرایی دارنند) هشندار
دهد كه وی تالش خواهد كرد مانع از اتكای آتی به گزارش حسابرس شود .اگر علی رغنم اینن هشندار،
مدیران اجرایی یا اركان راهبری واحد تجاری اقدامات مناسبی در این رابطه انجام ندهنند ،حسنابرس بایند
برای جلوگيری از اتكا بر گزارش حسابرس ،اقدام مناسب را انجام دهد( .رک :بند ت)17-
توضیحات کاربردی

دامنه کاربرد (رک :بند )1
ت.1-

هنگامی که صورتهاي مالی حسابرسی شده ،پس از انتشار ،به ضمیمیه ممدارد گرگمري ارائمه
میشوگ ،حسابرس میكن است گر رابطه با آندسته از رورمداگهاي پمس از تمارر صمورتهاي
مالی که میكن است مستلزم توجه حسابرس باشند ،مسئولمتهاي بمشتري گاشته باشد .به عنوان
مثال ،گر الزاممات امانونی رما مارراتمی ممرت

بما عرضمه عیمومی اوراق بهماگار ،حسمابرس

میكن است ملزم به اجراي روشهاي حسابرسی بمشمتر گر تمارر عرضمه عیمومی ارمن اوراق
باشد .ارن روشها میكن است شامل روشهاي راگ شده گر بندهاي  6و  7باشمد کمه تما تمارر
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(تجدید نظر شده )1396
عرضه عیومی را نزگركتررن تارر به آن اجرا شمده و بما مطالهمه گمزار
مطابات آن با اطالعات مالی مرت

عرضمه عیمومی،

با حسابرسی ،ارزرابی میشوگ.

تعاريف
تاريخ تأيید صورتهای مالی (رک :بند-5ب)

ت.2-

مسئولمت تهمه و تأرمد صورتهاي مالی ،شامل راگگاشتهاي توضمحی ،به عهده همئت مدرره رما
ارکان مشابه آن است .تارر تأرمد صورتهاي مالی بارمد ا مل از تمارر گمزار

حسمابرس

نس ت به صورتهاي مالی باشد و شواهد مربوط به آن کسب شوگ.
تاريخ گزارش حسابرس (رک :بند-5پ)

ت.3-

تارر گزار

حسابرس ن ارد ا ل از تارر تكیمل فرارند کسمب شمواهد حسابرسمی کمافی و

مناسب به عنوان م ناي اظهارنظر حسابرس نس ت به صورتهاي مالی باشد .ارمن شمواهد بارمد
نشانگهنده تهمه مجیوعه کاممل صمورتهاي ممالی ،شمامل راگگاشمتهاي توضممحی ،و پمیرر
مسئولمت صورتهاي مالی توس اشخاص ذررب باشد .6بنمابرارن ،تمارر گمزار

حسمابرس

نییتواند پمش از تارر تأرمد صورتهاي مالی ط ق تهررف بنمد -5ب باشمد .بمه گلممل مسمائل
اگاري ،میكن است بمن تارر گزار

حسابرس ط ق تهررف بند -5پ و تارر ارائه گزار

حسابرس به واحد تجاري ،فاصله زمانی وجوگ گاشته باشد.
تاريخ انتشار صورتهای مالی (رک :بند -5ت)

ت.4-

تارر انتشار صورتهاي مالی عیوماً به محم اانونی و مارراتی واحد تجماري بسمتگی گارگ.
گر برخی شرار  ،تارر انتشار صورتهاي مالی میكن است تاررخی باشد که صورتهاي مالی
به رك مرجع نظارتی (مثل بورس) ارائه میشوگ .از آنجا که صورتهاي مالی حسابرسی شده
را نییتوان بدون گزار

حسابرس منتشر کرگ ،تارر انتشمار صمورتهاي ممالی حسابرسمی

شده بارد به تارر گزار

حسابرس به واحد تجاري رما

حسابرس را تارر تحورل گزار

بهد از آن تاررخها باشد.
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مالحظات خاص واحدهای بخش عمومی

ت.5-

تارر انتشار صورتهاي مالی گر واحدهاي بخش عیومی میكمن اسمت تماررخی باشمد کمه
حسابرس نس ت به آن ،به مراجع امانونی ذرمرب

صورتهاي مالی حسابرسی شده و گزار
را به عیوم ارائه میشوگ.

رويدادهای واقع شده بین تاريخ صورتهای مالی و تاريخ گزارش حسابرس (رک :بندهاي  6تا )9
ت.6-

بسته به نتارج حاصل از ارزرابی خطر توس حسابرس ،روشهاي حسابرسی مارر شده گر بند 6
میكن است شامل روشهاي الزم براي کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب از جیله بررسی
را آزمون سوابق حسابداري را مهامالت وااع شده بمن تارر صورتهاي مالی و تمارر گمزار
حسابرس باشد .روشهاي حسابرسی مارر شده گر بندهاي  6و  ،7افزون بر روشهاری است کمه
حسابرس میكن است براي مااصد گرگري اجرا کنمد و بمه واسمطه آنهما شمواهدي را گربماره
رورداگهاي پس از تارر صورتهاي مالی نمز کسب نیارد (براي مثال ،روشهاي کسمب شمواهد
حسابرسی گر خصوص مانده حسابها گر تارر صورتهاي مالی نظمر آزمونهاي اناطاع زمانی رما
پیگمري وصول مطال ات پس از تارر صورتهاي مالی).

ت.7-

گر بند  ،7روشهاي حسابرسی خاصی تشررح شده که حسابرس ملزم است به ت ع روشمهاي
مارر شده گر بند  6انجام گهد .با ارن حال ،روشهاي ممرت

بما رورمداگهاي پمس از تمارر

صورتهاي مالی که حسابرس اجرا میکند ،میكن است به اطالعات گر گسترس و ،به ورمهه،
به ممزان سوابق حسابداري تهمه شده پس از تارر صورتهاي مالی بستگی گاشمته باشمد .گر
موارگي که سوابق حسابداري به روز ن اشد ،و گر نتمجه صورتهاي مالی ممان گورهاي (بمراي
مااصد گرونسازمانی را برونسازمانی) را صورتجلسات مدرران اجراری را ارکمان راه مري
تهمه نشده باشد ،روشهاي حسابرسی مربوط میكن است به شكل وارسمی گفماتر و سموابق
موجوگ ،شامل صورتحسابهاي بانكی ،انجمام شموگ .گر بنمد ت ،8-نیونمههماری از برخمی
موضوعات گرگر که میكن است حسابرس گر طی ارن بررسیها ممورگ توجمه امرار گهمد،
ارائه شده است.
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ت.8-

عالوه بر روشهاي حسابرسی مارر شده گر بند  ،7حسابرس میكن است توجه به موارگ زرر
را ضروري و مناسب بداند:
•

مطالهه آخررن نس گر گسترس بوگجههاي واحد تجاري ،جرران وجوه ناد پممشبمنمی
شده و سارر گزارشمهاي مربموط بمه ممدرران اجرارمی بمراي گورههماي پمس از تمارر
صورتهاي مالی،

•

بررسی مكات ات واحد تجاري،

•

پرس و جو را تكیمل پرس و جوهماي شمهاهی رما کت می ا لمی از مشماوررن حاموای
واحد تجاري گر ارت اط با گعاوي حاوای را اگعاها ،را

•

بررسی ارن که آرما ضمرورت گارگ گربماره برخمی رورمداگهاي خماص پمس از تمارر
صورتهاي مالی ،تأرمدره کت ی مدرران گررافت شوگ تا پشتوانه سارر شمواهد حسابرسمی
ارار گمرگ و بدرنوسمله شواهد حسابرسی کافی و مناسب کسب گرگگ.

پرس و جو (رک :بند -7ب)

ت.9-

حسمابرس هنگممام پممرس و جمو از مممدرران اجرارممی و ،گر صمورت لممزوم ،ارکممان راه ممري
واحد تجاري گرباره رورداگهاي پس از تارر صورتهاي مالی که میتواند بر صورتهاي مالی
اثر گیارگ ،میكن است جوراي وضهمت جاري ااالمی شوگ که براساس اطالعمات مامدماتی
را غمراطهی گر حسابها منظور شده است .هیچنمن ،حسابرس میكن است پرس و جوهماي
خاصی را گرباره موضوعات زرر انجام گهد:
 اینکه آیا تعهدات ،استقراضها یا تضمينها جدیدي واقع شده است یا خير. اینکه آیا فروش یا تحصيل دارایيهوا صوورت پذیرفتوه یوا بوراي ننوين کارهواییبرنامهریزي شده است یا خير.
 اینکه آیا افزایش سرمایه یا صودور اورا بودهی نظيور اورا مشوارکت صوورتپذیرفته ،یا توافقی براي ادغام یا انحالل انجام یا برنامهریزي شده است یا خير.
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 اینکه آیا دارایيهاي واحد تجاري توسط دولت مصادره شده یا به دليول موواردي ازقبيل آتشسوزي یا سيل از بين رفته است یا خير.
 اینکه آیا در وضعيت اقالم احتمالی تغييراتی ایجاد شده است یا خير. اینکه آیا تعدیالت حسابداري غيرعادي اعمال شده یا در نظر است اعموال شوود یواخير.
 اینکه آیا رویدادهایی که مناسب بودن رویههاي حسابداري اسوتااده شوده در تهيوهصورتهاي مالی را زیر سئوال میبرد (براي مثال ،رویدادهایی که سبب تردید درباره
برقرار بودن فرض تداوم فعاليت میشود) واقع شوده اسوت یوا احتموال وقوون آن
میرود یا خير.
 -اینکه آیا رویدادي واقع شده است که به اندازهگيري برآوردها یا ذخایر مونعک

در

صورتهاي مالی مرتبط باشد یا خير.
 اینکه آیا رویدادهایی واقع شده است که بر قابليت بازیافت دارایيهوا موثرر باشود یواخير.
مطالعه صورتجلسات (رک :بند -7پ)

مالحظات خاص واحدهای بخش عمومی

ت .10-گر واحدهاي بخش عیومی ،حسابرس میكن است سوابق رسیی مصوبات مربموط مراجمع
اانونگیار را مطالهه و گرباره موضوعات مطرح شده گر مصوباتی کمه سموابق رسمیی آنهما
آماگه نشده است ،پرس و جو کند.
واقعیتهايی که حسابرس پس از تاريخ گزارش حسابرس و پیش از انتشار صورتهای مالی از آن مطلع میشود
مسئولیت مديران اجرايی در قبال حسابرس (رک :بند )10

ت .11-هیانطور که گر استاندارگ  210تصررح شده است ،ط ق شرار امرارگاگ حسابرسمی ممدرران
اجراری مسئولمت گارند وااهمتهاری را که میكن است بر صورتهاي ممالی اثرگمیار باشمند ،و
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مدرران اجراری گر فاصله زمانی تارر گزار
آن آگاه شدهاند ،به حسابرس اطالع گهند.

حسابرس تا تارر انتشار صورتهاي ممالی از

7

عدم اصالح صورتهای مالی توسط مديران اجرايی (رک :بند )13

ت .12-اوانمن و ماررات را چارچوب گزارشگري مالی میكمن اسمت ممدرران اجرارمی را بمه انتشمار
صورتهاي مالی اصالح شده ،ملزم نكرگه باشد .ارن حالت اغلب هنگامی رخ میگهد که زممان
انتشار صورتهاي مالی گوره بهد نزگرك باشد و افشماي مناسمب ارمن موضموع ،گر صمورتهاي
مالی گوره بهد صورت گمرگ.
مالحظات خاص واحدهای بخش عمومی

ت .13-زمانی که مدرران اجراری واحدهاي بخش عیمومی از اصمالح صمورتهاي ممالی خموگگاري
میکنند ،اادامات الزم ط ق بند  13میكن است شامل گزار
از تارر صورتهاي مالی بر صورتهاي مالی و گزار

جداگانه آثار رورداگهاي پس

حسابرس به مراجع امانونی رما سمارر

نهاگهاي ذررب ط ق سلسله مراتب گزارشگري نمز باشد.
اقدام حسابرس برای جلوگیری از اتكا به گزارش حسابرس (رک :بند -13ب)

ت .14-حتی گر موارگي که حسابرس به مدرران اجراری اطمالع گاگه باشمد کمه صمورتهاي ممالی را
منتشر نكنند و آنها نمز با گرخواست حسابرس موافات کرگه باشند ،میكن اسمت ضمرورت
رابد که حسابرس مسئولمتهاي اانونی گرگري را نمز ارها کند.
ت .15-گر موارگي که مدرران اجراری به رغم گرخواست حسابرس از آنها گرخصوص خوگگاري از
انتشار صمورتهاي ممالی ،صمورتهاي ممالی را منتشمر ممیکننمد ،اامدامات حسمابرس ،بمراي
جلوگمري از اتكا به گزار

حسابرس نس ت به صمورتهاي ممالی بسمتگی بمه اختممارات و

مسئولمتهاي اانونی وي خواهد گاشت .بنابرارن ،حسمابرس میكمن اسمت کسمب مشمورت
حاوای را مناسب تشخمص گهد.
واقعیتهايی که حسابرس پس از انتشار صورتهای مالی از آن مطلع میشود
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خودداری مديران اجرايی از اصالح صورتهای مالی (رک :بند )15

مالحظات خاص واحدهای بخش عمومی

ت .16-چنانچه واحد بخش عیومی صورتهاي مالی خوگ را اصمالح نكنمد ،راه کمار مناسمب بمراي
حسابرس میكن است گزار

موضوع به مرجع اانونی ذررب باشد.

تالش حسابرس برای جلوگیری از اتكا بر گزارش حسابرس (رک :بند )17

ت .17-زمانی که حسابرس اعتااگ گارگ مدرران اجراری را ارکان راه ري واحد تجاري ،به رغم هشمدار
ا لممی وي ،ااممدامات ضممروري بممراي جلمموگمري از اتكمما بممر گممزار

حسممابرس نسم ت بممه

صورتهاي مالی منتشر شده را انجام نداگهاند ،براي جلوگمري از هرگونمه اتكماي اشمخاص بمه
گزار

حسابرس ،اادامات الزم توس حسابرس انجام خواهد گرفت .اادامات حسابرس بما

توجممه بممه اختمممارات و مسممئولمتهاي اممانونی وي انجممام خواهممد شممد .بنممابرارن ،حسممابرس
میكن است کسب مشورت حاوای را مناسب تشخمص گهد.
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