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اوجبم حسببرسي طبق استبوداردَبي حسببرسي“ مطبلعٍ شًد.
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دس ايي استبًذاسد ،هسئَليت اعالع سسبًی حسبثشس ثِ اسکبى ساّجشي دس حسبثشسی صَستْبي هبلی هغـش هـی شـَد .اچـش لـِ الضاهـبت ايـي
استبًذاسد ثشا ي کليِ ٍاحذّبي تجبسي صشفٌظش اص سبختبس ساّجشي يب اًذاصُ آًْب کبسثشد داسد ،اهب دس هَاسدي کِ ّوِ اػضبي اسکـبى ساّجـشي
دس ٍاحذ تجبسي هسئَليت اجشايی داشتِ ثبشٌذّ ٍ ،وچٌيي دس هَسد ششکتْبي پزيشفتِ شذُ دس ثَسس ،ثکبسچيشي آى ثـب هالحظـبت خبصـی
ّوشاُ است .ايي استبًذاسد الضاهبتی سا دس هَسد اعالع سسبًی حسبثشس ثِ هذيشاى اجشايی يب هبلکبى ٍاحذ تجبسي تؼييي ًوـیکٌـذ هرـش ايٌکـِ
آًْب دس ساّجشي ٍاحذ تجبسي ًيض ًقش داشتِ ثبشٌذ.
ايي استبًذاسد ثشاي حسبثشسی صَستْبي هبلی تذٍيي شذُ است ،اهب دس صَست اػوبل تؼذيالت الصم هتٌبست ثب ششايظ هَجَد ،هیتَاًـذ دس
حسبثشسی سبيش اعالػبت هبلی تبسيخی دس هَاسدي کِ اسکبى ساّجشي ،هسئَليت ًظبست ثش تْيـِ سـبيش اعالػـبت هـبلی تـبسيخی سا ثـِ ػْـذُ
داسًذ ،کبسثشد داشتِ ثبشذ.
ايي استبًذاسد ثب تأکيذ ثش اّويت اعالعسسبًی دٍ سَيِ اثشثخش دس حسبثشسی صَستْبي هبلی ،لبسلَة کلی سا دس هَسد اعالعسسبًی حسـبثشس ثـِ
اسکبى ساّجشي فشاّن هی آٍسد ٍ ،ثشخی هَضَػبت خبصـی سا کـِ ثبيـذ ثـِ آًْـب چـضاس شـَد ،ه ـخ هـیکٌـذ .هَضـَػبت ديرـشي کـِ ثبيـذ
اعالعسسبًی شَد ٍ هکول الضاهبت ايي استبًذاسد هیثبشذ ،دس سبيش استبًذاسدّبي حسبثشسی ه خ

شذُ است (ثِ پيَست  1هشاجؼـِ شـَد  .ػـالٍُ

ثش ايي ،استبًذاسد  1265الضاهبت خبصی سا دس هَسد اعالعسسبًی ضؼفْبي ثباّويت کٌتشلْبي داخلی ثِ اسکبى ساّجشي تؼييي کـشدُ اسـت .هَضـَػبت
ديرشي کِ دس ايي استبًذاسد يب سبيش استبًذاسدّبي حسبثشسی الضاهی ً ذُ است ،هوکي است عجق قَاًيي ٍ هقشسات ،تَافق ثب ٍاحذ تجبسي ،يـب ديرـش
الضاهبت حبکن ثش حسبثشسی الضاهی شذُ ثبشذ .ايي استبًذاسد هبًغ اعالعسسبًی حسبثشس ثِ اسکـبى ساّجـشي دسخصـَو هَضـَػبت هـزکَس ًيسـت.
(سک :ثٌذّبي تـ 24تب تـ27

وقش اطالعرسبوي

.4

ايي استبًذاسد اسبسبً ثش اعالعسسبًی حسبثشس ثِ اسکبى ساّجشي توشکض داسد .ثب ايي ٍجَد ،اعالعسسبًی دٍ سَيِ اثشثخش دس هَاسد صيش حـبزض
اّويت است:
الف ـ کوک ثِ حسبثشس ٍ اسکبى ساّجشي ثشاي شٌبخت هَضَػبت هشثَط ثِ حسبثشسی ٍ ايجبد يک ساثغـِ کـبسي سـبصًذُ .دس ثشقـشاسي
ايي ساثغٍِ ،اقغثيٌی ٍ حفظ استقالل حسبثشس داساي اّويت ٍيژُاي است.
ة ـ کوک ثِ حسبثشس ثشاي کست اعالػبت هشثَط ثِ حسبثشسی اص اسکبى ساّجشي .ثشاي هثبل ،هوکي است اسکبى ساّجشي ثِ حسـبثشس
دس شٌبخت ٍاحذ تجبسي ٍ هحيظ آى ،ت خي هٌبثغ هٌبست ثشاي کست شَاّذ حسبثشسی ٍ ،اسازـِ اعالػـبت دسثـبسُ هؼـبهالت يـب
سٍيذادّبي خبو کوک کٌذٍ ،
ح ـ کوک ثِ اسکبى ساّجشي ثشاي اًجبم هسئَليتْبي خَد دس خصَو ًظبست ثش فشايٌذچضاسشرشي هبلی ٍ ،دس ًتيجـِ کـبّش خغشّـبي
تحشيف ثباّويت صَستْبي هبلی.

.5

اچشلِ حسبثشس هسئَل اعالعسسبًی هَضَػبتی است کِ دس ايي استبًذاسد الضاهی شذُ است ،اهب هذيشاى اجشايـی ًيـض هسـئَل اعـالعسسـبًی
هَضَػبت هشتجظ ثب ساّجشي ٍاحذ تجبسي ثِ اسکبى ساّجشي ّستٌذ .اعالعسسبًی حسبثشس ،اص هذيشاى اجشايی سلت هسـئَليت ًوـیکٌـذ .ثـِ
ّويي تشتيت ،اعالعسسبًی هذيشاى اجشايی ثِ اسکبى ساّجشي دس هَسد هَضَػبتی کِ حسبثشس هلضم ثِ اعـالعسسـبًی آًْبسـت ،اص هسـئَليت
حسبثشس ثشاي اعالعسسبًی آًْب ًویکبّذ .ثب ايي حبل ،اعالعسسبًی ايي هَضَػبت تَسظ هذيشاى اجشايی هوکي است ثش شکل ٍ صهبًجٌذي
اعالعسسبًی حسبثشس ثِ اسکبى ساّجشي ،هؤثش ثبشذ.
اعالعسسبًی شفبف هَضَػبت خبصی کِ ثِ هَجت استبًذاسدّبي حسبثشسـی چـضاس آًْـب الضاهـی شـذُ اسـت ،ثخـش اليٌفـک ّـش کـبس
حسبثشسی است .ثب ايي حبل ،استبًذاسدّبي حسبثشسی ،ثغَس ه خ حسبثشس سا هلضم ًویکٌٌـذ کـِ سٍشـْبي خبصـی سا جْـت ت ـخي
هَضَػبت ديرش ثشاي اعالعسسبًی ثِ اسکبى ساّجشي اًجبم دّذ.

.6

 .1استبًذاسد حسبثشسی ” ،265اعالعسسبًی ضؼفْبي کٌتشلْبي داخلی ثِ اسکبى ساّجشي ٍ هذيشاى اجشايی“
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دس اعالع سسبًی هَضَػبت خبو تَسظ حسبثشس ثِ اسکبى ساّجشي هوکي است قَاًيي يب هقشسات ه حذٍديتْبيی سا هقشس کشدُ ثبشذ.
ثشاي هثبل ،قَاًيي يب هقشسات هوکي است ثِ عَس ه خ اعالع سسبًی يـب اقـذاهبت ديرـشي سا کـِ ثتَاًـذ ثـِ پـی جَييْـبي هقبهـبت
ري صال دس هَسد يک تخلف قغؼی يب هَاسد ه کَک ثِ تخلف آسيت ثشسبًذ هٌغ کشدُ ثبشذ .دس ثشخی ششايظ هوکي است تضبد
هٌبفغ ث بلقَُ ثيي الضاهبت ساصداسي ٍ الضاهبت اعالع سسبًی حسبثشس پيچيذُ ثبشذ .دس لٌيي هَاسدي ،حسبثشس هوکي است اسـتفبدُ اص
خذهبت ه بٍس حقَقی سا هذ ًظش قشاس دّذ.

تبريخ اجرا
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ايي استبًذاسد ثشاي حسبثشسی صَستْبي هبلی کِ دٍسُ هبلی آًْب اص اٍل فشٍسديي  ٍ 1394پس اص آى ششٍع هیشَد ،الصماالجشاست.

اهداف

.9

اّذاف حسبثشس ثِ شش صيش است:
الف ـ اعالع سسبًی شفبف ثِ اسکبى ساّجشي دسخصَو هسئَليتْبي حسبثشس دس ساثغِ ثب حسبثشسـی صـَستْبي هـبلی ٍ ،کليـبت داهٌـِ ٍ
ثشًبهِ صهبًجٌذي کبس حسبثشسی،
ة ـ کست اعالػبت هشثَط ثِ حسبثشسی اص اسکبى ساّجشي،
ح ـ اعالعسسبًی ثِ هَقغ يبفتِّبي حسبثشسی ثِ اسکبى ساّجشي کِ دس ساثغِ ثب هسئَليت آًْب دس ًظبست ثش فشايٌذ چضاسشرشي هبلی ،هْـن
ٍ هشثَط هحسَة هیشَدٍ ،
ت ـ تقَيت اعالعسسبًی دٍ سَيِ اثشثخش ثيي حسبثشس ٍ اسکبى ساّجشي.

تعاريف

. 11

دس استبًذاسدّبي حسبثشسی ،اصغالحبت صيش ثب هؼبًی ه خ شذُ ثشاي آًْب ثکبس سفتِ است:
الف ـ ارکان راهبری ـ شخ (اشخبو يب سبصهبى (سبصهبًْبي هسئَل ًظبست ثش ّذايت ساّجشدي ٍ تؼْذات هشتجظ ثب پبسخرَيی
ٍاحذ تجبسي است .ايي ًظبست ،شبهل ًظبست ثش فشايٌذچضاسشرشي هبلی اسـت .دس اللـت ٍاحـذّبي تجـبسي هٌظـَس اص ايـي
اصغال ّ ،يئت هذيشُ است ،ليکي ثستِ ثِ سبختبس ت کيالتی ٍ حقَقی ٍاحذ تجبسي ،هوکي است شبهل ّيئت اهٌبّ ،يئت ػبهل
يب سبيش اسکبى ه بثِ ثبشذ .اًَاع سبختبسّبي ساّجشي دس ثٌذّبي ت ـ 1تب ت ـ 8هغش شذُ است.
ة ـ مدیران اجرایی ـ شـخ يـب اشـخبو داساي هسـئَليت اجشايـی دس اداسُ ػوليـبت ٍاحـذ تجـبسي .اػضـبي هَیـف ّيئـتهـذيشُ ٍ
هذيشػبهل اص هصبديق ثبسص هذيشاى اجشايی ثِ شوبس هیسًٍذ.

الزامات
ارکبن راَبري

. 11

حسبثشس ثشاي تؼييي هخبعت اعالعسسبًی خَد ثبيذ شخ
ثٌذّبي تـ 1تب تـ4

يب اشخبو هٌبسجی سا دس سبختبس ساّجشي ٍاحـذ تجـبسي ه ـخ

کٌـذ( .سک:

اطالعرسبوي بٍ زيرمجمًعٍاي از ارکبن راَبري

. 12

اچش حسبثشس ثِ صيشهجوَػِاي اص اسکبى ساّجـشي (ثشاي هثبل ،کويتـِ حسبثشسی يب فشد ديرشي اعالعسسبًی ًوبيذ ،ثبيذ ه خ
اعالعسسبًی ثِ اسکبى ساّجشي ًيض ضشٍست داسد يب خيش( .سک :ثٌذّبي تـ 5تب تـ7

کٌذ کِ آيب

مسئًليت اجرايي َمٍ اعضبي ارکبن راَبري در ادارٌ ياحد تجبري

. 13

دس ثشخی هَاسدّ ،وِ اػضبي اسکبى ساّجشي دس اداسُ ٍاحذ تجبسي هسئَليت اجشايی داسًذ ،ثشاي هثبل ،دس ٍاحذّبي تجبسي کَلـک تـک
هبلکی کِ ّيچ فشد ديرشي جض هذيش ـ هبلک ًقش ساّجشي ًذاسد .دس ايي هَاسد ،اچش هَضَػبت الضاهی شذُ دس ايي استبًذاسد ،ثِ شـخ يـب
اشخبو داساي هسئَليتْبي اجشايی اعالعسسبًی شَد ٍ ،ايي شخ (اشخبو داساي هسئَليت ساّجشي ًيض ثبشذ (ثبشٌذ  ،ديرـش ًيــبصي ثـِ
اعالعسسبًی هجذد ايي هَضَػبت ثِ آى شخ (اشخبو دس جبيربُ ساّجشيً ،يست .ايي هَضَػبت دس ثٌذ  16ـ ح هغش شذُ اسـت .ثـب
ايي حبل ،حسبثشس ثبيذ هتقبػذ شَد کِ اعالعسسبًی ثِ شخ (اشخبو داساي هسـئَليتْبي اجشايـی ثبػـط اعـالعسسـبًی کـبفی ثـِ ّوـِ
اشخبصی شذُ است کِ ثبيذ ثبتَجِ ثِ جبيربُ آًبى دس سبختبس ساّجشي ،هخبعت اعالعسسبًی قشاس هیچشفتٌذ( .سک :ثٌذ تـ8
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مًضًعبتي کٍ ببيد اطالعرسبوي شًد
مسئًليتُبي حسببرس در حسببرسي صًرتُبي مبلي

. 14

حسبثشس ثبيذ هسئَليتْبي خَد دس حسبثشسی صَستْبي هبلی سا ثِ شش صيش ثِ اسکبى ساّجشي اعالعسسبًی کٌذ:
الف ـ حسبثشس هسئَل ایْبسًظش ًسجت ثِ صَستْبي هبلی است کِ تَسظ هذيشاى اجشايی ثب ًظبست اسکبى ساّجشي تْيِ شذُ استٍ ،
ة ـ حسبثشسی صَستْبي هبلی سافغ هسئَليتْبي هذيشاى اجشايی يب اسکبى ساّجشي ًيست( .سک :ثٌذّبي تـ ٍ 9تـ11

دامىٍ ي بروبمٍ زمبوبىدي کبر حسببرسي

. 15

حسبثشس ثبيذ کليبت داهٌِ ٍ ثشًبهِ صهبًجٌذي کبس حسبثشسی سا ثِ اعالع اسکبى ساّجشي ثشسبًذ( .سک :ثٌذّبي تـ 11تب تـ15

يبفتٍَبي عمدٌ حسببرسي

. 16

حسبثشس ثبيذ هَاسد صيش سا ثِ اسکبى ساّجشي اعالع دّذ( :سک :ثٌذ تـ16
الف ـ ديذچبُّبي حسبثشس دسثبسُ جٌجِّبي کيفی ػوذُ ػوليبت حسبثذاسي ٍاحذ تجبسي ،شبهل سٍيِّبي حسـبثذاسي ،ثشاٍسدّـبي حسـبثذاسي،
ٍ ه َاسد اف ب دس صَستْبي هبلی .دس هَاسد هقتضی ،حسـبثشس ثبيـذ ثـِ اسکـبى ساّجـشي تَضـيچ دّـذ لـشا اص ًظـش ٍي ػوليـبت حسـبثذاسي
ػوذُاي کِ عجق لبسلَة چضاسشرشي هبلی هشثَط قبثل قجَل است ،هتٌبست ثب ششايظ خبو ٍاحذ تجبسي ًيست( ،سک :ثٌذ تـ17
ة ـ ه کالت ػوذُ ايجبد شذُ دس جشيبى حسبثشسی(دس صَست ٍجَد ( ،سک :ثٌذ تـ18
ح ـ ثِ جض دس هَاسدي کِ ّوِ اػضبي اسکبى ساّجشي دس اداسُ ٍاحذ تجبسي هسئَليت اجشايی داسًذ:
 .1هَضَػبت ػوذُ حبصل اص حسبثشسی (دس صَست ٍجَد کِ دس هَسد آًْب ثب هذيشاى اجشايی هزاکشُ يب هکبتجـِ شـذُ اسـتٍ ،
(سک :ثٌذ تـ19
 .2تأييذيِ هذيشاى هَسد دسخَاست حسبثشسٍ ،
ت ـ سبيش هَضَػبت حبصل اص حسبثشسی (دس صَست ٍجَد کِ ثش اسـبس قضـبٍت حشفـِاي حسـبثشس ،ثـشاي ًظـبست ثـش فشآيٌـذّبي
چضاسشرشي هبلی ،هْن هحسَة هیشَد( .سک :ثٌذ تـ21

استقالل حسببرس

. 17

دس هَسد ششکتْبي ثجت شذُ دس ثَسس ،حسبثشس ثبيذ يبدداشتی هجٌی ثش ايٌکِ تين حسبثشسی ٍ سبيش کبسشٌبسبى حشفِاي هؤسسـِ حسبثشسـی
(دس صَست لضٍم  ،هؤسسِ حسبثشسی ٍ ،دس هَاسد هقتضی ،هؤسسبت حسبثشسی شـجکِ اي ،الضاهـبت اخالقـی هشثـَط ثـِ اسـتقالل سا سػبيـت
کشدُ اًذ ٍ ّوچٌيي هَاسد صيش سا ثِ اعالع اسکبى ساّجشي ثشسبًذ:
الف ـ ّوِ سٍاثظ ٍ سبيش هَضَػبت ثيي هؤسسِ حسبثشسی ،هؤسسبت حسبثشسی شجکِ ايٍ ٍ ،احـذ تجـبسي کـِ ثٌـب ثـِ قضـبٍت حشفـِاي
حسبثشس هی تَاى اًتظبس هؼقَلی داشت کِ ثش استقالل اثشچزاس ثبشذ .ايي هَاسد شبهل هجوَع حقالضحوِّبي خذهبت اعويٌبىثخ ی
اسازِ شذُ تَسظ هؤسسِ يب هؤسسبت حسبثشسی شجکِ اي ثِ ٍاحذ تجبسي ٍ ثخ ْبي تحت کٌتـشل آى هـیشـَد کـِ دس دٍسُ تحـت
پَشش صَستْبي هبلی اًجبم شذُ استٍ ،
ة ـ سٍشْبيی کِ ثشاي حزف تْذيذّبي ه خ شذُ دس هَسد استقالل يب کبّش آًْب ثِ سغچ قبثل قجَل ثکبسچشفتِ شذُ اسـت( .سک:
ثٌذّبي تـ 21تب تـ23

فرايىد اطالعرسبوي
استقرار فرايىد اطالعرسبوي

. 18

حسبثشس ثبيذ شکل ،صهبًجٌذي ٍ هحتَاي کلی هَسد اًتظبس اعالعسسبًی سا ثِ اسکبى ساّجشي اعالع دّذ( .سک :ثٌذّبي تـ 28تب تـ35

شکل اطالعرسبوي

. 19

. 21

لٌبًچِ ثِ قضبٍت حشفِاي حسبثشس ،اعالعسسبًی شفبّی ثِ اسکبى ساّجشي کبفی ًجبشذ ،حسبثشس ثبيذ يبفتِّبي ػوذُ حبصل اص حسبثشسی
سا ثِ صَست کتجی ثِ اسکبى ساّجشي اعالع دّذ .اعالع سسبًی کتجی ّوِ هَضَػبتی کِ دس جشيبى حسبثشسی ه خ شذُ اسـت ،ضـشٍسي
ًيست( .سک :ثٌذّبي تـ ٍ 36تـ37
حسبثشس ثبيذ دس هَسد استقالل خَدٌّ ،ربهی اعالعسسبًی کتجی اًجبم دّذ کِ عجق ثٌذ  17هلضم ثِ اًجبم ايي کبس ثبشذ.
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زمبوبىدي اطالعرسبوي

. 21

اعالع سسبًی حسبثشس ثِ اسکبى ساّجشي ثبيذ ثِ هَقغ اًجبم شَد( .سک :ثٌذّبي تـ ٍ 38تـ39

کفبيت فرايىد اطالعرسبوي

. 22

حسبثشس ثبيذ اسصيبثی کٌذ کِ آيب اعالعسسبًی دٍ سَيِ ثيي حسبثشس ٍ اسک بى ساّجشي ثشاي هقبصذ حسبثشسـی ،کـبفی اسـت يـب خيـش .اچـش ايـي
اعالع سسبًی کبفی ًجبشذ ،حسبثشس ثبيذ اثش آى سا (دس صَست ٍجَد ثش اسصيبثی خـَد اص خغشّـبي تحشيـف ثباّويـت ٍ اهکـبى کسـت شـَاّذ
حسبثشسی کبفی ٍ هٌبست تؼييي کٌذ ٍ ،ثشاسبس آى اقذام هٌبست سا اًجبم دّذ( .سک :ثٌذّبي تـ 41تب تـ42

مستىدسبزي

. 23

ّشچبُ اعالع سسبًی هَضَػبتی کِ عجق ايي استبًذاسد الضاهی شذُ است ،ثِ عَس شفبّی اًجـبم شـَد ،حسـبثشس ثبيـذ آى هَضـَػبت ،صهـبى
اعالعسسبًی ٍ ،هخبعجبى اعالع سسبًی سا هستٌذ کٌذ .دس هَاسدي کِ هَضَػبت ثِ صَست کتجی اعـالعسسـبًی شـذُ اسـت ،حسـبثشس ثبيـذ
ًسخِ اي اص آى سا ثِ ػٌَاى ثخ ی اص هستٌذات حسبثشسی ًرْذاسي کٌذ( 1.سک :ثٌذ تـ43

***
توضیحات کاربردی
ارکبن راَبري (سک :ثٌذ 11

تـ.1

سبختبسّبي ساّجشي اص يک ٍاحذ تجبسي ثِ ٍاحذ تجبسي ديرش ٍ اص ک َسي ثِ ک َس ديرش تفـبٍت داسد ٍ ،ثـِ ػَاهـل هختلفـی اص قجيـل
هحيظ قبًًَی ٍ فشٌّری ک َس ٍ اًذاصُ ٍ سبختبس هبلکيت ٍاحذّبي تجبسي ثستری داسد .ثشاي هثبل:

 دس ثشخی ک َسّبّ ،يئت ًظبستی ٍجَد داسد کِ ّوِ يب اکثشيت اػضبي آى هسئَليت اجشايی ًذاسًذ ٍ اص ًظش قـبًًَی اص هـذيشاى اجشايـی
هجضا است (سبختبس دٍ ّيئتی  .دس ثشخی ک َسّبي ديرش ٍ ،یـبيف ًظـبستی ٍ اجشايـی اص جولـِ هسـئَليتْبي يـک ّيئـت ٍاحـذ اسـت
(سبختبس تک ّيئتی .

 دس ثشخی ٍاحذّبي تجبسي ،اسکبى ساّجشي داساي هَقؼيتْبيی ّستٌذ کِ ثخش اليٌفک سبختبس قبًًَی ٍاحذ تجبسي هحسـَة هـیشـَد،
هبًٌذ اػضبي ّيئت هذيشُ ششکت .دس سبيش ٍاحذّب هثل ثشخی ٍاحـذّبي ثخـش ػوـَهی ،يـک ّيئـت هٌفـک اص آى ٍاحـذ هسـئَليت
ساّجشي سا ثِ ػْذُ داسد.

 دس ثشخی هَاسد ،ثؼضی يب ّوِ اػضبي اسکبى ساّجشي دس اداسُ ٍاحذ تجبسي هسـئَليت اجشايـی داسًـذ .دس سـبيش هـَاسد ،اػضـبي اسکـبى
ساّجشي هتفبٍت اص هذيشاى اجشايی ّستٌذ.

 دس ثشخی هَاسد ،اسکبى ساّجشي هسئَل تصَيت صَ ستْبي هبلی است (دس سبيش هَاسد ايي هسئَليت ثِ ػْذُ هذيشاى اجشايی است .
تـ.2

دس ثي تش ٍاحذّبي تجبسي ،ساّجشي هسئَليت جوؼی يک ّيئـت ساّجـشيً ،ظيـش ّيئـت هـذيشُّ ،يئـت ًظـبست ،شـشکب ،هبلکـبى ،شـَساي
ساّجشيّ ،يئت اهٌب ،يب اشخبو ه بثِ است .اهب دس ثشخی ٍاحذّبي تجبسي کَلکتش ،هسئَل ساّجشي هوکي است يـک شـخ

ثبشـذ .دس

هَاسدي کِ ساّجشي يک هسئَليت جوؼی است ،هوکي است صيشهجوَػِاي اص اسکبى ساّجشي ًظيش کويتِ حسبثشسـی يـب حتـی يـک فـشد،
ٍیيفِ اًجبم کبس خبصی سا ثشاي کوک ثِ ّيئت ساّجشي دس ايفبي هسئَليتْبي بى ثش ػْذُ ثريشد .هتقـبثالً يـک صيشهجوَػـِ يـب يـک فـشد
ثخصَو ،هوکي است هسئَليتْبي قبًًَی ه خصی داشتِ ثبشذ کِ هتفبٍت اص ٍیبيف سکي ساّجشي ثبشذ.
تـ.3

دس ثشخی هَاسد هوکي است ت خي

سکي ساّجشي ثشاي اعالعسسبًی تَسظ حسبثشس ه کل ثبشذ .دس لٌيي هَاسدي ،حسـبثشس هوکـي

است ثب صبحجکبس هزاکـشُ ٍ تَافق کٌذ کِ ثِ لِ شخ

يب اشخبصـی ثبيذ اعالعسسبًی کٌذ .شـٌبخت حسـبثشس اص سـبختبس ٍ فشايٌـذّبي

ساّجشي ٍاحذ تجبسي عجق استبًذاسد  ،2315دس تصوينچيشي ثشاي ت خي

ايي اشخبو ،هفيذ است .شخ

يب اشخبصی کِ ثبيذ ثـِ آًْـب

اعالعسسبًی شَد ،ثب تَجِ ثِ هَضَع اعالعسسبًی ،هوکي است هتفبٍت ثبشذ.

 .1استبًذاسد حسبثشسی ” ،231هستٌذات حسبثشسی (تجذيذًظش شذُ  ،“ 1395ثٌذّبي  8تب  ٍ 11ت ـ 6
 .2استبًذاسد حسبثشسی ” ، 315ت خي ٍ اسصيبثی خغشّبي تحشيف ثباّويت اص عشيق شٌبخت ٍاحذ تجبسي ٍ هحيظ آى (تجذيذًظش شذُ “ 1393
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تـ.4

استبًذاسد  611شبهل هَضَػبت خبصی است کِ تَسظ حسبثشسبى چشٍُ ثبيذ ثِ اسکبى ساّجشي اعـالعسسـبًی شـَدٌّ .1رـبهی کـِ ٍاحـذ
تجبسي ثخ ی اص يک چشٍُ است ،شخ

يب اشخبو هٌبسجی کِ حسبثشس ثخش ثبيذ ثِ آًْب اعالعسسبًی کٌذ ،ثِ ششايظ کبس ٍ هَضَػی

کِ ثبيذ اعالعسسبًی شَد ،ثستری داسد .دس ثشخی هَاسد ،لٌذيي ثخش هوکي است فؼبليتْبي تجبسي يکسبًی سا دس يک سيستن کٌتشلْبي
داخلی يکسبى ٍ ثب استفبدُ اص ػوليبت حسبثذاسي ه بثِ اًجبم دٌّذ .دس هَاسدي کِ اسکبى ساّجشي ايي ثخ ْب ه تشک ّستٌذ (ثشاي ًوًَِ،
ٍجَد ّيئت هذيشُ ه تشک  ،اعالعسسبًی ّوضهبى هشثَط ثِ ايي ثخ ْب هیتَاًذ اص دٍثبسُکبسي جلَچيشي کٌذ.
اطالعرسبوي بٍ زيرمجمًعٍاي از ارکبن راَبري (سک :ثٌذ 12

تـ.5

حسبثشس ٌّربم اعالعسسبًی ثِ صيشهجوَػِاي اص اسکبى ساّجشي هوکي است هَضَػبتی ًظيش هَاسد صيش سا هَسد تَجِ قشاس دّذ:

 هسئَليتْبي آى صيشهجوَػِ ٍ سکي ساّجشي.
 هبّيت هَضَػی کِ ثبيذ اعالعسسبًی شَد.
 الضاهبت قبًًَی يب هقشساتی هشثَط.

 ايٌکِ آيب آى صيشهجوَػِ اختيبس اًجبم اقذام ثشاسبس اعالػبت دسيبفتی سا داسد ٍ ،هیتَاًذ تَضيحبت ٍ اعالػبت ثي تشي سا کِ حسبثشس
ًيبص داسد ،فشاّن آٍسد يب خيش.
تـ.6

حسبثشس ٌّربم تصوينچيشي دس هَسد ايٌکِ آيب ًيبصي ثِ اعالعسسبًی هَضَػبت (ثِ صَست کبهل يب خالصِ ثِ سکي ساّجشي ًيض ٍجَد
داسد يب خيش ،هوکي است هيضاى اثشثخ ی ٍ هٌبست ثَدى اعالعسسبًی هَضَػبت هشثَط تَسظ صيشهجوَػِ ثِ سکـي ساّجــشي سا اسصيـبثی
کٌذ .حسبثشس هوکي است دس قشاسداد حسبثشسی تصشيچ کٌذ کِ حق اعالعسسبًی هستقين ثِ سکي ساّجشي سا حفظ هیکٌـذ ،هرـش ايٌکـِ
عجق قبًَى يب هقشسات اص ايي کبس هٌغ شذُ ثبشذ.

تـ.7

کويتِ حسبثشسی (يب صيشهجوَػِّبي ه بثِ ثب ًبمّبي هختلف دس ثسيبسي اص ک َسّب ٍجَد داسد .اچشلِ ٍیبيف ٍ اختيبسات آًْب هتفبٍت
است ،اعالعسسبًيْبي حسبثشس ثِ کويتِ حسبثشسی (دس صَست ٍجَد ثخش هْوی اص اعالعسسبًی حسبثشس ثِ اسکبى ساّجشي هحسـَة
هیشَد .عجق اصَل ساّجشي هٌبست:

 حسبثشس ثِ عَس هٌظن دس جلسبت کويتِ حسبثشسی دػَت خَاّذ شذ.

 سزيس کويتِ حسبثشسی ٍ دس صَست لضٍم ،سبيش اػضبي کويتِ حسبثشسی ،ثِ عَس ادٍاسي ثب حسبثشس دس استجبط خَاٌّذ ثَد.
 کويتِ حسبثشسی ثذٍى حضَس هذيشاى اجشايی ،حذاقل سبلی يکجبس ثب حسبثشس جلسِ خَاٌّذ داشت.
مسئًليت اجرايي َمٍ اعضبي ارکبن راَبري در ادارٌ ياحد تجبري (سک :ثٌذ 13

تـ.8

دس هَاسدي کِّ ،وِ اػضبي اسکبى ساّجش ي دس اداسُ ٍاحذ تجبسي هسئَليت اجشايی داسًذ ،ثکبسچيشي الضاهبت اعالعسسـبًی ثـب تؼـذيالتی
ّوشاُ است .دس لٌيي هَاسدي ،هوکي است اعالع سسبًی ثِ شخ

يب اشخبو داساي هسئَليتْبي اجشايی ،ثِ حذ کبفی هٌجـش ثـِ آچـبّی

ّوِ افشادي ًرشدد کِ دس ليش اييصَست حسبثشس ثبيذ ثبتَجِ ثِ جبيربُ ساّجشي آًْـب ،ثـِ آًْـب اعـالعسسـبًی هـیکـشد .ثـشاي هثـبل ،دس
ششکتی کِ ّوِ اػضبي ّيئـت هـذيشُ دس اداسُ ٍاحـذ تجـبسي هسـئَليت اجشايـی داسًـذ ،ثشخـی اص اػضـبي ّيئـت هـذيشُ (ًظيـش هسـئَل
ثبصاسيبثی  ،هوکي است اص هَضَػبت ػوذُ هزاکشُ شذُ ثب ديرش اػضبي ّيئت هذيشُ (ًظيش هسئَل تْيِ صَستْبي هبلی آچبُ ًجبشٌذ.
مًضًعبتي کٍ ببيد اطالعرسبوي شًد
مسئًليتُبي حسببرس در حسببرسي صًرتُبي مبلي (سک :ثٌذ 14

تـ.9

هسئَليتْبي حسبثشس دس حسبثشسی صَستْبي هبلی ،اللت دس قشاسداد حسبثشسی رکش هیشَد .اسازِ ًسخِاي اص قشاسداد حسبثشسی (يب سبيش
تَافقًبهِّبي هشثَط  ،ثِ اسکبى ساّجشي هوکي است شيَُ هٌبسجی ثشاي اعالعسسبًی ثِ آًْب دس هَسد هَضَػبتی ًظيش هَاسد صيش ثبشذ:

 هسئَليتْبي حسبثشس ثشاي اًجبم حسبثشسی عجق اسـتبًذاسدّبي حسبثشسـی ،کـِ ّـذف آى ایْـبسًظش ًسـجت ثـِ صـَستْبي هـبلی اسـت.
ثٌبثشايي ،هَضَػبتی کِ عجق استبًذاسدّبي حسبثشسی اعالع سسبًی آًْب الضاهـی اسـت ،شـبهل هَضـَػبت ػوـذُ حبصـل اص حسبثشسـی
صَستْبي هبلی است کِ دس ًظبست ثش فشآيٌذ چضاسشرشي هبلی ثِ اسکبى ساّجشي هشثَط هیشَد.
 .1استبًذاسد حسبثشسی ” ،611هالحظبت خبو دس حسبثشسی صَستْبي هبلی چشٍُ (شبهل کبس حسبثشسبى ثخش (تجذيذًظش شذُ  ،“ 1389ثٌذّبي  46تب 49
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 ايي ٍاقؼيت کِ استبًذاسدّبي حسبثشسی ،حسبثشس سا هلضم ثِ عشاحی سٍشْبيی ثشاي ت خي

هَضَػبت تکويلی جْت اعالعسسبًی ثـِ

اسکبى ساّجشيً ،کشدُ است.

 دس صَست لضٍم ،هسئَليت حسبثشس دسخصَو اعالع سسبًی هَضَػبت خبو الضاهی شـذُ عجـق قـبًَى يـب هقـشسات ،تَافـق ثـب ٍاحـذ
تجبسي يب سبيش الضاهبت حبکن ثش کبس حسبثشسی.
تـ.11

هوکي است عجق قَاًيي يب هقشسات ،تَافق ثب ٍاحذ تجبسي يب سبيش الضاهـبت حـبکن ثـش کـبس حسبثشسـی ،اعـالعسسـبًی ثـِ اسکـبى ساّجـشي
چستشدُتش ثبشذ.

دامىٍ ي بروبمٍ زمبوبىدي کبر حسببرسي (سک :ثٌذ 15

تـ.11

اعالعسسبًی دس هَسد کليبت داهٌِ ٍ ثشًبهِ صهبًجٌذي کبس حسبثشسی هوکي است:
الف ـ ثِ اسکبى ساّجشي دس شٌبخت ثْتش پيبهذّبي کـبس حسب ثشسـی ،هـزاکشُ ثـب حسـبثشس دس هـَسد هجبحـط خغـش ٍ هفْـَم اّويـتٍ ،
ت خي

حَصُ ّبي ًيبصهٌذ اجشاي سٍشْبي ثي تش تَسظ حسبثشس ،کوک کٌذٍ ،

ة ـ ثِ حسبثشس ثشاي شٌبخت ثْتش ٍاحذ تجبسي ٍ هحيظ آى کوک کٌذ.
تـ.12

ٌّربم اعالعسسبًی ثِ اسکبى ساّجشي دسثبسُ کليبت داهٌِ ٍ ثشًبهِ صهبًجٌذي کبس حسبثشسی ثبيذ هشاقجت الصم ثِ ػول آيذ ،ثِچًَِاي کِ لغوـِاي ثـِ
اثشثخ ی حسبثشسی ٍاسد ً َد ،ثِخصَو دس هَاسدي کِ ثشخی يب ّوِ اػضبي اسکبى ساّجشي هسئَليت اجشايی داسًذ .ثشاي هثـبل ،اعـالعسسـبًی
هبّيت ٍ صهبًجٌذي سٍشْبي حسبثشسی تفصيلی ،هوکي است ثب افضايش ثيش اص حذ قبثليت پيشثيٌی ايي سٍشْب ،اثشثخ ی آًْب سا کبّش دّذ.

تـ.13

هَضَػبتی کِ ثبيذ اعالعسسبًی شَد هوکي است شبهل هَاسد صيش ثبشذ:

ً حَُ ثشخَسد حسبثشس ثب خغشّبي ػوذُ تحشيف ثباّويت ًبشی اص تقلت يب اشتجبُ.
 سٍيکشد حسبثشس دس خصَو کٌتشلْبي داخلی هشثَط ثِ حسبثشسی.
 کبسثشد هفَْم اّويت دس کبس حسبثشسی.1

تـ.14

سبيش هَضَػبت هشثَط ثِ ثشًبهِ سيضي کِ هوکي است هزاکشُ ثب اسکبى ساّجشي دسثبسُ آًْب هٌبست ثبشذ شبهل هَاسد صيش است:

 دس هَاسدي کِ ٍاحذ تجبسي داساي ٍاحذ حسبثشسی داخلی است ،هيضاى استفبدُ حسبثشس اص کـبس حسـبثشس داخلـیً ٍ ،حـَُ ّوکـبسي
سبصًذُ ٍ هکول حسبثشسبى داخلی ٍ هستقل ثب ّن.2

 ديذچبّْبي اسکبى ساّجشي دس هَاسد صيش:
 oشخ

يب اشخبو هٌبست دس سبختبس ساّجشي ٍاحذ تجبسي کِ اعالعسسبًی ثِ آًْب صَست هیچيشد.

 oتقسين هسئَليتْب ثيي اسکبى ساّجشي ٍ هذيشاى اجشايی ٍاحذ تجبسي.

 oاّذاف ٍ ساّجشدّ بي ٍاحذ تجبسي ٍ ،هخبعشات تجبسي هشثَط کِ هوکي است ثِ تحشيفْبي ثباّويت هٌجش شَد.
 oهَضَػبتی کِ ثِ ًظش اسکبى ساّجشيً ،يبصهٌذ تَجِ خبو دس جشيبى حسبثشسی است ٍ ،حَصُّـبيی کـِ ثـِ ًظـش اسکـبى ساّجـشي
ًيبصهٌذ اجشاي سٍشْبي ثي تش است.
 oاعالعسسبًيْبي ػوذُ ثِ هشاجغ ًظبستی.

 oسبيش هَضَػبتی کِ ثِ ًظش اسکبى ساّجشي هوکي است ثش حسبثشســی صَستْبي هبلی اثش چزاس ثبشذ.

ً رش  ،آچبّی ٍ ،اقذاهبت اسکبى ساّجشي دسخصَو (الف کٌتشلْبي داخلی ٍاحذ تجبسي ٍ اّويت آى دس ٍاحذ تجبسي ،شبهل ًحـَُ
ًظبست اسکبى ساّجشي ثش اثشثخ ی کٌتشلْبي داخلی( ٍ ،ة ک ف تقلت يب احتوبل ٍجَد آى.

 اقذاهبت اسکبى ساّجشي دس ساثغِ ثب تغييشات استبًذاسدّبي حسبثذاسي ،سٍيِّبي ساّجشي ششکت ،تغييـش هقـشسات ثـَسس اٍسا ثْـبداسٍ ،
سبيش هَضَػبت هشتجظ.

ٍ اکٌش اسکبى ساّجشي ثِ اعالعسسبًيْبي قجلی حسبثشس.

 .1استبًذاسد حسبثشسی ” ،321اّويت دس ثشًبهِسيضي ٍ اجشاي ػوليبت حسبثشسی (تجذيذًظش شذُ “ 1392
 .2استبًذاسد حسبثشسی ” ،611استفبدُ اص کبس حسبثشسبى داخلی (تجذيذًظش شذُ  ،“ 1397ثٌذّبي 29 ٍ 19
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تـ.15

اچش لِ اعالعسسبًی ثِ اسکبى ساّجشي هوکي است دس تؼييي داهٌِ ٍ صهبًجٌذي کبس حسبثشسی ثِ حسـبثشس کوـک کٌـذ ،لـيکي هسـئَليت
حسبثشس سا دس تذٍيي عش کلی حسبثشسی ٍ ثشًبهِ حسبثشسـی ،شـبهل هبّيـت ،صهبًجٌـذي ٍ هيـضاى سٍشـْبي الصم ثـشاي کسـت شـَاّذ
حسبثشسی کبفی ٍ هٌبست ،تغييش ًویدّذ.

يبفتٍَبي عمدٌ حسببرسي (سک :ثٌذ 16

تـ.16

اعالعسسبًی يبفتِّبي حسبثشسی هوکي است شبهل دسخَاست اعالػبت ثي تش اص اسکبى ساّجشي ثـشاي تکويـل شـَاّذ حسبثشسـی کسـت
شذُ ثبشذ .ثشاي هثبل ،حسبثشس هوکي است ثذيٌَسيلِ اعويٌبى حبصل کٌذ کِ شـٌبخت اسکـبى ساّجـشي اص ٍاقؼيتْـب ٍ شـشايظ هشثـَط ثـِ
هؼبهالت يب سٍيذادّبي خبو ،ثب شٌبخت حسبثشس اص آًْب يکسبى است.

جنبههاي کیفی عمذه عملیات حسابذاري (رک :بند  61ـ الف)

تـ.17

لبسلَثْبي چضاسشرشي هبلی هؼوَالً ثِ ٍاحذ تجبسي اجبصُ هیدٌّذ اص ثشاٍسدّبي حسبثذاسي ٍ ،قضبٍت دس هَسد سٍيِّبي حسـبثذاسي
ٍ هَاسد اف ب دس صَستْبي هبلی ،استفبدُ کٌذ .اعالعسسبًی صشيچ ٍ سبصًذُ دس هَسد جٌجِّـبي کيفـی ػوـذُ ػوليـبت حسـبثذاسي ٍاحـذ
تجبسي هوکي است شبهل اػالم ًظش دس هَسد قبثليت پزيش

سٍيِّبي حسبثذاسي ػوذُ ثبشذ .دس پيَست  2هَضَػـبتی هغش شذُ است

کِ هوکي است ه وَل ايي اعالعسسبًی شَد.
مشکالت عمذه پیش آمذه در جزیان حسابزسی (رک :بند  61ـ ب )

تـ.18

ه کالت ػوذُ پيش آهذُ دس جشيبى حسبثشسی ،هوکي است شبهل هَضَػبت صيش ثبشذ:

 تأخيش قبثل هالحظِ دس اسازِ اعالػبت هَسد ًيبص تَسظ هذيشاى اجشايی.
 تحويل صهبى ًبکبفی ثشاي تکويل حسبثشسی.
 لضٍم تال

ثيش اص اًذاصُ ثشاي کست شَاّذ حسبثشسی کبفی ٍ هٌبست.

 دس دستشس ًجَدى اعالػبت هَسد اًتظبس.

 هحذٍديتْبي تحويل شذُ ثِ حسبثشس تَسظ هذيشاى اجشايی.

 ػذم توبيل هذيشاى اجشايی ثشاي اسصيبثی تَاًبيی ٍاحذ تجبسي ثِ اداهِ فؼبليت يب چستش

دٍسُ تحت پَشش ايي اسصيبثی دس هَاسدي کـِ

حسبثشس لٌيي دسخَاستی داشتِ ثبشذ.
دس ثشخی ششايظ لٌيي ه کالتی هوکي است هحذٍديتی دس داهٌِ سسيذچی ايجبد کٌذ کِ هٌجش ثِ تؼذيل ایْبسًظش حسبثشس چشدد.

1

مذاکزه یا مکاتبه با مذیزان اجزایی درباره موضوعات عمذه (رک :بند  61ـ پ ـ )6

تـ.19

هَضَػبت ػوذُ قبثل هزاکشُ يب هکبتجِ ثب هذيشاى اجشايی شبهل هَضَػبتی ًظيش هَاسد صيش است:

 ششايظ کست ٍ کبس هؤثش ثش ٍاحذ تجبسي ٍ ،ساّجشدّب ٍ ثشًبهِ ّبي تجبسي کِ هوکي است خغشّبي تحشيـف ثـب اّويـت سا تحـت تـبثيش
قشاس دّذ.

ً رشاًی حسبثشس دس خصَو ه َست هذيشاى اجشايی ثب سبيش حسبثذاساى دس هَسد هَضَػبت حسبثذاسي ٍ حسبثشسی.

 هز اکشات يب هکبتجبت اًجبم شذُ پيشاهَى ػوليبت حسبثذاسي ،ثکبسچيشي اسـتبًذاسدّبي حسبثشسـی ،يـب حـقالضحوـِ حسبثشسـی يـب سـبيش
خذهبت کِ دس صهبى اًتصبة حسبثشس ثشاي ًخستيي ثبس يب دس حسبثشسيْبي ثؼذي ،صَست پزيشفتِ است.
سایز موضوعات عمذه مزتبط با فزاینذ گزارشگزي مالی (رک :بند  61ـ ت)

تـ.21

سبيش هَضَػبت ػوذُ حبصل اص حسبثشسی کِ هستقيوبً ثِ اسکبى ساّجشي دس ًظبست ثش فشايٌذ چضاسشرشي هبلی هشثـَط هـیشـَد ،هوکـي
است شبهل هَضَػبتی ًظيش هَاسد اصال شذُ تحشيفْبي ثب اّويت ٍاقؼيتْـب يـب هغـبيشت ثباّويـت دس اعالػـبت ّوـشاُ صـَستْبي هـبلی
حسبثشسی شذُ ثبشذ.

 .1استبًذاسد حسبثشسی  ” ،715ایْبسًظشّبي تؼذيل شذُ دس چضاس

حسبثشس هستقل“
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استقالل حسببرس (سک :ثٌذ 17

1

تـ .21حسبثشس هلضم ثِ سػبيت الضاهبت اخالقی هشثَط (شبهل الضاهبت هشثَط ثِ استقالل دس ساثغِ ثب حسبثشسی صَستْبي هبلی است.
تـ .22سٍاثظ ٍ سبيش هَضَػبت هؤثش ثش استقالل ٍ ،تذاثيش ايوٌی کِ ثبيذ اعالعسسبًی شَد ،ثب تَجِ ثِ ششايظ کبس حسبثشسی تغييـش هـیکٌـذ ،اهـب
ػوَهبً هَاسد صيش سا دس ثشهیچيشد:
الف ـ ػَاهل تْذيذکٌٌذُ استقالل کـِ هوکـي اسـت ثـِ تْذيـذّبي ًبشـی اص هٌـبفغ شخصـی ،تْذيـذّبي ًبشـی اص ثشسسـی کـبس خـَد،
تْذيذّبي ًبشی اص جبًجذاسي ،تْذيذّبي ًبشی اص صويوی شذى ٍ ،تْذيذّبي ًبشی اص تشس ،عجقِثٌذي شَدٍ ،
ة ـ تذاثيش ايوٌی پيش ثيٌی شذُ تَسظ حشفِ ،قَاًيي يب هقشسات ٍ ،تـذاثيش ايوٌـی پـيشثيٌـی شـذُ دس ٍاحـذ تجـبسي ٍ ،دس سيسـتوْب ٍ
سٍشْبي هؤسسِ حسبثشسی.
اعالعسسبًی الضاهی عجق ثٌذ  17ـ الف ،هوکي است شبهل تخلف ليشػوذي اص الضاهبت اخالقی هشثَط ثـِ اسـتقالل حسـبثشسّ ٍ ،شچًَـِ
اقذام اصالحی اًجبم شذُ يب پي ٌْبد شذُ ،ثبشذ.
تـ .23الضاهبت اعالع سسبًی هشثَط ثِ استقالل حسبثشس کِ دس هَسد ششکتْبي ثجت شذُ دس ثـَسس کـبسثشد داسد ،سا هـیتـَاى دس هـَسد ثشخـی
ٍاحذّبي تجبسي ديرش ًيض ثِ کبس چشفت ،خصَصبً آى دستِ اص ٍاحذّبي تجبسي کِ هوکي است ثِ دليل ًَع فؼبليت ،اًـذاصُ يـب جبيرـبُ
آًْب ،داساي عيف ٍسيؼی اص ريٌفؼبى ثَدُ ٍ ثش هٌبفغ ػوَهی هؤثش استً .وًَِّبيی اص ايي ٍاحذّبي تجبسي کِ جضء ششکتْبي ثجـت شـذُ
دس ثَسس ًيستٌذ اهب اعالع سسبًی استقالل حسبثشس دس هَسد آًْـب هٌبسـت اسـت ،شـبهل ٍاحـذّبي ثخـش ػوـَهی ،هؤسسـبت اػتجـبسي،
ششکتْبي ثيوِ ٍ ،صٌذٍقْبي ثبصً ستری هیشَد .اص عشف ديرش ،هوکي است دس ثشخی هَاسد ،اعالعسسـبًی دسثـبسُ اسـتقالل حسـبثشس
سَدهٌذ ًجبشذ ،هبًٌذ هَاسدي کِ ّوِ اػضبي اسکبى ساّجشي اص عشيق فؼبليتْـبي اجشايـی خـَد اص ٍاقؼيتْـبي هشثـَط هغلـغ شـذُاًـذ .ايـي
ٍضؼيت ثِ عَس ه خ صهبًی هحتول است کِ هذيش ٍ هبلک يکی ثبشذ.
مًضًعبت تکميلي (سک :ثٌذ 3

تـ.24
تـ.25

تـ.26
تـ.27

ًظبست اسکبى ساّجشي ثش هذيشاى اجشايی ،شبهل حصَل اعويٌبى اص ايي هَضَع است کِ ٍاحذ تجبسي ثـشاي قبثليـت اتکـبي چضاسشـرشي
هبلی ،اثشثخ ی ٍ کبسايی ػوليبت ٍ سػبيت قَاًيي ٍ هقشسات هشثَط ،کٌتشلْبي داخلی هٌبسجی سا عشاحی ،اػوبل ٍ حفظ کشدُ است.
حسبثشس هوکي است اص هَضَػبت تکويلی آچبُ شَد کِ لضٍهبً ثِ ًظبست ثش فشايٌذ چضاسشرشي هبلی هشثَط ًجبشذ ،اهب ثِ احتوبل صيبد ثـِ
هسئَليت اسکبى ساّجشي دس ًظبست ثش ّذايت ساّجشدي ٍاحذ تجبسي يب تؼْذات ٍاحذ تجـبسي دس استجـبط ثـب پبسـخرَيی ،هشثـَط ثبشـذ.
لٌيي هَضَػبتی ثشاي هثبل ،شبهل هسبزل ػوذُ هشتجظ ثب سبختبسّب يب فشايٌذّبي ساّجشي ٍ ،اقذاهبت يب تصويوبت ػوـذُ هـذيشاى اجشايـی
اسشذ ،ثذٍى اخز هجَص الصم ،هیشَد.
ثشاي تصوينچيشي دسثبسُ اعالعسسبًی هَضَػبت تکويلی ثِ اسکبى ساّجشي ،حسبثشس هوکي است اثتذا ثب سـغچ هٌبسـجی اص هـذيشاى اجشايـی
دسخصَو هَضَػبتی اص ايي ًَع کِ ٍي اص آًْب هغلغ شذُ است ،هزاکشُ کٌذ ،هرش ايٌکِ اًجبم لٌيي کبسي دس آى ششايظ هٌبست ًجبشذ.
اچش يک هَضَع تکويلی اعالعسسبًی شَد ،هوکي است هٌبست ثبشذ کِ حسبثشس اسکبى ساّجشي سا اص هَاسد صيش آچبُ کٌذ:
الف ـ ايٌکِ ت خي ٍ اعالع سسبًی لٌيي هَضَػبتی ،جضزی اص ّذف حسبثشسی (ایْبسًظش ًسجت ثِ صَستْبي هبلی ًيست،
ة ـ ثِ جض سٍشْبي حسبثشسی الصم ثشاي ایْبسًظش ًسجت ثِ صَستْبي هبلیّ ،يچ سٍشی ثشاي ت خي ايي هَضَػبت اجشا ً ذُ استٍ ،
ح ـ ّيچ سٍشی ثشاي ت خي هَضَػبتی اص ايي قجيل ،اجشا ً ذُ است.

فرايىد اطالعرسبوي
استقرار فرايىد اطالعرسبوي (سک :ثٌذ 18

تـ .28اعالع سسبًی شفبف هسئَليتْبي حسبثشس ،کليبت داهٌِ ٍ ثشًبهِ صهبًجٌذي کبس حسبثشسی ٍ ،هحتَاي کلی هَسد اًتظبس اعالعسسبًیّـب ،ثـِ
شکلچيشي هجٌبيی ثشاي اعالعسسبًی دٍ سَيِ اثشثخش کوک هیکٌذ.
تـ .29هَضَػبتی کِ هوکي است ثِ اعالعسسبًی دٍ سَيِ اثشثخش ًيض کوک کٌذ شبهل هزاکشُ دس هَاسد صيش است:
ّ ذف اعالعسسبًیٌّ .ربهی کِ ّذف سٍشي ثبشذ ،حسبثشس ٍ اسکبى ساّجشي ثْتش هـیتَاًٌذ دسک هتقبثلی اص هسبزل هشثَط ٍ اقـذاهبت
هَسد اًتظبس حبصل اص فشايٌذ اعالعسسبًی داشتِ ثبشٌذ.
 .1استبًذاسد حسبثشسی ” ،211اّذاف کلی حسبثشس هستقل ٍ اًجبم حسبثشسی عجق استبًذاسدّبي حسبثشسی (تجذيذًظش شذُ  ،“ 1391ثٌذ 14
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 شکل اعالعسسبًی.
 شخ

يب اشخبصی اص تين حسبثشسی ٍ اسکبى ساّجشي کِ هسئَل اًجبم اعالعسسبًی دس هَسد هَضَػبت خبو هیثبشٌذ.

 اًتظبس حسبثشس دس ايي هَسد کِ اعالعسسبًی دٍ سَيِ خَاّذ ثَد ٍ ،اسکـبى ساّجـشي هَضـَػبت هشثـَط ثـِ حسبثشسـی سا ثـِ اعـالع حسـبثشس
خَاٌّذ سسبًذ هبًٌذ تصويوبت ساّجشدي کِ هوکي است ثِ عشص قبثل هالحظِاي هبّيت ،صهبًجٌذي ٍ هيضاى سٍشْبي حسبثشسی ،تقلجْبي ک ـف
شذُ ٍ هَاسد ه کَک ثِ تقلتً ٍ ،رشاًیّب دس هَسد دسستکبسي يب صالحيت هذيشاى اجشايی سا تحت تأثيش قشاس دّذ.
 فشايٌذ اًجبم اقذاهبت ٍ اسازِ ثبصخَسد ثِ حسبثشس دسخصَو هَضَػبت اعالعسسبًی شذُ تَسظ ٍي.

 فشايٌذ اًجبم اقذاهبت ٍ اسازِ ثبصخَسد ثِ اسکبى ساّجشي دسخصَو هَضَػبت اعالعسسبًی شذُ تَسظ آًْب.
تـ .31فشايٌذ اعالعسسبًی ثب تَجِ ثِ ششايظ هَجَد ،شبهل اًذاصُ ٍ سبختبس ساّجشي ٍاحذ تجبسيً ،حـَُ ػوـل اسکـبى ساّجـشي ٍ ،ديـذچبُ حسـبثشس دس
هَسد هيضاى اّويت هَضَػبتی کِ ثبيذ دس هَسد آًْب اعالعسسبًی شَد ،هتفبٍت اسـت .ه ـکل ثـَدى ثشقـشاسي اعـالعسسـبًی دٍ سـَيِ اثـشثخش
هوکي است ً بًِ ايي ثبشذ کِ اعالعسسبًی ثيي حسبثشس ٍ اسکبى ساّجشي ،ثشاي هقبصذ حسبثشسی کبفی ًيست( .ثِ ثٌذ تـ 44سجَع شَد.
مالحظات خاص واحذهاي تجاري کوچک

تـ.31

دس حسبثشسـی ٍاحذّبي تجبسي کَلک ،حسبثشس هوکي است ثشاي اعالعسسـبًی ثـِ اسکـبى ساّجـشي اص سـبختبسي سـبدُتـش ًسـجت ثـِ
ٍاحذّبي تجبسي ثضسچتش يب ششکتْبي پزيشفتِ شذُ دس ثَسس ،استفبدُ کٌذ.

اطالعرسانی به مذیزان اجزایی

تـ.32

تـ.33

دس سٍال ػبدي ػوليبت حسبثشسی  ،هوکي است دس هَسد هَضَػبت صيبدي اص جولِ هَضَػبتی کِ عجق ايي استبًذاسد اعالعسسـبًی آًْـب ثـِ
اسکبى ساّجشي الضاهی شذُ است ،ثب هذيشاى اجشايی هزاکشُ شَد .دس لٌيي هزاکشاتی هسئَليت اجشايـی هـذيشاى دس اداسُ ٍاحـذ تجـبسي ٍ ،ثـِ
عَس ه خ  ،هسئَليت هذيشاى اجشايی ثشاي تْيِ صَستْبي هبلی هَسد تأکيذ قشاس هیچيشد.
حسبثشس قجل اص اعالع سسبًی هَضَػبت ثِ اسکبى ساّجشي ،هوکي است دسخصَو آًْب ثب هـذيشاى اجشايـی هـزاکشُ کٌـذ ،هرشايٌکـِ اًجـبم ايـي اهـش
هٌبست ًجبشذ .ثشاي هثبل ،هزاکشُ ثب هذيشاى اجشايی دسخصَو صالحيت ٍ دسستکبسي آًْـب هوکـي اسـت هٌبسـت ًجبشـذ .لٌـيي هـزاکشات اٍليـِاي
هوکي است ػالٍُ ثش شٌبخت هسـئَليتْبي اجشايـی هـذيشاىٍ ،اقؼيتْـب ٍ هسـبزلی سا آشـکبس سـبصد ٍ ،ثـشاي هـذيشاى اجشايـی فشصـت اسازـِ اعالػـبت ٍ
تَض يحبت ثي تشي فشاّن آٍسد .ثِ ّويي تشتيتٌّ ،ربهی کِ ٍاحـذ تجـبسي داساي ٍاحـذ حسبثشسـی داخلـی اسـت ،حسـبثشس هوکـي اسـت قجـل اص
اعالعسسبًی ثِ اسکبى ساّجشي ،دس هَسد ثشخی هَضَػبت ثب حسبثشس داخلی هزاکشُ کٌذ.

اطالعرسانی به اشخاص ثالث

تـ.34

اسکبى ساّجشي هوکي است قصذ داشتِ ثبشٌذ يک ًسخِ اص چضاس کتجی حسبثشس سا ثِ اشخبو ثبلط ًظيش هشاجـغ قـبًًَی خـبو يـب ثبًکْـب
اسازِ دٌّذ .دس ثشخی هَاسد ،اف بي هغبلت هٌذسج دس چضاس ثشاي اشخبو ثبلط ،هوکـي اسـت ليشقـبًًَی يـب ًبهٌبسـت ثبشـذٌّ .رـبهی کـِ
چضاس کتجی تْيِ شذُ ثشاي اسکبى ساّجشي ثِ اشخبو ثبلط اسازِ هیشَد ،هوکي است دس ثشخی هَاسد الصم ثبشذ کِ اشخبو ثبلـط اص ايـي
هَضَع آچبُ شًَذ کِ چضاس ثِ قصذ اسازِ ثِ آًْب تْيِ ً ذُ است ،ثشاي هثبل دس چضاس کتجی ثِ اسکبى ساّجشي هَاسد صيش ثيبى هیشَد:
الف ـ اعالع سسبًی صشفبً ثشاي استفبدُ اسکبى ساّجشي ٍ ،دس صَست لضٍم ،هذيشاى اجشايی چـشٍُ ٍ حسـبثشس چـشٍُ تْيـِ شـذُ اسـت ٍ
اشخبو ثبلط ًجبيذ ثِ آى اتکب کٌٌذ،
ة ـ حسبثشس دس قجبل اشخبو ثبلط ّيچچًَِ هسئَليتی ًذاسدٍ ،
ح ـ ٍجَد ّش چًَِ هحذٍديت ًسجت ثِ اف ب يب تَصيغ ثِ اشخبو ثبلط.

تـ.35

دس هَاسدي کِ حسبثشس ًسخِاي اص چضاس کتجی خَد ثِ اسکبى ساّجشي سا ثِ اشخبو ثبلط اسازِ هیکٌذ هوکي اسـت کسـت هجـَص اص
اسکبى ساّجشي ضشٍسي ثبشذ هرش ايٌکِ اسازِ آى عجق قَاًيي يب هقشسات الضاهی ثبشذ.

اشکبل اطالعرسبوي (سک :ثٌذّبي 21 ٍ 19

تـ.36

اعالعسسبًی اثشثخش هوکي است شبهل چضاسشْبي کتجی ٍ شفبّی ٍ ًيض هزاکشات هؼوَل ثبشذ .حسبثشس هوکي است هَضَػبتی ثِ جض
هَاسد ه خ شذُ دس ثٌذّبي  21 ٍ 19سا ثِ صَست کتجی يب شفبّی چضاس کٌذ.
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دس اعالعسسبًی ػـالٍُ ثـش اّويـت يـک هَضـَع

تـ.37









شکل اعالعسسبًی (ثشاي ًوًَِ اعالعسسبًی کتجی يب شفبّی ٍ هيضاى تفصيل يب تلخي
خبو ،هوکي است تحت تبثيش ػَاهلی ًظيش هَاسد صيش قشاس چيشد:
ايٌکِ آيب هَضَع ثِ عَس سضبيتثخ ی حل ٍ فصل شذُ است يب خيش.
ايٌکِ آيب هذيشاى اجشايی قجالً هَضَع سا چضاس کشدُاًذ يب خيش.
اًذاصُ ،سبختبس ػوليبتی ،هحيظ کٌتشلی ٍ ،سبختبس قبًًَی ٍاحذ تجبسي.
دس هَسد حسبثشسی صَستْبي هبلی ثب هقبصذ خبو يک ٍاحذ تجبسي ،ايٌکِ آيب حسبثشس صَستْبي هبلی ثب هقبصذ ػوَهی آى ٍاحذ سا
ًيض حسبثشسی هیکٌذ يب خيش.
الضاهبت قبًًَی.
اًتظبسات اسکبى ساّجشي ،شبهل الضاهبت هقشس شذُ دس خصَو اعالعسسبًی يب ثشچضاسي جلسبت دٍسُاي ثب حسبثشس.
هيضاى توبس ٍ چفترَيی کِ حسبثشس ثب اسکبى ساّجشي داشتِ است.
ايٌکِ آيب تغييشات ػوذُاي دس تشکيت اسکبى ساّجشي ٍجَد داشتِ است يب خيش.

زمبوبىدي اطالعرسبوي (سک :ثٌذ 21

تـ.38






تـ.39






صهبًجٌذي هٌبست ثشاي اعالع سسبًی ثِ ششايظ کبس حسبثشسی ثستری داسد .ششايظ هشثَط شبهل هبّيت ٍ اّويت هَضَع ٍ ،اقـذاهی اسـت
کِ اًتظبس هیسٍد تَسظ اسکبى ساّجشي دس ايي خصَو اًجبم شَد .ثشاي هثبل:
اعالعسسبًی دس هَسد هَضَػبت ثشًبهِسيضي لبلجبً دس هشاحل اٍليِ کبس اًجبم هی شَد ٍ ،دس حسبثشسی ًخسـتيي ،هوکـي اسـت ثـِ ػٌـَاى
ثخ ی اص فشايٌذتَافق دسثبسُ ششايظ کبس صَست چيشد.
دس صَستیکِ اسکبى ساّجشي قبدس ثبشٌذ ثِ حسبثشس دس حل ه کل ػوذُ ايجبد شذُ دس جشيبى حسبثشسی کوـک کٌٌـذ يـب احتوـبل سٍد
ايي ه کل هٌجش ثِ ایْبسًظش تؼذيل شذُ شَد ،حسبثشس ثبيذ دس اٍليي فشصت آى سا چضاس کٌذ .ثِ ّوـيي تشتيـت ،حسـبثشس هوکـي
است ثِ هحض ت خي ضؼفْبي ثباّويت دس کٌتشلْبي داخلی ،قجل اص اعالعسسبًی کتجی عجق استبًذاسد  ،1265آًْب سا ثِ عـَس شـفبّی
ثِ اعالع اسکبى ساّجشي ثشسبًذ.
اعالع سسبًی دس هَسد استقالل هوکي است ٌّربهی هٌبست ثبشذ کِ قضبٍتْبي قبثل هالحظِاي دس هَسد ػَاهل تْذيذ کٌٌـذُ اسـتقالل ٍ
تذاثيش ايوٌی هشثَط اًجبم شذُ ثبشذ .جلسِ ًتيجِچيشي ًيض هوکي است صهبى هٌبسـجی ثـشاي اعـالعسسـبًی يبفتـِّـبي حسبثشسـی ،شـبهل
ًظشات حسبثشس دس هَسد جٌجِّبي کيفی سٍيِّبي حسبثذاسي ٍاحذ تجبسي ،ثبشذ.
دس صَست اًجبم حسبثشسـی ّوضهبى صَستْبي هبلی ثب هقبصذ ػوَهی ٍ هقبصذ خبو ،هوکي است ثْتش ثبشذ کِ صهبًجٌذي اعالعسسبًی
ّوبٌّگ شَد.
ػَاهل ديرشي کِ هوکي است ثشاي صهبًجٌذي اعالعسسبًی هَسد تَجِ قشاس چيشد ،شبهل هَاسد صيش است:
اًذاصُ ،سبختبس ػوليبتی ،هحيظ کٌتشلی ٍ ،سبختبس قبًًَی ٍاحذ تجبسي هَسد حسبثشسی.
ّشچًَِ الضام قبًًَی جْت اعالعسسبًی هَضَػبت خبو دس يک لبسلَة صهبًی ه خ .
اًتظبسات اسکبى ساّجشي ،شبهل تَافقْبي اًجبم شذُ ثشاي اعالعسسبًی يب ثشچضاسي جلسبت دٍسُاي ثب حسبثشس.
صهبى ت خي يک هَضَع خبو تَسظ حسبثشس .ثشاي هثبل ،حسبثشس هوکي است هَضَع خبصی (هثل ػذم سػبيت قبًَى سا دس صهبًی کـِ
ثبيذ اقذام پي ريشاًِ اًجبم شَد ،ت خي ًذّذ ،اهب اعالعسسبًی آى هَضَع هوکي است اًجبم اقذام اصالحی سا اهکبًپزيش سبصد.

کفبيت فرايىد اطالعرسبوي (سک :ثٌذ 22

تـ .41ثِ هٌظَس کست پ تَاًِ ثشاي اسصيبثی اعالع سسبًی دٍ سَيِ ثيي حسبثشس ٍ اسکـبى ساّجـشي ،عشاحـی سٍشـْبي خـبو تَسـظ حسـبثشس
ضشٍست ًذاسد ،ثلکِ ايي اسصيبثی هوکي است هجتٌیثش شـَاّذ حبصـل اص اجـشاي سٍشـْبي حسبثشسـی ثـشاي هقبصـذ ديرـش ثبشـذ .لٌـيي
شَاّذي هوکي است شبهل هَاسد صيش ثبشذ:
 هٌبست ٍ ثِ هَقغ ثَدى اقذاهبت اًجبم شذُ تَسـظ اسکـبى ساّجـشي دس پبسـخ ثـِ هَضـَػبت هغـش شـذُ تَسـظ حسـبثشس .لٌبًچـِ ثـب
هَضَػبت ػوذُ هغش شذُ دس اعالع سسبًيْبي قجلی ثِ عَس اثـشثخش ثشخـَسد ً ـذُ ثبشـذ ،هوکـي اسـت اًجـبم پـشسٍ جـَ دس ايـي
خصَو ٍ عش هجذد آى تَسظ حسبثشس هٌبست ثبشذ .لٌيي اقـذاهی اص ايـي ثشداشـت ًبدسسـت کـِ حسـبثشس اص ًحـَُ ثشخـَسد ثـب
هَضَع سضبيت داسد ٍ يب هَضَع ثباّويت تلقی ًویشَد ،جلَچيشي هیکٌذ.
 .1استبًذاسد حسبثشسی  ،265ثٌذّبي  ٍ 9تـ11
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 ايجبد صهيٌِ هٌبست تَسظ اسکبى ساّجشي ثشاي اعالعسسبًی حسبثشس.

 توبيل ٍ تَاًبيی اسکبى ساّجشي ثشاي هالقبت ثب حسبثشس ثذٍى حضَس هذيشاى اجشايی.

 تَاًبيی آشکبس اسکبى ساّجشي دس دسک کبهل هَضَػبت هغش شذُ تَسظ حسبثشس ،ثشاي هثبل ،هيضاى هَشکبفی هسبزل ٍ تَصـيِّـبي
اسازِ شذُ ،تَسظ اسکبى ساّجشي.
 ه کل دس دستيبثی ثِ تفبّن هتقبثل ثيي حسبثشس ٍ اسکبى ساّجشي دس هَسد شکل ،صهبًجٌذي ٍ هحتَاي کلی هَسد اًتظبس اعالعسسبًی.

 دس هَاسدي کِ ّوِ يب ثشخی اص اػضبي اسکبى ساّجشي دس ٍاحـذ تجـبسي هسـئَليت اجشايـی داسًـذ ،آچـبّی آًْـب اص ًحـَُ تأثيشچـزاسي
هَضَػبت هزاکشُ شذُ ثب حسبثشس ثش هسئَليتْبي ساّجشي ٍ ًيض هسئَليتْبي اجشايی آًْب.

 ايٌکِ آيب دس اعالع سسبًی دٍ سَيِ ثيي حسبثشس ٍ اسکبى ساّجشي ،الضاهبت قبًًَی ٍ هقشساتی هشثَط سػبيت شذُ است يب خيش.
تـّ .41وبًغَس کِ دس ثٌذ  4ثيبى شذ ،اعالع سسبًی دٍ سَيِ اثشث خش ثِ حسبثشس ٍ اسکبى ساّجشي کوک هیکٌذ .ػالٍُ ثش ايي ،دس استبًذاسد
 ، 315ه بسکت اسکبى ساّجشي ،شبهل تؼبهل آًْب ثب ٍاحذ حسبثشسی داخلی (دس صَست ٍجَد  ٍ ،حسبثشسبى هستقل ،ثِ ػٌَاى جضزی اص
هحيظ کٌتشلی ٍاحذ تجبسي ه خ

شذُ است 1.اعالع سسبًی دٍ سَيِ ًبکبفی هوکي اسـت ثيـبًرش هحـيظ کٌتشلـی ًبهٌبسـت ثبشـذ ٍ

اسصيبثی حسبثشس سا اص خغشّبي تحشيف ثب اّويت تحت تأثيش قشاس دّذّ .وچٌيي ،ايي خغش ٍجَد داسد کِ حسبثشس شَاّذ حسبثشسی
تـ.42

کبفی ٍ هٌبست ثشاي ایْبسًظش ًسجت ثِ صَستْبي هبلی کست ًکشدُ ثبشذ.
اچش اعالعسسبًی دٍ سَيِ ثيي حسبثشس ٍ اسکبى ساّجشي کبفی ًجبشذ ٍ ايي اشکبل سا ًتَاى ثشعشف کشد ،حسبثشس هوکي است اقـذاهبتی
ًظيش هَاسد صيش سا اًجبم دّذ:

 تؼذيل ایْبسًظش ثِ دليل ٍجَد هحذٍديت دس داهٌِ سسيذچی.
 استفبدُ اص ه بٍس حقَقی دس هَسد پيبهذ ساّکبسّبي هختلف.

 اعالعسسبًی ثِ اشخبو ثبلط (ثشاي هثبل ،هشاجغ ًظبستی  ،يب هشجغ ريصال ثبالتش دس سبختبس ساّجشي کِ خبسج اص ٍاحذ تجـبسي اسـت،
ًظيش هبلکبى ٍاحذ تجبسي (ثشاي هثبل ،سْبهذاساى دس يک جلسِ هجوغ ػوَهی  ،يب ًوبيٌذُ ٍصاستخبًـِ يـب هجلـس شـَساي اسـالهی (دس
ثخش ػوَهی .
 کٌبسُچيشي اص کبس ،دس صَستیکِ ثش اسبس قَاًيي يب هقشسات هشثَط هوکي ثبشذ.
مستىدسبزي (سک :ثٌذ 23

تـ.43

هستٌذسبصي اعالعسسبًی شفبّی هوکي است شبهل ًسخِاي اص يبدداشتْبي تْيِ شذُ تَسظ ٍاحذ تجبسي ثبشـذ کـِ ثـِ ػٌـَاى ثخ ـی اص
هستٌذات حسبثشسی ًرْذاسي هیشَد ،ثِ ششط ايٌکِ ايي يبدداشتْب ،سبثقِ هٌبسجی اص اعالعسسبًی هشثَط ثبشذ.

 .1استبًذاسد حسبثشسی  ،315ثٌذ تـ77
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استاندارد حسابرسی 062
اطالعرسانی به ارکان راهبری
پیوست 1

(سک :ثٌذ 3
الزامات ساير استانداردهای حسابرسی در رابطه با اطالعرسانی به ارکان راهبری

ايي پيَست شبهل ثٌذّبيی اص سبيش استبًذاسدّبي حسبثشسی است کِ اعالعسسبًی هَضَػبت خبصی سا ثِ اسکبى ساّجشي الضاهی هیکٌٌذ .ايي
فْشست جبيرضيٌی ثشاي الضاهبت ٍ تَضيحبت کبسثشدي استبًذاسدّبي حسبثشسی ًيست.
 استبًذاسد حسبثشسی ” 241هسئَليت حسبثشس دس استجبط ثب تقلت ،دس حسبثشسی صَستْبي هبلی (تجذيذًظش شذُ  ،“ 1394ثٌـذّبي 38 ،21ــ ح ـ 1
ٍ  41تب  42

 استبًذاسد حسبثشسی ” ،251اسصيبثی سػبيت قَاًيي ٍ هقشسات دس حسبثشسی صَستْبي هبلی (تجذيذًظش شذُ  ،“ 1394ثٌذّبي  22 ٍ ،19 ،14تب  24
 استبًذاسد حسبثشسی ” ،265اعالعسسبًی ضؼفْبي کٌتشلْبي داخلی ثِ اسکبى ساّجشي ٍ هذيشاى اجشايی“ ،ثٌذ  9
 استبًذاسد حسبثشسی ” ،451اسصيبثی تحشيفْبي شٌبسبيی شذُ دس حسبثشسی“ ،ثٌذّبي  13 ٍ 12
 استبًذاسد حسبثشسی ” ،515تأييذيِّبي ثشٍى سبصهبًی (تجذيذًظش شذُ  ،“ 1392ثٌذ  9
 استبًذاسد حسبثشسی ” ،551اشخبو ٍاثستِ (تجذيذًظش شذُ  ،“ 1389ثٌذ  26

 استبًذاسد حسبثشسی ” ،561سٍيذادّبي پس اص تبسيخ صَستْبي هبلی (تجذيذًظش شذُ  ،“ 1396ثٌذّبي  7ـ ة 7 ،ـ ح 11 ،ـ الف 13 ،ـ ة14 ،ـ الف ٍ  17
 استبًذاسد حسبثشسی ” ،611هالحظبت خبو دس حسبثشسی صَستْبي هبلی چشٍُ (شبهل کبس حسبثشسبى ثخش “( ،تجذيذًظششذُ  ، 1389ثٌذ  49
 استبًذاسد حسبثشسی ” ،611استفبدُ اص کبس حسبثشسبى داخلی (تجذيذًظش شذُ  ،“ 1397ثٌذّبي  29 ٍ 19 ،17
 استبًذاسد حسبثشسی  ”،715ایْبسًظشّبي تؼذيل شذُ دس چضاس

حسبثشس هستقل“ ،ثٌذّبي  19 ،14 ،12ـ الف ٍ  28

 استبًذاسد حسبثشسی  ” ،716ثٌذّبي تبکيذ ثش هغلت خبو ٍ سبيش ثٌذّبي تَضيحی دس چضاس
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استاندارد حسابرسی 062
اطالعرسانی به ارکان راهبری
پیوست0

(سک :ثٌذّبي  16ـ الف ٍ ت ـ 17
جنبههای کیفی رويههای حسابداری

اعالعسسبًی الضاهی عجق ثٌذ  16ـ الف ٍ هغش شذُ دس ثٌذ تـ  17شبهل هَضَػبتی اص قجيل هَاسد صيش است:
رييٍَبي حسببداري








هٌبست ثَدى سٍيِّبي حسبثذاسي ثشاي ششايظ خبو ٍاحذ تجبسي ،ثب تَجِ ثِ لضٍم تَاصى ثيي ّضيٌِ تْيِ اعالػبت ثب هٌبفغ احتوـبلی آى ثـشاي
استفبدُکٌٌذچبى اص صَستْبي هبلی ٍاحذ تجبسي .دس صَست ٍجـَد سٍيـِّـبي حسـبثذاسي جـبيرضيي ،اعـالعسسـبًی هوکـي اسـت ػـالٍُثـش
اعالػبتی دس هَسد سٍيِّبي حسبثذاسي کِ تَسظ ٍاحذّبي تجبسي ه بثِ استفبدُ هیشَد ،شبهل ت خي آًذستِ اص اقالم صَستْبي هبلی ًيض
ثبشذ کِ ثب اًتخبة سٍيِّبي ػوذُ حسبثذاسي تحت تأثيش قشاس هیچيشًذ.
اًتخبة اٍليِ ٍ تغييشات دس سٍيِّبي ػوذُ حسبثذاسي ،شبهل کبسثشد استبًذاسدّبي حسبثذاسي جذيذ .اعـالعسسـبًی هوکـي اسـت شـبهل ايـي
هَاسد ثبشذ :اثش صهبًجٌذي ٍ ًحَُ تغييش دس سٍيِ حسبثذاسي ثش سَدّبي جبسي ٍ آتی ٍاحذ تجبسي ٍ ،صهبًجٌذي تغييش دس سٍيـِّـبي حسـبثذاسي
دس ساثغِ ثب الضاهبت هَسد اًتظبس استبًذاسدّبي حسبثذاسي جذيذ.
اثش سٍيِّبي ػوذُ حسبثذاسي دس حَصُّبي جذيذ يب ثحط اًريض (يب حَصُ ّبي خبو يک صٌؼت ،هخصَصبً ٌّربهی کـِ اجوـبع يـب سٌّوـَد
هؼتجشي ٍجَد ًذاسد .
اثش صهبًجٌذي هؼبهالت دس ساثغِ ثب دٍسُ ثجت آًْب .

برايردَبي حسببداري

 دسخصَو اقالهی کِ ثشاٍسدّبي ػوذُاي دس هَسد آًْب ٍجَد داسد ،هجبحط هغش شذُ دس استبًذاسد  ، 541شبهل ًوًَِّبي صيش است:
 oشٌبخت هذيشاى اجشايی اص ثشاٍسدّبي حسبثذاسي.
 oفشايٌذ هَسد استفبدُ هذيشاى اجشايی ثشاي اًجبم ثشاٍسدّبي حسبثذاسي.
 oخغش تحشيف ثباّويت.
 ً oبًِّبي جبًجذاسي احتوبلی هذيشيت.
 oاف بي اثْبم دس ثشاٍسد دس صَستْبي هبلی.
1

مًارد افشب در صًرتُبي مبلي

 هسبزل ٍ قضبٍتْبي هشثَط ثِ اف بي اعالػبت هْن دس صَستْبي هبلی (ثشاي هثبل ،هَاسد اف ـبي هشثـَط ثـِ شـٌبخت دسآهـذ ،تـذاٍم فؼبليـت،
سٍيذادّبي پس اص تبسيخ تشاصًبهِ ٍ ثذّيْبي احتوبلی .
 ثیعشفی ،ثجبت سٍيِ ٍ ،شفبفيت هَاسد اف ب دس صَستْبي هبلی .

مًضًعبت مرتبط

 اثش ثبلقَُ خغشّبي ػوذُ ٍ هَاسد اثْبم اف ب شذُ دس صَستْبي هبلیً ،ظيش دػبٍي حقَقی دس جشيبى ،ثش صَستْبي هبلی.
 هيضاى تأثيشپزيشي صَستْبي هبلی اص هؼبهالت ليشػبدي شبهل هجبلغ ليشهکشس شٌبسبيی شذُ دس عَل دٍسُ ثش صـَستْبي هـبلی ٍ ،هيـضاى اف ـبي
جذاچبًِ لٌيي هؼبهالتی دس صَستْبي هبلی.
 ػَاهل هؤثش ثش هجبلغ دفتشي داساييْب ٍ ثذّيْب ،شبهل هجبًی ٍاحذ تجبسي ثـشاي تؼيـيي ػوـش هفيـذ تخصـي دادُ شـذُ ثـِ داساييْـبي ه ـَْد ٍ
ًبه َْد .اعالعسسبًی هوکي است ثيبًرش ًحَ ُ اًتخبة ػَاهل هؤثش ثش هجبلغ دفتشي ٍ ًحَُ تأثيشچـزاسي ساّکبسّـبي جـبيرضيي ثـش صـَستْبي
هبلی ثبشذ.
اًتخبة چضيٌ ی دس اصال تحشيفْب ،ثشاي هثبل اصال تحشيفْبيی کِ ثش افضايش سَدّبي چضاس شذُ تأثيشچزاس است ٍ ،ػذم اصال
تحشيفْبيی کِ ثش کبّش آى سَدّب هؤثش است.








 .1استبًذاسد حسبثشسی ” ،541حسبثشسی ثشآٍسدّبي حسبثذاسي ،شبهل ثشآٍسدّبي حسبثذاسي اسص
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هٌصفبًِ ٍ هَاسد اف بي هشتجظ (تجذيذًظش شذُ “ 1392

