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کلیات
دامىٍ کارترد

.5
.2

ایي استاًساضز ،ضَاّس حساتطسی هَضز استفازُ زض حساتطسی غَضتْای هالی ضا تطرطی هریوٌرس ٍ ،ترِ هسر َلیت حسراتط زضذػرَظ عطاحری ٍ
ارطای ضٍضْای حساتطسی رْت وسة ضَاّس حساتطسی وافی ٍ هٌاسة هیپطزاظز تِ گًَِای وِ ایي ضَاّس پطتَاًِ ًتیزِگیطیْای هقمرَلی تاضرس
وِ هثٌای اؽْاضًؾط ٍی لطاض هیگیطز.
ایي استاًساضز زض هَضز توام ضَاّس حساتطسی وسةضسُ زض رطیاى اًزام حساتطسی واضتطز زاضز .سایط استاًساضزّای حساتطسی تِ رٌثِّرای
ذاغی اظ حساتطسی (تطای هخال ،استاًساضز ،)5951ضَاّس حساتطسی وسةضسُ زض اضتثاط تا هَضَفی ذاظ (تطای هخرال ،اسرتاًساضز ،)2171
ضٍضْای ذاظ وسة ضَاّس حساتطسی (تطای هخال ،استاًساضز  ٍ ،)9121اضظیاتی ایٌىِ آیا ضَاّس حساتطسری ورافی ٍ هٌاسرة وسرة ضرسُ
است یا ذیط (استاًساضزّای  )1991 ٍ 4211هیپطزاظًس.

تاريخ اجرا

.9

هدف

.4

تعاريف

.1

ایي استاًساضز تطای حساتطسی غَضتْای هالی وِ زٍضُ هالی آًْا اظ اٍل فطٍضزیي  ٍ 5991پس اظ آى ضطٍؿ هیضَز ،الظماالرطاست.

ّسف حساتط  ،عطاحی ٍ ارطای ضٍضْای حساتطسی تِ گًَِای است وِ تتَاًس ضَاّس حساتطسی وافی ٍ هٌاسة پطرتَاًِ ًتیزرِگیطیْرایی هقمرَل
وِ هثٌای اؽْاضًؾط ٍی لطاض هیگیطز ،ضا وسة وٌس.
زض ایي استاًساضز ،اغغالحات ظیط تا هقاًی هطرع ضسُ تطای آًْا تىاض ضفتِ است:
الف ر سوابق حسابداری -حثتْای حساتساض ی ٍ سَاتك پطتیثاى ًؾیرط هرساضن زضیافرت ٍ پطزاذرت ٍ سرَاتك اًتمراالت الىتطًٍیىری ٍررَُ،
غَضتحساتْا ،لطاضزازّا ،زفاتط ضٍظًاهِ ،ول ٍ ،هقیي ٍ ،سایط تقسیالت هطتَط تِ غَضتْای هرالی ورِ زض زفراتط حسراتساضی هرٌقىس
ًطسُ است ٍ ،سَاتمی ًؾیطواضتطگْای زستی ٍ الىتطًٍیىی پطتیثاى تطای ترػیع ّعیٌِّا ،هحاسثات ،غَضت تغثیكّا ٍ هَاضز افطا.
ب ر شواهد حسابرسی ـ اعالفات هَضز استفازُ تَسظ حساتط تطای زستیاتی تِ ًتیزِگیطیْرایی اسرت ورِ هثٌرای اؽْراضًؾط ٍی لرطاض
هیگیطز .ضَاّس حساتطسی ضاهل اعالفات هَرَز زض سَاتك حساتساضی هثٌای تْیِ غَضتْای هالی ٍ سایط اعالفات هیتاضس.
ج ر کارشناس واحد تجاری ـ ضرػی حمیمی یا حمَلی زاضای ترػع زض ظهیٌِای غیط اظ حساتساضی یرا حساتطسری ورِ وراض اٍ زض آى
ظهیٌِ تَسظ ٍاحس تزاضی تطای ووه تِ تْیِ غَضتْای هالی هَضز استفازُ لطاض هیگیطز.
ت ر کافی بودن (شواهد حسابرسی) ـ هقیاض وویت ضَاّس حساتطسری اسرت .وویرت ضرَاّس حساتطسری هرَضز ًیراظ ،هتررحط اظ اضظیراتی
حساتط اظ ذغطّای تحطیف تااّویت ٍ ّوچٌیي ویفیت آى ضَاّس است.
ث ر مناسب بودن (شواهد حسابرسی) ـ هقیاض ویفیت ضَاّس حساتطسی است وِ تِ هقٌرای هطترَط ترَزى ٍ لاترل اتىرا ترَزى ضرَاّس
حساتطسی زض پطتیثاًی اظ ًتیزِگیطیّایی است وِ هثٌای اؽْاضًؾط حساتط لطاض هیگیطز.

الزامات
شًاَذ حساترسي کافي ي مىاسة

.6

حساتط تایس ضٍضْای حساتطسی ضا تِگًَِای عطاحی ٍ ارطا وٌس وِ زض ضطایظ هَرَز ،تا ّسف وسة ضَاّس حساتطسی وافی ٍ هٌاسرة ،تٌاسرة
زاضتِ تاضس( .ضن :تٌسّای ت 5-تا ت)21-

اطالعات مًرد استفادٌ تٍ عىًان شًاَذ حساترسي

.7
.8

حساتط ٌّگام عطاحی ٍ ارطای ضٍضْای حساتطسی تایس تِ هطتَط تَزى ٍ لاتل اتىا تَزى اعالفات هَضز استفازُ تِ فٌَاى ضَاّس حساتطسی تَررِ
وٌس( .ضن :تٌسّای ت 26-تا ت)99-
اگط اعالفات هَضز استفازُ تِ فٌَاى ضَاّس حساتطسی ،تَسظ واضضٌا ٍاحس تزاضی یا تا استفازُ اظ واض ٍی تْیرِ ضرسُ تاضرس ،حسراتط زض حرس
ضطٍضت ٍ تا تَرِ تِ هیعاى اّویت واض آى واضضٌا تطای اّساف حساتط تایس( :ضن :تٌسّای ت 94-تا ت)96-
الف ر غالحیت ،تَاًاییْا ٍ تیعطفی آى واضضٌا ضا اضظیاتی وٌس( .ضن :تٌسّای ت 97-تا ت)49-
ب ر اظ واض آى واضضٌا ضٌاذت وسة وٌس( .ضن :تٌسّای ت 44-تا ت)47-
ج ر هٌاسة تَزى واض آى واضضٌا تِ فٌَاى ضَاّس حساتطسی پطتَاًِ ازفای هطتَط ضا اضظیاتی وٌس( .ضن :تٌس ت)48-

 .5استاًساضز حساتطسی ” ،951تطریع ٍ اضظیاتی ذغطّای تحطیف تااّویت اظ عطیك ضٌاذت ٍاحس تزاضی ٍ هحیظ آى (تزسیسًؾط ضسُ “)5999
 .2استاًساضز حساتطسی ” ،171تساٍم فقالیت (تزسیسًؾط ضسُ “)5989
 .9استاًساضز حساتطسی ” ،121ضَاّس حساتطسی -ضٍضْای تحلیلی (تزسیسًؾط ضسُ “)5991
 .4استاًساضز حساتطسی ” ،211اّساف ولی حساتط هستمل ٍ اًزام حساتطسی عثك استاًساضزّای حساتطسی (تزسیسًؾط ضسُ “)5995
 .1استاًساضز حساتطسی ” ،991تطذَضزّای حساتط تا ذغطّای اضظیاتی ضسُ (تزسیسًؾط ضسُ “)5999
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.9

حساتط ٌّگام استفازُ اظ اعالفات تْیِ ضسُ تَسظ ٍاحس تزاضی ،تایس ایي هَضَؿ ضا اضظیاتی وٌس وِ آیا ایي اعالفات تطای اّساف حسراتط ترِ
اًساظُ وافی لاتل اتىا هیتاضس یا ذیطٍ .ی حسة هَضز هیتَاًس تا تَرِ تِ ضطایظ هَرَز ،الساهات ظیط ضا اًزام زّس:
الف ر وسة ضَاّس حساتطسی زض هَضز غحت ٍ واهل تَزى اعالفات هصوَض( ٍ ،ضن :تٌسّای ت ٍ 49-ت)11-
ب ر اضظیاتی ایٌىِ آیا اعالفات هعتَض تطای اّساف حساتط تِ هیعاى وافی زلیك ٍ حاٍی رعئیات هیتاضس یا ذیط( .ضن :تٌس ت)15-

اوتخاب اقالم ترای آزمًن تٍ مىظًر کسة شًاَذ حساترسي

. 51

ٌّگام عطاحی آظهَى وٌتطلْا ٍ آظهَى رعئیات ،حساتط تایس ضیَُّای اًتراب الالم تطای آظهَى ضا تِ گًَِای تقیریي وٌرس ورِ ترطای زسرتیاتی ترِ
ّسف ضٍش حساتطسی ،احطترص تاضٌس( .ضن :تٌسّای ت 12-تا ت)16-

تىاقض در شًاَذ حساترسي يا ترديذ وسثت تٍ قاتلیت اتکای آن

 . 55چٌاًچِ:
الف ر ضَاّس حساتطسی وسةضسُ اظ یه هٌثـ تا ضَاّس حساتطسی وسةضسُ اظ هٌاتـ زیگط زض تٌالض تاضس ،یا
ب ر حساتط زض هَضز لاتل اتىا تَزى اعالفات هَضز استفازُ تِ فٌَاى ضَاّس حساتطسی تطزیس زاضتِ تاضس،
حساتط تایس تقییي وٌس وِ چِ تغییطاتی (ضاهل تقسیل یا افعایص) زض ضٍضْای حساتطسی تطای حل ٍ فػل هَضَؿ الظم است ٍ ،احط احتورالی ایري هَضرَؿ
ضا تط سایطرٌثِّای حساتطسی هَضز تَرِ لطاض زّس( .ضن :تٌس ت)17-
***
توضیحات کاربردی
شًاَذ حساترسي کافي ي مىاسة (رک :بند )6

ت.5-

ت.2-

ت.9-

ت.4-

ت.1-

ٍرَز ضَاّس حساتطسی تطای پطتیثاًی اظ اؽْاضًؾط ٍ گعاضش حساتط  ،ضطٍضی است .ضَاّس حساتطسی هاّیت اًثاضت ضًَسُ زاضًس ٍ اساسرا ترا
ارطای ضٍضْای حساتطسی زض رطیاى حساتطسی وسة هیضًَس .ضَاّس حساتطسیّ ،وچٌیي هوىي اسرت ضراهل اعالفرات وسرة ضرسُ اظ سرایط
هٌاتـ ،هاًٌس حساتطسیْای لثلی (هططٍط تِ آى وِ حساتط هطررع وٌرس ورِ آیرا اظ ظهراى حساتطسری لثلری تغییطاتری ضخ زازُ اسرت ورِ تتَاًرس
هطتَط تَزى آى اعالفات ضا تطای حساتطسی راضی تحت ترحیط لطاض زّس یا ذیط ) 5یا ضٍضرْای وٌترطل ویفیرت ههسسرِ حساتطسری ترطای پرصیطش
غاحثىاض رسیس یا ازاهِ ّوىاضی تا غاحثىاض لثلی تاضس .فالٍُ تط سایط هٌاتـ زضٍى ساظهاًی ٍ تطٍى سراظهاًی ،سرَاتك حسراتساضی ٍاحرس تزراضی،
یىی اظ هٌاتـ هْن وسة ضَاّس حساتطسی استّ .وچٌیي اعالفاتی وِ تِ فٌَاى ضَاّس حساتطسری هرَضز اسرتفازُ لرطاض هریگیرطز ،هوىري اسرت
تَسظ واضضٌا ٍاحس تزاضی یا تا استفازُ اظ واض ٍی تْیِ ضسُ تاضس .ضرَاّس حساتطسری ّرن ضراهل اعالفراتی اسرت ورِ ازفاّرای هرسیطیت ضا
پطتیثاًی ٍ ترییس هیوٌسّ ٍ ،ن ضاهل اعالفاتی است وِ آى ازفاّا ضا ًمض هیوٌس .تِ فالٍُ ،زض تطذی هَاضز ،فسم زستطسی ترِ اعالفرات (ترطای
هخال ،ذَززاضی هسیطاى ارطایی اظ ترییس هَضَؿ زضذَاست ضسُ) ًیع تَسظ حساتط تِ فٌَاى ضَاّس حساتطسی هحسَب هیضَز.
وسة ضَاّس حساتطسی ٍ اضظیاتی آى ،ترص فوسُ واض حساتط ضا تطای اضائِ اؽْاضًؾط تطىیل هیزّرس .ضٍضرْای حساتطسری ترطای وسرة ضرَاّس
هیتَاًس فالٍُ تط پط ٍ رَ ،ضاهل ٍاضسی ،هطاّسُ ،زضیافت ترییسیِ ،هحاسثِ هزسز ،ارطای هزسز ،یا ضٍضْای تحلیلی تاضس وِ غالثا تطویثری اظ ایري
ضٍضْا تىاض گطفتِ هیضَز .اگطچِ پط ٍ رَ هوىي است ضَاّس حساتطسی هْوی فطاّن وٌس ٍ ،حتی ضَاّسی اظ ٍررَز یره تحطیرف ترِ زسرت
زّس ،اها هقوَال تِ تٌْایی فطاّنوٌٌسُ ضَاّس حساتطسی وافی اظ ًثَز تحطیف تااّویت زض سغ ازفاّا یا احطترطی واضوطز وٌتطلْا ًیست.
ّواًغَض وِ زض استاًساضز  2211تططی ضسُ است ،اعویٌاى هقمَل ظهاًی تسست هیآیس وِ حساتط ضَاّس حساتطسی وافی ٍ هٌاسرة ضا
تطای واّص ذغط حساتطسی ،یقٌی ذغط اؽْاضًؾط ًاهٌاسة حساتط ًسثت تِ غَضتْای هالی حاٍی تحطیرف تااّویرت ،ترِ یره سرغ
پاییي لاتل لثَل وسة وٌس.
وافی ٍ هٌاسة تَزى ضَاّس حساتطسی تا یىسیگط اضتثاط هتماتل زاضًس .وافی تَزى ،هقیاض وویت ضَاّس حساتطسری اسرت .همرساض ضرَاّس
حساتطسی هَضز ًیاظ ،تحت ترحیط اضظیاتی حساتط اظ ذغطّای تحطیف تااّویت (ّط لسض ذغطّای اضظیاتی ضسُ تاالتط تاضرس ،ترِ احتورال
ظیاز ،ضَاّس حساتطسی تیطتطی الظم است) ٍ ّوچٌیي ویفیت ایي ضَاّس (ّط لسض ویفیت تاالتط تاضس ،هوىي است ضَاّس ووترطی هرَضز
ًیاظ تاضس) لطاض هیگیطز .تا ایي حال ،وسة ضَاّس حساتطسی تیطتط ،هوىي است ویفیت پاییي ضَاّس ضا رثطاى ًىٌس.
هٌاسة تَزى ،هقیاض ویفیت ضَاّس حساتطسی است وِ تِ هقٌای هطتَط تَزى ٍ لاتل اتىا تَزى ضَاّس پطتَاًِ ًتیزِگیطیْایی است وِ هثٌای اؽْراضًؾط
حساتط لطاض هیگیطز .لاتلیت اتىای ضَاّس ،تحت ترحیط هاّیت ٍ هٌثـ وسة ضَاّس است ٍ تِ ضطایظ ذاظ وسة ضَاّس ًیع تستگی زاضز.

 .5استاًساضز حساتطسی  ،951تٌس 9
 .2استاًساضز حساتطسی  ،211تٌس 1
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ت.6-

عثك استاًساضز  ،991حساتط تایس زضتاضُ ایٌىِ آیا ضَاّس حساتطسی وافی ٍ هٌاسة وسة ضسُ است یا ذیطً ،تیزِگیطی وٌس .5اضظیراتی
وافی ٍ هٌاسة تَزى ضَاّس حساتطسی وسةضسُ تطای واّص ذغط حساتطسری ترِ یره سرغ پراییي لاترل لثرَل ٍ ،زض ًتیزرِ زسرتیاتی
حساتط تِ ًتیزِگیطیْای هقمَل تِ فٌَاى هثٌای اؽْاضًؾط ،تِ لضاٍت حطفِای حساتط تستگی زاضز .استاًساضز  211ضاهل هغالثی ضارـ
تِ هَضَفاتی ًؾیط هاّیت ضٍضْای حساتطسی ،تِ هَلـ تَزى گعاضضگط ی هالی ٍ تَاظى تیي ّعیٌِ ٍ هٌفقت است وِ ٌّگام افوال لضاٍت
حطفِای حساتط زض هَضز وافی ٍ هٌاسة تَزى ضَاّس حساتطسی وسةضسُ ،فَاهلی هطتَط تلمی هیضًَس.

مىاتع شًاَذ حساترسي

ت.7-

ت.8-

ت.9-

تطذی ضَاّس حساتطسی اظ عطیك ارطای ضٍضْای حساتطسی هَضز استفازُ زض آظهَى سَاتك حساتساضیً ،ؾیط تزعیرِ ٍ تحلیرل ٍ تطضسری،
ارطای هزسز ضٍضْای اًزام ضسُ زض فطایٌس گعاضضرگطی هرالی ٍ تغثیرك اًرَاؿ اعالفرات هرطتثظ ٍ واضتطزّرای ّوراى اعالفرات ،وسرة
هیضًَس .حساتط تا ارطای چٌیي ضٍضْایی هوىي است تِ ایي ًتیزِ تطسس وِ سرَاتك حسراتساضی زاضای سراظگاضی زضًٍری ّسرتٌس ٍ ترا
غَضتْای هالی ّورَاًی زاضًس.
هقوَال ضَاّس حساتطسی ساظگاض وسة ضسُ اظ هٌاتـ هرتلف یا تا هاّیت هتفاٍتً ،سثت تِ ضَاّس حساتطسی وِ تِ تٌْرایی هرَضز تَررِ
لطاض هیگیطًس ،اعویٌاى تیطتطی فطاّن هی وٌٌس .تطای هخال ،اعالفات ههیس وسرة ضرسُ اظ هٌثقری هسرتمل اظ ٍاحرس تزراضی هوىري اسرت
اعویٌاى حساتط ضا ًسثت تِ ضَاّس حساتطسی ایزاز ضسُ زض ٍاحس تزاضی ًؾیط ضَاّس حاغل اظ سَاتك حساتساضی ،ذالغِ هصاوطات یا
اؽْاضات هسیطاى ارطایی ،افعایص زّس.
اعالفات حاغل اظ هٌاتـ هستمل اظ ٍاحس تزاضی وِ حساتط هیتَاًس اظ آًْا تِ فٌَاى ضَاّس حساتطسی استفازُ وٌس هوىي است ضاهل
ترییسیِّای زضیافتی اظ اضراظ حالج ،گعاضضْای تحلیلگطاى ٍ ،زازُّای لاتل همایسِ زضهَضز ضلثا تاضس.

ريشُای حساترسي ترای کسة شًاَذ حساترسي

تّ .51-واًغَض وِ زض استاًساضزّای  991 ٍ 951العاهی ضسُ ٍ تَضیحات تیطتطی ًیع اضائِ ضسُ است ،تا ارطای ضٍضْای ظیط هیتَاى ترِ ضرَاّس
حساتطسی الظم تطای وسة ًتیزِگیطیْای هقمَلی وِ هثٌای اؽْاضًؾط حساتط لطاض هیگیطز ،زست یافت:
الف ر ضٍضْای اضظیاتی ذغطٍ ،
ب ر ضٍضْای حساتطسی الظم ضاهل:
 .5آظهَى وٌتطلْاٌّ ،گاهی وِ اًزام آى عثك استاًساضزّای حساتطسی العاهی ضسُ است یا ٌّگاهی وِ حساتط تِ عَض اذتیاضی
آى ضا اًزام هیزّسٍ ،
 .2آظهًَْای هحتَا ،ضاهل آظهَى رعئیات ٍ ضٍضْای تحلیلی.
ت .55-ضٍضْای حساتطسی تَغیف ضسُ زض تٌسّای ت 54-تا ت ،21-حسة هَضز ،هیتَاًس تِ فٌَاى ضٍضْای اضظیاتی ذغط ،آظهَى وٌتطلْا یرا
آظهًَْای هحتَا ،هَضز استفازُ لطاض گیطزّ .واًغَض وِ زض استاًساضز  991تططی ضسُ است ،زض ضطایغی وِ حساتط ترَاّرس اظ ضرَاّس
حساتطسی وسة ضسُ زض حساتطسیّای لثلی تِ فٌَاى ضَاّس حساتطسی هٌاسة تطای زٍضُ راضی استفازُ وٌس تایرس ضٍضرْای حساتطسری
الظم ضا تطای اعویٌاى یافتي اظ استوطاض سَزهٌسی آى ضَاّس ارطا وٌس.2
ت .52-هاّیت ٍ ظهاًثٌسی ارطای ضٍضْای حساتطسی هَضز استفازُ هوىي است تحت تاحیط ایي ٍالقیت لطاض گیطز وِ تطذی زازُّای حساتساضی
ٍ سایط اعالفات هوىي است تٌْا تِ غَضت الىتطًٍیىی یا فمظ زض همغـ ظهاًی یا زٍضُّای ذاغی زض زستط تاضس .تطای هخال ،هساضن
اٍلیًِ ،ؾیط غَضتحساتْا ٍ سفاضضْای ذطیس ،هوىي است ٌّگاهی وِ ٍاحس تزاضی اظ تزاضت الىتطًٍیىی استفازُ هیوٌس فمظ تِ ضرىل
الىتطًٍیىی ٍرَز زاضتِ تاضٌس ،یا هوىي است ٌّگاهی وِ ٍاحس تزاضی اظ سیستوْای پرطزاظش تػرَیطی ترطای تسرْیل شذیرطُسراظی ٍ
زستطسی استفازُ هیوٌس ،تقس اظ اسىي ضسى هقسٍم ضًَس.
ت .59-تطذی اعالفات الىتطًٍیىی هوىي است پس اظ گصضت زٍضُ ظهاًی ذاغی لاتل تاظیاتی ًثاضٌس ،تطای هخرال ،زض هرَاضزی ورِ پطًٍرسُّرا
تغییط هیوٌٌس ٍ یا اظ پطًٍسُّای لثلی ًسرِ پطتیثاى تْیِ ًویضَز .زض ایي غَضت ،حساتط هوىي است زض احط ضٍیِّای ٍاحرس تزراضی
زضذػَظ حفؼ زازُّا ،الظم تساًس وِ اظ ٍاحس تزراضی زضذَاسرت وٌرس تطذری اظ اعالفرات ضا ترطای تطضسری ٍی ًگْرساضی وٌرس یرا
ضٍضْای حساتطسی ضا زض ظهاًی وِ اعالفات زض زستط است ،ارطا وٌس.
وارسی
تٍ .54-اضسی ضاهل ضسیسگی تِ سَاتك یا هساضن زضٍىساظهاًی یا تطٍىساظهاًی ،افن اظ سَاتك یا هساضن تِ ضىل واغصی ،الىتطًٍیىی یرا اضرىال
زیگطً ٍ ،یع تطضسی فیعیىی زاضاییْاستٍ .اضسی سَاتك ٍ هساضن ،ضَاّس حساتطسی تا زضرات هتفاٍتی اظ لاتلیت اتىا فطاّن هیوٌس .تفراٍت
 .5استاًساضز حساتطسی  ،991تٌس 26
 .2استاًساضز حساتطسی  ،991تٌس ت91-
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زض لاتلیت اتىای ضَاّس تِ هاّیت ٍ هٌثـ آًْا ٍ زض هَضز سَاتك ٍ هساضن زضٍىساظهاًی تِ احطترطی وٌتطلْای حاون ترط ایزراز آًْرا تسرتگی
زاضزً .وًَِای اظ واضتطز ٍاضسی زض آظهَى وٌتطلْاٍ ،اضسی سَاتك یا هساضن تطای وسة ضَاّس هطتَط تِ تػَیة هقاهالت است.
ت .51-تطذی هستٌسات هاًٌس اٍضاق تْازاض ،ضَاّس حساتطسی هستمیوی اظ ٍرَز یه زاضایی فطاّن هیوٌرسٍ .اضسری ایري لثیرل هسرتٌسات ،لعٍهرا
فطاّنوٌٌسُ ضَاّس حساتطسی هطتَط تِ هالىیت یا اضظش ًیست .افعٍى تط ایيٍ ،اضسی یه لطاضزاز هیتَاًرس ضرَاّسی ضا زضتراضُ وراضتطز
ضٍیِّای حساتساضی ،هاًٌس ًحَُ ضٌاذت زضآهس ،فطاّن آٍضز.
تٍ .56-اضسی زاضاییْای هطَْز هیتَاًس ضَاّس حساتطسی لاتل اتىایی ضا زضتاضُ ٍرَز آًْا فطاّن وٌس ،اها لعٍها ًوریتَاًرس زض هرَضز حمرَق ٍ
تقْسات ٍاحس تزاضی یا اضظضیاتی زاضاییْا ،ضَاّس حساتطسی لاتل اتىایی فطاّن وٌسٍ .اضسی الالم هَرَزی هَاز ٍ واال هقوَال ّوعهراى
تا هطاّسُ ضواضش آًْا اًزام هیضَز.
مشاهده
ت .57-هطاّسُ تِ هقٌای ًؾاضُوطزى یه فطایٌس یا ضٍش زضحال ارطا تَسظ زیگطاى استً .ؾاضت حساتط ترط ضرواضش هَررَزی هرَاز ٍ وراال تَسرظ
واضوٌاى ٍاحس تزاضی یا هطاّسُ ارطای فقالیتْای وٌتطلیً ،وًَِّایی اظ هطاّسُ است .هطاّسُ ،ضَاّسی ضا زضذػَظ فولىطز یره فطایٌرس یرا
ضٍش فطاّن هیوٌس ،اها ،تِزلیل هحسٍز تَزى آى تِ همغـ ظهاًی هطاّسُ ٍ احط احتوالی آى تط چگًَگی ارطای فطایٌس یا ضٍش هَضز ًؾط (زض ظهاى
هطاّسُ) ،تا هحسٍزیت ّوطاُ است .ضاٌّوایی تیطتط زضتاضُ ًؾاضت تط ضواضش هَرَزی هَاز ٍ واال زض استاًساضز  ،1115اضائِ ضسُ است.
تأییدیههای برونسازمانی
ت .58-ترییسیِّای تطٍىساظهاًی تیاًگط ضَاّس حساتطسی است وِ حساتط تِ عَض هىتَب ٍ هستمین اظ اضراظ حالج (هراعثاى ترییسیرِّرا) ،ترِ ضرىل
واغصی ،الىتطًٍیىی یا عطق زیگط وسة هیوٌس .زض تطضسی ازفاّای هطتَط تِ هاًسُ حساتْای ذاظ ٍ ارعای آًْا ،ترییسیِّرای ترطٍىسراظهاًی
اغلة هطتَط هحسَب هیضَز .تا ایي ٍرَزً ،ثایس ایي ضٍش فمظ هحسٍز تِ هاًرسُ حسراتْا ضرَز .ترطای هخرال ،حسراتط هوىري اسرت زض هرَضز
ضطایظ لطاضزازّا یا هقاهالت ٍاحس تزاضی تا اضراظ حالج ،زضذَاست ترییسیِ اضسال وٌس .زضذَاست ترییسیِ هوىي اسرت ترطای پاسرد ترِ ایري
هَضَؿ عطاحی ضسُ تاضس وِ آیا تغییطاتی زض لطاضزازّا اًزام ضرسُ اسرت یرا ذیرط ٍ ،زض غرَضت هخثرت ترَزى پاسرد ،رعئیرات هطترَط چیسرت.
ّوچٌیي هوىي است تِ هٌؾَض وسة ضَاّس حساتطسی زضذػَظ ًثَز ضطایظ ذاظ ،اظ ترییسیِّای ترطٍىسراظهاًی اسرتفازُ ضرَز .ترطای هخرال،
ًثَز ”تَافك رٌثی“ وِ هوىي است تط ضٌاذت زضآهس احط تگصاضز .زض ایي ذػَظ ضاٌّواییْای تیطتطی زض استاًساضز  2111اضائِ ضسُ است.
محاسبه مجدد
ت .59-هحاسثِ هزسز فثاضتست اظ وٌتطل غحت هحاسثات ضیاضی هَرَز زض سَاتك ٍ هساضن .هحاسثِ هزسز هوىي است تِ غَضت زسرتی یرا
الىتطًٍیىی اًزام ضَز.
اجرای مجدد
ت .21-ارطای هزسز ضاهل ارطای هستمل ضٍضْا یا وٌتطلْای ٍاحس تزاضی تَسظ حساتط

است.

روشهای تحلیلی
ت .25-ضٍضْای تحلیلی ضاهل اضظیاتی اعالفات هالی اظ عطیك تحلیل ضٍاتظ هٌغمی تیي زازُّای هالی ٍ غیطهالی است .فالٍُ ترط ایري ،ضٍضرْای
تحلیلی ضاهل تطضسیْای الظم زض غَضت تطذَضز تا ًَساًات یا ضٍاتظ هغایط تا سایط اعالفات هطترَط یرا هتفراٍت ترا همرازیط هرَضز اًتؾراض
تِ هیعاى لاتل هالحؾِ است .زض ایي ذػَظ ضاٌّواییْای تیطتطی زض استاًساضز  121اضائِ ضسُ است.
پرس و جو
ت .22-پط ٍرَ تِ هقٌای رَیاضسى اعالفات اظ اضراظ آگاُ هالی ٍ غیطهالی زضٍىساظهاًی یا تطٍىساظهاًی است .پط ٍرَ ضٍضی است ورِ ترِعرَض
گستطزُای زض حساتطسی استفازُ هیضَز ٍ اغلة هىول ارطای سایط ضٍضرْای حساتطسری اسرت .پرط ٍررَ هریتَاًرس عیفری اظ پرط ٍرَّرای
هىتَب ضسوی تا پط ٍرَّای ضفاّی غیطضسوی ضا زض تطگیطز .اضظیاتی پاسرْای حاغل اظ پط ٍرَ ،رعء الیٌفه فطایٌس پط ٍرَ است.
ت .29-پاسد پط ٍرَّا هوىي است اعالفات رسیسی ضا تطای حساتط فطاّن وٌس یا ضَاّس حساتطسی ههیسی ضا زضاذتیاض ٍی لطاض زّس .اظ عطف
زیگط پاسرْا هوىي است اعالفاتی فطاّن وٌس وِ تا زیگط اعالفات وسة ضسُ تَسظ حساتط تفاٍت لاتل هالحؾِای زاضرتِ تاضرس ،ترطای
هخال ،پط ٍ رَّا هوىي است فطاّنوٌٌسُ اعالفاتی حاوی اظ ظیطپا گصاضتي وٌتطلْای زاذلی تَسظ هسیطاى ارطایی تاضس .زض تطذی هَاضز،
پاسرْای حاغل اظ پط ٍ رَ هیتَاًس هثٌایی ضا تطای تقسیل ضٍضْای حساتطسی یا ارطای ضٍضْای حساتطسی تیطتط فطاّن وٌس.
 .5استاًساضز حساتطسی  ”، 115ضَاّس حساتطسی – هالحؾات ذاظ زض حساتطسی تطذی اظ الالم (تزسیسًؾط ضسُ “)5991
 .2استاًساضز حساتطسی ” ،111ترییسیِّای تطٍىساظهاًی (تزسیسًؾط ضسُ “)5992
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ت .24-اگطچِ ترییس ضَاّس حاغل اظ پط ٍرَ ،اغلة زاضای اّویت ٍیژُای است اها زضتاضُ پط ٍرَّای هطترَط ترِ هماغرس هرسیطاى ارطایری ،هوىري
است اعالفات زض زستط تطای پطتیثاًی اظ ایي هماغس ،هحسٍز تاضس .زضایيگًَِ هَاضز ،آگراّی اظ فولىرطز گصضرتِ هرسیطاى ارطایری اظ لحراػ
ارطای هماغس تیاى ضسُ آًْا زض ذػَظ زاضاییْا یا تسّیْا ،زالیل اتطاظ ضسُ تَسظ هسیطاى ارطایی تطای اًتراب یه ضیَُ فول ذاظ ٍ تَاًرایی
هسیطاى ارطایی تطای ازاهِ آى ،هیتَاًس اعالفات هطتَعی ضا تطای ترییس ضَاّس وسة ضسُ اظ عطیك پط ٍرَ فطاّن وٌس.
ت .21-حساتط زضذػَظ تطذی هَضَفات هوىي است زضیافت ترییسیِ وتثی اظ هسیطاى ارطایی ٍ ،زض غَضت لعٍم ،اضوراى ضاّثرطی ضا ترطای ترییرس
پاسرْای زازُ ضسُ تِ پط ٍ رَّای ضفاّی ضطٍضی تطریع زّس .زض ایي ذػَظ ،ضاٌّواییْای تیطتطی زض استاًساضز  5181اضائِ ضسُ است.
اطالعات مًرد استفادٌ تٍ عىًان شًاَذ حساترسي
مرتًط تًدن ي قاتل اتکا تًدن (ضن :تٌس)7

تّ .26-واًغَض وِ زض تٌس ت 5-تیاى ضسّ ،ط چٌس ضَاّس حساتطسی اساسا اظ ضٍضْای حساتطسی ارطا ضرسُ زض رطیراى حساتطسری وسرة هریضرَز ،اهرا
هوىي است ّوچٌیي ضاهل اعالفات وسةضسُ اظ سایط هٌاتـ ًؾیط حساتطسیْای لثلی ،زض ضطایظ ذاظ ٍ ،ضٍضْای وٌتطل ویفیرت ههسسرِ ترطای
پصیطش ٍ ازاهِ واض ًیع تاضس .ویفیت ّوِ ضَاّس حساتطسی تحت تاحیط هطتَط تَزى ٍ لاتل اتىا تَزى اعالفاتی است وِ هثٌا لطاض هیگیطز.
مربوط بودن
ت .27-هطتَط تَزى تِ ٍرَز اضتثاط هٌغمی تا ّسف ضٍضْای حساتطسی ٍ ،زضغَضت لعٍم ،ازفای هَضز ًؾط ،یا ترحیطگصاضی تط آى ّسف یا ازفرا ،اضراضُ
زاضز .هطتَط تَزى اعالفاتی وِ تِ فٌَاى ضَاّس حساتطسی استفازُ هیضَز ،هوىي است تحت تررحیط سروت ٍ سرَی آظهرَى تاضرس .ترطای هخرال،
زضغَضتیىِ ّسف ضٍش حساتطسی ،آظهَى تیصًوایی زضذػَظ ٍرَز یا اضظضریاتی حسراتْای پطزاذتٌری تاضرس ،آظهرَى حسراتْای پطزاذتٌری
حثتضسُ هوىي است یه ضٍش حساتطسی هطتَط تِ حساب آیس .اظ سَی زیگط ،اگط ّسف آظهَى ونًورایی زضذػرَظ ٍررَز یرا اضظضریاتی
حساتْای پطزاذتٌی تاضس ،آظهَى حساتْای پطزاذتٌی حثتضسُ ،هطتَط ًوی تاضس اهرا آظهرَى اعالفراتی ًؾیرط پطزاذتْرای تقرسی ،غَضتحسراتْای
پطزاذت ًطسُ ،ترییسیِّای زضیافتی اظ ترهیيوٌٌسگاى واال ٍ ذسهات ٍ گعاضضْای زضیافت واال هوىي است هطتَط تاضس.
ت .28-یه هزوَفِ ذاظ اظ ضٍضْای حساتطسی هوىي است فطاّن وٌٌسُ ضَاّس حساتطسری تاضرس ورِ زضذػرَظ ازفرایی ذراظ هطترَط ٍ
زضذػَظ ازفایی زیگط غیطهطتَط تاضس .تطای هخالٍ ،اضسی اسٌاز هطتَط تِ ٍغَل حساتْای زضیافتٌی پرس اظ پایراى زٍضُ هوىري اسرت
ضَاّس حساتطسی ضا زضذػَظ ٍرَز ٍ اضظضیاتی فطاّن آٍضز ،اها العاها تِ ازفای اًمغاؿ ظهاًی هطتَط ًیسرت .ترِ ّوریي تطتیرة ،وسرة
ضَاّس حساتطسی زضذػَظ ازفایی ذاظ ،تطای هخالٍ ،رَز هَرَزیْا رایگعیٌی تطای وسة ضرَاّس حساتطسری زضذػرَظ ازفرای
زیگطی هاًٌس اضظضیاتی آى هَرَزیْا ًوی تاضس .اظ عطف زیگط ،وسة ضَاّس حساتطسی اظ هٌاتـ هرتلف یا تا هاّیت هتفاٍت هوىي است
اغلة تطای یه ازفای ذاظ ،هطتَط تاضس.
ت .29-آظهَى وٌتطلْا تطای اضظیاتی احطترطی واضوطز وٌتطلْرا زض پیطرگیطی ،یرا وطرف ٍ اغرالی تحطیفْرای تااّویرت زض سرغ ازفرا عطاحری
هی ضَز .عطاحی آظهَى وٌتطلْا تطای وسة ضَاّس حساتطسی هطتَطّ ،ن ضاهل تطریع ضطایغی (ٍیژگیْرا یرا ذػَغریاتی) اسرت ورِ
تیاًگط فولىطز یه وٌتطل استّ ٍ ،ن ضطایظ هطرعوٌٌسُ اًحطاف اظ فولىطز هٌاسة وٌتطلْا است .سپس حساتط هیتَاًس ٍرَز یرا
ًثَز ایي ضطایظ ضا آظهَى وٌس.
ت .91-آظهًَْای هحتَا تطای وطف تحطیفْای تااّویت زض سغ ازفا عطاحی هی ضَز .ایي آظهًَْا ضاهل آظهرَى رعئیرات ٍ ضٍضرْای تحلیلری
است .عطاحی آظهًَْای هحتَا ضاهل تطریع ضطایظ هطتثظ تا ّسف ایي آظهَى است وِ ضاهل تحطیف زض ازفای هطتَط هیضَز.
قابل اتکا بودن
ت .95-لاتل اتىا تَزى اعالفات هَضز استفازُ تِ فٌَاى ضَاّس حساتطسی ٍ تِ تثـ آى ،ضَاّس حساتطسری ،تحرت تراحیط هٌثرـ ٍ هاّیرت ٍ ضرطایظ
وسة آًْا است ٍ ضاهل وٌتطلْای حاون تط تْیِ ٍ حفؼ آًْرا ،زض هرَاضز هطترَط ،هریضرَز .تٌراتطایي ،زض هرَضز لاترل اتىرا ترَزى اًرَاؿ
گًَاگَى ضَاّس حساتطسی هی تَاى لَافس ولی ضا هغطی وطز ،اها ایي لَافس ّورَاضُ هرَاضز اسرتخٌای هْوری زاضز .حتری زض هرَاضزی ورِ
اعالفات هَضز استفازُ تِ فٌَاى ضَاّس حساتطسی اظ هٌاتـ تطٍىساظهاًی وسة هیضَز ،هوىي است ضطایغی ٍرَز زاضرتِ تاضرس ورِ ترط
لاتل اتىا تَزى آًْا ترحیط تگصاضز .تطای هخال ،اعالفات وسةضرسُ اظ هٌراتـ هسرتمل ترطٍىسراظهاًی زض ضرطایغی ورِ آى هٌثرـ ،اظ هَضرَؿ
هَضز ًؾط آگاُ ًیست ًوی تَاًس ضَاّس لاتل اتىایی تاضس ،یا واضضٌا ٍاحس تزاضی هوىي است فالس تیعطفی تاضرس .ترا زض ًؾرط گرطفتي
احتوال ٍرَز هَاضز استخٌایی ،لَافس ولی ظیط زض هَضز لاتل اتىا تَزى ضَاّس حساتطسی هیتَاًس سَزهٌس تاضس:
 ضَاّس حساتطسی وسة ضسُ اظ هٌاتـ هستمل تطٍىساظهاًی لاتل اتىاتط است.


ضَاّس حساتطسی ایزازضسُ زض ٍاحس تزاضی ٌّگاهی لاتل اتىاتط است وِ وٌتطلْای هطتثظ ترا آى ،ورِ تَسرظ ٍاحرس تزراضی هسرتمط ضرسُ

 .5استاًساضز حساتطسی ” ،181ترییسیِ وتثی هسیطاى (تزسیسًؾط ضسُ “)5996
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ت.92-
ت.99-

است ،اظ رولِ وٌتطلْای حاون تط تْیِ ٍ حفؼ آًْا ،احطترص تاضس.
ضَاّس حساتطسی وِ هستمیوا تَسظ حساتط وسة هی ضَز (هاًٌس هطاّسُ افورال یره وٌترطل) لاترل اتىراتط اظ ضرَاّس حساتطسری اسرت ورِ
تِ عَض غیطهستمین یا اظ عطیك استٌتاد (هاًٌس پط ٍ رَ زضتاضُ افوال یه وٌتطل) وسة هیضَز.
ضَاّس حساتطسی هستٌس افن اظ واغصی ،الىتطًٍیىی یا اضرىال زیگرط ،لاترل اتىراتط اظ ضرَاّس وسرة ضرسُ ترِ غرَضت ضرفاّی اسرت (هرخال،
غَضتزلسِای وِ ّوعهاى تا تطگعاضی یه رلسِ تْیِ هیضَز لاتل اتىاتط اظ تَضی ضفاّی هَضَفات تحج ضسُ زض رلسِ است).
ضَاّس حساتطسی وِ تا استفازُ اظ اغل هساضن فطاّن هیضَز ،لاتل اتىاتط اظ ضَاّس حساتطسی است وِ اظ عطیك ًسرِّای وپی یا زٍضًگاضّرا
یا اسٌاز تثسیل ضسُ تِ فیلن یا ضىل زیزیتالی یا سایط اضىال الىتطًٍیىی فطاّن هیضَز ٍ ،لاتل اتىا تَزى آًْا هوىي است ترِ وٌتطلْرای حراون
تط تْیِ ٍ حفؼ آًْا تستگی زاضتِ تاضس.
زض استاًساضز  121ضاٌّواییْای تیطتطی زض هَضز لاتل اتىا تَزى زازُّای هَضز استفازُ تطای اّساف عطاحری ضٍضرْای تحلیلری ترِ فٌرَاى
5
آظهًَْای هحتَا اضائِ ضسُ است.
2
زض استاًساضز  241ضطایغی هغطی ضسُ است وِ زض غَضت ٍرَز ،حساتط هوىي است ًسثت تِ افتثاض یه سٌس ،هطىَن ضَز.

قاتل اتکا تًدن اطالعات تُیٍ شذٌ تًسط کارشىاس ياحذ تجاری (ضن :تٌس)8

ت.94-

ت.91-

ت.96-











زض تْیِ غَضتْای هالی ٍاحس تزاضی هوىي است تِ ترػع زض ظهیٌِای غیط اظ حساتساضی یا حساتطسیً ،ؾیط هحاسرثات اوچرَئطی ،اضظضریاتی،
یا زازُّای هٌْسسیً ،یاظ تاضسٍ .احس تزاضی هوىي است واضضٌاساًی ضا زض ایي ظهیٌِّا تىاض گیطز یا استرسام وٌس تا تِ ترػع هَضز ًیراظ ترطای
تْیِ غَضتْای هالی زست پیسا وٌسً .ثَز چٌیي واضضٌاساًی ،زض غَضت ضطٍضت آى ،ذغط تحطیف تااّویت ضا افعایص هیزّس.
العاهات تٌس  8ایي استاًساضز ٌّگاهی واضتطز زاضز وِ اعالفات هَضز استفازُ تِ فٌَاى ضَاّس حساتطسی تا استفازُ اظ واض واضضٌا ٍاحرس تزراضی
تْیِ ضسُ تاضس .تطای هخال ،فطز یا ساظهاًی هوىي است زض تىاضگیطی هسلْا تطای تطآٍضز اضظش هٌػفاًِ اٍضاق تْازاض زض غَضت ًثَز تراظاض فقرال،
تطای آى اٍضاق ترػع زاضتِ تاضس .اگط ایي فطز یرا سراظهاى ،ترػرع ذرَز ضا ترطای اًزرام ترطآٍضزی تىراض گیرطز ورِ ٍاحرس تزراضی زض تْیرِ
غَضتْای هالی اظ آى استفازُ هیوٌس ،آى فطز یا ساظهاى ،واضضٌا ٍاحس تزاضی هحسَب ضسُ ٍ ضفایت العام تٌس  8ضطٍضت هرییاترس .اظ سرَی
زیگط ،اگط آى فطز یا ساظهاى غطفا اعالفاتی ضا زض هَضز لیوت تِ ٍاحس تزاضی اضائِ وٌس وِ تا هقراهالت هحطهاًرِای ورِ ٍاحرس تزراضی ترِ آًْرا
زستطسی ًساضز ،هطتثظ است ٍ ٍاحس تزاضی اظ آًْا زض ضیَُّای تطآٍضز ذَز استفازُ وٌس ،چٌیي اعالفاتی زض غَضت استفازُ ترِ فٌرَاى ضرَاّس
حساتطسی ،هطوَل تٌس  7ایي استاًساضز لطاض هیگیطز اها استفازُ اظ واض واضضٌا ٍاحس تزاضی هحسَب ًویضَز.
هاّیت ،ظهاًثٌسی ارطا ٍ هیعاى ضٍضْای حساتطسی هطتثظ تا العام هٌسضد زض تٌس  8ایي استاًساضز هوىي است هترحط اظ هَضَفاتی ًؾیط هَاضز ظیط تاضس:
هاّیت ٍ پیچیسگی هَضَؿ اضراؿ ضسُ تِ واضضٌا ٍاحس تزاضی.
ذغطّای تحطیف تااّویت هطتَط تِ هَضَؿ هَضز ًؾط.
لاتلیت زستطسی تِ هٌاتـ رایگعیي تطای وسة ضَاّس حساتطسی.
هاّیت ،زاهٌِ ٍ اّساف واض واضضٌا ٍاحس تزاضی.
ایٌىِ واضضٌا ٍاحس تزاضی زض استرسام ٍاحس تزاضی است یا ضرػی است وِ غطفا تطای اضائِ ذرسهات هرَضز ًؾرط ،تَسرظ ٍاحرس تزراضی
تىاض گطفتِ ضسُ است.
هیعاى وٌتطل یا ًفَش هسیطاى ارطایی تط واض واضضٌا ٍاحس تزاضی.
ایٌىِ آیا واضضٌا ٍاحس تزاضی هلعم تِ ضفایت استاًساضزّای فٌی یا سایط العاهات غٌقت یا حطفِ است یا ذیط.
هاّیت ٍ هیعاى ّط گًَِ وٌتطل حاون تط واض واضضٌا ٍاحس تزاضی تَسظ ٍاحس تزاضی.
تزطتِ ٍ ضٌاذت حساتط اظ حَظُ ترػػی واضضٌا ٍاحس تزاضی.
تزطتِ لثلی حساتط اظ واض واضضٌا ٍاحس تزاضی.

صالحیت ،تواناییها و بیطرفی کارشناس واحد تجاری (رک :بند-8الف)
ت .97-غالحیت تِ هاّیت ٍ سغ ترػع واضضٌا ٍاحس تزاضی هطتَط هیضَز .تَاًاییْا تِ تَاى واضضٌا ٍاحس تزاضی زض تىراضگیطی آى
غالحیت زض ضطایظ هَرَز ،هطتَط هیضَز .فَاهل ههحط تط تَاًاییْا هوىي است تطای ًوًَِ ،ضاهل هَلقیرت رغطافیرایی ٍ ،زستطسری ترِ
ظهاى ٍ هٌاتـ تاضس .تیعطفی تِ آحاض احتوالی هطتَط هیضَز وِ راًثساضی ،تضاز هٌافـ یا ًفَش سایطیي هوىي است تط لضاٍت حطفرِای یرا
تزاضی واضضٌا ٍاحس تزاضی احط تگصاضز .غالحیت ،تَاًاییْا ٍ تیعطفی واضضٌا ٍاحس تزاضی ،فَاهل هْوی زض ضاتغِ ترا لاترل اتىرا
تَزى اعالفات تْیِ ضسُ تَسظ واضضٌا ٍاحس تزاضی است.
 .5استاًساضز حساتطسی  ،121تٌس -1الف
 .2استاًساضز حساتطسی ” ،241هس َلیت حساتط
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ٍاحس تزاضی هوىي است اظ هٌاتـ هتفاٍتیً ،ؾیط هَاضز ظیط ،تِ زست آیس:

ت .98-اعالفات هطتَط تِ غالحیت ،تَاًاییْا ٍ تیعطفی واضضٌا
 تزطتِ ضرػی حساتط اظ واض لثلی آى واضضٌا .
 اًزام هصاوطُ تا آى واضضٌا .
 هصاوطات تا افطاز زیگطی وِ تا واض آى واضضٌا آضٌا ّستٌس.
 آگاّی اظ غالحیتْای فٌی واضضٌا  ،فضَیت ٍی زض ًْاز حطفِای یا اًزوي غٌقت هطتَط ،رَاظ واضی ٍی ،یا سایط اضىال ضرٌاذت
تطٍىساظهاًی.
 هماالت یا وتة هٌتطط ضسُ تَسظ آى واضضٌا .
 واضضٌا حساتط  ،زض غَضت ٍرَز ،وِ تِ حساتط زض وسة ضَاّس حساتطسی وافی ٍ هٌاسرة ترا تَررِ ترِ اعالفرات تْیرِ ضرسُ تَسرظ
واضضٌا ٍاحس تزاضی ووه هیوٌس.
ت .99-هَضَفات هطتثظ تا اضظیاتی غالحیت ،تَاًاییْا ٍ تیعطفی واضضٌا ٍاحس تزاضی ضاهل ایي هَاضز است وِ آیا واض آى واضضٌا عثرك
استاًساضزّای فولىطز فٌی یا سایط العاهات غٌقت یا حطفِ ،تطای هخال ،استاًساضزّای اذاللی ٍ سایط العاهات فضَیت زض ًْاز حطفِای یرا
ا ًزوي غٌقت هطتَط ،استاًساضزّای هقتثط ًْاز غازضوٌٌسُ رَاظ ،یا العاهات همطض زض لَاًیي یا همطضات است.
ت .41-سایط هَضَفاتی وِ هوىي است هطتَط تاضٌس ،ضاهل هَاضز ظیط است:
 هطتَط تَزى غالحیت واضضٌا ٍاحس تزاضی تا هَضَفی وِ تطای آى ،اظ واض واضضٌا استفازُ هیضرَز ،ضراهل ّطگًَرِ ترػػری ورِ زض
حَظُ ترػع آى واضضٌا لطاض هیگیطز .تطای هخال ،یه هترػع اوچَئطی ذاغی هوىي است زض ظهیٌِ تیورِ اهرَال ٍ سرَاً ترػرع
زاضتِ تاضس اها زضذػَظ هحاسثات حمَق تاظًطستگی ،ترػع هحسٍزی زاضتِ تاضس.
 غالحیت واضضٌا ٍاحس تزاضی تا تَرِ تِ العاهات حساتساضی هطتثظ ،تطای هخرال ،آگراّی اظ هفطٍضرات ٍ ضریَُّرا ،ضراهل هرسلْایی ورِ ترا
استاًساضزّای حساتساضی اًغثاق زاضز.
 ایٌىِ آیا ضٍیسازّای غیطهٌتؾطُ ،تغییطات زض ضطایظ ،یا ضَاّس حساتطسی وسةضسُ زض ًتیزِ ارطای ضٍضْای حساتطسی تیاًگط اهىاى ضرطٍضت
تطضسی هزسز اضظیاتی اٍلیِ اظ غالحیت ،تَاًاییْا ٍ تیعطفی واضضٌا ٍاحس تزاضی ّوعهاى تا پیططفت فطایٌس حساتطسی تاضس یا ذیط.
ت .45-عیف گستطزُای اظ ضطایظ ًؾیط تْسیسّای ًاضی اظ هٌافـ ضرػی ،تْسیسّای ًاضی اظ راًثساضی ،تْسیسّای ًاضی اظ زٍستی ،تْسیسّای ًاضری اظ
تطضسی واض ذَز ٍ ،تْسیسّای ًاضی اظ تط هوىي است تیعطفی ضا تْسیس وٌس .ترساتیط ایوٌری هریتَاًرس چٌریي تْسیرسّایی ضا وراّص زّرسٍ ،
هوىي است اظ عطیك ساذتاضّای تطٍىساظهاًی (تطای هخال ،حطفِ ،لَاًیي یا همطضات واضضٌا ٍاحس تزاضی) ،یا اظ عطیك هحریظ وراض واضضرٌا
ٍاحس تزاضی (تطای هخال ،ضٍضْا ٍ سیاستْای وٌتطل ویفیت) ایزاز ضَز.
ت .42-اگطچِ تساتیط ایوٌی ًویتَاًس ّوِ تْسیسّای هطتَط تِ تیعطفی واضضٌا ٍاحس تزاضی ضا اظ هیاى تثطز ،اها تْسیسّایی ًؾیرط تْسیرسّای
ًاضی اظ راًثساضی هوىي است زض هَضز واضضٌا تىاض گطفتِ ضسُ تَسظ ٍاحس تزاضی ًسثت تِ واضضٌا زض اسرترسام ٍاحرس تزراضی
ا ّویت ووتطی زاضتِ تاضس ٍ ،احطترطی تساتیط ایوٌی ًؾیط ضٍضْا ٍ سیاستْای وٌتطل ویفیت هوىي اسرت تیطرتط تاضرس .اظ آًزاورِ تْسیرس
هطتَط تِ تیعطفی ایزازضسُ تَسظ واضوٌاى ٍاحس تزاضی ّویطِ ٍرَز زاضز ،واضضٌا زض استرسام ٍاحس تزاضی هقورَال ترِ احتورال
ظیاز ًویتَاًس تیعطفتط اظ سایط واضوٌاى ٍاحس تزاضی تاضس.
تٌّ .49-گام اضظیاتی تیعطفی واضضٌا تىاض گطفتِ ضسُ تَسظ ٍاحس تزاضی ،هوىي است هرصاوطُ ترا هرسیطاى ارطایری ٍ آى واضضرٌا زض هرَضز هٌرافـ ٍ
ضٍاتظ ایزازوٌٌسُ تْسیسّا زضذػَظ تیعطفی واضضٌا ٍ ّطگًَِ تساتیط ایوٌی هطتَط (ضاهل ّطگًَِ الرعام حطفرِای ورِ زض هرَضز آى واضضرٌا
واضتطز زاضز) ٍ ،اضظیاتی ایٌىِ آیا تساتیط ایوٌی وافی است یا ذیط ،هطتَط تاضس .هٌافـ ٍ ضٍاتظ ایزازوٌٌسُ تْسیسّا هیتَاًس ضاهل هَاضز ظیط تاضس:
 هٌافـ هالی.
 ضٍاتظ تزاضی ٍ ضرػی.
 هفاز سایط ذسهات.
کسب شناخت از کار کارشناس واحد تجاری (رک :بند-8ب)
ت .44-ضٌاذت اظ واض واضضٌا ٍاحس تزراضی ضراهل آگراّی اظ حرَظُ ترػػری ٍی هری تاضرس .وسرة ضرٌاذت اظ حرَظُ ترػػری هطترَط
هوىي است ّوعهاى تا تقییي ایي هَضَؿ تَسظ حساتط غَضت گیطز وِ آیا ٍی تطای اضظیاتی واض واضضٌا ٍاحرس تزراضی ترػرع
زاضز یا ذیط ،یا آیا حساتط تطای زستیاتی تِ ایي ّسف تِ واضضٌا حساتط ًیاظ زاضز یا ذیط.5
 .5استاًساضز حساتطسی ” ،621استفازُ اظ ًتایذ واض واضضٌا “ ،تٌس 7

8

استاندارد حسابرسی 055
شواهد حسابرسی

(تزسیسًؾط ضسُ )5991
ت.41-




ت.46-



ت.47-

رٌثِّایی اظ ترػع واضضٌا ٍاحس تزاضی وِ تا ضٌاذت حساتط هطتثظ است هیتَاًس ضاهل هَاضز ظیط تاضس:
ایٌىِ آیا واضضٌا زاضای ترػعّایی است وِ تِ حساتطسی هطتَط تاضس یا ذیط.
ایٌىِ آیا واض واضضٌا تاتـ استاًساضزّای حطفِای یا سایط استاًساضزّا ٍ ،العاهات لاًًَی یا همطضاتی است یا ذیط.
چِ هفطٍضات ٍ ضیَُّایی تَسظ واضضٌا ٍاحس تزاضی هَضز استفازُ لرطاض هری گیرطز ٍ ،ایٌىرِ آیرا آًْرا ترِ عرَض ولری زض حرَظُ ترػرع
واضضٌا پصیطفتِ ضسُاًس ٍ تطای اّساف گعاضضگطی هالی هٌاسة هیتاضٌس یا ذیط.
هاّیت زازُّا یا زازُّای زضٍىساظهاًی ٍ تطٍىساظهاًی هَضز استفازُ تَسظ واضضٌا ٍاحس تزاضی.
زض هَضز واضضٌا ٍاحس تزاضی تىاض گطفتِ ضرسُ تَسرظ ٍاحرس تزراضی ،هقورَال یره لرطاضزاز یرا تَافمٌاهرِ تریي ٍاحرس تزراضی ٍ آى
واضضٌا ٍرَز ذَاّس زاضت .اضظیاتی ایي لطاضزاز ٌّگام وسة ضٌاذت اظ واض واضضٌا ٍاحس تزاضی هیتَاًس تِ حسراتط زض تقیریي
هٌاسة تَزى هَاضز ظیط اظ حیج اّساف حساتط ووه وٌس:
هاّیت ،زاهٌِ ٍ اّساف واض آى واضضٌا ،
هس َلیتْا ٍ ًمطْای هتماتل هسیطاى ارطایی ٍ آى واضضٌا ٍ ،
هاّیت ،ظهاًثٌسی ارطا ٍ هیعاى اضتثاط تیي هسیطاى ارطایی ٍ آى واضضٌا  ،ضاهل ضىل ّطگًَِ گعاضضی وِ تَسظ آى واضضٌا اضائِ ذَاّس ضس.
زض هَضز واضضٌا ٍاحس تزاضی زض استرسام ٍاحس تزاضی ،احتوال ووتطی ٍرَز زاضز وِ چٌیي لرطاضزاز یرا تَافمٌاهرِای ٍررَز زاضرتِ
تاضس .پط ٍ رَ اظ ایي واضضٌا ٍ زیگط هسیطاى ارطایی هوىي است هٌاسةتطیي ضیَُ تطای حساتط رْت وسة ضٌاذت الظم تاضس.

ارزیابی مناسب بودن کار کارشناس واحد تجاری (رک :بند-8پ)
ت .48-هالحؾات هطتَط زض ظهاى اضظیاتی هٌاسة تَزى واض واضضٌا ٍاحس تزاضی تِ فٌرَاى ضرَاّس حساتطسری هرطتثظ ترا ازفرای هرَضز ًؾرط،
هیتَاًس ضاهل هَاضز ظیط تاضس:
 هطتَط تَزى ٍ هقمَل تَزى یافتِّا ٍ ًتیزِگیطیّای واضضٌا ّ ،واٌّگی ایي یافتِّا ٍ ًتیزِگیطیْا تا سایط ضَاّس حساتطسی ٍ ،ایٌىرِ آیرا آًْرا
تِگًَِای هٌاسة زض غَضتْای هالی هٌقىس ضسُ است یا ذیط،
 اگط واض واضضٌا ضاهل استفازُ اظ هفطٍضات ٍ ضیَُّای فوسُ تاضس ،هطتَط تَزى ٍ هقمَل تَزى ایي هفطٍضات ٍ ضیَُّاٍ ،
 اگط واض واضضٌا ضاهل استفازُ فوسُ اظ زازُّای هثٌا تاضس ،هطتَط تَزى ،واهل تَزى ٍ ،غحت آى زازُّا.
اطالعات تُیٍ شذٌ تًسط ياحذ تجاری ي استفادٌ شذٌ ترای اَذاف حساترس (ضن :تٌسّای -9الف ٍ -9ب)

ت .49-تِ هٌؾَض وسة ضَاّس حساتطسی لاتل اتىا تَسظ حساتط  ،الظم است اعالفات هَضز استفازُ زض ارطای ضٍضْای حساتطسری ترِ هیرعاى
وافی غحی ٍ واهل تاضس .تطای هخال ،احطترطی حساتطسی زضآهس تا افوال ًطذْای استاًساضز ًسثت تِ همازیط فطٍش ،تحت ترحیط غرحت
ًطذْای فطٍش ٍ غحت ٍ واهل تَزى همازیط فطٍش لطاض هریگیرطز .ترِ ّوریي تطتیرة ،اگرط حسراتط ترَاّرس راهقرِای (ترطای هخرال،
پطزاذتْا) ضا اظ حیج یه ٍیژگی ذاظ (تطای هخالٍ ،رَز هزَظ) آظهَى وٌسً ،تایذ آظهَى زضغَضت واهل ًثَزى راهقِای ورِ الرالم
اظ آى اًتراب ضسُاًس ،اظ لاتلیت اتىای ووتطی تطذَضزاض ذَاّس تَز.
ت .11-ضَاّس حساتطسی زضذػَظ غحت ٍ واهل تَزى چٌیي اعالفاتی ضا هیتَاى ترِ عرَض ّوعهراى ترا تىراضگیطی ضٍضرْای حساتطسری زضتراضُ ایري
اعالفات وسة ًوَز ،تِ ضطعی وِ وسة ضَاّس هصوَض ،ترص الیٌفه اظ ضٍضْای حساتطسی تاضس .زض ضطایظ زیگط ،حسراتط هوىري اسرت
ضَاّس حساتطسی هطتَط تِ غحت ٍ واهل تَزى چٌیي اعالفاتی ضا اظ عطیك آظهَى وٌتطلْای حاون تط تْیِ ٍ حفؼ آى اعالفرات وسرة ورطزُ
تاضس .تا ایي حال ،زض تطذی ضطایظ ،حساتط هوىي است تِ ایي ًتیزِ تطسس وِ ارطای ضٍضْای حساتطسی تیطتطی ضطٍضت زاضز.
ت .15-زض تطذی هَاضز ،حساتط هوىي است ترَاّس اظ اعالفات تْیِ ضسُ تَسظ ٍاحس تزاضی تطای سایط اّساف حساتطسی استفازُ وٌس .تطای
هخال ،حساتط هوىي است ترَاّس اظ هقیاضّای فولىطز ٍاحس تزاضی تطای اّساف ضٍضْای تحلیلری ،یرا اظ اعالفرات تْیرِ ضرسُ ترطای
فقالیتْای ًؾاضتی ٍاحس تزاضیً ،ؾیط گعاضضْای ٍاحس حساتطسی زاذلی استفازُ وٌس .زض چٌیي هَاضزی ،هٌاسة تَزى ضرَاّس حساتطسری
وسة ضسُ تحت تاحیط ایي هَضَؿ است وِ آیا زلت ٍ رعئیات ایي اعالفات تطای اّساف حسراتط وفایرت زاضز یرا ذیرط .ترطای هخرال،
هقیاضّای فولىطز هَضز استفازُ هسیطاى ارطایی هوىي است تطای وطف تحطیفْای تااّویت ،تِ اًساظُ وافی زلیك ًثاضس.
اوتخاب اقالم ترای آزمًن تٍ مىظًر کسة شًاَذ حساترسي (ضن :تٌس )51

ت .12-یه آظهَى احطترص ،ضَاّس حساتطسی هٌاسة ضا تا هیعاًی فطاّن هیآٍضز وِّ ،وطاُ تا سایط ضَاّس حساتطسی وسةضسُ یا ضرَاّسی ورِ لػرس
وسة آًْا ٍرَز زاضز ،تطای اّساف حساتط وافی ت اضس .زض اًتراب الالم ترطای آظهرَى ،حسراتط تایرس عثرك العاهرات تٌرس  ،7هطترَط ترَزى ٍ
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لاتل اتىا تَزى اعالفات هَضز استفازُ تِ فٌَاى ضَاّس حساتطسی ضا تقییي وٌس ٍ ،تَرِ زاضتِ تاضس وِ سایط رٌثرِّرای احطترطری (ورافی ترَزى)،
ًىتِ هْوی زض اًتراب الالم تطای آظهَى است .ضیَُّایی وِ حساتط هیتَاًس تطای اًتراب الالم رْت آظهَى استفازُ وٌس فثاضتٌس اظ:
الف ر اًتراب ّوِ الالم (ضسیسگی  511زضغس الالم)،
ب ر اًتراب الالم ذاظٍ ،
ج ر ًوًَِگیطی حساتطسی.
تىاضگیطی ّط یه اظ ایي ضیَُّا یا تطویثی اظ آًْا هوىي است تستِ تِ ضطایظ ذاظ ،تطای هخال ،ذغطّای تحطیف تااّویرت هطترَط ترِ
ازفاّای هَضز آظهَى ٍ ،فولی تَزى ٍ احطترطی ضیَُّایی هتفاٍت ،هٌاسة تاضس.
اوتخاب َمٍ اقالم

ت.19-




حساتط هوىي است تِ ایي ًتیزِ تطسس وِ هٌاسةتطیي واض ،ضسیسگی ول الالم راهقِای است وِ تطىیلزٌّسُ یه گطٍُ هقاهالت یرا
هاًسُ حساتْا (یا عثمِای اظ آى راهقِ) هیتاضس .ضسیسگی  511زضغس زض هَضز آظهَى وٌتطلْا تقیس تِ ًؾط هریضسرس ،ترا ایري حرال ،ترطای
آظهَى رعئیات ضایذتط است .ضسیسگی  511زضغس هوىي است ،تطای هخال ،زض هَاضز ظیط هٌاسة تاضس:
راهقِ ضاهل تقساز ووی اظ الالم تا اضظش تاضس،
ذغط فوسُای ٍرَز زاضتِ تاضس ٍ سایط ضٍضْا ًتَاًٌس ضَاّس حساتطسی وافی ٍ هٌاسة ضا فطاّن تیاٍضًس ،یا
هاّیت تىطاضی هحاسثات یا سایط فطایٌسّای اًزام ضسُ تِ عَض ذَزواض تَسظ سیستن اعالفاتی ،تافج ضرَز ورِ ضسریسگی  511زضغرس الرالم،
همطٍى تِ غطفِ تاضس.

اوتخاب اقالم خاص

ت .14-حساتط هوىي است الالم ذاغی ضا اظ یه راهقِ اًتراب وٌس .فَاهل هطتَط زض اًتراب الالم هوىي است ضاهل ضرٌاذت حسراتط
اظ ٍاحس تزاضی ،ذغطّای تحطیف تااّویت اضظیاتی ضسٍُ ٍ ،یژگیْای راهقِ هَضز آظهَى تاضس .اًتراب لضاٍتی الالم ذراظ تراتقی اظ
ذغط غیطًوًَِگیطی است .الالم ذاظ اًترابضسُ هوىي است ضاهل هَاضز ظیط تاضٌس:
 الالم تا اضظش یا الالم ولیسی .حساتط هوىي است تِ زلیل تاال تَزى اضظش یا زاضا تَزى سایط ٍیژگیْا ،الالم ذاغی ضا اظ راهقِ اًترراب وٌرس،
تطای هخال ،الالهی وِ هطىَن ،غیطفازی ،یا هستقس ذغط ّستٌس یا ٍلَؿ اضتثاُ زض هَضز آًْا ساتمِ زاضز.
ّ وِ الالم تعضگتط اظ یه هثلغ هقیي .حساتط هوىي است الالهی ضا ضسیسگی وٌس وِ هثلغ حثت ضرسُ آًْرا تیطرتط اظ یره هثلرغ هقریي اسرت ترا
تسیي ٍسیلِ سْن تیطتطی اظ هثلغ ول گطٍُ هقاهالت یا هاًسُ حساتْا ضا ضسیسگی وطزُ تاضس.
 الالم هَضز ًیاظ تطای وسة اعالفات .حساتط هوىي است تطای وسة اعالفات زضذػَظ هَضَفاتی ًؾیط هاّیت ٍاحس تزاضی یا هاّیرت
هقاهالت ،الالهی ضا هَضز ضسیسگی لطاض زّس.
تّ .11-ط چٌس ضسیسگی گعیٌطی الالهی ذاظ اظ یه گطٍُ هقاهالت یا هاًسُ حساتْا اغلة ضٍضی واضا تطای وسة ضَاّس حساتطسی اسرت ،اهرا
ایي ضٍش تیاًگط ًوًَِگیطی زض حساتطسی ًیستً .تایذ ضٍضْای حساتطسی تىاضگطفتِ ضسُ تطای الالم اًتراتی زض ایي ضٍش ًویتَاًرس لاترل
تقوین تِ ول راهقِ هَضز ًؾط تاضس ،تٌاتطایي ،ضسیسگی گعیٌطی الالم ذاظ ،فطاّن وٌٌسُ ضَاّس حساتطسی زض هَضز تالیواًسُ راهقِ ًیست.
ومًوٍگیری حساترسي

ت.16-

ًوًَِگیطی حساتطسی ،تِ هٌؾَض تقوین ًتایذ حاغل اظ آظهَى ًوًَِّای اًتراتی ،تِ ول راهقِ عطاحی هیضَزً .وًَِگیرطی حساتطسری
زض استاًساضز  5191هَضز تحج لطاض گطفتِ است.

تىاقض در شًاَذ حساترسي يا ترديذ وسثت تٍ قاتلیت اتکای آن (ضن :تٌس )55

ت.17-

نسة ضَاّس حساتطسی اظ هٌاتـ گًَاگَى یا زاضای هاّیرت هتفراٍت هوىري اسرت تیراًگط آى تاضرس ورِ یره للرن ذراظ اظ ضرَاّس
حساتطسی لاتل اتىا ًیستً ،ؾیط هَاضزی وِ ضَاّس حساتطسی وسةضسُ اظ یه هٌثـ تا ضَاّس وسةضسُ اظ هٌاتـ زیگط هتٌالض اسرت.
ایي حالت ٌّگاهی هػساق هییاتس وِ تطای ًوًَِ ،پاسد تِ پط ٍ رَّا اظ هسیطاى ارطایی ،حساتطساى زاذلی ٍ ،سایط واضوٌاى ترا ّرن
زض تٌالض تاضس ،یا ٌّگاهی وِ پاسد تِ پط ٍ رَّا اظ اضواى ضاّثطی تا پاسد تِ پرط ٍ رَّرا اظ هرسیطاى ارطایری زض تٌرالض اسرت.
چٌاًچِ حساتط اعالفاتی ضا ضٌاسایی وٌس وِ تا ًتیزِگیطی ًْایی ٍی زضذػَظ یره هَضرَؿ فورسُ زض تٌرالض تاضرس ،تایرس عثرك
2
استاًساضز  ،291العاهات هستٌسساظی ذاغی ضا هَضز تَرِ لطاض زّس.

 .5استاًساضز حساتطسی ً ” ،191وًَِگیطی زض حساتطسی (تزسیسًؾط ضسُ “)5991
 .2استاًساضز حساتطسی  ” ،291هستٌسات حساتطسی (تزسیسًؾط ضسُ  ،“)5991تٌسّای  8تا  ٍ 55ت ر 6

51

