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کليات

.1

َذف ايه استاوذارد ،ارائٍ استاوذاردَا ي راَىمايیُای الزم دربارٌ ارزيابي ساير اؼالػات مىذرج در گسارضـُای حـايی رـًرتُای مـا ي
حسابرسي ضذٌ است کٍ حسابرس وسبت بٍ گسارش در بارٌ آوُا ،ا سامي وذارد .ايه استاوذارد اساسـا درمـًرد گسارضـُای سـاالوٍ کـاربرد
دارد ،گرچٍ مي تًاوذ دربارٌ گسارضُای ديگری چًن گسارضُای مربًغ بٍ ػرظٍ ايراق مطارکت ویس استفادٌ ضًد.

.3

حسابرس بايذ "ساير اطالعات" را بٍ مىظًر شىاسايي مغايرتُای با اَميت آن با طًرتُا ی مالي حسابرسي شذٌ ،مطالعٍ کىذ.

.1

" مغايرتُای با اَميت" َىگامي يجًد دارد کٍ ساير اؼالػات ،مىذرجات رًرتُای ما ي حسابرسي ضذٌ را ومط کىذ .ايه مغايرتُا
مي تًاوذ وتايج حارل از ضًاَذ حسابرسي کسب ضذٌ لبلي ي گاٌ ،مبىای اظُاروظر حسابرس وسبت بٍ رًرتُای ما ي را مًرد ترديذ
لرار دَذ.

.1

َر ياحذ مًرد رسیذگي ممکه است برای َر سال ما ي مجمًػٍ ای را مىتطر کىذ کٍ ضامل رًرتُای ما ي حسابرسـي ضـذٌ ي گـسارش
حسابرس باضذ .ايه مجمًػٍ غا با ”گسارش ساالوٍ“ وامیذٌ مي ضًد .ياحذ مًرد رسیذگي ممکه است براساس ا سامات لاوًوي يا برحسب
ريال خًد  ،اؼالػات ما ي ي غیرما ي ديگری را ویس در آن مجمًػٍ ارائٍ کىذ .درايه بخص ،ايه گًوٍ اؼالػـات مـا ي ي غیرمـا ي” ،سـاير
اؼالػات“ وامیذٌ ميضًد.

.5

ومًوٍ َايي از ”ساير اؼالػات“ مي تًاوذ ضامل گسارش مذيريت يا َیات مذيرٌ درمًرد ػملیات ياحذ مًرد رسیذگي ،وکات برجسـتٍ يـا
خالرٍ اؼالػات ما ي ،اؼالػاتي درمًرد کارکىان ،مخارج سرمايٍ ای بروامـٍ ريـسی ضـذٌ ،وسـبتُای مـا ي ،وـام اػعـای َی ـت مـذيرٌ ي
اؼالػات اوتخابي مربًغ بٍ فصلُای مختلف سال باضذ.

.6

حسابرس در برخي ضرايػ ،برای گسارش وسبت بٍ ساير اؼالػات،ا سام لاوًوي يا لراردادی دارد .اما در ساير مًارد ،چىیه ا سامي را وذارد.
بٍ َرحال ،از آوجا کٍ اػتبار رًرتُای ما ي حسابرسي ضذٌ مي تًاوـذ بـٍ د یـل يجـًد مغـايرت بـیه رـًرتُای مـا ي ي سـاير اؼالػـات
خذضٍ دار ضًد ،حسابرس الزم است ايه گًوٍ اؼالػات را َىگام ارائٍ گسارش دربارٌ رًرتُای ما ي ،ارزيابي کىذ.

.7

در برخي مًارد ،حسابرس بىابر ا سامات لاوًوي واگسير است ريضُای حسابرسي ييژٌ ای را دربـارٌ برخـي از سـاير اؼالػـات اجـرا کىـذ.
چىاوچٍ ايه گًوٍ اؼالػات ارائٍ وطذٌ يا ومايصي داضتٍ باضذ ،حسابرس ممکه است ملسم بٍ درج آن در گسارش خًد ضًد.

.8

در مًاردی کٍ حسابرس مًظف ا ست دربارٌ ساير اؼالػات گسارش دَذ ،مس ً یتُای يی را ماَیت کار (لرارداد حسابرسي) ،ا سامـات
لاوًوي ي استاوذاردَای حرفٍ تؼییه مي کىذ .چىاوچٍ مس ً یتُای حسابرس ضامل بررسي ساير اؼالػات باضذ ،حسابرس بايذ راَىمايیُـای
1

ارائٍ ضذٌ در استاوذارد  ، 3111را بکار گیرد.
دسترسی به سایر اطالعات

.9

ارزيابي ساير اؼالػات مىذرج در گسارش ساالوٍ تًسػ حسابرس ،مستلسم دسترسي بٍمًلغ يی بٍ چىیه اؼالػاتي است .بىـابرايه ،حسـابرس
الزم است ايهگًوٍ اؼالػات را پیص از تاريخ گسارش حسابرسي بٍ دست آيرد .گاٌ تمامي ايهگًوٍ اؼالػات ممکـه اسـت پـیصاز چىـیه
تاريخي دراختیار حسابرس لرار وگیرد کٍ درايهرًرت ،حسابرس بايذ راَىمايیُای ارائٍ ضذٌ در بىذَای  31تا  31را بکار گیرد.

ارزیابی سایر اطالعات

. 11

َذف ي دامىٍ رسیذگي در حسابرسي رًرتُای ما ي برايه فرض استًار است کٍ مس ً یت حسابرس ،محذيد بٍ اؼالػاتي است کـٍ در
بىذ ممذمٍ گسارش حسابرس درج مي ضًد .بىابرايه ،حسابرس ملسم بٍ تطخیص ارائٍ مىاسب ساير اؼالػات وميباضذ.

 .1استاوذارد بررسي اجما ي ” ،3111بررسي اجما ي رًرتُای ما ي“
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مغایرتهای با اهميت

. 11

چىاوچٍ حسابرس با مطالعٍ ساير اطالعات ،مغايرتُای ب ا اَميتي را شىاسايي کىذ ،بايذ ضريرت اطالح طًرتُای مالي حسابرسي
شذٌ يا ساير اطالعات را مشخض کىذ.

.13

اگر اطالح طًرتُای مالي حسابرسي شذٌ ضريری باشذ ي ياحذ مًرد رسيذگي از اوجام آن خوًدداری يرزد ،حسوابرس بايوذ
وظر مشريط يا مرديد ارائٍ کىذ.

.11

اگر اطالح ساير اطالعات ،ضريری باشذ ي ياحذ مًرد رسيذگي از اوجام آن خًدداری يرزد ،حسابرس بايذ ضوريرت تًطوي
چىيه مغايرتُای با اَميتي را در يک بىذ تًضيحي تاکيذ بر مطلب خاص در گسارش خًد ارزيابي کىذ.

تحریف با اهميت حقایق

. 11

حسابرس َىگام مؽا ؼٍ ساير اؼالػات بٍ مىظًر تطخیص مغايرتُا ی با اَمیت ،ممکه است بٍ مًارد بارزی از تحريف با اَمیـت حمـايك
برخًرد کىذ.

. 15

در ايه بخص ،مىظًر از ”تحريف بااَمیت حمايك“ در ساير اؼالػات ،گسارش يا ارائٍ وادرست ساير اؼالػـاتي اسـت کـٍ بـا مىـذرجات
رًرتُای ما ي حسابرسي ضذٌ مرتبػ وميباضذ.

. 16

چىاوچٍ حسابرس با مً اردی از ساير اطالعات برخًرد کىذ کٍ بٍ وظر مي رسذ حايی تحريو

بوا اَميوت حقوايت اسوت بايوذ

مًضًع را با مذيريت ياحذ مًرد رسيذگي مطرح ومايذ .حسابرس َىگام ؼرح مًظًع بـا مـذيريت ياحـذ مـًرد رسـیذگي ممکـه
است وتًاوذ اػتبار ساير اؼالػات ي پاسخُای دريافتي از مذيريت را ارزيابي کىذ ي دروتیجٍ الزم است احتمال يجًد تفايتُای مستذل را
درلعايت يا اظُاروظر خًد ي مذيريت ،بسىجذ.

. 17

َىگامي کٍ حسابرس َىًز برايه باير است کٍ تحري

با اَميت حقايت يجًد دارد بايذ از مذيريت بخًاَذ کٍ با شخض ثالث

ريظالحي چًن مشاير حقًقي ياحذ مًرد رسيذگي مشًرت کىذ ي تًطيٍ َای يی را مًرد تًجٍ قرار دَذ.

. 18

چىاوچٍ حسابرس بٍ ايه وتيجٍ برسذ کٍ تحري

با اَميت حقايت در ساير اطالعات يجوًد دارد ي موذيريت ياحوذ موًرد

رسيذگي از اطالح آن خًدداری مي کىذ بايذ اوجام اقذامات مىاسب ديگری را مًرد تًجٍ قرار دَذ .ايه الذامات مـي تًاوـذ
ضامل تًجٍ بٍ ا سامات لاوًوي ،اؼالع کتبي وکات مًردوظر حسابرس وسبت بٍ ساير اؼالػات بٍ سؽًح باالتر از مذيريت ي کسب وظر
مطاير حمًلي باضذ.
دسترسی به سایر اطالعات پس از تاریخ گسارش حسابرس

. 19

حسابرس در مًاردی کٍ تمامي " ساير اؼالػات "  ،پیص از تاريخ گسارش حسابرس در دسترس يی وباضذ بايذ در اي یه فررت ممکه،
اؼالػات مسبًر را بٍ مىظًر تطخیص مغايرتُای با اَمیت ،مؽا ؼٍ کىذ.

. 31

اگر پس از مؽا ؼٍ ساير اؼالػات ،حسابرس مغايرتُای با اَمیتي را ضىاسايي کىذ يا از يجًد تحريف با اَمیت حمايك آگـاٌ ضـًد ،الزم
است ظريرت تجذيذوظر دررً رتُای ما ي حسابرسي ضذٌ يا ساير اؼالػات را مطخص کىذ.
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. 31

چىاوچٍ تجذيذ وظر در رًرتُای ما ي حسابرسي ضذٌ ظريرت يابذ ،الزم است راَىمايیُای ارائٍ ضـذٌ در اسـتاوذارد  ،1561بکـار
گرفتٍ ضًد.

. 33

چىاوچٍ تجذيذوظر در ساير اؼالػات ظريری باضذ ي ياحـذ مـًرد رسـیذگي ویـس بـا آن مًافمـت کىـذ ،حسـابرس الزم اسـت ريضـُای
حسابرسي متىاسب با ضرايػ مًجًد را اػمال ومايذ .ايه ريضُا مي تًاوذ ضامل بررسـي الـذامات مـذيريت ياحـذ مـًرد رسـیذگي بـرای
اؼمیىان يافته از آگاَي دريافت کىىذگان رًرتُای ما ي لبلي ،گسارش حسابرس ي ساير اؼالػات ،از اوجام تجذيذ وظر باضذ.

. 31

چىاوچٍ تجذيذ وظر در ساير اطالعات ضريری باشذ ،اما مذيريت ياحذ مًرد رسيذگي از اوجام آن خًدداری يرزد ،حسابرس

بايذ اوجام َرگًوٍ اقذام مىاسب ديگر را مًرد تًجٍ قرار دَذ .ايه الذامات مي تًاوذ ضامل اؼالع کتبي وکات مًرد وظر حسابرس
وسبت بٍ ساير اؼالػات بٍس ؽًح باالتر از مذيريت ي کسب وظر مطاير حمًلي باضذ.
تاریخ اجرا

. 31

ايه استاوذارد برای حسابرسي رًرتُای ما ي کٍ ديرٌ ما ي آن از ايل فريرديه  1181ي پس از آن ضريع ميضًد الزم االجراست.

 .1استاوذارد حسابرسي ” ،561رييذادَای پس از تاريخ رًرتُای ما ي (تجذيذوظر ضذٌ “)1196

1

