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 ليبتک
ایـي اسـتبًذارد در    ای است. اطالػبت همبیسِ هَرد هسئَلیتْبی حسبثزس درثبرُ ّذف ایي استبًذارد، ارائِ استبًذاردّب ٍ راٌّوبییْبی السم در . 1

گًَـِ هـَارد ثـِ     ارائـِ هـی ضـَد، وـبرثزد ًـذارد یدر ایـي      حسبثزسـی ضـذُ   ّوزاُ غَرتْبی هبلی  هَاردی وِ غَرتْبی هبلی خالغِ ضذُ ثِ

 ، هزاخؼِ ضَد(.8112، ٍ 7211ردّبی استبًذا

 مىطثق تا استاوذاردَای حساتذاری است. ،تااَمیتَای  ای اس تمام جىثٍ حساتزس تایذ اطمیىان یاتذ کٍ اطالعات مقایسٍ . 2

 ضَد: اس دٍ ضىل سیز ارائِ هی اطالػبت هزثَط ثِ دٍرُ هبلی گذضتِ ثِ یىی . 3
 هٌظَر استفبدُ در ػٌَاى ثخطی اس غَرتْبی هبلی ٍ ثِ بیز اطالػبت هزثَط ثِ دٍرُ گذضتِ وِ ثِیؼٌی هجبلغ ٍ س ای اطالعات مقایسٍ ـ  الف

ضـَد. اطالػـبت    ضَد( ارائـِ هـی   گفتِ هی “الالم دٍرُ خبری”ارتجبط ثب هجبلغ ٍ اطالػبت افطب ضذُ دٍرُ خبری یوِ در ایي استبًذارد 
ْبیی لبثل ارائِ ًیست. ایي اطالػبت، خشیی الیٌفـه اس غـَرتْبی هـبلی    تٌ ضَد ٍ ثِ ای، غَرتْبی هبلی وبهل هحسَة ًوی همبیسِ

 ضَد. ارتجبط ثب الالم دٍرُ خبری هطبلؼِ هی دٍرُ خبری است وِ تٌْب در
هٌظَر همبیسِ ثـب غـَرتْبی هـبلی دٍرُ خـبری      یؼٌی هجبلغ ٍ سبیز اطالػبت هزثَط ثِ دٍرُ گذضتِ وِ ثِ ای صًرتُای مالی مقایسٍ ـ  ة

ای یضبهل غَرتْبی هبلی اسبسی ٍ یبدداضتْبی تَضیحی آى(، خشیی اس غَرتْبی هـبلی دٍرُ   ضَد. غَرتْبی هبلی همبیسِ ارائِ هی
 ضَد ٍ ثِ تٌْبیی ّن لبثل ارائِ است. خبری هحسَة ًوی

 : ضزح سیز است تفبٍتْبی اسبسی در گشارش حسبثزس ًسجت ثِ اطالػبت هزثَط ثِ دٍرُ هبلی گذضتِ ثِ . 4

 وٌذ. ای، گشارش حسبثزس تٌْب ثِ غَرتْبی هبلی دٍرُ خبری اضبرُ هی هَارد ارائِ اطالػبت همبیسِ رد ـ  الف
 وٌذ وِ غَرتْبی هبلی آى ارائِ ضذُ است. ّبیی اضبرُ هی ای، گشارش حسبثزس ثِ ّزیه اس دٍرُ در هَارد ارائِ غَرتْبی هبلی همبیسِ ـ  ة

ِ    “ًحَُ ارائـِ غـَرتْبی هـبلی   ”ػٌَاى  ثب 1ری ضوبرُ ثبتَخِ ثِ ایي وِ در استبًذارد حسبثذا . 5 در ایـي   ای الشاهـی ضـذُ اسـت،    افطـبی اطالػـبت همبیسـ
 ضَد. ای ٍ گشارضگزی آًْب ارائِ هی ثبرُ هسئَلیتْبی حسبثزس ًسجت ثِ اطالػبت همبیسِ استبًذارد راٌّوبییْبی السم تٌْب در

 مسئوليتهبی حسببرس
ذ کافی ي قا . 6 ًَا ًلی را درتارٌ اوطثاق اطالعات مقایسٍحساتزس تایذ ش هیـشاى رسـیذگی   آيرد.  تهٍ دسهت  ای تا استاوذاردَای حساتذاری  تل قث

ؼىـبس ٍ          ای، ِث ِث اطالػبت همبیسِ هزاتت ووتز اس حسبثزسی الالم دٍرُ خبری است ٍ هؼوَالًثـِ حػــَا اطویٌــبى اس غـحیم ٍ هٌبسـت ثـَدى ًحــَُ ًا
ب هحذٍد هی طجمِ ذی آًْ َارد سیز اخزا هی ای ِث ضْبی حسبثزسی اطالػبت همبیسِضَد. رٍ ٌث  : گزدد هٌظَر ارسیبثی ه
ِ  یىٌَاختی در ثىبرگیزی رٍیِ ـ  الف غـَرت   ای ًسـجت ثـِ الـالم دٍرُ خـبری ٍ در     ّبی حسبثذاری هَرد استفبدُ درثبرُ اطالػبت همبیسـ

 ٍخَد تغییز رٍیِ، اػوبا اغالحبت ٍ یب افطبی هٌبست.
 ای ثب هجبلغ ٍ هَارد افطب ضذُ در غَرتْبی هبلی دٍرُ گذضتِ یب اػوبا اغالحبت ٍ یب افطبی هٌبست. ػبت همبیسِاًطجبق اطال ـ  ة

ضزح  ای را ثِ در هَاردی وِ غَرتْبی هبلی دٍرُ گذضتِ تَسط حسبثزس دیگزی حسبثزسی ضذُ است، حسبثزس خبًطیي اطالػبت همبیسِ . 7

 گیزد. ، را ًیش ثىبر هی5113ْبی ارائِ ضذُ در استبًذارد وٌذ ٍ راٌّوبیی ثبال ارسیبثی هی 6ثٌذ 
وٌـذ ٍ   ثـبال ارسیـبثی هـی    6 ضـزح ثٌـذ   ای را ثِ در هَاردی وِ غَرتْبی هبلی دٍرُ گذضتِ حسبثزسی ًطذُ است، حسبثزس اطالػبت همبیسِ . 8

 گیزد. ، را ثىبر هی511راٌّوبییْبی ارائِ ضذُ در استبًذارد 
ای آگبُ ضـَد، رٍضـْبی    ی در اطالػبت همبیسِثباّویتبثزسی غَرتْبی هبلی دٍرُ خبری اس احتوبا ٍخَد تحزیف اگز حسبثزس ٌّگبم حس . 9

 دّذ. وٌذ وِ در آى ضزایط، ضزٍری تطخیع هی حسبثزسی ثیطتزی را اخزا هی

                                                                                                                                                                                          
 

 “غَرتْبی هبلی حسبثزسی ضذُ سبیز اطالػبت هٌذرج در گشارضْبی حبٍی”، 721استبًذارد حسبثزسی  .1
بی ثب همبغذ خبظ یتدذیذ ًظز ضذُ  هالحظبت خبظ در”، 811استبًذارد حسبثزسی   .2 َْث ُ ثزاسبس چبرچ بی هبلی تِْی ضذ  (“1391حسبثزسی غَرْت

 “ (1395ّبی اٍا دٍرُ یتدذیذًظز ضذُ  هبًذُ ـ  حسبثزسی ًخستیي ”، 511استبًذارد حسبثزسی  .3
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 گسارشگری
مهالی ديرٌ جهاری، شهامل اطالعهات     درتهارٌ صهًرتُای    ای اشارٌ کىذ؛ سیزا، حساتزس وثایذ در گشارش خًد تٍ اطالعات مقایسٍ . 11

 کىذ. عىًان یک مجمًعٍ ياحذ اظُاروظز می ای، تٍ مقایسٍ

 ای خَاّذ داضت. ، اضبرُ هطخػی ثِ اطالػبت همبیس17ِتب  12ضزایط هٌذرج در ثٌذّبی  گشارش حسبثزس تٌْب در . 11
هطزٍط، ػذم اظْبرًظز یب ًظز هزدٍد ثَدُ ٍ هَضَػی وِ ثبػـ   در هَاردی وِ گشارش حسبثزس ًسجت ثِ غَرتْبی هبلی دٍرُ گذضتِ حبٍی ًظز  . 12

 : حست هَرد، ػول وٌذ سیزاس دٍ رٍش  حسبثزس ثبیذ ثِ یىی تؼذیل گشارش گزدیذُ ٌَّس ثزطزف ًطذُ است،
ِ چٌبًچِ هَضَع هَرد ًظز ثز الالم دٍرُ خبری ًیش اثز داضتِ ثبضذ، حسبثزس ثبیذ ثب اضبرُ ثِ آثبر آى ثز اطالػـ  ـ  الف ای ٍ الـالم   بت همبیسـ

 دٍرُ خبری، گشارش خَد را تؼذیل وٌذ.
ِ    ـ  ة ای، گـشارش   چٌبًچِ هَضَع هَرد ًظز ثز الالم دٍرُ خبری اثز ًذاضتِ ثبضذ، حسبثزس ثبیذ ثب اضبرُ ثِ آثبر آى ثـز اطالػـبت همبیسـ

 خَد را تؼذیل وٌذ.
ضتِ حبٍی ًظـز هطـزٍط، ػـذم اظْـبرًظز یـب ًظـز هـزدٍد ثـَدُ اسـت ٍ          در هَاردی وِ گشارش حسبثزس ًسجت ثِ غَرتْبی هبلی دٍرُ گذ . 13

ای هٌبست ًیش در غَرتْبی هبلی دٍرُ خبری افطب ضذُ ثبضـذ، حسـبثزس    گًَِ هَضَػی وِ ثبػ  تؼذیل گشارش ضذُ ثَد ثزطزف ضذُ ٍ ثِ
اضـت. اهـب چٌبًچـِ حسـبثزس ضـزٍری      ای ثِ هَضَع هٌذرج در گشارش دٍرُ گذضتِ ًخَاّذ د اضـبرُ در گشارش دٍرُ خبری خَد هؼوَال

 تَاًذ ایي هَضَع را در یه ثٌذ تبویذ ثز هطلت خبظ در گشارش خَد ثیبٍرد. تطخیع دّذ هی
ی آگاٌ شًد کٍ تز صهًرتُای  تااَمیتصًرتُای مالی ديرٌ جاری اس تحزیف  در حساتزسی حساتزس در تزخی شزایط خاص، چىاوچٍ . 14

ٍ  ای ویش تٍ رش مزتًط اس ایه تاتت تعذیل وشذٌ ي اطالعات مقایسٍمالی ديرٌ گذشتٍ اثز داشتٍ اما گشا ای مىاسهة تجذیهذ    گًوه

 ای تعذیل کىذ. ارائٍ وگزدیذٌ است تایذ گشارش خًد را درتارٌ صًرتُای مالی ديرٌ جاری اس تاتت اطالعات مقایسٍ

شذ، حساتزس جاوشیه تایهذ در گهشارش   در مًاردی کٍ صًرتُای مالی ديرٌ گذشتٍ تًسط حساتزس دیگزی حساتزسی شذٌ تا . 15

 : مًارد سیز اشارٌ کىذ تٍ پس اس تىذ اظُار وظز، خًد،

 تصزیح ایه کٍ صًرتُای مالی ديرٌ گذشتٍ تًسط حساتزس دیگزی حساتزسی شذٌ است. الف ه 

 وًع اظُاروظز ي تاریخ گشارش حساتزس قثلی. ه  ب

 اس تىهذ اظُهاروظز،   در مًاردی کٍ صًرتُای مالی ديرٌ گذشتٍ حساتزسی وگزدیذٌ است، حساتزس تایذ در گشارش خهًد، پهس   .16

ایـي تبویـذ اس هسـئَلیت حسـبثزس ًسـجت ثـِ اخـزای رٍضـْبی هٌبسـت ٍ           .ای حساتزسی وشذٌ است تصزیح کىذ کٍ اطالعات مقایسٍ
ای حسبثزسی ًطذُ است در غَرتْبی هـبلی سـبا    ایي هَضَع وِ اطالػبت همبیسِ بّذ.و ًوی ّبی اثتذای سبا خبری، ضزٍری درثبرُ هبًذُ

 ضَد. رٍضٌی افطب هی خبری ثِ
ٍ  تهااَمیت تحزیهف   ای حساتزسی وشذٌ است ي حساتزس ديرٌ جاری تٍ در مًاردی کٍ اطالعات مقایسٍ .17 ای  ی در اطالعهات مقایسه

صًرت خًددداری مهذیزیت اس   ای را تجذیذ ارائٍ کىذ ي در العات مقایسٍکىذ، حساتزس تایذ اس مذیزیت تخًاَذ اط تزخًرد می

 اوجام آن تایذ گشارش خًد را اس ایه تاتت تعذیل کىذ.

 تبریخ اجرا
  ضَد السم االخزاست. ٍ پس اس آى ضزٍع هی 1384ایي استبًذارد ثزای حسبثزسی غَرتْبی هبلی وِ دٍرُ هبلی آى اس اٍا فزٍردیي  .18
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 پيوست
 هبیی از گسارش حسببرس نمونه

 

 الف ـ 21حسابرس برای شرایط توصیف شده در بند  گزارش نمونه ای: مقایسه اطالعاتـ  الف
 گزارش حسابرس مستقل

 …به مجمع عمومي عادی صاحبان سهام شرکت 
ُ ًمذ آى ثزای سبا هـبلی هٌتْـی   ٍ غَرتْبی سَد ٍ سیبى، سَد ٍ سیبى خبهغ ٍ خزیبى ٍخَ 13×2اسفٌذهبُ  29در تبریخ  …تزاسًبهِ ضزوت  . 1

هسئَلیت غَرتْبی هبلی ثب  پیَست، هَرد حسبثزسی ایي هؤسسِ لزار گزفتِ است. …ثِ تبریخ هشثَر، ّوزاُ ثب یبدداضتْبی تَضیحی یه تب 
 هذیزُ ضزوت ٍ هسئَلیت ایي هؤسسِ، اظْبرًظز ًسجت ثِ غَرتْبی هبلی هشثَر ثزاسبس حسبثزسی اًدبم ضذُ، است. ّیبت

وٌذ وِ ایـي هؤسسـِ، حسبثزسـی را     استبًذاردّبی هشثَر ایدبة هی حسبثزسی ایي هؤسسِ ثزاسبس استبًذاردّبی حسبثزسی اًدبم ضذُ است. . 2
حسبثزسـی اسخولـِ ضـبهل     آیـذ.  ثـِ دسـت  اطویٌـبًی هؼمـَا    در غَرتْبی هـبلی،  ثباّویتریشی ٍ اخزا وٌذ وِ اس ًجَد تحزیفی  چٌبى ثزًبهِ

ّـبی   حسبثزسی ّوچٌیي، ضبهل ارسیبثی اغَا ٍ رٍیِ ضَاّذ پطتَاًِ هجبلغ ٍ اطالػبت هٌذرج در غَرتْبی هبلی است. ای ثِ رسیذگی ًوًَِ
ایي هؤسسـِ اػتمـبد    ػول آهذُ تَسط ّیبت هذیزُ ٍ ارسیبثی ولیت ارائِ غَرتْبی هبلی است. ّبی ػوذُ ثِثزاٍردحسبثذاری استفبدُ ضذُ ٍ 

 وٌذ. ی هؼمَا ثزای اظْبرًظز فزاّن هیدارد وِ حسبثزسی اًدبم ضذُ هجٌبی
ًَِ وِ در یبدداضت تَضیحی ّوبى . 3 هجلغی اس ثبثت استْالن داراییْبی ثبثت در غـَرتْبی هـبلی ضـزوت هٌظـَر      13×1آهذُ است، اس اثتذای سبا  …گ

بی ضزوت ثـِ رٍش   ًطذُ است وِ ایي اهز هغبیز ثب استبًذاردّبی حسبثذاری است. ٍلـی ٍ ثـب ًـز    چٌبًچِ ثزای سبختوبًْ آالت ٍ  درغـذ ٍ هبضـیي   … ًش
بی  درغذ در سبا استْالن در ًظز گزفتِ هی … تدْیشات آى ِث رٍش خط هستمین ٍ ثب ًز  ریـبا ٍ   … ثـِ تزتیـت هجلـغ    13×1ٍ  13×2ضذ، سیبى سبْل

بی  … هجلغ جبضتِ، در پبیبى سبْل ریـبا وـبّص    … ریبا ٍ هجلـغ  … تزتیت هجلغِث  13×1ٍ 13×2ریبا افشایص ٍ داراییْبی ثبثت ضزوت ثبثت استْالن ًا
بی جبضتِ در پبیبى سبْل  یبفت. ریبا افشایص هی … ریبا ٍ هجلغ … ِث تزتیت هجلغ 13×1ٍ  13×2ٍ سیبى ًا

 29در تـبریخ   …ضـزوت  ثـبال، غـَرتْبی هـبلی یـبد ضـذُ در ثـبال، ٍضـؼیت هـبلی         3استثٌبی آثبر هَرد هٌذرج در ثٌذ  ثِ ًظز ایي هَسسِ، ثِ . 4
ِ              13×2ٌذهبُ اسف ، طجـك  ثباّویـت ّـبی   ٍ ًتبیح ػولیـبت ٍ خزیـبى ٍخـَُ ًمـذ آى را ثـزای سـبا هـبلی هٌتْـی ثـِ تـبریخ هشثـَر، اس توـبم خٌجـ

 دّذ. ًحَ هطلَة ًطبى هی استبًذاردّبی حسبثذاری، ثِ

 

 مؤسسه حسابرسي        35×5 خردادماه 45

 
 

 ب ـ 21ایط توصیف شده در بند : نمونه گزارش حسابرس برای شر ای اطالعات مقایسه ـ  ب

 گزارش حسابرس مستقل

 …مجمع عمومي عادی صاحبان سهام شرکت  به
 

 ٍ غَرتْبی سَد ٍ سیبى، سَد ٍ سیبى خبهغ ٍ خزیبى ٍخَُ ًمذ آى ثزای سبا هبلی هٌتْـی  13×2اسفٌذهبُ  29در تبریخ  … تزاسًبهِ ضزوت . 1

هسـئَلیت ایـي غـَرتْبی     هَرد حسبثزسی ایي هؤسسِ لزار گزفتِ است. پیَست، … تب ثب یبدداضتْبی تَضیحی یه ّوزاُ ثِ تبریخ هشثَر،
 هبلی ثب ّیبت هذیزُ ضزوت ٍ هسئَلیت ایي هؤسسِ، اظْبرًظز ًسجت ثِ غَرتْبی هبلی هشثَر ثزاسبس حسبثزسی اًدبم ضذُ است.

وٌـذ وـِ ایـي هؤسسـِ،      ّبی هشثـَر ایدـبة هـی   اسـتبًذارد  حسبثزسی ایي هؤسسِ ثزاسبس استبًذاردّبی حسبثزسی اًدبم ضـذُ اسـت.   . 2
حسبثزسی  آیذ. ثِ دستدر غَرتْبی هبلی، اطویٌبًی هؼمَا  ثباّویتریشی ٍ اخزا وٌذ وِ اس ًجَد تحزیفی  حسبثزسی را چٌبى ثزًبهِ

ي، ضـبهل  حسبثزسـی ّوچٌـی   ای ثِ ضَاّذ پطتَاًِ هجبلغ ٍ اطالػبت هٌـذرج در غـَرتْبی هـبلی اسـت.     خولِ ضبهل رسیذگی ًوًَِ اس
ِ ثزاٍردّبی حسبثذاری استفبدُ ضذُ ٍ  ارسیبثی اغَا ٍ رٍیِ ػوـل آهـذُ تَسـط ّیـبت هـذیزُ ٍ ارسیـبثی ولیـت ارائـِ          ّبی ػوذُ ثـ
 وٌذ. ایي هؤسسِ اػتمبد دارد وِ حسبثزسی اًدبم ضذُ هجٌبیی هؼمَا ثزای اظْبرًظز فزاّن هی غَرتْبی هبلی است.

َاد ٍ وـبالی اثتـذای سـبا     ِث 13×1اس آًدب وِ ایي هؤسسِ طی سبا  . 3 تخبة ضذُ است، ثز ضوبرش هَخَدیْبی ه َاى حسبثزس ضزوت ًا ًظـبرت   13×1ػٌ
َاد ٍ وبالی اثتذای سبا  ستِ است ثب اخزای سبیز رٍضْبی حسبثزسی ًیش اس درستی هجلغ هَخَدیْبی ه ًَا اطویٌبى حبغل وٌـذ. هَخـَدی    13×1ًذاضتِ ٍ ًت

َاد ٍ وبالی اثتذای دٍرُ یىی َاهل اغلی تؼییي ًتبیح ػولیبت استا ه ستـِ است تؼذیـالت ضزٍری در س ػ ًَا هَرد ًتبیح ػولیبت ٍ سـَد   ٍ ایي هؤسسـِ ًت
جبضتِ اثتذای سبا  د. 13×1اسفٌذهبُ  29را تؼییي وٌذ. گشارش ایي هؤسسِ ًسجت ِث غَرتْبی هبلی سبا هٌتْی ِث  13×1ًا  ًیش اس ایي ثبثت هطزٍط ضذُ َث

ِ     3استثٌبی آثبر تؼذیالت احتوبلی وِ درغَرت ًجَد هحذٍدیت هٌذرج در ثٌـذ  هَسسِ، ثًِظز ایي  ثِ . 4 ای ضـزٍرت   ثـبال ثـز اطالػـبت همبیسـ
ٍ ًتبیح ػولیبت ٍ خزیبى ٍخَُ ًمـذ آى را   13×2اسفٌذهبُ  29در تبریخ  …یبفت، غَرتْبی هبلی یبد ضذُ در ثبال، ٍضؼیت هبلی ضزوت هی

 دّذ. ًحَ هطلَة ًطبى هی ، طجك استبًذاردّبی حسبثذاری، ثِثباّویتّبی  هشثَر، اس توبم خٌجِ ثزای سبا هبلی هٌتْی ثِ تبریخ
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