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   كليــات
   نسبت  حسابرس  مسئوليت  درباره  الزم  استانداردها و راهنماييهاي ، ارائهاستاندارد   اين هدف   .1

 از    پـس   رويدادهاي   استاندارد، اصطالح   دراين.   است  مه ترازنا   از تاريخ    پس   رويدادهاي  به
   گـزارش    و تاريخ    ترازنامه   تاريخ   بين  رود كه    بكار مي    رويدادهايي   براي  هم   ترازنامه  تاريخ

  .  حسابرس  گزارش از تاريخ  پس  شده  شناسايي  حقايق  براي دهد و هم  مي  رخ حسابرس

 خود    و گزارش    مالي   را بر صورتهاي     ترازنامه   از تاريخ    پس  هاي بايد آثار رويداد    حسابرس   .2
  .   كند ارزيابي

   برخـورد بـا رويـدادهاي        نحوه  ترازنامه   بعد از تاريخ    رويدادهاي  در استاندارد حسابداري     .3
   گونه   واين  ، توصيف    مالي   در صورتهاي    ترازنامه   از تاريخ    پس   شده  مساعد و نامساعد واقع   

  :  است  شده بندي  زير طبقه  دو گروه رويدادها به
    فـراهم     ترازنامـه    موجود در تاريخ     شرايط   را درباره    شواهد بيشتري    كه  رويدادهايي  -الف

  .كند مي
  .  است  ايجاد شده  ترازنامه  از تاريخ  پس  كه  است  بيانگر شرايطي  كه رويدادهايي -   ب

  

     حسابرس  گزارش  و تاريخ ازنامه تر  تاريخ  بين رويدادهاي
   حـسابرس    گـزارش    و تاريخ    ترازنامه   تاريخ   بين   كه   رويدادهايي   شناسايي   براي  حسابرس   . 4

 باشـد بايـد       يا افـشا در آن       مالي   صورتهاي   تعديل   مستلزم   است   و ممكن    است   داده  رخ
   روشها افزون   اين.   و اجرا كند    طراحي،     قبول   و قابل    شواهد كافي    كسب   را براي   روشهايي

 از    پس   شده   انجام   موجوديها يا پرداختهاي     زماني   انقطاع   آزمون  چون (  متداولي  بر روشهاي 
   مانـده    درباره   شواهد حسابرسي    كسب   عموما براي    كه  است)   بستانكاران   به   ترازنامه  تاريخ

   از تـاريخ     پـس   شـود كـه      اجرا مـي     خاصي  معامالت   به  ، نسبت    ترازنامه  حسابها در تاريخ  
   بـه    خود را نـسبت     رود بررسيهاي    انتظار نمي   ، از حسابرس     هرحال  به. دهد   مي   رخ  ترازنامه

   نتـايج    در مـورد آنهـا بـه         قبلـي    شـده    بكـار گرفتـه      روشهاي   دهد كه    ادامه   مواردي  كليه
   .  است  منجر شده بخشي رضايت
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 افشا يا     مستلزم   كه   ترازنامه   از تاريخ    پس   رويدادهاي   شناسايي   براي   مورد استفاده   روشهاي   . 5
   حـسابرس    گـزارش    تاريخ   به   ممكن   زمان  ترين  ، در نزديك     است   مالي   در صورتهاي   تعديل

   :  موارد زير است شود و معموال شامل اجرا مي

 از تـاريخ    پس   رويدادهاي   از شناسايي   ن اطمينا   حصول   براي    مديريت    روشهاي  بررسي   
  . ترازنامه

 و    مـديره   ، هيـات     سـهام    صـاحبان    عمـومي    مجـامع     صورتجلـسات     و بررسي   مطالعه 
 از    پس  كه)   مديره   هيات   اجرايي   وكميته   حسابرسي  مانند كميته  (  مديره   هيات  هاي  كميته
   كه   در جلساتي    مورد بحث    مطالب  دربارهوجو     و پرس    است   برگزار شده    ترازنامه  تاريخ

  .  است  نشده  هنوز آماده  آن صورتجلسه

 و در     واحـد مـورد رسـيدگي       اي   دوره   ميـان    مـالي    صورتهاي   آخرين   و بررسي   مطالعه 
  .  مديريت  مرتبط  و ساير گزارشهاي  نقد براوردي  وجوه ، جريان ، بودجه  لزوم صورت

 از    دريافتي   تاييديه   كردن   يا بهنگام    واحد مورد رسيدگي    قوقي ح  وجو از مشاورين    پرس 
   .  واحد مورد رسيدگي  و عليه  له  حقوقي  با دعاوي  در ارتباط آنان

 توانـد بـر       مـي    كـه    ترازنامـه    از تـاريخ     پس    رويدادهاي    درباره  وجو از مديريت    پرس
   موضـوعات    وجوهـا در بـاره       پرس  ه گون   از اين   هايي  نمونه.  اثر گذارد    مالي  صورتهاي
  : از  است  عبارت مشخص

 در حـسابها      يا غير قطعـي      مقدماتي   اطالعات   براساس   كه   اقالمي   جاري   وضعيت - 
  .  است منظور شده

  .  است  ايجاد شده  كه  جديدي هاي نامه ، استقراضها يا ضمانت  تعهدات- 
  . آنها  فروش  موجود براي هاي  يا برنامه  غيرجاري  داراييهاي  فروش- 
  . جديد  يا مشاركت  سهام  صدور اوراق- 
  . آنها  انجام  براي هايي  يا وجود برنامه  واحد مورد رسيدگي  يا انحالل  ادغام- 
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  .  يا سيل سوزي  آتش  از قبيل  مواردي  دليل  آنها به  رفتن  داراييها يا از بين  ضبط- 
  .  احتمالي آميز و وقايع   مخاطره هاي  در زمينه د شده ايجا  و تغييرات  گسترش- 
   اعمـال    يا قرار اسـت      شده   در حسابها اعمال     كه   حسابداري   غيرعادي   اصالحات - 

  .شود
 مـورد     حـسابداري   هاي   رويه   بودن   مناسب   كه   رويدادهايي   وقوع   يا احتمال    وقوع - 

،    مثـال   ترديـد قـرار دهـد؛ بـراي        را مـورد       مـالي    صـورتهاي    در تهيه   استفاده
  . شود  فعاليت  تداوم  فرض  ترديد درباره  سبب  كه رويدادهايي

  

   آن   فرعي   يا شركت   ، شعبه   ، مانند بخش     واحد مورد رسيدگي     از اجزاي    يكي   كه  در مواردي    . 6
 را   ن آنا   حسابرسي  بايد روشهاي ) اصلي ( شود، حسابرس    مي   ديگر رسيدگي    حسابرس  توسط
   را از تـاريخ      آنـان    كردن   آگاه   كند و لزوم     بررسي   ترازنامه   از تاريخ    پس   رويدادهاي  درباره

  . قرار دهد   خود، مورد توجه  گزارش  ارائه مورد نظر براي

   صـورتهاي   شود كـه     مي   آگاه   ترازنامه   از تاريخ    پس   از رويدادي    حسابرس   كه  در مواردي    . 7
 در    آن   انعكـاس   دهـد بايـد چگـونگي        تاثير قـرار مـي       تحت   با اهميت   اي   گونه   را به   مالي

  . كند   را ارزيابي  آن  افشا درباره  و كفايت  مالي صورتهاي
  

    حسابرس  گزارش  از تاريخ  پس شده  شناسايي رويدادهاي
      مالي  از انتشار صورتهاي و پيش

   از تـاريخ    ، پـس     مـالي    صـورتهاي   وجو دربـاره     پرس  روشها و    اجراي   به   نسبت  حسابرس   . 8
 مـوثر بـر     از رويـدادهاي   حـسابرس    كـردن    آگـاه   مسئوليت.  ندارد   خود مسئوليتي   گزارش

   مـالي    انتشار صورتهاي    و تاريخ    حسابرس   گزارش   تاريخ   بين   در فاصله    كه   مالي  صورتهاي
  .  است ورد رسيدگي واحد م  مديريت  عهده دهد، به  مي رخ

، از   مـالي   از انتـشار صـورتهاي    خـود امـا پـيش     گـزارش    از تـاريخ     پس   حسابرس  چنانچه   . 9
 تـاثير     تحـت    با اهميـت    اي   گونه   را به    مالي  تواند صورتهاي    مي   شود كه    آگاه  رويدادهايي

  را بـا مـديريت       كنـد، موضـوع      را ارزيابي    مالي   صورتهاي   تعديل  قرار دهد بايد ضرورت   
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   موجود ضروري    در شرايط    را كه    ديگري   گذارد و هر اقدام      در ميان   واحد مورد رسيدگي  
  .  آورد  عمل دهد، به  مي تشخيص

   از تـاريخ     پـس    رويـدادهاي    دليـل    بـه    مديريت   توسط   مالي   صورتهاي   تعديل  در صورت    . 10
   موجود را اجرا و گزارش      رد نياز در شرايط    مو   حسابرسي   بايد روشهاي   ، حسابرس   ترازنامه
   جديـد حـسابرس      گـزارش   تاريخ. ، صادر كند    شده   تعديل   مالي   صورتهاي   درباره  جديدي

  ، روشـهاي     باشـد و بنـابراين      شده   تعديل   مالي   امضا يا تاييد صورتهاي      از تاريخ   نبايد پيش 
  . اجرا شود  حسابرس  گزارش جديد  نيز بايد تا تاريخ5 و 4   در بندهاي شده ياد

 از    اعتقاد دارد، اما مـديريت       مالي   صورتهاي   تعديل   ضرورت   به   حسابرس   كه  در مواردي     .11
   نـشده    ارائه   واحد مورد رسيدگي     هنوز به    حسابرس   كند و گزارش     خودداري   آن  تعديل

   يادشده   روشهاي  ، اجراي    شرايطي  در چنين .   شود   يا مردود ارائه    باشد، بايد نظر مشروط   
   حسابرس   گزارش   بعد از تاريخ     احتمالي   ساير رويدادهاي    شناسايي   براي 5 و   4  در بندهاي 
،    حـسابرس    گـزارش    دوگانـه    تاريخگـذاري    از طريق    با موضوع   توان   ندارد و مي    ضرورت

  .برخورد كرد

   شده   ارائه   واحد مورد رسيدگي     به  برس حسا  ، گزارش 11 در بند      در موارد ياد شده     چنانچه   . 12
، عمومـاً  (  امـور واحـد مـورد رسـيدگي          اداره   اصـلي    مـسئولين    بايد بـه    باشد، حسابرس 

   خـودداري    حـسابرس    و گـزارش     مالي   از انتشار صورتهاي    ، هشدار دهد كه   ) مديره  هيات
 بايـد    ر شـود، حـسابرس     منتش   حسابرس   و گزارش    مالي   وجود، اگر صورتهاي    با اين . كنند

   حـسابرس   اقـدامات .  دهـد    خود، انجام    گزارش   ازاتكا به    جلوگيري   را براي    الزم  اقدامات
   بهادار، اعتبار دهندگان     اوراق  ، بورس    سهام   صاحبان   عمومي   مجامع   به   مورد، اعالم   حسب(

   اختيارات   به  با توجه )   شده  حسابرسي   مالي   صورتهاي   شده   شناخته   و ساير گيرندگان    اصلي
  .گيرد  مي  صورت  حسابرس  مشاور حقوقي هاي  و توصيه  قانوني و مسئوليتهاي
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     مالي  از انتشار صورتهاي  پس  شده  شناسايي رويدادهاي
 وجـو در      پـرس    انجـام    به   خود، نسبت    و گزارش    مالي   از انتشار صورتهاي     پس  حسابرس   . 13

  . ندارد ور، مسئوليتي مزب مورد صورتهاي

   خـود از رويـدادهايي      و گـزارش     مـالي    از انتشار صورتهاي     پس   حسابرس   كه  در مواردي    . 14
 در    از موضوع    وي   واطالع   است   وجود داشته    حسابرس   گزارش   درتاريخ  شود كه    مي  آگاه
 تجديـدنظر    رورت بيانجامد بايد ض     حسابرس   تغيير در گزارش     به  توانست  ، مي    تاريخ  آن

   در ميـان     واحد مورد رسـيدگي      را با مديريت     كند، موضوع     را ارزيابي     مالي  در صورتهاي 
   عمـل  دهـد، بـه    مي  تشخيص  موجود ضروري  در شرايط  را كه  ديگري گذارد و هر اقدام 

  .آورد 

 بـاال در    14  در بنـد     مـوارد يـاد شـده        دليـل    بـه    واحد مـورد رسـيدگي       مديريت  چنانچه   . 15
   شـرايط    مورد نياز در آن      حسابرسي   بايد روشهاي    تجديدنظر كند، حسابرس    مالي  صورتهاي

   كنندگان   دريافت   كليه   شدن   از آگاه    اطمينان   حصول   را براي    مديريت  را اجرا كند، اقدامات   
 و   رسـي  موجـود، بر    از وضـعيت  )   آن   دربـاره    حـسابرس   و گزارش  (  قبلي   مالي  صورتهاي
  . صادر كند  تجديدنظر شده  مالي  صورتهاي  درباره  جديدي گزارش

   يادداشت  ، به    خاص   تاكيد بر مطلب     درج   جديد خود بايد از طريق       در گزارش   حسابرس    .16
   اوليه  و گزارش  قبلي  مالي  تجديدنظر در صورتهاي ، علت  در آن  كه  مالي   صورتهاي  همراه

   گـزارش   تـاريخ  .  كنـد   ، اشاره    است   شده   تشريح   تفصيل   به   حسابرس   توسط  صادرشده
،    باشد و بنابراين     تجديدنظر شده    مالي   تاييد صورتهاي    از تاريخ    نبايد پيش   جديد حسابرس 

 اجـرا    جديد حـسابرس   گزارش  نيز قاعدتا بايد تا تاريخ5 و   4   در بندهاي    مندرج  روشهاي
  .شود

   كننـدگان    دريافـت    كـردن    منظـور آگـاه      بـه    واحد مورد رسيدگي     مديريت  كه  در مواردي    .17
آورد و     نمـي    عمل   رابه   الزم  اقدامات)   آن   درباره   حسابرس  و گزارش  (  قبلي  مالي   صورتهاي

 مزبـور    ، در صورتهاي     مالي   تجديدنظر در صورتهاي     ضرورت   به  با وجود اعتقاد حسابرس   
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   امـور واحـد مـورد رسـيدگي          اداره   اصلي   مسئولين   بايد به    حسابرس كند،  تجديد نظر نمي  
   الزم  ، اقـدامات     حسابرس   گزارش   به   آتي   اتكاي   از هرگونه    جلوگيري   براي  هشدار دهد كه  

 و    اختيـارات    بـه    بـا توجـه      حـسابرس   اقـدامات .  خواهـد گرفـت      انجام   حسابرس  توسط
  .گيرد  مي  صورت  وي  مشاور حقوقي هاي  و توصيه  قانوني مسئوليتهاي

 بعد، تجديد نظـر در        دوره   مالي   انتشار صورتهاي    زمان   بودن   و نزديك    مشخص  در صورت    .18
 باشد    نداشته  تواند ضرورت    مي   شرطي   به   جديد حسابرس    و صدور گزارش     مالي  صورتهاي

  . گيرد  بعد صورت  دوره  مالي ، در صورتهاي  موضوع  اين  مناسب  افشاي كه
  

   اجرا تاريخ
 و 1378از اول فـروردين        آن   مالي   دوره   كه   مالي   صورتهاي   حسابرسي   براي استاندارد  اين   .19

  . االجراست باشد، الزم  مي از آن پس

  


