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كييبت
دامىٍ كبرثرد

.1

دس ایي استبًذاسد ،هسئَلیتّبی حسبثشس دس استجبـ ثب تذاٍم فؼبلیت دس حسبثشسی غَستّبی هبلی ٍ آحبس
ًتیزِگیشیّبی حسبثشس ثش گضاسش ٍی هكشح هیضَد( .سک :ثٌذ ت)1-

مجىب

.2

حسبثذار

تذايم فعبليت

قجق هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت ،غَستّبی هبلی ثش هجٌبی ایي فشؼ تْیِ هیضَد كهِ ٍاحهذ تزهبسی،
تذاٍم فؼبلیت داسد ٍ دس آیٌذُ قبثل پیصثیٌی ثِ فؼبلیت خَد اداهِ ههیدّهذ .غهَستّهبی ههبلی ثهب هصبغهذ
ػوَهی ثب ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت تْیهِ ههیضهَد ،هگهش ایهي كهِ ههذیشاى ارشایهی قػهذ
اًحالل ٍاحذ تزبسی یب تَقف ػولیبت آى سا داضتِ ثبضهٌذ ،یهب گضیٌهِ ٍاقهغثیٌبًهِ دیگهشی پهیص سٍی آًهبى
ًجبضذ .دس هَاسدی كِ ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت هٌبست است ،داساییّب ٍ ثذّیّب ثهش ایهي
هجٌب حجت هیضًَذ كِ ٍاحذ تزبسی قبدس ثِ ثبصیبفت داسایهیّهب ٍ تسهَیِ ثهذّیّهب دس سٍال ػهبدی ػولیهبت
تزبسی خَد هیثبضذ( .سک :ثٌذ ت)2-

مسئًليت ارزيبثي تًاوبيي ياحذ تجبر

.3

ثٍ ادامٍ فعبليت

قجق الضاهبت اكخش چبسچَةّبی گضاسضهگشی ههبلی ،ههذیشاى ارشایهی ٍ اسكهبى ساّجهشی هلهضم ثهِ اسصیهبثی
هطههخع تَاًههبیی ٍاحههذ تزههبسی ثههِ اداهههِ فؼبلیههت هههیثبضههٌذ ٍ ،دس ػههیي حههبل ؾههَاثكی سا دس خػههَظ
هَؾَػبت قبثل تَرِ دس ایي صهیٌِ ٍ هَاسد افطبی هشتجف ثب تذاٍم فؼبلیت هصشس داضتِاًذ .ثهشای هخهبل ،قجهق
استبًذاسد حسبثذاسی  ،11هذیشاى ارشایی هلضم ثِ اسصیبثی تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت هیثبضٌذ.

.4

اص آًزب كِ هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیتّ ،وبًگًَِ كِ دس ثٌذ  2ػٌَاى گشدیذ ،یک اغل ثٌیبدی دس تْیهِ
غَستّبی هبلی است ،هذیشاى ارشایی ثشای تْیِ غَستّبی هبلی هلضم ثِ اسصیبثی تَاًهبیی ٍاحهذ تزهبسی
ثِ اداهِ فؼبلیت هیثبضٌذ.

 .1استاوذارد حسابذاری ” ،1ارائٍ غًرتُای مالی (تجذیذ وظر ضذٌ “)1397
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.5

اسصیبثی هذیشاى ارشایی اص تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداههِ فؼبلیهت ،هسهتلضم اػوهبل قؿهبٍت دس یهک هصكهغ
صهبًی خبظ ،دس هَسد پیبهذّبی آتی سٍیذادّب ٍ ضشایكی است كِ راتب غیشقكؼی (هجْن) هیثبضهٌذ .ػَاههل
صیش ثشای قؿبٍت هذیشاى ارشایی دسثبسُ پیبهذّبی یبد ضذُ هشثَـ تلصی هیضًَذ:
ّ شقذس ٍقَع سٍیذادّب ٍ ضشایف هضثَس یب پیبهذّبی آًْب فبغلِ صهبًی ثیطتشی ثب صههبى حهبل داضهتِ
ثبضذ ،هیضاى ػذم قكؼیت هشتجف ثب پیبهذّبی آتی آى سٍیذادّب یهب ضهشایف ثهِ هیهضاى قبثهل تهَرْی
افضایص هییبثذ .ثِ ّویي دلیل ،چبسچَثْبی گضاسضگشی هبلی كِ اسصیبثی غشیح ههذیشاى ارشایهی
سا الضاهی كشدُاًذ (ًظیش استبًذاسدّبی حسبثذاسی) دٍسُای سا كِ هذیشاى ارشایی هلضم ثهِ دس ًظهش
گشفتي ّوِ اقالػبت دس دستشس ثشای آى دٍسُ هیثبضٌذ ،هطخع كشدُاًذ.
 اًذاصُ ٍ پیچیذگی ٍاحذ تزبسی ،هبّیت ٍ ضشایف فؼبلیت ٍ كست ٍ كبس آى ٍ هیضاى تأحیشپهزیشی
ٍاحذ تزبسی اص ػَاهل ثشٍىسبصهبًیّ ،وگی ثش قؿهبٍت دسثهبسُ پیبههذّبی سٍیهذادّب یهب ضهشایف
هضثَس احش هیگزاسد.
ّ شگًَِ قؿبٍت دسثبسُ آیٌذُ ،ثش اسبس اقالػبت دس دستشس دس صهبى قؿبٍت غَست هیگیهشد.
سٍیذادّبی ثؼذی هیتَاًٌذ ثِ پیبهذّبیی هٌتْی ضًَذ كِ هتٌبقؽ یب دس تؼهبسؼ ثهب قؿهبٍتّهبیی
است كِ دس صهبى اًزبم آى هؼصَل ٍ هٌكصی ثَدُ است.

مسئًليتَب حسبثرس

.6

هسئَلیتّبی حسبثشس ضبهل كست ضَاّذ حسبثشسی كبفی ٍ هٌبستً ٍ ،تیزِگیشی دس خػهَظ هٌبسهت
ثَدى ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت ثهشای تْیهِ غهَستّهبی ههبلی تَسهف ههذیشاى ارشایهی ٍ
ًتیزِگیشی دس خػَظ ٍرَد یب ًجَد اثْبهی ثباّویت دسثبسُ تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت ثشاسهبس
ضههَاّذ حسبثشسههی كسههت ضههذُ اسههت .حتههی اگههش چههبسچَة گضاسضههگشی هههبلی هههَسد اسههت بدُ دس تْیههِ
غَستّبی هبلی ،هذیشاى ارشایی سا هلضم ثِ اسصیبثی هطخع تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیهت ًکهشدُ
ثبضذّ ،وچٌبى ایي هسؤلیت ثِ ػْذُ حسبثشس است.

.7

ثب ٍرَد ایيّ ،وبىگًَِ كِ دس استبًذاسد  2112هكهشح ضهذُ اسهت ،آحهبس ثهبلصَُ هحهذٍدیتّهبی راتهی ثهش
تَاًبیی حسبثشس دس كطف تحشی ْبی ثباّویت ،دس هَاسدی كِ سٍیذادّب یب ضشایف آتی ههیتَاًٌهذ ههبًغ اص

 .2استاوذارد حسابرسی ” ،222اَذاف ولی حسابرس مستمل ي اوجام حسابرسی طبك استاوذاردَای حسابرسی (تجذیذوظر ضذٌ “)1391
بىذَای ت 48-ي ت49-

5

@ACCPress

استاودارد حسابرسي 075

تدايم فعاليت
تجذيذ وظر ضذٌ ) ....
اداهِ فؼبلیت ٍاحذ تزبسی ضًَذ ،ثیطتش اسهت .حسهبثشس ًوهیتَاًهذ ایٌگًَهِ سٍیهذادّب یهب ضهشایف آتهی سا
پیصثیٌی كٌذ .ثٌبثشایيً ،جَد ّیچگًَِ اضبسُای ثِ هَاسد اثْبم هشتجف ثب تذاٍم فؼبلیت دس گضاسش حسهبثشس،
ًجبیذ ثِ ػٌَاى تؿویٌی ثشای تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت هحسَة ضَد.
تبريخ اجرا

.8

ایي استبًذاسد ثشای حسبثشسی غَستّبی ههبلی كهِ دٍسُ ههبلی آًْهب اص  ٍ ...پهس اص آى ضهشٍع ههیضهَد،
الصماالرشاست.

اَذاف
.9

اّذاف حسبثشس ثِ ضشح صیش است:
الف .كست ضَاّذ حسبثشسی كبفی ٍ هٌبسهتً ٍ ،تیزهِگیهشی دسثهبسُ هٌبسهت ثهَدى ثکهبسگیشی هجٌهبی
حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت دس تْیِ غَستّبی هبلی تَسف هذیشاى ارشایی،
ة.

ًتیزِگیشی دسثبسُ ٍرَد یب ًجَد اثْبهی ثباّویت دس استجبـ ثب سٍیهذادّب یهب ضهشایكی كهِ ههیتَاًٌهذ
تشدیذی ػوذُ ًسهجت ثهِ تَاًهبیی ٍاحهذ تزهبسی ثهِ اداههِ فؼبلیهت ایزهبد كٌٌهذ ،ثهش هجٌهبی ضهَاّذ
حسبثشسی كست ضذٍُ ،

ح.

گضاسش ًتبیذ كبس حسبثشسی قجق ایي استبًذاسد.

السامبت
ريشَب

ارزيبثي طر ي فعبليتَب

مرتجط

 . 11حسبثشس ٌّگبم ارشای سٍشّبی اسصیبثی خكش قجق الضاهبت استبًذاسد  3315ثبیذ ٍرَد یهب ًجهَد سٍیهذادّب
یب ضشایكی سا كِ هیتَاًٌذ تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌٌهذ ،ههَسد
تَرِ قشاس دّذ .دس اًزبم ایي كبس ،حسبثشس ثبیذ ایي هَؾَع سا ثشسسی كٌذ كِ آیب هذیشاى ارشایی پیص اص
ٍی ،اسصیبثی اٍلیِای اص تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت اًزبم دادُاًذ یب خیهش( :ٍ ،سک :ثٌهذّبی ت3-
تب ت)6-

 .3استاوذارد حسابرسی ” ،315تطخیع ي ارزیابی خطرَای تحریف بااَمیت از طریك ضىاخت ياحذ تجاری ي مح یط آن (تجذی ذوظر
ضذٌ  “)1393بىذ .5
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الف .اگش ایي اسصیبثی اٍلیِ تَسف هذیشاى ارشایی اًزهبم ضهذُ ثبضهذ ،حسهبثشس ثبیهذ ثهب ههذیشاى ارشایهی
دسثبسُ ایي اسصیبثی هزاكشُ كٌذ تب هطخع ضَد آیب ههذیشاى ارشایهی سٍیهذادّب یهب ضهشایكی سا كهِ
ثِ تٌْبیی یب دس هزوَع هیتَاًٌذ تشدیذی ػوذُ ًسجت ثهِ تَاًهبیی ٍاحهذ تزهبسی ثهِ اداههِ فؼبلیهت
ایزبد كٌٌذ ،هطخع كشدُاًذ یب خیش ٍ دس غَستی كِ پبسخ هخجت ثبضذ ،ثشًبهِّبییكِ ثهشای هصبثلهِ
ثب ایي سٍیذادّب یب ضشایف تذاسک دیذُ ضذُ است هطخع ضَد ،یب
ة.

اگش ایي اسصیبثی اٍلیِ تَسف هذیشاى ارشایی اًزبم ًطهذُ ثبضهذ ،حسهبثشس ثبیهذ ثهب ههذیشاى ارشایهی
دسثبسُ ًحَُ ثکبسگیشی هجٌهبی حسهبثذاسی تهذاٍم فؼبلیهت تَسهف آًهبى ههزاكشُ كٌهذ ٍ اص ههذیشاى
ارشایی دسثبسُ ٍرَد یب ًجَد سٍیذادّب یب ضشایكی كِ ثِ تٌْهبیی یهب دس هزوهَع ههیتَاًٌهذ تشدیهذی
ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌٌذ ،پشس ٍ رَ ًوبیذ.

 . 11حسبثشس ثبیذ دس توبم هشاحل حسبثشسی ًسجت ثِ ضَاّذ حسبثشسی هشتجف ثب سٍیذادّب یب ضشایكی كهِ ههی-
تَاًٌذ تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیهت ایزهبد كٌٌهذّ ،طهیبس ثبضهذ( .سک :ثٌهذ
ت)7-
ثررسي ارزيبثي مذيران اجرايي

 . 12حسبثشس ثبیذ اسصیبثی هذیشاى ارشایی اص تَاًبیی ٍاحذ هَسد تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیهت سا ههَسد ثشسسهی قهشاس
دّذ( .سک :ثٌذّبی ت 8-تب ت ٍ 11-ت ٍ 11-ت)12-
 . 13حسبثشس دس ثشسسی اسصیبثی هذیشاى ارشایی اص تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت ثبیهذ ّوهبى دٍسُای سا
هَسد ثشسسی قشاس دّذ كِ ههذیشاى ارشایهی قجهق چهبسچَة گضاسضهگشی ههبلی هشثهَـ یهب قجهق قهَاًیي ٍ
هصشسات (دس غَستی كِ قَاًیي ٍ هصشسات دٍسُای قَالًیتش سا تػشیح كهشدُ ثبضهذ) اص آى ثهشای اسصیهبثی
است بدُ كشدُاًذ .اگش اسصیبثی هذیشاى ارشایی اص تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیهت دٍسُای كوتهش اص 12
هبُ اص تبسیخ غَستّبی ههبلی قجهق تؼشیهف اسهتبًذاسد  ،4561سا دس ثهش گیهشد ،حسهبثشس ثبیهذ اص ههذیشاى
ارشایی ثخَاّذ دٍسُ اسصیبثی خَد سا حذاقل ثِ  12هبُ اص تبسیخ غهَستّهبی ههبلی افهضایص دٌّهذ( .سک:
ثٌذّبی ت ٍ 11-ت)12-

 .4استاوذارد حسابرسی ” ،562ريیذادَای پس از تاریخ ترازوامٍ“ ،بىذ -5ت.
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. 14

حسبثشس دس ثشسسی اسصیبثی هذیشاى ارشایی ثبیذ ثِ ایي ًکتِ تَرِ داضتِ ثبضذ كِ آیب ّوِ اقالػهبت هشتجكهی كهِ
ٍی دس ًتیزِ ارشای سٍشّبی حسبثشسی اص آى آگبُ ضذُ ،دس ایي اسصیبثی هٌظَس ضذُ است یب خیش.

ديرٌ پس از ارزيبثي مذيران اجرايي

 . 15حسبثشس ثبیذ دسثبسُ آگبّی هذیشاى ارشایی اص سٍیذادّب یب ضشایف پس اص دٍسُ هَسد اسصیبثی آًبى كِ هی-
تَاًٌذ تشدیذی ػوذُ ًسهجت ثهِ تَاًهبیی ٍاحهذ تزهبسی ثهِ اداههِ فؼبلیهت ایزهبد كٌٌهذ ،اص ههذیشاى ارشایهی
پشس ٍ رَ ًوبیذ( .سک :ثٌذّبی ت ٍ 13-ت)14-
ريشَب

حسبثرسي الزم در غًرت تطخيع رييذادَب يب ضرايط

 . 16دس غَست تطخیع سٍیذادّب یب ضشایكی كِ هیتَاًٌذ تشدیذی ػوذُ ًسهجت ثهِ تَاًهبیی ٍاحهذ تزهبسی ثهِ
اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌٌذ ،حسبثشس ثِ هٌظَس تؼییي ٍرَد یب ًجَد اثْبهی ثباّویت دس استجهبـ ثهب سٍیهذادّب یهب
ضههشایف هههزكَس ثبیهذ ثههب ارههشای سٍشّههبی حسبثشسههی الصم اص رولههِ ثشسسههی ػَاهههل تخ یههفدٌّههذُ ،ثههِ
گشدآٍسی ضَاّذ حسبثشسی كبفی ٍ هٌبست ثپشداصد .ایي سٍشّب ثبیذ ضهبهل ههَاسد صیهش ثبضهذ( :سک :ثٌهذ
ت)15-
الف .دسخَاست اص هذیشاى ارشایی ثشای اسصیبثی تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداههِ فؼبلیهت ،دس ههَاسدی كهِ
هذیشاى ارشایی قجال اسصیبثی هزكَس سا اًزبم ًذادُاًذ.
ة.

ثشسسی ثشًبهِّبی اقذاهبت آتی هذیشاى ارشایی دس استجبـ ثب اسصیهبثی تهذاٍم فؼبلیهت اص ایهي رْهت
كِ آیب احتوبل داسد پیبهذّبی ایي ثشًبهِّبٍ ،ؾؼیت هَرَد سا ثْجَد ثخطذ ٍ ّویٌكَس اص ایي رْت
كِ آیب ارشای ایي ثشًبهِّب دس ضشایف هَرَد ،اهکبًپزیش است یب خیش( .سک :ثٌذ ت)16-

ح.

دس هههَاسدیكههِ ٍاحههذ تزههبسی ،پههیصثیٌههی رشیههبىّههبی ًصههذی خههَد سا تْیههِ كههشدُ اسههتٍ ،
تزضیِ ٍ تحلیل ایي پیصثیٌی ،ػبهلی ػوذُ دس ثشسسی پیبهذّبی آتی سٍیذادّب یهب ضهشایف ههؤحش ثهش
اسصیبثی ثشًبهِّبی اقذاهبت آتی هذیشاى ارشایی است( :سک :ثٌذّبی ت ٍ 17-ت)18-

ت.

.1

اسصیبثی قبثلیت اتکبی دادُّبی هَسد است بدُ دس پیصثیٌی رشیبىّبی ًصذی؛ ٍ

.2

هطخع كشدى ٍرَد یب ًجَد پطتَاًِ كبفی ثشای ه شٍؾبت صیشثٌبی پیصثیٌی هزكَس.

ثشسسی ایٌکِ آیب پس اص تبسیخ اسصیبثی هذیشاى ارشاییٍ ،اقؼیبت یهب اقالػهبت ثیطهتشی دس دسهتشس
قشاس گشفتِ است یب خیش.
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ث.

دسخَاست تبییذیِ كتجی اص هذیشاى ارشایی ٍ ،دسغَست لضٍم ،اسكهبى ساّجهشی دسثهبسُ ثشًبههِّهبی
اقذاهبت آتی آًبى ٍ اهکبًپزیش ثَدى ایي ثشًبهِّب( .سک :ثٌذ ت)19-

وتيجٍگير َب

حسبثرس

 . 17حسبثشس ثبیذ ایي هَؾَع سا هَسد اسصیبثی قشاس دّذ كِ آیب ضَاّذ حسبثشسی كبفی ٍ هٌبسجی دس خػهَظ
هٌبست ثَدى ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت ثشای تْیِ غَستّبی هبلی تَسف هذیشاى ارشایهی
كست ضذُ اسهت یهب خیهش ٍ دس ههَسد هٌبسهت ثهَدى ثکهبسگیشی ایهي هجٌهب ثهشای تْیهِ غهَستّهبی ههبلی
ًتیزِگیشی كٌذ.
.18

حسبثشس ثش اسبس ضَاّذ حسبثشسی كستضذُ ثبیذ دس ایي خػَظ ًتیزِگیشی كٌذ كِ آیهب ثهِ قؿهبٍت
ٍی ،اثْبهی ثباّویت ًبضی اص سٍیذادّب یب ضشایكی كِ ثِ تٌْهبیی یهب دس هزوهَع ههیتَاًٌهذ تشدیهذی ػوهذُ
ًسجت ثِ تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌٌذٍ ،رَد داسد یهب خیهش .اثْهبم ثباّویهت دس ههَاسدی
ایزبد هیضَد كِ هیضاى احش ثبلصَُ ٍ احتوبل ٍقَع آى ،ثِ اًذاصُای است كهِ ثهِ قؿهبٍت حسهبثشس ،افطهبی
هٌبست هبّیت ٍ آحبس اثْبم ثشای تحصق هَاسد صیش ؾشٍسی ثبضذ( :سک :ت ٍ 21-ت)21-
الف -دس غَست ثکبسگیشی یک چبسچَة گضاسضگشی هبلی اسائِ هٌػ بًِ ،اسائِ هٌػه بًِ غهَستّهبی
هبلی ،یب
ة -دس غَست ثکبسگیشی یک چبسچَة سػبیت ،گوشاُكٌٌذُ ًجَدى غَستّبی هبلی.

ك بيت افطب در غًرت تطخيع رييذادَب يب ضرايط ي يجًد اثُبمي ثباَميت

 . 19اگش حسبثشس ثِ ایي ًتیزِ ثشسذ كِ ثکبسگیشی هجٌهبی حسهبثذاسی تهذاٍم فؼبلیهت تَسهف ههذیشاى ارشایهی،
اقذاهی ثزب است اهب اثْبم ثب اّویتی دسثبسُ تذاٍم فؼبلیت ٍرَد داسد ،حسبثشس ثبیهذ هطهخع كٌهذ كهِ آیهب
هَاسد صیش دس غَستّبی هبلی ثِ اًذاصُ كبفی ٍ ثِ غَست ض بف افطب ضذُاًذ یب خیش( :سک :ثٌهذّبی ت-
 ٍ 21ت)22-
الف -سٍیذادّب یب ضشایف اغلی كِ هیتَاًٌذ پذیذآٍسًذُ تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ٍاحذ تزهبسی ثهِ
اداهِ فؼبلیت ثبضٌذ ٍ ثشًبهِّبی هذیشاى ارشایی ثشای هصبثلِ ثب آى سٍیذادّب یب ضشایف؛ ٍ
ة ٍ -رَد اثْبهی ثباّویت دس استجبـ ثب سٍیذادّب یهب ضهشایكی كهِ ههیتَاًٌهذ تشدیهذی ػوهذُ ًسهجت ثهِ
تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌٌذ ٍ ،دس ًتیزهِ هوکهي اسهت ٍاحهذ تزهبسی قهبدس ثهِ
ثبصیبفت داساییّب ٍ یب تسَیِ ثذّیّب دس سٍال ػبدی ػولیبت تزبسی ًجبضذ.
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ك بيت افطب در غًرت تطخيع رييذادَب يب ضرايط ي در غًرت وجًد اثُبمي ثباَميت

 . 21اگش حسبثشس سٍیذادّب یب ضشایكی سا تطخیع دّذ كِ هیتَاًٌذ تشدیهذی ػوهذُ ًسهجت ثهِ تَاًهبیی ٍاحهذ
تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌٌذ ،اهب حسبثشس ثش هجٌبی ضَاّذ حسبثشسی كستضذُ ثِ ایهي ًتیزهِ ثشسهذ
كِ ّیچگًَِ اثْبم ثباّویتی ٍرَد ًذاسد ،حسبثشس ثبیهذ اص دیهذگبُ الضاههبت چهبسچَة گضاسضهگشی ههبلی
هشثَـ ،ك بیت اقالػبت افطب ضذُ دس غَستّبی ههبلی دس خػهَظ ایهي سٍیهذادّب یهب ضهشایف سا ههَسد
اسصیبثی قشاس دّذ( .سک :ثٌذ ت)23-
ثبر وتيجٍگير َب

حسبثرس ثر گسارش ي

مىبست وجًدن ثکبرگير مجىب حسبثذار تذايم فعبليت

 . 21اگش غَستّبی هبلی ثهب ثکهبسگیشی هجٌهبی حسهبثذاسی تهذاٍم فؼبلیهت تْیهِ ضهذُ ثبضهذ ،اههب ثهِ قؿهبٍت
حسبثشس ،ثکبسگیشی هجٌبی هزكَس دس تْیِ غهَستّهبی ههبلی ًبهٌبسهت ثبضهذ ،حسهبثشس ثبیهذ اظْهبسًظش
هشدٍد اسائِ كٌذ( .سک :ثٌذّبی ت ٍ 24-ت)25-
مىبست ثًدن ثکبرگير مجىب حسبثذار تذايم فعبليت ،در ضرايط يجًد اثُبمي ثباَميت

صورتهای هبلی

افطبی كبفی هَاسد اثْبم ثباّویت دس
.22

دس غَست افطبی كبفی هَاسد اثْبم ثباّویت دس غَستّبی هبلی ،حسهبثشس ثبیهذ اظْهبسًظش تؼهذیلًطهذُ
(هصجَل) اسائِ كٌذ ٍ گضاسش حسبثشس ثبیذ ضبهل ثخص رذاگبًِای ثب ػٌَاى "اثْهبم ثباّویهت دس استجهبـ ثهب
تذاٍم فؼبلیت" ثبضذ كِ دس آى( :سک :ثٌذّبی ت 26-تب ت ٍ 29-ت)32-
الف .ثِ یبدداضت تَؾیحی غَستّبی هبلی كِ هسبئل هكشحضذُ دس ثٌذ  19سا افطب هیكٌذ ،اضبسُ ضذُ است،
ة.

تػشیح ضَد كِ ایي سٍیذادّب یب ضشایف ًطبىدٌّذُ اثْبهی ثباّویت است كِ تشدیذی ػوهذُ ًسهجت
ثِ تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد هیكٌذ ٍ اظْبسًظش حسبثشس ثهب تَرهِ ثهِ ایهي هسهئلِ
تؼذیل ًطذُ است.

افطبی ًبكبفی اثْبم ثباّویت دس غَستّبی هبلی
.23

اگش اثْبم ثباّویت هَسدًظش حسبثشس دس غَستّبی هبلی افطب ًطذُ ثبضذ ،حسهبثشس ثبیهذ( :سک :ثٌهذّبی
ت 31-تب ت)32-
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الف .قجق استبًذاسد  ،5715حست هَسد ،اظْبسًظش هطشٍـ یب اظْبسًظش هشدٍد اسائِ كٌذ.
ة.

دس ثخص هجبًی اظْبسًظش هطشٍـ یب اظْبسًظش هشدٍد تػشیح كٌذ كِ اثْبم ثباّویتی ٍرهَد داسد كهِ
هیتَاًذ تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌذ ٍ ایهي هَؾهَع ثهِ
اًذاصُ كبفی دس غَستّبی هبلی افطب ًطذُ است.

هبیل ًجَدى هذیشاى ارشایی ثِ اًزبم اسصیبثی یب گستشش دٍسُ تحت پَضص آى
.24

اگش هذیشاى ارشایی ثب ٍرَد دسخَاست حسبثشس ،توبیلی ثِ اًزبم اسصیبثی یب گستشش دٍسُ تحهت پَضهص
آى ًذاضتِ ثبضٌذ ،حسبثشس ثبیذ آحبس ایي هسئلِ سا ثش گضاسش خَد ههَسد تَرهِ قهشاس دّهذ( .سک :ثٌهذ ت-
)33

ارالىرسبوي ثٍ اركبن راَجر

 . 25حسبثشس ثبیذ سٍیذادّب ٍ ضشایف هطخع ضذُای سا كِ هیتَاًٌذ تشدیذی ػوذُ ًسهجت ثهِ تَاًهبیی ٍاحهذ
تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌٌذ ثِ اقالع اسكبى ساّجشی ٍاحذ تزبسی ثشسبًذ ،هگهش ایٌکهِ توهبم اػؿهبی
اسكبى ساّجشی رضٍ هذیشاى ارشایی ثبضٌذ .6ایي اقالعسسبًی ثبیذ ضبهل هَاسد صیش ثبضذ:
الف .ایٌکِ سٍیذادّب یب ضشایف هزكَس ،پذیذآٍسًذُ اثْبهی ثباّویت هیثبضٌذ یب خیش،
ة .ایٌکِ ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت تَسف هذیشاى ارشایی ثهشای تْیهِ غهَستّهبی ههبلی
هٌبست است یب خیش،
ح .ك بیت هَاسد افطبی هشتجف ثب تذاٍم فؼبلیت دس غَستّبی هبلیٍ ،
ت .دس غَست لضٍم ،آحبس هسبئل یبدضذُ دس ثبال ثش گضاسش حسبثشس.
تأ ير عمذٌ در تأييذ غًرتَب

مبلي

 . 26اگش تأییذ غَستّبی هبلی تَسف هذیشاى ارشایی یب اسكهبى ساّجهشی پهس اص تهبسیخ غهَستّهبی ههبلی ثهب
تأخیشی ػوذُ هَارِ ضَد ،حسبثشس دس هَسد دالیل ایي تأخیش پهشس ٍ رهَ خَاّهذ كهشد .اگهش حسهبثشس

 . 5استاوذارد حسابرسی ” ،725اظُاروظرَای تؼذیل ضذٌ در گسارش حسابرس مستمل”
 .6استاوذارد حسابرسی ” ،262اطالعرساوی بٍ اروان راَبری“ ،بىذ 13
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ثشایي ثبٍس ثبضذ كِ ایي تأخیش هیتَاًذ هشتجف ثب سٍیذادّب یب ضشایف هشثَـ ثِ اسصیبثی تهذاٍم فؼبلیهت ثبضهذ،
حسبثشس ثبیذ سٍشّبی حسبثشسی الصم ثِ ضشح هٌذسد دس ثٌذ  16سا ارشا كٌذ ٍ ّوچٌیي احهش ًتیزهِگیهشی
خَد دسثبسُ ٍرَد اثْبهی ثباّویت سا ثِ ضشح هٌذسد دس ثٌذ  18هَسد تَرِ قشاس دّذ.

***
تًضيحبت كبرثرد
دامىٍ كبرثرد ر

ت.1-

 9ثىذ )0

دس استبًذاسد حسبثشسی  ،711هسهئَلیت حسهبثشس دس خػهَظ اقهالعسسهبًی هسهبئل ػوهذُ حسبثشسهی
هكشح ضذُ است .دس ایي استبًذاسد ،تػشیح ضذُ است كِ دس ههَاسدی كهِ اسهتبًذاسد  711كهبسثشد داسد
هسبئل هشثَـ ثِ تذاٍم فؼبلیت سا هیتَاى ثِ ػٌَاى هسبئل ػوذُ تلصی كشد ٍ تبكیذ ضذُ است كهِ اثْهبهی
ثباّویت دس ثبسُ سٍیذادّب یب ضشایكی كِ هیتَاًٌذ تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثهِ اداههِ
فؼبلیت ایزبد كٌٌذ هبّیتب رضٍ هسبئل ػوذُ حسبثشسی هحسَة هیضَد.

مجىب

حسبثذار

تذايم فعبليت

مالحظبت بظ در ياحذَب ثخص عمًمي

ت.2-

ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت دس ٍاحذّبی ثخص ػوَهی ًیض هسئلِای هشثهَـ اسهت .ثهشای
هخبل ،دس استبًذاسدّبی حسبثذاسی ثخص ػوَهی ،هَؾهَع تَاًهبیی ٍاحهذّبی ثخهص ػوهَهی ثهِ اداههِ
فؼبلیت هكشح ضذُ است .7خكشّبی هشتجف ثب تذاٍم فؼبلیت ،ثشای هخبل ،هیتَاًذ ثِ ایي دلیل ثَرهَد آیهذ
كِ ثشخی ٍاحذّبی ثخص ػوَهی ثب ّذف كست سَد فؼبلیهت ههیكٌٌهذ كهِ دس ایهي غهَست حوبیهت
دٍلت كبّص یبفتِ یهب هتَقهف ههیضهَد .ثهِ ّوهیي تشتیهت ،ایٌگًَهِ خكشّهب ههیتَاًهذ اص سیبسهتّهبی
خػَغیسبصی ًبضی ضَد ،گشچِ ثِ ایي هَاسد هحذٍد ًویضهَد .سٍیهذادّب یهب ضهشایكی كهِ ههیتَاًٌهذ
تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ٍاحذ ثخص ػوَهی ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌٌذ هیتَاًٌهذ ههَاسدی چهَى
ًجَد دستشسی ثِ هٌبثغ هبلی ثشای اداهِ فؼبلیت یب تأحیش تػویوبت سیبسهی ثهش اسائهِ خهذهبت تَسهف ٍاحهذ
ثخص ػوَهی ثبضٌذ.

 .7استاوذارد حسابذاری بخص ػمًمی ” ،1ارائٍ غًرتُای مالی“ ،بىذَای .38-41
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ريشَب

ارزيبثي طر ي فعبليتَب

مرتجط

رييذادَب يب ضرايطي كٍ ميتًاوىذ ترديذ عمذٌ وسجت ثٍ تًاوبيي ياحذ تجبر ثٍ ادامٍ فعبليت ايجبد كىىذ ر

 9ثىذ )05

ت  .3-دس اداهًِ ،وًَِّبیی اص سٍیذادّب یب ضشایكی كِ هیتَاًٌذ ثِ تٌْبیی یب دس هزوَع ،تشدیذی ػوهذُ ًسهجت
ثِ تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌٌذ ،فْشست ضذُ است .ایي فْشسهت ،ربهؼیهت ًهذاسد ٍ
ٍرَد یک یب چٌذ هَسد آى لضٍهب ثِ هؼٌبی ٍرَد اثْبهی ثباّویت ًیست.

مالی


فضًٍی روغ ثذّیّب ثش روغ داساییّب یب فضًٍی ثذّیّبی ربسی ثش داساییّبی ربسی.



ًضدیک ضذى ثِ سشسسیذ تسْیالت هبلی ثب ضهشایف غیهش قبثهل ترییهش كهِ دٍسًوهبی ٍاقهغ ثیٌبًهِای ثهشای
پشداخت یب توذیذ آًْب ٍرَد ًذاسد یب اتکبی ثیص اص حذ ثش تسْیالت ههبلی كَتهبُ ههذت ثهشای تهأهیي
هبلی داساییّبی غیشربسی.



ًطبًِّبی قكغ حوبیت هبلی اص سَی اػتجبسدٌّذگبى.



هٌ ی ضذى رشیبىّبی ًصذی حبغل اص فؼبلیتّبی ػولیبتی ،قجق غَستّبی هبلی تبسیخی یب پیصثیٌی
ضذُ.



ًبهكلَة ثَدى ًسجتّبی هبلی اغلی.



صیبًْبی ػوذُ ػولیبتی یب كبّص ػوذُ دس اسصش داساییّبی هَسد است بدُ دس ایزبد رشیبىّبی ًصذی.



ثِ تؼَیق افتبدى پشداخت سَد سْبم یب تَقف دس پشداخت آى.



ًبتَاًی دس پشداخت ثذّیّب دس سشسسیذ.



ًبتَاًی دس سػبیت ضشایف هصشس دس قشاسدادّبی تسْیالت هبلی.



ترییش دس ضشایف خشیذ كبال ٍ خذهبت اص اػتجبسی ثِ ًصذی.



ًبتَاًی دس تأهیي هٌبثغ هبلی الصم ثشای تَلیذ ٍ ػشؾِ هحػَل رذیذ یب سبیش سشهبیِگزاسیْبی ؾشٍسی.

ػملیاتی


قػذ هذیشیت ثشای اًحالل یب تَقف ػولیبت ٍاحذ تزبسی.
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اص دست دادى هذیشاى كلیذی ثذٍى ربیگضیٌی آًبى.



اص دست دادى ثبصاس ػوذُ ،هطتشی (هطتشیبى) اغلی ،هزَص یب پشٍاًِ فؼبلیت ،یب تأهیيكٌٌذُ اغهلی كهبال
ٍ خذهبت.



هطکالت كبسگشی.



كوجَد تزْیضات هْن.



ظَْس سقجبی رذیذ ٍ ثسیبس هَفق.

سایر


ػذم سػبیت الضاهبت هشثَـ ثِ ك بیت سشهبیِ یب سبیش الضاهبت قبًًَی ًبظش ثهش ثبًکْهب ٍ سهبیش هؤسسهبت
اػتجبسی.



ٍرَد دػبٍی حصَقی دس رشیبى ػلیِ ٍاحذ تزهبسی كهِ دسغهَست غهذٍس س ی ػلیهِ ٍاحهذ تزهبسی،
تحول ًتبیذ آى احتوبالً خبسد اص تَاى آى است.



ایزبد ترییشاتی دس قَاًیي ،هصشسات یب سیبستّبی دٍلت اًتظبس هیسٍد آحبس هٌ ی ثش ٍاحذ تزبسی داضهتِ
ثبضذ.



ثشٍص حَادحی كِ ثیوِ ًطذُاًذ یب اص پَضص ثیوِای كبفی ثشخَسداس ًیستٌذ.

ضذت ایىگًوٍ ريیذادَا یا ضرایط را اغلب میتًان تًسط ػًامل دیگ ری و اَص داد.
برای مثال ،آثار واضی از واتًاوی ياحذ تجاری در پرداخت بٍ مًل غ ب ذَیَ ای خ ًد
میتًاوذ با بروامٍَای مذیران اجرایی برای تأمیه جریانَای ومذی وافی از طرق دیگ ر
وظیر فريش دارایی َا ،استمُال تسُیالت یا افسایص سرمایٍ ،تؼ ذیل ض ًد .ب ٍ َم یه
ترتیب ،از دست دادن یه تأمیه وىىذٌ اغلی واال ي خ ذمات ممى ه اس ت از طری ك
دسترسی بٍ دیگر مىابغ تأمیه واال ي خذمات واَص یابذ.
ت –  .4سٍشّبی اسصیبثی خكش ،كِ دس ثٌذ  11الضاهی ضذُ است ،ثِ حسبثشس دس تؼییي ایٌکِ آیب است بدُ ههذیشاى
ارشایی اص هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت هیتَاًذ هسئلِای هْن ثبضذ یب خیشّ ٍ ،وچٌیي تؼییي احهش آى ثهش
ثشًبهِسیضی حسبثشسی كوک هیكٌذ .ثکبسگیشی ایي سٍشّهب اهکهبى ههزاكشات ثهِ هَقهغ ه ػهلتهش ثهب
14
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هذیشاى ارشایی ضبهل ثحج دسثبسُ ثشًبهِّبی هذیشاى ارشایهی ٍ حهل ٍ فػهل هسهبئل هطهخع ضهذُ دس
استجبـ ثب تذاٍم فؼبلیت سا فشاّن هیآٍسد.
مالحظبت بظ ياحذَب تجبر كًچك ر

 9ثىذ )05

ت–  .5اًذاصُ ٍاحذ تزبسی هیتَاًذ ثش تَاًبیی آى ثشای تحول ضهشایف ًبهسهبػذ ٍ غلجهِ ثهش آًْهب تهأحیش ثگهزاسد.
ٍاحذّبی تزبسی كَچک هوکي است قبدس ثِ ػکسالؼول سهشیغ ثهشای ثْهشُثهشداسی اص فشغهتْب ثبضهٌذ
ٍلی رخبیش كبفی ثشای پبیذاس كشدى ػولیبت ًذاضتِ ثبضٌذ.
ت –  .6ضشایكی كِ دس ٍاحذّبی تزبسی كَچک اّویت ٍیژُای داسًهذ ضهبهل خكهش تَقهف پطهتیجبًی ثبًکْهب ٍ
حبهیههبى هههبلی ٍاحههذ تزههبسی ّوههشاُ ثههب خكههش اص دسههت دادى تههأهیي كٌٌههذگبى اغههلی كههبال ٍ خههذهبت،
هطتشی(هطتشیبى) اغلی ،كبسكٌبى كلیذی ،یب حق اسهت بدُ اص هزهَص یهب اهتیهبص سهبخت یهب پشٍاًهِ فؼبلیهت
هیثبضذ.
َطيبر ثًدن در تمبم مراحل حسبثرسي وسجت ثٍ ضًاَذ حسبثرسي مرتجط ثب رييذادَب يب ضرايط ر

 9ثىذ )00

ت–  .7قجق استبًذاسد  ،315دس هَاسدی كِ ثهب كسهت ضهَاّذ حسبثشسهی ثیطهتش دس رشیهبى حسبثشسهی ،اسصیهبثی
حسبثشس اص خكش تحت تبحیش قشاس ههیگیهشد ،حسهبثشس هلهضم اسهت دس اسصیهبثی خهَد اص خكهش تحشیهف
ثباّویت تزذیذًظش كٌذ ٍ ثش ّویي اسبس سٍشّبی حسبثشسی ثشًبهِسیهضی ضهذُ سا تؼهذیل ًوبیهذ .اگهش
سٍیذادّب یب ضشایكی كِ هیتَاًٌذ تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ٍاحذ تزهبسی ثهِ اداههِ فؼبلیهت ایزهبد
كٌٌذ ،پس اص اسصیبثی خكش تَسف حسبثشس هطخع ضذُ ثبضٌذ ،ػالٍُ ثش ارهشای سٍشّهبی حسبثشسهی
هزكَس دس ثٌذ  16هوکي است ثبصًگشی اسصیبثی حسبثشس اص خكشّبی تحشیف ثباّویت ؾشٍست داضهتِ
ثبضذٍ .رَد چٌیي سٍیذادّب یب ضشایكی ّوچٌیي هیتَاًهذ هبّیهت ،صههبىثٌهذی ارهشا ٍ هیهضاى سٍشّهبی
حسبثشسی الصم دس ثشخَسد ثب خكشّبی اسصیبثی ضذُ سا تحت تأحیش قشاس دّهذ .اسهتبًذاسد  8331الضاههبت ٍ
سٌّوَدّبیی سا دس خػَظ ایي هسئلِ هصشس كشدُ است.

 .8استاوذارد حسابرسی ” ،332برخًردَای حسابرس با خطرَای ارزیابی ضذٌ (تجذیذوظر ضذٌ “)1393
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ثررسي ارزيبثي مذيران اجرايي
ارزيبثي مذيران اجرايي ي تجسيٍ ي تحييل پطتًاوٍ ن ي ثررسي وُب تًسط حسبثرس ر

 9ثىذ)01

ت –  .8اسصیبثی هذیشاى ارشایی اص تَاًهبیی ٍاحهذ تزهبسی ثهِ اداههِ فؼبلیهت ،ثخهص اغهلی ثشسسهی حسهبثشس اص
ثکبسگیشی فشؼ تذاٍم فؼبلیت تَسف هذیشاى ارشایی است.
ت–  .9حسبثشس دس قجبل تزضیِ ٍ تحلیل پطتَاًِ اسصیبثی دس غهَستی كهِ تَسهف ههذیشاى ارشایهی اسائهِ ًطهَد،
هسئَلیتی ًذاسد .ثب ٍرَد ایي ،دس ثشخی ضشایف ،ػذم اسائهِ تزضیهِ ٍ تحلیهل ت ػهیلی ثهِ ػٌهَاى پطهتَاًِ
اسصیبثی هذیشاى ارشایی هوکي است هبًغ اص ًتیزِگیشی حسهبثشس دس خػهَظ هٌبسهت ثهَدى یهب ًجهَدى
ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت تَسف هذیشاى ارشایی دس ضشایف هزكَس ًطَد .ثشای هخهبل ،دس
هَاسدی كِ سبثصِ ػولیبت سَدآٍس ٍ دستشسی آسبى ثِ هٌبثغ هبلی ٍرَد داسد ،هذیشاى ارشایی هیتَاًٌهذ
اسصیبثی خَد سا ثذٍى تزضیِ ٍ تحلیل ت ػیلی اًزبم دٌّذ .اگش سبیش سٍشّهبی حسبثشسهی ،حسهبثشس سا
ثشای ًتیزِگیشی ًسجت ثِ هٌبست ثَدى ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت دس تْیهِ غهَستّهبی
هبلی دس ضشایف هزكَس ،ثِ اًذاصُ كبفی هزبة كٌذ ،دس ایٌگًَِ هَاسد هوکي اسهت ثشسسهی حسهبثشس اص
هٌبست ثَدى اسصیبثی هذیشاى ارشایی ثذٍى ارشای سٍشّبی ت ؿیلی غَست گیشد.
ت –  .11دس سبیش ضشایف ،ثشسسی اسصیبثی هذیشاى ارشایی اص تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت ،هكبثق الضام ثٌهذ
 ،12هیتَاًذ ضبهل ثشسسی فشآیٌذ قیضذُ تَسف هذیشاى ارشایی ثشای اسصیبثی ،ثشسسی ه شٍؾبت هجٌبی
اسصیبثی ٍ ثشًبهِّبی هذیشاى ارشایی ثشای اقذاهبت آتی ٍ ػولی ثَدى ثشًبهِّب دس ضشایف هَرَد ثبضذ.
مالحظبت بظ ياحذَب تجبر كًچك ر

 9ثىذَب  01ي )02

ت–  .11دس ثسیبسی اص هَاسد ،هذیشاى ارشایی ٍاحذّبی تزبسی كَچک هوکي است اسصیبثی ه ػهلی اص تَاًهبیی
ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت اًزبم ًذادُ ثبضٌذ ،اههب دس ػهَؼ هوکهي اسهت ثهش آگهبّی ػویهق خهَد اص
كست ٍكبس هَسدًظش ٍ چطناًذاصّبی آتی ههَسد اًتظهبس تکیهِ كٌٌهذ .ثهب ّوهِ ایٌْهب ،قجهق الضاههبت ایهي
استبًذاسد ،حسبثشس هلضم است اسصیبثی هذیشاى ارشایی اص تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت سا ههَسد
ثشسسی قشاس دّذ .دس ٍاحذّبی تزبسی كَچک ،هزاكشُ ثب هذیشاى ارشایی دسثبسُ تأهیي هبلی ثلٌذ ههذت
ٍ هیبى هذت هیتَاًذ سَدهٌذ ٍاقغ ضَد ،هطشٍـ ثش آًکِ ،ادػبّبی ههذیشاى ارشایهی ثهِ پطهتَاًِ ضهَاّذ
هستٌذ كبفی تأییذ ضَد ٍ هربیش ثب ضٌبخت حسبثشس اص ٍاحذ تزبسی ًجبضذ .ثٌبثشایي ،الهضام هٌهذسد دس ثٌهذ
 13هجٌی ثش دسخَاست حسبثشس اص هذیشاى ارشایی ثشای گستشش دٍسُ اسصیبثی هوکي است ،ثهشای هخهبل
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اص قشیق هزاكشُ ،پشس ٍ رَ ٍ ٍاسسی هستٌذات ػولیهبتی ضهَد؛ ثهشای هخهبل ،قشاسدادّهب یهب س بسضهْبی
فشٍش هشثَـ ثِ سبل(ّبی) ثؼذ ،اص ًظش ػولی ثَدى آًْب اسصیبثی ضَد ٍ یب ثِ تشتیت دیگشی تأییذ گشدد.
ت–  .12دس ٍاحذّبی تزبسی كَچک ،حوبیت هستوش هذیش -هبلک اغلت ثشای تذاٍم فؼبلیت ایي قجیهل ٍاحهذّب
حبیض اّویت است .دس هَاسدی كِ یک ٍاحذ تزبسی كَچک ،ثهب اسهتصشاؼ ٌّگ هت اص ههذیش -هبلهک،
تأهیي هبلی ضذُ ثبضذ ،ثبصپس ًگشفتي ایي ٍرَُ اص ٍاحذ تزبسی هیتَاًهذ هسهئلِای حهبیض اّویهت ثبضهذ.
ثشای هخبل ،تذاٍم فؼبلیت یک ٍاحذ تزبسی كَچک كِ ثب هطکالت هبلی هَارِ است ههیتَاًهذ ثهِ ایهي
هسئلِ ثستگی داضتِ ثبضذ كِ هذیش-هبلک هَافصت كٌذ اٍلَیهت تسهَیِ ٍامّهبی پشداختهی ٍی ثهِ ٍاحهذ
تزبسی دس هصبیسِ ثب ٍامّبی دسیبفتی ٍاحذتزبسی اص ثبًکْب ٍ سبیش اػتجبسدٌّذگبى ٍ ثِ ً غ آًبى دس ًَثت
ثؼذی یهب اٍلَیهت پهبییٌتشی قهشاس گیهشد یهب ههذیش-هبلهک ثهشای تؿهویي ٍامّهبی ثهبًکی ٍاحهذ تزهبسی،
داساییّبی ضخػی خَد سا ثِ ػٌَاى ٍحیصِ دس گشٍ ثبًک قشاس دّذ .دس چٌهیي ضهشایكی ،حسهبثشس ههی-
تَاًذ ضَاّذ هستٌذ هٌبسجی سا دس خػَظ اٍلَیت تسَیِ ٍام یهب تؿهبهیي ضخػهی ههذیش-هبلهک كسهت
كٌذ .دس هَاسدی كِ ٍاحذ تزبسی ثِ حوبیت ثیطتش هذیش-هبلک ٍاثستِ است ،حسبثشس هیتَاًذ تَاًهبیی
هذیش-هبلک سا ثشای ای بی تؼْذاتص ثشاسبس تَافصٌبهِ هجٌبی حوبیت هَسد ثشسسی قشاس دّهذ .افهضٍى ثهش
ایي ،حسبثشس هیتَاًذ اص هذیش-هبلک ثخَاّذ تأییذیِای كتجی دس خػَظ قیَد ٍ ضهشٍـ پیَسهت ایهي
تَافصٌبهِ ٍ قػذ یب اقالع ٍی اص ایي هَؾَع اسائِ ًوبیذ.
ديرٌ پس از ارزيبثي مذيران اجرايي

ت–  .13هكبثق الضام ثٌذ  ،11حسبثشس ثبیذ ًسجت ثِ اهکبى ٍقَع سٍیذادّبی ضٌبختِضذُ ،اػن اص ثشًبهِسیضی ضهذُ
یب ًطذُ یب ضشایكی كِ هوکي است پس اص دٍسُ تحت پَضص اسصیبثی هذیشاى ارشایی ٍاقهغ ضهَد ٍ ههی-
تَاًذ هٌبست ثَدى ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت سا دس غَستّهبی ههبلی صیهش سهَال ثجهشد،
ّطیبس ثبضذ .اص آًزب كِ ّشقذس سٍیذادّب یب ضشایف ثِ آیٌذُ دٍستشی هشثَـ ثبضٌذ ،هیضاى اثْهبم ههشتجف ثهب
پیبهذّبی آًْب افضایص هی یبثذ ،دس ثشسسی ایٌگًَِ سٍیهذادّب یهب ضهشایف ،پهیص اص آًکهِ حسهبثشس اًزهبم
اقذاهبت ثیطتش سا هَسد تَرِ قشاس دّذ ثبیذ ًطبًِّبی هسبئل هشتجف ثب تذاٍم فؼبلیهت قبثهل هالحظهِ ثبضهذ.
اگش ٍرَد چٌیي سٍیذادّب یب ضشایكی تطخیع دادُ ضًَذ ،هوکي است حسبثشس ؾهشٍسی ثذاًهذ كهِ اص
هذیشاى ارشایی ثخَاّذ اّویت ثبلصَُ آى سٍیذادّب یب ضشایف سا ثش اسصیبثی خَد اص تَاًبیی ٍاحهذ تزهبسی
ثِ اداهِ فؼبلیت هَسد ثشسسی قشاس دٌّذ .دس ایي ضشایف ،سٍشّبی هكشح ضذُ دس ثٌذ  16كبسثشد داسًذ.
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ت–  .14غیش اص پشس ٍ رَ اص هذیشاى ارشایی ،حسهبثشس هسهئَلیتی ثهشای ارهشای سهبیش سٍشّهبی حسبثشسهی ثهِ
هٌظَس تطخیع سٍیذادّب یب ضشایكی كِ هیتَاًٌذ تشدیذ ػوذُ ًسجت ثِ تَاًهبیی ٍاحهذ تزهبسی ثهِ اداههِ
فؼبلیت دس دٍسُای فشاتش اص دٍسُ اسصیبثی ضذُ تَسف هذیشاى ارشایی ایزبد كٌٌذ ،ثِ ػْذُ ًهذاسدّ .وهبى-
گًَِ كِ دس ثٌذ  13ػٌَاى گشدیذ ،دٍسُ اسصیبثی هذیشاى ارشایهی حهذاقل  12ههبُ اص تهبسیخ غهَستّهبی
هبلی است.
ريشَب

حسبثرسي الزم در غًرت تطخيع رييذادَب يب ضرايط ر

 9ثىذ )05

ت–  .15سٍشّبی حسبثشسی سَدهٌذ ثشای اًزبم الضام هٌذسد دس ثٌذ  16هیتَاًذ ضبهل هَاسد صیش ثبضذ:
 تزضیِ ٍ تحلیل ٍ هزاكشُ ثب هذیشاى ارشایی دسثبسُ پیصثیٌی رشیبىّبی ًصهذی ،سهَد ٍ دیگهش پهیص-
ثیٌیّبی هبلی هشثَـ.
 تزضیِ ٍ تحلیل ٍ هزاكشُ دسثبسُ آخشیي غَستّبی هبلی هیبى دٍسُای دس دستشس ٍاحذ تزبسی.
 هكبلؼِ ضشایف قشاسدادّبی تسْیالت هبلی دسیبفتی ٍ اًتطبس اٍساق هطهبسكت ٍ تؼیهیي ههَاسد احتوهبلی
ًصؽ آًْب.
 هكبلؼِ غَستزلسبت هزبهغ ػوَهی غبحجبى سْبمّ ،یئت هذیشُ ٍ كویتِّبی ریشثف ٍاحذ تزبسی ثهِ
هٌظَس یبفتي ًکبت هكشحضذُ دس خػَظ هطکالت تأهیي هبلی.
 پشس ٍ رَ اص هطبٍس حصَقی ٍاحذ تزبسی دسثبسُ ٍرَد دػهبٍی حصهَقی ٍ ادػبّهبی هكهشح ضهذُ ٍ
هؼصَل ثَدى اسصیبثی هذیشاى ارشایی اص پیبهذّبی آًْب ٍ ثشآٍسد آحبس هبلی آًْب.
 تأییذ ٍرَدٍ ،ربّت قبًًَی ٍ قبثلیت ارشای تَافصْبی اًزبم ضذُ ثب اضخبظ ٍاثستِ ٍ اضخبظ حبلهج
ثشای حوبیت هبلی اص ٍاحذ تزبسی ٍ تذاٍم آى ٍ اسصیبثی تَاًبیی هبلی ایي اضهخبظ دس تهأهیي ٍرهَُ
اؾبفی.
 اسصیبثی ثشًبهِّبی ٍاحذ تزبسی دس خػَظ س بسشّبی ثبص (اًزبم ًطذُ) هطتشیبى.
 ارشای سٍشّبی حسبثشسی هشثَـ ثِ سٍیذادّبی پس اص تبسیخ غَستّبی هبلی ثِ هٌظَس تطهخیع
سٍیذادّبیی كِ تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت سا كبّص هیدّذ یهب ثهِ ّشتشتیهت آى سا تحهت
تأحیش قشاس هیدّذ.
 تأییذ ٍرَد ،ضشایف ٍ ك بیت اهکبًبت استصشاؼ.
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 كست گضاسضْبی هَرَد دس خػَظ اقذاهبت هشارغ ًظبستی ٍ ثشسسی آًْب.
 تؼییي ك بیت حوبیت اص ثشًبهِّبی فشٍشٍ ،اگزاسی یب كٌبسگزاسی داساییّب.
ارزيبثي ثروبمٍَب مذيران اجرايي ثرا اقذامبت تي ر

 9ثىذ -05ة)

ت–  .16اسصیبثی ثشًبهِّبی تذاسک دیذُ ضهذُ تَسهف ههذیشاى ارشایهی دس قبلهت اقهذاهبت آتهی ههیتَاًهذ ضهبهل
پشس ٍ رَ اص هذیشاى ارشایی دسثبسُ ایي اقذاهبت ًظیش ًصذ كشدى داساییّب ،استصشاؼ یب تزذیذ سهبختبس
ثذّیّب ،كبّص یب ثِ تأخیش اًذاختي هخبسد ،یب افضایص سشهبیِ ثبضذ.
ديرٌ ارزيبثي مذيران اجرايي

ت –  .17ػالٍُ ثش سٍشّبی الضاهی ضذُ دس ثٌذ -16ح ،حسبثشس هیتَاًذ هصبیسِّبی صیش سا اًزبم دّذ:
 اقالػبت هبلی پیصثیٌیضذُ هشثَـ ثِ دٍسُّبی اخیش یب اقالػبت ػولکشد آى دٍسُّب.
 اقالػبت هبلی پیصثیٌیضذُ دٍسُ ربسی ثب اقالػبت ػولکشد تب تبسیخ ثشسسی.
ت –  .18دس هَاسدی كِ ه شٍؾبت هذیشاى ارشایی ضبهل حوبیت هستوش اضخبظ حبلج اص قشیق پزیشش اٍلَیهت
پبییٌتش دس تسَیِ هكبلجبت آًْب ًسجت ثِ سبیشیي ،تؼْذ ثِ تضسیق ثیطتش ٍرَُ ٍ هٌبثغ هبلی ،یب ؾوبًت ٍاحذ
تزبسی است ٍ چٌیي حوبیتّبیی ثشای تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت حبیض اّویت ثبضهذ ،هوکهي
است حسبثشس ًیبص ثِ دسخَاست تأییذیِ كتجی اص اضخبظ حبلج(اص رولِ كست تأییذیِ دس ههَسد قیهَد ٍ
ضشٍـ تَافصبت پطتَاًِ ایي حوبیتْب) سا هَسد تَرِ قهشاس دّهذ ٍ ضهَاّذ الصم دس خػهَظ تَاًهبیی ایهي
اضخبظ ثشای اًزبم چٌیي حوبیتّبیی سا كست ًوبیذ.
تأييذيٍ كتجي ر

 9ثىذ-05ث)

ت .19-حسبثشس هوکي است هٌبست ثذاًذ كِ تأییذیِ كتجی خبغی سا فشاتش اص الضام هٌذسد دس ثٌذ  16ثهِ ػٌهَاى
پطتَاًِ ضَاّذ حسبثشسی كستضذُ حسبثشس دس خػَظ ثشًبهِّبی هذیشاى ارشایی ثشای اقذاهبت آتی
دس استجبـ ثب اسصیبثی تذاٍم فؼبلیت ٍ ػولی ثَدى ایي ثشًبهِّب كست كٌذ.
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وتيجٍگير َب

حسبثرس

يجًد اثُبم ثب اَميت در ارتجبط ثب رييذادَب يب ضرايطي كٍ ميتًاوىذ ترديذ عمذٌ وسجت ثٍ تًاوبيي ياحذ تجبر ثٍ ادامٍ فعبليت ايجتبد
كىىذ ر  9ثىذَب  07ي )08

ت–  .21كههبسثشد اغههكالح ”اثْههبم ثههب اّویههت“ دس اسههتبًذاسد حسههبثذاسی  ،1ثههِ اثْبهههبت هشثههَـ ثههِ سٍیههذادّب یههب
ضشایكی اضبسُ داسد كِ هیتَاًٌذ تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ٍاحهذ تزهبسی ثهِ اداههِ فؼبلیهت ایزهبد
كٌٌذ ٍ ثبیذ دس غَستّبی هبلی افطب ضًَذ.
ك بيت افطب در مًار كٍ يجًد ايىهًوٍ رييذادَب ي ضرايط مطخع ضذٌ است ي اثُبمي ثباَميت يجًد دارد

ت–  .21قجق ثٌذ  ،18اثْبم ثباّویت دس هَاسدی ثِ ٍرَد هیآیذ كِ هیضاى احش ثبلصَُ سٍیذادّب یب ضشایف ٍ احتوهبل
ٍقَع آًْب ثِ گًَِای ثبضذ كِ افطبی هٌبست آًْب ثشای دستیبثی ثِ اسائِ هٌػ بًِ (دس چبسچَةّهبی اسائهِ
هٌػ بًِ) یب گوشاُكٌٌذُ ًجَدى غَستّبی هبلی (دس چبسچَةّبی سػبیت) ؾشٍسی ثبضذ .قجق ثٌهذ ،18
حسبثشس هلضم ثِ ًتیزِگیشی دس هَسد ٍرَد یب ًجَد ایٌگًَِ هَاسد اثْبم ثب اّویت است ،غشفٌظش اص ایٌکهِ
آیب چبسچَة گضاسضگشی هبلی هشثَـ آى سا تؼشیف هیكٌذ یب خیش ٍ دس غَست اسائهِ تؼشی هی اص اثْهبم
ثب اّویتً ،حَُ تؼشیف آى دس چبسچَة هزكَس چگًَِ است.
ت .22-قجق ثٌذ  ،19حسبثشس هلضم ثِ تؼییي ایي هَؾَع است كِ آیب اقالػبت افطب ضذُ دس غَستّهبی ههبلی،
هسبئل هكشحضذُ دس ثٌذ  19سا پَضص هی دّذ یب خیهشّ .وچٌهیي حسهبثشس ثبیهذ هطهخع كٌهذ كهِ آیهب
اقالػبت افطبضذُ دس هَسد اثْبم ثباّویت ثب تَرِ ثِ الضاهبت چبسچَة گضاسضگشی هبلی هشثَـ ك بیهت
داسد یب خیش.
ك بيت افطب در مًارد كٍ يجًد ايىهًوٍ رييذادَب يب ضرايط مطخع ضذٌ است ،امب اثُبمي ثباَميت يجًد وذارد ر

 9ثىذ )15

ت –  .23حتی دس هَاسدی كِ ّیچگًَِ اثْبم ثباّویتی ٍرَد ًهذاسد ،حسهبثشس قجهق ثٌهذ  21ثبیهذ ایهي هَؾهَع سا
هَسد ثشسسهی قهشاس دّهذ كهِ آیهب ثهش هجٌهبی الضاههبت چهبسچَة گضاسضهگشی هشثهَـ ،افطهبی كهبفی دس
غَستّبی هبلی دس خػَظ سٍیذادّب یب ضشایكی كِ هیتَاًٌذ تشدیهذ ػوهذُ ًسهجت ثهِ تَاًهبیی ٍاحهذ
تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌٌذ ،غَست گشفتِ است یب خیش .دس چبسچَة گضاسضگشی ههبلی هشثهَـ،
هوکي است افطبی هَاسد صیش الضاهی ضذُ ثبضذ:
 سٍیذادّب یب ضشایف اغلی،
 اسصیبثی هذیشاى ارشایی اص هیضاى اّویت سٍیذادّب یب ضشایف هزكَس دس استجبـ ثب تَاًبیی ٍاحذ تزهبسی
دس ای بی تؼْذاتص،
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 ثشًبهِّبی هذیشاى ارشایی ثشای كبّص احش سٍیذادّب یب ضشایف هزكَس ،یب
 قؿبٍتّبی ػوذُ هذیشاى ارشایی كِ دس ساستبی اسصیبثی تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثِ اداهِ فؼبلیت اًزهبم
ضذُ است.
ثبر وتيجٍگير َب

حسبثرس ثر گسارش ي

مىبست وجًدن ثکبرگير مجىب حسبثذار تذايم فعبليت ر

 9ثىذ )10

ت–  .24اگش غَستّبی هبلی ثب ثکبسگیشی هجٌهبی حسهبثذاسی تهذاٍم فؼبلیهت تْیهِ ضهذُ ثبضهذ ،اههب ثهِ قؿهبٍت
حسبثشس ،ثکبسگیشی آى دس تْیِ غَستّبی هبلی هٌبست ًجبضذ ،حسبثشس ثبیذ ًسهجت ثهِ غهَستّهبی
هبلی ًظش هشدٍد اظْبس كٌذ ،غشفٌظش اص ایٌکِ دس خػَظ هٌبست ثهَدى ثکهبسگیشی ایهي فهشؼ ،افطهبی
هٌبسجی دس غَستّبی هبلی غَست گشفتِ است یب خیش.
ت–  .25دس هَاسدی كِ است بدُ اص هجٌبی حسهبثذاسی تهذاٍم فؼبلیهت دس ضهشایف هَرهَد هٌبسهت ًیسهت ،ههذیشاى
ارشایی هلضم ثِ تْیِ غَستّبی هبلی ثش اسبس هجٌبی ربیگضیي (هبًٌذ هجٌبی تػ یِ) هیثبضهٌذ .دس چٌهیي
ضشایكی اگش حسبثشس چٌیي ًتیزِگیشی كٌذ كِ هجٌهبی حسهبثذاسی رهبیگضیي دس ضهشایف هَرهَد قبثهل
پزیشش است ،حسبثشس هیتَاًذ حسبثشسی غَستّبی هبلی تْیِ ضذُ ثب ثکبسگیشی هجٌهبی حسهبثذاسی
ربیگضیي سا اًزبم دّذ .حسبثشس هوکي اسهت ثتَاًهذ ًسهجت ثهِ غهَستّهبی ههبلی یبدضهذُ ،اظْهبسًظش
تؼذیلًطذُ اسائِ كٌذ ،هطشٍـ ثِ ایٌکِ افطبی كبفی دس هَسد هجٌهبی حسهبثذای ثکبسگشفتهِضهذُ دس تْیهِ
غَستّبی هبلی ،غَست گشفتِ ثبضذ ،اهب هوکي است افضٍدى یک ثٌذ تأكیذ ثهش هكلهت خهبظ سا قجهق
استبًذاسد  716دس گضاسش حسبثشس ؾشٍسی ثذاًذ تب ثِ ایي ٍسهیلِ تَرهِ اسهت بدُكٌٌهذگبى سا ثهِ هجٌهبی
حسبثذاسی ربیگضیي ٍ دالیل ثکبسگیشی آى رلت كٌذ.
مىبست ثًدن ثکبرگير
ر

مجىب

حسبثذار

تذايم فعبليت عيي رغم يجًد ضرايطي كٍ اثُبمي ثباَميت در مًرد تذايم فعبليت يجتًد دارد

 9ثىذَب  11ي )12

ت –  .26تطخیع اثْبم ثباّویت ،هسئلِای هْن ثشای دسک غَستّبی هبلی تَسهف اسهت بدُكٌٌهذگبى ههیثبضهذ.
اختػبظ ثخص رذاگبًِای اص گضاسش حسبثشس ثهشای اضهبسُ ثهِ ایهي ٍاقؼیهت كهِ اثْهبهی ثباّویهت دس
استجبـ ثب تذاٍم فؼبلیت ٍرَد داسد ،است بدُكٌٌذگبى سا ًسجت ثِ ایي ضشایف ّطیبس هیكٌذ.
ت .27-دس پیَست ایي استبًذاسد ،هخبلّبیی تطشیحی اص گضاسش حسبثشس دس استجبـ ثب تذاٍم فؼبلیهت اسائهِ ضهذُ
است.
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ت .28-دس ثٌذ  ،22حذاقل اقالػبتی كِ ثبیذ دس گضاسش حسهبثشس دس ّهش یهک اص ضهشایف تَغهیف ضهذُ اسائهِ
ضَد ،هطخع گشدیذُ است .حسبثشس هیتَاًذ اقالػبت ثیطتشی سا ثشای تکویل اقالػبت هزكَس اسائهِ
كٌذ تب ثِ ػٌَاى هخبل ثتَاًذ هَاسد صیش سا تَؾیح دّذ:
 ایٌکِ ٍرَد اثْبهی ثباّویت ثشای دسک غَستّبی ههبلی تَسهف اسهت بدُكٌٌهذگبى ،هسهئلِای هْهن
تلصی هیضَد ،9یب
 ایٌکِ ثب ایي هسئلِ چگًَِ دس حسبثشسی ثشخَسد ضذُ است (سک :ثٌذ ت)1-

صورتهای هبلی (سک :ثٌذ )22

افطبی كبفی اثْبم ثباّویت دس
ت–  .29هخبل تطشیحی  1پیَست ایي استبًذاسدً ،وًَِای اص گضاسش حسبثشس ثشای ههَاسدی اسهت كهِ حسهبثشس
ضَاّذ حسبثشسی كبفی ٍ هٌبست دس هَسد هٌبست ثَدى ثکبسگیشی هجٌهبی حسهبثذاسی تهذاٍم فؼبلیهت دس
تْیِ غَستّبی هبلی تَسف هذیشاى ارشایی كست كشدُ است ،اهب اثْبهی ثب اّویت دس خػهَظ تهذاٍم
فؼبلیت ٍرَد داسد كِ افطبی كبفی آى دس غَستّبی هبلی غَست گشفتِ اسهت .دس پیَسهت اسهتبًذاسد
( 711تزذیذ ًظشضذُ ،)...هخبلّبیی تطشیحی اص رولِثٌذیّهبی قبثهل اسهت بدُ دس گهضاسش حسهبثشس دس
توبم ٍاحذّبی تزبسی ثِ هٌظَس تَغیف هسؤلیت ّیئت هذیشُ ٍ حسهبثشس دس استجهبـ ثهب تهذاٍم فؼبلیهت
اسائِ ضذُ است.

كبفی ًجَدى افطبی اثْبم ثب اّویت ًسجت ثِ تذاٍم فؼبلیت دس غَستّبی هبلی
ت–  .31هخبلّبی تطشیحی  3 ٍ 2پیَسهت ایهي اسهتبًذاسد ،ضهبهل هخهبلّهبیی اص گهضاسش حسهبثشس ثهِ تشتیهت ثهب
اظْبسًظش هطشٍـ ٍ اظْبسًظشهشدٍد -دس هَاسدی است كِ حسبثشس ضَاّذ حسبثشسهی كهبفی ٍ هٌبسهت
دسثبسُ هٌبست ثَدى ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت دس تْیِ غَستّبی هبلی تَسهف ههذیشاى
ارشایی كست كشدُ است ،اهب افطبی كبفی دس هَسد اثْبم ثباّویت غَست ًگشفتِ ثبضذ.
ت–  .31دس غَست ٍرَد هَاسد هتؼذد اثْبم كِ ثشای غَستّبی ههبلی ثهِ ػٌهَاى یهک هزوَػهِ ٍاحهذ ،ػوهذُ
هحسَة هیضًَذ ،هوکي است حسبثشس دس هَاسد ثسیبس ًبدس ،ػذم اظْبسًظش ًسجت ثِ غَستّبی ههبلی

 .9استاوذارد حسابرسی  ” ،726بىذَای تأویذ بر مطلب خاظ ي سایر بىذَای تًضیحی در گسارش حسابرس مستمل“ ،بىذ 4
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سا ثِ ربی دسد هكبلت ػٌَاىضذُ دس ثٌهذ  ،22هٌبسهت ثذاًهذ .دس اسهتبًذاسد ( 715تزذیهذ ًظهش ضهذُ،)...
سٌّوَدّبی الصم دس خػَظ ایي هَؾَع اسائِ ضذُ است.

اقالعسسبًی ثِ هشارغ ًظبستی (سک :ثٌذّبی )23 ٍ 22
ت– ٌّ .32گبهی كِ حسبثشس یک ٍاحذ تزبسی ،اضبسُ ثِ هسهبئل ههشتجف ثهب تهذاٍم فؼبلیهت سا دس گهضاسش خهَد
ؾشٍسی تلصی هیكٌذ ،هوکي است حسبثشس ٍظی ِ اقالعسسبًی ثِ هشارغ ًظبستی هشثَـ سا ًیهض دس ایهي
صهیٌِ قجق قَاًیي ٍ هصشسات ثِ ػْذُ داضتِ ثبضذ.

ػذم توبیل هذیشاى ارشایی ثشای اسصیبثی تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثهِ اداههِ فؼبلیهت یهب گسهتشش دٍسُ تحهت
پَضص اسصیبثی
ت–  .33دس ثشخی هَاسد ،هوکي است حسبثشس ثش ایي ثبٍس ثبضذ كِ ثبیذ اص هذیشاى ارشایی دسخَاسهت كٌهذ كهِ
تَاًبیی ٍاحذ تزبسی ثشای تذاٍم فؼبلیهت سا اسصیهبثی كٌٌهذ یهب دٍسُ تحهت پَضهص اسصیهبثی سا گسهتشش
دٌّذ .اگش هذیشاى ارشایی توبیلی ثِ اًزبم ایي كبس ًذاضتِ ثبضٌذ ،هوکي است اسائِ اظْبس ًظش هطهشٍـ یهب
ػذم اظْبسًظش دس گضاسش حسبثشس هٌبست ثبضذ ،صیشا كست ضَاّذ حسبثشسی كهبفی ٍ هٌبسهت دسثهبسُ
ثکبسگیشی هجٌبی حسبثذاسی تذاٍم فؼبلیت دس تْیِ غَستّبی هبلی تَسف هذیشاى ارشاییً ،ظیش ثشًبههِ-
ّبی هذیشاى ارشایی دس ایي خػَظ یب ٍرَد ػَاهل تخ یفدٌّذُ ،هصذٍس ًیست.
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پيًست9

(ر.ن :بىذ ت 27-ي بىذَای ت 29-ي ت)32-
مثالَای تطریحی از گسارش حسابرس در ارتباط با تذايم فؼالیت
هخبل تطشیحی  :1گضاسش حسبثشس ثب اظْبسًظش تؼذیلًطذُ دس هَاسدی كِ حسبثشس ثِ ایهي ًتیزهِ سسهیذُ
است كِ اثْبهی ثب اّویت دس خػَظ تذاٍم فؼبلیت ٍرهَد داسد ٍ افطهبی كهبفی ایهي هَؾهَع دس
غَستّبی هبلی غَست گشفتِ است.
هخبل تطشیحی  :2گضاسش حسبثشس ثب اظْبسًظش هطشٍـ دس هَاسدی كِ حسبثشس ثِ ایي ًتیزِ سسیذُ است
كِ اثْبهی ثباّویت دس خػَظ تذاٍم فؼبلیهت ٍرهَد داسد ٍ غهَستّهبی ههبلی ثهِ دلیهل افطهبی
ًبكبفی ایي اثْبم ،تحشیف ضذُ است.
هخبل تطشیحی  :3گضاسش حسبثشس ثب اظْبسًظش هشدٍد دس هَاسدی كِ حسبثشس ثِ ایي ًتیزِ سسهیذُ اسهت
كِ اثْبهی ثب اّویت ٍ فشاگیش (اسبسی) ٍرَد داسد ٍ دس غَستّبی هبلی ،افطبی كبفی دس استجهبـ
ثب آى اثْبم غَست ًگشفتِ است.
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هخبل تطشیحی  -1گضاسش حسبثشس ثب اظْبسًظش تؼذیلًطذُ دس هَاسدی كِ حسبثشس ثِ ایي ًتیزهِ سسهیذُ
است كِ اثْبهی ثب اّویت دس خػَظ تذاٍم فؼبلیت ٍرهَد داسد ٍ افطهبی كهبفی ایهي هَؾهَع دس
غَستّبی هبلی غَست گشفتِ است.
ه شٍؾبت:


هزوَػِ كبهل غَستّبی هبلی یک ضشكت پزیشفتِضذُ دس ثَسس كِ اص یهک چهبسچَة اسائهِ هٌػه بًِ
است بدُ هیكٌذ ،حسبثشسی ضذُ است .حسبثشسی هزكَس ،حسبثشسی گشٍُ ًیست (یؼٌهی اسهتبًذاسد  611دس
ایي حسبثشسی كبسثشدی ًذاسد).



غَستّبی هبلی تَسف ّیئت هذیشُ ضشكت قجق اسهتبًذاسدّبی حسهبثذاسی (یهک چهبسچَة ثهب هصبغهذ
ػوَهی) تْیِ ضذُ است.



هسئَلیتّبی ّیئت هذیشُ دس قجبل غَستّبی هبلی قجق استبًذاسد  211دس قشاسداد حسبثشسی تَغیف ضذُ است.



حسبثشس ثش اسبس ضَاّذ حسبثشسی كست ضذُ ثِ ایي ًتیزِ سسیذُ است كِ اظْبس تؼذیلًطذُ هٌبست است.



الضاهبت اخالقی هشثَـ ،كِ دس حسبثشسی ثکبس سفتِ است ،آییي سفتهبس حشفهِای ربهؼهِ حسهبثذاساى سسهوی
05

ایشاى است.


حسبثشس ثش اسبس ضَاّذ كست ضذُ ثِ ایي ًتیزِ سسیذُ است اثْبهی ثباّویهت دس استجهبـ ثهب سٍیهذادّب یهب
ضشایكی كِ هیتَاًذ تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ضشكت ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌذٍ ،رَد داسد .افطبی
كبفی اثْبم ثباّویت دس غَستّبی هبلی غَست پزیشفتِ است.



هسبئل ػوذُ حسبثشسی قجق استبًذاسد  711اقالعسسبًی ضذُ است.



حسبثشس پیص اص تبسیخ گضاسش خَد ،سبیش اقالػبت سا كست كشدُ ٍ تحشیف ثب اّویتی سا دس آى هطبّذُ
ًکشدُ است.



حسبثشس ،ػالٍُ ثش حسبثشسی غَستّبی هبلی ،هسئَلیتّبی گضاسضگشی دیگشی ًیض قجق قَاًیي ثِ ػْذُ داسد.

 .12بذیُی است در غًرتیىٍ حسابرسی ياحذ تجاری تًسط سازمان حسابرسی اوجام ضًد ،بٍ آییه رفتار حرفٍای س ازمان حسابرس ی
اضارٌ میضًد.
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گسارش حسبثرس مستال
ثٍ مجمع عمًمي عبد

غبحجبن سُبم ضركت ومًوٍ سُبمي عبم)

گسارش وسجت ثٍ غًرتَب

مبلي

اظُبروظر

غَستّبی ههبلی ضهشكت ًوًَهِ (سهْبهی ػهبم) ضهبهل غهَست ٍؾهؼیت ههبلی ثهِ تهبسیخ  29اسه ٌذ ٍ 14×2
غَستّبی سَد ٍ صیبى ،سَد ٍ صیبى ربهغ ،ترییشات دس حصَق هبلکبًِ ٍ ،رشیبىّهبی ًصهذی ثهشای سهبل ههبلی
هٌتْی ثِ تبسیخ هضثَس ٍ ،یبدداضتّبی تَؾیحی  1تب  ...تَسف ایي هؤسسِ ،حسبثشسی ضذُ است.
ثهِ ًظهش ایهي هؤسسهِ ،غهَستّههبی ههبلی یهبد ضهذٍُ ،ؾهؼیت هههبلی ضهشكت ًوًَهِ (سهْبهی ػهبم) دس تههبسیخ
 29اس ٌذ  ٍ ،14×2ػولکشد هبلی ٍ رشیبىّبی ًصذی آى سا ثشای سبل هبلی هٌتْی ثِ تبسیخ هضثَس ،اص توهبم
رٌجِّبی ثباّویت ،قجق استبًذاسدّبی حسبثذاسی ،ثِ ًحَ هٌػ بًِ ًطبى هیدّذ.
مجىب اظُبروظر

حسبثشسی ایي هؤسسِ قجق استبًذاسدّبی حسبثشسی اًزهبم ضهذُ اسهت .هسهئَلیتّهبی هؤسسهِ قجهق ایهي
استبًذاسد ّب دس ثخص هسئَلیتّبی حسبثشس دس حسبثشسی غَستّبی ههبلی تَغهیف ضهذُ اسهت .ایهي
هَسسِ قجق الضاهبت آییي سفتبس حشفِای ربهؼِ حسبثذاساى سسوی ایشاى ،هستصل اص ضشكت ًوًَِ (سهْبهی
ػبم) ثَدُ ٍ سبیش هسئَلیتّبی اخالقی خَد سا قجق الضاهبت هزكَس اًزبم دادُ است .ایهي هَسسهِ اػتصهبد
داسد كِ ضَاّذ حسبثشسی كستضذُ ثِ ػٌَاى هجٌبی اظْبسًظش حسبثشس كبفی ٍ هٌبست است.
اثُبم ثب اَميت در ارتجبط ثب تذايم فعبليت

ًظش هزوغ ػوَهی غبحجبى سْبم سا ثِ یبدداضت تَؾیحی  ....غَستّبی هبلی رلت هیًوبیهذ كهِ ًطهبى
هیدّذ صیبى خبلع ضشكت ًوًَِ (سْبهی ػبم) ثشای سبل هبلی هٌتْی ثِ  29اس ٌذ  14×2ثشاثهش  ...هیلیهَى
سیبل ثَدُ ٍ دس آى تبسیخ ثذّیّبی ربسی ضشكت هجلغ  ...هیلیَى سیهبل ثیطهتش اص داسایهیّهبی رهبسی آى
استّ .وبىگًَِ كِ دس یبدداضت تَؾیحی  ....غَستّبی هبلی ثیبى ضذُ است ایي سٍیهذادّب یهب ضهشایف
ّوشاُ ثب سبیش هسبئل هكشح ضذُ دس یبدداضت هزكَس ًطبى هیدّذ كِ اثْبهی ثباّویت ٍرَد داسد كِ هی-
تَاًذ تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ضشكت ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌذ .اظْبسًظش هؤسسِ دس احش ه بد ایهي
ثٌذ ،تؼذیل ًطذُ است.
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هٌظَس اص هسبئل ػوذُ حسبثشسی ،هسبئلی است كِ ثِ قؿبٍت حشفِای حسبثشس ،دس حسبثشسی غَستّهبی ههبلی
دٍسُ ربسی ،داسای ثیطتشیي اّویت ثَدُ است .ایي هسبئل دس چبسچَة حسبثشسی غَستّبی هبلی ثِ ػٌَاى یک
هزوَػِ ٍاحذ ٍ ،ثِ هٌظَس اظْبسًظش ًسجت ثِ آًْب ،هَسد تَرِ قشاس گشفتِ است ٍ ،اظْبسًظش رذاگبًِای ًسهجت ثهِ
ایي هسبئل اسائِ ًویضَد .ػالٍُ ثش هسئلِ هكشحضذُ دس ثخص اثْبم ثب اّویت دس استجبـ ثب تذاٍم فؼبلیت ،هسبئل صیش
ثِ ػٌَاى هسبئل ػوذُ حسبثشسی كِ دس گضاسش حسبثشس اقالعسسبًی هیضَد ،تؼییي ضذُاًذ:
[دس ایي قسوتّ ،ش یک اص هسبئل ػوذُ حسبثشسی قجق استبًذاسد 711تَغیف هیضَد]
سبير ارالعبت

[گضاسضگشی دس هَسد سبیش اقالػبت قجق الضاهبت گضاسضگشی استبًذاسد ( 721تزذیذًظش ضذُ  )...اًزبم هیضهَد-
ثِ هخبل تطشیحی  1دس پیَست  2استبًذاسد ( 721تزذیذًظشضذُ  )...هشارؼِ ضَد].
مسئًليت َيئت مذيرٌ در قجبل غًرتَب مبلي

[دس ایي خػَظ ،گضاسضگشی قجق استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظش ضذُ )...اًزبم هیضَد -ثِ هخبل تطشیحی  1هٌهذسد
دس استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظش ضذُ )...هشارؼِ ضَد] .
مسئًليتَب حسبثرس در حسبثرسي غًرتَب مبلي

[دس ایي خػَظ ،گضاسضگشی قجق استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظش ضذُ )...اًزبم هیضَد -ثِ هخبل تطشیحی  1هٌهذسد
دس استبًذاسد  711هشارؼِ ضَد].
گسارش در مًرد سبير السامبت قبوًوي ي مارراتي

[دس ایي خػَظ،گضاسضگشی قجق استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظش ضذُ )...اًزبم هیضَد -ثِ هخبل تطهشیحی  1هٌهذسد
دس استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظش ضذُ )...هشارؼِ ضَد].
ًبم هذیش هسئَل كبس ٍ ضشیک یب فشد ٍارذ ضشایف دیگشی دس هَسسِ

[اهؿبی هذیش هسئَل كبس ٍ ضشیک یب فشد ٍارذ ضشایف دیگشی دس هَسسِ]
[تبسیخ گضاسش حسبثشس]
[ًطبًی حسبثشسه هؼوَالً دس سشثشگ هؤسسِ حسبثشسی دسد هیضَد]
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هخبل تطشیحی -2گضاسش حسبثشس ثب اظْبسًظش هطشٍـ دس هَاسدی كِ حسبثشس ثِ ایي ًتیزِ سسیذُ است
كِ اثْبهی ثباّویت دس خػَظ تذاٍم فؼبلیهت ٍرهَد داسد ٍ غهَستّهبی ههبلی ثهِ دلیهل افطهبی
ًبكبفی ایي اثْبم ،تحشیف ضذُ است.
مفريضات:
 هزوَػِ كبهل غَستّبی هبلی یک ضشكت پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس كِ اص یک چهبسچَة اسائهِ هٌػه بًِ
است بدُ هیكٌذ ،حسبثشسی ضذُ است .حسبثشسی هزكَس ،حسبثشسی گشٍُ ًیست (یؼٌهی اسهتبًذاسد  611دس
ایي حسبثشسی كبسثشدی ًذاسد).
 غَستّبی هبلی تَسف ّیئت هذیشُ ضشكت قجق اسهتبًذاسدّبی حسهبثذاسی (یهک چهبسچَة ثهب هصبغهذ
ػوَهی) تْیِ ضذُ است.
 هسئَلیتّبی ّیئت هذیشُ دس قجبل غَستّبی هبلی قجهق اسهتبًذاسد  211دس قهشاسداد حسبثشسهی تَغهیف
ضذُ است.
 الضاهبت اخالقی هشثَـ كِ دس حسبثشسی ثکبس سفتِ است ،آیهیي سفتهبس حشفهِای ربهؼهِ حسهبثذاساى سسهوی
ایشاى 11است.
 حسبثشس ثش اسبس ضَاّذ حسبثشسی كست ضذُ ثِ ایهي ًتیزهِ سسهیذُ اسهت كهِ اثْهبهی ثباّویهت دس استجهبـ ثهب
سٍیذادّب یب ضشایكی كِ هیتَاًٌذ تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ضهشكت ثهِ اداههِ فؼبلیهت ایزهبد كٌٌهذٍ ،رهَد
داسد .دس یبدداضت تَؾیحی ...غَستّبی هبلی ،ثِ هجلغ تسْیالت ههبلی دسیهبفتی ٍ سشسسهیذ تسهْیالت ههزكَس
اضبسُ ضذُ است .ثب ٍرَد ایي ،دس غَستّبی هبلی ثِ احهش افهضایص تسهْیالت ضهشكت یهب دستشسهی ضهشكت ثهِ
تسْیالت ثیطتش یب ایٌکِ چٌیي ٍؾؼیتی گَیبی اثْبهی ثباّویت است اضبسُای ًطذُ است.
 غَستّبی هبلی ثذلیل افطبی ًبكبفی اثْبم ثباّویت ،حبٍی تحشی ی ثهب اّویهت اسهت .ثهِ دلیهل ایٌکهِ احهش
افطبی ًبكبفی اثْبم ثباّویت ثش غَستّبی هبلی ثب اّویت ٍلی غیش فشاگیش اسهت ،اظْهبسًظش هطهشٍـ اسائهِ
ضذُ است.

 .11بذیُی است در غًرتیىٍ حسابرسی ياحذ تجاری تًسط سازمان حسابرسی اوجام ضًد ،بٍ آییه رفتار حرفٍای س ازمان حسابرس ی
اضارٌ میضًد.
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 هسبئل ػوذُ حسبثشسی قجق استبًذاسد  711اقالعسسبًی ضذُ است.
 هسئلِای كِ سجت اظْهبسًظش هطهشٍـ ًسهجت ثهِ غهَستّهبی ههبلی گهشٍُ ٍ ضهشكت ضهذُ اسهت” ،سهبیش
اقالػبت“ سا ًیض تحت تأحیش قشاس هیدّذ.
 حسبثشس ،ػالٍُ ثش حسبثشسی غَستّبی هبلی ،هسئَلیتّهبی گضاسضهگشی دیگهشی ًیهض قجهق قهَاًیي ثهِ
ػْذُ داسد.

گسارش حسبثرس مستال
ثٍ مجمع عمًمي عبد

غبحجبن سُبم ضركت ومًوٍ سُبمي عبم)

گسارش وسجت ثٍ غًرتَب

مبلي

اظُبروظر مطريط

غَستّبی هبلی ضشكت ًوًَِ(سْبهی ػبم) ضبهل غَست ٍؾؼیت هبلی ثِ تبسیخ  29اس ٌذ  ٍ 14×2غهَستّهبی
سَد ٍ صیبى ،سَد ٍ صیبى ربهغ ،ترییشات دس حصَق هبلکبًِ ٍ ،رشیبىّبی ًصذی ثهشای سهبل ههبلی هٌتْهی ثهِ تهبسیخ
هضثَس ٍ ،یبدداضتّبی تَؾیحی  1تب  ...تَسف ایي هؤسسِ ،حسبثشسی ضذُ است.
ثِ ًظش ایي هؤسسِ ،ثِ استخٌبی آحبس هَسد هٌهذسد دس ثٌهذ هجهبًی اظْهبسًظش هطهشٍـ ،غهَستّهبی ههبلی یهبد ضهذُ،
ٍؾؼیت هبلی ضشكت ًوًَِ (سْبهی ػبم) دس تبسیخ  29اسه ٌذ  ٍ 14×2ػولکهشد ههبلی ٍ رشیهبىّهبی ًصهذی آى سا
ثشای سبل هبلی هٌتْی ثِ تبسیخ هضثَس ،اص توبم رٌجِّبی ثباّویت ،قجق استبًذاسدّبی حسهبثذاسی ،ثهِ ًحهَ هٌػه بًِ
ًطبى هیدّذ.
مجبوي اظُبروظر مطريط

دس یبدداضت تَؾیحی  ...غَستّبی هبلی ،سشسسیذ ٍ هجلغ تسْیالت هبلی افطب ضذُ است كِ هكبثق آى تسهْیالت
هبلی یبدضذُ دس تبسیخ  21اسدیجْطت  14×3ثبیذ ثبصپشداخت ضَد .ضشكت تب تبسیخ تْیِ ایي گضاسش ًتَاًستِ اسهت
تسْیالت هزكَس سا توذیذ كٌذ یب تسْیالت رذیذی سا ربیگضیي آى كٌذ .ایي ضشایف ًطبىدٌّذُ اثْهبهی ثباّویهت
است كِ هیتَاًذ تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ضشكت ثِ اداهِ فؼبلیت ایزبد كٌذ .افطبی كبفی ایهي هَؾهَع دس
غَستّبی هبلی غَست ًگشفتِ است.
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حسبثشسی ایي هؤسسِ قجق استبًذاسدّبی حسبثشسی اًزبم ضذُ است .هسئَلیتّبی هؤسسهِ قجهق ایهي اسهتبًذاسدّب
دس ثخص هسئَلیتّبی حسبثشس دس حسبثشسی غَستّبی هبلی تَغیف ضذُ است .ایي هؤسسِ قجق آیهیي سفتهبس
حشفِای حسبثذاساى سسوی ایشاى ،هستصل اص ضشكت ًوًَِ (سْبهی ػبم) است ٍ سبیش هسئَلیتّبی اخالقهی سا قجهق
ایي الضاهبت هزكَس اًزبم دادُ است .ایي هَسسِ اػتصبد داسد كهِ ضهَاّذ حسبثشسهی كسهتضهذُ ثهِ ػٌهَاى هجٌهبی
اظْبسًظشهطشٍـ كبفی ٍ هٌبست است.
سبير ارالعبت

[گضاسضهگشی دس ههَسد ”سهبیش اقالػههبت“ قجهق الضاههبت گضاسضهگشی اسههتبًذاسد ( 721تزذیهذًظش ضهذُ )...اًزههبم
هیضَد -ثِ هخبل تطشیحی  4دس پیَست  2استبًذاسد ( 721تزذیذًظش ضذُ )...هشارؼِ ضَد .آخشیي ثٌذ ثخص ”سبیش
اقالػبت“ دس هخبل تطشیحی  4ثشای تَغیف هسئلِ خبغی كِ هَرت اظْبسًظش هطشٍـ ضذُ ٍ ”سبیش اقالػبت“ سا
ًیض تحت تأحیش قشاس هیدّذ ،دسد ضذُ است].
مسبئل عمذٌ حسبثرسي

هٌظَس اص هسبئل ػوذُ حسبثشسی ،هسبئلی است كِ ثِ قؿبٍت حشفِای حسبثشس ،دس حسبثشسی غَستّهبی ههبلی
دٍسُ ربسی ،داسای ثیطتشیي اّویت ثَدُاًذ .ایي هسبئل دس چبسچَة حسبثشسی غَستّبی ههبلی ثهِ ػٌهَاى یهک
هزوَػِ ٍاحذ ٍ ،ثِ هٌظَس اظْبسًظش ًسجت ثهِ غهَستّهب ی ههبلی ،ههَسد تَرهِ ٍ سسهیذگی قهشاس گشفتهِ اسهت ٍ
اظْبسًظش رذاگبًِای ًسجت ثِ ایي هسبئل اسائِ ًوهی ضهَد .ػهالٍُ ثهش هسهبئل دسد ضهذُ دس ثخهص هجهبًی اظْهبسًظش
هطشٍـ ،هسبئل صیش ثِ ػٌَاى هسبئل ػوذُ حسبثشسی كِ دس گضاسش حسبثشس اقالعسسبًی هیضَد ،تؼییي ضذُاًذ:

[دس ایي قسوتّ ،ش یک اص هسبئل ػوذُ حسبثشسی قجق استبًذاسد  711تَغیف هیضَد].
مسئًليت َيئت مذيرٌ در قجبل غًرتَب مبلي

[دس ایي خػَظ ،گضاسضگشی قجق استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظش ضذُ )...اًزبم هیضَد -ثِ هخبل تطشیحی  1هٌهذسد
دس استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظش ضذُ )...هشارؼِ ضَد] .
مسئًليتَب حسبثرس در حسبثرسي غًرتَب مبلي

[دس ایي خػَظ ،گضاسضگشی قجق استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظش ضذُ )...اًزبم هیضَد -ثِ هخبل تطشیحی  1هٌهذسد
دس استبًذاسد  711هشارؼِ ضَد].
گسارش در مًرد سبير السامبت قبوًوي ي مارراتي

دس ایي خػَظ،گضاسضگشی قجق استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظش ضذُ )...اًزبم هیضَد -ثِ هخهبل تطهشیحی  1هٌهذسد
دس استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظش ضذُ )...هشارؼِ ضَد].
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ًبم هذیش هسئَل كبس ٍ ضشیک یب فشد ٍارذ ضشایف دیگشی دس هَسسِ

[اهؿبی هذیش هسئَل كبس ٍ ضشیک یب فشد ٍارذ ضشایف دیگشی دس هَسسِ]
[تبسیخ گضاسش حسبثشس]
[ًطبًی حسبثشسه هؼوَالً دس سشثشگ هؤسسِ حسبثشسی دسد هیضَد]
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هخبل تطشیحی  - 3گضاسش حسبثشس ثب اظْبسًظش هشدٍد دس هَاسدی كِ حسبثشس ثِ ایي ًتیزِ سسیذُ است
كِ اثْبهی ثب اّویت ٍ فشاگیش (اسبسی) ٍرَد داسد ٍ دس غَستّبی هبلی ،افطبی كبفی دس استجهبـ
ثب آى اثْبم غَست ًگشفتِ است.
ه شٍؾبت:


هزوَػِ كبهل غَستّبی هبلی یک ضشكت غیشثَسسی كِ اص یک چهبسچَة اسائهِ هٌػه بًِ اسهت بدُ
هیكٌذ ،حسبثشسی ضذُ است .حسبثشسی هزكَس ،حسبثشسی گشٍُ ًیسهت (یؼٌهی اسهتبًذاسد  611دس ایهي
حسبثشسی كبسثشد ًذاسد).



غَستّبی هبلی تَسف ّیئت هذیشُ ضشكت قجق استبًذاسدّبی حسبثذاسی (یک چبسچَة ثهب هصبغهذ
ػوَهی) تْیِ ضذُ است.



هسئَلیتّهبی ّیئهت ههذیشُ دس قجهبل غهَستّهبی ههبلی قجهق اسهتبًذاسد  211دس قهشاسداد حسبثشسهی
تَغیف ضذُ است.



الضاهبت اخالقی هشثَـ كِ دس حسبثشسی ثکبس سفتهِ اسهت ،آیهیي سفتهبس حشفهِای ربهؼهِ حسهبثذاساى سسهوی
01

ایشاى است.


حسبثشس ثش اسبس ضَاّذ حسبثشسی كست ضذُ ثهِ ایهي ًتیزهِ سسهیذُ اسهت كهِ اثْهبهی ثباّویهت دس
استجبـ ثب سٍیذادّب یب ضشایكی كِ هوکي است تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًهبیی ضهشكت ثهِ اداههِ فؼبلیهت
ایزبد كٌذٍ ،رَد داسد ٍ ضشكت دس آستبًِ ٍسضکستگی است .افطبی الصم دس استجبـ ثب اثْبم ثباّویت دس
غَستّبی هبلی غَست ًگشفتِ است .اص آًزبكِ احش حزف ایي اقالػبت ثش غَستّبی ههبلی ثباّویهت
ٍ فشاگیش (اسبسی) است اظْبسًظش هشدٍد اسائِ هیضَد.



حسبثشس هلضم ثِ اقالعسسبًی هسبئل ػوذُ حسبثشسی قجق استبًذاسد ً 711یست ٍ قػذ اًزبم ایهي كهبس
سا ًذاسد.



هَؾَػی كِ سجت اظْبسًظش هشدٍد ًسجت ثِ غَستّبی هبلی ضذُ است” ،سبیش اقالػبت“ سا ًیض تحهت تهأحیش
قشاس هیدّذ.



حسبثشس ،ػالٍُ ثش حسبثشسی غَستّبی هبلی ،هسئَلیتّبی گضاسضگشی دیگشی ًیض قجق قَاًیي ثِ ػْذُ داسد.

 .12بذیُی است در غًرتیىٍ حسابرسی ياحذ تجاری تًسط سازمان حسابرسی اوجام ضًد ،بٍ آییه رفتار حرفٍای س ازمان حسابرس ی
اضارٌ میضًد.
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تجذيذ وظر ضذٌ ) ....
گسارش حسبثرس مستال
ثٍ مجمع عمًمي عبد

غبحجبن سُبم ضركت ومًوٍ سُبمي بظ)

گسارش وسجت ثٍ غًرتَب

مبلي

اظُبروظر مرديد

غَستّهبی ههبلی ضهشكت ًوًَهِ (سهْبهی خهبظ) ضهبهل غهَست ٍؾهؼیت ههبلی ثهِ تهبسیخ  29اسه ٌذ ٍ 14×2
غَستّبی سَد ٍ صیبى ،سَد ٍ صیبى ربهغ ،ترییشات دس حصَق هبلکبًِ ٍ ،رشیبىّبی ًصذی ثشای سبل هبلی هٌتْهی
ثِ تبسیخ هضثَس ٍ ،یبدداضتّبی تَؾیحی  1تب  ...تَسف ایي هؤسسِ ،حسبثشسی ضذُ است.
ثِ ًظش ایي هؤسسِ ،ثِ دلیل اسبسی ثَدى اقالػبت افطب ًطذُ ثِ ضشح هٌهذسد دس ثخهص هجهبًی اظْهبس ًظهش ههشدٍد،
غَستّبی هبلی یبد ضذٍُ ،ؾؼیت هبلی ضشكت ًوًَِ دس تبسیخ  29اس ٌذ  ٍ ،14×2ػولکشد هبلی ٍ رشیهبىّهبی
ًصذی آى سا ثشای سبل هبلی هٌتْی ثِ تبسیخ هضثَس قجق استبًذاسدّبی حسبثذاسی ،ثِ ًحَ هٌػ بًِ ًطبى ًویدّذ.
مجبوي اظُبر وظر مرديد

سشسسیذ تسْیالت هبلی ضشكت فشا سسیذُ است ٍ ثبیذ دس تبسیخ  29اس ٌذ  14×2ثبصپشداخت ههیگشدیهذ .ضهشكت
ًتَاًستِ است تسْیالت سا توذیذ یب تزذیذ كٌذ ٍ دس حبل ثشسسهی ٍسضکسهتگی اسهت .ایهي ٍؾهؼیت ًطهبىدٌّهذُ
ٍرَد اثْبهی اسبسی است كِ هیتَاًذ تشدیذی ػوذُ ًسجت ثِ تَاًبیی ضشكت ثِ اداهِ فؼبلیت ایزهبد كٌهذ .افطهبی
كبفی ایي هَؾَع دس غَستّبی هبلی غَست ًگشفتِ است.
حسبثشسی ایي هؤسسِ قجق استبًذاسدّبی حسبثشسی اًزبم ضذُ اسهت .هسهئَلیتّهبی هؤسسهِ قجهق اسهتبًذاسدّبی
هزكَس دس ثخص هسئَلیتّبی حسبثشس دس حسبثشسی غَستّبی هبلی ثیبى ضذُ است .ایي هؤسسِ قجق الضاههبت
آییي سفتبس حشفِای ربهؼِ حسبثذاساى سسوی ایشاى ،هستصل اص ضشكت ًوًَِ ثَدُ ٍ سبیش هسهئَلیتّهبی اخالقهی سا
قجق الضاهبت هزكَس اًزبم دادُ است .ایي هَسسِ اػتصبد داسد كِ ضهَاّذ حسبثشسهی كسهتضهذُ ثهِ ػٌهَاى هجٌهبی
اظْبسًظش هشدٍد ،كبفی ٍ هٌبست است.
سبير ارالعبت

[گضاسضهگشی دس ههَسد ”سهبیش اقالػههبت“ قجهق الضاههبت گضاسضهگشی اسههتبًذاسد ( 721تزذیهذًظش ضهذُ )...اًزههبم
هیضَد -ثِ هخبل تطشیحی  5دس پیَست  2استبًذاسد ( 721تزذیذًظش ضذُ )...هشارؼِ ضَد .آخشیي ثٌذ ثخص ”سبیش
اقالػبت“ دس هخبل تطشیحی  5ثشای تَغیف هَؾَع خبغی كِ هَرت اظْبسًظش هشدٍد ضذُ ٍ ”سهبیش اقالػهبت“
سا ًیض تحت تأحیش قشاس هیدّذ ،دسد ضذُ است].
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تدايم فعاليت
تجذيذ وظر ضذٌ ) ....
مسئًليتَب َيئت مذيرٌ در قجبل غًرتَب مبلي

[دس ایي خػَظ ،گضاسضگشی قجق استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظشضذُ  )...اًزبم هیضَد -ثِ هخبل تطشیحی  1هٌهذسد
دس استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظشضذُ  )...هشارؼِ ضَد] .
مسئًليتَب حسبثرس ثرا حسبثرسي غًرتَب مبلي

[دس ایي خػَظ ،گضاسضگشی قجق استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظشضذُ  )...اًزبم هیضَد -ثِ هخبل تطشیحی  1هٌهذسد
دس استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظشضذُ  )...هشارؼِ ضَد] .
گسارش در مًرد سبير السامبت قبوًوي ي مارراتي

[دس ایي خػَظ ،گضاسضگشی قجق استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظشضذُ  )...اًزبم هیضَد -ثِ هخبل تطشیحی  1هٌهذسد
دس استبًذاسد ( 711تزذیذ ًظشضذُ  )...هشارؼِ ضَد] .
ًبم هذیش هسئَل كبس ٍ ضشیک یب فشد ٍارذ ضشایف دیگشی دس هَسسِ

[اهؿبی هذیش هسئَل كبس ٍ ضشیک یب فشد ٍارذ ضشایف دیگشی دس هَسسِ]
[تبسیخ گضاسش حسبثشس]
[ًطبًی حسبثشسه هؼوَالً دس سشثشگ هؤسسِ حسبثشسی دسد هیضَد]
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