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 کلیات
. هدف این دستورالعمل، ایجاد هماهنگی در نحوه تهیه و ارائه گزارش حسابرس مســتقل و بــازرس قــانونی  1

در مورد حسابرسی صورتهاي مالی یک واحـد تجـاري، صورتهاي مالی تلفیقی و جداگانه واحد تجاري  
  یــژه حسابرســی بــه و اســتانداردهاي    بــر اســاس تجــاري،    و صــورتهاي مــالی مجموعــه و جداگانــه واحــد 

و   اظهــارنظر "  ، "ت یــ فعال   تــداوم "به ترتیب تحــت عنــاوین  720و  706، 705، 701، 700، 570استانداردهاي 
در گــزارش حســابرس    ی مســائل عمــده حسابرســ   ی رســان اطالع "  ، "ی مــال  ي صــورتها نسبت بــه  ي گزارشگر 

تاکید بر مطلب خاص و ســایر    ي بندها "  ، "مستقل   حسابرس   گزارش   در   شده   ل ی تعد   ي اظهارنظرها "  ، "مستقل 
 است.   "حسابرس در قبال سایر اطالعات   هاي مسئولیت   "و   "بندهاي توضیحی در گزارش حسابرس مستقل 

 
  بــه   د یــ با   اســت،   نشــده   ی نــ ی ب ش ی پ   دســتورالعمل   ن یــ برخورد شود که در ا   ی چنانچه در عمل به موضوعات مهم   . 2

 . شود   رجوع   ی فن  ته ی کم 
 
  م ی ابــراه   ، یــی رزا ی م ی عل   ی مجتبــ   ، ي اســد   ی مرتضــ   ان یــ (آقا   ی حسابرســ   ســازمان   ی فنــ   کمیتــه   محتــرم   ي اعضــا   از .  3

  ن ی همچنــ   و )  ي د یــ حم   الهام   و   ی رحمان  مه ی حل  ان، ی عسکر  هاله  ها خانم  و  مهام  هان ی ک  ، ی کرم  حسن  پژوه، نعمت 
  مشــارکت   دســتورالعمل  ن یــ ا  ه یــ ته  در  کــه  ی فنــ  تــه ی کم  ی فرعــ  کارگروه  محترم  اعضاي  ي فوداز  د ی حم  ي آقا 

 . شود ی م  ي سپاسگزار  ، اند داشته 
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 عنوان

عنوان    . 4 700  -21 باید  قانونی گزارش  بازرس  و  مستقل  حسابرس  گزارش   گزارش  از  تا  باشد  هاي  داشته 
متمایز   صادر قانونی هنگامی درج می شده توسط دیگران  بازرس  عبارت  شود که حسابرس شود. 

اصالحیه قانون تجارت، به عنوان بازرس قانونی، انتخاب شده باشد. ضمنا نام واحد    144طبق ماده  
 شود. تجاري طبق اساسنامه آن درج می 

 مخاطب 

شده    .5 700  -22 مشخص  حسابرسی  قرارداد  یا  مقررات،  قوانین،  در  است  ممکن  حسابرس  گزارش  مخاطب 
اشخاصی   معموال  حسابرس  گزارش  مخاطب  آنها    باشندمی باشد.  استفاده  براي  گزارش  این  که 

است که صورتهاي مالی آن    واحد تجاري شود و غالبا مجمع عمومی عادي صاحبان سهام  می  تهیه
 حسابرسی شده است. 

 گزارش حسابرسی صورتهاي مالی 

 اظهارنظر

23-  700 
24-  700 
16-705 

گزارش حسابرس، باید اظهارنظر حسابرس درج شود و عنوان آن بخش باید از  . در نخستین بخش  6
می   اظهارنظر تعدیل  را  خود  اظهارنظر  حسابرس  که  مواردي  در  از  باشد.  مورد  حسب  باید  کند 

کند.  استفاده  اظهارنظر  بخش  براي  اظهارنظر  عدم  یا  مردود  اظهارنظر  مشروط،  اظهارنظر  عناوین 
استفاده براي  این موضوع  باعث شفاف شدن  اظهارنظر،  بخش  عنوان  میتعدیل  شود که کنندگان 

 دهد.نوع تعدیل را نیز نشان می همزمان دیل شده است و اظهارنظر حسابرس تع
 زیر باشد:   مواردبخش اظهارنظر گزارش حسابرس باید شامل . 7

 ، نام واحد تجاري که صورتهاي مالی آن حسابرسی شده است الف.
 ، اینکه صورتهاي مالی، حسابرسی شده است .ب
 ، حسابرسی شدهعناوین صورتهاي مالی  .پ
 و   ، شود هاي حسابداري نیز می هاي توضیحی صورتهاي مالی، شامل اهم رویه اشاره به یادداشت   . ت 
 تاریخ و دوره تحت پوشش هر یک از صورتهاي مالی.  .ث

ارائه  8 700  -25 چارچوب  یک  طبق  شده  تهیه  مالی  صورتهاي  به  نسبت  نشده  تعدیل  اظهارنظر  ارائه  هنگام   .
 منصفانه، اظهارنظر حسابرس به شرح زیر است: 

 

) در تاریخ  ...به نظر این سازمان، صورتهاي مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت نمونه (سهامی  
جریان   ... و  مالی  عملکرد  تمام  و  از  مزبور،  تاریخ  به  منتهی  مالی  سال  براي  را  آن  نقدي  هاي 

 دهد.به نحو منصفانه نشان می [چارچوب گزارشگري مالی مربوط]  طبق هاي بااهمیت،جنبه
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. هنگام ارائه اظهارنظر تعدیل نشده نسبت به صورتهاي مالی تهیه شده طبق یک چارچوب رعایت،  9 700  -26
 اظهارنظر حسابرس به شرح زیر است:

 
چارچوب گزارشــگري [ طبق هاي بااهمیت،یاد شده، از تمام جنبه  صورتهاي مالی،  سازمانبه نظر این  

 تهیه شده است. ]مالی مربوط
2-705 
 705-1ت 

نظــر  نسبت به صورتهاي مالی با دروي  شده اظهار کند، نوع اظهارنظر  . چنانچه حسابرس نظر تعدیل10
مبانی اظهــارنظر، طبــق جــدول زیــر   بخشدر  توصیف شده    مسئله (مسائل)گرفتن ماهیت و اهمیت  

 شود:تعیین می
 

 شده است  اظهارنظر اي که منجر به تعدیلماهیت مسئله 

 قضاوت حسابرس در باره فراگیر بودن آثار یا 

 صورتهاي مالی آثار احتمالی بر 

 بااهمیت و فراگیر (اساسی)  بااهمیت ولی غیر فراگیر 

 اظهارنظر مردود  اظهارنظر مشروط  صورتهاي مالی تحریف بااهمیت 

 عدم اظهارنظر  اظهارنظر مشروط  کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب مقدور نبودن

 
در11 10-705 به  .  دارد،  وجود  متعددي  ابهامات  که  نادر  بسیار  مناسب شرایط  و  کافی  شواهد  کسب  رغم 

یکدیگر و مجموع آثار احتمالی دلیل تعامالت بالقوه آنها با   خصوص هر یک از موارد ابهام، به در
ابهامات مذکور بر صورتهاي مالی، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالی میسر نیست و در این صورت  

 اظهارنظر ارائه کند. حسابرس باید عدم  

 اظهارنظر  مبانی 

. گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالی باید شامل بخشی با عنوان مبانی اظهارنظر بالفاصله پس از  12 700  -28
 بخش اظهارنظر باشد، که در آن: 

 ،شود حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی انجام شده استقید می  .الف
مسئولیت  .ب که  گزارش حسابرس  از  بخش  آن  استانداردهاي  به  طبق  را  حسابرسی  هاي حسابرس 

 ،شودکند، اشاره می توصیف می 
الزامات آیین رفتار حرفهتصریح می   .پ از واحد  سازمان حسابرسیاي  شود حسابرس طبق  ، مستقل 

 و   ،هاي اخالقی را طبق الزامات مذکور انجام داده استتجاري است و سایر مسئولیت 
شده توسط وي، به عنوان مبناي    شواهد حسابرسی کسب  ،شود که حسابرس اعتقاد داردقید می  .ت

 اظهارنظر حسابرس، کافی و مناسب است یا خیر.
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مبانی در بخش کند، . در مواردي که حسابرس اظهارنظر خود را نسبت به صورتهاي مالی تعدیل می 13 6-705
می   سائلیمظهارنظر  ا توصیف  است،  اظهارنظر شده  تعدیل  به  منجر  که  این  را  دو    در   مسائلکند. 

 شود:بندي می گروه زیر طبقه 
 ، یا تحریف صورتهاي مالی .الف

 کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب. مقدور نبودن .ب
کند، گزارش حسابرس  می. در مواردي که حسابرس نسبت به صورتهاي مالی عدم اظهارنظر ارائه  14 29-705

  .باشد سایر اطالعات و مسائل عمده حسابرسی هاي بخشنباید شامل 

   ها ف ی تحر   ر ی ساها و  ت ی محدود   ر ی سا 

27-705 
 705-24ت 

مسئله  15 یک  اساس  بر  اظهارنظر  عدم  یا  مردود  اظهارنظر  ارائه  مبانی  .  بخش  در  شده  توصیف  خاص 
براي حذف توصیف سایر مسائل مشخص شده  این اظهارنظر، توجیهی  نیست که در غیر  صورت    اي 

این می  افشاي  مواردي،  چنین  در  باشد.  حسابرس  اظهارنظر  تعدیل  مستلزم  که  توانست  مسائل  گونه 
می  آگاه  آنها  از  می حسابرس  استفاده شود  براي  چنین    کنندگان صورتهاي تواند  در  باشد.  مفید  مالی، 

نظر مردود یا عدم اظهارنظر، حسب مورد تحت  اظهار هاي غیرمؤثر بر  ها و محدودیت مواردي، تحریف 
 شود.  در این بخش درج می   ها سایر محدودیت ها  یا  سایر تحریف عنوان  

 تداوم فعالیتابهام بااهمیت در ارتباط با  

بررسی  16 570  -17 را  موضوع  این  باید  حسابرس  درخصوص    کند .  مناسبی  و  کافی  حسابرسی  شواهد  آیا  که 
مدیران   توسط  مالی،  تهیه صورتهاي  براي  فعالیت  تداوم  مبناي حسابداري  بکارگیري  بودن  مناسب 
اجرایی کسب شده است یا خیر و در مورد مناسب بودن بکارگیري این مبنا براي تهیه صورتهاي مالی  

 گیري کند. نتیجه 
 

به قضاوت حسابرس، بکارگیري مبناي حسابداري تداوم فعالیت در تهیه صورتهاي مالی  . هنگامی که  17 570  -22
 مناسب باشد و افشاي کافی موارد ابهام با اهمیت در صورتهاي مالی صورت گرفته است، حسابرس

تعدیل  اظهارنظر  شامل   (مقبول) نشده   باید  باید  حسابرس  گزارش  و  کند  جداگانه   ارائه  با  بخش  اي 
 باشد که در آن:   " هام بااهمیت در ارتباط با تداوم فعالیت اب " عنوان  
آورنده تردیدي  رویدادها یا شرایط اصلی پدید افشاي    شامل   مالی   صورتهاي   توضیحی   یادداشت   به .  الف 

مدیران    هاي برنامه ها و  هاي مرتبط با آن ابهام نسبت به توانایی واحد تجاري به ادامه فعالیت و    عمده 
آن   براي   اجرایی  با  شرایط   مقابله  یا  بازیافت    رویدادها  به  قادر  است  ممکن  تجاري  واحد  اینکه  و 
 . شود اشاره    نباشد ها در روال عادي عملیات تجاري  ها و یا تسویه بدهی دارایی 

نسبت   دهنده ابهامی بااهمیت است که تردیدي عمده تصریح شود که این رویدادها یا شرایط نشان .  ب 
می  ایجاد  فعالیت  ادامه  به  تجاري  واحد  توانایی  ت به  اظهارنظر حسابرس  بر  مسئله  این  و  ثیري  ا کند 

 .است نداشته  
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بکارگیري مبناي حسابداري تداوم فعالیت در تهیه صورتهاي  در شرایطی که به قضاوت حسابرس،  .  18 570  -21
 مالی نامناسب باشد، حسابرس باید اظهارنظر مردود ارائه کند.

در شرایطی که به قضاوت حسابرس، بکارگیري مبناي حسابداري تداوم فعالیت در تهیه صورتهاي  .  19 570  -23
باید حسب   رتهاي مالی کافی نباشد، حسابرس مالی مناسب باشد و افشاي موارد ابهام با اهمیت در صو 

مبانی   یا  اظهارنظر مشروط  مبانی  در بخش  ارائه کند و  اظهارنظر مردود  یا  اظهارنظر مشروط  مورد، 
کند  تصریح  مردود  ابهام   اظهارنظر  که   بااهمیتی   که  دارد  عمده   تواند می   وجود  به   تردیدي  نسبت 

جاد کند و این موضوع به اندازه کافی در صورتهاي مالی افشا توانایی واحد تجاري به ادامه فعالیت ای 
 نشده است. 

 مسائل عمده حسابرسی
8-701 
9-701 

عمده حسابرسی 20 مسائل  قضاوت حرفه   ، .  به  است که  در حسابرسی صورتهاي  مسائلی  اي حسابرس، 
رسانی شده به  اند. حسابرس باید از بین موضوعات اطالع مالی دوره جاري داراي بیشترین اهمیت بوده 

 .د تعیین کن   در انجام کار حسابرسی بوده است،   که مستلزم توجه خاص را  مسائلی    ، ارکان راهبري 
 

5-701 
13-701 

با مقاصد عمومی شرکت .  21 باید در حسابرسی مجموعه کامل صورتهاي مالی  هاي پذیرفته  حسابرس 
رسانی کند. توصیف هر یک  شده در بورس، مسائل عمده حسابرسی را در گزارش حسابرس اطالع 

از مسائل عمده حسابرسی باید با اشاره به موارد افشاي مرتبط (در صورت وجود) در صورتهاي مالی  
   باید موارد زیر را در برگیرد: باشد و  
 ئل عمده حسابرسی تعیین شده است، ا چرا مسئله مورد نظر به عنوان مس   . الف 

 با مسئله مزبور در کار حسابرسی.حسابرس  نحوه برخورد    . ب 

. حسابرس باید هر یک از مسائل عمده حسابرسی را با استفاده از یک عنوان فرعی مناسب، در بخش 22 11-701
مجزایی از گزارش حسابرس با عنوان مسائل عمده حسابرسی توصیف کند. در ابتداي این بخش از  

 گزارش حسابرس باید بیان شود که: 

اي حسابرس در حسابرسی صورتهاي  ه مسائل عمده حسابرسی، مسائلی هستند که به قضاوت حرف   . الف 
 اند. مالی دوره جاري، داراي بیشترین اهمیت بوده 

منظور    . ب  به  و  واحد  مجموعه  یک  عنوان  به  مالی  صورتهاي  حسابرسی  چارچوب  در  مسائل  این 
گرفته  قرار  رسیدگی  و  توجه  مورد  مالی،  به صورتهاي  نسبت  اظهارنظر  اظهارنظر  و حسابرس،  اند 

 کند.به این مسائل ارائه نمی اي نسبت  جداگانه 

 مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس، به منزله موارد زیر نیست:درج  .  23 4-701

 ، الزامات افشا در صورتهاي مالی جایگزین    . الف 

ی: 
 فن

یته
کم

ذر  
آ

14
01

 

 



 نسبت به صورتهاي مالی دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

9 

حسابرسجایگزین    . ب  اظهارنظر  حسابرسی    تعدیل  استاندارد  طبق  که  شرایطی  تعدیل    705در  این 
 ،ضرورت داشته باشد

استاندارد حسابرسی  جایگزین    . پ  طبق  گزارشگري  که  570موارد  مواردي  در  در ،  بااهمیت  ابهامی 
  ، یا وجود دارد  ارتباط با تردیدي عمده نسبت به توانایی واحد تجاري به ادامه فعالیت 

 . اظهارنظري جداگانه نسبت به یک موضوع خاص   . ت 

استاندارد . مسئله 24 15-701 اظهارنظر می 705  حسابرسی   اي که طبق  تعدیل  استاندارد  ، سبب  یا طبق  ، 570شود 
می  ایجاد  شرایطی  یا  رویدادها  با  ارتباط  در  بااهمیت  می ابهامی  که  عمده  کند  تردیدي  باعث  تواند 
جزو مسائل عمده حسابرسی محسوب   انسبت به توانایی واحد تجاري براي تداوم فعالیت شود، ماهیت 

این حال، در چنین می  با  این   شود.  نباید در بخش مسائل عمده حسابرسی در  شرایطی،  گونه مسائل 
 گزارش حسابرس درج شوند. در عوض، حسابرس باید: 

 (هاي) حسابرسی مربوط عمل کند، و الف. در گزارش این مسائل، طبق استاندارد  

بخش   یا  (مردود)  مشروط  اظهارنظر  مبانی  بخش  به  حسابرسی،  عمده  مسائل  بخش  در  ابهام  ب. 
 بااهمیت در ارتباط با تداوم فعالیت اشاره کند.

ها و شرایط واحد تجاري و کار حسابرسی به این نتیجه برسد که . اگر حسابرس، با توجه به واقعیت 25 16-701
براي اطالع هیچ  تنها مسائل عمده حسابرسی که  گونه مسائل عمده حسابرسی  یا  رسانی وجود ندارد 

 رسانی است، مسائلی است که موجب تعدیل اظهارنظر حسابرس شده و در بخش مبانیقابل اطالع 
که در بخش ابهام بااهمیت در ارتباط با تداوم است  شده یا مسائلی    مطرح اظهارنظر مشروط یا مردود  

باید گزاره  اشاره شده است، حسابرس  این واقعیت است، در بخش مسائل  فعالیت  اي را که گویاي 
 در گزارش حسابرس درج کند.   عمده حسابرسی 

 تاکید بر مطلب خاص

اي در  کنندگان به اطالعات ارائه یا افشا شده . اگر حسابرس به این نتیجه برسد که جلب توجه استفاده 26 8-706
صورتهاي مالی که براي درك صورتهاي مالی توسط آنها اهمیت زیادي دارد، ضروري است، وي 

 باید یک بند تاکید بر مطلب خاص را با در نظر گرفتن شرایط زیر در گزارش خود درج کند: 

 نباشد، و  705  حسابرسی   طبق استاندارد ملزم به تعدیل اظهارنظر خود    . الف 

 به عنوان مسائل عمده حسابرسی، تعیین نشده باشد.مذکور  مطلب    . ب 
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 کند، باید: کید بر مطلب خاص را در گزارش خود درج می ا . در مواردي که حسابرس بند ت 27 9-706

گزارش حسابرس با عنوان مناسبی که شامل اصطالح تاکید بر اي از  الف. این بند در بخش جداگانه 
 مطلب خاص باشد، درج شود،

کید قرار گرفته است و محل درج  ا صورت شفاف به آن مطلب خاص که مورد ت در این بند به  ب.
است،   توصیف کرده  را  مطلب  به طور کامل آن  مالی که  مربوط در صورتهاي  افشاي  موارد 

 بند فقط باید به اطالعات ارائه یا افشا شده در صورتهاي مالی اشاره شود، و در این    اشاره شود. 

 تصریح شود که درج این مطلب خاص، تاثیري بر اظهارنظر حسابرس نداشته است.  پ.

تواند حسابرس را مجاب کند که درج بنــد تاکیــد بــر مطلــب خــاص در  . مصادیقی از شرایطی که می 28 706-5ت 
 ضروري است، به شرح زیر است: گزارش حسابرس  

 ، ابهام نسبت به پیامدهاي آتی دعاوي حقوقی غیرمعمول یا اقدامات خاص مراجع نظارتی   . الف 

اثر  ه ب   . ب  که  بودن)  مجاز  صورت  (در  جدید  حسابداري  استاندارد  یک  موعد  از  پیش  کارگیري 
 ،بااهمیتی بر صورتهاي مالی دارد 

 وقوع سوانحی که اثر بااهمیتی بر وضعیت مالی واحد تجاري داشته یا دارد.  . پ 

 دهد. گونه مسائل را کاهش  رسانی این تواند اثربخشی اطالع . تعدد بندهاي تاکید بر مطلب خاص می 29 706-6ت 

 سایر بندهاي توضیحی

10-706 
15-710 

رسانی موضوعی به جز اطالعات ارائه یا افشا شده در صورتهاي مالی را ضروري  اطالع . اگر حسابرس  30
استفاده  درك  براي  وي  قضاوت  به  که  دهد  مسئولیت تشخیص  حسابرسی،  کار  از  هاي  کنندگان 

حسابرس یا گزارش حسابرس سودمند است باید با در نظر گرفتن شرایط زیر، در گزارش حسابرس، 
 درج کند:  یر بندهاي توضیحی بخشی را با عنوان سا 

 منع قانونی یا مقرراتی وجود نداشته باشد، و  . الف 
 مطلب مذکور به عنوان مسائل عمده حسابرسی، تعیین نشده باشد.  . ب 

 :موارد زیر است   تواند درج سایر بندهاي توضیحی را ایجاب نماید، شامل که می   دیگري   . شرایط 31
 الف. گزارشگري نسبت به بیش از یک مجموعه صورتهاي مالی. 706-13ت 
 ب. محدودیت در توزیع یا استفاده از گزارش حسابرس.  706-14ت 
ارائه و افشاي چنین مسائلی در صورتهاي  دهد که  محتواي سایر بندهاي توضیحی به روشنی نشان می  706-15ت 

شود که باید توسط مدیریت  مالی الزامی نیست. همچنین سایر بندهاي توضیحی شامل اطالعاتی نمی 
 د. ارائه شو 
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 سایر اطالعات

2-720 
6-720 
8-720 
 720-ب 12

 

گزارش حسابرس نسبت اطالعات مالی یا غیرمالی (به جز صورتهاي مالی و  منظور از سایر اطالعات،  .  32
شود و مسئولیت آن به عهده مدیران  به آن) است که همراه صورتهاي مالی واحد تجاري منتشر می 

هاي حسابرس اجرایی و هیئت مدیره است. حسابرس ملزم به مطالعه سایر اطالعات است. مسئولیت 
اطالعاتی است که    هاي گزارشگري مربوط) محدود به سایر در قبال سایر اطالعات (به جز مسئولیت 

بخشی نسبت به هاي حسابرس شامل اطمینان مسئولیت   . تا تاریخ گزارش حسابرس دریافت شده باشد
عالوه  نیست. به به کسب اطمینان نسبت به سایر اطالعات  متعهد  شود و حسابرس  سایر اطالعات نمی 

ملزم  به صور   نیست   حسابرس  اظهارنظر نسبت  براي  از آنچه  مالی الزم  شواهد حسابرسی بیش  تهاي 
 .کسب کند است،  

 . اهداف حسابرس از مطالعه سایر اطالعات به شرح زیر است:33 11-720
  ، توجه به وجود یا نبود مغایرتی بااهمیت بین سایر اطالعات و صورتهاي مالی   . الف 

جریان    . ب  در  که  حسابرس  شناخت  و  اطالعات  سایر  بین  بااهمیت  مغایرتی  نبود  یا  وجود  به  توجه 
   ، حسابرسی کسب شده است 

هاي بااهمیتی وجود داشته باشد، یا در مواردي  رسد مغایرت برخورد مناسب در مواردي که به نظر می   . پ 
ترتیب آگاه می  به هر  نظر می شود ک که حسابرس  به  بااهمیتی ه  سایراطالعات حاوي تحریف  رسد 

 و   ، باشد 
 .720حسابرسی    دهی طبق استاندارد گزارش   . ت 

 
20-720 
21-720 

حسابرس 34 گزارش  صدور  از  پیش  اطالعات  سایر  دریافت  صورت  در  عدم    .  موارد  استثناي  (به 
با عنوان سایر اطالعات باشد. این بخش  گزارش حسابرس باید شامل بخش جداگانه   ، اظهارنظر)  اي 

 باید شامل موارد زیر باشد: 
 اي گویاي اینکه، هیئت مدیره مسئول سایر اطالعات است،  گزاره   . الف 

 مشخص کردن سایر اطالعات،   . ب 
تسري ندارد و بنابراین حسابرس نسبت اي گویاي اینکه اظهارنظر حسابرس، به سایر اطالعات  گزاره   . پ 

 کند،به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی 
به آن، مطابق  توصیف مسئولیت   . ت  قبال مطالعه سایر اطالعات و گزارشگري نسبت  هاي حسابرس در 

 الزامی شده است،   720حسابرسی  آنچه در استاندارد  
اهمیتی نیست، درج این گزاره که در این خصوص  با   در مواردي که سایر اطالعات حاوي تحریف   . ث 

 مطلب قابل گزارشی وجود ندارد، و 
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بااهمیت اصالح نشده در سایر اطالعات وجود دارد،   . ج  نتیجه برسد که تحریف  این  به  اگر حسابرس 
  تحریف بااهمیت اصالح نشده در سایر اطالعات در گزارش حسابرس توصیف شود. 

 720-40ت 
 720-  41ت 

 کند:شرایطی که حسابرس اظهارنظر مشروط ارائه می . در  35
یا محدودیت شده و داراي تاثیر بر بخش سایر اطالعات    بااهمیت   که منجر به تحریف   اي سئله م الف.  

 است، باید در بخش سایر اطالعات به آن اشاره شود،  
یا محدودیت شده و بدون تاثیر بر بخش سایر اطالعات  بااهمیت  که منجر به تحریف    اي سئله م ب.  

 است، تاثیري در نوع نگارش بخش سایر اطالعات ندارد.  
مبانی اظهارنظر    مسائل مطرح شده در بخش کند و . در شرایطی که حسابرس اظهارنظر مردود ارائه می 36 720-42ت 

 مردود بر سایر اطالعات نیز موثر است، باید گزاره مربوط به سایر اطالعات اصالح شود.
ارائه می 37 720-43ت  به صورتهاي مالی عدم اظهارنظر  نسبت  کند، گزارش حسابرس  . در شرایطی که حسابرس 

 نباید شامل بخش سایر اطالعات باشد.

 صورتهاي مالیدر قبال  (ارکان مشابه آن)  هاي هیئت مدیره  مسئولیت 

در این بخش از گزارش حسابرس باید مسئولیت هیئت مدیره (یا ارکان مشابه آن) در قبال موارد زیر  .  38 34-700
 توصیف شود: 

الف. تهیه صورتهاي مالی طبق چارچوب گزارشگري مالی مربوط و همچنین طراحی، اعمال و حفظ 
از تحریف کنترل  مالی عاري  تهیه صورتهاي  براي  نظر هیئت مدیره  از  بااهمیت   هاي داخلی که 

 ناشی از تقلب یا اشتباه ضروري است، و  
ب. ارزیابی توانایی واحد تجاري به ادامه فعالیت و این موضوع که آیا بکارگیري مبناي حسابداري  

  تداوم تداوم فعالیت در تهیه صورتهاي مالی مناسب است یا خیر و نیز افشاي موضوعات مرتبط با  
بکارگیري   کند  مشخص  باید  مسئولیت  این  توضیح  در  مدیره  هیئت  (حسب ضرورت).  فعالیت 

 حسابداري تداوم فعالیت چه زمانی مناسب است.مبناي  
 

 مالی    صورتهاي در حسابرسی    و بازرس قانونی   هاي حسابرس مسئولیت 

 . در این بخش از گزارش حسابرس، باید:39 700  -37
 تصریح شود که اهداف حسابرس، شامل موارد زیر است:  . الف 
عنوان یک مجموعه واحد، عاري از تحریف  کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهاي مالی، به   )1(

 بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و 
 صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي.   )2(
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طبق    . ب  حسابرسی  انجام  با  حتی  اما  است،  اطمینان  از  باالیی  سطح  معقول،  اطمینان  که  شود  تصریح 
 هاي بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود،  هاي حسابرسی ممکن است همه تحریف استاندارد 

بااهمیت ها زمانی  ها ناشی از تقلب یا اشتباه هستند و بیان شود که تحریف تصریح شود که تحریف   . پ 
می  اقتصادي تلقی  تصمیمات  بر  بتوانند  در مجموع،  یا  تنهایی  به  رود،  انتظار  منطقی  بطور  شوند که 

   . شود، اثر بگذارند کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالی اتخاذ می استفاده 
استاندارد  700  -38 طبق  حسابرسی  انجام  چارچوب  در  شود  تصریح  قضاوت ت.  باید  حسابرس  حسابرسی،  هاي 

 و   ، اي را در سراسر کار حسابرسی حفظ کندکار گیرد و نگرش تردید حرفه   اي خود را به حرفه 
 هاي حسابرس به شرح زیر، صورت پذیرد:  توصیف حسابرسی، با تصریح مسئولیت .  ث 

طراحی و    ،تشخیص و ارزیابی خطرهاي تحریف بااهمیت صورتهاي مالی ناشی از تقلب یا اشتباه )  1( 
و کسب شواهد حسابرسی کافی و    ،هاي حسابرسی در برخورد با خطرهاي مذکور اجراي روش 

تواند همراه با تبانی، جعل، حذف  مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر حسابرس. از آنجا که تقلب می 
کنترل  زیرپاگذاري  یا  اطالعات،  نادرست  ارائه  کشف  عمدي،  عدم  خطر  باشد،  داخلی  هاي 

 بااهمیت ناشی از اشتباه است.    بااهمیت ناشی از تقلب، باالتر از خطر عدم کشف تحریف   تحریف 
به منظور طراحی روش کسب شناخت از کنترل )  2(  هاي حسابرسی هاي داخلی مرتبط با حسابرسی 

 هاي داخلی واحد تجاري.  مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل 
هاي حسابداري و  برآورد هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن  ی مناسب بودن رویه ارزیاب )  3( 

 موارد افشاي مرتبط.
نتیجه )  4(  شده،  کسب  حسابرسی  شواهد  مبناي برمبناي  بکارگیري  بودن  مناسب  مورد  در  گیري 

با   ارتباط  در  بااهمیت  ابهامی  نبود  یا  وجود  و  تجاري  واحد  توسط  فعالیت  تداوم  حسابداري 
یا شرایطی که می  تردیدي عمده رویدادها  به   تواند  فعالیت   نسبت  ادامه  به  توانایی واحد تجاري 

گر حسابرس به این نتیجه برسد که ابهامی با اهمیت وجود دارد، وي باید در گزارش  ایجاد کند. ا 
در   موضوع  این  با  مرتبط  شده  افشا  اطالعات  به  مالی حسابرس  اگر    صورتهاي  یا،  کند  اشاره 

هاي حسابرس مبتنی بر  گیري اطالعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر خود را تعدیل کند. نتیجه 
رویداد سب شواهد حسابرسی ک  این حال،  با  است.  تاریخ گزارش حسابرس  تا  یا شرایط  شده  ها 

 آتی ممکن است سبب شود واحد تجاري، از ادامه فعالیت بازبماند.
در صورت تهیه صورتهاي مالی طبق یک چارچوب ارائه منصفانه، ارزیابی کلیت ارائه، ساختار و ) 5( 

اینک  و  افشا،  موارد  شامل  مالی،  صورتهاي  رویداد محتواي  و  معامالت  آیا  تهیه  ه  مبناي  هاي 
اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد مالی منعکس شده   صورتهاي اي در  مالی، به گونه   صورتهاي 

 یا خیر. 
هاي  کاربرد دارد، توصیف بیشتري از مسئولیت   600حسابرسی  عالوه بر این، در مواردي که استاندارد   . ج 

 شرح زیر ارائه شود: حسابرس در حسابرسی گروه به  
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مالی  مسئولیت )  1(  اطالعات  مورد  در  مناسب  و  کافی  حسابرسی  شواهد  کسب  حسابرس،  هاي 
گروه    صورتهاي مالی هاي تجاري گروه به منظور اظهارنظر نسبت به هاي تجاري یا فعالیت واحد 
 ، است 

 و   ، حسابرس، مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است   ) 2( 
 متوجه حسابرس است.  صرفا مسئولیت اظهارنظر حسابرس،  )  3( 

زمان چ  700  -الف   39 تصریح شود که حسابرس،  برنا .  دامنه  و  اجرا  یافته ر مه بندي  و  هاي  یزي شده کار حسابرسی 
ضعف  شامل  حسابرسی،  کنترل عمده  بااهمیت  حسابرسی  هاي  جریان  در  که  را  داخلی  هاي 

 کند، رسانی می مشخص کرده است، به ارکان راهبري اطالع 
شده در بورس، تصریح شود که حسابرس هاي پذیرفته ح. در مورد حسابرسی صورتهاي مالی شرکت  700  -ب   39

یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخالقی مربوط به استقالل توسط حسابرس را به ارکان راهبري  
می  می ارائه  که  موضوعاتی  سایر  و  روابط  همه  و  استقالل کند  بر  داشت  معقولی  انتظار  توان 
 ، رسد به اطالع آنها می   مربوط   ساز ن ایم تدابیر  اثرگذار باشد، و در موارد مقتضی،    حسابرس 

شده در بورس و سایر واحدهاي تجاري که در مورد  هاي پذیرفته خ. در مورد صورتهاي مالی شرکت  700  -پ    39
د شو رسانی شده است، تصریح  اطالع   701آنها مسائل عمده حسابرسی طبق استاندارد حسابرسی  

شده به ارکان راهبري، حسابرس آن دسته از مسائلی را مشخص  رسانی که از بین موضوعات اطالع 
اهمیت می  بیشترین  داراي  جاري  دوره  مالی  صورتهاي  حسابرسی  در  که  بنابراین    کند  و  بوده 

کند مگر گونه مسائل را در گزارش خود توصیف می مسائل عمده حسابرسی است. حسابرس این 
قوانین یا مقررات از افشاي آن مسائل منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار اینکه طبق  

رسانی شود  نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطالع 
رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از  هاي نامطلوب اطالع رود پیامد زیرا به طور معقول انتظار می 

 رسانی آن باشد.اطالع 
 

 در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی  گزارش

 حسابرسی،  استانداردهاي  هاي حسابرس طبق چنانچه حسابرس در گزارش خود، افزون بر مسئولیت .  40 700  -40
اي از گزارش با  ها در بخش جداگانه مسئولیت   این   باید   کند،   اشاره   گزارشگري   هاي مسئولیت   سایر   به 

مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی یا عنوان دیگري که با توجه به محتواي این  در  گزارش    عنوان 
. در صورت استفاده از این عنوان، بندهاي قبلی گزارش تحت عنوان  بخش مناسب باشد، درج شود

 رد. گی قرار می   " گزارش حسابرسی صورتهاي مالی " 
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 سایر وظایف بازرس قانونی 

به ترتیب زیر درج    زرس قانونی سایر وظایف با     اجراي این وظایف تحت عنوان فرعی   . موارد مرتبط با 41
 : شود می 

 . سسات انتفاعی با بودجه مصوب و هاي دولتی یا م تطبیق عملیات شرکت   گزارش   اظهارنظر نسبت به   . الف 
 . و سایر قوانین و مقررات مرتبط   کشور   قانون محاسبات عمومی   الزامات   موارد عدم رعایت   . ب 
الزامات   . پ  اساسنامه (شامل عدم رعایت    موارد عدم رعایت  قانون تجارت و  قانونی مقرر در اصالحیه 

 .  مصوبات مجامع عمومی)
 . اصالحیه قانون تجارت   129در مورد معامالت مشمول ماده  اظهارنظر    . ت 
 . اصالحیه قانون تجارت   232موضوع ماده    مدیره،  هیئت اظهارنظر در مورد گزارش    . ث 

موارد  تعدد  صورت  در   در  ( هاي  ردیف   مندرج  و  فوق پ(ب)  بند استفاده  ،  )  شماره  فرعی    هاي از 
) ت بندهاي ( در مورد رعایت یا عدم رعایت اظهارنظر در خصوص همچنین جزئیات  . شود توصیه می 

 شود.) درج می پ مجزا و بالفاصله بعد از بند ( طور  به   ) ث و ( 

 با بودجه مصوب  ی سسات انتفاع و م   ا ی  ی دولت   ي ها شرکت   ات یعمل   ق ی اظهارنظر نسبت به گزارش تطب

ماده    . 42 در  مقرر  تکلیف  به  عنایت  مالی دولت مصوب سال    2با  مقررات  از  بخشی  تنظیم  و    1380قانون 
گزارش تطبیق   براي بازرس قانونی جهت رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح درباره  اصالحیه بعدي آن 

 شده،   تعیین   کمی   اهداف   به   توجه  سسات انتفاعی با بودجه مصوب آنها با و یا مهاي دولتی  شرکت عملیات  
  و   با بودجه مصوب مراجع ذیصالح   گزارش مزبور اقالم منعکس در    انطباق   رسیدگی،   هنگام   است   الزم 

(شامل  مالی  و   و   ) اهداف کمی   سوابق  در   ارائه دالیل    صورت  (در   مغایرت   توجیه   زمینه  اطالعات الزم 
 :  گردد درج    زیر   اشکال   از  به یکی   حسب مورد ،  اظهارنظر    بند   و گیرد   قرار   توجه   مورد )  وجود 

در  تطبیق   الف.  گزارش  در  منعکس  اقالم  انطباق  مراجع  صورت  مصوب  بودجه  با  شرکت  عملیات 
ذیصالح و سوابق مالی (شامل اهداف کمی) و ارائه دالیل کافی درباره مغایرت بودجه و عملکرد،  

 شرح زیر است: بند اظهارنظر به 

جلسه مورخ ... به امضاي  گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه اصالحی مصوب که طی صورت 
عمومی   مجمع  اعضاي  با تمامی  است،  به   رسیده  منتهی  مالی  سال  براي  کمی،  اهداف  به    29توجه 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی    2که در اجراي ماده  ...    الی   ... مندرج در صفحات    14×  1  اسفند 
خصوص،   این  دولت و اصالحیه بعدي آن تهیه شده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. در 

از مغایرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه   موارد بااهمیتی که حاکی نظر این سازمان به  
 مدیره باشد، جلب نگردیده است.  مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت 
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ایراد بااهمیت در  ب. در  با  صورت وجود  اظهارنظر  از عبارات داخل   استفاده از یکی  موارد یاد شده، بند 
 گردد:شرح زیر تعدیل می  این عبارات، حسب مورد به   پرانتز یا ترکیبی از 

امضاي  که طی صورت مصوب    اصالحی گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه   به   ... جلسه مورخ 
که فاقد اهداف کمی است)، براي   / توجه به اهداف کمی  (با  تمامی اعضاي مجمع عمومی رسیده است 

قانون تنظیم بخشی از    2که در اجراي ماده    الی ... ...  مندرج در صفحات    14× 1اسفند    29سال مالی منتهی به  
است.   گرفته  قرار  سازمان  این  بررسی  مورد  شده،  تهیه  آن  بعدي  اصالحیه  و  دولت  مالی  مقررات 

ت مربوط به اهداف کمی تعیین شده در بودجه  توجه به (عدم ارائه اطالعا  خصوص، ضمن جلب  این  در 
مصوب و مقایسه آن با عملکرد) و یا (عدم ارائه اطالعات مربوط به توجیه علل مغایرت) و یا (عدم کفایت  

ارائه شده در گزارش مزبور جهت توجیه علل مغایرت)، نظر این سازمان (به  استثناي موضوعات   دالیل 
بااهمیت  موارد  به  با اصالحیه   حاکی که    دیگري   زیر)،  در گزارش مذکور  مندرج  اطالعات  مغایرت  از 

   . مدیره باشد، جلب نگردیده است  بودجه مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت 
 الف.....................................................................................
 ب ......................................................................................

 ......................................................................................   پ 

در  مصوب   پ.  بودجه  با  شرکت  عملیات  تطبیق  گزارش  در  منعکس  بودجه  اقالم  انطباق  عدم  صورت 
ممکن است اطالعات گزارش   ، مثال   براي مراجع ذیصالح یا عدم تصویب بودجه توسط مراجع ذیربط ( 

بند  باشد)،  نرسیده  تصویب  به  اصالحی  بودجه  اما  باشد  شده  ارائه  اصالحی  بودجه  پایه  بر  مزبور 
 شرح زیر خواهد بود:    اظهارنظر به 

که در اجراي    ... مندرج در صفحه    14× 1اسفند    29گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه براي سال مالی منتهی به  
دلیل (عدم انطباق ارقام    قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصالحیه بعدي آن تهیه شده است، به   2مفاد ماده  

کننده نیازهاي اطالعاتی مورد  بودجه ارائه شده در گزارش مزبور با بودجه مصوب) یا (مصوب نبودن بودجه)، تامین 
 نظر نیست. 

   قانون تجارت   ه یاصالح   129معامالت موضوع ماده    نسبت به اظهارنظر  

ماده    . 43 مفاد  اشکال    129براساس  سایر  و  موسسات  اساسنامه  موارد  برخی  در  و  تجارت  قانون  اصالحیه 
 حقوقی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی باید حاوي اظهارنظر نسبت به معامالت مزبور باشد. 

در   بازرس   الزام   به   توجه  با  اظهارنظر  به  قانون    129ماده    موضوع   معامالت   خصوص  قانونی  اصالحیه 
قانونی  ،  تجارت  بازرس  و  مستقل  سهامی  شرکت   مورد  در گزارش حسابرس  اظهارنظر  هاي  حاوي  باید 

ایرادي در   اظهارنظر . متن بند  باشد  مزبور   نسبت به معامالت    نشده   مشاهده   خصوص  این  در مواردي که 
 است:  زیر   شرح  به   باشد، 
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اصالحیه قانون   129عنوان کلیه معامالت مشمول ماده   به   ...   توضیحی معامالت مندرج در یادداشت  
به اطالع   شرکتمدیره  گزارش انجام شده و توسط هیئت  دوره مالی مورد  / مالی  تجارت که طی سال 

بر  مورد معامالت مذکور، مفاد ماده فوق مبنی  این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در 
گیري رعایت شده است. مضافا نظر ي ا مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در ر  کسب مجوز از هیئت 

به شواهدي حاکی  در  این سازمان  و  تجاري  مناسب  شرایط  با  مزبور  معامالت  اینکه  عاد   از    ي روال 
 . انجام نگرفته باشد، جلب نشده است شرکت    عملیات 

 
متن  .  44 باید  زیر  شرایط  از  هریک  ماده  در  موضوع  معامالت  به  نسبت  اظهارنظر  قانون    129بند  اصالحیه 

 :شود  تعدیل   مناسب   نحوي   به   امر،   ماهیت   به   توجه  با   تجارت 

از   مزبور ریز معامالت    صورت   هیئت مدیره چنانچه    . الف  ارائه  یادداشت   طریق  را  کرده  ن هاي توضیحی 
به  این اما  ،  باشد  را  معامالت  هیئت شکل  گونه  فعالیت  نظیر درج در گزارش  ییدیه  ا ت   مدیره،  دیگري 
نامه   ان مدیر  طی  یا  اطالع و  قانونی  بازرس  به  جداگانه  کنداي  الزم  ،  رسانی  صورت  این  است  در 

به  ی جز  نام طرف معامل   معامالت این  یات مربوط  و    مبلغ معامله   ، معامله شرح  ،  نوع وابستگی ،  ه (شامل 
  صورت  )، دربین شرایط معامالت با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معامالت حقیقی موارد افتراق  

درج محدود   مذکور  بند  متن  در  صورتی   بودن،  در  عنوان  و  به  باشد  بااهمیت  افشا  عدم  موارد  که 
در   در    صورتهاي تحریف  با    بخش مالی  اظهارنظر  این  شود.  درج  بند  این  به    اشاره مبانی  غیر  در 

 جداگانه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پیوست شود.ر  طو صورت به 

  صورت  یا به ندهد  را به بازرس قانونی اطالع    مزبور   معامالت   گزارش   مدیره  هیئت در مواردي که    . ب 
قانونی در رسیدگی   ، دهد   اطالع   ناقص  بازرس  از معامالت مذکور برخورد  ولی  به برخی  هاي خود 

 اصالحیه قانون تجارت،   129نسبت به معامالت موضوع ماده    بند اظهارنظر الزم است در    ، کرده باشد 
ارائه  عدم  مزب   موضوع  معامالت  به  مربوط  هیئت جزئیات  توسط    ضمن  و   کند   تصریح   را   مدیره  ور 

نبودن آنها، نظر خود   ع شده و احتمال جام هاي انجام طریق رسیدگی  کید بر اطالع از این معامالت از ا ت 
معامالت   مورد   در را   افشا صورتی در  همچنین    .برساند   عمومی   مجمع   اطالع   به  این  عدم  موارد  که 

مبانی اظهارنظر با اشاره به این بند درج    بخش در    صورتهاي مالی بااهمیت باشد به عنوان تحریف در  
 شود.می 

  قانونی،   بازرس   نظر  ، لیکن به مدیره ارائه شده  در مواردي که اطالعات کامل معامالت توسط هیئت   . پ 
در    ، مثال  عنوان  به (  باشد   نگرفته   انجام   شرکت   عملیات   عادي   روال   در   مزبور   معامالت  معامالت 

)، انجام شده باشدمنصفانه  هاي ارزش  گرفتن  نظر مابین یا بدون در روابط خاص تجاري فی چارچوب 
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 ، اصالحیه قانون تجارت   129نسبت به معامالت موضوع ماده    الزم است قسمت انتهایی بند اظهارنظر 
 .ود ش   متناسب با این موضوع تعدیل 

براساس اطالعات دریافتی،  .  ت  معامالت موضوع ماده    گزارش در سال مالی/ دوره مالی مورد  چنانچه 
 :گزارش درج شود   زیر در   به شرح ي  الزم است بند   ، اصالحیه قانون تجارت انجام نشده باشد  129

یادداشت توضیحی    129گزارش، معامالت موضوع ماده   ، طی سال مالی/ دوره مالی مورد ان ییدیه مدیر ا ت   /   ...   طبق 
 .  ده است ـ ام نش ـ اصالحیه قانون تجارت انج 

 

  232  ه د ما   موضوع   ، ي تجار   واحد   ی عموم   وضع   و   ت ی فعال   درباره   ره ی مد  ئت ی ه   گزارش   به   نسبت   اظهارنظر   

    تجارت   قانون   ه ی اصالح 

  توسط   شده   ارائه   اطالعات   و   مطالب   صحت   خصوص  در   اظهارنظر   به   قانونی   بازرس   الزام   به   توجه  با   . 45
ماده  م به    مدیره  هیئت  مفاد  طبق  عمومی  تجارت   148جامع  قانون  با    اصالحیه  قرارداد  و  اساسنامه  یا 

درباره فعالیت و وضع عمومی واحد    مدیره  نسبت به گزارش هیئت باید    بازرس قانونی   ،   صاحبکار و ...
ماده    تجاري،  مزبور   232موضوع  اساسنامه   قانون  مفاد  کند ،  و  در  .  اظهارنظر  قبلی    هاي بخش چنانچه 

ارتباط    مدیره  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مواردي مطرح شده باشد که به گزارش هیئت 
  سایر   وجود   صورت  به موارد مزبور عطف داده شود. همچنین در   بخش پیدا کند، الزم است در متن این  

  باید در ادامه   باشد، موضوع   ضروري مجمع عمومی    براي   اطالع از آنها   قانونی   بازرس   نظر  به   که   مواردي 
 شود:  ارائه   زیر   شرح  به اظهارنظر  متن بند    آخر و در  شده  طرح م همین بند  

و  / 1اصالحیه قانون تجارت  232موضوع ماده  ، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مدیره  هیئت گزارش 
تنظیم گردیده، مورد بررسی   سهام حبان  ا منظور تقدیم به مجمع عمومی عادي ص  که به   ، اساسنامه   .. .  ماده 

 بخش ... نظر داشتن موارد مندرج در   (و در   انجام شده هاي  بررسی توجه به   قرار گرفته است. با   این سازمان 
اظهارنظر  بااهمیتی مبانی  موارد  به  این سازمان  نظر  زیر) که حاکی   )،  از مطالب  اطالعات   (غیر  مغایرت  از 

 .  مدیره باشد، جلب نشده است  مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هیئت 
 ............................................................................................الف 

 ................................................................................... ..ب.........
 ...............................................................................................پ 

 

 

زارش   ه ـیته   به   ملزم )  ی تخصص   مادر   ي ها شرکت   جمله  (از   ي تجار   ي واحدها   از   ی برخ   -1 ت ی ه   ت ـیفعال   ـگ د   ـئ .  هسـتند   ی خاصـ  چـارچوب   در   ره ی ـم
 . گردد   درج   مربوط   بند   در   ی مقتض   نحو  به   د ی با   مراتب   مزبور،   ضوابط   نشدن   ت ی رعا   صورت  در 
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ارائه نشود،    تجاري واحد    عمومی  وضع   و   فعالیت   درباره   مدیره   چنانچه گزارش هیئت  به بازرس قانونی 
 :کند   تصریح   خود   گزارش   در   زیر   شرح  الزم است بازرس قانونی مراتب را به 

اصالحیه قانون تجارت درباره فعالیت و    232گزارش موضوع ماده    ، شرکت   مدیره   تا تاریخ این گزارش، هیئت 
 . را به این سازمان ارائه نکرده است   شرکت   وضع عمومی 

 

 و مقرراتی حسابرس   قانونی هاي  سایر مسئولیت 

اظهارنظر   گزارش   . 46 که  آن   حسابرس   مواردي  و  درباره  قوانین  در  شد     مقررات ها  است تصریح  نظیر ه   ،
بهادار توسط شرکت  اوراق  هاي پذیرفته  اظهارنظر در مورد رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و 

بورس  مذکور   شده در  نزد سازمان  ثبت شده  یا  فرابورس  این بخش درج می   ،و  در صورت    .گردددر 
 شود.اي فرعی توصیه می موارد هر یک از قوانین و مقررات، استفاده از شماره بنده   دد تع 

 تاریخ گزارش

حسابرسی  47 700  -45 عملیات  اجراي  روز  آخرین  تاریخ  قانونی،  بازرس  و  مستقل  حسابرس  گزارش  تاریخ   .
وري شواهد حسابرسی کافی و مناسب به  ا است. تاریخ گزارش نباید قبل از تاریخ تکمیل فرایند گرد 

مبناي   به صورتهاي  اظهار عنوان  نسبت  نباید  نظر  گزارش حسابرس  تاریخ  حال،  هر  در  باشد.  مالی، 
 شود.پیش از تاریخی باشد که صورتهاي مالی توسط مدیریت واحد تجاري تایید و امضا می 

 
 امضاي گزارش 

هاي  زارش نامه امضاي گ اي (طبق آیین . گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط مدیران حرفه 48 700  -43
 شود. سازمان ممهور می   مهر حسابرسی مصوب هیئت عامل سازمان) امضا و به  

 

 نشانی  

 شود.. نشانی سازمان در صفحه اول گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درج می 49 700  -44
 

 سایر مطالب

 گذاري شود.به ترتیب شماره و  بندهاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی باید از ابتدا    . 50
. صفحات گزارش حسابرس مستقل و بازرس قــانونی بایــد جــدا از صــفحات صــورتهاي مــالی واحــد  51 700  -20ت 

  مــورد  دار ســازمان تایــپ شــود. در گذاري و نخســتین صــفحه آن بــر روي کاغــذ آرم تجاري شــماره 
 : گردد   تایپ   صفحات   کلیه   باالي   راست   سمت   گوشه   در   زیر   عبارت   است   الزم   بعدي  صفحات 
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 سازمان حسابرسی
 

 گزارش 
 

 

 ادامه     -  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

 .................................................   شرکت 

صــفحات  دار و صــفحه امضــا بایــد کلیــه صــفحات گــزارش و همچنــین  به استثناي صفحه ســربرگ  بدیهی است 
ممهـــور شـــود (پـــایین   ــه   ــاري ب ــد تج ــی واح ــالی اساس ــورتهاي م ــر ص ــوص   مه                     مخص

 صفحه، سمت چپ). 

 موارد خاص

 يا سه ی نسبت به اطالعات مقا  ي گزارشگر 

نسبت به صورتهاي مالی دوره گذشته، حاوي اظهارنظر مشروط، . در مواردي که گزارش حسابرس  52 710  -12
طرف نشده  مردود بوده و موضوعی که باعث تعدیل گزارش گردیده، بر نظر  اظهارنظر یا اظهار عدم  

 از دو روش زیر، عمل نماید: باشد، حسابرس باید حسب مورد به یکی 
با  اظهارنظر خود را  باید  حسابرس  باشد،  داشته  اثر  نیز  جاري  مورد نظر بر اقالم دوره چنانچه موضوع  . الف 

 تعدیل کند.    "اظهارنظر   مبانی   بند   در   جاري  اي و اقالم دوره اشاره به آثار آن بر اطالعات مقایسه 
اقالم دوره   . ب  بر  را   باید   حسابرس   باشد،   نداشته   اثر   جاري  چنانچه موضوع مورد نظر  با    اظهارنظر خود 

 تعدیل نماید.اظهارنظر  اي در بند مبانی  اشاره به آثار آن بر اطالعات مقایسه 
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 هایی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نمونه -(پیوست) 

  موارد   در   است   شده   ی سع   ، متفاوت   ي ها برداشت   از   اجتناب   ز ی ن   و   دستورالعمل   ن ی ا   از   استفاده   در   سهولت   منظور   به 
 قالب   در   نظر   مورد   موضوعات  و   ي خوددار   ی حسابرس   ي مجدد موضوعات مندرج در استانداردها   ح ی از تشر   ي رضرور ی غ 

 : دستورالعمل ارائه شود   ن ی ا   وست ی پ   در   ، ر ی ز   شرح ه ب   یی ها نمونه 

 ]بورسی [   . ی مال   ي صورتها   به   نسبت (مقبول)    نشده   ل ی تعد   اظهارنظر   -1نمونه شماره    • 

 ] بورسی [   . یمال   ي صورتها   به   نسبت   مشروط   اظهارنظر   -2  شماره   نمونه   • 

 ] غیربورسی [  . ی مال   ي صورتها   به   نسبت   مردود   اظهارنظر   -3  شماره   نمونه   • 

صورتها   اظهارنظر   عدم   -4  شماره   نمونه   •  به   .)ی اساس (   ر ی فراگ   و   ت یبااهم   ت ی محدود   ل ی دل به   ی مال  ي نسبت 
 ] غیربورسی [ 

 ]غیربورسی ). [ ی (اساس ر ی فراگ   و   ت ی بااهم   ابهام   لی دل به   ی مال   ي نسبت به صورتها   اظهارنظر   عدم   -5نمونه شماره   •

 ] بورسی [  و جداگانه.   ی ق ی تلف   ی مال   ي نسبت به صورتها (مقبول)  نشده    ل ی تعد   اظهارنظر   -6  شماره   نمونه   • 

 ]بورسی [  و جداگانه.   ی ق ی تلف   ی مال   ي صورتها   به   نسبت   مشروط   اظهارنظر   -7  شماره   نمونه   • 

  جداگانه.   ی مال   ي نسبت به صورتها   مشروط   اظهارنظر و    ی ق ی تلف   ی مال   ي صورتها   به   نسبت   مردود   اظهارنظر   -8  شماره   نمونه  • 
 ] بورسی [ 

  . ) ی اساس (   ر ی فراگ   و   ت ی بااهم   ت ی محدود   ل ی دل به و جداگانه    ی ق ی تلف   ی مال   ي نسبت به صورتها عدم اظهارنظر    -9  شماره   نمونه   • 
 ] بورسی [ 

 ]بورسی [   مجموعه و جداگانه.   ی مال   ي نشده (مقبول) نسبت به صورتها   ل ی اظهارنظر تعد   -10  شماره   نمونه   • 

 ] بورسی   غیر . [دولتی  شرکت   ی مال   ي نشده (مقبول) نسبت به صورتها   ل ی تعد   اظهارنظر   -11  شماره   نمونه   • 

و مفروضات مختص به   است   گرفته   قرار   مبنا   ، ر ی ز   ی اصل   ات ض مفرو  باال،  در   شده   اد ی   شرح   به   وست ی پ  ي ها نمونه   ه ی ته   در 
 ارائه شده است:   آن   ي ابتدا   در هر نمونه  

هاي حسابداري (یک چارچوب با مقاصد عمومی)  استاندارد از    شرکتبراي تهیه صورتهاي مالی  هیئت مدیره   -۱
 است.  استفاده کرده

 شده است.  یف توص   ی در قرارداد حسابرس   210طبق استاندارد    ی مال   ي صورتها در قبال    یره مد   یئت ه   هاي یت مسئول -۲
 است.  سازمان حسابرسیاي ، آیین رفتار حرفه گرفته شدهالزامات اخالقی به کار   -۳
و مقررات    ینطبق قوان  یزهاي گزارشگري دیگري نهاي مالی، مسئولیتبر حسابرسی صورت  حسابرس، عالوه -٤

 . عهده داردبه
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 ی مال يصورتهانسبت به  (مقبول) نشده لیاظهارنظر تعد -)  1(نمونه شماره 

 
 مفروضات : 

می  مجموعه  .۱ استفاده  منصفانه  ارائه  چارچوب  یک  از  که  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت  یک  مالی  صورتهاي  کند،  کامل 
 . حسابرسی شده است

اساس شواهد کسب شده   .۲ بر  یا شرایطی که  حسابرس  رویدادها  با  ارتباط  بااهمیت در  ابهامی  نتیجه رسیده است که  این  به 
در می بااهمیت  ابهام  کافی  افشاي  دارد.  وجود  کند،  ایجاد  فعالیت  ادامه  به  شرکت  توانایی  به  نسبت  عمده  تردیدي  تواند 

 صورتهاي مالی صورت پذیرفته است.
 براي درج در گزارش حسابرس وجود دارد.نیز مسائل عمده دیگري  تداوم فعالیت،ابهام بااهمیت در ارتباط با  عالوه بر    .3
 .تشخیص نداده است ، حسابرس سایر اطالعات را دریافت کرده و تحریف بااهمیتی را در سایر اطالعات.   4

 

 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی  

 نمونه(سهامی عام) به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شرکت 

   گزارش حسابرسی صورتهاي مالی

 اظهارنظر

هاي  و صورت  14×1  اسفند  29صورتهاي مالی شرکت نمونه (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ  .  1
هاي نقدي براي سال مالی منتهی به تاریخ  سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریان 

 حسابرسی شده است.   سازمان،تا ...، توسط این  1هاي توضیحی مزبور، و یادداشت 

این   به یادسازماننظر  مالی  صورتهاي  عا ،  (سهامی  نمونه  شرکت  مالی  وضعیت  تاریخ  شده،  در  اسفند  29م) 
جریان  14×1 و  مالی  عملکرد  تاریخ و  به  منتهی  مالی  سال  براي  را  آن  نقدي  جنبه  هاي  تمام  از  هاي  مزبور، 

 دهد.بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان می 

 
   مبانی اظهارنظر

ها طبق این استاندارد   سازمانهاي  طبق استانداردهاي حسابرسی انجام شده است. مسئولیت  سازمانحسابرسی این  .  2
مسئولیت بخش  در حسابرسی  در  مالیهاي حسابرس  این    صورتهاي  است.  الزامات    سازمانتوصیف شده  طبق 

هاي اخالقی  مسئولیت، مستقل از شرکت نمونه (سهامی عام) است و سایر  سازمان حسابرسیاي  آیین رفتار حرفه 
شده به عنوان مبناي    اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب  سازماناین    ر انجام داده است.را طبق الزامات مذکو 

 اظهارنظر، کافی و مناسب است.
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 ابهام بااهمیت در ارتباط با تداوم فعالیت 

دهد زیان خالص شرکت که نشان مینماید  جلب می   یادداشت توضیحی...  ظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به . ن3
هاي  در آن تاریخ بدهی و است،   برابر ... میلیون ریال 14×1اسفند   29نمونه (سهامی عام) براي سال مالی منتهی به 

این  ،  یادداشت توضیحی ...    باتوجه بههاي جاري آن است.  جاري شرکت مبلغ ... میلیون ریال بیشتر از دارایی 
دهد که ابهامی بااهمیت وجود  رویدادها یا شرایط همراه با سایر مسائل مطرح شده در یادداشت مذکور نشان می 

توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند. مفاد این بند بر اظهارنظر این  تواند تردیدي عمده نسبت به  دارد که می 
 ثیري نداشته است. ات سازمان

 مسائل عمده حسابرسی

اي حسابرس، در حسابرسی صورتهاي مالی  منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه .  4
اهمیت بوده  بیشترین  به عنوان یک  دوره جاري، داراي  این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهاي مالی  اند. 

اي  اند و اظهارنظر جداگانه گرفته مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالی، مورد توجه قرار  
، ابهام با اهمیت در ارتباط با تداوم فعالیتشود. عالوه بر مسائل درج شده در بخش نسبت به این مسائل ارائه نمی 

 اند:شود، تعیین شده رسانی می مسائل زیر به عنوان مسائل عمده حسابرسی که در گزارش حسابرس اطالع 
 

 نحوه برخورد حسابرس یمسائل عمده حسابرس

 بلندمدت  يمانهایپ يهاانیزره یذخ يریگو اندازه  آمد ردشناخت  

 درآمــد شــرکت ،14×1 اســفند 29 بــه منتهــی ســال بــراي
ــل ــاي از حاص ــی، قرارداده ــدارکات مهندس ــاخت و ت  س

)EPC  (29 در  و  کــرده  شناســایی  ریال  میلیون   ...  مبلغ  به  را 
 مــورد  هــايزیــان  بــراي  ریــال  میلیــون   ...  مبلغ 14× 1  اسفند
 .است گرفته ذخیره انتظار

ــد  ناشــی بلندمــدت هــايپیمــان از عمــدتا شــرکت درآم
 پیمانهاي  9  حسابداري  استاندارد  الزامات  طبق  که  شودمی

 دوره  یــک  در   ...  توضــیحی  یادداشت  شرح  به  ،بلندمدت
ــانی ــایی زم ــودمی شناس ــت و ش ــا آن، ماهی ــه ب ــه توج  ب

 کــار  پیشــرفت  درصــد  بــرآورد  در  که  مهمی  هايقضاوت
 .است پیچیده دارد، وجود

 کــهکار  پیشرفت میزان به را سود حاشیه  و  درآمد  شرکت

 مزبور، بلندمدت هايپیمان براي  حسابرسی  هايروش
 :نیست موارد این به محدود اما بوده زیر موارد شامل

 شــناخت  بــراي  شرکت  حسابداري  رویه  بودن  مناسب •
ــد ــل درآم ــايپیمان از حاص ــدت ه ــابق بلندم ــا مط  ب

 ارزیــابی  ،بلندمــدت  پیمانهــاي  9  حسابداري  استاندارد
 .است شده

 شــناخت به  مربوط  اصلی  هايکنترل  اجراي  و  طراحی •
 اثربخشــی و ارزیــابی ،پیمــان ســود حاشــیه و  هادرآمد

 .است شده آزمون هاکنترل این کارکرد
 شناســایی  مبلــغ  بــودن  مناســب  پیمان،  نمونه  یک  براي •

 هــايقضــاوت  ماهیت  ارزیابی  با  درآمد  عنوان  به  شده
 بینــیپیش  مخــارج  و  درآمــد  تعیین  در  مدیریت  اصلی
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 نحوه برخورد حسابرس یمسائل عمده حسابرس

 صــورت  تــاریخ   تــا  شــده  انجــام  مخــارجنســبت    اســاس  بر
 تعیــین  پیمــان  يبــرآورد  و  واقعی  مخارج  به  مالی  وضعیت

 .کندمی شناسایی شود،می
 مربــوط  هايبرآورد  به  پیمان  زیان  /سود  و  درآمد  شناخت

 متکــی  پیمــان  کل  مخارج  و  پیمان  کل  درآمد  بینیپیش  به
 بــه  مــدیریت  توســط  پیمــان  هــايبرآورد  قبیــل  ایــن.  است

 الزم  کــار،  این  انجام  در.  شودمی  بررسی  ايدوره  صورت
ــت ــدیریت اس ــابی در م ــود ارزی ــبت خ ــه نس ــیابی ب  ارزش

 خسارات  و  ادعاها  و  تشویقی  هايدریافت  ،پیمان  تغییرات
 مخــارج صــحت و بــودن کامــل همچنــین و شــده تســویه

 در  پیمــان  تحویــل  توانــایی  و  تکمیــل  بــراي  شدهبینیپیش
 مبالغ.  کند  قضاوت  پیمان،  طبق  شده  تعیین  زمانی  هايبازه

 عوامــل تــاثیر تحــت توانــدمی بــالقوه طوربــه  پیمــان  نهایی
. باشد داشته دنبال به را متفاوتی  نتایج   و  گیرد  قرار  مختلف

 پیشــرفت  بــا  مــرتبط  هايبرآورد  و  هاقضاوت  این  در  تغییر
ــه توانــدمی هــاپیمان ــااهمیتی هايتعــدیل ب  و درآمــد در ب

 .شود منجر )زیان( سود حاشیه
 هــايزیان  ذخیره  و  درآمد  شناخت  عوامل،  این  به  توجه  با

 حسابرســی عمده مسائل عنوان  به  EPC  هايپیمان  از  ناشی
 .است شده تعیین جاري سال حسابرسی در

 زیــر، هــايروش  اجــراي  بــا  تا  شده  آزمون  پیمان  شده
 :شود ارزیابی کار پیشرفت درصد روش حسابداري

 .پیمان شرایط بررسی −
 .پیمان اجراي تعهدات شناسایی ارزیابی −
 ایفــاي  از  مــدیریت  ارزیابی  بودن  مناسب  بررسی −

 از اســتفاده با  درآمد  شناخت  نتیجه  در  و  تعهدات
 .کار پیشرفت درصد روش

 درآمــد  تعیــین  در  رفتــه  بکــار  مفروضات  بررسی −
 .کار تکمیل مخارج و شده بینیپیش

 در  شــده  افشــا  اطالعات  بودن  مناسب  و  کافی  ارزیابی •
ــوص ــد خص ــايپیمان درآم ــدت ه ــابق بلندم ــا مط  ب

 .حسابداري استانداردهاي

 
 کید بر مطلب خاص ات

 ابهام نسبت به پیامدهاي آتی دعاوي حقوقی . 5

ابهام  مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ... صورتهاي مالی جلب می توجه   نماید که در آن، 
 نداشته است.  سازمانشده است. مفاد این بند، تاثیري بر اظهارنظر این توصیف مربوط به دعواي حقوقی ... 
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 1مشهود  ثابت هاي داراییاي پوشش بیمه. 6

و    بهاي به  شرکت  مشهود  ثابت    داراییهاي   ... شده  به  ریال  میلیون...    دفتري   مبلغتمام    ریال   میلیون...    ارزش، 
این    است.  برخوردار  ايبیمهپوشش    از...)  توضیحی  یادداشت( اظهارنظر  بر  تاثیري  بند،  این  نداشته    سازمانمفاد 

 است.

 
  سایر بندهاي توضیحی

 سال گذشته  حسابرسی

توسط حسابرس دیگري حسابرسی شده است و در    14× 0اسفند   29شرکت براي سال منتهی به    صورتهاي مالی.  7
 . ارائه شده است(مقبول) تعدیل نشده مذکور، اظهارنظر   برسحسا 14×1خرداد  31گزارش مورخ 

 سایر اطالعات 

اطالعات.  8 سایر  اطالعات  مسئولیت  سایر  است.  شرکت  مدیره  هیئت  مدیریت  شامل    با  تفسیري  است.  گزارش 
نسبت به آن هیچ  لذا این سازمان    تسري ندارد و   سایر اطالعات، به  صورتهاي مالینسبت به    سازمان اظهارنظر این  

 کند. نوع اطمینانی ارائه نمی 

این   مطالعه  سازمانمسئولیت  اطالعات،  مغایرت   سایر  تشخیص  منظور  بین  به  بااهمیت  اطالعات هاي  و    سایر 
م نظر    الیصورتهاي  به  که  است  مواردي  یا  و  حسابرسی،  جریان  در  حسابرس  توسط  شده  کسب  شناخت  یا 

، بر اساس کار انجام شده، به  سازمانکه این  وجود دارد. در صورتی   سایر اطالعاترسد تحریفی بااهمیت در  می
وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص،    سایر اطالعاتاین نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در  

 مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

 
 هاي هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی مسئولیت 

ارائه  .  9 منصفانه صورتهاي مالی طبق استانداردهاي حسابداري و همچنین طراحی، اعمال و حفظ مسئولیت تهیه و 
بر عهده  کنترل اشتباه،  یا  تقلب  از  ناشی  بااهمیت  تحریف  از  عاري  مالی  تهیه صورتهاي  براي  داخلی الزم  هاي 

 هیئت مدیره است. 

ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشاي  ، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به  صورتهاي مالیدر تهیه  
اینکه  مگر  است،  فعالیت  تداوم  مبناي حسابداري  بکارگیري  بودن  مناسب  و  فعالیت  ادامه  با  مرتبط    موضوعات 

 
 یابد.اي، مورد میبیمهدر صورت کسري پوشش  1
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بینانه دیگري به جز موارد مذکور  قصد انحالل شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع 
 وجود نداشته باشد. 

  صورتهاي مالیحسابرسی  در قانونیو بازرس ابرس حس هاي مسئولیت 

عاري از تحریف    ، به عنوان یک مجموعه واحد، صورتهاي مالی اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه    . 10
شود. اطمینان معقول، سطح  بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي می 

هاي بااهمیت،  باالیی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی ممکن است همه تحریف 
طور  ه شوند که ب باشند، زمانی بااهمیت تلقی می اشی از تقلب یا اشتباه می ها که ن درصورت وجود، کشف نشود. تحریف 

  صورتهاي مالی کنندگان که بر مبناي  منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادي استفاده 
 شود، اثر بگذارند. اتخاذ می 

اي  اي و حفظ نگرش تردید حرفه بکارگیري قضاوت حرفه هاي حسابرسی،  در چارچوب انجام حسابرسی طبق استاندارد 
 :  در سراسر کار حسابرسی ضروري است، همچنین 

هاي حسابرسی  ، روش شود می   ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی   صورتهاي مالی خطرهاي تحریف بااهمیت  •
ع  به  مناسب  و  کافی  حسابرسی  شواهد  و  اجرا،  و  طراحی  خطرها  این  با  برخورد  کسب  در  اظهارنظر  مبناي  نوان 

ارائه نادرست اطالعات، یا زیرپاگذاري  شود. از آنجا که تقلب می می  با تبانی، جعل، حذف عمدي،  تواند همراه 
تحریف  کنترل  از خطر عدم کشف  باالتر  تقلب،  از  ناشی  بااهمیت  تحریف  عدم کشف  باشد، خطر  داخلی  هاي 

 بااهمیت ناشی از اشتباه است. 

هاي حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد  هاي داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش کنترل از  •
 شود. داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می   هاي اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل 

بط ارزیابی  هاي حسابداري و موارد افشاي مرت برآورد هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن  مناسب بودن رویه  •
 شود. می 

بکارگیري   • بودن  مناسب  مورد  مبناي شواهد حسابرسی کسب شده، در  فعالیت  بر  تداوم  توسط  مبناي حسابداري 
توانایی  نسبت به  تواند تردیدي عمده  شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می 

گیري شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد  شود. اگر چنین نتیجه گیري می فعالیت ایجاد کند، نتیجه   ادامه شرکت به  
اشاره شود یا، اگر اطالعات    صورتهاي مالی مرتبط با این موضوع در  ا شده  باید در گزارش حسابرس به اطالعات افش 

اظهارنظر   نبود،  نتیجه تعدیل می   حسابرس افشا شده کافی  بر شواهد حسابرسی کسب گیري گردد.  مبتنی  تا  ها  شده 
ت  تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالی 

 بازبماند. 
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ارائه، ساختار و محتواي   • مالی کلیت  تهیه  صورتهاي  مبناي  آیا معامالت و رویدادهاي  اینکه  و  افشا،  موارد  ، شامل 
گونه  به  مالی،  در  صورتهاي  مالی اي  شده   صورتهاي  ارزیابی  منعکس  باشد،  شده  حاصل  منصفانه  ارائه  که  اند 

 گردد. می 

بر این، زمان  هاي  هاي عمده حسابرسی، شامل ضعف شده کار حسابرسی و یافته   ریزي برنامه   دامنه بندي اجرا و  افزون 
 شود. می   رسانی هاي داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبري اطالع بااهمیت کنترل 

، و همه روابط و  شود می ارائه  عالوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخالقی مربوط به استقالل به ارکان راهبري  به 
مربوط    ساز ایمن ر تدابی اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی،   توان انتظار معقولی داشت بر استقالل سایر موضوعاتی که می 

 رسد. به اطالع آنها می 

دوره جاري    صورتهاي مالی دسته از مسائلی که در حسابرسی   شده به ارکان راهبري، آن رسانی موضوعات اطالع از بین  
بوده  اهمیت  بیشترین  می داراي  شمار  به  حسابرسی  عمده  مسائل  بنابراین  و  می اند  مشخص  در  روند  مسائل  این  شود. 

که، در  ات افشاي آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقرر گزارش حسابرس توصیف می 
طور  ه رسانی شود زیرا ب به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطالع   سازمانشرایط بسیار نادر،  

   رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد. اي نامطلوب اطالع رود پیامده معقول انتظار می 

موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون    مسئولیت دارد   به عنوان بازرس قانونی زمان  همچنین این سا 
   تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد الزم را به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام گزارش کند. 

 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

 قانونیسایر وظایف بازرس 

 الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است: مرتبط با  موارد    . 11

برابر سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد    ... بیش از  صورت وضعیت مالی  زیان انباشته شرکت در تاریخ   -1-11
العاده صاحبان سهام تشکیل و در  ست مجمع عمومی فوق ا   اصالحیه قانون تجارت بوده و ضروري   141ماده  

 گیري نماید. مورد انحالل یا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصمیم 
  ... عادي مورخ    یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی   اصالحیه قانون تجارت، علیرغم ارسال   106در اجراي ماده    -2-11

 ها، تا این تاریخ مصوبه مزبور در مرجع مذکور به ثبت نرسیده است.  جهت ثبت در اداره ثبت شرکت 
خصوص    ، در صاحبان سهام  ... عادي مورخ   در مجمع عمومی  هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر پیگیري  -3-11

   د زیر به نتیجه نرسیده است: موار بندهاي ... و ... این گزارش و  
 اخذ سند مالکیت اراضی کارخانه شرکت.   -الف  

 ... . پیگیري وصول مطالبات از شرکت    -ب  
 استقرار سیستم الکترونیکی در مورد فروش محصوالت.   -پ  
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اصالحیه قانون تجارت که طی    129، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده  ...  معامالت مندرج در یادداشت توضیحی    . 12

قـرار گـرفتـه   ررسـی  ـب مـورد  این سازمان رسیده،  به اطالع  انجام شده و توسط هیئت مدیره  مالی مورد گزارش  سال 
کسب مجـوز از هیئـت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در    ، مفاد ماده فوق مبنی بر معـامالت مذکـور در مورد  اسـت.  

نظر این سازمان به شواهدي حاکی از اینکه معامالت مزبور با شرایط مناسب  مضافا    . است  نشده  رعایت شده/ گیري ي ا ر 
 است. نشده  تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب  

 
ماده    . 13 موضوع  شرکت،  عمومی  و وضع  فعالیت  درباره  مدیره  هیئت  تجارت ا   232گزارش  قانون  ماده    صالحیه    ... و 

عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته  منظور تقدیم به مجمع عمومی  به که  ،  اساسنامه 
هاي انجام شده، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطالعات مندرج در  است. با توجه به رسیدگی 

 باشد، جلب نشده است.   ه گزارش مذکور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هیئت مدیر 

 
 هاي قانونی و مقرراتی حسابرس مسئولیتسایر 

،  هاي ابالغ شده آن سازمان لیست   چک   در چارچوب   ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار .  14
 شرح زیـر رعایت نشـده است:  به 

 . موضوع ماده ...    ، حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت   -1-14
 . موضوع ماده ...    ، ماهه ظرف مهلت مقرر   6اي  دوره میان   صورتهاي مالی افشاي    -2-14

 
 .] موضوع پولشویی حسب قانون و مقررات مربوط درج شود [   -15

 
 

 حسابرسی سازمان                

 یحسابرس ارشد ری مد و یفن ری مد يامضانام و       14×2خرداد  29
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 ی مال يصورتهانسبت به  اظهارنظر مشروط -) 2(نمونه شماره 

 

 مفروضات : 
  کند، یم  استفاده   منصفانه  ارائه  چارچوب  کی  از   که  بورس  در  شده   رفتهیپذ  شرکت  کی   مالی   صورتهاي  کامل   مجموعه  .۱

 .  است شده حسابرسی
 ي برا زین يگری ، مسائل عمده دمشروط اظهارنظر ی مبان بخش در  مندرجموارد  بر عالوه شده است و   لیاظهارنظر حسابرس تعد .۲

 درج در گزارش حسابرس وجود دارد.
  ر یشده است، سا  یمال  يصورتهاکه سبب اظهارنظر مشروط نسبت به    ياکرده و مسئله  افتیاطالعات را در  ریحسابرس، سا .۳

 . دهدیمنقرار  ریثاتحت ت اطالعات را
ا .٤ به  اساس شواهد کسب شده  بر  نتیحسابرس  ابهام یجه رسین  رویبااهم  یده است که  با  ارتباط  که    ی طیا شرای دادها  یت در 

  ی ناکاف  يل افشایبدل  یمال  يصورتها  جاد کنند، وجود دارد.یت ایشرکت به ادامه فعال  ییعمده نسبت به توانا  يدیتوانند تردیم
  است. ریفراگ ریغ  یولت یبا اهم یفیتحر يت، حاویابهام بااهم

 

 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

 (سهامی عام)  به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شرکت نمونه

 گزارش حسابرسی صورتهاي مالی  

 مشروط اظهارنظر

هاي سود  و صورت   14× 1اسفند    29. صورتهاي مالی شرکت نمونه (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ  1
هاي نقدي براي سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و  و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریان 

 ، توسط این سازمان، حسابرسی شده است.   تا ...   1اي توضیحی  ه یادداشت 

استثناي آثار احتمالی مورد مندرج در   و همچنین به   3و   2ه استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي  ، ب سازمان ن  به نظر ای 
  29یاد شده، وضعیت مالی شرکت نمونه (سهامی عام) در تاریخ    صورتهاي مالی بخش مبانی اظهار نظر مشروط،    4بند  

جریان 14× 1اسفند   و  مالی  عملکرد  و  جنبه ،  تمام  از  مزبور،  تاریخ  به  منتهی  مالی  سال  براي  را  آن  نقدي  هاي  هاي 
 دهد. بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان می 

 
 مبانی اظهارنظر مشروط

شده است و شرکت نتوانسته است  سررسید    14× 1 بهمن   20تسهیالت مالی به شرح یادداشت توضیحی ... ، در تاریخ  .  2
شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش نتوانسته است تسهیالت مذکور را تمدید یا تسهیالت  ضمنا .  را بازپرداخت نماید   آن 

تواند تردید عمده نسبت به توانایی  دهنده ابهامی بااهمیت است که می جدیدي را جایگزین آن کند. این شرایط نشان 
 صورت نگرفته است.   صورتهاي مالی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند. افشاي کافی این موضوع در  
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  شده است ساخته    کاالي   میلیون ریال موجودي   ... ) شامل مبلغ  ... (یادداشت توضیحی    ي شرکت موجودي مواد و کاال .  3
تمام  بهاي  اقل  به  استانداردهاي حسابداري،  بر خالف  در    که  است.  نشده  ارزشیابی  فروش،  ارزش  خالص  و  شده 

موجودي مواد و کاال و سود انباشته به ترتیب به مبالغ    ، سال جاري صورت انجام تعدیل الزم از این بابت، سود خالص 
 یابد. میلیون ریال کاهش می   و...   ،   ، ...   ... 

دریافــت نگردیــده و ایــن ســازمان  ایــن گــزارش  تــاریخ  تــا    ... هاي درخواستی از وکیل حقوقی شرکت و بانــک  تاییدیه .  4
هاي مزبــور بــر  یــه هــاي حسابرســی، آثــار احتمــالی ناشــی از دریافــت تایید نتوانسته است از طریــق اجــراي ســایر روش 

 مورد گزارش را تعیین کند.   صورتهاي مالی 

ها استاندارد   اینسازمان طبق    هايمسئولیتانجام شده است.    حسابرسی  استانداردهايسازمان طبق    این  حسابرسی  .5
بخش   در    هايمسئولیتدر  است.    توصیف   مالی  صورتهاي   حسابرسی حسابرس  الزامات    اینشده  طبق  سازمان 

  اخالقی   هايمسئولیت  سایر عام) است و    سهامیاز شرکت نمونه (  مستقل  حسابرسی،سازمان    ايحرفه رفتار    آیین
شده به عنوان مبناي    اد دارد که شواهد حسابرسی کسباعتقسازمان  این    را طبق الزامات مذکور انجام داده است.

 کافی و مناسب است. ،مشروط اظهارنظر

 

 مسائل عمده حسابرسی

  مالی   صورتهاي  حسابرسیحسابرس، در    اي حرفه است که به قضاوت    مسائلی   حسابرسی،منظور از مسائل عمده  .  6
  یک به عنوان    مالی   صورتهاي  حسابرسیمسائل در چارچوب    این اند.  بوده   اهمیت  بیشترین   داراي   جاري،دوره  

  اي جداگانه اند و اظهارنظر  مورد توجه قرار گرفته   مالی،  صورتهايمجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به  
به  نسب ارائه    اینت  بر مسائل درج شده در بخش  .  شودنمی مسائل  به    زیراظهارنظر مشروط، مسائل    مبانیعالوه 

 اند:شده تعیین شود،می  رسانیاطالعکه در گزارش حسابرس    حسابرسیعنوان مسائل عمده 
 

 نحوه برخورد حسابرس مسائل عمده حسابرسی

 بلندمدت  يمانهایپ يهاانیز رهیذخ يریگو اندازه  درآمد شناخت  

 درآمــد، شــرکت  14×1اســفند    29براي ســال منتهــی بــه  
ــدارکات و ســاخت  حاصــل از قراردادهــاي مهندســی، ت

)EPC 29ریال شناسایی کــرده و در  میلیون ...) را به مبلغ 
هــاي مــورد ریــال بــراي زیــان  میلیون   ...مبلغ   14× 1اسفند  
 ذخیره گرفته است.انتظار 

هــاي بلندمــدت ناشــی شــرکت عمــدتا از پیمــان درآمــد

حسابرسی براي پیمانهاي بلندمدت مزبور،   هايروش
 شامل موارد زیر بوده اما محدود به این موارد نیست:

مناسب بودن رویه حسابداري شرکت بــراي شــناخت  •
ــد ــابق بــا   درآم ــدت مط ــاي بلندم ــل از پیمانه حاص

، ارزیــابی بلندمــدت  پیمانهاي  9استاندارد حسابداري  
 شده است.
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 نحوه برخورد حسابرس مسائل عمده حسابرسی

پیمانهاي  9شود که طبق الزامات استاندارد حسابداري می
، به شرح یادداشت توضیحی ...  در یــک دوره بلندمدت

ــایی می ــانی شناس ــه زم ــه ب ــا توج ــت آن، ب ــود و ماهی ش
درصــد پیشــرفت کــار   برآوردهاي مهمی که در  قضاوت

 وجود دارد، پیچیده است.
که  کار میزان پیشرفت  بهو حاشیه سود را    درآمدشرکت  

مخــارج انجــام شــده تــا تــاریخ صــورت نســبت  بر اساس  
ي پیمــان تعیــین برآوردوضعیت مالی به مخارج واقعی و  

 کند.شود، شناسایی میمی
هاي مربوط برآوردو سود/ زیان پیمان به    درآمدشناخت  

کل پیمان و مخارج کل پیمان متکــی   درآمدبینی  پیشبه  
هــاي پیمــان توســط مــدیریت بــه برآورداست. این قبیــل  

شود. در انجام این کار، الزم اي بررسی میصورت دوره
ــه ارزشــیابی  ــابی خــود نســبت ب اســت مــدیریت در ارزی

هاي تشویقی و ادعاها و خسارات تغییرات پیمان، دریافت
ــودن و صــحت مخــارج شــده و تسویه ــین کامــل ب همچن
شده بــراي تکمیــل و توانــایی تحویــل پیمــان در بینیپیش
شده طبق پیمان، قضاوت کند. مبالغ هاي زمانی تعیین بازه

توانــد تحــت تــاثیر عوامــل طور بــالقوه مینهایی پیمان بــه
مختلف قرار گیــرد و نتــایج متفــاوتی را بــه دنبــال داشــته 

هــاي مــرتبط بــا برآوردها و تباشد. تغییــر در ایــن قضــاو
ــااهمیتی در توانــد بــه تعــدیلهــا میپیشــرفت پیمان هاي ب

 منجر شود. (زیان) و حاشیه سود درآمد
هاي و ذخیره زیان  درآمدبا توجه به این عوامل، شناخت  

بــه عنــوان مســائل عمــده  )EPC( هــايناشــی از پیمان
 حسابرسی در حسابرسی سال جاري تعیین شده است.

هاي اصلی مربوط به شناخت طراحی و اجراي کنترل •
ها و حاشیه ســود پیمــان، ارزیــابی و اثربخشــی درآمد

 ها آزمون شده است.کارکرد این کنترل
براي یک نمونه پیمان، مناسب بــودن مبلــغ شناســایی  •

هــاي با ارزیابی ماهیت قضــاوت  درآمدشده به عنوان  
نــی بیو مخــارج پیش  درآمداصلی مدیریت در تعیین  

هــاي زیــر، شده پیمان آزمون شده تا با اجــراي روش
 حسابداري روش درصد پیشرفت کار ارزیابی شود:

 بررسی شرایط پیمان. −
 ارزیابی شناسایی تعهدات اجراي پیمان. −
بررسی مناسب بودن ارزیابی مــدیریت از ایفــاي  −

با استفاده از   درآمدتعهدات و در نتیجه شناخت  
 روش درصد پیشرفت کار.

 درآمــدمفروضات بکــار رفتــه در تعیــین   بررسی −
 .کار بینی شده و مخارج تکمیلپیش

ارزیابی کافی و مناسب بودن اطالعات افشا شــده در  •
پیمانهــاي بلندمــدت مطــابق بــا  درآمــد خصــوص

 استانداردهاي حسابداري.
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 کید بر مطلب خاص ات

 ابهام نسبت به پیامدهاي آتی دعاوي حقوقی  .7

نماید که در آن، ابهام  توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ... صورتهاي مالی جلب می 
 شده است. مفاد این بند، تاثیري بر اظهارنظر این سازمان نداشته است. توصیف ي حقوقی ... دعوا مربوط به 

 

 1داراییهاي ثابت مشهود اي پوشش بیمه . 8
مشهود    داراییهاي  و    بهاي به  شرکت  ثابت   ... شده  ...  ریال  میلیون...    دفتري   مبلغتمام  ارزش  به    ریال   میلیون، 

از پوشش  توضیحی  یادداشت( این    برخوردار است.  ايبیمه...)  اظهارنظر  بر  تاثیري  بند،  این  نداشته    سازمانمفاد 
 است.

 

 سایر بندهاي توضیحی

 حسابرسی سال گذشته 

توسط حسابرس دیگري حسابرسی شده است و در    14×0اسفند   29. صورتهاي مالی شرکت براي سال منتهی به  9
 ارائه شده است.  (مقبول)برس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده حسا 14×1خرداد  31گزارش مورخ 

 

 سایر اطالعات 

اســت. گــزارش تفســیري مــدیریت  مسئولیت سایر اطالعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطالعات شــامل    .10
اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهاي مالی، به سایر اطالعات تسري ندارد و لذا این سازمان نسبت به آن هیچ 

 کند.نوع اطمینانی ارائه نمی

هــاي بااهمیــت بــین ســایر اطالعــات و سازمان، مطالعه سایر اطالعات به منظــور تشــخیص مغــایرتمسئولیت این  
صورتهاي مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریــان حسابرســی، و یــا مــواردي اســت کــه بــه نظــر 

م شده، بــه که این سازمان، بر اساس کار انجارسد تحریفی بااهمیت در سایر اطالعات وجود دارد. در صورتیمی
این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطالعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در ایــن خصــوص، 

 مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

 

 
 
 یابد.اي، مورد میدر صورت کسري پوشش بیمه  .1
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 هاي هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی مسئولیت 

حسابداري و همچنین طراحی، اعمال و حفظ  مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهاي مالی طبق استانداردهاي    . 11
بر عهده  کنترل اشتباه،  یا  تقلب  از  ناشی  بااهمیت  تحریف  از  عاري  مالی  تهیه صورتهاي  براي  داخلی الزم  هاي 

 هیئت مدیره است. 

در تهیه صورتهاي مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشاي  
مر اینکه  موضوعات  مگر  است،  فعالیت  تداوم  مبناي حسابداري  بکارگیري  بودن  مناسب  و  فعالیت  ادامه  با  تبط 

بینانه دیگري به جز موارد مذکور  قصد انحالل شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع 
 وجود نداشته باشد. 

 
 صورتهاي مالیدر حسابرسی  قانونیبازرس  و هاي حسابرسمسئولیت 

، عاري از تحریف  مجموعه واحد  ک ی به عنوان   ، اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهاي مالی   . 12
شود. اطمینان معقول، سطح  بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي می 

هاي بااهمیت،  حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی ممکن است همه تحریف باالیی از اطمینان است، اما  
طور  شوند که به باشند، زمانی بااهمیت تلقی می ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می درصورت وجود، کشف نشود. تحریف 

کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالی  ده منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادي استفا 
 شود، اثر بگذارند. اتخاذ می 

اي  اي و حفظ نگرش تردید حرفه هاي حسابرسی، بکارگیري قضاوت حرفه در چارچوب انجام حسابرسی طبق استاندارد 
 در سراسر کار حسابرسی ضروري است، همچنین:  

هاي حسابرسی  ، روش شود می   صورتهاي مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی خطرهاي تحریف بااهمیت  •
کسب   اظهارنظر  مبناي  عنوان  به  مناسب  و  کافی  حسابرسی  شواهد  و  اجرا،  و  طراحی  خطرها  این  با  برخورد  در 

ارائه نادرست اطالعات، ی شود. از آنجا که تقلب می می  با تبانی، جعل، حذف عمدي،  ا زیرپاگذاري  تواند همراه 
تحریف  کنترل  از خطر عدم کشف  باالتر  تقلب،  از  ناشی  بااهمیت  تحریف  عدم کشف  باشد، خطر  داخلی  هاي 

 بااهمیت ناشی از اشتباه است. 

هاي حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد  هاي داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش از کنترل  •
 شود. داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می   هاي نترل اظهارنظر نسبت به اثربخشی ک 

هاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزیابی  برآورد هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن  مناسب بودن رویه  •
 شود. می 
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فعالیت توسط   • تداوم  مبناي حسابداري  بکارگیري  بودن  مناسب  مورد  مبناي شواهد حسابرسی کسب شده، در  بر 
تواند تردیدي عمده نسبت به توانایی  وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می شرکت و  

گیري شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد  شود. اگر چنین نتیجه گیري می شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه 
موضوع در صورتهاي مالی اشاره شود یا، اگر اطالعات    باید در گزارش حسابرس به اطالعات افشا شده مرتبط با این 

تعدیل می  اظهارنظر حسابرس  نبود،  نتیجه افشا شده کافی  بر شواهد حسابرسی کسب گیري گردد.  مبتنی  تا  ها  شده 
تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت  

 بازبماند. 

تهیه   • مبناي  آیا معامالت و رویدادهاي  اینکه  و  افشا،  موارد  مالی، شامل  ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي  کلیت 
گونه  به  مالی،  شده صورتهاي  منعکس  مالی  صورتهاي  در  ارزیابی  اي  باشد،  شده  حاصل  منصفانه  ارائه  که  اند 

 گردد. می 

بر این، زمان  هاي  هاي عمده حسابرسی، شامل ضعف ده کار حسابرسی و یافته ش ریزي  دامنه برنامه بندي اجرا و  افزون 
 شود. می   رسانی هاي داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبري اطالع بااهمیت کنترل 

و    شود، و همه روابط به عالوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخالقی مربوط به استقالل به ارکان راهبري ارائه  می 
  مربوط   ساز ایمن تدابیر توان انتظار معقولی داشت بر استقالل اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی،  سایر موضوعاتی که می 

 رسد. به اطالع آنها می 

دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهاي مالی دوره جاري   شده به ارکان راهبري، آن رسانی از بین موضوعات اطالع 
بوده  اهمیت  بیشترین  می داراي  شمار  به  حسابرسی  عمده  مسائل  بنابراین  و  می اند  مشخص  در  روند  مسائل  این  شود. 

ر  که، د شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی گزارش حسابرس توصیف می 
طور  رسانی شود زیرا به به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطالع   سازمانشرایط بسیار نادر،  

 رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.  رود پیامدهاي نامطلوب اطالع معقول انتظار می 

مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون  به عنوان بازرس قانونی  همچنین این سازمان  
   تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد الزم را به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام گزارش کند. 

 

 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

 قانونیسایر وظایف بازرس 

 . موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است: 13
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برابر سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد    ... زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بیش از    -1-13
العاده صاحبان سهام تشکیل و در  ع عمومی فوق اصالحیه قانون تجارت بوده و ضروري است مجم   141ماده  

 گیري نماید. مورد انحالل یا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصمیم 
  ... عادي مورخ    اصالحیه قانون تجارت، علیرغم ارسال یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی   106در اجراي ماده    -2-13

 ها، تا این تاریخ مصوبه مزبور در مرجع مذکور به ثبت نرسیده است.  جهت ثبت در اداره ثبت شرکت 
صاحبان سهام، در خصوص   ... عادي مورخ   در مجمع عمومی  هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر پیگیري  -3-13

 بندهاي ... و ... این گزارش و موارد زیر به نتیجه نرسیده است:  
 ند مالکیت اراضی کارخانه شرکت. اخذ س   -الف  

 .   ... پیگیري وصول مطالبات از شرکت    -ب  
 استقرار سیستم الکترونیکی در مورد فروش محصوالت.   -پ  

 
اصالحیه قانون تجارت که طی    129، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده    ... معامالت مندرج در یادداشت توضیحی    . 14

قـرار گـرفتـه   ررسـی  ـب مـورد  این سازمان رسیده،  به اطالع  انجام شده و توسط هیئت مدیره  مالی مورد گزارش  سال 
ت مدیر ذینفع در  اسـت. در مورد معـامالت مذکـور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجـوز از هیئـت مدیره و عدم شرک 

نشده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدي حاکی از اینکه معامالت مزبور با شرایط مناسب   گیري رعایت شده/ راي 
 تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 

 
ماده  15 موضوع  شرکت،  عمومی  و وضع  فعالیت  درباره  مدیره  هیئت  گزارش  ماده    232.  و  تجارت  قانون    ... اصالحیه 

منظور تقدیم به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته   که به اساسنامه،  
گرفتن موارد مندرج در بندهاي ... مبانی اظهارنظر مشروط و نیز این  (با درنظر  هاي انجام شده است. با توجه به رسیدگی 

، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و  موضوع که ...) 
 مدارك ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است. 

 
 تی حسابرس هاي قانونی و مقرراسایر مسئولیت

هاي ابالغ شده آن سازمان،  لیست   چک   . ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب 16
 شرح زیـر رعایت نشـده است:  به 

 حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت، موضوع ماده ... .  -1-16

 مهلت مقرر، موضوع ماده ... . ماهه ظرف    6اي  دوره افشاي صورتهاي مالی میان  -2-16
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 [موضوع پولشویی حسب قانون و مقررات مربوط درج شود.]   -17

 
 ی حسابرس   سازمان               

 ی حسابرس   ارشد   ر ی مد   و   ی فن   ر ی مد   ي امضا نام و         14× 2خرداد    29
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 ی مال يصورتها نسبت به  اظهارنظر مردود -)  3(نمونه شماره 
 

 مفروضات : 
می  مجموعه  .۱ استفاده  منصفانه  ارائه  چارچوب  یک  از  که  بورسی  غیر  مالی یک شرکت  کند، حسابرسی شده  کامل صورتهاي 

 است.
 ندارد. رسانی مسائل عمده حسابرسی نیست و قصد انجام این کار را حسابرس ملزم به اطالع .۲
یا شرایطی که   .۳ رویدادها  با  ارتباط  بااهمیت در  ابهامی  نتیجه رسیده است که  این  به  اساس شواهد کسب شده  بر  حسابرس 

مالی بدلیل افشاي ناکافی    صورتهايتوانند تردید عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کنند، وجود دارد  می
 ابهام بااهمیت، حاوي تحریفی با اهمیت و فراگیر (اساسی) است.  

 اطالعات همراه صورتهاي مالی ارائه نشده است. سایر  .٤
 

 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی  

 ) خاص به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شرکت نمونه(سهامی 

 گزارش حسابرسی صورتهاي مالی  

 مردود  ظهارنظرا

هاي  و صورت   14× 1اسفند    29صورتهاي مالی شرکت نمونه (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ  .  1
هاي نقدي براي سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و  سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان 

 حسابرسی شده است. سازمان،  تا ...، توسط این    1هاي توضیحی  یادداشت 

  صورتهاي مالی   دود، اظهارنظر مر   مبانی   3و    2موارد مندرج در بندهاي    دلیل اساسی بودن آثار ، به سازمان  به نظر این 
هاي نقدي  و عملکرد مالی و جریان   14× 1اسفند    29) در تاریخ  خاص وضعیت مالی شرکت نمونه (سهامی  شده،    یاد 

هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه  آن را براي سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه 
 دهد. می ن نشان  

 مبانی اظهارنظر مردود 

خود واقع    4، شرکت در اواخر سال مالی مورد گزارش کارخانه شماره    ...و    ...هاي توضیحی  یادداشت  به شرح.  2
شهرستان   شرکت    ...در  به  است.    ...را  رابطهرسیدگیطبق  فروخته  این  در  شده  انجام  تنظیم    ،هاي  عملیات 

مابه مبایعه  دریافت  شناسایی  نامه،  لذا  و  گرفته  صورت  بعد  مالی  سال  در  مزبور  کارخانه  تحویل  و  فروش  ازاي 
یادفر استانداردهاي حسابداري است. تعدیل    وش  از این    صورتهاي مالی شده در سال مورد گزارش بر خالف 

و    هاهاي تجاري و سایر دریافتنیمیلیون ریال و کاهش دریافتنی   ...هاي ثابت به مبلغ  بابت موجب افزایش دارایی 
 .گرددمیلیون ریال می  ...میلیون ریال و  ...سود سال مالی مورد گزارش به ترتیب به مبالغ 
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شده است و شرکت نتوانسته است    سررسید   14× 1 بهمن   20  تاریخ ... ، در    توضیحی   یادداشت به شرح    مالی   تسهیالت .  3
  تسهیالت  یا  تمدید مذکور را  تسهیالت گزارش نتوانسته است  این  تهیه  تاریخ . ضمنا شرکت تا  نماید را بازپرداخت آن 

به    ابهام دهنده  نشان   شرایط   این آن کند.    جایگزین را    جدیدي  نسبت  ادامه    توانایی اساسی  به  .  است   فعالیت شرکت 
 صورت نگرفته است.   مالی   صورتهاي موضوع در    این   کافی   افشاي 

 
 ها فیتحر ریسا

شده است  ساخته    کاالي   میلیون ریال موجودي   ... ) شامل مبلغ  ... (یادداشت توضیحی    ي شرکت موجودي مواد و کاال   . 4
تمام  بهاي  اقل  به  استانداردهاي حسابداري،  بر خالف  در    که  است.  نشده  ارزشیابی  فروش،  ارزش  خالص  و  شده 

صورت انجام تعدیل الزم از این بابت، سود خالص سال جاري، موجودي مواد و کاال و سود انباشته به ترتیب به مبالغ  
 یابد. .. میلیون ریال کاهش می ... ، ... و. 

 

 هات یمحدود

بانک  تاییدیه   . 5 و  از وکیل حقوقی شرکت  این سازمان  این گزارش  تاریخ  تا    ... هاي درخواستی  و  نگردیده  دریافت 
روش  سایر  اجراي  طریق  از  است  تایید نتوانسته  دریافت  از  ناشی  احتمالی  آثار  حسابرسی،  بر  یه هاي  مزبور  هاي 

 مورد گزارش را تعیین کند.   صورتهاي مالی 

ها در  هاي سازمان طبق این استاندارد حسابرسی این سازمان طبق استانداردهاي حسابرسی انجام شده است. مسئولیت   .6
هاي حسابرس در حسابرسی صورتهاي مالی توصیف شده است. این سازمان طبق الزامات آیین رفتار  بخش مسئولیت 

(سهامی  حرفه  نمونه  شرکت  از  مستقل  حسابرسی،  سازمان  مسئولیت خاص اي  سایر  و  است  طبق  )  را  اخالقی  هاي 
شده به عنوان مبناي اظهارنظر    اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب سازمان  این  الزامات مذکور انجام داده است.  

 مردود، کافی و مناسب است. 

 

 کید بر مطلب خاص ات

 ابهام نسبت به پیامدهاي آتی دعاوي حقوقی  . 7

نماید که در آن، ابهام  توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ... صورتهاي مالی جلب می 
 شده است. مفاد این بند، تاثیري بر اظهارنظر این سازمان نداشته است. توصیف مربوط به دعواي حقوقی ... 
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 1داراییهاي ثابت مشهود اي پوشش بیمه.  8

مشهود    داراییهاي  و    بهاي به  شرکت  ثابت   ... شده  ...  ریال  میلیون...    دفتري   مبلغتمام  ارزش  به    ریال   میلیون، 
از پوشش  توضیحی  یادداشت( این    برخوردار است.  ايبیمه...)  اظهارنظر  بر  تاثیري  بند،  این  نداشته    سازمانمفاد 

 است.

 
 سایر بندهاي توضیحی

 حسابرسی سال گذشته 

توسط حسابرس دیگري حسابرسی شده است و در    14×0اسفند   29. صورتهاي مالی شرکت براي سال منتهی به  9
 برس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است. حسا 14×1خرداد  31گزارش مورخ 

 

 هاي هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی مسئولیت 

تهیه و ارائه منصفانه صورتهاي مالی طبق استانداردهاي حسابداري و همچنین طراحی، اعمال و حفظ  مسئولیت  .  10
عهده  کنترل بر  اشتباه،  یا  تقلب  از  ناشی  بااهمیت  تحریف  از  عاري  مالی  تهیه صورتهاي  براي  داخلی الزم  هاي 

 هیئت مدیره است. 

ه مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشاي  در تهیه صورتهاي مالی، هیئت مدیر
اینکه   مگر  است،  فعالیت  تداوم  مبناي حسابداري  بکارگیري  بودن  مناسب  و  فعالیت  ادامه  با  مرتبط  موضوعات 

بینانه دیگري به جز موارد مذکور  قصد انحالل شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع 
 وجود نداشته باشد. 

 

  صورتهاي مالیدر حسابرسی  قانونیو بازرس حسابرس هاي مسئولیت 

، عاري از تحریف  ، به عنوان یک مجموعه واحد اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهاي مالی   . 11
شود. اطمینان معقول، سطح  اظهارنظر وي می بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل  

هاي بااهمیت،  باالیی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی ممکن است همه تحریف 
طور  شوند که به باشند، زمانی بااهمیت تلقی می ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می درصورت وجود، کشف نشود. تحریف 

کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالی  نتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادي استفاده منطقی ا 
 شود، اثر بگذارند. اتخاذ می 

 
 یابد.اي، مورد می. در صورت کسري پوشش بیمه1
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اي  اي و حفظ نگرش تردید حرفه هاي حسابرسی، بکارگیري قضاوت حرفه در چارچوب انجام حسابرسی طبق استاندارد 
 است، همچنین:  در سراسر کار حسابرسی ضروري  

روش  • ارزیابی،  و  مشخص  اشتباه  یا  تقلب  از  ناشی  مالی  بااهمیت صورتهاي  تحریف  در  خطرهاي  هاي حسابرسی 
شود. از  برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب می 

تقلب می  که  ع آنجا  تبانی، جعل، حذف  با  همراه  کنترل تواند  زیرپاگذاري  یا  اطالعات،  نادرست  ارائه  هاي  مدي، 
داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، باالتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از  

 اشتباه است. 

د  هاي حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قص هاي داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش از کنترل  •
 شود. شرکت، شناخت کافی کسب می   هاي داخلی کنترل اظهارنظر نسبت به اثربخشی  

هاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزیابی  برآورد هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن  مناسب بودن رویه  •
 شود. می 

مناسب   • مورد  در  شواهد حسابرسی کسب شده،  مبناي  توسط  بر  فعالیت  تداوم  مبناي حسابداري  بکارگیري  بودن 
تواند تردیدي عمده نسبت به توانایی  شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می 

  گیري شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد شود. اگر چنین نتیجه گیري می شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه 
باید در گزارش حسابرس به اطالعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهاي مالی اشاره شود یا، اگر اطالعات  

می  تعدیل  اظهارنظر حسابرس  نبود،  نتیجه افشا شده کافی  شواهد حسابرسی کسب گیري گردد.  بر  مبتنی  تا  ها  شده 
آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت    تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط 

 بازبماند. 

تهیه   • مبناي  معامالت و رویدادهاي  آیا  اینکه  و  افشا،  موارد  مالی، شامل  ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي  کلیت 
 دد. گر اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می اي در صورتهاي مالی منعکس شده صورتهاي مالی، به گونه 

هاي  هاي عمده حسابرسی، شامل ضعف شده کار حسابرسی و یافته ریزي  دامنه برنامه بندي اجرا و  افزون بر این، زمان 
 شود. می   رسانی هاي داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبري اطالع بااهمیت کنترل 

مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون  به عنوان بازرس قانونی  همچنین این سازمان  
   تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد الزم را به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام گزارش کند. 
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 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

 قانونیسایر وظایف بازرس 

 . موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است: 12

برابر سرمایه آن است، لذا شرکت مشــمول مفــاد    ... زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بیش از    -1-12
العــاده صــاحبان ســهام تشــکیل و در  ع عمومی فــوق اصالحیه قانون تجارت بوده و ضروري است مجم   141ماده  

 گیري نماید. مورد انحالل یا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصمیم 
  ... عادي مــورخ    یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی   اصالحیه قانون تجارت، علیرغم ارسال   106در اجراي ماده    -2-12

 ها، تا این تاریخ مصوبه مزبور در مرجع مذکور به ثبت نرسیده است.  جهت ثبت در اداره ثبت شرکت 
صاحبان ســهام، در خصــوص    ... عادي مورخ    در مجمع عمومی   هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر پیگیري   -3-12

 بندهاي ... و ... این گزارش و موارد زیر به نتیجه نرسیده است:  
 سند مالکیت اراضی کارخانه شرکت.   اخذ   -الف  

 .  ... پیگیري وصول مطالبات از شرکت   -ب  
 استقرار سیستم الکترونیکی در مورد فروش محصوالت.   -پ  

اصالحیه قانون تجارت که طی    129، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده    ... معامالت مندرج در یادداشت توضیحی    . 13
قـرار گـرفتـه   ررسـی  ـب مـورد  این سازمان رسیده،  به اطالع  انجام شده و توسط هیئت مدیره  مالی مورد گزارش  سال 

ت مدیر ذینفع در  اسـت. در مورد معـامالت مذکـور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجـوز از هیئـت مدیره و عدم شرک 
نشده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدي حاکی از اینکه معامالت مزبور با شرایط مناسب   گیري رعایت شده/ راي 

 تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 

 

ماده  14 موضوع  شرکت،  عمومی  و وضع  فعالیت  درباره  مدیره  هیئت  گزارش  ماده  ا   232.  و  تجارت  قانون    ... صالحیه 
منظور تقدیم به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته   که به اساسنامه،  

هاي انجام شده، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطالعات مندرج در  است. با توجه به رسیدگی 
 مذکور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است. گزارش  
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 هاي قانونی و مقرراتی حسابرس سایر مسئولیت

 [موضوع پولشویی حسب قانون و مقررات مربوط درج شود.]   -15
 
 

 ی حسابرس   سازمان                

 ی حسابرس   ارشد   ر ی مد   و   ی فن   ر ی د م   ي امضا نام و                14× 2خرداد  29
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 ) یاساس( ر یفراگ و  ت یبااهم ت یمحدود لیبه دل یمال ينسبت به صورتها عدم اظهارنظر   -) 4(نمونه شماره 
 

 مفروضات:
می  مجموعه   حسابرسی .۱ استفاده  منصفانه  ارائه  چارچوب  یک  از  که  غیربورسی  شرکت  یک  مالی  صورتهاي  ه  بکند،  کامل 

 .حسابرس محول شده است
   .رسانی مسائل عمده حسابرسی نیست و قصد انجام این کار را نداردحسابرس ملزم به اطالع .۲
نتیجه رسیده است که   .۳ این  به  اساس شواهد کسب شده  بر  بااهمیتحسابرس  یا شرایطی که    یابهام  رویدادها  با  ارتباط  در 

   تواند تردیدي عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، وجود ندارد.می
ثار احتمالی مقدور شود که آفرض می.  ها مقدور نبوده استسب شواهد حسابرسی درباره موجودي مواد و کاال و دریافتنیک .٤

 است.   (اساسی) رحسابرسی کافی و مناسب بر صورتهاي مالی، بااهمیت و فراگینبودن کسب شواهد 
 

 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی  

 ) خاص به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شرکت نمونه(سهامی 

 گزارش حسابرسی صورتهاي مالی  

 ظهارنظرعدم ا

مالی سابرسی  ح .  1 به   صورتهاي  مالی  شامل صورت وضعیت  (سهامی خاص)  نمونه  و    14× 1اسفند    29تاریخ   شرکت 
هاي نقدي براي سال مالی منتهی به  سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان   صورتهاي 

 به این سازمان محول شده است. تا ...    1هاي توضیحی  تاریخ مزبور، و یادداشت 

به    سازماناین   مالی نسبت  نمی   یاد   صورتهاي  ارائه  اظهارنظري  احتمالی  شده  آثار  بودن  اساسی  دلیل  به  موارد  کند. 
در   شده  اظهارنظر   ی مبان   2بند  توصیف  براي    سازماناین    ، عدم  مناسب  و  کافی  حسابرسی  شواهد  است  نتوانسته 

   . پذیر نیست یادشده، امکان   صورتهاي مالی اظهارنظر را کسب کند و در نتیجه، اظهارنظر نسبت به  

 مبانی عدم اظهارنظر

و بنابراین بر شمارش فیزیکی موجودي مواد و کاال    ه شد   تعیین عنوان حسابرس   به   14× 1اسفند    29بعد از    سازمانن  ای .  2
هاي حسابرسی نیز نتوانسته است خود  استفاده از سایر روش  ا ب   سازمان در ابتدا و انتهاي سال نظارت نداشته است. این  

ریال در   ون ترتیب به مبالغ ... و ... میلی  که به  14×1و    14×0اسفند   29 خصوص مقادیر موجودي مواد و کاال در  را در 
  30اي در  کارگیري یک سیستم جدید رایانه ه صورت وضعیت مالی منعکس شده است، متقاعد کند. عالوه بر این، ب 

شده است و تا تاریخ    ها تجاري و سایر دریافتنی   دریافتنی  هاي حساب   منجر به بروز اشتباهات متعددي در   14× 1آذر  
ه است  نتوانست   سازمان ت. این  این گزارش هنوز نقایص این سیستم برطرف نشده و اشتباهات نیز اصـالح نگردیده اس 

را در تاریخ صورت    ها ي تجاري و سایردریافتنی ها هاي حسابرسی، دریافتنی ییدیه یا سایـر روش ا استفاده از کسب ت  با 
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یادشده بر صورتهاي    هاي تعیین آثار احتمالی ناشی از رفع محدودیت ریال اثبات کند.  ن میلیو مبلـغ ...  وضعیت مالی به 
 ده است. ش مالی میسر ن 

 
  هافیتحر

شده است  ساخته    کاالي   میلیون ریال موجودي   ... ) شامل مبلغ  ... (یادداشت توضیحی    ي شرکت موجودي مواد و کاال   . 3
تمام  بهاي  اقل  به  استانداردهاي حسابداري،  بر خالف  در    که  است.  نشده  ارزشیابی  فروش،  ارزش  خالص  و  شده 

صورت انجام تعدیل الزم از این بابت، سود خالص سال جاري، موجودي مواد و کاال و سود انباشته به ترتیب به مبالغ  
 یابد. و... میلیون ریال کاهش می ... ، ... ،  

 

 هات یمحدود ریسا

بانک  تاییدیه   . 4 و  از وکیل حقوقی شرکت  گزارش  تاریخ  تا    ... هاي درخواستی  این سازمان  این  و  نگردیده  دریافت 
روش  سایر  اجراي  طریق  از  است  تایید نتوانسته  دریافت  از  ناشی  احتمالی  آثار  حسابرسی،  بر  یه هاي  مزبور  هاي 

 مورد گزارش را تعیین کند.   صورتهاي مالی 

 کید بر مطلب خاص ات

 ابهام نسبت به پیامدهاي آتی دعاوي حقوقی .  5

نماید که در آن، ابهام  توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ... صورتهاي مالی جلب می 
   شده است. مفاد این بند، تاثیري بر اظهارنظر این سازمان نداشته است. توصیف مربوط به دعواي حقوقی ... 

 

 5مشهود اي داراییهاي ثابت پوشش بیمه. 6

مشهود    داراییهاي  و    بهاي به  شرکت  ثابت   ... شده  ...  ریال  میلیون...    دفتري   مبلغتمام  ارزش  به    ریال   میلیون، 
از پوشش  توضیحی  یادداشت( این    برخوردار است.  ايبیمه...)  اظهارنظر  بر  تاثیري  بند،  این  نداشته    سازمانمفاد 

 است.

 

 

 
 یابد.اي، مورد میدر صورت کسري پوشش بیمه .5
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 سایر بندهاي توضیحی

 گذشته ابرسی سال حس

   .شده استنحسابرسی  14× 0اسفند  29. صورتهاي مالی شرکت براي سال منتهی به  7

 
 هاي هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی مسئولیت 

اعمال و حفظ    . 8 ارائه منصفانه صورتهاي مالی طبق استانداردهاي حسابداري و همچنین طراحی،  مسئولیت تهیه و 
براي  کنترل داخلی الزم  بر عهده  هاي  اشتباه،  یا  تقلب  از  ناشی  بااهمیت  تحریف  از  عاري  مالی  تهیه صورتهاي 

 هیئت مدیره است. 

در تهیه صورتهاي مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشاي  
تداوم   مبناي حسابداري  بکارگیري  بودن  مناسب  و  فعالیت  ادامه  با  مرتبط  اینکه  موضوعات  مگر  است،  فعالیت 

بینانه دیگري به جز موارد مذکور  قصد انحالل شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع 
 وجود نداشته باشد. 

 

  صورتهاي مالیدر حسابرسی  قانونیو بازرس حسابرس هاي مسئولیت 

طبق استانداردهاي حسابرسی و صدور گزارش حسابرس است،    صورتهاي مالی ، انجام حسابرسی  سازمانمسئولیت این    . 9
نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب   سازماندلیل مسائل توصیف شده در مبانی عدم اظهارنظر، این   لیکن به 

 به عنوان مبناي اظهارنظر کسب کند. 

هاي اخالقی را  کت است و سایر مسئولیت ، مستقل از شر سازمان حسابرسی اي  طبق الزامات آیین رفتار حرفه   سازماناین  
 طبق الزامات مذکور انجام داده است. 

 

 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

 سایر وظایف بازرس قانونی

 زیر است: . موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح  10

برابر سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد    ... زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بیش از    -1-10
العاده صاحبان سهام تشکیل و در  اصالحیه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومی فوق   141ماده  

 گیري نماید. یم مورد انحالل یا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصم 
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  ... عادي مورخ    یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی   اصالحیه قانون تجارت، علیرغم ارسال   106در اجراي ماده    -2-10
 ها، تا این تاریخ مصوبه مزبور در مرجع مذکور به ثبت نرسیده است.  جهت ثبت در اداره ثبت شرکت 

صاحبان سهام، در خصوص    ... عادي مورخ   جمع عمومی در م  هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر پیگیري   -3-10
 بندهاي ... و ... این گزارش و موارد زیر به نتیجه نرسیده است:  

 اخذ سند مالکیت اراضی کارخانه شرکت.   -الف  
 .   ... پیگیري وصول مطالبات از شرکت    -ب  
 استقرار سیستم الکترونیکی در مورد فروش محصوالت.   -پ  

اصالحیه قانون تجارت که طی    129، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده    ... معامالت مندرج در یادداشت توضیحی    . 11
قـرار گـرفتـه   ررسـی  ـب مـورد  این سازمان رسیده،  به اطالع  انجام شده و توسط هیئت مدیره  مالی مورد گزارش  سال 

ر کسب مجـوز از هیئـت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در  اسـت. در مورد معـامالت مذکـور، مفاد ماده فوق مبنی ب 
نشده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدي حاکی از اینکه معامالت مزبور با شرایط مناسب   گیري رعایت شده/ راي 

 تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 

ماده  12 موضوع  شرکت،  عمومی  و وضع  فعالیت  درباره  مدیره  هیئت  گزارش  ماده    232.  و  تجارت  قانون    ... اصالحیه 
منظور تقدیم به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته   که به اساسنامه،  

به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطالعات مندرج در    هاي انجام شده، نظر این سازمان است. با توجه به رسیدگی 
 گزارش مذکور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است. 

 هاي قانونی و مقرراتی حسابرسسایر مسئولیت

    [موضوع پولشویی حسب قانون و مقررات مربوط درج شود.]   -13
 
 

 یحسابرسسازمان                 
 یحسابرس ارشد ری مد و یفن ری مد يامضانام و                    14×2خرداد 29
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 )یاساس( ریفراگ  و  ت یبااهمابهام  لیبه دل یمال يعدم اظهارنظر نسبت به صورتها  -)  5(نمونه شماره 
 

 مفروضات:
 حسابرسی شده است. کند،ی چارچوب ارائه منصفانه استفاده م  کی که از   ی ربورس ی شرکت غ  ک ی کامل صورتهاي مالی   مجموعه  .۱
 .  رسانی مسائل عمده حسابرسی نیست و قصد انجام این کار را نداردحسابرس ملزم به اطالع .۲
 شامل بخش سایر اطالعات نیست. سایر اطالعات ارائه شده لیکن گزارش حسابرس به دلیل ارائه عدم اظهارنظر، .۳
اساس شواهد کسب  .٤ بر  یا شرایطی که  حسابرس  رویدادها  با  ارتباط  بااهمیت در  ابهامی  نتیجه رسیده است که  این  به  شده 

 تواند تردیدي عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، وجود ندارد.می
 

 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی  

 ) خاص به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شرکت نمونه(سهامی 

 گزارش حسابرسی صورتهاي مالی  

 ظهارنظرعدم ا

ســود    صورتهاي و    14× 1اسفند    29تاریخ   شرکت نمونه (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به  صورتهاي مالی . 1
هاي نقدي براي ســال مــالی منتهــی بــه تــاریخ مزبــور، و  و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان 

     شده است. حسابرسی    سازمانتوسط این  تا ...   1هاي توضیحی  یادداشت 

شــده در    توصــیف ابهــام    احتمــالی ثار  آ اساسی بودن    دلیل به    . کند نمی   اظهارنظري   مالی  صورتهاي سازمان نسبت به  این 

نظر نســبت بــه  ر ، اظهــا یــاد شــده   و مناســب درخصــوص ابهــام   کــافی عدم اظهارنظر، به رغم کسب شــواهد    ی ن ا ب م   2بند  

 . نیست  میسر   مالی   صورتهاي 

 مبانی عدم اظهارنظر

میلیــون ریــال   ...، شــامل مبلــغ  ... ها به شــرح یادداشــت توضــیحی  هاي تجاري و سایر پرداختنیسرفصل پرداختنی.  2

 در پایــان ســال مــالی(تامین کننده عمده) و مرتبط بــا واردات کــاال    ... یورو) بدهی به شرکت خارجی    ... (معادل  

باشد. شرکت به استناد می13×7و  13×6هاي شده مربوط به سال یورو از بدهی یاد ... مورد گزارش بوده که مبلغ 

هاي رسمی ارز جهت خریــدهاي اعتبــاري نرخاز بانک مرکزي مبنی بر امکان استفاده   ...مورخ    ...ابالغیه شماره  

هــاي شــرکت در ایــن ریــال تســعیر نمــوده اســت. پیگیري  ...با نــرخ  ارزي را    يهانیپرداختالذکر،  هاي فوقسال

هــاي باشد. در نتیجه موارد فوق، امکان دسترســی شــرکت بــه نرخخصوص از مراجع بانکی ذیربط در جریان می

منــوط بــه   چگــونگی حــل و فصــل آن  ونیز تعیین وضــعیت نهــایی فــراهم نشــده،  رسمی ابالغیه بانک مرکزي و  

 .خواهد بودزي توافقات آتی شرکت با بانک مرک
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  هافیتحر

شده است  ساخته    کاالي   میلیون ریال موجودي   ... ) شامل مبلغ  ... (یادداشت توضیحی    ي شرکت موجودي مواد و کاال   . 3
تمام  بهاي  اقل  به  استانداردهاي حسابداري،  بر خالف  در    که  است.  نشده  ارزشیابی  فروش،  ارزش  خالص  و  شده 

صورت انجام تعدیل الزم از این بابت، سود خالص سال جاري، موجودي مواد و کاال و سود انباشته به ترتیب به مبالغ  
 یابد. .. میلیون ریال کاهش می ... ، ... و. 

 

 هات یمحدود

بانک  تاییدیه .  4 و  از وکیل حقوقی شرکت  این سازمان  این گزارش  تاریخ  تا    ... هاي درخواستی  و  نگردیده  دریافت 
روش  سایر  اجراي  طریق  از  است  تایید نتوانسته  دریافت  از  ناشی  احتمالی  آثار  حسابرسی،  بر  یه هاي  مزبور  هاي 

 مورد گزارش را تعیین کند.   صورتهاي مالی 

ها در  استاندارد   ن ی سازمان طبق ا   ي ها ت ی انجام شده است. مسئول   ی حسابرس   ي سازمان طبق استانداردها   ن ی ا   ی حسابرس .  5
رفتار    ن یی سازمان طبق الزامات آ   ن ی شده است. ا   ف ی توص   ی مال   ي صورتها   ی حسابرس در حسابرس   ي ها ت ی بخش مسئول 

حسابرس   ي ا حرفه  (سهام   ، ی سازمان  نمونه  شرکت  از  سا   ی مستقل  و  است  طبق    ی اخالق   ي ها ت ی مسئول   ر ی خاص)  را 
 الزامات مذکور انجام داده است.  

 
 کید بر مطلب خاص ات

 حقوقی ابهام نسبت به پیامدهاي آتی دعاوي   . 6

مالی جلب می ... صورتهاي  توضیحی  یادداشت  به  را  عمومی صاحبان سهام  ابهام  توجه مجمع  آن،  در  نماید که 
 شده است. مفاد این بند، تاثیري بر اظهارنظر این سازمان نداشته است. توصیف مربوط به دعواي حقوقی ... 

 6اي داراییهاي ثابت مشهودپوشش بیمه.  7
مشهود    داراییهاي  و    بهاي به  شرکت  ثابت   ... شده  ...  ریال  میلیون...    دفتري   مبلغتمام  ارزش  به    ریال   میلیون، 

از پوشش  توضیحی  یادداشت( این    برخوردار است.  ايبیمه...)  اظهارنظر  بر  تاثیري  بند،  این  نداشته    سازمانمفاد 
 است.

 

 

 
 یابد.اي، مورد میدر صورت کسري پوشش بیمه  .6
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 سایر بندهاي توضیحی

 حسابرسی سال گذشته 

توسط حسابرس دیگري حسابرسی شــده اســت و در   14×0اسفند   29شرکت براي سال منتهی به  . صورتهاي مالی  8
 اظهارنظر ارائه شده است.عدم برس مذکور، حسا 14×1خرداد  31گزارش مورخ 

 
 هاي هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی مسئولیت 

مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهاي مالی طبق استانداردهاي حسابداري و همچنین طراحــی، اعمــال و حفــظ   . 9
هاي داخلی الزم براي تهیه صورتهاي مالی عاري از تحریف بااهمیت ناشی از تقلــب یــا اشــتباه، بــر عهــده کنترل

 هیئت مدیره است.

ی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حســب ضــرورت، افشــاي در تهیه صورتهاي مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیاب
موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیري مبناي حسابداري تــداوم فعالیــت اســت، مگــر اینکــه 

بینانه دیگري بــه جــز مــوارد مــذکور قصد انحالل شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع
 شد.وجود نداشته با

 

  صورتهاي مالی یحسابرس در یقانونو بازرس  حسابرسهاي مسئولیت 

، عــاري از تحریــف  به عنوان یک مجموعه واحد اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهاي مالی،    . 10
شــود. اطمینــان معقــول، ســطح  اظهــارنظر وي می بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل  

هاي بااهمیــت،  باالیی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی ممکن است همه تحریف 
طور  شوند کــه بــه باشند، زمانی بااهمیت تلقی می ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می درصورت وجود، کشف نشود. تحریف 

کنندگان کــه بــر مبنــاي صــورتهاي مــالی  نتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادي استفاده منطقی ا 
 شود، اثر بگذارند. اتخاذ می 

اي  اي و حفظ نگرش تردید حرفه هاي حسابرسی، بکارگیري قضاوت حرفه در چارچوب انجام حسابرسی طبق استاندارد 
 است، همچنین:  در سراسر کار حسابرسی ضروري  

هاي حسابرسی  ، روش شود می   خطرهاي تحریف بااهمیت صورتهاي مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی  •
کسب   اظهارنظر  مبناي  عنوان  به  مناسب  و  کافی  حسابرسی  شواهد  و  اجرا،  و  طراحی  خطرها  این  با  برخورد  در 

با تبانی، جعل شود. از آنجا که تقلب می می  ارائه نادرست اطالعات، یا زیرپاگذاري  تواند همراه  ، حذف عمدي، 
تحریف  کنترل  از خطر عدم کشف  باالتر  تقلب،  از  ناشی  بااهمیت  تحریف  عدم کشف  باشد، خطر  داخلی  هاي 

 بااهمیت ناشی از اشتباه است. 
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ه به قصد  هاي حسابرسی مناسب شرایط موجود، و ن هاي داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش از کنترل  •
 شود. داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می   هاي ی کنترل بخش اظهارنظر نسبت به اثر 

هاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزیابی  برآورد هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن  مناسب بودن رویه  •
 شود. می 

بکارگیري   • بودن  مناسب  مورد  مبناي شواهد حسابرسی کسب شده، در  فعالیت توسط  بر  تداوم  مبناي حسابداري 
تواند تردیدي عمده نسبت به توانایی  شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می 

گیري شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد  شود. اگر چنین نتیجه گیري می شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه 
حسابرس به اطالعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهاي مالی اشاره شود یا، اگر اطالعات    باید در گزارش 

تعدیل می  اظهارنظر حسابرس  نبود،  نتیجه افشا شده کافی  بر شواهد حسابرسی کسب گیري گردد.  مبتنی  تا  ها  شده 
سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت  تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است 

 بازبماند. 

تهیه   • مبناي  آیا معامالت و رویدادهاي  اینکه  و  افشا،  موارد  مالی، شامل  ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي  کلیت 
گونه  به  مالی،  شده صورتهاي  منعکس  مالی  صورتهاي  در  ارزیابی  اي  باشد،  شده  حاصل  منصفانه  ارائه  که  اند 

 گردد. می 

ا  بر  هاي  هاي عمده حسابرسی، شامل ضعف شده کار حسابرسی و یافته ریزي  دامنه برنامه بندي اجرا و  ین، زمان افزون 
 شود. می   رسانی هاي داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبري اطالع بااهمیت کنترل 

قانون    اصالحیه مقرر در    قانونی الزامات    رعایت دارد موارد عدم    مسئولیت   به عنوان بازرس قانونی سازمان    این   همچنین 
   صاحبان سهام گزارش کند.   عادي   عمومی موارد الزم را به مجمع    سایر   نیز تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و  

 

 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
 سایر وظایف بازرس قانونی

 موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است: .  11

برابر سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد    ... زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بیش از    -1-11
العاده صاحبان سهام تشکیل و در  اصالحیه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومی فوق   141ماده  

 گیري نماید. مورد انحالل یا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصمیم 

  ... عادي مورخ    یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی   اصالحیه قانون تجارت، علیرغم ارسال   106در اجراي ماده    -2-11
 ر در مرجع مذکور به ثبت نرسیده است.  ها، تا این تاریخ مصوبه مزبو جهت ثبت در اداره ثبت شرکت 
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صاحبان سهام، در خصوص    ... عادي مورخ   در مجمع عمومی  هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر پیگیري   -3-11
 بندهاي ... و ... این گزارش و موارد زیر به نتیجه نرسیده است:  

 اخذ سند مالکیت اراضی کارخانه شرکت.   -الف  
 .   ... ت از شرکت  پیگیري وصول مطالبا   -ب  
 استقرار سیستم الکترونیکی در مورد فروش محصوالت.   -پ  

اصالحیه قانون تجارت که طی    129، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده    ... معامالت مندرج در یادداشت توضیحی    . 12
قـرار گـرفتـه   ررسـی  ـب مـورد  این سازمان رسیده،  به اطالع  انجام شده و توسط هیئت مدیره  مالی مورد گزارش  سال 

ت مدیر ذینفع در  اسـت. در مورد معـامالت مذکـور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجـوز از هیئـت مدیره و عدم شرک 
نشده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدي حاکی از اینکه معامالت مزبور با شرایط مناسب   گیري رعایت شده/ راي 

 تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 

ماده  13 موضوع  شرکت،  عمومی  و وضع  فعالیت  درباره  مدیره  هیئت  گزارش  ماده    232.  و  تجارت  قانون    ... اصالحیه 
منظور تقدیم به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته   که به اساسنامه،  

به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطالعات مندرج در    هاي انجام شده، نظر این سازمان است. با توجه به رسیدگی 
 گزارش مذکور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است . 

 حسابرس یمقررات  و یقانون يهاتیمسئول ری سا
       [موضوع پولشویی حسب قانون و مقررات مربوط درج شود.]   -14
 

 
 یحسابرس سازمان                  

 یحسابرس رارشدی مدو  یفنری مد يامضانام و               14×2خرداد 29
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 ه و جداگانمالی تلفیقی   نسبت به صورتهاي(مقبول)  اظهارنظر  تعدیل نشده -)  6(نمونه شماره 

 

 مفروضات : 
که    شرکتتلفیقی و جداگانه    صورتهاي مالیکامل صورتهاي مالی تلفیقی یک شرکت پذیرفته شده در بورس شامل    مجموعه  .۱

 .کند، حسابرسی شده است از یک چارچوب ارائه منصفانه استفاده می
 دارد.نبراي درج در گزارش حسابرس وجود  ايمدهع مسئله  هیچگونه .۲
 .دریافت نکرده استحسابرس گزارش تفسیري مدیریت را  .۳
یا شرایطی که   .٤ رویدادها  با  ارتباط  بااهمیت در  ابهامی  نتیجه رسیده است که  این  به  اساس شواهد کسب شده  بر  حسابرس 

   تواند تردیدي عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، وجود ندارد.می
 

 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی  

 عادي صاحبان سهام شرکت نمونه(سهامی عام) به مجمع عمومی 

 گزارش حسابرسی صورتهاي مالی  

 ظهارنظرا

اســفند  29وضعیت مــالی بــه تــاریخ  صورتهايو جداگانه شرکت نمونه (سهامی عام) شامل   صورتهاي مالی تلفیقی .  1
هاي نقدي بــراي ســال هاي سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریانو صورت  14×1

 حسابرسی شده است.، سازمانتا ...، توسط این  1هاي توضیحی مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت

، و عملکــرد  14× 1اســفند    29، صورتهاي مالی یاد شده، وضعیت مــالی گــروه و شــرکت در تــاریخ  سازمانبه نظر این  
هاي بااهمیــت، طبــق  هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالی منتهی به تــاریخ مزبــور، از تمــام جنبــه مالی و جریان 

 دهد. استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان می 

 مبانی اظهارنظر  

ها در  طبــق ایــن اســتاندارد   ســازمانهاي  طبق استانداردهاي حسابرسی انجام شده است. مسئولیت   سازمانحسابرسی این  .  2
طبق الزامات آیین رفتــار    سازمانتوصیف شده است. این   صورتهاي مالی هاي حسابرس در حسابرسی بخش مسئولیت 

هاي اخالقــی را طبــق الزامــات مــذکور انجــام داده  ، مستقل از گروه است و سایر مســئولیت سازمان حسابرسی اي  حرفه 
 شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافی و مناسب است.   اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب   سازماناست. این  

 مسائل عمده حسابرسی

اي حسابرس، در حسابرسی صــورتهاي مــالی عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه  . منظور از مسائل3
 صــورتهاياند. ایــن مســائل در چــارچوب حسابرســی  سال جاري، داراي بیشترین اهمیت بودهتلفیقی و جداگانه  

گرفتــه ، مورد توجه قرار تلفیقی و جداگانه  به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالی  وو جداگانه    تلفیقی  مالی
 هیچگونه مسائل عمده حسابرسی براي درج در گزارش وجود ندارد. در این خصوص .است
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 کید بر مطلب خاص ات

 ابهام نسبت به پیامدهاي آتی دعاوي حقوقی  . 4

مالی جلب می ... صورتهاي  توضیحی  یادداشت  به  را  عمومی صاحبان سهام  ابهام  توجه مجمع  آن،  در  نماید که 
 شده است. مفاد این بند، تاثیري بر اظهارنظر این سازمان نداشته است. توصیف مربوط به دعواي حقوقی ... 

 7اي داراییهاي ثابت مشهود پوشش بیمه. 5

مشهود    داراییهاي  و    بهاي به  شرکت  ثابت   ... شده  ...  ریال  میلیون...    دفتري   مبلغتمام  ارزش  به    ریال   میلیون، 
از پوشش  توضیحی  یادداشت( این    برخوردار است.  ايبیمه...)  اظهارنظر  بر  تاثیري  بند،  این  نداشته    سازمانمفاد 

 است.

 
 سایر بندهاي توضیحی

 حسابرسی سال گذشته 

توسط حسابرس دیگري حسابرسی شده    14×0اسفند   29براي سال منتهی به    تلفیقی و جداگانه . صورتهاي مالی  6
 برس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است. حسا 14×1خرداد   31است و در گزارش مورخ 

 
 هاي هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی مسئولیت 

ارائه منصفانه صورتهاي مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنین مسئولیت تهیه و  .  7
کنترل حفظ  و  اعمال  ناشیطراحی،  بااهمیت  تحریف  از  عاري  مالی  صورتهاي  تهیه  براي  الزم  داخلی  از   هاي 

 تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. 

تلفیقی و جداگانه شرکت، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و    صورتهاي مالیدر تهیه  
تداوم   حسابداري  مبناي  بکارگیري  بودن  مناسب  و  فعالیت  ادامه  با  مرتبط  موضوعات  افشاي  ضرورت،  حسب 

بینانه ا هیچ راهکار واقع یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، ی  انحالل شرکتفعالیت است، مگر اینکه قصد  
 دیگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد. 

 
  صورتهاي مالیدر حسابرسی  و بازرس قانونیهاي حسابرس مسئولیت 

اینکه  ا.  8 از  معقول  اطمینان  کسب  شامل  حسابرس  مالی هداف  شرکت  صورتهاي  جداگانه  و  از    ،تلفیقی  عاري 
شود. اطمینان تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي می 

 
 یابد.اي، مورد میدر صورت کسري پوشش بیمه  .7
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معقول، سطح باالیی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی ممکن است همه  
تحریف تحریف نشود.  وجود، کشف  درصورت  بااهمیت،  نهاي  که  میها  اشتباه  یا  تقلب  از  زمانی  اشی  باشند، 

می  تلقی  ببااهمیت  که  اقتصادي هشوند  تصمیمات  بر  بتوانند  مجموع،  در  یا  تنهایی  به  رود،  انتظار  منطقی  طور 
 شود، اثر بگذارند.تلفیقی و جداگانه شرکت اتخاذ می  صورتهاي مالیکنندگان که بر مبناي  استفاده

اي  اي و حفظ نگرش تردید حرفه هاي حسابرسی، بکارگیري قضاوت حرفه ستاندارد در چارچوب انجام حسابرسی طبق ا 
 : در سراسر کار حسابرسی ضروري است، همچنین 

بااهمیت   • شرکت  تلفیقی  صورتهاي مالی خطرهاي تحریف  جداگانه  ارزیابی   و  و  اشتباه مشخص  یا  از تقلب    ناشی 
طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان  هاي حسابرسی در برخورد با این خطرها  ، روش شود می 

می  کسب  اظهارنظر  می مبناي  تقلب  که  آنجا  از  نادرست  شود.  ارائه  عمدي،  حذف  جعل،  تبانی،  با  همراه  تواند 
هاي داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، باالتر از خطر  اطالعات، یا زیرپاگذاري کنترل 

 حریف بااهمیت ناشی از اشتباه است. عدم کشف ت 

هاي حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد  هاي داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش از کنترل  •
   شود. شناخت کافی کسب می گروه و شرکت،  داخلی    هاي اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل 

هاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزیابی  برآورد هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن  مناسب بودن رویه  •
 شود. می 

بر مبناي شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیري مبناي حسابداري تداوم فعالیت و وجود یا   •
گروه و شرکت به  تواند تردیدي عمده نسبت به توانایی  نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می 

نتیجه  فعالیت ایجاد کند،  باید در  نتیجه   شود. اگر چنین گیري می ادامه  با اهمیت وجود دارد  ابهامی  گیري شود که 
و جداگانه شرکت اشاره    تلفیقی   صورتهاي مالی گزارش حسابرس به اطالعات افشا شده مرتبط با این موضوع در  

اظهارن  نبود،  کافی  شده  افشا  اطالعات  اگر  یا،  می تع   سازمانظر  شود  نتیجه دیل  شواهد  گیري گردد.  بر  مبتنی  ها 
شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود    حسابرسی کسب 

   زبماند. ، از ادامه فعالیت با گروه یا شرکت نمونه 

محتواي   • و  ساختار  ارائه،  مالی کلیت  جداگانه   تلفیقی   صورتهاي  و  و  معامالت  آیا  اینکه  و  افشا،  موارد  شامل   ،
اند که  منعکس شده   صورتهاي مالی اي در  تلفیقی و جداگانه شرکت، به گونه   صورتهاي مالی رویدادهاي مبناي تهیه 

 گردد. ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می 
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هاي تجاري درون گروه به  هاي گروه یا فعالیتاهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطالعات مالی شرکتشو
به   نسبت  مناسب  اظهارنظر  مالیمنظور  گردد. حسابرس مسئول شرکت کسب می   تلفیقی و جداگانه   صورتهاي 

 متوجه حسابرس است. تنهاهدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است. مسئولیت اظهارنظر حسابرس، 

زمان  این،  بر  دامنهافزون  و  اجرا  یافته ریزي  برنامه   بندي  و  حسابرسی  کار  شامل  شده  حسابرسی،  عمده  هاي 
کنترلضعف  بااهمیت  در  هاي  که  داخلی  راهبري  هاي  ارکان  به  است،  شده  مشخص  حسابرسی  جریان 
 شود. می  رسانی اطالع 

و همه روابط و    شود، می به ارکان راهبري ارائه    به عالوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخالقی مربوط به استقالل 
  مربوط   ساز ایمن تدابیر توان انتظار معقولی داشت بر استقالل اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی،  سایر موضوعاتی که می 

 رسد. به اطالع آنها می 

دوره جاري    صورتهاي مالی دسته از مسائلی که در حسابرسی  شده به ارکان راهبري، آن رسانی از بین موضوعات اطالع 
بوده   داراي  اهمیت  می بیشترین  شمار  به  حسابرسی  عمده  مسائل  بنابراین  و  می اند  مشخص  در  روند  مسائل  این  شود. 

توصیف می  در  گزارش حسابرس  یا، هنگامی که  باشد  منع شده  افشاي آن  یا مقررات  قوانین  اینکه طبق  شوند، مگر 
طور  ه رسانی شود زیرا ب نباید در گزارش حسابرس اطالع به این نتیجه برسد که مسائل مذکور    سازمانادر،  شرایط بسیار ن 

 رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد. رود پیامدهاي نامطلوب اطالع معقول انتظار می 

ت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون  مسئولی   به عنوان بازرس قانونی همچنین این سازمان  
 ساسنامه شرکت و نیز سایر موارد الزم را به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام گزارش کند. تجارت و مفاد ا 

 

 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

 سایر وظایف بازرس قانونی

 موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:   . 9

برابر سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد    ... زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بیش از    -1-9
العاده صاحبان سهام تشکیل و در  اصالحیه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومی فوق   141ماده  

 گیري نماید. مورد انحالل یا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصمیم 
  ... عادي مورخ   یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی  سال اصالحیه قانون تجارت، علیرغم ار  106در اجراي ماده    -2-9

 ها، تا این تاریخ مصوبه مزبور در مرجع مذکور به ثبت نرسیده است.  جهت ثبت در اداره ثبت شرکت 
صاحبان سهام، در خصوص    ... عادي مورخ    در مجمع عمومی   هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر پیگیري  -3-9

 بندهاي ... و ... این گزارش و موارد زیر به نتیجه نرسیده است:  
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 اخذ سند مالکیت اراضی کارخانه شرکت.   -الف  
 .   ... پیگیري وصول مطالبات از شرکت    -ب  
 استقرار سیستم الکترونیکی در مورد فروش محصوالت.   -پ  

 
اصالحیه قانون تجارت که طی    129، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده    ... معامالت مندرج در یادداشت توضیحی    . 10

قـرار گـرفتـه   ررسـی  ـب مـورد  این سازمان رسیده،  به اطالع  انجام شده و توسط هیئت مدیره  مالی مورد گزارش  سال 
ر کسب مجـوز از هیئـت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در  اسـت. در مورد معـامالت مذکـور، مفاد ماده فوق مبنی ب 

نشده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدي حاکی از اینکه معامالت مزبور با شرایط مناسب   گیري رعایت شده/ راي 
 تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 

 

ماده    . 11 موضوع  شرکت،  عمومی  و وضع  فعالیت  درباره  مدیره  هیئت  ماده    232گزارش  و  تجارت  قانون    ... اصالحیه 
منظور تقدیم به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته   که به اساسنامه،  

سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطالعات مندرج در  هاي انجام شده، نظر این  است. با توجه به رسیدگی 
 گزارش مذکور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است. 

 

 هاي قانونی و مقرراتی حسابرس سایر مسئولیت

در  .  12 بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  توسط  شده  وضع  مقررات  و  آن  یست ل   چک   چارچوب ضوابط  شده  ابالغ  هاي 
 رح زیـر رعایت نشـده است: ش   سازمان، به 

 حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت، موضوع ماده ... .   -1-12

 ماهه ظرف مهلت مقرر، موضوع ماده ... .   6اي  دوره افشاي صورتهاي مالی میان   -2-12
 مبنی بر ارائه گزارش تفسیري مدیریت رعایت نشده است.ات سازمان بورس و اوراق بهادار الزام .13

 [موضوع پولشویی حسب قانون و مقررات مربوط درج شود.]   -14
 ی حسابرس سازمان               
 

 یحسابرس ارشد ری مد و یفن ری مد يامضانام و                14×2خرداد 29
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 مالی تلفیقی و جداگانه نسبت به صورتهاي      شروط م اظهارنظر    -)  7مونه شماره (ن

 
 مفروضات : 

تلفیقی و جداگانه شرکت کـه  صورتهاي مالیکامل صورتهاي مالی تلفیقی یک شرکت پذیرفته شده در بورس شامل    مجموعه .۱
 کند، حسابرسی شده است.از یک چارچوب ارائه منصفانه استفاده می

، مسائل عمده دیگري نیز بـراي درج مندرج در مبانی اظهارنظر مشروطموارد   عالوه براظهارنظر حسابرس تعدیل شده است و   .۲
 در گزارش حسابرس وجود دارد.

تلفیقی شده، سـایر   صورتهاي مالیاي که سبب اظهارنظر مشروط نسبت به  حسابرس، سایر اطالعات را دریافت کرده و مسئله .۳
 .داده استاطالعات را نیز تحت تأثیر قرار 

حسابرس بر اساس شواهد کسب شده به این نتیجه رسیده است که ابهامی بااهمیت در ارتباط بـا رویـدادها یـا شـرایطی کـه  .٤
  دارد.نوانند تردیدي عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کنند، وجود تمی

 

 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی  

 به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شرکت نمونه(سهامی عام) 

 گزارش حسابرسی صورتهاي مالی  

 ر مشروطظهارنظا

اسفند    29ه تاریخ  ب وضعیت مالی  صورتهاي  و جداگانه شرکت نمونه (سهامی عام) شامل    صورتهاي مالی تلفیقی .  1
براي سال    هاي نقديهاي سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریانو صورت   14×1

 ده است. ، حسابرسی شسازمانتا ...، توسط این  1هاي توضیحی مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت

  3موارد مندرج در بند  استثناي آثار احتمالی   به همچنین  و    2مورد مندرج در بند    ي آثار به استثنا   ، سازماناین  نظر   به 
، و عملکرد مالی  14× 1   اسفند  29شده، وضعیت مالی گروه و شرکت در تاریخ    یاد   صورتهاي مالی مبانی اظهارنظر مشروط،  

هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي  هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه جریان و  
 دهد. نحو منصفانه نشان می  حسابداري، به 

 
 مشروطمبانی اظهارنظر  

شده است  ساخته  کاالي  میلیون ریال موجودي  ... ) شامل مبلغ  ...  (یادداشت توضیحی ي شرکت موجودي مواد و کاال  . 2
تمام  بهاي  اقل  به  استانداردهاي حسابداري،  بر خالف  در    که  است.  نشده  ارزشیابی  فروش،  ارزش  خالص  و  شده 

گروه و شرکت  صورت انجام تعدیل الزم از این بابت، سود خالص سال جاري، موجودي مواد و کاال و سود انباشته  
 یابد. ... ، ... و... میلیون ریال کاهش می به ترتیب به مبالغ  
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گذاري شرکت نمونه در شرکت الف (واحد تجاري وابسته خارجی که طی سال مالی تحصیل شده است) در صورت  سرمایه . 3
ریال منعکس شده و سهم شرکت نمونه از سود خالص    میلیون به مبلغ ...    14× 1اسفند    29وضعیت مالی تلفیقی به تاریخ  

عدم    ریال در صورت سود و زیان تلفیقی منتهی به تاریخ مزبور گزارش شده است. به دلیل   میلیون شرکت الف به مبلغ ...  
گذاري شرکت نمونه در شرکت الف در تاریخ  دفتري سرمایه   اثبات صحت مبلغ   ، دسترسی به صورتهاي مالی حسابرسی شده 

 مقدور نبوده است.   14× 1و سهم شرکت نمونه از سود خالص شرکت الف در سال    14× 1اسفند    29
 

ها در  طبــق ایــن اســتاندارد   سازمانهاي  طبق استانداردهاي حسابرسی انجام شده است. مسئولیت   سازمانحسابرسی این    4.
طبق الزامات آیین رفتــار    سازمانهاي حسابرس در حسابرسی صورتهاي مالی توصیف شده است. این  بخش مسئولیت 

هاي اخالقــی را طبــق الزامــات مــذکور انجــام داده  اي سازمان حسابرسی، مستقل از گروه است و سایر مســئولیت حرفه 
 ، کافی و مناسب است. مشروط   شده به عنوان مبناي اظهارنظر ب  د حسابرسی کس عتقاد دارد که شواه ا   سازماناین    است. 

 
 مسائل عمده حسابرسی

تلفیقــی  اي حسابرس، در حسابرسی صورتهاي مالی  منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه   .5
تلفیقــی و  اند. این مسائل در چارچوب حسابرســی صــورتهاي مــالی  جاري، داراي بیشترین اهمیت بوده   و جداگانه سال 

اي نســبت  اند و اظهارنظر جداگانه ، مورد توجه قرار گرفته مزبور   و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالی   جداگانه 
، مسائل زیر بــه عنــوان مســائل عمــده  اظهارنظر مشروط   شود. عالوه بر مسائل درج شده در مبانی به این مسائل ارائه نمی 

 : اند یین شده شود، تع رسانی می حسابرسی که در گزارش حسابرس اطالع 

 نحوه برخورد حسابرس مسائل عمده حسابرسی

 هاي بلندمدت پیمان  هايگیري ذخیره زیان و اندازه  درآمدشناخت  -1-5

به   منتهی  سال  شرکت  14× 1اسفند    29براي    درآمد ، 
ساخت   و  تدارکات  مهندسی،  قراردادهاي  از  حاصل 

 )EPC  به مبلغ را  ریال شناسایی کرده و در  میلیون    ... ) 
زیا   میلیون   ... مبلغ    14× 1اسفند    29 براي  هاي  ن ریال 

 مورد انتظار ذخیره گرفته است. 
 هاي بلندمدت ناشی شرکت عمدتا از پیمان   درآمد 

ــابداري  می  ــتاندارد حس ــات اس ــق الزام ــه طب ــود ک   9ش
، به شرح یادداشــت توضــیحی ...  در  بلندمدت   یمانهاي پ 

هاي حسابرسی براي پیمانهــاي بلندمــدت مزبــور،  روش 
 شامل موارد زیر بوده اما محدود به این موارد نیست: 

 
مناسب بودن رویه حســابداري شــرکت بــراي شــناخت   •

حاصل از پیمانهاي بلندمدت مطابق بــا اســتاندارد    درآمد 
 پیمانهاي بلندمدت، ارزیابی شده است.   9حسابداري  

هاي اصلی مربــوط بــه شــناخت  طراحی و اجراي کنترل  •
ها و حاشــیه ســود پیمــان، ارزیــابی و اثربخشــی  درآمــد 

 است. ها آزمون شده  کارکرد این کنترل 
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شود و ماهیت آن، با توجه  یک دوره زمانی شناسایی می 
درصــد پیشــرفت    بــرآورد هاي مهمی کــه در  به قضاوت 

 کار وجود دارد، پیچیده است. 
  کــار   میــزان پیشــرفت   به و حاشیه سود را    درآمد شرکت  

مخارج انجام شده تا تــاریخ صــورت  نسبت  که بر اساس  
ي پیمان تعیــین  برآورد وضعیت مالی به مخارج واقعی و  

 کند. شود، شناسایی می می 
هــاي  برآورد و ســود/ زیــان پیمــان بــه    درآمــد شــناخت  

پیمــان و مخــارج کــل متکــی    درآمد بینی  مربوط به پیش 
هــاي پیمــان توســط مــدیریت بــه  برآورد است. این قبیل  

شــود. در انجــام ایــن کــار،  بررســی می اي  صورت دوره 
الزم است مدیریت در ارزیابی خود نسبت به ارزشــیابی  

ــت  ــان، دریاف ــرات پیم ــا و  تغیی ــویقی و ادعاه ــاي تش ه
شده و همچنــین کامــل بــودن و صــحت  خسارات تسویه 

شــده بــراي تکمیــل و توانــایی تحویــل  بینی مخارج پیش 
، قضــاوت  شده طبق پیمان هاي زمانی تعیین  پیمان در بازه 

تواند تحت تــاثیر  طور بالقوه می کند. مبالغ نهایی پیمان به 
عوامل مختلف قرار گیرد و نتــایج متفــاوتی را بــه دنبــال  

ــن قضــاوت  ــر در ای هــاي  برآورد ها و  داشــته باشــد. تغیی
ــا پیشــرفت پیمان  ــرتبط ب ــا می م ــدیل ه ــه تع ــد ب هاي  توان

 منجر شود.  (زیان)   و حاشیه سود   درآمد بااهمیتی در  
ــا  ــن عوامــل، شــناخت    ب ــه ای ــره    درآمــد توجــه ب و ذخی
بــه عنــوان مســائل    )  (EPCهــاي هاي ناشــی از پیمان ن زیا 

عمده حسابرسی در حسابرسی سال جــاري تعیــین شــده  
 است. 

 

 

براي یک نمونه پیمان، مناسب بودن مبلغ شناسایی شــده   •
هــاي اصــلی  با ارزیابی ماهیت قضــاوت   درآمد به عنوان  

بینی شده پیمان  و مخارج پیش  درآمد مدیریت در تعیین 
هــاي زیــر، حســابداري  آزمون شده تــا بــا اجــراي روش 

 روش درصد پیشرفت ارزیابی شود: 

 بررسی شرایط پیمان.  −
 ی تعهدات اجراي پیمان. ارزیابی شناسای  −
بررسی مناسب بــودن ارزیــابی مــدیریت از ایفــاي   −

بــا اســتفاده از   درآمــد تعهدات و در نتیجه شناخت 
 روش درصد پیشرفت کار. 

  درآمــد بررســی مفروضــات بکــار رفتــه در تعیــین   −
 . کار   بینی شده و مخارج تکمیل پیش 

ارزیابی کافی و مناســب بــودن اطالعــات افشــا شــده در   •
ــد   خصـــوص  ــا    درآمـ ــابق بـ ــاي بلندمـــدت مطـ پیمانهـ

 استانداردهاي حسابداري. 
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  قابلیت بازیافت سرقفلی  -2-5

... سرقفلی ناشی از تلفیــق بــه شــرح یادداشــت توضــیحی 
درصد   3/7ریال (معادل    میلیون   ...صورتهاي مالی به مبلغ  

هاي گروه) در صورت وضعیت مالی تلفیقی جمع دارایی
هاي کــاهش شرکت نمونه گزارش شده است. اگر نشانه

ارزش سرقفلی وجود داشته باشد، شرکت نمونــه آزمــون 
دهد. مبلغ دفتري کاهش سرقفلی را سالی یکبار انجام می

وجه واحد مولد وجه نقد مربوط یا گروه واحدهاي مولد 
نقد مربوط (کــه از ایــن پــس واحــد یــا واحــدها خطــاب 

شود)، در هر مورد (شامل سرقفلی تخصیص یافته) بــا می
مبلغ قابــل بازیافــت متنــاظر بــا آن در چــارچوب آزمــون 

شــود. مبــالغ قابــل بازیافــت بــر کاهش ارزش مقایســه می
هــاي نقــدي آتــی واحــد مــورد مبناي ارزش فعلی جریان
ر بــه آن تخصــیص یافتــه اســت، نظر، کــه ســرقفلی متنــاظ

شود. قابلیت بازیافت واحــد ... بــر مبنــاي گیري میاندازه
 بــرآوردقیمت سهم شرکت فرعی ... تعیــین شــده اســت.  

بینی بودجه هر یک سایر مبالغ قابل بازیافت مبتنی بر پیش
از واحدها است، که به تصویب هیئت مــدیره واحــدهاي 

ســتفاده برابــر ذیــربط رســیده اســت. نــرخ تنزیــل مــورد ا
یــک از واحــدها اســت.  میانگین موزون هزینه سرمایه هر

ــاهش  ــون ک ــان ارزش آزم ــرقفلی نش ــتس ــه  داده اس ک
شناسایی کاهش ارزش سرقفلی در سال جاري ضرورت 

 ندارد.

ي تــا حــدود زیــادي متــاثر از بــرآوردمبالغ قابل بازیافت  
هــاي نقــدي مفروضات هیئت مدیره در خصــوص جریان

هاي تنزیل مورد استفاده بــوده اســت. رخورودي آتی و ن

 
 یآتــ  يورود ينقــد  هايیانجر  برآورد  بودن  مناسب
ــلزتن يهــاو نرخ ــا ی ــوان مبن ــه عن ــورد اســتفاده ب  يم

مولد   ياز واحدها  یککاهش ارزش هر    يهاآزمون
 در. ســازمان قــرار گرفــت این  یابیوجه نقد مورد ارز

 دیگــر  اقدامات  کنار  در  سازمان  این  مذکور،  ارزیابی
 تنزیــل  نــرخ  و  شــده  یــاد  هايبرآورد  مقایسه  به  خود،
 بازار  صنعت  مختص  و  کلی  انتظارات  با  استفاده  مورد

 دربــاره  مــدیره  هیئــت  تفصــیلی  توضــیحات  بررسی  و
 در آنهــا کــردن لحــاظ و ارزش مولــد اصــلی عوامــل

موضــوع   ینا  ینهمچن  .پرداخت  بودجه  هايبینیپیش
مرتبط بــا   هايینههز  یاقرار گرفت که آ  یابیمورد ارز

کــاهش  يهاگروه به نحو مناسب در آزمون  یریتمد
 یــدهمولــد وجــه نقــد ملحــوظ گرد يارزش واحــدها

کوچــک   ییــراتتغ  یحت  ینکه. با علم به ایرخ  یااست  
موارد   یدر برخ  تواندیمورد استفاده م  یلدر نرخ تنز

 يهــاهــا داشــته باشــد، آزمونبرآوردبــر    یتیاثر بااهم
نرخ  یینتع ياستفاده شده برا  يبر پارامترها  یحسابرس

و مدل مــورد   ید،بکار گرفته شده متمرکز گرد  یلتنز
شــد.   یــابیارز  یافــتمبالغ قابل باز  برآورداستفاده در  

کــه   ییواحــدها  يبرا  یتحساس  یلو تحل  یهضمنا تجز
بــود،   یینآنهــا پــا  یبــه ارزش فعلــ   ينسبت مبالغ دفتر

کاهش ارزش بالقوه مرتبط با   رصورت گرفت تا خط
 بــرآورد  یوه در مفروضات اصــلبالق  ییراتهرگونه تغ

ــل باز ــالغ قاب ــتمب ــابیارز یاف ــه  ی ــه ب ــا توج ــود. ب ش
 مفروضــاتشــده، درونــدادها و انجــام هايیدگیرســ 

ی: 
 فن

یته
کم

ذر  
آ

14
01

 

 



 یمال  يصورتها به نسبت یو ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون هیته دستورالعمل

 یمستقل و بازرس قانون حسابرساز گزارش  ییهانمونه: وستیپ
 

61 

 نحوه برخورد حسابرس مسائل عمده حسابرسی

ي با عدم قطعیت مواجهند. بــا توجــه برآوردلذا این مبالغ  
هاي انجام برآوردبه مراتب فوق و به دلیل ماهیت پیچیده  

اي بــوده شده، قابلیت بازیافت سرقفلی حائز اهمیت ویــژه
ســال در حسابرســی  و به عنوان مسائل عمــده حسابرســی  

 است.جاري تعیین شده 

 

 قابــل  مبــالغ  بــرآورد  بــراي  مدیره  هیئت  استفاده  مورد
 کــاهش  هــايآزمون  بــراي  مناســب  نحــو  بــه  بازیافت

 .اندشده استنتاج ارزش
خصــوص اطالعــات افشــا شــده توســط شــرکت در 

هــا هاي کاهش ارزش سرقفلی و ســایر داراییآزمون
هاي حسابداري صورتهاي مالی و در بخش اهم رویه

یادداشت توضــیحی ... (مــرتبط بــا سرفصــل ســرقفلی 
 اند.ناشی از تلفیق) منعکس شده

 کید بر مطلب خاص ات

 ابهام نسبت به پیامدهاي آتی دعاوي حقوقی  . 6

نماید که در آن، ابهام  توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ... صورتهاي مالی جلب می 
 شده است. مفاد این بند، تاثیري بر اظهارنظر این سازمان نداشته است. توصیف مربوط به دعواي حقوقی ... 

 

 8داراییهاي ثابت مشهود اي پوشش بیمه. 7

مشهود    داراییهاي  و    بهاي به  شرکت  ثابت   ... شده  ...  ریال  میلیون...    دفتري   مبلغتمام  ارزش  به    ریال   میلیون، 
از پوشش  توضیحی  یادداشت( این    برخوردار است.  ايبیمه...)  اظهارنظر  بر  تاثیري  بند،  این  نداشته    سازمانمفاد 

 است.

 

 سایر بندهاي توضیحی

 حسابرسی سال گذشته 

توسط حسابرس دیگري حسابرسی شده    14×0اسفند   29براي سال منتهی به    تلفیقی و جداگانه . صورتهاي مالی    8
 است.  ارائه شده  (مقبول)نشده برس مذکور، اظهارنظر تعدیل حسا 14×1خرداد   31است و در گزارش مورخ 

 

 

 
 یابد.اي، مورد میصورت کسري پوشش بیمهدر   .8
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 سایر اطالعات 

شامل  .  9 اطالعات  سایر  است.  شرکت  مدیره  هیئت  با  اطالعات  سایر  مدیریت  مسئولیت  تفسیري  است.  گزارش 
اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهاي مالی، به سایر اطالعات تسري ندارد و لذا این سازمان نسبت به آن هیچ  

 کند. نوع اطمینانی ارائه نمی 

اطالعات سایر  مطالعه  سازمان،  این  مغایرت   مسئولیت  تشخیص  منظور  و  به  اطالعات  سایر  بین  بااهمیت  هاي 
نظر   به  که  است  مواردي  یا  و  حسابرسی،  جریان  در  حسابرس  توسط  شده  کسب  شناخت  یا  مالی  صورتهاي 

که این سازمان، بر اساس کار انجام شده، به  در صورتی رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطالعات وجود دارد.  می
نی  همانطور که در مبا   برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطالعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند.این نتیجه  

  2ر اطالعات از بابت موجودي کاال به شرح بند  ی این سازمان به این نتیجه رسیده است که سا   ، اظهارنظر مشروط عنوان گردید 
گذاري  مورد مبلغ دفتري سرمایه   شواهد حسابرسی کافی و مناسب در نتوانسته است    سازماناین    همچنین   . است   شده   ف ی تحر 

  سازمان ، این  لذا دریافت کند.    3به شرح بند  شرکت نمونه در شرکت الف، و سهم شرکت نمونه از سود خالص شرکت الف  
تحریف بااهمیت است  گیري کند که سایر اطالعات از این بابت حاوي  تواند نتیجه دلیل عدم دسترسی به اطالعات الزم، نمی به 

 یا خیر. 

 

 هاي هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی مسئولیت 

و  .  10 حسابداري  استانداردهاي  طبق  شرکت  جداگانه  و  تلفیقی  مالی  صورتهاي  منصفانه  ارائه  و  تهیه  مسئولیت 
کنترل و حفظ  اعمال  طراحی،  تهیه  همچنین  براي  داخلی الزم  بااهمیت  هاي  تحریف  از  عاري  مالی  صورتهاي 

 از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. ناشی

در تهیه صورتهاي مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و  
مبنا بکارگیري  بودن  مناسب  و  فعالیت  ادامه  با  مرتبط  موضوعات  افشاي  ضرورت،  تداوم  حسب  حسابداري  ي 

بینانه فعالیت است، مگر اینکه قصد انحالل شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع 
 دیگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد. 

 

  صورتهاي مالیحسابرسی  در قانونیو بازرس حسابرس هاي مسئولیت 

اطمینان معقول از اینکه صورتهاي مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به عنوان یک  هداف حسابرس شامل کسب  ا.  11
 مجموعه واحد، عاري از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل
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می  وي  طبق  اظهارنظر  حسابرسی  انجام  با  حتی  اما  است،  اطمینان  از  باالیی  سطح  معقول،  اطمینان  شود. 
ها که  هاي بااهمیت، درصورت وجود، کشف نشود. تحریف انداردهاي حسابرسی ممکن است همه تحریف است

می  اشتباه  یا  تقلب  از  می ناشی  تلقی  بااهمیت  زمانی  به باشند،  که  در  شوند  یا  تنهایی  به  رود،  انتظار  منطقی  طور 
اي مالی تلفیقی و جداگانه شرکت  کنندگان که بر مبناي صورتهمجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادي استفاده

 شود، اثر بگذارند.اتخاذ می

اي  اي و حفظ نگرش تردید حرفه هاي حسابرسی، بکارگیري قضاوت حرفه در چارچوب انجام حسابرسی طبق استاندارد 
 : در سراسر کار حسابرسی ضروري است، همچنین 

بااهمیت   • شرکت  تلفیقی  صورتهاي مالی خطرهاي تحریف  جداگانه  ارزیابی   و  و  اشتباه مشخص  یا  از تقلب    ناشی 
هاي حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان  ، روش شود می 

می  کسب  اظهارنظر  می مبناي  تقلب  که  آنجا  از  نادرست  شود.  ارائه  عمدي،  حذف  جعل،  تبانی،  با  همراه  تواند 
هاي داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، باالتر از خطر  کنترل اطالعات، یا زیرپاگذاري 

 عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است. 

هاي حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد  هاي داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش از کنترل  •
   شود. شناخت کافی کسب می گروه و شرکت،  داخلی    هاي اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل 

هاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزیابی  برآورد هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن  مناسب بودن رویه  •
 شود. می 

بر مبناي شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیري مبناي حسابداري تداوم فعالیت و وجود یا   •
گروه و شرکت به  تواند تردیدي عمده نسبت به توانایی  نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می 

نتیجه  فعالیت ایجاد کند،  باید در  نتیجه   شود. اگر چنین گیري می ادامه  با اهمیت وجود دارد  ابهامی  گیري شود که 
و جداگانه شرکت اشاره    تلفیقی   صورتهاي مالی گزارش حسابرس به اطالعات افشا شده مرتبط با این موضوع در  

اظهارن  نبود،  کافی  شده  افشا  اطالعات  اگر  یا،  می تع   سازمانظر  شود  نتیجه دیل  شواهد  گیري گردد.  بر  مبتنی  ها 
شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود    کسب  حسابرسی 

 ، از ادامه فعالیت بازبماند. گروه یا شرکت نمونه 

محتواي   • و  ساختار  ارائه،  مالی کلیت  جداگانه   تلفیقی   صورتهاي  و  و  معامالت  آیا  اینکه  و  افشا،  موارد  شامل   ،
اند که  منعکس شده   صورتهاي مالی اي در  تلفیقی و جداگانه شرکت، به گونه   صورتهاي مالی رویدادهاي مبناي تهیه 

 گردد. ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می 
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هاي تجاري درون گروه به  لیتهاي گروه یا فعاشواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطالعات مالی شرکت
به   نسبت  مناسب  اظهارنظر  مالیمنظور  گردد. حسابرس مسئول شرکت کسب می   تلفیقی و جداگانه   صورتهاي 

 متوجه حسابرس است. تنهاهدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است. مسئولیت اظهارنظر حسابرس، 

زمان  این،  بر  دامنهافزون  و  اجرا  یافته ریزي  برنامه   بندي  و  حسابرسی  کار  شامل  شده  حسابرسی،  عمده  هاي 
کنترلضعف  بااهمیت  راهبري  هاي  ارکان  به  است،  شده  مشخص  حسابرسی  جریان  در  که  داخلی  هاي 
 شود. می  رسانی اطالع 

و همه روابط و    شود، می به ارکان راهبري ارائه    به عالوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخالقی مربوط به استقالل 
  مربوط   ساز ایمن تدابیر توان انتظار معقولی داشت بر استقالل اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی،  سایر موضوعاتی که می 

 رسد. به اطالع آنها می 

دوره جاري    صورتهاي مالی دسته از مسائلی که در حسابرسی  شده به ارکان راهبري، آن رسانی از بین موضوعات اطالع 
بوده  اهمیت  بیشترین  می داراي  شمار  به  حسابرسی  عمده  مسائل  بنابراین  و  می اند  مشخص  در  روند  مسائل  این  شود. 

توصیف می  در  گزارش حسابرس  یا، هنگامی که  باشد  منع شده  افشاي آن  یا مقررات  قوانین  اینکه طبق  شوند، مگر 
طور  رسانی شود زیرا به به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطالع   سازمانادر،  بسیار ن   شرایط 

 رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد. رود پیامدهاي نامطلوب اطالع معقول انتظار می 

رعایت الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون  ت دارد موارد عدم  مسئولی   به عنوان بازرس قانونی همچنین این سازمان  
 تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد الزم را به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام گزارش کند. 

 
 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

 سایر وظایف بازرس قانونی

 الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است: . موارد مرتبط با  12

برابر سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد    ... زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بیش از    -1-12
العاده صاحبان سهام تشکیل و در  اصالحیه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومی فوق   141ماده  

 گیري نماید. مورد انحالل یا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصمیم 
  ... عادي مورخ    یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی   رسال اصالحیه قانون تجارت، علیرغم ا   106در اجراي ماده    -2-12

 ها، تا این تاریخ مصوبه مزبور در مرجع مذکور به ثبت نرسیده است.  جهت ثبت در اداره ثبت شرکت 
، در خصوص  صاحبان سهام   ... عادي مورخ   در مجمع عمومی  هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر پیگیري   -3-12

 د زیر به نتیجه نرسیده است:  این گزارش و موار بندهاي ... و ...  
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 اخذ سند مالکیت اراضی کارخانه شرکت.   -الف  
 ... . پیگیري وصول مطالبات از شرکت    -ب  
 استقرار سیستم الکترونیکی در مورد فروش محصوالت.   -پ  

 
اصالحیه قانون تجارت که طی    129، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده    ... معامالت مندرج در یادداشت توضیحی    . 13

قـرار گـرفتـه   ررسـی  ـب مـورد  این سازمان رسیده،  به اطالع  انجام شده و توسط هیئت مدیره  مالی مورد گزارش  سال 
ت مدیر ذینفع در  اسـت. در مورد معـامالت مذکـور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجـوز از هیئـت مدیره و عدم شرک 

نشده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدي حاکی از اینکه معامالت مزبور با شرایط مناسب   گیري رعایت شده/ راي 
 تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 

 
ماده  14 موضوع  شرکت،  عمومی  و وضع  فعالیت  درباره  مدیره  هیئت  گزارش  ماده  ا   232.  و  تجارت  قانون    ... صالحیه 

عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته  منظور تقدیم به مجمع عمومی  به که  اساسنامه،  
هاي انجام شده، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطالعات مندرج در  است. با توجه به رسیدگی 

 باشد، جلب نشده است .   مذکور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هیئت مدیره گزارش  

 
 هاي قانونی و مقرراتی حسابرس مسئولیتسایر 

هاي ابالغ شده آن سازمان،  لیست   چک   . ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب 15
 شرح زیـر رعایت نشـده است:  به 

 حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت، موضوع ماده ... .  -1-15

 ماهه ظرف مهلت مقرر، موضوع ماده ... .   6اي  دوره افشاي صورتهاي مالی میان  -2-15
 

 [موضوع پولشویی حسب قانون و مقررات مربوط درج شود.]   -16
 
 ی حسابرس   سازمان                  

 ی حسابرس ارشد    ر ی و مد  ی فن   ر ی مد   ي امضا نام و                     14× 2خرداد  29
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 جداگانه   ی مال   ي صورتها   به   نسبت   مشروط   اظهارنظر   و   ی ق ی تلف   مالی   صورتهاي   به   نسبت   ردود م   اظهارنظر     -)  8(نمونه شماره  
 

 مفروضات : 
تلفیقی و جداگانه شرکت که    صورتهاي مالیکامل صورتهاي مالی تلفیقی یک شرکت پذیرفته شده در بورس شامل    مجموعه  .۱

 کند، حسابرسی شده است.از یک چارچوب ارائه منصفانه استفاده می
، مسائل عمده دیگري براي درج در گزارش  مندرج در بخش مبانی اظهارنظراظهارنظر حسابرس تعدیل شده است و بجز موارد   .۲

 دارد.نحسابرس وجود 
سایر    ، تلفیقی شده  صورتهاي مالینسبت به    مردود  اي که سبب اظهارنظرحسابرس، سایر اطالعات را دریافت کرده و مسئله .۳

 .داده استثیر قرار ااطالعات را نیز تحت ت
نتیجه رسیده   .٤ این  به  اساس شواهد کسب شده  بر  یا شرایطی که  حسابرس  رویدادها  با  ارتباط  بااهمیت در  ابهامی  است که 

 تواند تردیدي عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، وجود ندارد.می

 

 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی  

 به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شرکت نمونه(سهامی عام) 

 هاي مالی  ت گزارش حسابرسی صور

 نسبت به صورتهاي مالی جداگانه  مشروطو اظهارنظر  نسبت به صورتهاي مالی تلفیقی مردود  ظهارنظرا

اســفند   29وضعیت مالی به تاریخ  صورتهاي  و جداگانه شرکت نمونه (سهامی عام) شامل    صورتهاي مالی تلفیقی  .۱
هاي نقدي براي ســال هاي سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریانو صورت  14×1

 ، حسابرسی شده است.سازمانتا ...، توسط این  1هاي توضیحی مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت

 نظر این سازمان:به

  صورتهاي مالی ،  نسبت به صورتهاي مالی تلفیقی   نظر مردود  مبانی اظهار   2بند  ندرج در  م مورد    آثار دلیل اساسی بودن   به الف.  
بــراي ســال مــالی  را  هاي نقــدي گــروه  ، و عملکرد مالی و جریان 14× 1 اسفند  29شده، وضعیت مالی گروه در تاریخ    یاد 

 دهد. منصفانه نشان نمی نحو   منتهی به تاریخ مزبور طبق استانداردهاي حسابداري، به 

مبــانی اظهــارنظر    4استثناي آثار احتمالی مــورد منــدرج در بنــد   و همچنین به   3د  به استثناي آثار موارد مندرج در بن   ب. 
یاد شده، وضعیت مالی شرکت نمونه (سهامی عــام) در   ، صورتهاي مالی جداگانه صورتهاي مالی  مشروط نسبت به 

هاي نقدي آن را براي سال مالی منتهی بــه تــاریخ مزبــور، از تمــام  مالی و جریان   عملکرد ، و  14× 1اسفند  29تاریخ 
 دهد. هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان می جنبه 
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 نسبت به صورتهاي مالی تلفیقی و اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالی جداگانه   مبانی اظهارنظر مردود 

دلیــل مقــدور نبــودن تعیــین   تحصــیل شــده اســت، بــه   14× 0، شرکت فرعی الف که در سال    … یادداشت توضیحی    با توجه به .  2
است. در  ده  ش ن گروه تلفیق    اي مالی صورته هاي بااهمیت آن در تاریخ تحصیل، در  ها و بدهی هاي منصفانه برخی دارایی ارزش 

اســت. طبــق اســتانداردهاي حســابداري،  ده  ش منعکس  تلفیقی    صورتهاي مالی گذاري به بهاي تمام شده در  نتیجه، این سرمایه 
  . کــرد تلفیــق می در تاریخ تحصیل  هاي منصفانه  ارزش بر اساس    تلفیقی    صورتهاي مالی شرکت باید شرکت فرعی الف را در  

  ثیر قرار ا طور اساسی تحت ت  به   تلفیقی   صورتهاي مالی شرکت فرعی الف، بسیاري از عناصر    صورتهاي مالی در صورت تلفیق  
 پذیر نبوده است. امکان   تلفیقی   صورتهاي مالی شده در  مطلب یاد تعیین آثار مالی ناشی از    . گیرد می 

 
 هاتحریف سایر

، شرکت در اواخر سال مالی مورد گزارش کارخانه    ...و    ...هاي توضیحی  یادداشتبا توجه به موارد مندرج در  .  3
فروخته است. عملیات تنظیم مبایعه نامه، دریافت مابه ازاي    ...را به شرکت    ... خود واقع در شهرستان    4شماره  

شده در سال مورد    لذا شناسایی فروش یاد  است،   فروش و تحویل کارخانه مزبور در سال مالی بعد صورت گرفته
هاي  از این بابت موجب افزایش دارایی   صورتهاي مالیگزارش بر خالف استانداردهاي حسابداري است. تعدیل  

به مبلغ   و سود سال مالی مورد گزارش    هاهاي تجاري و سایر دریافتنی میلیون ریال و کاهش دریافتنی  ...ثابت 
 . گرددمیلیون ریال می  ...و  میلیون ریال ...به ترتیب به مبالغ گروه و شرکت 

 

 هامحدودیت 

بانک  تاییدیه   . 4 و  وکیل حقوقی شرکت  از  درخواستی  سازمان  این گزارش  تاریخ  تا    ... هاي  این  و  نگردیده  دریافت 
روش  سایر  اجراي  طریق  از  است  تایید نتوانسته  دریافت  از  ناشی  احتمالی  آثار  حسابرسی،  بر  یه هاي  مزبور  هاي 

 مورد گزارش را تعیین کند.   صورتهاي مالی 

ها در  طبق این استاندارد   سازمانهاي  طبق استانداردهاي حسابرسی انجام شده است. مسئولیت   سازمانحسابرسی این    .5
طبق الزامات آیین رفتار   سازمان هاي حسابرس در حسابرسی صورتهاي مالی توصیف شده است. این بخش مسئولیت 

از گروه است و سایر مسئولیت حرفه  انجام داده  اي سازمان حسابرسی، مستقل  الزامات مذکور  هاي اخالقی را طبق 
نسبت به صورتهاي مالی    مردود   شده به عنوان مبناي اظهارنظر   شواهد حسابرسی کسب اعتقاد دارد که    ، سازماناین    است. 

 ، کافی و مناسب است. تلفیقی و اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالی جداگانه 
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 مسائل عمده حسابرسی

نسبت به صورتهاي مالی تلفیقی و اظهارنظر مشروط نسبت به      شده در مبانی اظهارنظر مردود به استثناي مسائل توصیف    . 6
 ، مسائل عمده حسابرسی دیگري براي درج در گزارش حسابرس وجود ندارد.صورتهاي مالی جداگانه 

 
 کید بر مطلب خاص ات

 ابهام نسبت به پیامدهاي آتی دعاوي حقوقی .  7

نماید که در آن، ابهام  توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ... صورتهاي مالی جلب می 
 نداشته است.  سازمانشده است. مفاد این بند، تاثیري بر اظهارنظر این توصیف مربوط به دعواي حقوقی ... 

 9اي داراییهاي ثابت مشهود پوشش بیمه.  8

مشهود    داراییهاي  و    بهاي به  شرکت  ثابت   ... شده  ...  ریال  میلیون...    دفتري   مبلغتمام  ارزش  به    ریال   میلیون، 
از پوشش  توضیحی  یادداشت( این    برخوردار است.  ايبیمه...)  اظهارنظر  بر  تاثیري  بند،  این  نداشته    سازمانمفاد 

 است.

 

 سایر بندهاي توضیحی

 گذشته حسابرسی سال 

توسط حسابرس دیگري حسابرسی شده است و در    14×0اسفند   29. صورتهاي مالی شرکت براي سال منتهی به  9
 ارائه شده است.  مردودبرس مذکور، اظهارنظر  حسا 14×1خرداد  31گزارش مورخ 

 
 سایر اطالعات 

شامل    . 10 اطالعات  سایر  است.  شرکت  مدیره  هیئت  با  اطالعات  سایر  مدیریت  مسئولیت  تفسیري  است.  گزارش 
اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهاي مالی، به سایر اطالعات تسري ندارد و لذا این سازمان نسبت به آن هیچ  

 کند. نوع اطمینانی ارائه نمی 

سایر   مطالعه  سازمان،  این  مغایرت مسئولیت  تشخیص  منظور  به  و  اطالعات  اطالعات  سایر  بین  بااهمیت  هاي 
نظر   به  که  است  مواردي  یا  و  حسابرسی،  جریان  در  حسابرس  توسط  شده  کسب  شناخت  یا  مالی  صورتهاي 

 
 یابد.اي، مورد میدر صورت کسري پوشش بیمه  .9
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که این سازمان، بر اساس کار انجام شده، به رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطالعات وجود دارد. در صورتی می
 برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطالعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند.این نتیجه 

این نتیجه رسیده است که سایر اطالعات به دلیل عدم تلفیق شرکت فرعی الف به شرح مندرج در مبانی    به   سازماناین  
   . حاوي تحریف اساسی است   اظهارنظر مردود 

 

 صورتهاي مالی هاي هیئت مدیره در قبال مسئولیت 

همچنین   . 11 و  حسابداري  استانداردهاي  طبق  جداگانه  و  تلفیقی  مالی  صورتهاي  منصفانه  ارائه  و  تهیه  مسئولیت 
کنترل حفظ  و  اعمال  ناشیطراحی،  بااهمیت  تحریف  از  عاري  مالی  صورتهاي  تهیه  براي  الزم  داخلی  از   هاي 

 تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. 

تلفیقی و جداگانه، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب    صورتهاي مالیدر تهیه  
فعالیت   تداوم  مبناي حسابداري  بکارگیري  بودن  مناسب  و  فعالیت  ادامه  با  مرتبط  موضوعات  افشاي  ضرورت، 

بینانه دیگري  راهکار واقع   است، مگر اینکه قصد انحالل شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ 
 به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

 

  صورتهاي مالیدر حسابرسی  و بازرس قانونیهاي حسابرس مسئولیت 

هداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهاي مالی تلفیقی و جداگانه، به عنوان یک مجموعه  ا.  12
عاري از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر  واحد،  

می  استانداردهاي  وي  طبق  حسابرسی  انجام  با  حتی  اما  است،  اطمینان  از  باالیی  سطح  معقول،  اطمینان  شود. 
ناشی از تقلب    ها کههاي بااهمیت، درصورت وجود، کشف نشود. تحریفحسابرسی ممکن است همه تحریف

طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر  شوند که به باشند، زمانی بااهمیت تلقی مییا اشتباه می 
اقتصادي استفاده  اثر کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اتخاذ می تصمیمات  شود، 

 بگذارند.

اي  اي و حفظ نگرش تردید حرفه هاي حسابرسی، بکارگیري قضاوت حرفه استاندارد   در چارچوب انجام حسابرسی طبق 
 : در سراسر کار حسابرسی ضروري است، همچنین 

بااهمیت   • تحریف  مالی خطرهاي  شرکت  تلفیقی  صورتهاي  جداگانه  ارزیابی   و  و  اشتباه مشخص  یا  تقلب  از    ناشی 
هاي حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان  ، روش شود می 

می  کسب  اظهارنظر  می مبناي  تقلب  که  آنجا  از  نادرست  شود.  ارائه  عمدي،  حذف  جعل،  تبانی،  با  همراه  تواند 
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میت ناشی از تقلب، باالتر از خطر  هاي داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااه اطالعات، یا زیرپاگذاري کنترل 
 عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است. 

هاي حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد  هاي داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش از کنترل  •
   شود. شناخت کافی کسب می گروه و شرکت،  داخلی    هاي اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل 

هاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزیابی  برآورد هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن  مناسب بودن رویه  •
 شود. می 

بر مبناي شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیري مبناي حسابداري تداوم فعالیت و وجود یا   •
گروه و شرکت به  تواند تردیدي عمده نسبت به توانایی طی که می نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرای 

نتیجه  ایجاد کند،  فعالیت  نتیجه گیري می ادامه  باید در  شود. اگر چنین  اهمیت وجود دارد  با  ابهامی  گیري شود که 
ه  و جداگانه شرکت اشار   تلفیقی   صورتهاي مالی گزارش حسابرس به اطالعات افشا شده مرتبط با این موضوع در  

اظهارن  نبود،  کافی  شده  افشا  اطالعات  اگر  یا،  می تع   سازمانظر  شود  نتیجه دیل  شواهد  گیري گردد.  بر  مبتنی  ها 
شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود   حسابرسی کسب 

 ، از ادامه فعالیت بازبماند. گروه یا شرکت نمونه 

محتواي   • و  ساختار  ارائه،  مالی کلیت  جداگانه   تلفیقی   صورتهاي  و  و  معامالت  آیا  اینکه  و  افشا،  موارد  شامل   ،
اند که  منعکس شده  صورتهاي مالی اي در تلفیقی و جداگانه شرکت، به گونه   صورتهاي مالی رویدادهاي مبناي تهیه  

 گردد. ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می 

هــاي تجــاري درون هاي گــروه یــا فعالیتشواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطالعات مــالی شــرکت
گــردد. شــرکت کســب می  تلفیقــی و جداگانــه  صــورتهاي مــالیگروه به منظور اظهارنظر مناســب نســبت بــه  

 تنهــاسرپرستی و عملکرد حسابرسی گــروه اســت. مســئولیت اظهــارنظر حســابرس،  حسابرس مسئول هدایت،  
 متوجه حسابرس است.

هاي عمــده حسابرســی، شــامل شده کــار حسابرســی و یافتــهریزي برنامه بندي اجرا و دامنهافزون بر این، زمان
ارکــان راهبــري هاي داخلی کــه در جریــان حسابرســی مشــخص شــده اســت، بــه  هاي بااهمیت کنترلضعف
 شود.می رسانیاطالع

و همه روابط    شود، می به ارکان راهبري ارائه    عالوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخالقی مربوط به استقالل به 
  ساز ن ایم تدابیر  توان انتظار معقولی داشت بر استقالل اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی،  و سایر موضوعاتی که می 

 رسد. به اطالع آنها می   مربوط 
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دوره    صــورتهاي مــالی دســته از مســائلی کــه در حسابرســی  شده به ارکان راهبــري، آن رسانی از بین موضوعات اطالع 
شود. این مســائل  روند مشخص می اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می جاري داراي بیشترین اهمیت بوده 
شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشاي آن منع شده باشــد یــا، هنگــامی کــه  در گزارش حسابرس توصیف می 

رسانی شــود زیــرا  به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطالع   سازمانادر،  در شرایط بسیار ن 
 صل از آن باشد. رسانی بیش از منافع عمومی حا رود پیامدهاي نامطلوب اطالع طور معقول انتظار می به 

ت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قــانون  مسئولی   به عنوان بازرس قانونی همچنین این سازمان  
 تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد الزم را به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام گزارش کند. 

 

 مقرراتیگزارش در مورد سایر الزامات قانونی و 

 سایر وظایف بازرس قانونی

 موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:   . 13

برابر سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد    ... زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بیش از    -1-13
العاده صاحبان سهام تشکیل و در  اصالحیه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومی فوق   141ماده  

 گیري نماید. مورد انحالل یا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصمیم 
  ... عادي مورخ    یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی   اصالحیه قانون تجارت، علیرغم ارسال   106در اجراي ماده    -2-13

 ها، تا این تاریخ مصوبه مزبور در مرجع مذکور به ثبت نرسیده است.  جهت ثبت در اداره ثبت شرکت 
صاحبان سهام، در خصوص   ... مورخ  عادي  در مجمع عمومی  هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر پیگیري   -3-13

 بندهاي ... و ... این گزارش و موارد زیر به نتیجه نرسیده است:  
 اخذ سند مالکیت اراضی کارخانه شرکت.   -الف  

 .   ... پیگیري وصول مطالبات از شرکت    -ب  
 استقرار سیستم الکترونیکی در مورد فروش محصوالت.   -پ  

 
اصالحیه قانون تجارت که طی    129، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده    ... معامالت مندرج در یادداشت توضیحی    . 14

قـرار گـرفتـه   ررسـی  ـب مـورد  این سازمان رسیده،  به اطالع  انجام شده و توسط هیئت مدیره  مالی مورد گزارش  سال 
ر کسب مجـوز از هیئـت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در  اسـت. در مورد معـامالت مذکـور، مفاد ماده فوق مبنی ب 

نشده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدي حاکی از اینکه معامالت مزبور با شرایط مناسب   گیري رعایت شده/ راي 
 تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 
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ماده    . 15 موضوع  شرکت،  عمومی  و وضع  فعالیت  درباره  مدیره  هیئت  ماده    232گزارش  و  تجارت  قانون    ... اصالحیه 
منظور تقدیم به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته   که به اساسنامه،  

به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطالعات مندرج در  هاي انجام شده، نظر این سازمان  است. با توجه به رسیدگی 
 گزارش مذکور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است . 

 

 هاي قانونی و مقرراتی حسابرس سایر مسئولیت

چارچوب .  16 در  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  توسط  شده  وضع  مقررات  و  آن  لیست   چک   ضوابط  شده  ابالغ  هاي 
 شرح زیـر رعایت نشـده است:  سازمان، به 

 حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت، موضوع ماده ... .  -1-16

 ماهه ظرف مهلت مقرر، موضوع ماده ... .   6اي  دوره افشاي صورتهاي مالی میان  -2-16
 

 مقررات مربوط درج شود.] [موضوع پولشویی حسب قانون و    -17
 

 ی حسابرس   سازمان                 

 ی حسابرس ارشد    ر ی و مد   ی فن   ر ی مد   ي امضا نام و                 14× 2خرداد  29
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 ) ی ( اساس ر ی و فراگ   ت ی بااهم   ت ی محدود   ل ی به دل مالی تلفیقی و جداگانه  نسبت به صورتهاي  عدم اظهارنظر    -)  9(نمونه شماره  

 

 

 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی  

 (سهامی عام)  به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شرکت نمونه

 گزارش حسابرسی صورتهاي مالی  

 ظهارنظراعدم 

اسفند    29تاریخ   وضعیت مالی به   صورتهاي ) شامل  عام   تلفیقی و جداگانه شرکت نمونه (سهامی   صورتهاي مالی حسابرسی  .  1
هاي نقدي براي سال مالی منتهی به  سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریان   صورتهاي و    14× 1

 شده است. محول    سازمانتا ... به این    1هاي توضیحی  تاریخ مزبور، و یادداشت 

ارائه نمی   سازماناین      موارد کند. به دلیل اساسی بودن آثار احتمالی  نسبت به صورتهاي مالی یاد شده اظهارنظري 
اظهارنظر   مبانی   2بند  در  شده  توصیف   براي    سازمانین  ا   ، عدم  مناسب  و  کافی  حسابرسی  شواهد  است  نتوانسته 

   . پذیر نیست شده، امکان   اظهارنظر را کسب کند و در نتیجه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالی یاد 

 

 اظهارنظر  عدم مبانی 

به روش ارزش    ریال   میلیون گذاري گروه در شرکت الف (مشارکت خاص) به شرح یادداشت توضیحی ... ، به مبلغ ...  سرمایه .  2
  29هاي گروه در  یی درصد خالص دارا  90بیش از    گذاري  این سرمایه   . مالی تلفیقی منعکس شده است   هاي در صورت ویژه  

در  ت. فراهم نشده اس  شرکت الف، صورتهاي مالی حسابرسی شده   به  سازمان این  دهد. دسترسی را تشکیل می  14× 1اسفند 
   . نیست مقدور    مالی   صورتهاي بر  چنین شرایطی تعیین آثار احتمالی ناشی از دسترسی به مستندات الزم  

 
 

 

 مفروضات : 
و جداگانـه  یقـیشده در بورس شامل صورتهاي مالی تلف رفتهیشرکت پذ کی یقیکامل صورتهاي مالی تلف  موعهمجحسابرسی   .۱

 به حسابرس محول شده است.  ،کندیچارچوب ارائه منصفانه استفاده م کیشرکت که از 
 .ستین  یشامل بخش مسائل عمده حسابرس ،ارائه عدم اظهارنظر لیبدلگزارش حسابرس  .۲
 .ستیاطالعات ن ریارائه عدم اظهارنظر، شامل بخش سا لیگزارش حسابرس بدل .۳
کـه   یطیشـرا  ایـ  دادهایـدر ارتباط بـا رو  تیبااهم  یاست که ابهام  دهیرس  جهینت  نیحسابرس بر اساس شواهد کسب شده به ا .۴

 کند، وجود ندارد.  جادیا  تیشرکت به ادامه فعال  ییعمده نسبت به توانا  يدیترد  تواندیم
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 هاتحریف

شده اســت  ساخته    کاالي   میلیون ریال موجودي   ... ) شامل مبلغ  ...  (یادداشت توضیحی    ي شرکت موجودي مواد و کاال   .   3
شــده و خــالص ارزش فــروش، ارزشــیابی نشــده اســت. در    که بر خالف استانداردهاي حسابداري، به اقل بهــاي تمــام 

کت  ر گــروه و شــ صورت انجام تعدیل الزم از این بابت، سود خالص سال جاري، موجودي مواد و کاال و سود انباشته  
 یابد. مبالغ ... ، ... و... میلیون ریال کاهش می به ترتیب به  

 

 هامحدودیت سایر

دریافــت نگردیــده و ایــن ســازمان  ایــن گــزارش  تــاریخ  تــا    ... هاي درخواستی از وکیل حقوقی شرکت و بانــک  تاییدیه   . 4
هاي مزبــور بــر  یــه هــاي حسابرســی، آثــار احتمــالی ناشــی از دریافــت تایید نتوانسته است از طریــق اجــراي ســایر روش 

 مورد گزارش را تعیین کند.   صورتهاي مالی 

 
 کید بر مطلب خاص ات

 ابهام نسبت به پیامدهاي آتی دعاوي حقوقی.  5

نمایــد کــه در آن، ابهــام توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ... صورتهاي مالی جلب می
 شده است. مفاد این بند، تاثیري بر اظهارنظر این سازمان نداشته است.توصیف مربوط به دعواي حقوقی ... 

 10اي داراییهاي ثابت مشهودپوشش بیمه. 6

مشهود    داراییهاي  و    بهايبه  شرکت  ثابت   ... شده  ...  ریال  میلیون ...    دفتري  مبلغتمام  ارزش  به    ریال   میلیون، 
از پوشش  توضیحی  یادداشت( این    برخوردار است.  ايبیمه...)  اظهارنظر  بر  تاثیري  بند،  این  نداشته    سازمانمفاد 

 است.

 

 سایر بندهاي توضیحی

 حسابرسی سال گذشته 

توسط حسابرس دیگري حسابرسی شده    14×0اسفند   29براي سال منتهی به    جداگانهو    تلفیقی. صورتهاي مالی    7
 برس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است. حسا 14×1خرداد   31است و در گزارش مورخ 

 

 
 یابد.اي، مورد میدر صورت کسري پوشش بیمه .10
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 هاي هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی مسئولیت 

ارائه منصفانه صورتهاي مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنین مسئولیت تهیه و  .  8
کنترل حفظ  و  اعمال  ناشیطراحی،  بااهمیت  تحریف  از  عاري  مالی  صورتهاي  تهیه  براي  الزم  داخلی  از   هاي 

 تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. 

رکت، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و  تلفیقی و جداگانه ش  صورتهاي مالیدر تهیه  
تداوم   حسابداري  مبناي  بکارگیري  بودن  مناسب  و  فعالیت  ادامه  با  مرتبط  موضوعات  افشاي  ضرورت،  حسب 

بینانه رکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع شفعالیت است، مگر اینکه قصد انحالل  
 به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد. دیگري 

 

  صورتهاي مالیحسابرسی  در قانونیو بازرس حسابرس هاي مسئولیت 

، انجام حسابرسی صورتهاي مالی طبق استانداردهاي حسابرسی و صدور گزارش حسابرس است،    سازمان. مسئولیت این 9
نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب   سازماندلیل مسائل توصیف شده در مبانی عدم اظهارنظر، این   لیکن به 

 به عنوان مبناي اظهارنظر کسب کند. 

هاي اخالقی را  ي سازمان حسابرسی، مستقل از شرکت است و سایر مسئولیت ا طبق الزامات آیین رفتار حرفه   سازماناین  
 طبق الزامات مذکور انجام داده است. 

 
 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

 سایر وظایف بازرس قانونی

 شرح زیر است: . موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به  10

برابر سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد    ... زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بیش از    -1-10
العاده صاحبان سهام تشکیل و در  اصالحیه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومی فوق   141ماده  

 گیري نماید. چارچوب مقررات قانون تجارت تصمیم مورد انحالل یا بقاي آن در  
  ... عادي مورخ    یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی   اصالحیه قانون تجارت، علیرغم ارسال   106در اجراي ماده    -2-10

 ها، تا این تاریخ مصوبه مزبور در مرجع مذکور به ثبت نرسیده است.  جهت ثبت در اداره ثبت شرکت 
صاحبان سهام، در خصوص    ... عادي مورخ   در مجمع عمومی  جهت انجام تکالیف مقرر  هاي شرکت پیگیري   -3-10

 بندهاي ... و ... این گزارش و موارد زیر به نتیجه نرسیده است:  
 اخذ سند مالکیت اراضی کارخانه شرکت.   -الف  
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 .   ... پیگیري وصول مطالبات از شرکت    -ب  
 فروش محصوالت. استقرار سیستم الکترونیکی در مورد    -پ  

اصــالحیه قــانون تجــارت کــه طــی    129، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده    ... معامالت مندرج در یادداشت توضیحی    . 11
ررســـی قـــرار گـرفتـــه   سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطــالع ایــن ســازمان رســیده، مـــورد ـب

د ماده فوق مبنی بر کسب مجـوز از هیئـت مدیره و عــدم شــرکت مــدیر ذینفــع در  اسـت. در مورد معـامالت مذکـور، مفا 
نشده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدي حاکی از اینکه معامالت مزبور بــا شــرایط مناســب    گیري رعایت شده/ راي 

 تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 
 

ماده  12 موضوع  شرکت،  عمومی  و وضع  فعالیت  درباره  مدیره  هیئت  گزارش  ماده    232.  و  تجارت  قانون    ... اصالحیه 
منظور تقدیم به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته   که به اساسنامه،  

به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطالعات مندرج در    هاي انجام شده، نظر این سازمان است. با توجه به رسیدگی 
 گزارش مذکور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است. 

 

 هاي قانونی و مقرراتی حسابرس سایر مسئولیت

هاي ابالغ شده آن سازمان،  لیست   چک   . ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب 13
 شرح زیـر رعایت نشـده است:  به 

 حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت، موضوع ماده ... .  -1-13

 ماهه ظرف مهلت مقرر، موضوع ماده ... .   6اي  دوره افشاي صورتهاي مالی میان  -2-13

 
 مقررات مربوط درج شود.] [موضوع پولشویی حسب قانون و    -14

 
 

 ی حسابرس   سازمان                  

 ی حسابرس ارشد    ر ی و مد   ی فن   ر ی مد   ي امضا نام و                  14× 2خرداد  29
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 مجموعه و جداگانه مالی    نسبت به صورتهاي نشده (مقبول)  لیتعد  اظهارنظر   –)  10(نمونه شماره  
 

 مفروضات : 
و جداگانه شرکت    مجموعه  صورتهاي مالی یک شرکت پذیرفته شده در بورس شامل    مجموعهکامل صورتهاي مالی    مجموعه  .۱

 کند، حسابرسی شده است.که از یک چارچوب ارائه منصفانه استفاده می
 مسائل عمده براي درج در گزارش حسابرس وجود دارد. .۲
 دارد.ناهمیتی در سایر اطالعات وجود حسابرس سایر اطالعات را دریافت کرده و تحریف با .۳
حسابرس بر اساس شواهد کسب شده به این نتیجه رسیده است که ابهامی بااهمیت در ارتباط بـا رویـدادها یـا شـرایطی کـه  .٤

بـا ایـن حـال ارزیـابی مبنـاي تـداوم   .تواند تردیدي عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، وجود نداردمی
 فعالیت به عنوان مسائل عمده حسابرسی، مورد توجه قرار گرفته است.

 

 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی  

 به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شرکت نمونه(سهامی عام) 

 گزارش حسابرسی صورتهاي مالی  

 ظهارنظرا

اسفند    29وضعیت مالی به تاریخ    هاي صورت شرکت نمونه (سهامی عام) شامل    جداگانه و    مجموعه صورتهاي مالی  .  1
هاي نقدي براي سال مالی  هاي سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریان و صورت   14× 1

 حسابرسی شده است.   سازمان تا ...، توسط این    1هاي توضیحی  منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت 

، و عملکرد  14× 1اسفند    29اریخ  و شرکت در ت   مجموعه   ، صورتهاي مالی یادشده، وضعیت مالی سازمان به نظر این  
هاي بااهمیت، طبق  و شرکت را براي سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه   مجموعه هاي نقدي  مالی و جریان 

 دهد. استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان می 

 

 مبانی اظهارنظر  
ها در  طبق این استاندارد   سازمانهاي  طبق استانداردهاي حسابرسی انجام شده است. مسئولیت   سازمانسی این  حسابر .  2

طبق الزامات آیین رفتار   سازمان توصیف شده است. این  صورتهاي مالی هاي حسابرس در حسابرسی مسئولیت   بخش 
هاي اخالقی را طبق الزامات مذکور انجام داده  است و سایر مسئولیت   مجموعه   از   ، مستقل سازمان حسابرسی اي  حرفه 

 شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافی و مناسب است.   که شواهد حسابرسی کسب   اعتقاد دارد   سازماناست. این  
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 مسائل عمده حسابرسی

اي حسابرس، در حسابرسی صــورتهاي مــالی منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه.  3
صــورتهاي اند. این مسائل در چــارچوب حسابرســی و جداگانه سال جاري، داراي بیشترین اهمیت بوده  مجموعه

و از  اســت ورد توجه قرار گرفته، مصورتهاي مالی مزبوربه منظور اظهارنظر نسبت به   ومالی مجموعه و جداگانه  
کــه  حسابرسیبه عنوان مسائل عمده  زیرموضوع  شود.اي نسبت به این مسائل ارائه نمیرو اظهارنظر جداگانهاین

 :است شده تعیین شود،می رسانیاطالعدر گزارش حسابرس 

 نحوه برخورد حسابرس مسائل عمده حسابرسی 

 ارزیابی مبناي تداوم فعالیت 

مبلــغ  متحمل    14× 1اسفند    29شرکت براي سال منتهی به  
  29هاي جــاري آن در ریال زیان شده و بدهی   میلیون   ...  

ــه میــزان    14× 1اســفند   هــاي  ریــال از دارایی   میلیــون   ...  ب
که عوامل فوق ضــرورت  جاري آن بیشتر است. در حالی 

ارزیــابی توانــایی شــرکت بــراي تــداوم فعالیــت را نشــان  
دهد، شرکت در ارزیابی خود براي مبناي حسابداري  می 

...  توضــیحی  تداوم فعالیــت، همــانطور کــه در یادداشــت  
 : است در نظر گرفته    را   منعکس شده، عوامل کاهنده زیر 

  اران ذ گ جذب منابع مالی از موسسات مالی و سرمایه  •
 . راهبردي 

   . عواید حاصل از فروش سهام  •
 . هاي موجود ها و تسویه بدهی آزادسازي دارایی  •
   . پذیر هاي سرمایه وصول مطالبات معوق در شرکت  •

ارزیابی مناسب    براي این سازمان  هاي حسابرسی  روش 
در تهیه    مبناي حسابداري تداوم فعالیت بکارگیري  بودن  

مالی   آنها  صورتهاي  به  تنها  اما  بوده  زیر  موارد  شامل 
 است: محدود نشده 

تمام   • شناسایی  براي  مدیریت  فرآیند  شناخت 
تواند بر توانایی شرکت  رویدادها یا شرایطی که می 

ادامه  فرآیندي    به  و  بگذارد  تاثیر  براي  فعالیت  که 
شرایطی   یا  رویدادها  چنین  کاهنده  عوامل  ارزیابی 

شود. همچنین، شناخت روش بکار رفته و  انجام می 
اعمال کنترل  مربوط  براي  هاي  شرکت  توسط  شده 

آتی   عملکرد  پیش شرکت  ارزیابی  بینی  جهت 
 هاي نقدي. جریان 

طرح پیش  • با  نقدي  جریان  آتی  بینی  تجاري  هاي 
به تصویب   که  تطبیق    هیئت شرکت  رسیده،  مدیره 

شرکت    یافته  توانایی  ارزیابی  براي  ایفاي    در و 
مالی   سررسید  تعهدات  آتی  ماه  دوازده  طی  که 

 شوند، استفاده شده است. می 
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 مطلب خاص تاکید بر 

 ابهام نسبت به پیامدهاي آتی دعاوي حقوقی  . 4

ابهام  توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ... صورتهاي مالی جلب می  نماید که در آن، 
 شده است. مفاد این بند، تاثیري بر اظهارنظر این سازمان نداشته است. توصیف مربوط به دعواي حقوقی ... 

 

 11اي داراییهاي ثابت مشهود پوشش بیمه. 5

مشهود    داراییهاي  و    بهاي به  شرکت  ثابت   ... شده  ...  ریال  میلیون...    دفتري   مبلغتمام  ارزش  به    ریال   میلیون، 
از پوشش  توضیحی  یادداشت( این    برخوردار است.  ايبیمه...)  اظهارنظر  بر  تاثیري  بند،  این  نداشته    سازمانمفاد 

 است.

 

 سایر بندهاي توضیحی

 حسابرسی سال گذشته 

توسط حسابرس دیگري حسابرسی شده    14×0اسفند   29براي سال منتهی به    شرکت  و  مجموعه . صورتهاي مالی  6
 برس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است. حسا 14×1خرداد   31است و در گزارش مورخ 

 

 سایر اطالعات 

شامل  .  7 اطالعات  سایر  است.  شرکت  مدیره  هیئت  با  اطالعات  سایر  مدیریت  مسئولیت  تفسیري  است.  گزارش 
اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهاي مالی، به سایر اطالعات تسري ندارد و لذا این سازمان نسبت به آن هیچ  

 کند. نوع اطمینانی ارائه نمی 

سایر   مطالعه  سازمان،  این  مغایرت مسئولیت  تشخیص  منظور  به  و  اطالعات  اطالعات  سایر  بین  بااهمیت  هاي 
نظر   به  که  است  مواردي  یا  و  حسابرسی،  جریان  در  حسابرس  توسط  شده  کسب  شناخت  یا  مالی  صورتهاي 

که این سازمان، بر اساس کار انجام شده، به رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطالعات وجود دارد. در صورتی می
برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطالعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص،  این نتیجه  

 مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

 

 
 یابد.اي، مورد میدر صورت کسري پوشش بیمه  .11
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 هاي مالی تهاي هیئت مدیره در قبال صورمسئولیت 

مالی  .  8 صورتهاي  منصفانه  ارائه  و  تهیه  استانداردهاي  کت  شر  جداگانه و    مجموعهمسئولیت  و  طبق  حسابداري 
کنترل و حفظ  اعمال  طراحی،  بااهمیت  همچنین  تحریف  از  عاري  مالی  تهیه صورتهاي  براي  داخلی الزم  هاي 

 از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. ناشی

و جداگانه شرکت، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت   مجموعه  صورتهاي مالیدر تهیه  
با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیري مبناي حسابداري تداوم   و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط 

ینانه بفعالیت است، مگر اینکه قصد انحالل شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع 
 دیگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد. 

 
  صورتهاي مالیحسابرسی  در قانونیو بازرس حسابرس هاي مسئولیت 

مجموعــه و جداگانــه شــرکت، عــاري از   صــورتهاي مــالیاهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه    .9
شــود. اطمینــان تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي می

معقول، سطح باالیی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی ممکن است همــه 
باشــند، زمــانی ها که ناشی از تقلــب یــا اشــتباه میشف نشود. تحریفهاي بااهمیت، درصورت وجود، کتحریف

طور منطقی انتظار رود، به تنهــایی یــا در مجمــوع، بتواننــد بــر تصــمیمات اقتصــادي هشوند که ببااهمیت تلقی می
 شود، اثر بگذارند.و جداگانه شرکت اتخاذ می مجموعه صورتهاي مالیکنندگان که بر مبناي استفاده

اي  اي و حفظ نگرش تردید حرفــه هاي حسابرسی، بکارگیري قضاوت حرفه در چارچوب انجام حسابرسی طبق استاندارد 
 : در سراسر کار حسابرسی ضروري است، همچنین 

ارزیــابی،  ناشی از تقلب یا اشــتباه مشــخص و  و جداگانه شرکت    مجموعه   صورتهاي مالی خطرهاي تحریف بااهمیت   •
هاي حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناســب بــه عنــوان مبنــاي  روش 

تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطالعــات، یــا  شود. از آنجا که تقلب می اظهارنظر کسب می 
یف بااهمیت ناشی از تقلب، باالتر از خطــر عــدم کشــف  هاي داخلی باشد، خطر عدم کشف تحر زیرپاگذاري کنترل 

 تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است. 

هاي حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه بــه قصــد  هاي داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش از کنترل  •
  شود. کسب می شناخت کافی شرکت نمونه (سهامی عام)،  داخلی    هاي اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل 
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هاي حسابداري و موارد افشاي مــرتبط ارزیــابی  برآورد هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن  مناسب بودن رویه  •
 شود. می 

و وجــود یــا  مبناي حسابداري تداوم فعالیــت  بر مبناي شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیري   •
شــرکت نمونــه بــه  توانــایی  نسبت به  تواند تردیدي عمده  دادها یا شرایطی که می نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با روی 

گیري شــود کــه ابهــامی بااهمیــت وجــود دارد بایــد در  شود. اگر چنین نتیجــه گیري می فعالیت ایجاد کند، نتیجه   ادامه 
اشــاره    و جداگانه شــرکت   مجموعه   صورتهاي مالی گزارش حسابرس به اطالعات افشا شده مرتبط با این موضوع در  

ها مبتنــی بــر شــواهد  گیري گــردد. نتیجــه می   تعــدیل   حســابرسرنظر  شود یا، اگر اطالعات افشا شده کافی نبود، اظهــا 
شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است ســبب شــود  حسابرسی کسب 

 فعالیت بازبماند.   ادامه ، از  شرکت نمونه 

، شامل موارد افشا، و اینکــه آیــا معــامالت  و جداگانه شرکت   مجموعه   صورتهاي مالی کلیت ارائه، ساختار و محتواي   •
مــنعکس    صــورتهاي مــالی اي در  و جداگانــه شــرکت، بــه گونــه   مجموعــه   صــورتهاي مــالی و رویدادهاي مبناي تهیه  

 گردد. اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می شده 

زمان  این،  بر  برناافزون  دامنه  و  اجرا  کار  یزي رمه بندي  یافته شده  و  شامل  حسابرسی  حسابرسی،  عمده  هاي 
کنترلضعف  بااهمیت  راهبري  هاي  ارکان  به  است،  شده  مشخص  حسابرسی  جریان  در  که  داخلی  هاي 
 شود. می  رسانی اطالع 

استقالل به  مربوط  اخالقی  الزامات  رعایت  بر  مبنی  یادداشتی  ارائه    به عالوه،  راهبري  ارکان  همه  شودمی به  و   ،
تدابیر  اثرگذار باشد و در موارد مقتضی،    توان انتظار معقولی داشت بر استقاللموضوعاتی که میروابط و سایر  

 رسد. به اطالع آنها می   مربوط   ساز ایمن 

دوره    صورتهاي مالیدسته از مسائلی که در حسابرسی    شده به ارکان راهبري، آن رسانیاز بین موضوعات اطالع 
بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می جاري داراي بیشترین اهمیت بوده  شود. این  روند مشخص میاند و 

که  شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشاي آن منع شده باشد یا، هنگامی در گزارش حسابرس توصیف می مسائل 
رسانی شود زیرا  این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطالع   به   سازمان،  بسیار نادر   در شرایط 

 رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد. رود پیامدهاي نامطلوب اطالع طور معقول انتظار می ه ب 

رعایت الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون  مسئولیت دارد موارد عدم  به عنوان بازرس قانونی  همچنین این سازمان  
 تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد الزم را به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام گزارش کند. 
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 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

 سایر وظایف بازرس قانونی

 اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است: . موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در  10

برابر سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد    ... زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بیش از    -1-10
العاده صاحبان سهام تشکیل و در  اصالحیه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومی فوق   141ماده  

 گیري نماید. مورد انحالل یا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصمیم 
  ... عادي مورخ    یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی   علیرغم ارسال اصالحیه قانون تجارت،    106در اجراي ماده    -2-10

 ها، تا این تاریخ مصوبه مزبور در مرجع مذکور به ثبت نرسیده است.  جهت ثبت در اداره ثبت شرکت 
صاحبان سهام، در خصوص    ... عادي مورخ   در مجمع عمومی  هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر پیگیري   -3-10

 .. این گزارش و موارد زیر به نتیجه نرسیده است:  بندهاي ... و . 
 اخذ سند مالکیت اراضی کارخانه شرکت.   -الف  

 .   ... پیگیري وصول مطالبات از شرکت    -ب  
 استقرار سیستم الکترونیکی در مورد فروش محصوالت.   -پ  

 
اصالحیه قانون تجارت که طی    129، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده    ... معامالت مندرج در یادداشت توضیحی    . 11

قـرار گـرفتـه   ررسـی  ـب مـورد  این سازمان رسیده،  به اطالع  انجام شده و توسط هیئت مدیره  مالی مورد گزارش  سال 
ت مدیر ذینفع در  اسـت. در مورد معـامالت مذکـور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجـوز از هیئـت مدیره و عدم شرک 

نشده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدي حاکی از اینکه معامالت مزبور با شرایط مناسب   گیري رعایت شده/ راي 
 تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 

 
ماده  12 موضوع  شرکت،  عمومی  و وضع  فعالیت  درباره  مدیره  هیئت  گزارش  ماده    232.  و  تجارت  قانون    ... اصالحیه 

منظور تقدیم به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته   که به اساسنامه،  
سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطالعات مندرج در  هاي انجام شده، نظر این  است. با توجه به رسیدگی 

 گزارش مذکور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است . 

 
 هاي قانونی و مقرراتی حسابرس سایر مسئولیت

هاي ابالغ شده آن سازمان،  لیست   چک   . ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب 13
 شرح زیـر رعایت نشـده است:  به 
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 حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت، موضوع ماده ... .   -1-13
 ماهه ظرف مهلت مقرر، موضوع ماده ... .   6اي  دوره افشاي صورتهاي مالی میان   -2-13
 

 [موضوع پولشویی حسب قانون و مقررات مربوط درج شود.]   -14
 

 ی حسابرس   سازمان                  

 ی حسابرس ارشد    ر ی و مد   ی فن   ر ی مد   ي امضا   نام و                       14× 2خرداد    29
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 ی دولت شرکت  یمال ينشده (مقبول) نسبت به صورتها  لیاظهارنظر تعد  -) 11(نمونه شماره 

 
 مفروضات : 
 کند، حسابرسی شده است.که از یک چارچوب ارائه منصفانه استفاده می شرکت دولتیکامل صورتهاي مالی یک  مجموعه. 1
 . رسانی مسائل عمده حسابرسی نیست و قصد انجام این کار را نداردحسابرس ملزم به اطالع. 2
 حسابرس سایر اطالعات را دریافت کرده و تحریف بااهمیتی را در سایر اطالعات تشخیص نداده است.. 3
حسابرس بر اساس شواهد کسب شده به این نتیجه رسیده است که ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که  .  4

بااهمیت در می ابهام  افشاي کافی  ایجاد کند، وجود دارد.  ادامه فعالیت  به  توانایی شرکت  به  عمده نسبت  تواند تردیدي 
 صورتهاي مالی صورت پذیرفته است.

 

 رس مستقل و بازرس قانونی  گزارش حساب 

 به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شرکت نمونه (سهامی خاص) 

 گزارش حسابرسی صورتهاي مالی  

 ظهارنظرا

(سهامی  .  1 نمونه  شرکت  مالی  تاریخ  خاصصورتهاي  به  مالی  وضعیت  صورت  شامل  و    14×1اسفند    29) 
در  صورت  تغییرات  جامع،  زیان  و  سود  زیان،  و  سود  جریانهاي  و  مالکانه،  مالی  حقوق  سال  براي  نقدي  هاي 

 ا ...، توسط این سازمان، حسابرسی شده است.ت 1هاي توضیحی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت

  14×1   اسفند  29) در تاریخ خاص شده، وضعیت مالی شرکت نمونه (سهامی   نظر این سازمان، صورتهاي مالی یاد  به 
هاي بااهمیت، طبق  مزبور، از تمام جنبه هاي نقدي آن را براي سال مالی منتهی به تاریخ جریان و عملکرد مالی و  

 دهد.استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان می 

 
 مبانی اظهارنظر  

ها هاي سازمان طبق این استاندارد مسئولیت. حسابرسی این سازمان طبق استانداردهاي حسابرسی انجام شده است.  2
توصیف شده است. این سازمان    در حسابرسی صورتهاي مالی  قانونیو بازرس    هاي حسابرسمسئولیت  در بخش

حرفه رفتار  آیین  الزامات  (سهامی  طبق  نمونه  شرکت  از  مستقل  حسابرسی،  سازمان  سایر  خاصاي  و  است   (
حسابرسی  مسئولیت شواهد  که  دارد  اعتقاد  سازمان  این  است.  داده  انجام  مذکور  الزامات  طبق  را  اخالقی  هاي 

 سب است. شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافی و منا کسب
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 ابهام با اهمیت در ارتباط با تداوم فعالیت 

دهد زیان خالص شرکت نمونه  نماید که نشان میظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به صورتهاي مالی جلب مین.  3
به  خاص(سهامی   منتهی  مالی  براي سال  بدهی   14×1اسفند    29)  تاریخ  آن  در  است،  ریال  میلیون   ... هاي  برابر 

، این  شرکت مبلغ ... میلیون ریال بیشتر از دارایی جاري   هاي جاري آن است. باتوجه به یادداشت توضیحی ... 
دهد که ابهامی بااهمیت وجود  رویدادها یا شرایط همراه با سایر مسائل مطرح شده در یادداشت مذکور نشان می 

تواند تردیدي عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند. مفاد این بند بر اظهارنظر این  ه می دارد ک 
 تاثیري نداشته است.  سازمان

 

 تاکید بر مطلب خاص 

 ابهام نسبت به پیامدهاي آتی دعاوي حقوقی . 4

ابهام  توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ... صورتهاي مالی جلب می  نماید که در آن، 
 نداشته است.  سازمانمربوط به دعواي حقوقی ... توصیف شده است. مفاد این بند، تاثیري بر اظهارنظر این 

 12مشهود  ثابت هاي داراییاي پوشش بیمه. 5

مشهود    داراییهاي  و    بهاي به  شرکت  ثابت   ... شده  ...  ریال  میلیون...    دفتري   مبلغتمام  ارزش  به    ریال   میلیون، 
از پوشش  توضیحی  یادداشت( این    برخوردار است.  ايبیمه...)  اظهارنظر  بر  تاثیري  بند،  این  نداشته    سازمانمفاد 

 است.

 

 سایر بندهاي توضیحی 

 حسابرسی سال گذشته 

توسط حسابرس دیگري حسابرسی شده است و در    14× 0اسفند   29سال منتهی به  شرکت براي    صورتهاي مالی.  6
 شده است.  ارائه (مقبول)نشده مذکور، اظهارنظر تعدیل  حسابرس 14×1خرداد  31گزارش مورخ 

 سایر اطالعات 

. مسئولیت «سایر اطالعات» با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطالعات شــامل گــزارش تفســیري مــدیریت اســت. 7
نسبت به آن هیچ  لذا این سازماننسبت به صورتهاي مالی، به سایر اطالعات تسري ندارد و    سازماناظهارنظر این  

 کند.نوع اطمینانی ارائه نمی

 
 یابد.اي، مورد میدر صورت کسري پوشش بیمه 12
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هــاي بااهمیــت بــین ســایر اطالعــات و ، مطالعه سایر اطالعات به منظــور تشــخیص مغــایرتسازمانمسئولیت این  
صورتهاي مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریــان حسابرســی، و یــا مــواردي اســت کــه بــه نظــر 

، بر اساس کار انجام شده، بــه سازمانکه این عات وجود دارد. در صورتیرسد تحریفی بااهمیت در سایر اطالمی
این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطالعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در ایــن خصــوص، 

 مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

 

 هاي هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی مسئولیت 

ئه منصفانه صورتهاي مالی طبق استانداردهاي حسابداري و همچنین طراحــی، اعمــال و حفــظ مسئولیت تهیه و ارا.  8
هاي داخلی الزم براي تهیه صورتهاي مالی عاري از تحریف بااهمیت ناشی از تقلــب یــا اشــتباه، بــر عهــده کنترل

 هیئت مدیره است.

ادامه فعالیت و حســب ضــرورت، افشــاي ، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به صورتهاي مالیدر تهیه  
موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیري مبناي حسابداري تــداوم فعالیــت اســت، مگــر اینکــه 

بینانه دیگري بــه جــز مــوارد مــذکور قصد انحالل شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع
 وجود نداشته باشد.

 

  صورتهاي مالیدر حسابرسی  قانونیو بازرس سابرس هاي حمسئولیت 

هداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهاي مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاري از تحریف  . ا 9
شود. اطمینان معقول، سطح  می بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي  

هاي بااهمیت،  باالیی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی ممکن است همه تحریف 
طور  شوند که به باشند، زمانی بااهمیت تلقی می ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می درصورت وجود، کشف نشود. تحریف 

کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالی  ه تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادي استفاده منطقی انتظار رود، ب 
 شود، اثر بگذارند. اتخاذ می 

اي  اي و حفظ نگرش تردید حرفه هاي حسابرسی، بکارگیري قضاوت حرفه در چارچوب انجام حسابرسی طبق استاندارد 
   : در سراسر کار حسابرسی ضروري است، همچنین 

بااهمیت   • تحریف  مالی خطرهاي  روش   صورتهاي  ارزیابی،  و  مشخص  اشتباه  یا  تقلب  از  در  ناشی  هاي حسابرسی 
شود. از  برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب می 

تقلب می  زیرپاگذاري کنترل آنجا که  یا  اطالعات،  نادرست  ارائه  تبانی، جعل، حذف عمدي،  با  هاي  تواند همراه 
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داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، باالتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از  
 اشتباه است. 

هاي حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد  هاي داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش از کنترل  •
 شود. ، شناخت کافی کسب می داخلی شرکت   هاي اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل 

هاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزیابی  برآورد هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن  مناسب بودن رویه  •
 شود. می 

بکارگیري   • بودن  مناسب  مورد  در  شواهد حسابرسی کسب شده،  مبناي  فعالیت  بر  تداوم  توسط  مبناي حسابداري 
توانایی  نسبت به تواند تردیدي عمده اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می شرکت و وجود یا نبود ابهامی با 

گیري شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد  شود. اگر چنین نتیجه گیري می فعالیت ایجاد کند، نتیجه   ادامه شرکت به  
اشاره شود یا، اگر اطالعات    ا شده مرتبط با این موضوع در صورتهاي مالی باید در گزارش حسابرس به اطالعات افش 

شده تا تاریخ  ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب گیري گردد. نتیجه تعدیل می  سازمان افشا شده کافی نبود، اظهارنظر  
فعالیت   ادامه  از  شرکت،  شود  سبب  است  ممکن  آتی  شرایط  یا  رویدادها  حال،  این  با  است.  حسابرس  گزارش 

 بازبماند. 

ارائه،  ک  • تهیه  لیت  مبناي  و رویدادهاي  معامالت  آیا  اینکه  و  افشا،  موارد  مالی، شامل  ساختار و محتواي صورتهاي 
 گردد. اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می اي در صورتهاي مالی منعکس شده صورتهاي مالی، به گونه 

هاي بااهمیت  هاي عمده حسابرسی، شامل ضعف سی و یافته شده کار حسابر   ریزي برنامه   بندي اجرا و دامنه افزون بر این، زمان 
 شود. می   رسانی هاي داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبري اطالع کنترل 

ای  سازمان  همچنین  قانونی ن  بازرس  عنوان  قانون    به  اصالحیه  در  مقرر  قانونی  الزامات  رعایت  عدم  موارد  دارد  مسئولیت 
 اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد الزم را به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام گزارش کند. تجارت و مفاد  

 

 گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

 سایر وظایف بازرس قانونی

با بودجه اصالحی مصوب که طی صورت .  10 به امضاي تمامی اعضاي  گزارش تطبیق عملیات شرکت   ... جلسه مورخ 
  ... مندرج در صفحات    14× 1اسفند    29توجه به اهداف کمی، براي سال مالی منتهی به   عمومی رسیده است، با مجمع  

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصالحیه بعدي آن تهیه شده، مورد بررسی این    2که در اجراي ماده ...   الی 
در  است.  گرفته  قرار  حاکی   ، ) زیر موارد    استثناي به  (   خصوص  این  سازمان  که  بااهمیتی  موارد  به  سازمان  این  از   نظر 
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از جانب هیئت  ارائه شده  مالی  با بودجه مصوب و سوابق  باشد،    مغایرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور  مدیره 
 جلب نگردیده است. 

 
 سایر قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است: . موارد عدم رعایت الزامات قانون محاسبات عمومی کشور و  11

 .   ... قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص    ... مفاد ماده    -1-11
 .   ... قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد    ... مفاد ماده    -2-11
 .   ... قانون برنامه پنجم توسعه در رابطه با    ... مفاد ماده    -3-11
 .   ...   کل کشور در رابطه با 14× 1قانون بودجه سال    ... مفاد ماده    -4-11

 
 الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است: مرتبط با  موارد  .  12

برابر سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد    ... بیش از    صورت وضعیت مالی زیان انباشته شرکت در تاریخ   -1-12
العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد  اصالحیه قانون تجارت بوده و ضروریست مجمع عمومی فوق   141ماده  

 گیري نماید. انحالل یا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصمیم 
  ... عادي مورخ    یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی   اصالحیه قانون تجارت، علیرغم ارسال   106در اجراي ماده    -2-12

 ها، تا این تاریخ مصوبه مزبور در مرجع مذکور به ثبت نرسیده است.  جهت ثبت در اداره ثبت شرکت 
تکالیف مقرر پیگیري   -3-12 انجام    ... مورخ  العاده/ ساالنه  طور فوق به عادي    در مجمع عمومی   هاي شرکت جهت 

   د زیر به نتیجه نرسیده است: ، در خصوص بندهاي ... و ... این گزارش و موار صاحبان سهام 
 .   ... پیگیري وصول مطالبات از شرکت    -الف  

 استقرار سیستم الکترونیکی در مورد فروش محصوالت.   -ب  
 

اصالحیه قانون تجارت که طی    129، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده    ... معامالت مندرج در یادداشت توضیحی  .  13
قـرار گـرفتـه   ررسـی  ـب مـورد  این سازمان رسیده،  به اطالع  انجام شده و توسط هیئت مدیره  مالی مورد گزارش  سال 

مدیر ذینفع در    ب مجـوز از هیئـت مدیره و عدم شرکت کس   ، مفاد ماده فوق مبنی بر معـامالت مذکـور در مورد  اسـت.  
گیري رعایت شده/نشده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدي حاکی از اینکه معامالت مزبور با شرایط مناسب  راي 

 است.   تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده 

 
ماده  .  14 موضوع  شرکت،  عمومی  و وضع  فعالیت  درباره  مدیره  هیئت  ماده  صال ا   232گزارش  و  تجارت  قانون    ... حیه 

عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته  منظور تقدیم به مجمع عمومی  به اساسنامه، که  
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هاي انجام شده، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطالعات مندرج در  است. با توجه به رسیدگی 
 باشد، جلب نشده است .   اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هیئت مدیره گزارش مذکور با  

 
 هاي قانونی و مقرراتی حسابرس سایر مسئولیت

   [موضوع پولشویی حسب قانون و مقررات مربوط درج شود.]   -15

 

 

 ی حسابرس   سازمان                  

 ی حسابرس ارشد    ر ی و مد   ی فن   ر ی مد   ي امضا نام و        14× 2خرداد    29
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