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  سربرگ واحد تجاري

 

 : ............... 1تاریخ                                                                      سازمان حسابرسی

 

 احتراماً

 2تاییدیه مدیران

 29بـه   براي سـال مـالی منتهـی    …مالی شرکت  هاي با حسابرسی صورت ارتباط در  ییدیهااین ت

هـاي   مـالی مزبـور از تمـام جنبـه     هـاي  که صورت به این ، با هدف اظهارنظر نسبت14×1اسفند 

 شده است. ر، تهیهیشده است یا خ تهیه منصفانهنحو  بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به

دیه انجام ییامنظور ارائه آگاهانه این ت هایی که به اطالع و اعتقاد خود و بررسی اینجانبان برحسب

 کنیم: یید میاایم، موارد زیر را ت را ضروري تشخیص داده آن

 مالی هاي صورت

مـالی، طبـق مفـاد قـرارداد حسابرسـی       هـاي  هـاي خـود را بـراي تهیـه صـورت      مسئولیت -1

مـالی طبـق اسـتانداردهاي     هـاي  اینکه صـورت  اایم، خصوص ، انجام داده…………مورخ

 است. و با سوابق مالی شرکت منطبقشده  تهیهمنصفانه نحو  حسابداري به

 هـاي  یادداشـت   شـرح منـدرج در   بـه  هاي مالی  صورتد استفاده در تهیه هاي حسابداري مور رویه -2

جز مـوارد ذکـر شـده در    بطبق استانداردهاي حسابداري است و  ،هاي مالی صورت توضیحی

 باشد. مزبور، یکنواخت با سال مالی قبل می هاي یادداشت

ارزش منصفانه  که به استفاده در برآوردهاي حسابداري شامل مواردي مفروضات عمده مورد -3

 اند، معقول هستند.  شده گیري اندازه

 

 (تاریخ گزارش حسابرس) باشد.تاریخ باید منطبق با تاریخ اتمام عملیات حسابرسی  -1

وجه به شرایط واحد مـورد  ت برخی از بندهاي این تاییدیه بایا در  موارد استثنایی وجود داشته باشد وچنانچه  -2

 مسئول کار، آن موارد تعدیل شود.نظر الزم است با رسیدگی نیاز به تغییر باشد، 
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 طبق الزامات استانداردهاي حسابداري بـه  آنهاروابط و معامالت با اشخاص وابسته و هویت  -4

به استثناي موارد زیر، بین شرایط  افشا شده است.هاي مالی  صورتنحو مناسب مشخص و در 

معامالت با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معامالت حقیقی، تفـاوت بـا اهمیتـی وجـود     

  نداشته است.

محدود به  1347ب اسفند ماه اصالحیه قانون تجارت مصو 129معامالت مشمول ماده  -5

افشا شده است. معامالت هاي مالی  صورتتوضیحی  هاي یادداشتمواردي است که در 

مدیره  هیاتگیري به تصویب  از طریق اخذ راي و بدون شرکت مدیر ذینفع در راي مزبور

 رسیده است.

مالی که طبق استانداردهاي حسابداري تعدیل یـا   هاي از تاریخ صورت تمام رویدادهاي پس -6

 اند.  کنند، اعمال شده را ایجاب میهاي مالی  صورتافشا در 

نشـده،   هاي اصـالح  آثار تحریفعاري از اشتباه یا تحریف بااهمیت است. هاي مالی، صورت -7

اسـت.  اهمیـت   واحد، بـی  عنوان یک مجموعه مالی به هاي مجموع، بر صورت تنهایی و در به

 ییدیه ارائه شده است. اپیوست این ت به نشده هاي اصالح فهرست تحریف

در به ادامه فعالیت شرکت تردید عمده درباره توانایی  با توجه بهبرنامه اقدامات آتی مدیریت  -8

  افشا شده است.هاي مالی  صورتتوضیحی  هاي یادداشت

 شده اطالعات ارائه

 شده است: فراهمموارد زیر براي آن سازمان  -9

مربـوط   ،مـالی  هـاي  به تمام اطالعاتی که بنابر آگاهی اینجانبان در تهیه صورت دسترسی •

 شود نظیر سوابق، مستندات و سایر موضوعات، محسوب می

 اید، و اطالعات بیشتري که براي مقاصد حسابرسی، درخواست کرده •

نظـر شـما بایـد از آنهـا،      تجاري که به دسترسی نامحدود به آن دسته از کارکنان واحد •

 شواهد حسابرسی کسب شود.

 حسـابداري ها، در سـوابق   ها و پرداخت معامالت و رویدادهاي مالی از جمله دریافت تمام -10

 منعکس شده است.هاي مالی  صورتو در شرکت ثبت 

 یاتمام خریدهاي خارجی و داخلی انجام شده طی دوره پس از کسر هرگونه تخفیف  -11
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و ثبـت   شرکت حسابداريسوابق  کمیسیون دریافتی از این بابت به طور کامل و صحیح در

  منعکس شده است.هاي مالی  صورتدر 

 هیچگونه تعهد یا قراردادي که خالف مصالح شرکت باشد وجود نداشته است. -12

هـاي   کنتـرل هاي حسـابداري و   طراحی و برقراري سیستم مسئولپذیرد که  مدیره می هیات -13

 داخلی به منظور پیشگیري و کشف تقلب است.

بـراي   ،مالی هاي از تقلب در صورت نتایج ارزیابی اینجانبان از خطر تحریف بااهمیت ناشی -14

 آن سازمان افشا شده است. 

ایـم و بـر    به تقلب که از آنها مطلـع شـده   به موارد تقلب یا مشکوك تمام اطالعات مربوط -15

، براي آن سازمان افشا شـده  اند ثیرگذار است، و اشخاص زیر درگیر آن بودهاتجاري ت واحد

 است:

 مدیران اجرایی، -

 داخلی، یا هاي کارکنان داراي نقش کلیدي در کنترل -

مـالی داشـته    هـاي  تواند اثر بااهمیتی بر صورت که تقلب می سایر اشخاص، در مواردي -

 باشد. 

هاي مالی  صورت موثر برتقلب، یا موارد مشکوك به تقلب،  هرگونهتمام اطالعات مرتبط با  -16

 یریـا سـا   یگران، مراجع نظارت کارکنان قبلی، تحلیل ی،توسط کارکنان فعل کهواحد تجاري 

 . یما را براي آن سازمان افشا کرده رسانی شده است اشخاص اطالع

رعایت قـوانین و   به عدم موارد مشکوكرعایت یا  عدممربوط به شده  تمام موارد مشخص -17

براي آن سازمان را  توجه قرار گیرد مالی مورد هاي مقررات که آثار آنها باید در تهیه صورت

 .ایم کردهافشا 

هاي شرکت با رعایـت قـوانین و مقـررات کشـور انجـام شـده و        تمام معامالت و فعالیت -18

 غیـر قـانونی داشـته و عـدم افشـاي آن،     اي که منشـا و ماهیـت    هیچگونه رویداد یا معامله

 کننده سازد وجود نداشته است. را گمراه هاي مالی  صورت
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هاي انجام شده، قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشـویی بطـور    درمعامالت و فعالیت -19

اي به منظور پولشویی صورت نپذیرفته است  کامل رعایت شده و هیچگونه رویداد یا معامله

صورت وجود هرگونه معامالت و عملیات مشکوك به پولشویی، موارد در اسرع وقت  یا در

 گزارش شده است. یمال اطالعات مرکزبه 

اي که هنگام تهیه  اطالعات مربوط به دعاوي حقوقی و ادعاهاي واقعی یا ممکن شناخته شده -20

 ایم. را افشا کرده ، آثار آنها باید مورد توجه قرار گیردهاي مالی صورت

دهد باید به این تاییدیه اضافه شود  هر موضوع دیگري که حسابرس آنها را ضروري تشخیص می
 1).دیه کتبی مدیرانیتای 580استاندارد حسابرسی  11-(بند ت

 ها ارایید

 مـالی   هـاي  صـورت در  تاریخ صورت وضعیت مـالی هاي متعلق به شرکت در  کلیه دارایی -21

 منعکس شده است.

در مالکیـت   تاریخ صورت وضعیت مالی، در مالی  هاي صورتهاي منعکس شده در  دارایی -22

اختیار شرکت قرار داشته و هرگونه ترهین دارایی، محـدودیت در   تماما در شرکت بوده و

هـاي   صـورت توضیحی  هاي یادداشتدر  ،استفاده از دارایی یا اعمال حقوق مالکانه بر آن

 افشا شده است.مالی 

حساب دارایی منظور شـده و    رود داراي منافع اقتصادي آتی باشد به انتظار می مخارجی که -23

 منظور شده است. هزینهحساب   مخارج فاقد منافع اقتصادي آتی به

یک از اقالم دارایـی   هاي استهالك چنان تعیین شده است که مبلغ دفتري هر نرخها و روش -24

 معادل ارزش باقیمانده دارایی شود. ،مفید آن  در پایان عمر

تعدیالت الزم از بابت حذف بهاي تمام شده/ مبلغ تجدید ارزیابی و استهالك انباشته کلیـه   -25

شده، به قصد فـروش   شده، اسقاط  فروخته  تاریخ صورت وضعیت مالیهایی که تا  دارایی

 نگهداري شده یا قابل استفاده نیست، به عمل آمده است.

 .پذیر یهسرما يها نفوذ قابل مالحظه بر شرکتکنترل مشترك/ کنترل/  )نداشتن(داشتن ،جمله موارداز  -1
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هاي نامشهود همراه با علت و  هاي ثابت مشهود و دارایی موارد عمده عدم استفاده از دارایی -26

افشا هاي مالی  صورتتوضیحی  هاي یادداشتمدت عدم استفاده و مبلغ دفتري دارایی در 

 است. شده

اي و  ، تعهدات شرکت در رابطه با انجـام مخـارج سـرمایه   تاریخ صورت وضعیت مالیدر  -27

هـاي توضـیحی    بـه نحـو مناسـب در یادداشـت     گذاري بلندمدت عمـده  تحصیل سرمایه

 .هاي مالی افشا شده است صورت

هـاي   گـذاري  سرمایهنظر حقوقی قطعی بوده و   ها از گذاري مالکیت شرکت نسبت به سرمایه -28

  نهـا در آبراي  انباشته الزم کاهش ارزشمنظور و هرگونه  مالی  هاي صورتمزبور تماما در 

 .نظر گرفته شده است

تـاریخ  ، کلیـه موجـودي مـواد و کـاال در     صورت وضعیت مالیموجودي مواد و کاال در  -29

لـیکن   ،گیـرد  را (صـرفنظر از محـل نگهـداري آنهـا) در بـر مـی       صورت وضعیت مـالی 

گـردد را شـامل    طـور امـانی نگهـداري مـی     بـه  که اشخاص ثالث متعلق بههاي  موجودي

 شود. نمی

به استثناي کاالي امانی نزد اشخاص ثالث، مقادیر موجودي مواد و کاال از طریق شـمارش   -30

 در پایان سال تعیین شده است.

توانـد   بدون محدودیت میباشد و  کاالهاي امانی نزد اشخاص ثالث، در مالکیت شرکت می -31

 در اختیار شرکت قرار گیرد.

هاي تکمیل شده، صورتحساب صـادر و بـراي    براي کلیـه سفارشات اجرا شـده و پیمان -32

مشتریان ارسال شده است. در هیچیک از این موارد، بهاي تمـام شـده کـاال و خـدمات     

 محسوب نشده است. مربوط، جز موجودي

ارزیابی شده اسـت.   “شده و خالص ارزش فروش تمام اقل بهاي”موجودي مواد و کاال به  -33

 هـاي  یادداشـت هاي حسابداري مندرج در  طبق رویه شده موجودي مواد و کاال تمام بهاي

 تعیین شده است.هاي مالی  صورتتوضیحی 
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درصد تکمیـل هـر   توجه به  هاي بلندمدت در جریان تکمیل، سود مربوط با در مورد پیمان -34

هـا (شـامل    هاي احتمالی آتی کلیه پیمـان  پیمان، تعیین شده و در صورت لزوم براي زیان

آغاز نشده است) براساس برآورد  تاریخ صورت وضعیت مالیهاي منعقد شده که تا  پیمان

هاي جبران نقایص، تعمیرات و نگهداري، جرایم  مخارج تا خاتمه کار (شامل برآورد هزینه

هاي اضافی که طبق شرایط پیمان قابل بازیافت نیست) ذخیره کافی در نظـر   هزینهو سایر 

 گرفته شده است.

نـام   هاي شرکت در داخل و خارج از کشـور بـه   هاي بانکی مربوط به فعالیت کلیه حساب -35

 شرکت است.

هاي بانکی شرکت در داخل و خارج از کشور طی سال مالی مـورد   کلیه حساب عملیات -36

هایی که طی سال مسدود شده اسـت) در   از فعـال و راکـد (شامل حساب ش اعمگزار

 به ثبت رسیده است. سوابق مالی شرکت

هاي جاري به وجـه   حداقل مبلغی که در جریان عادي فعالیت شرکت از تبدیل سایر دارایی -37

 مـالی   هاي صورتهاي مزبور در  نقد عاید شرکت خواهد شد، مبلغی است که بابت دارایی

 منعکس شده است.

 بدهیها و تعهدات

منعکس شـده  هاي مالی  صورتدر  تاریخ صورت وضعیت مالیهاي شرکت در  کلیه بدهی -38

خصوص در رابطه با خریدهایی که مالکیت اقالم خریداري شـده قبـل از تـاریخ     هاست. ب

هایی که  هزینه شده (شامل موجودي بین راهی) و تمامی به شرکت منتقل یمال یتصورت وضع

هـاي مربـوط در    پرداخـت نشـده، بـدهی    تاریخ صورت وضعیت مـالی تعلق گرفته و تا 

 منظور شده است. مالی  هاي صورت

تـاریخ صـورت   مبـین تعهـدات شـرکت در     مالی  هاي صورتهاي منعکس در  کلیه بدهی -39

 باشد. می وضعیت مالی

از بابـت عملکـرد سـنوات مـالی      یمـال  یتصورت وضعمنظور شده در  اختنیپردمالیات  -40

 کند. هاي مالیاتی شرکت کفایت می هاي تکلیفی، براي تامین کلیه بدهی مختلف و مالیات
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در مقابل کلیه مطالبات قطعـی سـازمان تـامین اجتمـاعی و همچنـین مطالبـات ناشـی از         -41

منظـور و یـا    مـالی   هاي صورتهاي سازمان مزبور، حسب مورد ذخیره الزم در  رسیدگی

 افشاي مناسب به عمل آمده است.

تـاریخ صـورت وضـعیت    نتیجه عملیات شرکت تا  هاي بااهمیتی که در در مقابل کلیه زیان -42

رود متوجـه   طریق اقدامات حقوقی یا غیرحقوقی، متوجه شرکت شده یا انتظار می از مالی

مالی منظور و یـا افشـاي مناسـب      هاي شرکت گردد، حسب مورد ذخیره کافی در صورت

 عمل آمده است. به

 احتمال زیاد منجـر  مدیره با هیاتقبال کلیه تعهدات عمده مرتبط با موارد زیر که به نظر  در -43

مالی منظور شده است یا چنانچـه    هاي به ایجاد بدهی خواهد شد، ذخیره کافی در صورت

هـاي   صـورت توضیحی  هاي یادداشتکم اما بعید نباشد موضوع در  ،احتمال ایجاد بدهی

 افشا شده است:مالی 

 الف) تعهدات ارزي ناشی از صادرات یا واردات.

 ) تضمین محصوالت.ب

 ) دعاوي مربوط به کاالهاي معیوب.پ

 ) دعاوي مربوط به نقض قراردادها. ت

 فرعی، مدیران و کارکنان.هاي  )تضمین بدهیها و تعهدات شرکتث

 هاي اشخاص ثالث. )تضمین بدهیج

 )فروش دین و تنزیل اسناد.چ

از قیمت  به نرخی بیشبر خرید مواد اولیه یا اقالم دیگر  اي مبنی هیچگونه تعهد قابل مالحظه -44

از  کمتـر یا فروش محصوالت شرکت به نرخی رایج بازار یا اضافه بر نیاز عادي شرکت و 

 قیمت رایج بازار وجود ندارد.

 ها وجود ندارد. گذاري رابطه با فروش سرمایه هیچگونه تعهدي در -45

هاي شرکت مقـدم بـر پرداخـت     از بدهی موجب آن، پرداخت یکی کلیه قراردادهایی که به -46

 افشا شده است.هاي مالی  صورتتوضیحی  هاي یادداشتبدهی دیگري باشد، در 
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 سایر موارد

مدیره، هیچیک از بدهکاران شرکت، اولویت قراردادى براي اشـخاص   هیاتدر حد اطالع  -47

 ثالث در مقایسه با مبالغ قابل پرداخت به شرکت قائل نشده است.

هیچگونه تخلفی در مـورد مقـررات،    هاي مالی صورت به استثناي موارد شناسایی شده در -48

جرایم بااهمیت یا حال شدن دیون گردد رخ نـداده  تعهدات یا قراردادها که منجر به تحمیل 

 است.

مالی افشا شده، هیچیک از عوامل زیر تاثیر بـااهمیتی    هاي استثناي مواردي که در صورت به -49

 بر نتیجه عملیات نداشته است:

 الف) معامالتی به جز معامالت عادي شرکت.

 هاي استثنایی به لحاظ ماهیت یا وقوع. ب) وضعیت

 ها یا درآمدهاي سنوات قبل. ) هزینهپ

 حسابداري. هاي ) تغییر در رویهت

بنـدي   یا قصدي(از جمله در مورد توقف خطوط تولید) که بتواند بر مبلغ دفتري یا طبقه  هیچ برنامه -50

 اثر بااهمیتی داشته باشد وجود ندارد. مالی  هاي صورتهاي منعکس در  ها و بدهی دارایی

هـاي پرمخـاطره فعالیـت شـرکت (از جملـه       ها و حوزه کلیه داراییدر سال مورد گزارش،  -51

باشد به نحـو مطلـوبی تحـت پوشـش      خسارت به اشخاص ثالث) که قابل بیمه شدن می

 معتبر بوده است. تاریخ صورت وضعیت مالیدر  ،هاي مربوط نامه اي قرار داشته و بیمه بیمه

ـا    هیاتجلسات   صورت -52 مدیره ارائه شده به حسابرسان شامل کلیه جلسات طی سال و جلسات بعـدي ت

 جلسات مجامع عمومی برگـزار  باشد. همچنین صورت تاریخ .................. (جلسه شماره ........... تا.......) می

 شده طی سال و بعد از آن، شامل جلسات مورخ ........ ، ....... و ....... بوده است.
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 مدیره، به شرح زیر است: هیاتبه اعضاي  طمربو اطالعات -53

 عضو هیات مدیره
نام نماینده اشخاص 

 حقوقی
 سمت

 میلیون ریال -حقوق و مزایا  طی سال

 سایر پاداش مجمع حق حضور در جلسات حقوق و مزایا

 …… …… …… …… موظف -مدیر عامل ..……………… .................................

رئیس هیات  ..……………… .................................
 غیرموظف -مدیره

- …… - - 

 - - …… - غیرموظف ..……………… ..………………

……………….. ……………….. ……………….. …… …… …… …… 

……………….. ……………….. ……………….. …… …… …… …… 

 

قبال سمت مدیریت خود، به اسـتثناي مبـالغ منـدرج در     مدیره در هیاتاعضاي غیرموظف  -54

که طبق مصوبه مجمع عمومی به آنان پرداخت شـده، هیچگونـه وجهـی از     53جدول بند 

 اند. شرکت دریافت نکرده

مدیره شرکت هیچگونه وام یا اعتباري از شرکت دریافت نکرده  هیاتمدیر عامل و اعضاي  -55

 ین یا تعهد نکرده است.و شرکت هیچیک از دیون آنها را تضم

مدیریت عامل هیچ شرکت دیگري را بـه عهـده    ،مدیر عامل شرکت طی دوره تصدي خود -56

 نداشته است.

 حقـوقی،  شـخص  از نماینـدگی  بـه  یـا  اصالتاً خود يتصد دوره یط رهیمد اتیه ياعضا -57

 آن سرمایه از بخشی یا تمام که شرکت یک از بیش در را رهیمد اتیه عضو سمت همزمان

 .اندنداشته عهده به است غیردولتی عمومی مؤسسات یا نهادها یا دولت به متعلق

هیچگونه معامالتی نظیر معـامالت شـرکت کـه     ،مدیره شرکت هیاتمدیر عامل و اعضاي  -58

 اند. متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام نداده
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ماه آتی  12هاي عملیاتی و تعهدات خود طی  مین فعالیتامدیره، شرکت براي ت هیاتبه نظر  -59

 )، منابع مالی کافی در اختیار خواهد داشت.تاریخ صورت وضعیت مالی(از 

تابع مقررات خـاص   ،شرکت طی سال مورد گزارش، در زمینه توزیع و فروش کاالي خود -60

به طور کامـل  مدیره  هیاتنهاد یا سازمان خاصی نبوده و ضوابط توزیع و فروش مصوب 

 رعایت شده است.

 ]مشابه) ارکان راهبريسایر یا ( هیات مدیره و مدیرعامل[اسامی و امضاي  -61

 

 امضا  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
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