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 کلیات

 دامىٍ کبرثزد
، دز حسبثسسی غَزتْبی هبلی وبزثسد دازد ٍ ثبید ثسای حسبثسسی سبیس اقالعبت هبلی تـبزییی حسـت ؾـسٍزت    711تب  111استبًدازدّبی  . 1

دازد، هالحظبت خبظ دز ثىبزگیسی آى استبًدازدّب دز حسبثسسی یه غَزت هـبلی یـب   هتٌبست ثب ضسایف هَجَد تعدیل ضَد. دز ایي استبً
ضَد. یه غَزت هبلی یب اجصای یه غَزت هبلی، هوىي است ثس اسبس یـه اـبزاَة ثـب همبغـد      اجصای یه غَزت هبلی، هكسح هی

ًیـص ثـسای    8111ظ تْیـِ ضـَد، اسـتبًدازد    اسبس یه ابزاَة ثب همبغد خـب  عوَهی یب ثب همبغد خبظ تْیِ ضَد. اگس اقالعبت هروَز ثس
 (4ـ تب ت 1ـ  ضَد. )زن: ثٌدّبی ت وبز ثسدُ هی حسبثسسی آى ثِ

ایي استبًدازد ثسای گصازش حسبثسس ثیص وبزثسد ًدازد. گصازش هروَز ًتیجِ وبز حسبثسس ثیص دز هَزد اقالعـبت هـبلی یـه ثیـص      . 2

 (6112ضَد.)زن: استبًدازد تفبدُ دز حسبثسسی غَزتْبی هبلی گسٍُ تْیِ هیاست وِ ثِ دزخَاست تین حسبثسسی گسٍُ، ثِ هٌظَز اس
 پسداشد. وٌد ٍ ثِ ّوِ هالحظبت خبظ هستجف ثب ضسایف وبز حسبثسسی ایي گًَِ اقالعبت، ًوی استبًدازدّب زا ًفی ًوی سبیسایي استبًدازد، الصاهبت  . 3

 تبریخ اجزا
اش آى ضـسٍ    ٍ پـ   1391آى اش اٍل فـسٍزدیي   لی یب اجصای یه غَزت هبلی وِ دٍزُ هـبلی استبًدازد ثسای حسبثسسی یه غَزت هبایي  . 4

ضـَد، هفـبد ایـي     یه غَزت هـبلی وـِ ثـِ تـبزیخ هعـیي تْیـِ هـی        اجصایهَزد حسبثسسی یه غَزت هبلی یب  دز .االجساست ضَد، الشم هی
 االجساست. اش آى تْیِ ضدُ ثبضد، الشم ٍ پ  1391ام اسفٌد  گًَِ اقالعبت وِ ثِ تبزیخ سی استبًدازد ثسای حسبثسسی ایي

 هدف
اجصای یـه غـَزت هـبلی، تَجـِ ثـِ هالحظـبت       ّدف حسبثسس اش ثىبزگیسی استبًدازدّبی حسبثسسی دز حسبثسسی یه غَزت هبلی یب  . 5

 خبظ دز زاثكِ ثب هَازد شیس است:
 پریسش وبز؛ ـ الف
 زیصی ٍ اجسای حسبثسسی؛ ٍ ثسًبهِ ـ ة
 سجت ثِ یه غَزت هبلی یب اجصای یه غَزت هبلی.گصازضگسی ً ـ ح

 تعاریف
 ، اغكالحبت شیس ثب هعبًی هطیع ضدُ ثسای آًْب ثىبز زفتِ است:ّبی حسبثسسی دز استبًدازد . 6

 است.“ قجمبت اغلی ٍ فسعی، حسبة یب للن خبظ اش یه غَزت هبلی”ثِ هعٌی  اجزای یک صورت مالی. ـ الف
غَزت هبلی ضبهل یبدداضتْبی تَؾیحی هسثَـ است. یبدداضتْبی تَؾیحی هسثَـ هعوَالً ضـبهل   یه غَزت هبلی یب اجصای یه ـ ة

 ّبی حسبثدازی ٍ دیگس اقالعبت تَؾیحی هسثَـ ثِ یه غَزت هبلی یب اجصای یه غَزت هبلی است. اّن زٍیِ  خالغِ

 السامات

 مالحظبت پذیزش کبر

 ثکبرگیزی استبوداردَبی حسبثزسي  

دز حسبثسسی یه  3، حسبثسس ثبید ولیِ استبًدازدّبی حسبثسسی هسثَـ ثِ ّس وبز حسبثسسی زا زعبیت وٌد.211ت استبًدازد ثساسبس الصاهب . 7

ًظس اش ایٌىِ حسبثسس، حسبثسسی هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی ٍاحد تجـبزی زا   غَزت هبلی یب اجصای یه غَزت هبلی، ایي الصام غسف
داز ًجبضد ثبید اهىبى اًجبم حسبثسسی  ازد. اگس حسبثسس، حسبثسسی هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی زا عْدُدّد یب خیس، وبزثسد د ًیص اًجبم هی

 (6ـ ٍ ت 5ـ یه غَزت هبلی یب جصء خبغی اش یه غَزت هبلی ثساسبس استبًدازدّبی حسبثسسی زا هطیع وٌد. )زن: ثٌدّبی ت

                                                                                                                                                                                          
 

 (“1391ضدُ  ّبی ثب همبغد خبظ )تجدیدًظس هالحظبت خبظ دز حسبثسسی غَزتْبی هبلی تْیِ ضدُ ثساسبس ابزاَة”، 811استبًدازد حسبثسسی  .1
 (“1389هالحظبت خبظ دز حسبثسسی غَزتْبی هبلی گسٍُ )ضبهل وبز حسبثسسبى ثیص( )تجدید ًظس ضدُ ”، 611استبًدازد حسبثسسی  .2

 18، ثٌد(“1391اّداف ولی حسبثسس هستمل ٍ اًجبم حسبثسسی قجك استبًدازدّبی حسبثسسی )تجدید ًظس ضدُ ”،211استبًدازد حسبثسسی .3
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 قبثل قجًل ثًدن چبرچًة گزارشگزی مبلي

دز حسبثسسی یه غَزت هبلی یب  لجَل ثَدى ابزاَة گصازضگسی هبلی ثىبز زفتِ دز تْیِ غَزتْبی هبلی زا تعییي وٌد. حسبثسس ثبید لبثل . 8
ِ  ثِ افطبی وبفی، ثِ اجصای یه غَزت هبلی ثبید ایي هَؾَ  ثسزسی ضَد وِ آیب ثىبزگیسی آى ابزاَة گصازضگسی هبلی هٌجس ای  گًَـ

َاًٌد اقالعبت آى غَزت هبلی یب جصء خبظ آى ٍ ّوچٌیي تأثیس هعبهالت ٍ زٍیـدادّبی ثباّویـت   وٌٌدگبى هَزد ًظس ثت ضَد وِ استفبدُ هی
 ثس اقالعبت هٌعى  دز آى غَزت هبلی یب جصء خبظ آى زا دزن وٌٌد. 

 شکل اظُبروظز

ازضی وِ تَسف حسـبثسس غـبدز   ، دز لسازداد حسبثسسی، ثبید ضسایف اًجبم وبز ضبهل ضىل هَزد اًتظبز ّسگًَِ گص211ثس اسبس استبًدازد  . 9
دز حسبثسسی یه غَزت هبلی یب اجصای یه غَزت هبلی، حسبثسس ثبیـد هٌبسـت ثـَدى ضـىل هـَزد اًتظـبز        1ضَد. خَاّد ضد، هطیع 

 (8ـ ٍ ت 7ـ  اظْبزًظس دز ضسایف هَجَد زا ازشیبثی وٌد. )زن: ثٌدّبی ت

 ریزی ي اجزای حسبثزسي مالحظبت ثزوبمٍ
ایي استبًدازدّب ثبید دز غـَزت   3 ٍ 2ضًَد. ، استبًدازدّبی حسبثسسی ثسای حسبثسسی غَزتْبی هبلی ثىبز گسفتِ هی211د ثس اسبس استبًداز . 11

زیصی ٍ اجسای حسبثسسی یه غَزت هـبلی یـب    ؾسٍزت ثسای حسبثسسی سبیس اقالعبت هبلی تبزییی، ثِ ًحَ هٌبست تعدیل ضَد. دز ثسًبهِ
ولیِ استبًدازدّبی حسبثسسی هستجف ثب وبز زا حست ؾسٍزت ثب تَجِ ثِ ضسایف وبز تعدیل ًوبیـد.  اجصای یه غَزت هبلی، حسبثسس ثبید 

 (13ـ تب ت 9ـ  )زن: ثٌدّبی ت

 مالحظبت گزارشگزی

زا وـِ حسـت ؾـسٍزت ثـب      4 711یه غَزت هبلی، الصاهبت اسـتبًدازد  اجصای حسبثسس ثبید دز گصازضگسی ًسجت ثِ یه غَزت هبلی یب  . 11
 (15ـ ٍ ت 14ـ ضَد، زعبیت وٌد. )زن: ثٌدّبی ت سایف وبز تعدیل هیتَجِ ثِ ض

 آن صًرتُبی مبلياجزای  گزارشگزی وسجت ثٍ مجمًعٍ کبمل صًرتُبی مبلي ي یک صًرت مبلي یب

هلصم ثبضد گصازش ًسجت ثِ یه غَزت هبلی یب اجـصای یـه غـَزت هـبلی زا تـَ م ثـب گـصازش ًسـجت ثـِ هجوَعـِ وبهـل             حسبثسساگس  . 12
 ای ازائِ ًوبید. َزتْبی هبلی ازائِ وٌد ثبید دز ّس هَزد اظْبزًظس جداگبًِغ

هبلی حسبثسسی ضدُ یب اجصای حسبثسسی ضدُ اش یه غَزت هـبلی هوىـي اسـت ّوـساُ ثـب هجوَعـِ وبهـل غـَزتْبی هـبلی           صورتیه  . 13
بلی یب آى جصء خبظ یه غَزت هبلی ثِ اًداشُ حسبثسسی ضدُ ٍاحد تجبزی هٌتطس ضَد. اگس حسبثسس ثِ ایي ًتیجِ ثسسد وِ آى غَزت ه

، 16ٍ  15تَجـِ ثـِ ثٌـدّبی     وبفی اش هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی هتوبیص ًیست ثبید اش هدیسیت ثیَاّد اغالحبت الشم زا اًجبم دّـد. ثـب  
د ًسجت ثِ هجوَعِ وبهل حسبثسس ّوچٌیي ثبید اظْبزًظس خَد ًسجت ثِ یه غَزت هبلی ٍ یب اجصای یه غَزت هبلی زا اش اظْبزًظس خَ

غَزتْبی هبلی هتوبیص سبشد. هبداهی وِ حسبثسس دزخػَظ هتوبیص ثَدى اقالعبت هروَز لبًع ًطدُ ثبضد، ًجبید گصازضی غـبدز وٌـد وـِ    
 دز آى ًسجت ثِ یه غَزت هبلی یب اجصای یه غَزت هبلی اظْبزًظس ضدُ ثبضد.

 بنذهای توضیحی در گزارش حسابرس نسبت به مجموعه کامل صورتهای مالی  اظهارنظر تعذیل شذه، بنذ تأکیذ بر مطلب خاص یا سایر

یـب  “ ثٌـد تأویـد ثـس هكلـت خـبظ     ”ٍی حـبٍی   گصازشاگس اظْبزًظس حسبثسس ًسجت ثِ هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی، تعدیل ضدُ ثبضد یب  . 14
هروَز زا ثس گصازش حسـبثسس ًسـجت ثـِ یـه غـَزت      ثبضد، حسبثسس ثبید آثبز احتوبلی هجبًی تعدیل ٍ ثٌدّبی “ سبیس ثٌدّبی تَؾیحی”

هبلی یب اجصای آى غَزتْبی هبلی، هطیع وٌد. دز هَالع همتؿی، حسبثسس ثبید اظْبزًظس خَد زا ًسجت ثِ یه غـَزت هـبلی یـب اجـصای     
 ( 16ـ )زن: ثٌد ت ثِ گصازش حسبثسس اؾبفِ وٌد.“ سبیس ثٌدّبی تَؾیحی”یب “ ثٌد تأوید ثس هكلت خبظ”یه غَزت هبلی تعدیل وٌد یب 

                                                                                                                                                                                          
 

 5، ثٌد “لسازداد حسبثسسی” 211استبًدازد حسبثسسی  .1

 2، ثٌد 211استبًدازد حسبثسسی  .2

هعوَالً ثِ هجوَعة وبهل غَزتْبی هبلی وِ قجك الصاهبت ابزاَة گصازضگسی هبلی “ غَزتْبی هبلی”دّد وِ اغكالح  ز، تَؾیح هی ـ  13، ثٌد 211استبًدازد حسبثسسی  .3
 َزت هبلی هٌفسد ًیص اقالق ضَدتَاًد ثِ یه غ هسثَـ تعییي ضدُ است اضبزُ دازد ٍلی هی

 (“1389هبلی )تجدید ًظس ضدُ  گصازضگسی ًسجت ثِ غَزتْبی”، 711استبًدازد حسبثسسی  .4
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اگس حسبثسس ثِ ایي ًتیجِ ثسسد وِ ازائِ اظْبزًظس هسدٍد یب عدم اظْبزًظس ًسجت ثِ هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی ٍاحد تجـبزی ثـِ عٌـَاى     . 15

سجت وٌد، ًجبید ً حسبثسس دز ّوبى گصازضی وِ ًسجت ثِ غَزتْبی هبلی غبدز هی 7151یه هجوَعِ ٍاحد ؾسٍزی است، قجك استبًدازد 
دّـد، اظْـبزًظس تعـدیل ًطـدُ ازائـِ       ای اش غَزتْبی هبلی زا تطىیل هی ثِ یىی اش غَزتْبی هبلی آى هجوَعِ یب اجصای آى وِ ثیص عودُ

ِ    وٌد؛ شیسا ازائِ اٌیي اظْبزًظس تعدیل ًطدُ عٌـَاى یـه    ای ثب اظْبزًظس هسدٍد یب عدم اظْبزًظس ًسجت ثِ هجوَعِ وبهل غـَزتْبی هـبلی ثـ
 ( 17ـ د دز تٌبلؽ خَاّد ثَد. )زن: ثٌد تهجوَعِ ٍاح

عٌَاى یـه هجوَعـِ    اگس حسبثسس ثِ ایي ًتیجِ ثسسد وِ ازائِ اظْبزًظس هسدٍد یب عدم اظْبزًظس ًسجت ثِ هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی ثِ . 16
بزًظس تعدیل ًطدُ هٌبسـت اسـت،   ثب حسبثسسی جداگبًِ اجصای آى غَزتْبی هبلی ازائِ اظْ ازتجبـ ٍاحد ؾسٍزی است، ٍلی ثب ایي حبل دز

 ضسایف شیس ًسجت ثِ آى جصء خبظ اظْبزًظس تعدیل ًطدُ ازائِ وٌد: حسبثسس ثبید تٌْب دز
گصازش حسبثسس ًسجت ثِ جصء خبظ غَزتْبی هبلی ّوساُ ثب گصازش حسبثسس ًسـجت ثـِ هجوَعـِ وبهـل غـَزتْبی هـبلی، وـِ         ـ الف

 هٌتطس ًطَد ؛ ٍحبٍی اظْبزًظس هسدٍد یب عدم اظْبزًظس است، 
 ای اش هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی ٍاحد تجبزی زا تطىیل ًدّد. آى جصء خبظ، ثیص عودُ ـ ة

عٌَاى یه هجوَعِ ٍاحد اظْبزًظس هسدٍد یب عدم اظْبزًظس ازائِ وٌد، ًجبید ًسجت  اگس حسبثسس ًسجت ثِ هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی ثِ . 17
ثِ یه غَزت هـبلی، ّوـساُ ثـب     اظْبزًظس تعدیل ًطدُ ازائِ ًوبید. حتی اگس گصازش حسبثسس ًسجت ثِ یىی اش غَزتْبی هبلی آى هجوَعِ 

عٌَاى یه هجوَعِ ٍاحد، وِ حبٍی اظْبزًظس هسدٍد یب عدم اظْبزًظس اسـت،   گصازش حسبثسس ًسجت ثِ هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی ثِ
هبلی آى هجوَعِ اظْبزًظس تعدیل ًطدُ ازائِ وٌد، شیسا فسؼ غبلت ایي است هٌتطس ًطَد، ثبش ّن حسبثسس ًجبید ًسجت ثِ یىی اش غَزتْبی 

 دّد. ای اش هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی زا تطىیل هی وِ یه غَزت هبلی، ثیص عودُ

*** 

 توضیحات کاربردی

 (1)زن : ثٌد دامىٍ کبرثزد 

ٍاحـد   یت هبلی، عولىسد هـبلی یـب جسیبًْـبی ًمـدی گرضـتِ یـه      زاثكِ ثب ٍؾع اقالعبتی دز“ اقالعبت هبلی تبزییی”هٌظَز اش اغكالح  .1ـ ت

 .2ضَد تجبزی است وِ اسبسبً اش سیستن حسبثدازی آى ٍاحد، استیساج هی

ثِ هعٌبی ازائِ اقالعبت هبلی ثِ غَزت سـبشهبى یبفتـِ، ضـبهل یبدداضـتْبی تَؾـیحی هسثـَـ، ثـِ لػـد ازائـِ          “ غَزتْبی هبلی”اغكالح  .2ـ ت
ثع التػبدی ٍ تعْـدات ٍاحـد تجـبزی دز یـه همكـع شهـبًی ٍ ت ییـسات آًْـب دز یـه دٍزُ شهـبًی ثساسـبس یـه             اقالعبت دز هَزد هٌب

ابزاَة گصازضگسی هبلی است. ایي اغكالح هعوَاًل ثِ هجوَعِ وبهـل غـَزتْبی هـبلی اضـبزُ دازد وـِ ثساسـبس الصاهـبت اـبزاَة         
 3ضَد. گصازضگسی هبلی هسثَـ هطیع هی

ایـي اسـتبًدازدّب، دز غـَزت لـصٍم، ٌّگـبم       4اسـت.  سسی ثسای حسبثسسی هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی تدٍیي ضدُ حسبث استبًدازدّبی .3ـ ت
ضَد. ایي استبًدازد ثـِ اًجـبم ایـي     حسبثسسی سبیس اقالعبت هبلی تبزییی اش لجیل یه غَزت هبلی یب اجصای یه غَزت هبلی تعدیل هی

 سبیس اقالعبت هبلی تبزییی، ازائِ ضدُ است.(ّبیی اش  ، ًو1ًَِوٌد. )دز پیَست  وبز ووه هی

 5ضَد. اًجبم هی 3111ـ 3999جص حسبثسسی ٍ ثسزسی اجوبلی اقالعبت هبلی تبزییی، ثساسبس استبًدازدّبی  خدهبت اقویٌبى ثیطی ثِ .4ـ ت
 

                                                                                                                                                                                          
 

 “ضدُ دز گصازش حسبثسس هستمل اظْبزًظسّبی تعدیل”، 715استبًدازد حسبثسسی  .1

 ة ـ  13، ثٌد 211استبًدازد حسبثسسی  .2

 ز ـ  13، ثٌد 211استبًدازد حسبثسسی .3

 2، ثٌد 211استبًدازد حسبثسسی .4
 “جص حسبثسسی ٍ ثسزسی اجوبلی خدهبت اقویٌبى ثیطی ثِ”، 3111 ـ 3999استبًدازدّبی  .5
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 مالحظبت پذیزش کبر

 (7)زن: ثٌدثکبرگیزی استبوداردَبی حسبثزسي 

ثبید الف( الصاهبت اخاللی هسثَـ ثِ حسبثسسی غَزتْبی هبلی ضبهل الصاهبت هـستجف ثـب اسـتمالل، ٍ ة(     حسبثسس 211ثساسبس استبًدازد  .5ـ ت
حسبثسس ثبید ّوِ الصاهبت یه  211ثسایي، قجك استبًدازد   ولیِ استبًدازدّبی حسبثسسی هستجف ثب ّس وبز حسبثسسی زا زعبیت وٌد. افصٍى

ِ ضسایف وبز حسبثسسی، ول استبًدازد ًبهسثَـ ثبضد یب الصام خبغی ثِ دلیل ضسایف ثىبزگیسی استبًدازد زا زعبیت وٌد هگس ایٌىِ ثبتَجِ ث
آى، ًبهسثَـ ثبضد. دز ضسایف استثٌبیی، حسبثسس هوىي است ثِ ایي ًتیجِ ثسسد وِ ثسای دستیبثی ثِ ّدف الصام خبغی اش یه استبًدازد، 

 .1ؾسٍزی استاًحساف اش آى الصام ٍ اجسای زٍضْبی حسبثسسی جبیگصیي 
زعبیت الصاهبت استبًدازدّبی حسبثسسی هستجف ثب حسبثسسی یه غَزت هبلی یب اجصای یه غَزت هبلی هوىي اسـت دز هـَازدی وـِ     .6ـ ت

اٌـیي هـَازدی، حسـبثسس اغلـت اش      پریس ًجبضـد. دز  وٌد، اهىبى حسبثسس، هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی ٍاحد تجبزی زا حسبثسسی ًوی
وٌـد، ضـٌبخت    ف آى، ضبهل وٌتسلْبی داخلی ّوبًٌد حسبثسسی وِ هجوَعِ وبهل غَزتْبی هـبلی زا حسبثسسـی هـی   ٍاحد تجبزی ٍ هحی

ًدازد. حسبثسس ّوچٌیي دزثبزُ ویفیت ولی سَاثك حسبثدازی یب سبیس اقالعبت حسبثدازی وِ دز حسبثسسی هجوَعـِ وبهـل غـَزتْبی    
ثـِ  ز ًدازد. ثٌبثسایي، حسبثسس هوىـي اسـت ثـسای تأییـد ضـَاّد حسبثسسـی       ضَد، ضَاّد حسبثسسی دز اختیب هبلی ٍاحد تجبزی وست هی

یـه غـَزت هـبلی، ثىـبزگیسی ثسخـی       اجـصای هَزد حسبثسسـی   آهدُ اش سَاثك حسبثدازی، ثِ ضَاّد ثیطتسی ًیبش داضتِ ثبضد. دز دست
سسی ًیست. ثسای هثـبل، اگـس اـِ هوىـي     استبًدازدّبی حسبثسسی هوىي است هستلصم اًجبم وبزّبیی ثبضد وِ هتٌبست ثب جصء هَزد حسبث

زیص حسبثْبی دزیبفتٌی، هسثَـ ثبضد ٍلی هوىي است زعبیت الصاهـبت آى اسـتبًدازد    ثسای حسبثسسی غَزت 5712است الصاهبت استبًدازد
غـَزت هـبلی   یـه   اجصایثِ دلیل هیصاى وبز هَزد ًیبش، عولی ًجبضد. اگس حسبثسس ثِ ایي ًتیجِ ثسسد وِ حسبثسسی یه غَزت هبلی یب 

تس ثبضد  تَاًد عولی تَاًد دزثبزُ ایٌىِ آیب اًجبم خدهتی دیگس ثِ جبی حسبثسسی هی پریس ًیست، هی ثساسبس استبًدازدّبی حسبثسسی اهىبى
 یب خیس، ثب هدیسیت هراوسُ وٌد. 

 (9ـ )زن: ثٌدشکل اظُبروظز 

، 7114قجـك اسـتبًدازد   3لَاًیي یب همسزات هسثـَـ ثسـتگی دازد.   ضىل اظْبزًظس حسبثسس ثِ ابزاَة گصازضگسی هبلی هسثَـ ٍ ّسگًَِ .7ـ ت
”... حسبثسس ٌّگبم ازائِ اظْبزًظس تعدیل ًطدُ ًسجت ثِ هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی تْیِ ضدُ قجك استبًدازدّبی حسبثدازی اش عجبزت 

وٌـد )هگـس دز    اسـتفبدُ هـی  “ دّـد  لَة ًطـبى هـی  ّبی ثباّویت، قجك استبًدازدّبی حسبثدازی، ثِ ًحَ هك غَزتْبی هبلی...، اش توبم جٌجِ
 هَازدی وِ تستیت دیگسی تَسف لَاًیي یب همسزات الصاهی ضدُ ثبضد(. 

یه غَزت هبلی غساحتبً ثِ ًحَُ ازائِ آى غَزت  اجصایهَزد یه غَزت هبلی یب  ابزاَة گصازضگسی هبلی هسثَـ هوىي است دز .8ـ ت
هوىي است شهبًی پیص آید وِ ابزاَة گصازضگسی هبلی هسثَـ، ثسهجٌبی یه اـبزاَة  هبلی یب جصء خبظ اضبزُ ًىٌد. ایي هَؾَ  

گصازضگسی هبلی تدٍیي ضدُ تَسف یه هسجع هجبش یب ضٌبختِ ضدُ ثسای تْیِ هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی )ثسای هثبل، اسـتبًدازدّبی  
وِ آیب ضىل هَزد اًتظبز اظْبزًظس، ثـب تَجـِ ثـِ اـبزاَة     حسبثدازی ایساى(، ثبضد. ثٌبثسایي، حسبثسس ایي هكلت زا ثسزسی خَاّد وسد 

دز اظْبزًظس “ دّد اّویت ... ثِ ًحَ هكلَة ًطبى هی ّبی ثب اش توبم جٌجِ”گصازضگسی هبلی هسثَـ، هٌبست است یب خیس. استفبدُ اش عجبزت 
 ثبضد: شیستَاًد هتأثس اش عَاهل  حسبثسس، هی

 َـ ثِ قَز غسیح یب ؾوٌی اضبزُ ضدُ است وِ آى اـبزاَة غـسفبً ثـسای تْیـِ هجوَعـِ      ایٌىِ آیب دز ابزاَة گصازضگسی هبلی هسث
 وبهل غَزتْبی هبلی وبزثسد دازد یب خیس.

 :ایٌىِ آیب یه غَزت هبلی یب اجصای یه غَزت هبلی 

                                                                                                                                                                                          
 

 23تب  22، 18، 14، ثٌدّبی 211استبًدازد حسبثسسی  .1

 (“1383تداٍم فعبلیت )تجدید ًظس ضدُ ”، 571استبًدازد حسبثسسی  .2

 8، ثٌد 211استبًدازد حسبثسسی  .3

 28، ثٌد 711استبًدازد حسبثسسی .4
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o ِب آى اجـصا  قَز وبهل ثب توبهی الصاهبت ابزاَة ثسای آى غَزت هبلی یب آى اجصا هكبثمت دازد، ٍ ازائِ آى غَزت هبلی یـ  ث
 ثبضد، یب خیس. ضبهل یبدداضتْبی الشم هی

o .حست ؾسٍزت ٍ ثِ هٌظَز ازائِ هكلَة، حبٍی اقالعبتی فساتس اش اقالعبت الصاهی ضدُ ثِ قَز هطیع دز ابزاَة است یب خیس 

 ای است.  تػوین حسبثسس دزثبزُ ضىل هَزد اًتظبز اظْبزًظس، ًیبشهٌد اعوبل لؿبٍت حسفِ

 (11)زن: ثٌدی ي اجزای حسبثزسي ریز مالحظبت ثزوبمٍ

وـِ تٌْـب اجـصای یـه غـَزت هـبلی، حسبثسسـی         هسثَـ ثَدى ّسیه اش استبًدازدّبی حسبثسسی هستلصم ثسزسی دلیك است. حتی شهـبًی  . 9ـ ت

تملت، هعـبهالت ثـب   اثس  تَاًد دز ضًَد، شیسا آى اجصا هی اسبسبً، هسثَـ تلمی هی 571ٍ  5512، 2411ضَد، استبًدازدّبیی اَى استبًدازد  هی
 اضیبظ ٍاثستِ یب ثىبزگیسی ًبدزست فسؼ تداٍم فعبلیت، تحسیف ضَد.

است، ثبید دز غَزت لصٍم ٌّگبم حسبثسسـی یـه    عالٍُ ثس ایي، استبًدازدّبی حسبثسسی وِ ثسای حسبثسسی غَزتْبی هبلی تدٍیي ضدُ . 11ـ ت
ِ  ثـسای ًوًَـِ،   یه غَزت هبلی، تعـدیل ضـًَد.   اجصایغَزت هبلی یب  ّـبی وتجـی دزیـبفتی اش هـدیسیت دزثـبزُ هجوَعـِ وبهـل         تبییدیـ

ّبی وتجی دزثبزُ ازائِ یه غَزت هبلی یب اجـصای یـه غـَزت هـبلی ثساسـبس اـبزاَة گصازضـگسی هـبلی          غَزتْبی هبلی ثب تبییدیِ
 ضَد. هسثَـ، جبیگصیي هی

ٌّگبم حسبثسسی یه غَزت هبلی یب اجصای یه غـَزت هـبلی ّوـساُ ثـب حسبثسسـی هجوَعـِ وبهـل غـَزتْبی هـبلی ٍاحـد تجـبزی،             .11ـ ت
آهدُ دز اجسای ثیطـی اش حسبثسسـی هجوَعـِ وبهـل غـَزتْبی هـبلی ٍاحـد         ثِ دستحسبثسس هوىي است ثتَاًد اش ضَاّد حسبثسسی 
یه غَزت هبلی استفبدُ وٌد. ثب ایي حبل، استبًدازدّبی حسبثسسی، حسبثسس زا هلصم  تجبزی، دز حسبثسسی یه غَزت هبلی یب اجصای

زیصی ٍ اجسا وٌد وِ ضَاّد حسبثسسی وـبفی ٍ هٌبسـت    وٌد تب حسبثسسی یه غَزت هبلی یب اجصای یه غَزت هبلی زا اٌبى ثسًبهِ هی
 آٍزد. ثِ دستثسای اظْبزًظس ًسجت ثِ آًْب، 

بلی هٌعى  دز هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی ٍ ثسیبزی اش اجـصای آى غـَزتْبی هـبلی ٍ یبدداضـتْبی تَؾـیحی      ّس یه اش غَزتْبی ه .12ـ ت
یه غَزت هبلی، حسبثسس هوىي است ًتَاًـد   اجصایهسثَـ، ثِ ّودیگس هستجف ّستٌد. ثٌبثسایي، ٌّگبم حسبثسسی یه غَزت هبلی یب 

هَزد زسیدگی لساز دّـد. دز ًتیجـِ، هوىـي اسـت ًیـبش ثبضـد حسـبثسس        یه غَزت هبلی زا اجصای غَزت هجصا آى غَزت هبلی یب  ثِ
 ثِ ّدف حسبثسسی اجسا وٌد. زاثكِ ثب الالم هستجف ثِ ّن ثسای دستیبثی زٍضْبیی زا دز

تس اش سكح اّویـت هطـیع    یه غَزت هبلی هوىي است پبییي اجصایثس ایي، سكح اّویت تعییي ضدُ ثسای یه غَزت هبلی یب  عالٍُ .13ـ ت
ُ ثسای هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی ٍاحد تجبزی ثبضد، وِ ایي هَؾَ  ثس هبّیت، شهبًجٌـدی اجـسا ٍ هیـصاى زٍضـْبی حسبثسسـی ٍ      ضد

 ازشیبثی تحسیفْبی اغالح ًطدُ تأثیس خَاّد داضت.

 (11)زن: ثٌدمالحظبت گزارشگزی 

پسداشد وِ آیب غَزتْبی هبلی حبٍی هَازد افطبی وبفی ّست تب  ی، حسبثسس ٌّگبم اظْبزًظس، ثِ ازشیبثی ایي هكلت ه711قجك استبًدازد  .14ـ ت

 دز 3وٌٌدگبى هَزد ًظس ثتَاًٌد تأثیس هعبهالت ٍ زٍیدادّبی ثباّویت ثس اقالعبت هـٌعى  دز آى غـَزتْبی هـبلی زا دزن وٌٌـد.     استفبدُ

بلی یـب آى اجـصا، ضـبهل یبدداضـتْبی     یه غَزت هبلی تَجِ ثِ ایي هَؾَ  هْن است وِ آى غَزت ه اجصایهَزد یه غَزت هبلی یب 
ُ  تَؾیحی هسثَـ، ثب وٌٌـدگبى هـَزد ًظـس     تَجِ ثِ الصاهبت ابزاَة گصازضگسی هبلی هسثَـ، حبٍی هَازد افطبی وبفی ثبضد تب اسـتفبد

یـب آى   ثتَاًٌد اقالعبت آى غَزت هبلی یب جصء خبظ ٍ تأثیس هعبهالت ٍ زٍیدادّبی ثباّویت ثس اقالعبت هٌعى  دز آى غـَزت هـبلی  
 زا دزن وٌٌد. اجصا

 یه غَزت هبلی است. اجصایّبیی اش گصازش حسبثسس ًسجت ثِ یه غَزت هبلی یب  ایي استبًدازد دز ثسگیسًدُ ًوًَِ 2پیَست  .15ـ ت

                                                                                                                                                                                          
 

 (“1394ضدُ  هبلی )تجدیدًظس ازتجبـ ثب تملت، دز حسبثسسی غَزتْبی هسئَلیت حسبثسس دز”، 241استبًدازد حسبثسسی  .1

 (“1389اضیبظ ٍاثستِ )تجدید ًظس ضدُ ”، 551استبًدازد حسبثسسی  .2

 ثـ  12، ثٌد711استبًدازد حسبثسسی  .3
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ن: ثٌـدّبی  )ز اظُبروظز تعدیل شدٌ، ثىد تأکید ثز مطلت خبص یب سبیز ثىدَبی تًضیحي در گزارش حسبثزس وسجت ثٍ مجمًعٍ کبمل صوًرتُبی موبلي  
14 ٍ15) 

سبیس ثٌدّبی ”یب “ ثٌد تأوید ثس هكلت خبظ”حتی اگس اظْبزًظس تعدیل ضدُ ًسجت ثِ هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی ٍاحد تجبزی،  .16ـ ت
غَزت هبلی یب آى اجصای حسبثسسی ضدُ هسثَـ ًجبضد حسبثسس هوىي است ووبوبى ثس ایي ثبٍز ثبضد وِ اضبزُ ثِ  ، ثِ“تَؾیحی

غَزت هبلی یب آى اجصا، هٌبست است شیسا اش ًظس  یه ثِ گصازش حسبثسس ًسجت “ سبیس ثٌدّبی تَؾیحی”روَز دز هَؾَعبت ه
وٌٌدگبى اش آى غَزت هبلی یب جصء حسبثسسی ضدُ یب گـصازش حسـبثسس، سـَدهٌد اسـت.      حسبثسس، ذوس آى ثسای دزن استفبدُ

 1(716)زن: استبًدازد 
عولىـسد  ثِ هجوَعِ وبهل غَزتْبی هبلی، هوىي است ازائِ عدم اظْـبزًظس ًسـجت ثـِ     ازش حسبثسس ًسجت دز ضسایف ثسیبز ًبدز، دز گص .17ـ ت

ٍ  عولىـسد هـبلی  ٍ جسیبًْبی ًمدی ٍ اظْبزًظس تعدیل ًطدُ ًسجت ثِ ٍؾعیت هبلی، هٌبست ثبضد، شیسا عدم اظْبزًظس تٌْب ًسـجت ثـِ    هبلی

  2عٌَاى یه هجوَعِ ٍاحد. ضَد، ًِ غَزتْبی هبلی ثِ جسیبًْبی ًمدی ازائِ هی

                                                                                                                                                                                          
 

 6، ثٌد “ثٌدّبی تأوید ثس هكلت خبظ ٍ سبیس ثٌدّبی تَؾیحی دز گصازش حسبثسس هستمل”، 716استبًدازدحسبثسسی  .1

 15، ثٌد715 حسبثسسی ٍ استبًدازد ،8، ثٌد ت ـ “(1395دٍزُ )تجدیدًظس ضدُ  اٍلّبی  هبًدُ –حسبثسسی ًیستیي ”، 511استبًدازد حسبثسسی  .2
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 (3ـ )زن: ثٌد ت: 1پیوست 
 هایی از اجسای یک صورت مالی نمونه
 وبال، ثدّی هصایبی قسح ثبشًطستگی، هجلغ دفتـسی دازاییْـبی ًبهطـَْد، یـب ثـدّی       ٍ الَغَل، هَجَدی هَاد حسبثْبی دزیبفتٌی، ذخیسُ هكبلجبت هطىَن

 ْبی ثیوِ، ضبهل یبدداضتْبی تَؾیحی هسثَـ.دز ضسوت“ خسبزات ٍالع ضدُ ٍ گصازش ًطدُ”ثبثت 
 .غَزت زیص دازاییْبی اهبًی ًصد دیگساى ضبهل یبدداضتْبی تَؾیحی هسثَـ

 .غَزت زیص هجلغ دفتسی دازاییْبی ثبثت هطَْد، ضبهل یبدداضتْبی تَؾیحی هسثَـ

 ُضدُ، ضبهل یبدداضتْبی تَؾیحی.  غَزت زیص هیبزج غسف ضدُ ثسای اهَال اجبز
 

 (15ـ )زن: ثٌد ت :2پیوست
 یک صورت مالی   اجسایهایی از گسارش حسابرس نسبت به یک صورت مالی یا  نمونه
  گصازش حسبثسس ًسجت ثِ یه غَزت هبلی تْیِ ضدُ قجك یه ابزاَة ثب همبغد عوَهی.1هثبل : 
  ثِ یه غَزت هبلی تْیِ ضدُ قجك یه ابزاَة ثب همبغد خبظ. : گصازش حسبثسس ًسجت 2هثبل

  ثِ اجصای یه غَزت هبلی تْیِ ضدُ قجك یه ابزاَة ثب همبغد خبظ. گصازش حسبثسس ًسجت  :3هثبل
 

 

 :1مثبل 
 هفسٍؾبت:

 .)حسبثسسی تساشًبهِ )یه غَزت هبلی 
 هدیسُ ٍاحد تجبزی قجك استبًدازدّبی حسبثدازی تْیِ ضدُ است. تساشًبهِ تَسف ّیئت 

 اش عجبزت ُ ِ استفبد ُ است و ِ زسید ِ ایي ًتیج َ هكلَة ًطبى هی ّبی ثباّویت، ... ِث اش توبم جٌجِ” حسبثسس ث  دز اظْبزًظس حسبثسس هٌبست است.“ دّد ًح

 

 گزارش حسبثزس مستقل
 

 ]مخاطب گزارش[
تب ...، تَسف ایي هؤسسِ حسبثسسی ضدُ است. ایي غَزت هبلی تَسف  1ٍ یبدداضتْبی تَؾیحی 13×1هبُ  اسفٌد 29تساشًبهِ ضسوت ًوًَِ ثِ تبزیخ 

 هدیسُ ضسوت تْیِ ضدُ است. ّیئت
 قجبل صًرت مبلي مدیزٌ در مسئًلیت َیئت

هدیسُ ضسوت است؛ ایي هسئَلیت ضبهل قساحی، اعوبل ٍ حفظ  هسئَلیت تْیِ غَزت هبلی یبد ضدُ قجك استبًدازدّبی حسبثدازی، ثب ّیئت
 سیف ثباّویت ًبضی اش تملت یب اضتجبُ ثبضد.ای وِ ایي غَزت عبزی اش تح گًَِ وٌتسلْبی داخلی هسثَـ ثِ تْیِ غَزت هبلی است ثِ

 مسئًلیت حسبثزس
غَزت هبلی یبد ضدُ ثساسبس حسبثسسی اًجبم ضدُ قجك استبًدازدّبی حسبثسسی است. استبًدازدّبی  هسئَلیت ایي هؤسسِ، اظْبزًظس ًسجت ثِ

زیصی ٍ اجسا وٌد وِ اش ًجَد تحسیف  ای ثسًبهِ گًَِ ثِای زا زعبیت ٍ حسبثسسی زا  وٌد ایي هؤسسِ الصاهبت آییي زفتبز حسفِ هصثَز ایجبة هی
 غَزت هبلی هصثَز، اقویٌبى هعمَل وست ضَد.  ثباّویت دز

غَزت هبلی هصثَز است. اًتیبة  حسبثسسی ضبهل اجسای زٍضْبیی ثسای وست ضَاّد حسبثسسی دزثبزُ هجبلغ ٍ دیگس اقالعبت افطب ضدُ دز
غَزت هبلی ًبضی اش تملت یب اضتجبُ، ثستگی دازد. ثسای  ثباّویتجولِ ازشیبثی خكسّبی تحسیف زٍضْبی حسبثسسی ثِ لؿبٍت حسبثسس، اش 

ًِ ثِ لػد  هٌظَز قساحی زٍضْبی حسبثسسی هٌبست ضسایف هَجَد، ٍ ازشیبثی ایي خكسّب، وٌتسلْبی داخلی هسثَـ ثِ تْیِ ٍ ازائِ غَزت هبلی ثِ
ّبی حسبثدازی  ضَد. حسبثسسی ّوچٌیي ضبهل ازشیبثی هٌبست ثَدى زٍیِ تجبزی، ثسزسی هی اظْبزًظس ًسجت ثِ اثسثیطی وٌتسلْبی داخلی ٍاحد

 هدیسُ ٍ ًیص ازشیبثی ولیت ازائِ ایي غَزت هبلی است. ّبی حسبثدازی اًجبم ضدُ تَسف ّیئتثساٍزداستفبدُ ضدُ ٍ هعمَل ثَدى 
 سجت ثِ غَزت هبلی یبد ضدُ، وبفی ٍ هٌبست است. ایي هؤسسِ اعتمبد دازد وِ ضَاّد حسبثسسی وست ضدُ، ثسای اظْبزًظس ً

 اظُبروظز
ّبی ثباّویت، قجك استبًدازدّبی  ، اش توبم جٌج13ِ×1اسفٌد هبُ 29ًظس ایي هؤسسِ، غَزت هبلی یبد ضدُ، ٍؾعیت هبلی ضسوت ًوًَِ زا دز تبزیخ  ثِ

 دّد. ًحَ هكلَة ًطبى هی حسبثدازی، ثِ
 ]اهؿبی حسبثسس[

 []تبزیخ گصازش حسبثسس
 تَاًد دز سسثسي هؤسسِ حسبثسسی ًیص دزج ضَد[ هیـ  ]ًطبًی حسبثسس
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 :0مثبل 
 هفسٍؾبت:

 .)حسبثسسی غَزت دزیبفتْب ٍ پسداختْبی ًمدی )ثِ عٌَاى یه غَزت هبلی 
 غَزت هبلی هصثَز تَسف ّیئت          ُ  هدیسُ ٍاحد تجبزی ٍ ثس هجٌبی حسـبثدازی ًمـدی، دز پبسـخ ثـِ دزخَاسـت یـه اعتجـبز دٌّـدُ دزثـبز

 اقالعبت جسیبى ًمدی، تْیِ ضدُ است. 

  دز اظْـبزًظس  “ دّـد  ّـبی ثباّویـت، ... ثـِ ًحـَ هكلـَة ًطـبى هـی        اش توبم جٌجِ”حسبثسس ثِ ایي ًتیجِ زسیدُ است وِ استفبدُ اش عجبزت
 حسبثسس هٌبست است.

 یب استفبدُ اش گصازش حسبثسس، هحدٍد ًطدُ است. تَشیع 
 

 

 گزارش حسبثزس مستقل

 ش[]مخاطب گزار
تب ...، تَسف ایي هؤسسِ  1، ٍ یبدداضتْبی تَؾیحی 13×1اسفٌد هبُ  29غَزت دزیبفتْب ٍ پسداختْبی ًمدی ضسوت ًوًَِ ثسای سبل هبلی هٌتْی ثِ 

 تْیِ ضدُ است. هدیسُ ضسوت ٍ ثس هجٌبی حسبثدازی ًمدی تَغیف ضدُ دز یبدداضت تَؾیحی ... حسبثسسی ضدُ است. ایي غَزت هبلی تَسف ّیئت

 قجبل صًرت مبلي مدیزٌ در سئًلیت َیئتم
هدیسُ ضسوت است؛ ایي  هسئَلیت تْیِ غَزت هبلی یبد ضدُ ثس هجٌبی حسبثدازی ًمدی تَغیف ضدُ دز یبدداضت تَؾیحی...، ثب ّیئت

تسلْبی داخلی هسئَلیت ضبهل تَجیِ لبثل لجَل ثَدى هجٌبی یبد ضدُ ثسای تْیِ غَزت هبلی دز ضسایف هَجَد ٍ قساحی، اعوبل ٍ حفظ وٌ
 ای وِ ایي غَزت عبزی اش تحسیف ثباّویت ًبضی اش تملت یب اضتجبُ ثبضد. گًَِ هسثَـ ثِ تْیِ غَزت هبلی است ثِ

 مسئًلیت حسبثزس
غَزت هبلی یبد ضدُ ثساسبس حسبثسسی اًجبم ضدُ قجك استبًدازدّبی حسبثسسی است. استبًدازدّبی  هسئَلیت ایي هؤسسِ، اظْبزًظس ًسجت ثِ

زیصی ٍ اجسا وٌد وِ اش ًجَد تحسیف  ای ثسًبهِ گًَِ ای زا زعبیت ٍ حسبثسسی زا ثِ وٌد ایي هؤسسِ الصاهبت آییي زفتبز حسفِ ز ایجبة هیهصثَ
 غَزت هبلی هصثَز، اقویٌبى هعمَل وست ضَد.  ثباّویت دز

فطب ضدُ دز غَزت هبلی هصثَز است. اًتیبة حسبثسسی ضبهل اجسای زٍضْبیی ثسای وست ضَاّد حسبثسسی دزثبزُ هجبلغ ٍ دیگس اقالعبت ا
زٍضْبی حسبثسسی ثِ لؿبٍت حسبثسس، اش جولِ ازشیبثی خكسّبی تحسیف ثباّویت غَزت هبلی ًبضی اش تملت یب اضتجبُ، ثستگی دازد. ثسای 

ًِ ثِ لػد  ٌبست ضسایف هَجَد، ٍهٌظَز قساحی زٍضْبی حسبثسسی ه ازشیبثی ایي خكسّب، وٌتسلْبی داخلی هسثَـ ثِ تْیِ ٍ ازائِ غَزت هبلی ثِ
ّبی حسبثدازی  ضَد. حسبثسسی ّوچٌیي ضبهل ازشیبثی هٌبست ثَدى زٍیِ اظْبزًظس ًسجت ثِ اثسثیطی وٌتسلْبی داخلی ٍاحد تجبزی، ثسزسی هی

 هبلی است. هدیسُ ٍ ًیص ازشیبثی ولیت ازائِ ایي غَزت ّبی حسبثدازی اًجبم ضدُ تَسف ّیئتثساٍزداستفبدُ ضدُ ٍ هعمَل ثَدى 
 ایي هؤسسِ اعتمبد دازد وِ ضَاّد حسبثسسی وست ضدُ، ثسای اظْبزًظس ًسجت ثِ غَزت هبلی یبد ضدُ، وبفی ٍ هٌبست است. 

 اظُبروظز
، اش توبم 13×1اسفٌد هبُ  29ًظس ایي هؤسسِ، غَزت هبلی یبد ضدُ، دزیبفتْب ٍ پسداختْبی ًمدی ضسوت ًوًَِ زا ثسای سبل هبلی هٌتْی ثِ  ثِ
 دّد. ًحَ هكلَة ًطبى هی ، ثس هجٌبی حسبثدازی ًمدی تَغیف ضدُ دز یبدداضت تَؾیحی ....، ثِثباّویتّبی  ٌجِج

 تأکید ثز مطلت خبص

وٌٌدگبى زا ثِ یبدداضت تَؾیحی .... غَزت هبلی وِ هجٌبی حسبثدازی زا تَغیف وسدُ  ایي هؤسسِ، ثدٍى تعدیل اظْبزًظس خَد، تَجِ استفبدُ
ثِ هٌظَز فساّن آٍزدى اقالعبت ثسای ... تْیِ ضدُ است. ثٌبثسایي، غَزت هبلی هروَز هوىي است ثسای  ٌد. غَزت هبلی هروَزو است، جلت هی

 همبغد دیگس، هٌبست ًجبضد.
 ]اهؿبی حسبثسس[

 ]تبزیخ گصازش حسبثسس[

 تَاًد دز سسثسي هؤسسِ حسبثسسی ًیص دزج ضَد[ ـ هی ]ًطبًی حسبثسس
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 :3مثبل 
 هفسٍؾبت:

 .)حسبثسسی هكبلجبت ضسوت ًوًَِ اش ... )یه جصء اش یه غَزت هبلی 

 هدیسُ ٍاحد تجبزی ٍ قجك الصاهبت گصازضگسی هبلی تدٍیي ضدُ تَسف ...، تْیِ ضدُ است.  اقالعبت هبلی تَسف ّیئت 

 .تَشیع گصازش حسبثسس، هحدٍد ضدُ است 

 

 گزارش حسبثزس مستقل

 ]مخاطب گزارش[
هدیسُ ٍ  زیص، تَسف ّیئت ، تَسف ایي هؤسسِ حسبثسسی ضدُ است. ایي غَزت13×1اسفٌد هبُ  29وًَِ اش ... ثِ تبزیخ غَزت زیص هكبلجبت ضسوت ً

 ثساسبس الصاهبت گصازضگسی هبلی تدٍیي ضدُ تَسف ...، تْیِ ضدُ است.

 قجبل صًرت ریز مطبلجبت مدیزٌ در مسئًلیت َیئت
هدیسُ ضسوت است؛ ایي هسئَلیت ضبهل قساحی،  زضگسی هبلی تدٍیي ضدُ تَسف ...، ثب ّیئتهسئَلیت تْیِ غَزت زیص یبد ضدُ قجك الصاهبت گصا

زیص عبزی اش تحسیف ثباّویت ًبضی اش تملت یب  ای وِ ایي غَزت گًَِ زیص هكبلجبت است ثِ اعوبل ٍ حفظ وٌتسلْبی داخلی هسثَـ ثِ تْیِ غَزت
 اضتجبُ ثبضد.

 حسابرس مسئولیت
زیص یبد ضدُ ثساسبس حسبثسسی اًجبم ضدُ قجك استبًدازدّبی حسبثسسی است. استبًدازدّبی هصثَز  غَزت بزًظس ًسجت ثِهسئَلیت ایي هؤسسِ، اظْ

 زیصی ٍ اجسا وٌد وِ اش ًجَد تحسیف ثباّویت دز ای ثسًبهِ گًَِ ای زا زعبیت ٍ حسبثسسی زا ثِ وٌد ایي هؤسسِ الصاهبت آییي زفتبز حسفِ ایجبة هی

 قویٌبى هعمَل وست ضَد. زیص هصثَز، ا غَزت
زیص هصثَز است. اًتیبة زٍضْبی  غَزت حسبثسسی ضبهل اجسای زٍضْبیی ثسای وست ضَاّد حسبثسسی دزثبزُ هجبلغ ٍ دیگس اقالعبت افطب ضدُ دز

ای ازشیبثی ایي زیص ًبضی اش تملت یب اضتجبُ، ثستگی دازد. ثس غَزت ثباّویتحسبثسسی ثِ لؿبٍت حسبثسس، اش جولِ ازشیبثی خكسّبی تحسیف 
ًِ ثِ لػد اظْبزًظس ًسجت  هٌظَز قساحی زٍضْبی حسبثسسی هٌبست ضسایف هَجَد، ٍ زیص ثِ خكسّب، وٌتسلْبی داخلی هسثَـ ثِ تْیِ ٍ ازائِ غَزت

بدُ ضدُ ٍ ّبی حسبثدازی استف ضَد. حسبثسسی ّوچٌیي ضبهل ازشیبثی هٌبست ثَدى زٍیِ ثِ اثسثیطی وٌتسلْبی داخلی ٍاحد تجبزی، ثسزسی هی
 زیص است. هدیسُ ٍ ًیص ازشیبثی ولیت ازائِ ایي غَزت ّبی حسبثدازی اًجبم ضدُ تَسف ّیئتثساٍزدهعمَل ثَدى 

 ایي هؤسسِ اعتمبد دازد وِ ضَاّد حسبثسسی وست ضدُ، ثسای اظْبزًظس ًسجت ثِ غَزت زیص هكبلجبت، وبفی ٍ هٌبست است. 

 اظُبروظز
ّبی ثباّویت، قجك  ، اش توبم جٌج13ِ×1اسفٌد هبُ  29غَزت زیص هكبلجبت ضسوت ًوًَِ اش ... ثِ تبزیخ  هٌدزج دزًظس ایي هؤسسِ، اقالعبت هبلی  ثِ

 الصاهبت گصازضگسی هبلی تدٍیي ضدُ تَسف....، تْیِ ضدُ است.

 تأکید ثز مطلت خبص

زیص هكبلجبت زا  زیص وِ هجٌبی تْیِ غَزت . غَزتوٌٌدگبى زا ثِ یبدداضت تَؾیحی .. ایي هؤسسِ، ثدٍى تعدیل اظْبزًظس خَد، تَجِ استفبدُ
زیص هوىي است  ًوبید. غَزت زیص هصثَز ثسای استفبدُ ضسوت ًوًَِ ثِ هٌظَز ... تْیِ ضدُ است. ثٌبثسایي، ایي غَزت تَغیف وسدُ است، جلت هی

 ًجبید ثیي اضیبظ دیگس تَشیع ضَد.ثسای همبغد دیگس، هٌبست ًجبضد. ایي گصازش غسفبً ثسای ضسوت ًوًَِ ٍ ... تْیِ ضدُ است ٍ 
 ]اهؿبی حسبثسس[

 ]تبزیخ گصازش حسبثسس[
 تَاًد دز سسثسي هؤسسِ حسبثسسی ًیص دزج ضَد[ ـ هی ]ًطبًی حسبثسس

 


