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  هاي حسابرسی بررسی شدهعمده مشاهده شده در گزارش ایرادهايتشریح پیوست: 
 حسابرس مستقل نسبتگیري مناسب هاي حسابرسی مورد رسیدگی و عدم موضعایرادهاي عمده مشاهده شده در گزارش

  باشد:به آنها به شرح زیر می
  

  حسابرسی هايمربوط به تنظیم گزارش ایرادهاي -الف
 و هیدستورالعمل ته برخالف »اصلی شرکت«و  »تلفیقی گروه«هاي مالی مجزا در مورد صورت يهاارائه گزارش -1

  یجامعه حسابداران رسم یارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون
دستورالعمل تهیه و  برخالف ، به صورت دو گزارش جداگانه»بازرس قانونی«و  »حسابرس مستقل«ارائه گزارش  -2

 یارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی جامعه حسابداران رسم
صورت نسخه ه (بپس از انتشار گزارش  یمال يهاصورتیک مجموعه مجدد در خصوص حسابرسی صدور گزارش  -3

 560 یحسابرس استاندارد خالف طریق سامانه کدال) بر کاغذي یا از
 گزارش حسابرسی  "اظهار نظر"و یا  "مقدمه"هاي مالی تلفیقی گروه در بندهاي اشاره به صورت عدم -4
 560 یاستاندارد حسابرس گذاري دوگانه نامناسب برخالفتاریخ -5
و دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس  706و  705، 700 یحسابرس ياستانداردها تیرعا عدم -6

 و نحوه نگارش بندها نیدر استفاده از عناو یحسابرس يهادر گزارش ،قانونی
 ) در بند اظهارنظرتی(محدود فی) و درنظر گرفتن آن به عنوان تحرفی(تحر تینگارش بند به صورت محدود -7
عدم بر طرف شدن موضوع آن بند در سال  رغمیسبت به گزارش سال قبل علن یگزارش حسابرس يحذف بندها -8

 710 یبا توجه به استاندارد حسابرس يجار
 706و  710اشاره به حسابرسی نشدن صورتهاي مالی دوره قبل برخالف استانداردهاي حسابرسی  عدم -9

شده و نوع اظهارنظر و تاریخ  هاي مالی دوره قبل توسط حسابرس دیگري حسابرسیاشاره به اینکه صورت عدم -10
 706و  710گزارش حسابرس قبلی برخالف استانداردهاي حسابرسی 

اطالعات مطرح ارائه یا افشاي عدمبر مطلب خاص ( دیتاک يدر نگارش بندها 706 یاستاندارد حسابرس تیرعا عدم -11
 نکهیا حیتصرو عدم  هاي مالیتعدم اشاره به موارد افشاي مربوط در صورهاي مالی، در صورتبندها  نیشده در ا

 نشده است.) لیمذکور، تعد ياظهارنظر حسابرس با توجه به موضوع بندها
 
  هاي مالی و افشاي اطالعاتمربوط به تهیه و تنظیم صورت ایرادهاي -ب

 6و  1شماره  يحسابدار ياستانداردها برخالفجامع  انیصورت سود و ز هیته عدم -1
ی، طبق قانون بودجه، ایجاد ابیارزدیمازاد تجداز محل  اي که قبالکاهش سرمایه يبرا اتیمال رهیاحتساب ذخ عدم -2

 نامهنیکشور در خصوص آئ یاتیاز سازمان امور مال 14/01/1391 خی(طبق استعالم صورت گرفته در تار شده است
 ابشده از حس یابیارز دیتجد يهاییکه دارا یکل کشور، تا زمان 1390قانون بودجه سال  78بند  "ب"جزء  ییاجرا
به  هاییدارا یابیارزدیاز محل مازاد حاصل از تجد هیمعاوضه)، کاهش سرما ایاست (فروش  دهیخارج نگرد هاییدارا

از محل  هیو در صورت کاهش سرما باشدیهدف قانونگذار نم ،یمال يهاو اصالح صورت یسنوات انیجهت جبران ز
 خواهد بود.) اتیل مالمازاد مذکور مشمو ،یسنوات يهاانیز
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 به شرح زیر: 30رعایت استاندارد حسابداري شماره  عدم -3
 فوقاستاندارد  31بند  برخالف یمال يهاارائه سود هر سهم در صورت عدم −
 فوق استاندارد 35بند  برخالف یحیتوض يهاادداشتینحوه محاسبه سود هر سهم در  يافشا عدم −
 فوقاستاندارد  31بند  برخالف یاتیرعملیو غ یاتیعمل کیارائه سود هر سهم به تفک عدم −
 در محاسبه میانگین موزون تعداد سهام  هیسرما شیمنظور نکردن اثر افزا −
سرمایه از محل سود انباشته بوده که افزایشتجدید ارائه نکردن سود هر سهم سال قبل براساس سرمایه جدید در مواردي −

 است.
 افشا طبق استانداردهاي حسابداري:رعایت الزامات  موارد عدم -4

 یحقوق ينام اعضا يافشاعدم زیو ن 5شماره  ياستاندارد حسابدار 14بند  برخالف یمال يهاصورت دییتا خیتار يافشا عدم −
درج شده  رهیمد هیات يبه عنوان اعضا یمال يهادر صورت یحقوق اشخاص ندگانیصرفا نام نمادر مواردي که ( رهیمدهیات

 یمال يهاصورت رایدارد، ز تیکنندگان اهماستفاده يبرا یمال يهاورتص دیایت خیاز تار یآگاهطبق این استاندارد، است) 
  .کندیرا منعکس نم خیبعد از آن تار يدادهایرو

 یسنوات التیاقالم تعد تیو ماه اتییجز يافشاعدمي و اسهیدر ارقام مقا یسنوات التیتعد یکاف يافشا عدم −
 نه،یدرآمد، هز ها،یبده ها،ییاند (داراشده یمال نیکه از محل اوراق مشارکت تام ییهااطالعات مربوط به پروژه يافشا عدم −

 و ...) شرفتیدرصد پ
 يهاتیدر خصوص فعالاستاندارد)  1و پیوست  49و  48، 47(بندهاي  29شماره  ياستاندارد حسابدار يالزامات افشا تیرعا عدم −

  ساخت امالك
 يهامانیدر خصوص پو پیوست استاندارد)  40و  39، 35(بندهاي  9شماره  ياستاندارد حسابدار يالزامات افشا تیرعا دمع −

 بلندمدت
  قهیپرداخت و نوع وث يبندنرخ سود و کارمزد، زمان کیبه تفک یافتیدر یمال التیتسه يافشا عدم −
  1استاندارد حسابداري شماره  39بند  ی برخالفمال يهاصورت ياسهیاقالم مقا يبندطبقه رییتغ یکاف يافشا عدم −
  11شماره  ياستاندارد حسابدار 81بند  برخالف ثابت يهاییدارا یابیارز دیالزامات افشا در مورد تجد تیرعا عدم −
مطالبات  رهیمبالغ ذخدر مواردي که ( يحسابدار يالوصول برخالف استانداردهامطالبات مشکوك رهیذخنامناسب  يافشا −

  شده است) افشا هاادداشتی لیدر ذ کجایالوصول بصورت مشکوك
نامناسب موجودي مواد و کاالي امانی دیگران نزد شرکت (در مواردي که موجودي مواد و کاالي امانی دیگران نزد شرکت  يافشا −

  به عنوان موجودي مواد و کاال محسوب و سپس به عنوان یک رقم کلی کسر شده است.)
هاي مالی تطابق رویه تسعیر صورتو همچنین عدم 16شماره  ياستاندارد حسابدار برخالفارز  ریتسع هیرونامناسب  يافشا −

  16هاي فرعی خارجی با استاندارد حسابداري شماره شرکت
 وضعیت ارزي  افشاي یادداشت عدم −
  وابسته يهادر خصوص شرکت) 38الی  35(بندهاي  20شماره  ياستاندارد حسابدار يالزامات افشا تیرعا عدم −
 23با توجه به استاندارد حسابداري شماره  شناسایی و افشاي صحیح اطالعات مربوط به مشارکت خاص عدم −
 افشاي کافی وضعیت ذخیره مالیات شرکت اصلی از قبیل مالیات ابرازي، تشخیصی، قطعی، تادیه شده و ... عدم −
 هاي توضیحیبسیار کم اهمیت در یادداشتافشاي بیش از حد مبالغ  −
 اهمیت به عنوان اصالح اشتباه در یادداشت تعدیالت سنواتیدرج مبالغ کم −
  یحیتوض يهاادداشتیدر  »ریسا«تحت عنوان بندي شده طبقه تیمبالغ بااهم یکاف يافشا عدم −

 ها: گذاريرعایت استانداردهاي حسابداري و ضوابط مرتبط با سرمایه عدم -5
مدیره در آنها) یا  هیاتهاي وابسته (با وجود دارا بودن عضو در شرکت گذارياستفاده از روش ارزش ویژه براي سرمایه عدم −

  20محاسبه نادرست ارزش ویژه طبق استاندارد حسابداري شماره 
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با توجه به  "دائمی در ارزش بهاي تمام شده به کسر ذخیره کاهش"صورت به بلندمدت يهايگذارهیسرما یابیارزش هیرو يافشا −
ارزش  کاهش از کسر هرگونه تمام شده پس يبلندمدت به بها يهايگذارهی، سرما32شماره  يطبق استاندارد حسابدار نکهیا

  .شودیانباشته منعکس م
  15 ياستاندارد حسابدار 58بند  برخالفدر بازار  هلالمعامعیو بلندمدت سر يجار يهايگذارهیارزش بازار سرما يافشا عدم −
  هاگذاريها و محاسبه نادرست زیان کاهش ارزش انباشته سرمایهگذاريسرمایه نادرستبندي طبقه −
مجمع  يبرگزار خیتاردر مواردي که  یشرکت اصل یمال يهادر صورتیا وابسته  یفرع هايسود سهام شرکت ییشناسا −

  بوده است. یاصل شرکت یمال يهاصورت دییتا خیبعد از تار ،ی یا وابستهفرع هايشرکت
مجمع  يبرگزار خیتاردر مواردي که  یشرکت اصل یمال يهادر صورتیا وابسته  یفرع هايسود سهام شرکت ییشناسا عدم −

   بوده است. یاصل شرکت یمال يهاصورت دییتا خیاز تار بعد از تاریخ ترازنامه و قبل ،ی یا وابستهفرع هايشرکت
ر که دنامه (به عنوان خرید یا فروش) قبل از آنهاي بورسی/فرابورسی بر اساس قرارداد و مبایعهعامالت سهام شرکتشناسایی م −

 توسعه هايهبرنام احکام دائمی قانون  36 ماده "ب"ان معامله شوند (طبق بند بورس اوراق بهادار تهران یا بازار فرابورس ایر
یک  و فرابورس با رعایت مقررات معامالتی هر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان، فقط در بورس  نقل و انتقال یا معامله کشور،

نامه، قولنامه و امثال آن درخصوص معامله یا نقل و انتقال ، لذا تنظیم هرگونه قرارداد، مبایعهپذیر استاز آنها حسب مورد امکان
 اوراق بهادار فاقد اعتبار است.) 

 ها:از الزامات حاکم بر بانک رعایت برخی عدم -6
 هاهاي مالی بانکیی در صورتاعطا التیتسه يبرا یو اختصاص یعموم رهیلحاظ نکردن ذخ −
برخالف  رمشاعیغ يبه عنوان درآمدها )و اوراق مشارکت هايگذارهیسود حاصل از سرمابرخی درآمدها (از جمله  يبندطبقه −

 يبخشنامه بانک مرکز
 الوصولبندي تسهیالت اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوكگذاران از سود مشاع، طبقهتعیین سهم سپرده يهارویه يافشا عدم −

 هاهاي مالی بانکدر صورت
 هاهاي مالی بانکدر صورت هیسرما تیدر نسبت کفا هیپا هیسرما ادرستنو محاسبه  هیسرما تینسبت کفا يافشا عدم −

 1شماره  ياستاندارد حسابدار برخالفتهاتر قابل یتهاتر طلب و بده عدم -7
 1شماره  ياستاندارد حسابدار هاي کارگزاري) برخالفدر شرکت ا(عمدت تهاتر رقابلیغ یتهاتر طلب و بده -8
 و مخاطرات ایانتقال مزاعدم رغمدارایی علیسود فروش  ییشناسا -9

 مخارجی تحتها (به عنوان نمونه در مواردي ها، تحت عنوان یک دارایی جداگانه یا سایر داراییاحتساب هزینه -10
در صورت 24 ياستاندارد حسابدار برخالف جداگانه دارایی یک عنوانبه »برداريقبل از بهره مخارج« سرفصل
 شناسایی شده است.) مالی هاي

 5شماره  ياستاندارد حسابدار برخالفترازنامه  خیدر تار یبه عنوان بده يشنهادیسود سهام پ ییشناسا -11
 25هاي مختلف طبق استاندارد حسابداري شماره رعایت الزامات گزارشگري بر حسب قسمت عدم -12
 ، با وجودي که افزایش سرمایه در تاریخ ترازنامه به ثبت»سرمایه«درج مبلغ افزایش سرمایه ثبت نشده در سرفصل  -13

 یسازمان حسابرس یفن تهیکم 62شماره  یفن يهاپاسخ به پرسشنرسیده است بر خالف 
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  هاي مالی تلفیقیمربوط به صورت ایرادهاي -ج
 هاي مالی تلفیقی تهیه صورت هاي فرعی و یا عدمشرکتهاي مالی برخی از تلفیق صورت عدم -1
مدیره هیاتدرصد مالکیت، اکثریت اعضاي  50هاي مالی شرکتی که با وجود دارا بودن کمتر از تلفیق صورت عدم -2

 .دهدتشکیل میآن 
رکیب سهامداران درصد مالکیت، با توجه به ت 50هاي مالی شرکتی که با وجود دارا بودن کمتر از تلفیق صورت عدم -3

 مدیره آن را داشته است.  هیاتو درصد حاضرین در مجمع آن شرکت، توانایی نصب و عزل اکثریت اعضاي 
هاي در صورت سال قبل یمال يهادر صورت دورهانیسال با سود انباشته پا ينشده ابتدا لیسود انباشته تعد رتیمغا -4

 مالی تلفیقی
 اي ارقام مقایسهدر تجدید ارائه شده  دوره انیسال با سود انباشته پا يشده ابتدا لیسود انباشته تعد رتیمغا -5
گروه با توجه به استاندارد  ثابت يهاییدارا یابیارز دییکسان در مورد تجد حسابداري هايرویه يریکارگهب عدم -6

 یسازمان حسابرس یفن تهیکم 88شماره  یفن يهاو پاسخ به پرسش 18شماره  يحسابدار
  یفرع يهادر خصوص شرکت) 37و  36، 35(بندهاي  18شماره  ياستاندارد حسابدار يالزامات افشا تیرعا عدم -7
محاسبه سود هر  ی درفرع يهاشرکت تیدر مالک یسهام شرکت اصل زیاز سود خالص و ن تیسهم اقل حذف عدم -8

  یقیسهم تلف
 یقیانباشته تلف انیدر گردش حساب سود و ز »یقیتلف التیتعد«درج  -9

ماه قبل  3هاي مالی آنها بیش از هایی که تاریخ صورتدر تلفیق شرکت 18رعایت الزامات استاندارد حسابداري  عدم -10
 باشد.از پایان سال مالی شرکت اصلی می

 هاي گروهبین با شرکتماها و معامالت فیحذف مانده حساب عدم -11
  سرقفلی و عدم احتساب صحیح استهالك مربوط درستمحاسبه نا -12
  هاي گروهسهم اقلیت از خالص دارایی ادرستمحاسبه ن -13
گروهی ارائه و افشاي نامناسب مبالغ فروش و بهاي تمام شده گروه (در مواردي مبالغ فروش و بهاي تمام شده درون -14

 به صورت یکجا از فروش و بهاي تمام شده کسر شده است.)
 گردش حساب سود و زیان انباشته و تعدیالت سنواتی گروه نادرستارائه  -15
هاي مالی تلفیقی؛ در مواردي که در صورت 29و یا  9رعایت الزامات افشاي استانداردهاي حسابداري شماره  عدم -16

 .باشندفرعی مشمول استانداردهاي مزبور می هايشرکت
  
  هاي فرعی یا وابسته آنشرکت هاي مالی شرکت اصلی وانعکاس متناقض اطالعات در صورت -د

ثبت خرید دارایی مذکور در شرکت  هاي گروه و عدمشناسایی سود فروش دارایی ثابت مشهود در یکی از شرکت -1
  خریدار (شرکت دیگر گروه)

 هاي فرعی و وابسته با یکدیگر هاي متقابل شرکت اصلی و شرکتتطبیق مانده عدم -2
 هاي مالی دو شرکت طرف معاملهدر صورت معامالت با اشخاص وابسته ادداشتیاطالعات افشا شده در تطبیق  عدم -3
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  مربوط به معامالت با اشخاص وابسته ایرادهاي -ه
قانون تجارت  هیاصالح 129مشمول ماده معامالت کامل معامالت با اشخاص وابسته و  ينادرست و عدم افشا يافشا -1

 12شماره  ياستاندارد حسابدار برخالف
هاي هاي مشمول تلفیق) در صورتاطالعات مربوط به معامالت گروه با اشخاص وابسته (به جز شرکت يافشا عدم -2

 مالی تلفیقی
 هااز جمله مانده حساب هاادداشتی ریمعامالت با اشخاص وابسته با سا ادداشتیاطالعات افشا شده در  تطبیق عدم -3
 هیاتقانون تجارت (کسب مجوز از  هیاصالح 129ماده  مفاد تیرعا عدم ای تیدر خصوص رعا يریگموضع عدم -4

و ارائه  هیقانون تجارت و دستورالعمل ته هیمفاد اصالح برخالف )يریگيدر را نفعيذ ریشرکت مد و عدم رهیمد
 یجامعه حسابداران رسم یگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون

در ( یدر بند بازرس قانون ،نشده تیقانون تجارت رعا هیاصالح 129که در آنها مفاد ماده  یمعامالت يافشا عدم -5
 تیقانون تجارت رعا هیاصالح 129مفاد ماده  ،از معامالت یدر برخذکر شده که  یبند بازرس قانون مواردي که در
 مستقل و بازرس رسو ارائه گزارش حساب هیقانون تجارت و دستورالعمل ته هیمفاد اصالح برخالفنشده است)، 

 یجامعه حسابداران رسم یقانون
هاي فرعی) به عنوان معامالت مدیره (از طریق شرکت هیاتافشاي معامالت غیرمستقیم با عضو حقوقی  عدم -6

 قانون تجارت هیاصالح 129مشمول ماده 
افشاي وجوه افتراق با اهمیت بین معامالت مذکور  ي حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عدمریگموضع عدم -7

) با معامالت حقیقی، در مواردي که معامالت مزبور، با شرایط 129شامل معامالت ماده  ا اشخاص وابستهب(معامالت 
 مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد.

به و گروه  یو فروش و درآمد ارائه خدمات شرکت اصل یپرداختن يهاحساب ،یافتنیدر يهاحساب يافشا عدم -8
 اشخاص ریاشخاص وابسته و سا ریگروه، سا يهاشرکت کیتفک

 
  مربوط به صورت جریان وجوه نقد  ایرادهاي -و

 2استاندارد حسابداري شماره  11هاي وجه نقد در تعریف وجه نقد با توجه به بند شمول معادل -1
صورت جریان وجوه نقد ي در صورت تطبیق مانده اول و پایان دوره وجه نقد در وجوه نقد ارز ریارائه آثار تسع عدم -2

 2استاندارد حسابداري شماره  15برخالف بند 
بالغ وجوه نقد، با م انیو سود و کارمزد مربوطه در صورت جر التیتسه یو پرداخت یافتیخالص وجوه در قیتطب عدم -3

 یمال يهانهیو هز التیتسه یادداشتمندرج در 
 2ي طبق استاندارد حسابداري شماره رنقدیغ "معامله"ماهیت که درج مواردي به عنوان معامالت غیرنقدي در حالی -4

از  ثابت، بهره حاصل ییدارا یابیارز دیمازاد تجدرا ندارند (به عنوان نمونه افزایش سرمایه از محل سود انباشته، 
 و ...)، سود سهام پرداختنی التیو پرداخت نشده تسه افتهیتحقق  یمال يهانهی، هزیفروش اقساط

هاي ها و کاهش؛ و درج افزایشانیبا صورت سود و ز یاتیسود عمل قیدر صورت تطب یاتیطابقت سود عملم عدم -5
 یاتیسود عمل قیصورت تطبهاي غیرعملیاتی در فعالیت

مدت و اههاي کوتگذاريمدت به عنوان خرید سرمایهها از بلندمدت به کوتاهگذاريبندي سرمایهانعکاس تغییر طبقه -6
 هاي بلندمدت در صورت جریان وجوه نقدگذاريسرمایهفروش 

هاي اصلی صورت جریان وجوه نقد هاي نقدي عملیات متوقف شده به تفکیک سرفصلافشاي خالص جریان عدم -7
 2مکرر استاندارد حسابداري شماره -59بند  برخالف
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  رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار  عدم -ز

مقررات  تیرعا گیري نسبت بهموضع در رابطه بامعتمد سازمان  یدستورالعمل موسسات حسابرس 9ماده  تیرعا عدم -1
  4شماره  ستیل بر اساس چک یداخل هايمربوط به کنترل

مقررات  تیرعا گیري نسبت بهموضع در رابطه بامعتمد سازمان  یدستورالعمل موسسات حسابرس 9ماده  تیرعا عدم -2
 5شماره  ستلی معامالت با اشخاص وابسته بر اساس چک يو افشا بیمربوط به تصو

  
 هاي توجیهی افزایش سرمایه و اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به آنهامربوط به گزارش ایرادهاي -ح

ارائه اطالعات مالی آتی با استناد به اینکه افزایش سرمایه به موجب قوانین و مقررات الزامی شده است (به  عدم -1
وط هاي مربهاي کارگزاري یا سایر نهادهاي مالی براي کسب حد نصابعنوان نمونه در مورد افزایش سرمایه شرکت

هاي بورسی و فرابورسی براي کسب حداقل سرمایه طبقه به اخذ مجوزهاي مختلف سازمان، افزایش سرمایه شرکت
 دست آوردن مزایايه ها براي بجدید ارزیابی دارایییا تابلوهاي مورد نظر در بورس یا افزایش سرمایه از محل مازاد ت
بایست اطالعات مالی آتی ارائه شده و بازرس قانونی مالیاتی مربوط، استناد به الزام قانونی موضوعیت ندارد و می

 و دستورالعمل ذیربط اظهارنظر نماید)  3400طبق استاندارد 
 ره مدی هیاتدرج تاریخ تایید گزارش توجیهی توسط  عدم -2
  ذکر محل افزایش سرمایه در بند گزارش عدم -3
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