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كليات

.1

ّذف ايي استاًذاسد ،اسائِ استاًذاسدّا ٍ ساٌّواييْاي الصم دستـاسُ هسـلَليتْاي عش ـِاي عسـاتش
عساتش

ٍاعذ تزاسي تشسسي اروالي غَستْاي هالي سا اًزام هيدّذ .دس ايي استاًذاسد ّوضٌـيي دستـاسُ ضـنل ٍ هغتـَاي گضاسضـي مـِ

عساتش

دس ايي گًَِ هَاسد غادس هي مٌذ ،استاًذاسدّا ٍ ساٌّواييْاي الصم اسائِ ضذُ است .تشسسـي اروـالي اطاؾـات هـالي هيـاى دٍسُاي

تَسط عساتش
.2

دس هـَاسدي اسـت مـِ عساتشسـي يـشاص

1

ٍاعذ تزاسي تايذ طثق استبًذارد  ، 0142اًزام ضَد.

هَضَؼ ايي استاًذاسد ،اساساً تشسسي اروالي غَستْاي هالي است ،اها هيتَاًذ تا اًزـام تؿـذيات الصم تـا تَرـِ تـِ ضـشايط هشتـَر ،تـشاي
تشسسي اروالي سايش اطاؾات هالي تاسيخي ًيض تناس گش تِ ضَد .ضَاتط اسائِ ضذُ دس سايش استاًذاسدّاي عساتشسي ًيض هيتَاًذ عساتش

سا

دس تناسگيشي ايي استاًذاسد ياسي سساًذ.
هالی 
صَرتْای 

اجوالی

اسبزرسی

ّذف


.3

ّذف اس ثزرسي اخوبلي طَرتْبي هبلي ايي است كِ ضسبثزس ثتَاًذ ثزاسبس رسيذگيْبيي كِ ثوزاتت هطدذٍدتز اس ضسبثزسدي
است ٍ توبم شَاّذ السم ٍ كبفي را ثزاي ضسبثزسي طَرتْبي هبلي تبهيي ًويكٌذ ،زٌيي ًظز دّذ كِ ثِ هَرد يب هَارد ثب اّويتدي
كِ ضبكي اس اًطزاف اس استبًذاردّبي ضسبثذاري ثبشذ ،ثزخَرد ًكزدُ است (اعويٌبى هطذٍد).

هالی 
صَرتْای 

اجوالی

بزبزرسی

حاكن

كلی
اصَل 


.4

ضسبثزس در ثزرسي اخوبلي طَرتْبي هبلي ثبيذ "آييي رفتبر ضزفِاي" را رػبيدت كٌدذ .اغـَل آيديي رفتدبر ضزفدِاي عـامن تـش
هسلَليتْاي عش ِاي عساتش

تِ ضشط صيش است:

الف ـ استقال
ب ـ دسستناسي
ج ـ تيطش ي
ت ـ غاعيت ٍ هشاقثت عش ِاي
ث ـ ساصداسي
د ـ س تاس عش ِاي
س ـ اغَل ٍ ضَاتط عش ِاي هشتَر

.5

ضسبثزس ثبيذ ثزرسي اخوبلي طَرتْبي هبلي را ثزاسبس ايي استبًذارد اخزا كٌذ.

.6

ضسبثزس ثبيذ ثزرسي اخوبلي طَرتْبي هبلي را ثب تزديذ ضزفِاي ثزًبهِريشي ٍ اخزا كٌذ ٍ ثذاًذ كِ هوكي است شزايغي ٍخدَد
داشتِ كِ هَخت اشتجبُ يب تطزيف ثب اّويت در طَرتْبي هبلي شذُ ثبشذ.

.7

ضسبثزس ثِ هٌظَر ثيبى اعويٌبى هطذٍد در گشارش ثزرسي اخوبلي ثبيذ شَاّذ كبفي ٍ قبثل قجَلي را ػوذتب اس عزيق پزسٍخَ ٍ
رٍشْبي تطليلي ثِ گًَِاي گزدآٍري كٌذ كِ ثتَاًذ ثِ ًتيدِاي هؼقَل دست يبثذ.

هالی 
صَرتْای 

اجوالی

بزرسی

داهٌِ


.8

داهٌِ ثزرسي اخوبلي طَرتْبي هبلي ضاهل هزوَؾِ سٍضْايي است مِ ارشاي آًْا دس ضـشايط هَرـَد ،تـشاي دسـتياتي تـِ ّـذف
تشسسي اروالي غَستْاي هالي ،ضـشٍسي تـِ ًػـش هـيسسـذ .ضسدبثزس ثبيدذ رٍشدْبي السم ثدزاي ثزرسدي اخودبلي ،هٌغجدق ثدب
استبًذاردّبي ضسبثزسي را ثب تَخِ ثِ الشاهبت هقزر در ايي استبًذارد ،قَاًيي ٍ هقزرات ٍ در هَارد هقتضي ،شدزايظ قدزارداد ٍ
الشاهبت خبص گشارشگزي ،تؼييي كٌذ.

 .1استاًذاسد تشسسي اروالي ” ،2410تشسسي اروالي اطاؾات هالي هياى دٍسُاي تَسط عساتش
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هحذٍد(سلبی) 

اطويٌاى


.9

عساتش

تا تشسسي اروالي ،دس سطغي هغذٍد اطويٌاى هيدّذ مِ غَستْاي هالي هَسد تشسسي ٍي ؾاسي اص تغشيف تااّويـت اسـت .اهـا،

ايي اطويٌاى تِ ضنل هٌفي (سلثي) اغْاس هيضَد.
اساسیقزارداد 

ًكات


 . 10ضسبثزس ٍ طبضجكبر ثبيذ درثبرُ شزايظ قزارداد ثب يكذيگز تَافق كٌٌذ .ضشايط تَا ق ضذُ تايذ تِ غَست قشاسداد ،هستٌذ ضَد.
. 11

تٌػين قشاسداد تشسسي اروالي ،تِ تشًاهِسيضي ماس مول هيمٌذ ٍ صٌاًضِ دس آى ،ضشايط اغلي ماس هستٌذ ضَدّ ،ن تِ ًفؽ غاعثناس خَاّذ
تَد ٍ ّن تِ ًفؽ عساتش  .صٌيي قشاسدادي ،پزيشش ماس سا تَسط عساتش
ّذف ٍ داهٌِ ماس ،هيضاى هسلَليتْاي عساتش

. 12

هطخع ٍ اص ّشگًَِ تشداضـت ًادسسـت دستـاسُ هـَاسدي صـَى

ٍ ضنل گضاسضي مِ اسائِ خَاّذ مشد ،رلَگيشي هيمٌذ.

ًناتي مِ تايذ دس قشاسداد پيصتيٌي ضَد ،ضاهل هَاسد صيش است:

ّ ذف اص تشسسي اروالي غَستْاي هالي.

 هسلَليت هذيشيت دستاسُ غَستْاي هالي.

 داهٌِ ماس تشسسي اروالي ،ضاهل اضاسُ تِ ايي استاًذاسد.
 اهناى دستشسي عساتش

تِ ّشگًَِ اسٌاد ،هذاسك ٍ سايش اطاؾات الصم تشاي تشسسي اروالي غَستْاي هالي.

 ضنل گضاسضي مِ دس ًػش است غادس ضَد.

 تػشيظ ايي مِ تشسسي اروالي غَستْاي هالي اص لغاظ مطف ٍ ا طاي اضتثاّات ٍ اؾوال يشقاًًَي يا سـايش تخلفـات ،هاًٌـذ تقلـة يـا
اختا ً ،ويتَاًذ قاتل اتنا تاضذ.

 تػشيظ ايي مِ تشسسي اروالي غَستْاي هالي ،تِ هٌضلِ عساتشسي طثق استاًذاسدّاي عساتشسي ًيست ٍ تٌـاتشايي ،اغْـاسًػش عساتشسـي
ًيض اسائِ ًخَاّذ ضذ .عساتش

تِ هٌػَس تاميذ تش ايي ًنتِ ٍ رلَگيشي اص ّش گًَِ تشداضت ًادسست هيتَاًذ تِ ايي هَضَؼ ًيـض اضـاسُ

مٌذ مِ تشسسي اروالي ،الضاهات قاًًَي ٍ ًياصّاي اضخاظ حالج تِ عساتشسي سا ،تشاٍسدُ ًويمٌذ.
ًوًَِاي اص قشاسداد تشسسي اروالي غَستْاي هالي دس پيَست  1اسائِ ضذُ است.
ریشی 


بزًاهِ

. 13

ضسبثزس ثبيذ كبر ثزرسي اخوبلي را زٌبى ثزًبهِريشي كٌذ كِ اس اخزاي هَثز آى اعويٌبى يبثذ.

. 14

ضسبثزس ثزاي ثزرسي اخوبلي طَرتْبي هبلي ثبيذ اس ًَع فؼبليت ٍاضذ اقتظبدي ،شبهل تَخِ ثِ سبختبر سبسهبًي ٍاضذ اقتظدبدي،
سيستوْبي ضسبثذاريٍ ،يژگيْبي ػوليبتي ٍ ًَع ٍ هبّيت داراييْب ،ثذّيْب ،درآهذّب ٍ ّشيٌِّبي آى شٌبخت كبفي ثِ دست آٍرد
يب شٌبخت خَد را ثٌْگبم كٌذ.

. 15

عساتش

تايذ اص هَاسد ياد ضذُ دس تاال ٍ سايش هَضَؾات هشتَر تِ غَستْاي هالي ضٌاخت داضـتِ تاضـذ؛ هاًٌـذ ،ضـٌاخت اص هغػـَالت ٍ

سٍضْاي تَصيؽ آًْا ،خطَر تَليذ ،هغل ماسگاّْاي تَليذ ٍ اضخاظ ٍاتستِ .عساتش

تشاي اًزام پش ٍرَّاي هٌطقي ٍ هشتَر ،طشاعي

سٍضْاي هٌاسة ٍ ًيض اسصياتي پاسخْا ٍ اطاؾات دسيا تي ،تِ ايي ضٌاخت ًياص داسد.
دیگزاى 

تَسط

ضذُ
جام 
خذهاتاً 


. 16

ضسبثزس ٌّگبم استفبدُ اس ًتبيح كبر ضسبثزسبى ديگز يب كبرشٌبسبى ثبيذ اعويٌبى يبثذ كِ ًتبيح هشثَر ثزاي ّذف ثزرسي اخودبلي
طَرتْبي هبلي ،هٌبست است.

هستٌذساسی 


.17

ضسبثزس ثبيذ هَضَػبتي را كِ در فزاّن كزدى شَاّذ السم ثزاي پشتيجبًي اس گشارش ثزرسي اخوبلي ٍ شَاّذ هزثَط ثِ اًددبم
كبر عجق ايي استبًذارد اّويت دارد ،هستٌذ كٌذ.
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رٍضْاٍضَاّذ 

 . 18ضسبثزس ثبيذ در تؼييي ًَع ٍ هبّيت ،سهبًجٌذي اخزا ٍ ضذٍد رٍشْبي ثزرسي اخوبلي ،قضبٍت ضزفِاي خَد را ثكبر گيدزد .هـَاسد
سا دس ايي تاسُ ياسي سساًذ:

صيش هيتَاًذ عساتش

ّ شگًَِ ضٌاخت عاغلاص عساتشسي يا تشسسي اروالي غَستْاي هالي دس دٍسُّاي گزضتِ.
 ضٌاخت عساتش

اص ًَؼ ؿاليت تزاسي ٍاعذ هَسد تشسسي ،ضاهل اغَل ٍ سٍيِّاي عساتذاسي هَسد ؾول دس غٌؿتي مِ ٍاعـذ هـَسد

تشسسي دس آى ؿاليت هيمٌذ.

 سيستوْاي عساتذاسي ٍاعذ هَسد تشسسي.

 هيضاًي مِ ّش يل اص اقام هَسد تشسسي ،تغت تاحيش قضاٍت ٍ تشاٍسدّاي هذيشيت قشاس هيگيشد.
 اّويت هؿاهات ٍ هاًذُ عساتْا.

. 19

ضسبثزس در ثزرسي اخوبلي طَرتْبي هبلي ثبيذ هَضَع اّويت را ّوبى گًَِ هَرد تَخِ قزار دّذ كِ در ضسبثزسي طدَرتْبي

هبلي ثِ آى هيپزداسد .تا ٍرَدي مِ اعتوال مطف ًطذى تغشيفْا دس تشسسي اروالي تيص اص عساتشسي است ،قضاٍت دستاسُ اّويت تـِ
سطظ اطويٌاى شاّنضذُ (اص طشيق تشسسي اروالي يا عساتشسي) هشتَر ًيست ،تلنِ تِ اطاؾاتي مِ عساتش

ًسثت تِ آى گضاسش هيدّـذ

ٍ ًياصّاي اتنامٌٌذگاى تِ آى اطاؾات ،تستگي داسد.
. 20

سٍضْاي هَسد استفادُ دس تشسسي اروالي غَستْاي هالي هؿوَال ضاهل هَاسد صيش است:

 مسة ضٌاخت اص ؾوليات تزاسي ٍاعذ اقتػادي ٍ غٌؿتي مِ دس آى ؿاليت هيمٌذ.
 پش ٍرَ دستاسُ اغَل ٍ سٍيِّاي عساتذاسي ٍاعذ هَسد سسيذگي.

 پش ٍرَ دستاسُ سٍضْاي حثت ،طثقِتٌذي ٍ تلخيع هؿاهات ،گشدآٍسي اطاؾات تـشاي ا طـا دس غـَستْاي هـالي ٍ تْيـِ غـَستْاي
هضتَس.

 پش ٍرَ دستاسُ مليِ هٌذسرات تا اّويت غَستْاي هالي.

 سٍضْاي تغليلي طشاعي ضذُ تشاي ضٌاسايي سٍاتط ٍ اقاهي مِ يشؾادي تِ ًػش هيسسذ .ايي گًَِ سٍضْا ضاهل هَاسد صيش است:
 oهقايسِ غَستْاي هالي تا غَستْاي هالي دٍسُّاي گزضتِ.
 oهقايسِ غَستْاي هالي تا ًتايذ ؾوليات ٍ ٍضؿيت هالي پيصتيٌي ضذُ.
 oتشسسي سٍاتط تيي ؾٌاغش غَستْاي هالي مِ اًتػاس هيسٍد اص الگَيي هثتٌي تش تزاسب ٍاعذ هَسد سسيذگي يا هؿياسّاي غٌؿت
پيشٍي مٌذ.
عساتش

دس تناسگيشي ايي سٍضْا ،هَضَؾاتي سا مِ دس سال گزضتِ تِ تؿذيل عساتذاسي ًياص داضتِ است تيطتش هَسد تشسسـي

قشاس هي دّذ.

 پش ٍرَ دستاسُ هػَتات هزاهؽ ؾوَهي سْاهذاساىّ ،يات هذيشُ ،مويتِّاي ّيات هذيشُ ٍ سايش رلساتي مِ هـيتَاًـذ تـش غـَستْاي
هالي احش داضتِ تاضذ.

 هطالؿِ غَستْاي هالي تا تَرِ تِ اطاؾاتي مِ عساتش

تِ دست آٍسدُ اسـت ،تـِ هٌػـَس تطـخيع اًطثـا غـَستْاي هـالي تـا هثٌـاي

عساتذاسي هشتَر.

 دسيا ت گضاسش سايش عساتشساى (دس غَست ًياص) مِ عساتشسي يا تشسسي اروالي غَستْاي هالي ارضاي ٍاعـذ هـَسد سسـيذگي سا تـِ
ؾْذُ داضتِاًذ.

 پش ٍرَ اص هسلَليي اهَس هالي ٍاعذ هَسد سسيذگي دستاسُ هَاسدي صَى:
-

حثت مليِ هؿاهات ٍ ؾوليات ٍ سايش سٍيذادّاي هالي دس د اتش.
تْيِ غَستْاي هالي تش اسا

هثٌاي عساتذاسي هشتَر.
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-

تغييشات تِ ٍرَد آهذُ دس ؿاليتْاي تزاسي ٍاعذ هَسد سسيذگي ٍ اغَل ٍ سٍيِّاي عساتذاسي آى.

-

پشسطْايي مِ دس ًتيزِ ارشاي سٍضْاي تاال پذيذ آهذُ است.

 دسيا ت تاييذيِ هذيشاى.

ًوًَِ سٍضْاي هتذاٍل دس تشسسي اروالي غَستْاي هالي دس پيَست  2اسائِ ضذُ استْ .شست هضتَس راهؽ ٍ ماهل ًيست ٍ تا ايي قػذ ّن
اسائِ ًويضَد مِ مليِ سٍضْاي آى تايذ لضٍها دس ّش تشسسي اروالي ،تناس سٍد.

. 21

ضسبثزس ثبيذ درثبرُ آى گزٍُ اس رٍيذادّبي پس اس تبريخ تزاسًبهِ كِ هوكي است هَخت تؼذيل طَرتْبي هبلي يب افشدب در آى

شَد ًيش پزسٍخَ كٌذ .عساتش
. 22

دس هَسد ضٌاسايي سٍيذادّاي پس اص تاسيخ گضاسش تشسسي ارواليّ ،يش هسلَليتي ًذاسد.

زٌبًسِ ضسبثزس ثز ايي ثبٍر ثبشذ كِ اعالػبت هَرد ثزرسي اخوبلي ٍي اضتوبال داراي تطزيف ثدب اّويدت اسدت ثبيدذ رٍشدْبي
اضبفي را اخزا كٌذ يب رٍشْبي ثزرسي را گستزش دّذ تب ثتَاًذ تزديذ خَد را ثزعدزف ٍ اعويٌدبى هطدذٍدي فدزاّن ًوبيدذ يدب
ضزٍرت تؼذيل گشارش را ثزاي خَد هشخض كٌذ.

ٍگشارضگزی 

گيزی


ًتيجِ

. 23

در گشارش ثزرسي اخوبلي اعويٌبى هطذٍد ثبيذ ثِ طزاضت اظْبر شَد .ضسبثزس ثبيذ ًتبيح ضبطل اس شَاّذ گزدآٍري شدذُ را
ثِ ػٌَاى هجٌبي اظْبر اعويٌبى هطذٍد ،هزٍر ٍ ارسيبثي كٌذ.

. 24

ضسبثزس ثبيذ اعالػبت ثِ دست آهذُ در خزيبى ثزرسي اخوبلي را ثِ هٌظَر يبفتي ًشبًِ يب ًشدبًِّدبيي اس هدَارد ػدذم ارائدِ
هغلَة طَرتْبي هبلي اس توبم خٌجِّبي ثباّويت ،عجق استبًذاردّبي ضسبثذاري ،ارسيبثي كٌذ.

. 25

دس گضاسش تشسسي اروالي غَستْاي هالي ،داهٌِ ماس تَغيف هيضَد تا استفادُمٌٌذُ تتَاًذ اص ًَؼ ٍ هاّيت ماس اًزام ضذُ ،ضٌاخت ما ي
تِ دست آٍسد .ؾاٍُ تشايي ،دس گضاسش تػشيظ هيضَد مِ تشسسي اروالي اًزامضذُ ،عساتشسي ًيست ٍ تٌاتشاييً ،ػش عش ـِاي عساتشسـي
ًيض اغْاس ًخَاّذ ضذ.

. 26

گشارش ثزرسي اخوبلي طَرتْبي هبلي ثبيذ شبهل اخشاي اطلي سيز ثبشذ:
الف د ػٌَاى (شبهل استقالل ضسبثزس ،هثال :گشارش ثزرسي اخوبلي ضسبثزس هستقل).
ة د هخبعت گشارش.
ح د ثٌذ هقذهِ شبهل:
()4

هشخض كزدى ػٌبٍيي طَرتْبي هبلي هَرد ثزرسي اخوبلي.

( )0هشخض كزدى هسئَليت هذيزيت ٍاضذ هَرد رسيذگي ٍ ضسبثزس.
ت د ثٌذ داهٌِ رسيذگي (تَطيف ًَع ٍ هبّيت ثزرسي اخوبلي) شبهل:
()4

اشبرُ ثِ استبًذارد ضسبثزسي هزثَط ثِ ثزرسي اخوبلي طَرتْبي هبلي.

( )0تظزيص ايي كِ ثزرسي اخوبلي ،اسبسب ثِ پزسٍخَ ٍ اخزاي رٍشْبي تطليلي هطذٍد هيشَد.
( )3تظزيص ايي كِ ضسبثزسي ،اخزا ًشذُ است ،رٍشْبي اخزا شذُ ،اعويٌبى كوتدزي را ًسدجت ثدِ ضسبثزسدي فدزاّن
هيكٌذ ٍ ًظز ضزفِاي ضسبثزسي اظْبر ًويشَد.
ث د اظْبر اعويٌبى هطذٍد.
ج

د تبريخ گشارش.

ذ

د ًشبًي ضسبثزس.

ش د اهضبي ضسبثزس.

ًوًَِاي اص گضاسضْاي تشسسي اروالي دس پيَستْاي  4 ٍ 3اسائِ ضذُ است.

. 27

گشارش ثزرسي اخوبلي ثبيذ ضبٍي يكي اس هَارد سيز ثبشذ:
الف د ايي هَضَع كِ ضسبثزس در خزيبى ثزرسي اخوبلي خَد ثِ اعالػبتي ثزخَرد ًكزدُ است كِ ًشبى دّذ طَرتْبي هبلي اس
توبم خٌجِّبي ثباّويت عجق استبًذاردّبي ضسبثذاري ثِ ًطَ هغلَة ارائِ ًشذُ است.
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ة د تشزيص هَارد ػذم رػبيت استبًذاردّبي ضسبثذاري ٍ در طَرت اهكبى ،تؼييي آثبر ريبلي آًْب ثز طَرتْبي هبليّ ،وزاُ ثدب
يكي اس هَارد سيز:
()4

ارائِ ًظز هشزٍط در زبرزَة اعويٌبى هطذٍد.

( )0ارائِ ًظز هزدٍد ،در طَرتي كِ آثبر هَارد هشثَر ثز طَرتْبي هبلي ،اسبسي ثبشذ ثدِ ًطدَي كدِ ضسدبثزس ًظدز
هشزٍط را ثزاي ًشبى دادى گوزاُكٌٌذگي يب هبّيت ًبقض طَرتْبي هبلي ،هٌبست تشخيض ًذّذ.
ح د در طَرت ٍخَد هطذٍديت ثب اّويت در داهٌِ رسيذگي ،تَطيف هطذٍديت هشثَر ّوزاُ ثب يكي اس هَارد سيز:
()4

اظْبرًظز هشزٍط در زبرزَة اعويٌبى هطذٍد ثِ دليل تؼذيالت اضتوبلي كِ در طَرت رفغ هطذٍديت ،هوكي ثَد
در طَرتْبي هبلي ضزٍرت يبثذ.

( )0ػذم اظْبر ّزگًَِ اعويٌبى در طَرتي كِ آثبر اضتوبلي هطذٍديت هشثَر ثز طَرتْبي هبلي ،اسبسي ثبشذ ثِ ًطدَي
كِ ّير اعويٌبًي ًتَاًذ اظْبر شَد.

. 28

ضسبثزس ثبيذ گشارش ثزرسي اخوبلي را ثِ تبريخ تكويل كبر ،كِ ثيبًگز اخزاي رٍشْبي هزثَط ثِ رٍيذادّبي ٍاقغ شذُ تدب تدبريخ
هشثَر است  ،تبريخگذاري كٌذ .اس آًدب كِ ضسبثزس ًسجت ثِ گشارش درثبرٓ طَرتْبي هبلي تْيِ ٍ ارائِ شذُ تَسدظ هدذيزيت
هسئَليت دارد ًجبيذ گشارش ثزرسي اخوبلي خَد را ثِ تبريخي قجدلاس تدبريخ تظدَيت طدَرتْبي هدبلي تَسدظ ّيدبت هدذيزُ،
تبريخگذاري كٌذ.

تاريخ اجرا

. 29

ايي استاًذاسد تشاي تشسسي اروالي غَستْاي هالي مِ دٍسُ هالي آى اص اٍل شٍسديي  ٍ 1378پساص آى ضشٍؼ هيضَد ،الصماالرشاست.
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ًوًَِ صيش تشاي قشاسداد تشسسي اروالي غَستْاي هـالي دس استثـار تـا هطالـة
ايي استاًذاسد اسائِ ضذُ است مِ هـيتَاًـذ تشعسـة ضـشايط ٍ ًياصّـاي ّـش
هَسد ٍ دس غَست ضشٍست ،تا مسة ًػش هطاٍس عقَقي تؿذيل ضَد.

پيوست 1
نمونه قرارداد
نشاني)

(حاوي

حسابرسي

موسسه

سربرگ



هالی 
صَرتْای 

اجوالی

قـزاردادبـزرسـی


ؾطف تِ دسخَاست ً( ...ام ٍاعذ هَسد تشسسي)  ...اص ايي ( ...عساتش )  ...تشاي تشسسي اروالي تشاصًاهِ ٍ( ...اعذ هَسد تشسسي )  ...تِ تاسيخ  ٍ ...غَستْاي سَد
ٍصياى ،سَد (صياى)اًثاضتِ ٍ رشياى ٍرَُ ًقذ آى تشاي سال  /دٍسُ هالي هٌتْي تِ تاسيخ هضتَس ّوشاُ تا يادداضتْاي تَضيغي هشتَر ،ايي قشاسداد تيي  ... ٍ ...مِ اص
ايي پس تِ تشتية "عساتش " ٍ "ٍاعذ هَسد تشسسي" ًاهيذُ هيضًَذ تا ضشايط صيش هٌؿقذ هيگشدد.
هَضَعقـزارداد 

.1

ثزرسي اخوبلي طَرتْبي هبلي يبدشذُ در ثبال ثب ّذف اظْبر اعويٌبى هطذٍد درثبرُ آًْب.

حسابزس 

تعْذات


.2
.3
.4
.5

اًزام هَضَؼ قشاسداد تشاسا استاًذاسد "تشسسي اروالي غَستْاي هالي".
تشسسي اروالي غَستْاي هالي ،تِ هٌضلِ عساتشسي طثق استاًذاسدّاي عساتشسي ًيست ،اص ايي سًٍ ،ػش عش ِاي عساتشسي اغْاس ًخَاّذ ضذ.
اظْبرًظز در زبرزَة اعويٌبى هطذٍد .اغْاسًػش ًسثت تِ غَستْاي هالي دس صاسصَب اطويٌاى هغذٍد تشاسا استاًذاسد ثزرسي اخوبلي طَرتْبي هبلي
هيتَاًذ عسة هَسد تِ غَست ثذٍى ثٌذ تَضيطي  ،هشزٍط  ،هزدٍد يب ػذم اظْبرًظز تاضذً .وًَِ گضاسش تشسسـي اروـالي غـَستْاي هـالي تـذٍى تٌـذ
تَضيغي تِ ضشط پيَست است (سرَؼ ضَد تِ پيَست ضواسُ  3ايي استاًذاسد).
تشسسي اروالي غَستْاي هاليً ،ويتَاًذ تشاي هقاغذ مطف ٍ ا طاي اضتثاّات ٍ اَؾوال يش قاًًَي يا سايش تخلفات ،هاًٌذ تقلة يا اخـتا  ،قاتـل اتنـا
تاضذ؛ ّش صٌذ دس غَست تشخَسد تا ايي گًَِ هَاسد ،هَضَؼ تِ ٍاعذ هَسد تشسسي گضاسش خَاّذ ضذ.

ٍاحذهَردبزرسی 

تعْذات


.6

تْيِ ٍ اسائِ غَستْاي هالي تاييذ ٍ اهضا ضذُ تَسط هذيشيت ٍاعذ هَسد تشسسي عذامخش تا ( ...تاسيخ  /...هذت  ...پس اص تاسيخ تشاصًاهِ )  . ...تْيِ ٍاسائـِ غـَستْاي هـالي
هطلَب هستلضم عفع ٍ ًگْذاسي هذاسك ما ي عساتذاسي ،استقشاس ٍ اؾوال مٌتشلْاي داخلي هٌاسة ،اًتخاب ٍ تناسگيشي اغَل ٍ سٍضْاي هٌاسة عسـاتذاسي ضـاهل
عفاغت اص داساييْاي ٍاعذ هَسد تشسسي تَسط هذيشيت است.

.7
.8
.9

اسائِ مليِ اطاؾات ،اسٌاد ،هذاسك ٍ د اتش(دستي ٍ يا ماهپيَتشي ) هَسد ًياص تشاي ارشاي سٍضْاي تشسسي اروالي.
اسائِ تاييذيِاي تَسط هذيشيت ٍاعذ هَسد تشسسي دستاسُ اطاؾاتي مِ دس استثار تا تشسسي اروالي غَستْاي هالي ياد ضذُ دستاال تِ عساتش دادُ هيضَد.
تاهيي هغل ماس ،اهناًات ٍ تسْيات هٌاسة ٍ ّوضٌييّ ،وناسي ماسمٌاى ٍاعذ هَسد تشسسي دس تْيِ ٍ اسائِ غَستْاي سيض ٍ رذاٍل تفػيلي هَسد ًياص
تشاي ارشاي ّشصِ تْتش سٍضْاي تشسسي اروالي.
پشداخت توَقؽ غَستغساتْاي عقالضعوِ.

تبصزُ:

. 10

،حاٍی افطای

تَضيحیّوزاُ

داضتْای 

،سَد(سیاى)اًباضتٍِجزیاى ٍجًَُقذٍیاد


سَدٍسیاى
ٍصَرتْای 

عبارت استاستزاسًاهِ

هالی 
صَرتْای  


استاًذاردّایحسابذاری .

طبق
كافی 


الـشحوـِ 


حـق

. 11

هثٌاي تؿييي عقالضعوِ ،هذت ماسمشد عساتشساى هاهَس اًزام ماس است مِ هتٌاسة تا پيطش ت ماس ،غَستغساب هيضَد .عقالضعوِ ساؾتي ّشيـل اص
عساتشساى تش عسة تزشتِ ٍ هْاست ٍ دس ًتيزِ ،هيضاى هسلَليتي مِ تِ ؾْذُ داسًذ ،هتفاٍت است .طثـق تشسسـيْاي تـِ ؾوـل آهـذُ ،عـقالضعوـِ ،ضـاهل
عقالضعوِ ساؾات ماس هستقين ،سايش ّضيٌِّاي هستقين (اصقثيل ّضيٌِّاي َ الؿادُ هاهَسيت خاسد اص هشمض ٍ اياب ٍ رّاب) ٍ سـشتاس قاتـل تخػـيع،
دس هزوَؼ تِ هيضاى  ...سيال تشاٍسد هيضَد.

سـایـزهـَارد 

. 12
. 13
. 14

ايي قشاسداد اص تاسيخ هثادلِ تا  ...اؾتثاس داسد.
ّشگًَِ اختاف طش يي قشاسداد دس ارشاي هفاد آى ،اص طشيق ّياتي سِ ًفشُ هتطنل اص ًوايٌذُ ٍاعذ هـَسد سسـيذگيً ،وايٌـذُ عسـاتش ٍ يـل ضـخع
هَسد قثَل دٍ طشف ،عل ٍ ػل خَاّذ ضذ.
ايي قشاسداد دس  14هادُ ٍ يل تثػشُ ٍ دس ً 2سخِ مِ ّش دٍ ًسخِ دس عنن ٍاعذ است ،تٌػين ٍ دس تاسيخ  ...تِ اهضاي طش يي قشاسداد سسيذُ است.

حسابزس 

ٍاحذهَردرسيذگی
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پيوست 0
نمونه تفصيلی روشهای مورد استفاده در بررسی اجمالی صورتهای مالی

.1

پش ٍرَ ٍ سٍضْاي تغليلي الصم تشاي تشسسي اروالي غَستْاي هالي سا قضاٍت عش ِاي عساتش تؿييي هيمٌذ .سٍضْاي صيش تٌْا تا ّذف اسائِ ًوًَِ تْيـِ
ضذُ است ٍ ّوِ آًْا لضٍها دس ّش تشسسي تناس ًويسٍدّ .ذف ايي پيَست ،اسائِ يل تشًاهِ يا صل ليست استاًذاسد تشاي ارشاي تشسسي اروالي ًيست.

كليات 


.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

. 10
. 11
. 12
. 13
. 14
. 15
. 16
. 17
. 18
. 19
. 20

دس هَسد ضشايط ٍ داهٌِ ماس تا هذيشيت ٍاعذ هَسد تشسسي ٍ اؾضاي گشٍُ تشسسي اروالي ،هزامشُ مٌيذ.
قشاسدادي عاٍي ضشايط ٍ داهٌِ ماس ،تٌػين مٌيذ.
ضٌاختي اص ؿاليتْاي تزاسي ٍاعذ هَسد تشسسي ٍ سيستن حثت سٍيذادّاي هالي ٍ تْيِ غَستْاي هالي آى ،مسة مٌيذ.
دس هَسد ماهل ،توَقؽ ٍ هزاص تَدى حثت سٍيذادّاي هالي ،پش ٍرَ مٌيذ.
تشاص آصهايطي سا دسيا ت مٌيذ ٍ اص هطاتقت آى تا د تش مل ٍ غَستْاي هالي ،اطويٌاى ياتيذ.
ًتايذ عساتشسي ٍ تشسسي اروالي غَستْاي هالي دٍسُّاي گزضتِ (ضاهل تؿذيات عساتذاسي عاغل اص آًْا) سا اسصياتي مٌيذ.
دستاسُ ّشگًَِ تغييش ؾوذُ دس ٍاعذ هَسد تشسسي ًسثت تِ سال گزضتِ (هاًٌذ تغييشات دس هالنيت يا ساختاس سشهايِاي آى) پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ سٍيِّاي عساتذاسي ٍاعذ هَسد تشسسي ،پش ٍرَ ٍ هَاسد صيش سا دس هَسد آًْا ،اسصياتي مٌيذ:
الف ـ اًطثا تا استاًذاسدّاي عساتذاسي.
ب ـ هٌاسة تَدى ًغَُ تناسگيشي آًْا.
ج ـ ينٌَاختي دس تناسگيشي آًْا ٍ دس يش اييغَست ،اسصياتي صگًَگي ا طاي ّشگًَِ تغييش دس سٍيِ ّاي هضتَس.
غَستزلسات هزاهؽ ؾوَهيّ ،يات هذيشُ ٍ مويتِّاي اغلي آى سا تِ هٌػَس آگاّي اص هَضَؾات عايض اّويت اص لغاظ تشسسي اروالي غَستْاي هالي ،هطالؿِ مٌيذ.
دستاسُ صگًَگي اًؿنا آحاس هالي هػَتات هزاهؽ ؾوَهيّ ،يات هذيشُ يا رلسات هطاتِ آى دس غَستْاي هالي ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ ٍرَد هؿاهات تا اضخاظ ٍاتستِ ،صگًَگي تِ عساب گش تي ايي گًَِ هؿاهات ٍ ا طاي هٌاسة آًْا ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ تذّيْاي اعتوالي ٍ تؿْذات ٍاعذ هَسد تشسسي ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ طشعْاي ٍاگزاسي داساييْا يا قسوتْاي ؾوذُ ٍاعذ هَسد تشسسي ،پش ٍرَ مٌيذ.
ًسخِاي اص غَستْاي هالي ٍاعذ هَسد تشسسي سا دسيا ت ٍ دستاسُ آًْا تا هذيشيت ،هزامشُ مٌيذ.
مفايت ا طا دس غَستْاي هالي ٍ هٌاسة تَدى طثقِتٌذي ٍ ًغَُ اسائِ آًْا سا اسصياتي مٌيذ.
اقام هٌؿنس دس غَستْاي هالي دٍسُ راسي سا تا اقام هقايسِاي دٍسُّاي گزضتِ ٍ دس غَست ٍرَد تَدرِّا ٍ پيصتيٌيّاي هالي ،تا آًْا ًيض هقايسِ مٌيذ.
ؾلل ّشگًَِ ًَساى يا ؾذم ينٌَاختي يشؾادي هَرَد دس غَستْاي هالي سا اص هذيشيت ٍاعذ هَسد تشسسي ،رَيا ضَيذ.
آحاس ّشيل اص اضتثاّات اغاط ًطذُ سا تِ تٌْايي يا دس هزوَؼ ،اسصياتي مٌيذ .تَرِ هذيشيت سا تِ اضتثاّات هضتَس رلة ٍ آحاس اضتثاّات اغـاط ًطـذُ
سا تش گضاسش تشسسي اروالي ،تؿييي مٌيذ.
تاييذيِ هذيشاى سا دسيا ت مٌيذ.

ٍجًَُقذ 


. 21
. 22
. 23

غَستْاي هغايشت تاًني سا دسيا ت ٍ دستاسُ اقام تاص قذيوي يا يشؾادي اص ماسمٌاى هشتَر ،پش ٍرَ مٌيذ.
دس هَسد ًقل ٍ اًتقاالت تيي عساتْاي تاًني صٌذ سٍص پيص ٍ صٌذ سٍص پس اص تاسيخ دٍسُ هَسد تشسسي ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ ٍرَد ّشگًَِ هغذٍديت استفادُ اص ٍرَُ ًقذ ٍاعذ هَسد تشسسي ،پش ٍرَ مٌيذ.

هطالبات 
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دستاسُ سٍضْاي ضٌاسايي ٍ حثت هطالثات تزاسي ،پش ٍرَ مٌيذ.
غَست سيض هطالثات سا دسيا ت مٌيذ ٍ اص هطاتقت روؽ آى تا تشاص آصهايطي ،اطويٌاى ياتيذ.
تَضيغات الصم سا دستاسُ ًَساًات ؾوذُ دس هطالثات ًسثت تِ دٍسُّاي گزضتِ يا هثالغ پيصتيٌي ضذُ ،اص هذيشيت دسيا ت ٍ اسصياتي مٌيذ.
رذٍل تزضيِ ٍ تغليل سٌي عساتْاي دسيا تٌي تزاسي سا دسيا ت مٌيذ .دستاسُ دليل يا داليل ٍرـَد عسـاتْاي يشؾـادي ؾوـذُ ،عسـاتْاي داساي هاًـذُ
تستاًناس يا سايش هاًذُّاي يشؾادي ٍ ّوضٌيي ،قاتليت ٍغَل عساتْاي دسيا تٌي ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ طثقِتٌذي هطالثات دس غَستْاي هالي ،ضاهل تفنيل ٍ طثقِتٌذي هاًذُّاي يـش رـاسي ،عسـاتْاي تـا هاًـذُ تسـتاًناس ،هطالثـات اص سـْاهذاساى،
هذيشاى ٍ سايش اضخاظ ٍاتستِ ،تا هذيشيت هزامشُ مٌيذ.
دستاسُ سٍش ضٌاسايي عساتْايي مِ تِ دضَاسي ٍغَل هيضَد ٍ صگًَگي ايزاد رخيشُ تشاي هطالثـات هطـنَكالَغـَل ،پـش ٍرـَ ٍ هٌطقـي تـَدى
رخيشُ هضتَس سا تشسسي مٌيذ.
دستاسُ دس گشٍ تَدى هطالثات ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ سٍضْاي هَسد استفادُ تشاي ارشاي دسست آصهَى اًقطاؼ صهاًي هؿاهات شٍش ٍ تشگطت اص شٍش ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ هاًذُّاي تذّناس ًاضي اص هَاد ٍماالي اهاًي ًضد ديگشاى ٍ ّوضٌيي ،دس غَست ٍرَد صٌيي هاًذُّايي ،دستاسُ حثتْاي اغاعي الصم تشاي هٌػَس
مشدى هَاد ٍ ماالي هضتَس تِ عساب هَرَديْا ،پش ٍرَ مٌيذ.
دس هَسد ّشگًَِ اؾاهيِ تستاًناس قاتل هاعػِ (ًاضي اص تشگطت اص شٍش ٍ تخفيفات) هشتَر تِ دسآهذّاي حثت ضذُ مِ پس اص تـاسيخ تشاصًاهـِ غـادس
ضذُ است ٍ تاهيي رخيشُ ما ي اص ايي تاتت ،پش ٍرَمٌيذ.
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غَست سيض هَرَديْاي هَاد ٍ ماال سا دسيا ت مٌيذ ٍ اص هَاسد صيش اطويٌاى ياتيذ:
الف ـ هطاتقت روؽ غَست هضتَس تا تشاص آصهايطي.
ب ـ تْيِ ضذى غَست هضتَس تشاسا ضواسش هَرَديْا.
دستاسُ سٍش ضواسش هَرَديْاي هَاد ٍماال ،پش ٍرَ مٌيذ.
صٌاًضِ ضواسش هَرَديْا دس تاسيخ تشاصًاهِ اًزام ًطذُ تاضذ ،دستاسُ هَاسد صيش پش ٍرَ مٌيذ:
الف ـ استفادُمشدى يا ًنشدى ٍاعذ هَسد تشسسي اص سيستن حثت دايوي هَرَديْا ٍ هقايسِ هتٌاٍب هقاديشهٌؿنس دس هذاسك هَرَديْا تا هقاديش هَرَد.
ب ـ ٍرَد ٍ استفادُ اص سيستن تْاي توامضذُ (عساتذاسي غٌؿتي) راهؽ ٍ عػَل اطويٌاى اص تاهيي اطاؾات هَسد ًياص تَسط آى.
دستاسُ تؿذيات اًزام ضذُ ًاضي اص آخشيي ضواسش هَرَديْا ،تا هذيشيت هزامشُ مٌيذ.
دستاسُ سٍضْاي هَسد استفادُ تشاي مٌتشل اًقطاؼ صهاًي ٍ گشدش ماال ،دس رشياى ضواسش هَرَديْا ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ هثاًي اسصضياتي ّش گشٍُ اص هَرَديْا ٍ تِ ٍيژُ عزف سَد تيي ضؿة ،پش ٍرَ مٌيذ .دستاسُ اسصضياتي هَرَديْا طثق قاؾذُ اقل تْاي توـامضـذُ
يا قيوت تاصاس ًيض پش ٍرَ مٌيذ.
ينٌَاختي ماستشد سٍضْاي اسصضياتي هَرَديْا سا ضاهل سٍضْاي تخػيع هَاد اٍليِ ،دستوضد هستقين ٍ سشتاس ،اسصياتي مٌيذ.
هثالغ گشٍُّاي اغلي هَرَديْا سا تا اقام هطاتِ سال گزضتِ ٍ هثالغ پيصتيٌي ضذُ تشاي سال راسي هقايسِ ٍ دستاسُ ًَساًات ٍ اختا ات ؾوذُ ،پش ٍرَ مٌيذ.
ًسثت گشدش هَرَديْاي سال راسي سا تا سالْاي گزضتِ ،هقايسِ مٌيذ.
دستاسُ سٍضْاي تطخيع هَرَديْاي من گشدش ٍ ًاتاب ٍ اسصضياتي ايي اقام تشاسا قيوت تاصاس ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ ٍرَد اقام اهاًي دس اًثاس ٍ دس غَست ٍرَد صٌيي اقاهي ،دستاسُ حثتْاي اغاعي الصم تشاي خاسد مشدى ايي اقام اص هَرَديْا ،پش ٍرَ مٌيذ.
دس هَسد ّشگًَِ هَرَديْاي ماالي دس سّيً ،گْذاسي ضذُ دس هغلْاي ديگش يا اهاًي ًضد ديگشاى ،پش ٍرَ مٌيذ ٍ هطولي ضَيذ مِ ايي گًَـِ اقـام،
تِ دسستي تِ عساب گش تِ ضذُ است.

بْادارقابلدادٍستذ) 

ٍاٍراق

ٍابستِ

ضزكتْای

(ضاهل

سزهایِگذاریْا
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غَست سيض سشهايِگزاسيْا سا تِ تاسيخ تشاصًاهِ دسيا ت ٍ آى سا تا تشاص آصهايطي ،هطاتقت مٌيذ.
دستاسُ سٍيِّاي عساتذاسي استفادُ ضذُ دس هَسد سشهايِگزاسيْا ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ اسصش حثت ضذُ سشهايِگزاسيْا ،پش ٍرَ ٍ ّشگًَِ هسللِ هشتَر تِ قاتليت تاصيا ت آًْا سا اسصياتي مٌيذ.
دسستي ًغَُ تِ عساب گش تي سَد ٍصياى عاغل اص شٍش ٍ دسآهذ سشهايِگزاسيْا سا اسصياتي مٌيذ.
دستاسُ صگًَگي طثقِتٌذي سشهايِگزاسيْا تِ تلٌذ هذت ٍ مَتاُ هذت ،پش ٍرَ مٌيذ.

ٍاستْالك 

ثابت
دارایيْای 
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رذٍل داساييْاي حاتت عاٍي تْاي توامضذُ ٍ استْاك اًثاضتِ سا دسيا ت ٍ تا تشاص آصهايطي ،هطاتقت مٌيذ.
دستاسُ سٍضْاي استْاك ٍ تويض هخاسد سشهايِاي اص هخاسد راسي ،پش ٍرَ مٌيذّ .شگًَِ اعتوال ماّص تا اّويت ٍ دايوي دس اسصش داساييْا سا اسصياتي مٌيذ.
دستاسُ داساييْاي حاتت اضا ِ ٍ يا شٍختِ ضذُ طي دٍسُ ٍ صگًَگي تِ عساب گش تي سَد ٍ صيـاى عاغـل اص ـشٍش يـا مٌاسگـزاسي آًْـا ،تـا هـذيشيت
گفتگَ ٍ دس هَسد هٌػَس ضذى مليِ ايي گًَِ هؿاهات دس عساتْا ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ ينٌَاختي ًشخْا ٍسٍضْاي استْاك داساييْا پش ٍرَ ٍ ّضيٌِ استْاك سال راسي سا تا سالْاي گزضتِ ،هقايسِ مٌيذ.
دستاسُ عقَ اضخاظ حالج ًسثت تِ داساييْاي حاتت ،پش ٍرَمٌيذ.
دستاسُ اًؿنا دسست (طثق استاًذاسدّاي عساتذاسي) قشاسدادّاي اراسُ تلٌذ هذت دس غَستْاي هالي ،تا هذيشيت هزامشُ مٌيذ.

پزداختْا،دارایيْایًاهطَْدٍسایزدارایيْا 


پيص
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رذٍلي عاٍي ًَؼ ٍ هاّيت ايي گًَِ عساتْا سا دسيا ت ٍ دستاسُ قاتليت تاصيا ت آًْا ،تا هذيشيت هزامشُ مٌيذ.
دستاسُ هثاًي حثت اييگًَِ عساتْا ٍ سٍضْاي هَسد استفادُ تشاي استْاك آًْا ،پش ٍرَ مٌيذ.
عساتْاي ّضيٌِ هشتَر سا تا اقام هطاتِ سالْاي گزضتِ هقايسِ ٍ دستاسُ هغايشات ؾوذُ ،تا هذيشيت هزامشُ مٌيذ.
دستاسُ طثقِتٌذي اييگًَِ عساتْا تِ تلٌذهذت ٍ مَتاُهذت ،تا هذيشيت هزامشُ مٌيذ.

دریافتی 

تسْيالت
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رذٍل تسْيات دسيا تي سا دسيا ت ٍ تا تشاص آصهايطي ،هطاتقت مٌيذ.
دستاسُ تسْيات دسيا تي مِ اعتواال تشخي هفاد قشاسداد آًْا سؾايـت ًطـذُ اسـت ،اقـذاهات هـذيشيت ًسـثت تـِ آًْـا ٍ اًزـام ضـذى اغـاعات الصم دس
غَستْاي هالي ،پش ٍرَ مٌيذ.
هؿقَل تَدى ّضيٌِ تسْيات دسيا تي سا ًسثت تِ هاًذُ آى تسْيات اسصياتي مٌيذ.
دس هَسد ٍحيقِداس تَدى تسْيات دسيا تي ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ طثقِتٌذي تسْيات دسيا تي تِ مَتاُهذت ٍ تلٌذهذت ،پش ٍرَ مٌيذ.

تجاری 

حسابْاٍاسٌادپزداختٌی


. 66
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دستاسُ سٍضْاي ضٌاسايي ٍ حثت عساتْا ٍ اسٌاد پشداختٌي تزاسي ،پش ٍرَ مٌيذ.
تَضيغات الصم سا دستاسُ ًَساًات ؾوذُ دس هاًذُ عساتْا ٍ اسٌاد پشداختٌي ًسثت تِ دٍسُّاي گزضتِ يا ًسثت تِ هثالغ پيصتيٌي ضذُ ،اص هذيشيت دسيا ت ٍ اسصياتي مٌيذ.
غَست سيض عساتْا ٍ اسٌاد پشداختٌي سا دسيا ت مٌيذ ٍ اص هطاتقت روؽ آى تا تشاص آصهايطي ،اطويٌاى ياتيذ.
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دستاسُ تطثيق دادى هاًذُّا تا غَست ٍضؿيتْاي تستاًناساى ،پش ٍرَ ٍ هاًذُّاي هضتَس سا تا هاًـذُّـاي دٍسُ گزضـتِ ،هقايسـِ مٌيـذً .سـثت تـذّيْاي
تزاسي سال راسي سا تا سال گزضتِ ،هقايسِ مٌيذ.
اعتوال ٍرَد تذّيْاي ؾوذُ حثت ًطذُ سا اسصياتي مٌيذ.
دستاسُ صگًَگي ا طاي رذاگاًِ هاًذُ تذّي تِ سْاهذاساى ،هذيشاى ٍ سايش اضخاظ ٍاتستِ ،پش ٍرَ مٌيذ.

احتوالی 

ٍبذّيْای

یافتِ
تحقق 

ّای
اسّشیٌِ 

ًاضی
بذّيْای 
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غَست سيض تذّيْاي ًاضي اص ّضيٌِّاي تغقق يا تِ سا دسيا ت ٍ هاًذُ آى سا تا تشاص آصهايطي ،هطاتقت مٌيذ.
هاًذُّاي تا اّويت ّضيٌِّاي هشتَر سا تا عساتْاي هطاتِ سال قثل ،هقايسِ مٌيذ.
دس هَسد هزَص حثت ايي گًَِ اقام ،ضشايط تسَيِ ،هيضاى سؾايت ضشايط هضتَسٍ ،حايق ٍ صگًَگي طثقِتٌذي آًْا ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ سٍضْاي تؿييي ايي گًَِ اقام ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ ًَؼ ٍ هاّيت هثالغ تطنيلدٌّذُ تذّيْاي اعتوالي ٍتؿْذات ،پش ٍرَ مٌيذ.
دستاسُ تذّيْاي ًاضي اص ّضيٌِّاي تغقق يا تِ ٍ تذّيْاي اعتوالي مِ دس عساتْا حثت ًطذُ است ،پش ٍرَمٌيـذ .دس غـَست ٍرـَد ايـي گًَـِ اقـام،
دستاسُ ضشٍست تاهيي رخيشُ يا لضٍم ا طاي آًْا دس غَستْاي هالي ،تا هذيشيت هزامشُ مٌيذ.

هالياتبزدرآهذٍسایزهالياتْا 
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دستاسُ ّشگًَِ سٍيذادي ،ضاهل اؾتشاؼ تِ هاليات تطخيع ضذُ ،مِ هيتَاًذ احش تا اّويتي تش هاليـات پشداختٌـي ٍاعـذ هـَسد سسـيذگي داضـتِ تاضـذ ،اص
هذيشيت پش ٍرَ مٌيذ.
هاليات تشدسآهذ ٍاعذ هَسد سسيذگي سا تا تَرِ تِ دسآهذّاي آى ،اسصياتي مٌيذ.
دستاسُ مفايت رخيشُ هاليات تشدسآهذ ٍاعذ هَسد سسيذگي ،تشاي سال هَسد سسيذگي ٍ سالْاي قثل اص آى ،اص هذيشيت پش ٍرَ مٌيذ.

تزاسًاهِ 

استاریخ

پس
رٍیذادّای 
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آخشيي غَستْاي هالي هياى دٍسُاي سا اص هذيشيت دسيا ت ٍ تا غَستْاي هالي هَسد تشسسي يا غَستْاي هالي دٍسُّاي گزضتِ ،هقايسِ مٌيذ.
دستاسُ سٍيذادّاي پس اص تاسيخ تشاصًاهِ مِ آحاس تا اّويتي تش غَستْاي هالي هَسد تشسسي داسد ٍ تِ ٍيژُ هَاسد صيش ،پش ٍرَ مٌيذ:
الف ـ ّشگًَِ تؿْذ تا اّويت يا اتْام ايزاد ضذُ پس اص تاسيخ تشاصًاهِ.
ب ـ ّشگًَِ تغييش قاتل هاعػِ دس سشهايِ ،تذّيْاي تلٌذهذت يا سشهايِ دس گشدش تا تاسيخ پش ٍرَ.
ج ـ ّشگًَِ تؿذيل يشؾادي اًزام ضذُ طي دٍسُ صهاًي تيي تاسيخ تشاصًاهِ ٍ تاسيخ پش ٍرَ .دساييتاسُ ضشٍست تؿذيل غَستْاي هالي يا ا طا دس
آًْا سا ًيض اسصياتي مٌيذ.

. 83

غَستزلسات هزاهؽ ؾوَهيّ ،يات هذيشُ ٍ مويتِّاي هشتَر سا تشاي دٍسُ پس اص تاسيخ تشاصًاهِ ،دسيا ت ٍ هطالؿِ مٌيذ.

حقَقی 

دعاٍی


. 84

دستاسُ ّشگًَِ دؾَاي عقَقي دس رشياى ٍ يا دس ضشف طشط ؾليِ ٍاعذ هَسد سسيذگي ،پش ٍرَ ٍ آحاس آًْا سا تش غَستْاي هالي ،تشسسي مٌيذ.

سزهایِ 

صاحباى

حقَق


. 85
. 86

غَست سيض مليِ حثتْاي اًزامضذُ هشتَر تِ عساتْاي تطنيلدٌّذُ عقَ غاعثاى سشهايِ سا ،ضاهل ا ضايص يا ماّص سشهايِ ٍسَد سْام ،دسيا ت ٍ آى
سا اسصياتي مٌيذ.
دستاسُ ٍرَد ّشگًَِ هغذٍديت دس تَصيؽ سَد اًثاضتِ (اًذٍختِّا) يا سايش عساتْاي تطنيلدٌّذُ عقَ غاعثاى سشهايِ ،پش ٍرَ مٌيذ.

عوليات 


. 87
. 88
. 89
. 90

ًتايذ ؾوليات سا تا ًتايذ دٍسُّاي هطاتِ گزضتِ ٍ هثالغ پيصتيٌي ضذُ تشاي دٍسُ راسي ،هقايسِ ٍ دستاسُ هغايشات ؾوذُ ،تا هذيشيت هزامشُ مٌيذ.
دستاسُ صگًَگي ضٌاسايي ٍ تِ عساب گش تي شٍضْا ٍ ّضيٌِّاي ؾوذُ دس دٍسُّاي هشتَر ،تا هذيشيت هزامشُ مٌيذ.
اقام يش هتشقثِ ٍ يشؾادي سا هَسد تَرِ قشاس دّيذ.
استثار تيي اقام هشتَر تِ عساتْاي دسآهذ سا هَسد تَرِ قشاس دّيذ ،دستاسُ آًْـا تـا هـذيشيت هـزامشُ ٍ ،هٌطقـي تـَدى استثاطـات هضتـَس سا تـا تَرـِ تـِ
استثاطات هطاتِ دس دٍسُّاي گزضتِ ٍ سايش اطاؾات دس دستش  ،اسصياتي مٌيذ.
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استاندارد بررسی اجمالی 0022
بررسی اجمالی صورتهای مالی
پيوست 3
ًطاًی)

حسابزسی(حاٍی

هَسسِ

سزبزگ


نمونه گسارش استاندارد بررسی اجمالی صورتهای مالی
هستقل 

حسابزس

اجوالی

بزرسی

گشارش

بِ :
 

تشاصًاهِ ضشمت ًوًَِ دس تاسيخ  31ضْشيَس ×× ٍ 13غَستْاي سَد ٍ صياى ٍ رشياى ٍرَُ ًقذ آى تشاي سال هالي هٌتْي تِ تاسيخ هضتَس ّوشاُ تا يادداضتْاي
تَضيغي  1تا  ...پيَست مِ تَسط ّياتهذيشُ تْيِ ٍ تاييذ ضذُ ،هَسد تشسسي اروالي ايي هَسسِ قشاس گش تِ است .هسلَليت غَستْاي هالي تا ّياتهذيشُ
ضشمت ٍ هسلَليت ايي هَسسِ ،غذٍس گضاسش دستاسُ غَستْاي هالي هضتَس تشاسا تشسسي اروالي اًزام ضذُ ،است.
تشسسي اروالي ايي هَسسِ تشاسا استاًذاسد ”تشسسي اروالي غَستْاي هالي“ اًزام گش تِ است .سؾايت استاًذاسد هضتَس هستلضم تشًاهِسيضي ٍ ارشاي تشسسي اروالي
تِ گًَِاي است مِ اص ًثَد ّش گًَِ تغشيف تااّويت دس غَستْاي هالي ،اطويٌاًي هغذٍد تِ دست آيذ .تشسسي اروالي ،اساساً ضاهل پش ٍرَ اص ماسمٌاى ضشمت ٍ
تناسگيشي سٍضْاي تغليلي ًسثت تِ اطاؾات هالي است .داهٌِ تشسسي اروالي توشاتة هغذٍدتش اص سسيذگيْاي هٌطثق تش استاًذاسدّاي عساتشسي است مِ ّذف
آى ،اغْاسًػش عش ِاي دستاسُ غَستْاي هالي تِ ؾٌَاى يل هزوَؾِ ٍاعذ است ٍ اص اييسٍ ،ايي هَسسِ ًيض صٌيي ًػش عش ِاي اغْاس ًويمٌذ.
تشاسا تشسسي اروالي اًزام ضذُ ،ايي هَسسِ تِ هَاسدي مِ عامي اص ؾذم اسائِ هطلَب غَستْاي هالي يادضذُ دس تاال ،اص توام رٌثِّاي تااّويت ،طثق
استاًذاسدّاي عساتذاسي تاضذ ،تشخَسد ًنشدُ است.
تاریخ

















ًوًَِ ...

حسابزسی

هَسسِ



پيوست 0
نمونههايی از گسارشهای تعديل شده بررسی اجمالی صورتهای مالی

ًطاًی)

(حاٍی

حسابزسی

هَسسِ

سزبزگ


نظر مشروط ،به دليل انحراف از استانداردهای حسابداری
هستقل 

حسابزس

اجوالی

بزرسی

گشارش

بِ :


تشاصًاهِ ضشمت ًوًَِ دس تاسيخ  31ضْشيَس ×× ٍ 13غَستْاي سَد ٍ صياى ٍ رشياى ٍرَُ ًقذ آى تشاي سال هالي هٌتْي تِ تاسيخ هضتَس ّوشاُ تا يادداضتْاي
تَضيغي  1تا  ...مِ تَسط ّياتهذيشُ تْيِ ٍتاييذضذُ ،هَسد تشسسي اروالي ايي هَسسِ قشاس گش تِ است .هسلَليت غَستْاي هالي ،تا ّياتهذيشُ ضشمت ٍ
هسلَليت ايي هَسسِ ،غذٍس گضاسش دستاسُ غَستْاي هالي هضتَس تشاسا تشسسي اروالي اًزام ضذُ ،است.
تشسسي اروالي ايي هَسسِ تشاسا استاًذاسد ”تشسسي اروالي غَستْاي هالي“ اًزام گش تِ است .سؾايت استاًذاسد هضتَس هستلضم تشًاهِسيضي ٍ ارشاي تشسسي اروالي
تِ گًَِاي است مِ اص ًثَد ّش گًَِ تغشيف تا اّويت دس غَستْاي هالي ،اطويٌاًي هغذٍد تِ دست آيذ .تشسسي اروالي ،اساساً ضاهل پش ٍرَ اص ماسمٌاى ضشمت ٍ
تناسگيشي سٍضْاي تغليلي ًسثت تِ اطاؾات هالي است .داهٌِ تشسسي اروالي توشاتة هغذٍدتش اص سسيذگيْاي هٌطثق تش استاًذاسدّاي عساتشسي است مِ ّذف
آى ،اغْاسًػش عش ِاي دستاسُ غَستْاي هالي تِ ؾٌَاى يل هزوَؾِ ٍاعذ است ٍ اص اييسٍ ،ايي هَسسِ ًيض صٌيي ًػش عش ِاي اغْاس ًويمٌذ.
تٌا تِ اغْاس هذيشيت ،هَرَدي هَاد ٍ ماالي ضشمت تِ تْاي توام ضذُ دس غَستْاي هالي هٌؿنس ضذُ مِ تيص اص اسصش تاصاس آًْاست .هغاسثات هذيشيت مِ تَسط ايي
هَسسِ ًيض تشسسي اروالي ضذُ استً ،طاى هيدّذ دس غَست اؾوال قاؾذُ اقل تْاي توامضذُ ٍ اسصش تاصاس ،دس سؾايت استاًذاسدّاي عساتذاسي ،هَرَدي هَاد ٍ ماال
هثلغ  ...هيليَى سيال ٍ سَد خالع ،هثلغ  ...هيليَى سيال ماّص هييا ت.
تشاسا تشسسي اروالي اًزام ضذُ ،تِ استخٌاي آحاس هَسد هطشٍط دس تاال ،ايي هَسسِ تِ هَاسدي مِ عامي اص ؾذم اسائِ هطلَب غَستْاي هالي ياد ضذُ دس تاال اص
توام رٌثِّاي تااّويت ،طثق استاًذاسدّاي عساتذاسي تاضذ ،تشخَسد ًنشدُ است.
تاریخ
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ًوًَِ ...

حسابزسی

هَسسِ



استاندارد بررسی اجمالی 0022
بررسی اجمالی صورتهای مالی
ًطاًی)

(حاٍی

حسابزسی

َسسِ

سزبزگه


نظر مردود ،به دليل انحراف از استانداردهای حسابداری
هستقل 

حسابزس 

اجوالی

بزرسی

ش
گشار 
بِ :


تشاصًاهِ ضشمت ًوًَِ دس تاسيخ  31ضْشيَس ×× ٍ 13غَستْاي سَد ٍ صياى ٍ رشياى ٍرَُ ًقذ آى تشاي سال هالي هٌتْي تِ تاسيخ هضتَس ّوشاُ تا يادداضتْاي
تَضيغي  1تا  ...مِ تَسط ّياتهذيشُ تْيِ ٍ تاييذضذُ ،هَسد تشسسي اروالي ايي هَسسِ قشاس گش تِ است .هسلَليت غَستْاي هالي ،تا ّياتهذيشُ ضشمت
ٍ هسلَليت ايي هَسسِ  ،غذٍس گضاسش دستاسُ غَستْاي هالي تشاسا تشسسي اروالي اًزام ضذُ ،است.
تشسسي اروالي ايي هَسسِ تشاسا استاًذاسد ”تشسسي اروالي غَستْاي هالي“ اًزام گش تِ است .سؾايت استاًذاسد هضتَس هستلضم تشًاهِسيضي ٍ ارشاي تشسسي اروالي
تِ گًَِاي است مِ اص ًثَد ّش گًَِ تغشيف تا اّويت دس غَستْاي هالي ،اطويٌاًي هغذٍد تِ دست آيذ .تشسسياروالي ،اساساً ضاهل پش ٍرَ اص ماسمٌاى ضشمت ٍ
تناسگيشي سٍضْاي تغليلي ًسثت تِ اطاؾات هالي است .داهٌِ تشسسي اروالي توشاتة هغذٍدتش اص سسيذگيْاي هٌطثق تش استاًذاسدّاي عساتشسي است مِ ّذف
آى ،اغْاسًػش عش ِاي دستاسُ غَستْاي هالي تِ ؾٌَاى يل هزوَؾِ ٍاعذ است ٍ اصاييسٍ ،ايي هَسسِ ًيض صٌيي ًػش عش ِاي اغْاس ًويمٌذ.
ّواىگًَِ مِ دس يادداضت تَضيغي ضواسُ ×× ّوشاُ غَستْاي هالي تطشيظ ضذُ است ،ضشمت ًوًَِ آحاس ًاضي اص قشاسداد اراسُ تِ ضشر توليل داساييْاي
حاتت خَد سا دس غَستْاي هالي پيَست هٌػَس ًنشدُ است .صٌاًضِ ايي آحاس دس سؾايت استاًذاسدّاي عساتذاسي تِ عساب گش تِ هيضذ ،داساييْاي حاتت هؿادل
هثلغ  ...هيليَى سيال ٍ تذّيْاي تلٌذ هذت هؿادل هثلغ  ...هيليَى سيال ا ضايص ٍ سَد اًثاضتِ هؿادل هثلغ  ...هيليَى سيال ٍ سَد خالع سال ًيض هؿادل هثلغ  ...هيليَى
سيال ماّص هييا ت.
تشاسا تشسسي اروالي اًزام ضذُ ،تِ دليل آحاس اساسي هَضَؼ هٌذسد دس تٌذ تاال ،غَستْاي هالي هَسد تشسسيٍ ،ضؿيت هالي ضشمت ًوًَِ دس تاسيخ 31
ضْشيَس ××ً ٍ 13تايذ ؾوليات ٍ رشياى ٍرَُ ًقذ آى سا تشاي سال هالي هٌتْي تِ تاسيخ هضتَس طثق استاًذاسدّاي عساتذاسي تِ ًغَ هطلَب ًطاى ًويدّذ.
تاریخ
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ًوًَِ...

حسابزسی

هَسسِ



