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 كلیات

 دامنه كبربرد
ّابی اٍل زٍرُ،   است. هبًسُ ضسُ هغزحٌّگبم اًجبم حسبثزسی ًرستیي، ّبی اٍل زٍرُ  ثب اٍل هبًسُ ارتجبط زرزر ایي استبًسارز، هسئَلیتْبی حسبثزس  .5

ِ   ثبضس وِ زر اثتسای هبلی، ضبهل هَضَػبت هستلشم افطب هبًٌس ثسّیْبی احتوبلی ٍ تؼْسات ًیش هی هجبلغ غَرتْبی ثز ػالٍُ اًاس. زر   زٍرُ ٍجاَز زاضات
 9112ضاَز. اساتبًسارز    گزفتاِ های   ثىبرًیش   7515هبت ٍ رٌّوَزّبی استبًسارز ای است، الشا هبلی ضبهل اعالػبت هبلی همبیسِ وِ غَرتْبی هَارزی

 ضزٍع حسبثزسی ًرستیي است. اس لجلضبهل الشاهبت ٍ رٌّوَزّبی ثیطتزی زرذػَظ الساهبت 

 تبریخ اجرا
 االجزاست. ضَز، السم ع هیآى ضزٍ اس پسٍ  5991 هبلی وِ زٍرُ هبلی آًْب اس اٍل فزٍرزیي ایي استبًسارز ثزای حسبثزسی غَرتْبی . 2

 هذف
 ّبی اٍل زٍرُ، وست ضَاّس حسبثزسی وبفی ٍ هٌبست زرذػَظ هَارز سیز است: ثب هبًسُ ارتجبط زرّسف حسبثزس زر حسبثزسی ًرستیي  . 9

 ٍ جبری زاضتِ ثبضس یب ذیز، هبلی زٍرُ ّبی اٍل زٍرُ حبٍی تحزیفْبیی است وِ اثز ثباّویتی ثز غَرتْبی آیب هبًسُ ا الف

ُ  هاَرز ّابی حسابثساری هٌبسات     آیب رٍیِ ا ة ِ ّابی اٍل زٍرُ،   زر تؼیایي هبًاسُ   اساتفبز هابلی   غاَرت یىٌَاذات زر تْیاِ غاَرتْبی     ثا
ِ     است یب ذیز، ٍ ایٌىِ آیب تغییز زر رٍیِ ضسُ گزفتِ ثىبرجبری  زٍرُ زرساتی زر   ّبی حسبثساری، عجاك اساتبًسارزّبی حسابثساری ثا

 است یب ذیز. ضسُ افطبت ارائِ ٍ هٌبس ًحَ ثِحسبثْب هٌظَر، ٍ 

 تعاریف
 است: رفتِ ثىبرثزای آًْب  ضسُ هطرعزر ایي استبًسارز، اغغالحبت سیز ثب هؼبًی  . 4

ـ  ا الف تجابری را حسبثزسای واززُ ٍ حسابثزس فؼلای،       هبلی زٍرُ لجل ٍاحاس  حسبثزسی زیگزی وِ غَرتْبی 9هؤسسِ حسابرس قبلی 
 جبیگشیي آى ضسُ است.

 اًجبم یه وبر حسبثزسی زر ضزایغی وِ: ـ نخستینحسابرسی  ا ة
 هبلی زٍرُ لجل حسبثزسی ًطسُ ثبضس، یب غَرتْبی . 5
 ضسُ ثبضس. هبلی زٍرُ لجل تَسظ حسبثزس لجلی، حسبثزسی غَرتْبی . 2

ّابی پبیابى زٍرُ لجال     هبًاسُ  ثاز   ّبی اٍل زٍرُ هجتٌای  هبًسُ حسبثْبیی وِ زر اثتسای زٍرُ ٍجَز زاضتِ است. هبًسُ ـ  های اول دوره مانذه ا ح
ِ    ثبضس ٍ آثبر هؼبهالت ٍ سبیز رٍیاسازّبی زٍرُ  هی ِ  ثىابر ّابی حسابثساری    ّابی لجال ٍ رٍیا وٌاس.   زر زٍرُ لجال را هاٌؼىس های    ضاسُ  گزفتا

 تؼْسات. اًس، هبًٌس ثسّیْبی احتوبلی ٍ ّبیبٍل زٍرُ ّوچٌیي ضبهل هَضَػبت هستلشم افطبیی است وِ زر اثتسای زٍرُ ٍجَز زاضتِ هبًسُ

 السامات

 روضهبی حسببرسي

 هبی اول دوره   مبنذه
ٍجاَز، ثازای وسات     غَرت زرهبلی را،  ٍجَز، ٍ گشارش حسبثزس لجلی زرثبرُ آى غَرتْبی غَرت زرهبلی،  حسبثزس ثبیس آذزیي غَرتْبی . 1

 زٍرُ، ضبهل هَارز افطب، هغبلؼِ وٌس. ّبی اٍل هبًسُ ثِ هزثَطاعالػبت 
هابلی   ّبی اٍل زٍرُ حبٍی تحزیفْبیی است وِ اثز ثاباّویتی ثاز غاَرتْبی    اّس حسبثزسی وبفی ٍ هٌبسجی را زرثبرُ ایٌىِ آیب هبًسُحسبثزس ثبیس ضَ . 6

 (2-ٍ ت 5-عزق سیز وست وٌس: )رن: ثٌسّبی ت جبری زاضتِ ثبضس یب ذیز، اس زٍرُ
 ضسُ است یب ذیز، همتضی، تجسیس ارائِ هَارز زرهٌتمل یب  جبری زرستی ثِ زٍرُ ّبی پبیبى زٍرُ لجل ثِ تؼییي ایٌىِ آیب هبًسُ ا الف

 ّبی حسبثساری هٌبسجی ثَزُ است یب ذیز، ٍ ّبی اٍل زٍرُ، ًتیجِ ثىبرگیزی رٍیِ تؼییي ایٌىِ آیب هبًسُ ا ة
 (7-تب ت 9-اًجبم یه یب چٌس هَرز سیز: )رن: ثٌسّبی ت ا ح

ُ اسات، ثزرسای وبرثزگْابی حسابثزس لجلای ثازای وسات ضاَاّس         ضاس  هابلی زٍرُ لجال حسبثزسای    زر هَارزی واِ غاَرتْبی   . 5
 زٍرُ، ّبی اٍل زرذػَظ هبًسُ

 وٌس یب ذیز، یب ّبی اٍل زٍرُ فزاّن هی هبًسُ هَرز زری را هزثَعجبری، ضَاّس  زر زٍرُ ضسُ اجزاارسیبثی ایٌىِ آیب رٍضْبی حسبثزسی  . 2
 اٍل زٍرُ. ّبی بًسُاجزای رٍضْبی حسبثزسی ذبظ ثزای وست ضَاّس زرذػَظ ه . 9

                                                                                                                                                                            
 

 ”ای اعالػبت همبیسِ”، 751استبًسارز حسبثزسی  .5

 “(5992ضسُ  )تجسیسًظز هبلی غَرتْبیریشی حسبثزسی  ثزًبهِ”، 911استبًسارز حسبثزسی  .2

 6، ثٌس “ثرطی ٍ ذسهبت هزتجظ یٌبىوٌٌسُ ذسهبت حسبثزسی، سبیز ذسهبت اعو ویفیت زر هؤسسبت ارائِ وٌتزل”، 5استبًسارز وٌتزل ویفیت  .9
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هابلی   تَاًاس اثاز ثاباّویتی ثاز غاَرتْبی      ّبی اٍل زٍرُ حبٍی تحزیفْبیی است واِ های   تَسظ حسبثزس ًطبى زّس وِ هبًسُ ضسُ وستاگز ضَاّس  . 7
ْ             زٍرُ هابلی   بیجبری زاضتِ ثبضس، حسبثزس ثبیس رٍضاْبی حسبثزسای السم ٍ هٌبسات ضازایظ هَجاَز را ثازای تؼیایي اثاز ایاي تحزیفْاب ثاز غاَرت
جبری ٍجَز زارًس، ثبیس ایاي تحزیفْاب را عجاك     هبلی زٍرُ جبری اجزا وٌس. اگز حسبثزس ثِ ایي ًتیجِ ثزسس وِ چٌیي تحزیفْبیی زر غَرتْبی زٍرُ

 رسبًی وٌس. اجزایی ٍ اروبى راّجزی اعالع ثِ سغح هٌبسجی اس هسیزاى 4115استبًسارز 
 هبی حسببذاری یکنواختي رویه

ّابی اٍل زٍرُ،   تؼیایي هبًاسُ   زر اساتفبزُ  ّبی حسبثساری هٌبست هاَرز  س ضَاّس حسبثزسی وبفی ٍ هٌبسجی را زرذػَظ ایٌىِ آیب رٍیِحسبثزس ثبی . 8
ُ  غَرت یىٌَاذت زر تْیِ غاَرتْبی  ثِ ِ  ثىابر جابری   هابلی زٍر ِ        ضاسُ  گزفتا ّابی حسابثساری عجاك     اسات یاب ذیاز، ٍ ایٌىاِ آیاب تغییاز زر رٍیا

 است یب ذیز، وست وٌس. ضسُ افطبهٌبست ارائِ ٍ  ًحَ ثِزرستی زر حسبثْب هٌظَر، ٍ  ِاستبًسارزّبی حسبثساری ث
 اطالعبت مربوط در گزارش حسببرس قبلي

ضسُ ارائِ وززُ ثبضس، حسابثزس ثبیاس    ضسُ ثبضس ٍ حسبثزس لجلی اظْبرًظز تؼسیل هبلی زٍرُ لجل تَسظ حسبثزس زیگزی حسبثزسی اگز غَرتْبی . 9
تؼسیل اظْبرًظز زر گشارش حسبثزس لجلی ضسُ است را زر ارسیبثی ذغزّابی تحزیاف ثباّویات زر     ثِ هٌجزتأثیز هَضَػی وِ  9512عجك استبًسارز 

 تَجِ لزار زّس. جبری هَرز هبلی زٍرُ غَرتْبی

 گيری و گزارضگری نتيجه

 هبی اول دوره   مبنذه
، حسات هاَرز،   7119ّبی اٍل زٍرُ وسات ًوبیاس، ثبیاس عجاك اساتبًسارز       بًسُاگز حسبثزس ًتَاًس ضَاّس حسبثزسی وبفی ٍ هٌبسجی را زرذػَظ ه . 51

 (8-اظْبرًظز هطزٍط یب ػسم اظْبرًظز ارائِ وٌس. )رن: ثٌس ت
جبری زارز ٍ اثز ایاي تحزیاف    هبلی زٍرُ ّبی اٍل زٍرُ حبٍی تحزیفی است وِ اثز ثباّویتی ثز غَرتْبی اگز حسبثزس ثِ ایي ًتیجِ ثزسس وِ هبًسُ . 55

 ، حست هَرز، اظْبرًظز هطزٍط یب هززٍز ارائِ وٌس.711هٌبست ارائِ یب افطب ًطسُ است، ثبیس عجك استبًسارز  ًحَ ثِزرستی اغالح ًگززیسُ، یب  ِث
 هبی حسببذاری یکنواختي رویه

 اگز حسبثزس ثِ ایي ًتیجِ ثزسس وِ: . 52
ِ  ًساجت غَرت یىٌَاذات   ثِبًسارزّبی حسبثساری زر زٍرُ جبری عجك است ضسُ گزفتِ ثىبرّبی حسبثساری  رٍیِ ا الف ُ  ثا ّابی اٍل   هبًاس

 ًطسُ است، یب گزفتِ ثىبرزٍرُ 
 هٌبست ارائِ یب افطب ًطسُ است، ًحَ ثِزرستی اػوبل یب  ّبی حسبثساری، عجك استبًسارزّبی حسبثساری ثِ تغییز زر رٍیِ ا ة

 ب هززٍز ارائِ وٌس.، حست هَرز، اظْبرًظز هطزٍط ی711حسبثزس ثبیس عجك استبًسارز 

 تعذیل اظهبرنظر در گزارش حسببرس قبلي
جبری ّوچٌابى هزثاَط ٍ    هبلی زٍرُ ضسُ ثبضس ٍ ایي تؼسیل، ثزای غَرتْبی هبلی زٍرُ لجل تؼسیل غَرتْبی ثِ ًسجتاگز اظْبرًظز حسبثزس لجلی  . 59

 (9-جبری تؼسیل وٌس. )رن: ثٌس ت هبلی زٍرُ غَرتْبی ثِ ًسجت، اظْبرًظز ذَز را 751ٍ  711ثباّویت ثبضس، حسبثزس ثبیس عجك استبًسارزّبی 
*** 

 توضیحات كاربردی

 روضهبی حسببرسي

 (6)رن: ثٌس عمومي  مالحظبت خبظ حسببرسي واحذهبی بخص
تَاًس اس حسبثزس لجلی وست وٌس، هحسٍزیتْبی لبًًَی یاب   زرذػَظ اعالػبتی وِ حسبثزس جبًطیي هی است هوىيػوَهی  زر ثرص .5-ت

ضاسُ اسات، زر    ػوَهی وِ لجالً تَسظ حسبثزس هٌترت لابًًَی حسبثزسای   ٍاحس ثرص مزراتی ٍجَز زاضتِ ثبضس. ثزای هثبل، اگز یهه
تَاًاس ثازای    ثِ وبرثزگْبی حسبثزسی یب سبیز اعالػبتی وِ حسبثزس هٌترت لبًًَی های  جبری ذػَغی ضسُ ثبضس، هیشاى زستزسی زٍرُ

ثَزى، هحسٍز ضسُ ثبضس. زر ضازایغی   لَاًیي یب همزرات هحزهبًِ ٍاسغِ ثِ است هوىين وٌس، حسبثزس جبًطیي زر ثرص ذػَغی فزاّ
عزیاك رٍضاْبی زیگاز وسات ضاَز ٍ       ضازٍرت یبثاس ضاَاّس حسبثزسای اس    اسات   ، هوىاي استرسبًیْبیی هحسٍز ضسُ  وِ چٌیي اعالع

 گیزز. لزار هی تَجِ هَرزبثزس زرغَرت هحسٍزیت زر وست ضَاّس حسبثزسی وبفی ٍ هٌبست، اثز آى ثز اظْبرًظز حس
ِ ػوَهی، اًجبم حسبثزسی زٍرُ جبری را ثِ یاه   چٌبًچِ حسبثزس هٌترت لبًًَی یه ٍاحس ثرص .2-ت حسبثزسای ثراص ذػَغای     هؤسسا

 ثازای چٌایي حابلتی، ایاي هَضاَع      حسبثزسی زیگزی ٍاگذار وززُ ثبضس، هؼواَالً زر  هؤسسِسپبری وٌس ٍ حسبثزسی زٍرُ لجل را ثِ  ثزٍى

                                                                                                                                                                            
 

 52ٍ  8، ثٌسّبی “زر حسبثزسی ضسُ ضٌبسبییارسیبثی تحزیفْبی ”، 411استبًسارز حسبثزسی  .5

 “ (5999ضسُ  تجبری ٍ هحیظ آى )تجسیسًظز عزیك ضٌبذت ٍاحس تطریع ٍ ارسیبثی ذغزّبی تحزیف ثباّویت اس”، 951استبًسارز حسبثزسی  .2

 “زر گشارش حسبثزس هستمل ضسُ تؼسیلاظْبرًظزّبی ”، 711 استبًسارز حسبثزسی .9
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ِ  ثبحبل،  ایي ضَز. ثب گزفتِ ًوی ًظز زرتغییز حسبثزس  ػٌَاى ثِثزس هٌترت لبًًَی، حسب ثاِ هبّیات لازارزازی واِ ثایي حسابثزس        تَجا
حسبثزسابى ثراص ذػَغای زر ایفابی      ًظاز  اس اسات  هوىاي اسات،   ضاسُ حسبثزسای ثراص ذػَغای هٌؼماس      هؤسسِهٌترت لبًًَی ٍ 

 گزفتِ ضَز ٍ ثٌبثزایي الشاهبت ایي استبًسارز وبرثزز زاضتِ ثبضس. ًظز زرًرستیي حسبثزسی  ػٌَاى ثِهسئَلیتْبیطبى، وبر حسبثزسی 

 ح(ا  6)رن: ثٌس هبی اول دوره  مبنذه
ّبی اٍل زٍرُ ثِ هَضَػبتی ًظیز  هبّیت ٍ هیشاى رٍضْبی حسبثزسی السم ثزای وست ضَاّس حسبثزسی وبفی ٍ هٌبست زرذػَظ هبًسُ .9-ت

 هَارز سیز ثستگی زارز:
 ِتجبری. ٍاحس استفبزُ هَرزّبی حسبثساری  رٍی 

 جبری. هبلی زٍرُ هبّیت هبًسُ حسبثْب، گزٍّْبی هؼبهالت ٍ هَارز افطب ٍ ذغزّبی تحزیف ثباّویت زر غَرتْبی 

 ُجبری. هبلی زٍرُ غَرتْبی ثِ ًسجتّبی اٍل زٍرُ  ػوسُ ثَزى هبًس 

 ضسُ است یب ذیز. ضسُ، آیب اظْبرًظز حسبثزس لجلی تؼسیل اگز حسبثزسیضسُ است یب ذیز، ٍ  هبلی زٍرُ لجل حسبثزسی ایٌىِ آیب غَرتْبی 

ثتَاًاس ثاب ثزرسای وبرثزگْابی      اسات  هوىاي ضاسُ ثبضاس، حسابثزس     هبلی زٍرُ لجل تَسظ حسبثزس لجلی، حسبثزسای  چٌبًچِ غَرتْبی .4-ت
یٌىِ آیب ثزرسی وبرثزگْبی حسابثزس  آٍرز. ا زست ثِّبی اٍل زٍرُ  حسبثزس لجلی، ضَاّس حسبثزسی وبفی ٍ هٌبست زرذػَظ هبًسُ

 ای ٍ استمالل حسبثزس لجلی ثستگی زارز. وٌس یب ذیز، ثِ غالحیت حزفِ لجلی، ضَاّس حسبثزسی وبفی ٍ هٌبست فزاّن هی
 است. ضسُ ارائِای، رٌّوَزّبیی زرذػَظ ارتجبط حسبثزس جبًطیي ثب حسبثزس لجلی  الشاهبت آییي رفتبر حزفِ زر .1-ت
ُ  حسبثزسای ثزذای ضاَاّس    .6-ت عزیااك اجازای رٍضاْبی حسبثزساای    اس اسات  هوىاي ّابی اٍل زٍرُ زاراییْاب ٍ ثااسّیْبی جابری     زرثاابرُ هبًاس

جبری، ثزذی ضاَاّس   جبری وست ضَز. ثزای هثبل، ٍغَل حسبثْبی زریبفتٌی ٍ پززاذت حسبثْبی پززاذتٌی اٍل زٍرُ، عی زٍرُ زٍرُ
ٍجاَز،   ایاي  وٌس. ثاب  ٍ ارسضیبثی الالم زر اثتسای زٍرُ فزاّن هی ثَزى وبهلحمَق ٍ تؼْسات،  حسبثزسی را زرذػَظ ازػبّبی ٍجَز،

، ضاَاّس حسبثزسای   وابال  ٍ هَازجبری زرذػَظ هبًسُ پبیبى زٍرُ هَجَزی  ، رٍضْبی حسبثزسی زٍرُوبال ٍ هَازهَجَزی  هَرز زر
اجازای رٍضاْبی حسبثزسای ثیطاتزی ضازٍرت       است هوىيبثزایي، وٌس. ثٌ اًسوی را زرذػَظ هبًسُ اٍل زٍرُ ایي هَجَزیْب فزاّن هی

 ضَاّس حسبثزسی وبفی ٍ هٌبسجی فزاّن وٌس: است هوىيیبثس، ٍ اًجبم یه یب چٌس هَرز سیز ًیش 

  عی زٍرُ جبری ٍ تغجیك آى ثب همبزیز هَجَزی هَاز ٍ وبالی اٍل زٍرُ. وبال ٍ هَازًظبرت ثز ضوبرش هَجَزی 

 رثبرُ ارسضیبثی الالم هَجَزی هَاز ٍ وبالی اٍل زٍرُ.اجزای رٍضْبی حسبثزسی ز 

 .اجزای رٍضْبی حسبثزسی زرثبرُ سَز ًبذبلع ٍ اًمغبع سهبًی 

ِ  .7-ت گااذاریْب ٍ ثااسّیْبی ثلٌسهااست،  ثزذاای ضااَاّس حسبثزساای زرثاابرُ زاراییْااب ٍ ثااسّیْبی دیزجاابری هبًٌااس زاراییْاابی ثبثاات هطااَْز، ساازهبی
ثزذای اس حسابثْب ًظیاز     هَرز زرآیس.  زست ثِّبی اٍل زٍرُ  هبًسُ ثِ هزثَطسبثساری ٍ سبیز اعالػبت عزیك آسهَى سَاثك ح اس است هوىي

عزیاك   ّابی اٍل زٍرُ را اس  ثتَاًاس ثزذای ضاَاّس حسبثزسای زرذػاَظ هبًاسُ       است هوىيگذاریْب، حسبثزس  ثسّیْبی ثلٌسهست ٍ سزهبیِ
 ًیبس ثبضس وِ حسبثزس رٍضْبی حسبثزسی ثیطتزی را اجزا وٌس. است هوىي زریبفت تأییسیِ اس اضربظ ثبلث وست وٌس. زر سبیز هَارز،

 گيری و گزارضگری نتيجه

 (51)رن: ثٌس هبی اول دوره  مبنذه
 ثااِ ًسااجتتؼااسیل اظْاابرًظز حساابثزس  ثااِ هٌجااز اساات هوىااي، الشاهاابت ٍ رٌّوَزّاابیی زرذػااَظ ضاازایغی وااِ 711زر اسااتبًسارز  .8-ت

واِ اظْابرًظز حسابثزس تؼاسیل      آى ضازایظ، ٍ هحتاَای گاشارش حسابثزس زر هاَارزی      ثاب  هتٌبستز هبلی ضَز، ًَع اظْبرًظ غَرتْبی
 اسات  هوىاي ّبی اٍل زٍرُ  است. هحسٍزیت حسبثزس زر وست ضَاّس حسبثزسی وبفی ٍ هٌبست زرذػَظ هبًسُ ضسُ ارائِضَز،  هی

 ضسُ سیز زر گشارش حسبثزس ضَز: اس اظْبرًظزّبی تؼسیل ارائِ یىی ثِ هٌجز
 ضزایظ هَجَز، یب ثب هتٌبستاظْبرًظز هطزٍط یب ػسم اظْبرًظز،  ا فال

ِ  ًساجت هاَرز،   اظْبرًظز هطزٍط یب ػسم اظْبرًظز، حست ا ة ًماسی، ٍ   لاشٍم، زرذػاَظ جزیبًْابی    غاَرت  زرػولىازز هابلی ٍ    ثا
 وبر هٌغ ضسُ ثبضس. اس ایيلبًَى یب همزرات  هَجت ثِهبلی، هگز زر هَارزی وِ حسبثزس  ٍضؼیت ثِ ًسجتاظْبرًظز تؼسیل ًطسُ 
 است. ضسُ ارائِاس گشارش حسبثزس  ای زر پیَست ایي استبًسارز، ًوًَِ

 (59)رن: ثٌس تعذیل اظهبرنظر در گزارش حسببرس قبلي 
ُ  ثاِ غاَرتْبی   ثازای اظْابرًظز ًساجت    است هوىيثزذی ضزایظ، هجبًی تؼسیل اظْبرًظز حسبثزس لجلی  زر .9-ت جابری، هزثاَط ٍ    هابلی زٍر

ٌّگبهی رخ زّس وِ، ثزای هثبل، هحاسٍزیت زر زاهٌاِ رسایسگی واِ زر زٍرُ لجال ٍجاَز زاضاتِ         است هوىياّویت ًجبضس. ایي حبلت ثب
 جبری ثزعزف ضسُ ثبضس. است، زر زٍرُ
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 (8-)رن: ثٌس ت پیوست

 مالي صورتهای به نسبتشذه  ای از گسارش حسابرس با اظهارنظر تعذیل نمونه
 

 مثبل:
 ة ضبهل هَارز سیز است: -8-زر ثٌس تضزایظ تَغیف ضسُ 

  حسبثزس ثز ضوبرش هَجَزی هَاز ٍ وبال زر اثتسای زٍرُ ًظبرت ًساضتِ است ٍ ًتَاًستِ است ضَاّس حسبثزسی وبفی ٍ هٌبست زرذػَظ
 ّبی اٍل زٍرُ هَجَزی هَاز ٍ وبال وست وٌس. هبًسُ

 وبال ٍ هَازّبی اٍل زٍرُ هَجَزی  ی ٍ هٌبست زرذػَظ هبًسُضَز وِ آثبر احتوبلی هحسٍزیت زر وست ضَاّس حسبثزسی وبف فزؼ هی ،
 تجبری، ثباّویت ٍلی دیز فزاگیز ثبضس. ًمسی ٍاحس ثزای ػولىزز هبلی ٍ جزیبًْبی

 است. ضسُ ارائًِحَ هغلَة  ثِهبلی زر پبیبى سبل هبلی  ٍضؼیت 

  هبلی، هٌبست است. ٍضؼیت ثِ ًسجتًطسُ  ظْبرًظز تؼسیلًمسی، ٍ ا ػولىزز هبلی ٍ جزیبًْبی ثِ ًسجتزر ایي ضزایظ، اظْبرًظز هطزٍط 
 

 گزارش حسببرس مستقل

 ثِ هجوغ ػوَهی ػبزی غبحجبى سْبم ضزوت ًوًَِ )سْبهی ػبم(

 گزارش نسبت به صورتهبی مبلي

سیبى جبهغ ٍ جزیبى ٍجَُ  ٍ غَرتْبی سَز ٍ سیبى، سَز ٍ 59×5اسفٌس هبُ  29ػبم( ضبهل تزاسًبهِ ثِ تبرید  غَرتْبی هبلی ضزوت ًوًَِ )سْبهی
 تب ... تَسظ ایي هؤسسِ، حسبثزسی ضسُ است. 5ًمس ثزای سبل هبلی هٌتْی ثِ تبرید هشثَر، ٍ یبززاضتْبی تَضیحی 

 قببل صورتهبی مبلي مذیره در مسئوليت هيئت

سئَلیت ضبهل عزاحی، اػوبل ٍ حفظ وٌتزلْبی هسیزُ ضزوت است؛ ایي ه هسئَلیت تْیِ غَرتْبی هبلی یبز ضسُ عجك استبًسارزّبی حسبثساری، ثب ّیئت
 اس تملت یب اضتجبُ ثبضس. ای وِ ایي غَرتْب ػبری اس تحزیف ثباّویت ًبضی گًَِ زاذلی هزثَط ثِ تْیِ غَرتْبی هبلی است ثِ

 مسئوليت حسببرس

تبًسارزّبی حسبثزسی است. استبًسارزّبی هسئَلیت ایي هؤسسِ، اظْبرًظز ًسجت ثِ غَرتْبی هبلی یبز ضسُ ثزاسبس حسبثزسی اًجبم ضسُ عجك اس
ریشی ٍ اجزا وٌس وِ اس ًجَز تحزیف  ای ثزًبهِ گًَِ ای را رػبیت ٍ حسبثزسی را ثِ رفتبر حزفِ وٌس ایي هؤسسِ الشاهبت آییي هشثَر ایجبة هی

 ثباّویت زر غَرتْبی هبلی، اعویٌبى هؼمَل وست ضَز.

حسبثزسی زرثبرُ هجبلغ ٍ زیگز اعالػبت افطب ضسُ زر غَرتْبی هبلی است. اًتربة رٍضْبی حسبثزسی ضبهل اجزای رٍضْبیی ثزای وست ضَاّس 
اس تملت یب اضتجبُ، ثستگی زارز. ثزای ارسیبثی ایي  جولِ ارسیبثی ذغزّبی تحزیف ثباّویت غَرتْبی هبلی ًبضی حسبثزسی، ثِ لضبٍت حسبثزس، اس

ًِ ثِ لػس اظْبرًظز  هٌظَر عزاحی رٍضْبی حسبثزسی هٌبست ضزایظ هَجَز، ٍ تْبی هبلی ثِذغزّب، وٌتزلْبی زاذلی هزثَط ثِ تْیِ ٍ ارائِ غَر
ّبی حسبثساری استفبزُ ضسُ  ضَز. حسبثزسی ّوچٌیي ضبهل ارسیبثی هٌبست ثَزى رٍیِ ًسجت ثِ اثزثرطی وٌتزلْبی زاذلی ٍاحس تجبری، ثزرسی هی

 هسیزُ ٍ ًیش ارسیبثی ولیت ارائِ غَرتْبی هبلی است. تّبی حسبثساری اًجبم ضسُ تَسظ ّیئثزاٍرزٍ هؼمَل ثَزى 
ػولىزز هبلی ٍ  ثِ ًسجتهبلی، ٍ اظْبرًظز هطزٍط  ٍضؼیت ثِ ًسجتایي هؤسسِ اػتمابز زارز وِ ضَاّس حسبثزسی وست ضسُ، ثزای اظْبرًظز 

 جزیبًْبی ًمسی وبفی ٍ هٌبسات است.

 ی نقذیعملکرد مبلي و جریبنهب به نسبتمببني اظهبرنظر مطروط 

ی اٍل سبل هبلی ًظبرت وبال ٍ هَازضوبرش هَجَزی  حسبثزس ضزوت اًتربة ضسُ ٍ ثٌبثزایي ثز ػٌَاى ثِ، 59×5ذززازهبُ  95زر  هؤسسِایي 
، 59×1اسفٌسهبُ  29زر  وبال ٍ هَازهمبزیز هَجَزی  ثِ ًسجتًتَاًستِ است ثب اجزای سبیز رٍضْبی حسبثزسی، ذَز را  هؤسسًِساضتِ است. ایي 

ًتَاًستِ است تؼسیالتی  هؤسسِاست، ایي  هؤثزًمسی  هَجَزی هَاز ٍ وبالی اٍل زٍرُ زر تؼییي ػولىزز هبلی ٍ جزیبًْبی وِ آًجب اسهتمبػس وٌس. 
 اس فؼبلیتْبی ػولیبتی ضزٍری ثبضس، تؼییي وٌس. ًمسی ًبضی سَز ذبلع ٍ ذبلع جزیبًْبی هَرز زررا وِ هوىي ثَز 



 015استانذارد حسابرسي 

 های اول دوره مانذه ـ  حسابرسي نخستین

 (5991ضسُ  )تجسیسًظز

6 

 مبليوضعيت  به نسبتاظهبرنظر 

ّبی ثباّویت،  جٌجِ توبم اس، 59×5اسفٌسهبُ  29ػبم( را زر تبرید  هبلی ضزوت ًوًَِ )سْبهی ضسُ زر ثبال، ٍضؼیت ، تزاسًبهِ یبزهؤسسِایي  ًظز ثِ
 زّس. هغلَة ًطبى هی ًحَ ثِعجك استبًسارزّبی حسبثساری، 

 عملکرد مبلي و جریبنهبی نقذی به نسبتاظهبرنظر مطروط 

استثٌبی آثبر احتوبلی هَرز هٌسرج زر ثٌس هجبًی اظْبرًظز هطزٍط، غَرتْبی سَز ٍ سیبى ٍ سَز ٍ سیبى جبهغ ٍ غَرت  ، ثِسسِهؤایي  ًظز ثِ
، 59×5اسفٌسهبُ  29ثِ  هبلی هٌتْی ػبم( را ثزای سبل ضسُ زر ثبال، ػولىزز هبلی ٍ جزیبًْبی ًمسی ضزوت ًوًَِ )سْبهی یبز ًمس ٍجَُجزیبى 

 زّس. هغلَة ًطبى هی ًحَ ثِثباّویت، عجك استبًسارزّبی حسبثساری،  ّبی جٌجِ توبم اس

 سبیر بنذهبی توضيحي

، تَسظ حسبثزس زیگزی، هَرز حسبثزسی لزار گزفتِ ٍ زر 59×1اسفٌسهبُ  29ثِ  هبلی هٌتْی ػبم( ثزای سبل هبلی ضزوت ًوًَِ )سْبهی غَرتْبی
 است. ضسُ ارائِهبلی اظْبرًظز تؼسیل ًطسُ  ْبیغَرت ثِ ًسجت هؤسسِآى  59×5ذززازهبُ  95گشارش هَرخ 

 سبیر الزامبت قبنوني و مقرراتي مورد درگزارش 

 ثِ هبّیت زیگز هسئَلیتْبی گشارضگزی حسبثزس، هتفبٍت ذَاّس ثَز.[ تَجِ ثب]ضىل ٍ هحتَای ایي لسوت اس گشارش حسبثزس 
 ]اهضبی حسبثزس[

 ]تبرید گشارش حسبثزس[
 تَاًس زرج ضَز[ هؤسسِ حسبثزسی ًیش هیزر سزثزي  -]ًطبًی حسبثزس

 


