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2اصول حسابرسی 

دکتر زینب بارانی: مدرس



مقدمه



2حسابرسی 

( :AAA)آمریکا حسابدارانبر اساس نظر انجمن حسابرسیتعریف 
هتجعلمیو(باقائده)سیستماتیک،منظماستفرآیندیحسابرسی
وهاتفعالیبهمربوطادعاهایدربارهشواهدبیطرفانهارزیابیوگردآوری

پیشازمعیارهایباادعاهااینانطباقدرجهتعییناقتصادی،بمنظوروقایع
ذینفعافرادبهآننتایجگزارشوشدهتعیین



2حسابرسی 

عوامل توجیه کننده تقاضا برای خدمات حسابرسی
اطالعاتکنندگاناستفادهو(مدیران)کنندگانتهیهبینمنافعتضاد-1
اطالعاتبهکنندگاناستفادهمستقیمدسترسیعدم-2
مالیصورتهایپیچیدگی-3
اقتصادیپیامدهایوهافعالیتگستردگیوتنوع-4
(دولتیاوهابانک-شرکتهامجامعدستور)قانونیالزامات-5
مالیهایصورتاز(هاتحریفیااشتباه)آلودگیزدودن-6



تعریف حسابرس مستقل

راشرکتیکهایذینفعان،حسابدعوتبهکهاستمستقلفردی
وادهدقراررسیدگیموردشدهتعیینپیشازاستانداردهایبامطابق

.دنمایمیارائهقانونینهادهاییاوکنندگاندعوتبهراخودگزارش



تعریف بازرس قانونی

انتخابعمومیمجمعسویازتجارتقانونطبقکهاستفردی
هایرتصوبهنسبتحسابداریاستانداردهایوقوانینطبقوگردیده

.نمایدمینظراظهارمدیرههیاتفعالیتگزارشومالی



حسابرسیانواع

مالیهایصورتحسابرسی-1
رعایتحسابرسی-2
عملیاتیحسابرسی-3



حسابرسی صورت های مالی

هیهتنحوهمطابقتتعیینهدفحسابرسی،نوعایندر
زیان،وسودصورتترازنامه،)مالیهایصورت
(نقدوجوهجریانصورتوجامعزیانوسودصورت

ازانکنندگاستفادهواستحسابداریاستانداردهایبا
،اعتباردهندگانها،بانکگذاران،سرمایهمدیریت،آن

.باشندمیدولتیهایسازمانومالیتحلیلگران



حسابرسی رعایت

مالیتاطالعاانطباقمیزانبررسیبهرعایتحسابرسی
خشنامهبوهادستورالعملوضوابطشده،وضعقوانینبا
.پردازدمیها

مالیاتیمقاماتتوسطمالیاتیاظهارنامهرسیدگی
بازرسیادارهبازرسانتوسطهابانکرسیدگی
محاسباتدیوانحسابرسانهایرسیدگی



حسابرسی عملیاتی

ارزیابیکسیستماتیومنظمفرآیندازاستعبارتعملیاتیحسابرسی
میزان)یاثربخش،(منابعازاستفادهبهتریندرموفقیتمیزان)کارایی
ملیاتعاقتصادیصرفهو(شدهتعیینهایهدفبهرسیدندرموفقیت
ریتمدیبهعملیپیشنهادیباهمراهارزیابینتایجگزارشوسازمان
.باشدمیعملیاتبهبودجهت

نظورمبهسازمانازخاصیهایقسمتبررسیبهعملیاتیحسابرسی
استاندارددارایکهآندلیلبهوپردازدمیهاآنعملنحوهسنجش
باهمقایسدرباشد،نمیقانونیالزاماتومقرراتیاوشدهپذیرفته

کاربردمستلزمرعایت،حسابرسیومالیهایصورتحسابرسی
استبیشتریقضاوت



وظیفه حسابرسی چیست ؟

فرآیندنای.استمالیگزارشگریبهدهیاعتبارحسابرسیوظیفه
:شودمیانجاممرحلهدوانجامازپس

(رسیدگیدر)حسابرسیشواهدگردآوری-1
(هایافتهگزارش)حسابرسیگزارشاتارائه-2



استانداردهای حسابرسی چیست ؟

فرآیندجهتحسابرسیاساسیهایروشوبنیادیناصول
توسطگزارشارائهوحسابرسیانجامواستحسابرسی
گیردمیصورتفوقضوابطاساسبرحسابرسان



طبقه بندی استانداردهای حسابرسی

(حسابرسانفردیصالحیت)عمومیاستانداردهای-1
عملیاتیاجرایاستانداردهای-2
گزارشگریاستانداردهای-3



(صالحیت فردی حسابرسان)استانداردهای عمومی حسابرسی 

ویکافتجربه،(کارانجامازقبلدانشگاهیتحصیالت)صالحیتداشتن-1
صاحبکارمحیطازآگاهیومستمرآموزش

:رایاستقالل-2
(فکرینظرازواقعیاستقالل)باشدمستقل:الف
(جامعهنظراز)برسدنظربهمستقل:ب
وهارسیدگیدرشدهانجامکارهایدقیقبررسی)اییحرفهمراقبتاعمال-3

هارسیدگیافتادگیقلمازجلوگیری



استانداردهای اجرای عملیات 
بهبایدحسابرسیعملیات)کارکنانسرپرستیوکارکافیریزیبرنامه-1

قرارکافینظارتوسرپرستیتحتکارکنانوشدهریزیبرنامهمناسبوکافیمیزان
(.گیرند

زیریبرنامهبرای)داخلیهایکنترلساختارازکافیشناختکسب-2
شناختدبایاجراشود،بایدکههاییآزمونمیزانوبندیزماننوع،تعیینوحسابرسی

(گرددکسبداخلیکنترلساختارازکافی
راهازاناطمینقابلوکافیشواهدباید)اطمینانقابلوکافیشواهدکسب-3

(گرددکسبهاتاییدیهو،بازرسیعینیمشاهده



استانداردهای گزارشگری

گزارش)مالیصورتهاینبودنیابودنحسابداریاستانداردهایطبق-1
سابداریحاستانداردهایطبقمالیهایصورتآیاکهکندتصریحبایدحسابرسی

(خیریااستشدهتهیه
آندرکهراشرایطیبایدگزارش)یکنواختیرعایتعدممواردتعیین-2

(نمایدمشخصنشده،رعایتقبلدورهبهنسبتحسابداریاستانداردهای
تصوردرشدهافشااطالعات)مالیصورتهایدراطالعاتکافیافشای-3

(میشودتلقیکافیمنطقامالیهای
گزارش)نظراظهارعدمیامالیصورتهایکلیتدربارهنظراظهار-4

یانگربیاباشدمالیهایصورتکلیتدرمورداظهارنظریکحاویبایدحسابرسی
(نیستپذیرامکاناظهارنظرکهباشدموضوعاین



2حسابرسی 



حسابرس





سیدگیرهایروشوکارهاتفصیلیحسابرسی،فهرستبرنامه
اهدخوانجامحسابرسیکارطولدرکهباشدمیحسابرسان

:استبخشدوشاملوشد

برنامه حسابرسی چیست و شامل چه بخش هایی می گردد ؟







:ایتـرازنـامهها از طریق رویکرد اثبات مانده حساب

در صورت  در این روش برای اثبات مانده حساب ها دارایی ها و بدهی 
:های مالی  از روش های مستقیم مانند  

 مشاهده عینی
  بازرسی
اسناد و شواهد ایجاد شده برون سازمانی
ها  تاییدیه
بررسی مدارک پرداخت و تسویه آنها استفاده می گردد



اییتغییرات در حقوق صاحبان سهام از دیدگاه فیشر اقتصاددان آمریک

تعاریفددارناپذیریانکارتفاوتاقتصادیسودباکهحسابداریسودبرخالف
شرفی.نداردزیادیتفاوتمی نامندحسابدارانآنچهباسرمایهازاقتصاددانان

راسودوزمانازلحظهیکدرثروتوجودراسرمایهامریکاییداناقتصاد
دوهسرمایبرایمی توانبنابراین.داندمیزمانطولدرخدماتیاثروتجریان
:شدقائلویژگی

(مانند یک سد )سرمایه یک منبع ثروت است
 مانند .)در آینده را دارا میباشد( سود)این منبع ثروت پتانسیل ایجاد منافع

(جریان رودخانه سد



:ها از طریق رویکرد سود و زیانیاثبات مانده حساب

در صورت های مالی  از در این روش برای اثبات مانده حساب ها دارایی ها و بدهی
:روش های زیر استفاده می گردد

(در حقوق صاحبان سهام استتغییرکه معرف )شناسایی درآمدها و هزینه ها : اول
نند  ما. مبلغ درآمد یا هزینه در یکی از حساب های دارایی و بدهیمتناظرتغییر : دوم

بستانکارانو بدهکارانتغییرات ایجاد شده در حساب 

:اثبات غیر  مستقیم  اقالم سود و زیانی
آمده در حساب دارایی ها و بدهی می بوجودروش از طریق تغییرات در این 

:توانند درآمدها ، بهای تمام شده و هزینه ها را اثبات کنند مثال 
مانده حساب های دریافتنی+ وجه نقد = درآمد 

وسود
زیان

ترازنامهترازنامه



:اقالم سود و زیانیمستقیم  اثبات 
یک قلم اثبات. آیدنمیاقالم سود و زیان مستقیم بدست حسابرسیتمام شواهد 

ا مستلزم رسیدگی به یک ی( بدهکارانمانند خالص ) عمده مندرج در ترازنامه 
می باشد  ( ممانند ذخیره م )صورت سود و زیان آیتمچندین 

آمده در حساب دارایی ها و بدهی می بوجودروش از طریق تغییرات این در 
:توانند درآمدها ، بهای تمام شده و هزینه ها را اثبات کنند مثال 

%(100)مذخیره م = هزینه مطالبات سوخت شده 

ترازنامهزیانوسود













اهداف کلی برنامه های حسابرسی

رهیاوداراییهرحسابرسیخاصهایهدفبهدستیابیبرای•
اکمححسابداریاستانداردهایوحسابرسیهایروشبایدبدهی

گیردقراراستفادهموردآنبر
دیموجوبهرسیدگیهایروشوحسابداریاستانداردبنابراین•

استمتفاوتکامالیکدیگرباکاالوموادموجودیبانقد





عواملی موثر بر شناخت حسابرس از 
محیط صاحبکار

اساسنامه  •
قوانین و مقررات حاکم بر شرکت  •
آیین نامه ها•
نوع فعالیت  •
نوع صنعت و جایگاه شرکت در آن•
دعاوی حقوقی بر علیه شرکت  •
میزان وابستگی به سایر شرکت ها•
قراردادهای خرید و فروش•
مدارک عمومی صاحبکار•
بررسی نامه مدیریت•
حسابرسیبررسی گزارش •
سطح فناوری اطالعات•
سهم از بازار شرکت•
وضعیت شرکت در بورس•
تعداد تجدید ارائه•





کنترل دفاتر کل و روزنامه 

کنترل خالصه اسناد ماهیانه با تراز آزمایشی کل در هر ماه
  کنترل خالصه اسناد با دفتر روزنامه
 کنترل انتقال صحیح ثبت ها از دفتر روزنامه به دفتر کل
کنترل تراز خالصه اسناد با تراز آزمایشی کامپیوتری
 ل قانونیکامپیوتری با دفاتر کآزمایشی کنترل  مانده حساب ها در تراز
 کنترل صحت محاسبات ریاضی جمع دفتر کل و روزنامه



حسابرسی دارایی ها

































حساب های دریافتنی تجاری و غیر تجاری

دریافتنیهایحساب
دریافتنی های تجاری 

دریافتنی های تجاری و سایر  
دریافتنی ها

اسناد دریافتنی

های دریافتنی حساب
دریافتنی های غیر تجاری 

اسناد دریافتنی

،تریانمشصاحبکارعلیهادعاهایبیانگردریافتنیهایحساب
بادلهمیاوکاال،خدماتمبادلهمورددراشخاصسایروکارکنان

.استنقدوجه
غیرایوعملیاتییهافعالیتانجامازناشیتواندمیادعااین

باشدبنگاهعملیاتی





شرح  نوع ادعا

افشا اف

محاسبات مح

افشا اف

ارزشیابی اش





فرم تاییدیه بدهکاران



فرم تاییدیه بدهکاران



Lappingکردنکاله به کاله 

نقدجوهوثبتدرتاخیرطریقازنقدوجوهکسریکتمانیعنیکردنکالهبهکاله•
شودیمبرداشتصندوقدارتوسطالفآقایازدریافتیوجوه.نقدوجوه،دریافتی

الفآقایحساببهبآقایازبعدیدریافتیو(گیردنمیصورتثبتی،نتیجهدر)
مانده.ودشنمیتسویهسوممشتریازدریافتتابآقایحسابگرددمیبستانکار

دادهنشانواقعازبیشنگرددجایگزینشدهسرقتمبلغزمانیکهتادریافتنیحسابهای
شدخواهد













آزمونهای محتوانمونه اهداف حسابرسی 
حسابهای دریافتنی اهداف حسابرسی دارایی ها مدیریتادعاهای

اخذ تاییدیه ثبت صحیح حسابهای 
دریافتنی داراییوجود و مالکیت وجود و رخداد

تطبیق فاکتور فروش با
حمل کاالاسناد

ثبت تمام حساب های 
دریافتنی کامل بودن کامل بودن

کنترل وضعیت اعتباری 
مشتری

ثبت حسابهای دریافتنی
به خالص ارزش بازیافتنی ارزشیابی دارایی ها

ارزشیابی
جدول سنی، صحت تهیه

کلمحاسبات،تطبیق با دفتر

وجود اسناد مثبته،کنترل 
ا محاسبات ریاضی و تطبیق ب

دفتر کل
صحت محاسبات ریاضی

جهت اخذ تاییدیه بانکی
گرو بودن ح دریافتنی مالیافشاء مناسب صورتهای افشاء صورتهای مالینحوه افشاءنحوه



Prepayment

















کاالی بین راهی



تعریف کاالی بین راهی

دورهپایانتاشده،اماخریداریکهمیشوداطالقکاالییبهراهیبینکاالی
بینیکاالآیااینکهتعیینبرای.استنگردیدهدریافتخریدارتوسطمالی
رادخریدادقرارشرایطخیر،بایدیاشودمنظورکاالموجودیجزءبایدراهی
.دادقراربررسیمورد



ثبت کاالی بین راهی

االیکبهنسبتدادقرارطرفینازهریکمسئولیتمعموالخریدقرارداددر
چنانچه.شودمیمشخصکاالمالکیتانتقالچگونگیومعاملهمورد

قالانتخریداربهفروشندهطرفازکاالمالکیتقانونیمزایایومخاطرات
شمارشدروثبتجاریدورهخریدعنوانبهبایدهاکاالباشد،اینگونهیافته

شوندمنظوردورهپایانهایموجودی



FREE ON BOARD(FOB)فوب -1متداول ترین شرایط قرار داد های خرید 

درکشتیهعرشرویفوب،کاالشرایططبق.باشدمیکشتیعرشهرویتحویلمعنیبهفوب
مزایاباهمراهکاالمالکیتوگردیدهتحویلخریداربهشدهذکرفروشدادقراردرکهبندری

زرسیباهایفوب،هزینهشرایططبق.یابدمیانتقالخریداربهفروشندهازآنمخاطراتو
هدهعبهصادراتپروانهمجوزصدوروبندیشمارش،بستهوگیریکاال،اندازهکیفیت

وقوقحومبدابندردربارگیریوبیمه،تخلیهحمل،حقکرایههایهزینهوبودهفروشنده
.استخریدارعهدهبهکاالورودمجوزاخذگمرکیعوارض



 COST AND FRIGHT(C&F)سی اند اف -2متداول ترین شرایط قرار داد های خرید 

حملنهاف،هزیاندسیشرایططبق.استحملکرایهبعالوهخریدبهایمعنایبهافاندسی
دربندرکاالتحویلازپسوبودهفروشندهعهدهبهشدهتعیینمقصدبندرتاکاال

نکته.دیابمیانتقالخریداربهفروشندهازآنمخاطراتومزایاباهمراهکاالمقصد،مالکیت
نههزیافزایشهرگونههمچنینوکاالشدن،مفقودخسارتخطرکهاستایناهمیتحائز
ونهگایندروبودهخریدارعهدهبهمبدابندردرکشتیعرشهبهکاالبارگیریازپس

شدنمفقودودیدگیآسیبازناشیاحتمالیخسارتجبرانمنظوربهموارد،خریدار
.کندمیبیمهخودهزینهبهشودمیخریداریافاندسیشرایطتحتکهراکاالهایی



(CIF)سی آی اف -3متداول ترین شرایط قرار داد های خرید 

Cost, Insurance and Freight

همانندسیفشرایط.استحملکرایهوبیمههزینهبعالوهخریدبهایمعنیبهسیف
قابلمدرراکاالاستموظففروشندهکهتفاوتاینباباشدمیافاندسیشرایط

االکمالکیت.بپردازدرابیمهحقوکندبیمهحملمدتطیشدنمفقودیاخسارت
ریدارخبهفروشندهازمقصدبندردرکاالتحویلازآن،پسمخاطراتومزایاباهمراه
.یابدمیانتقال



متداول ترین شرایط قرار داد های خرید 

تحویل در محل کارخانه-4

EX-WORKS

بهکارخانهمحلدرکاالحالتایندر
االکمالکیتوگردیدهتحویلخریدار

ازآنمخاطراتومزایاباهمراه
دیابمیانتقالخریداربهفروشنده

مانزدرفروشندهمسئولیتبنابراین.
انپایبهکارخانهمحلدرکاالتحویل
مخاطراتوهاهزینهکلیهورسیده
هدهعبهمقصدبهکاالرساندنازناشی

.استخریدار
رای  حسابرس باید قرارداد کاالی بین راهی را ب

احتساب یا عدم احتساب موجودی مواد و کاال
کنترل نماید





Tangible Fix Asset







:شوندمیمتقسیدستهچهاربهاستهالکمحاسبهبارابطهدرثابتهایارایید

.کنیمنمیمحاسبهاستهالکیآنبرایکه،ساختجریاندردارایی-1

دهنششروعازآنبرداریبهرهونشدهاستفادههنوزولیایمخریدهکهدارایی-2
.کنیمنمیمحاسبهاستهالکیهممورداینبرای،است

کنیممیناستفادهاکنونهمولیاستشدهاستفادهمدتیوایمخریدهکهدارایی-3
مالیاتقانون14۹مادهجدولدرآنبرایکهاستهالکینرخ %30مورداینبرای،

.بگیریماستهالکبایداست

قانون14۹مادهجدولمطابقکه،کنیممیاستفادهوایمخریدهکهدارایی-4
.شودمیمستهلکهامالیات









Intangible Asset

















ک از  کدامیبعنوانداشته باشد آن را اخت چنانچه شرکت موجودی و یا دارایی در جریان س•
؟نمایش می دهدمالی در ترازنامه  عناصر صورت های 

طبقه بندی می گردددارایی های جاری  موجودی مواد و کاال در بعنوانموجودی در جریان ساخت •
نشان داده جاری دارایی های غیر دارایی در جریان ساخت در جدول دارایی های  ثابت و به عنوان •

می شود  
دلیل طبقه بندی فوق چیست ؟•
ت و کسب سود اسوجه نقد عملیاتی فروش،ایجاددر نهایت در جریان ساخت ایجاد موجودی هدف •

و کاال از خرید یا ایجاد دارایی در جریان ساخت نگهداشت و استفاده آن در فرآیند تولیدهدف ولی 
و خدمات است 







































هزینه های قابل قبول مالیاتی
میهزینهصرفنیازمنددرآمد،تحصیلبراینیزاقتصادیهایبنگاهترینکوچکحتی

پذیراجتنابامریاقتصادیهایفعالیتکلیهبرایهزینهپرداختدیگر،عبارتبه.باشند
میهستند،فراوانوسرشارسودهایخواهانکهاقتصادیفعاالنمیاندراینوبوده

آگاهییبراگذارقانونمنظورهمینبهشوندمتحملنیزرابیشتریهایهزینهبایست
راهااتمالیقانوندومفصلمالیاتی،امورسازمانقبولموردهایهزینهازمودیانبیشتر

استدادهاختصاصقبولقابلهایهزینهبه
وهبودمدارکبهمتکیمتعارفحدوددرکهاستهاییهزینهقبول،قابلهایهزینه

هاینصابحدرعایتبامربوطمالیدورهدرموسسهدرآمدتحصیلبهمربوطمنحصرا
.باشدمقرر
کههالیاتماقانونموضوعمالیاتیقبولقابلپرداختیهزینهپذیرشاستذکربهالزم

بهمنوطباالبهریال(50.000.000)میلیونپنجاهمبلغازنشودانجامتهاتریشیوهبه
.بودخواهدبانکیسامانهطریقازآنوجهتسویهیاپرداخت



قانون مالیات های مستقیم 14۸هزینه های قابل قبول بموجب ماده 

.قیمت خرید کاالی فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات فروخته شده-1

هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه-2

.مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب و مخابرات و ارتباطات-3

ی ها و حق االمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهردار-4

آن و سایر به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات)وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود 

مچنین مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات قانون مالیات ها ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و ه

.(جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد

یال هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ر-5

.به ازای هر کارگر

ز درآمد  زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، ا-6

.سال یا سال های بعد استهالک پذیر است



قانون مالیات های مستقیم 14۸هزینه های قابل قبول بموجب ماده 

. هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد-۷

.انبارداریهزینه های حمل و نقل، ایاب و ذهاب، پذیرایی و -۸

وق که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و صندهاییو جریمه کارمزدسود، -۹

ای های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکته

. دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد( لیزینگ)واسپاری

میر که به عنوان تعیدکیمخارج تعمیر و نگهداری ماشین آالت و لوازم کار و تعویض قطعات -10

.اساسی تلقی نگردد



قانون مالیات های مستقیم 14۸هزینه های قابل قبول بموجب ماده 

حقوقیاشخاص ( گارانتی)ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش -11

ول مالیاتی همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهالک بوده و هزینه استهالک آنها جزء هزینه های قابل قب

.تلقی می شود

ی ضمنا افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردها

رزیابی نیز حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهالک ناشی از افزایش تجدید ا

.به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود



سرفصل دارایی ها  هزینه های مورد رسیدگی نوع
حسابهای و اسناد دریافتنی-1 م م هزینه-1
مواد و کاالموجودی-2 خرید و بهای تمام شده کاالی فروش رفته-2

مشهوددارایی های ثابت-3 استهالک-3
و هزینه های انتقالیپیش پرداخت-4 بیمه . های اجاره،آگهیهزینه-4
شده و پرداخت نشدهبدهی های ثبت-5 الزحمه،کمیسیون و خدمات مشاورهحق-5

مالی دریافتنیتسهیالت-6 هزینه های مالی و جرائم دیرکرد-6









سایر نکات مهم در رسیدگی به صورت های مالی 
بامطابقنقدوجهجریانتطبیقصورتآیاکهموضوعاینبررسی

خیریااستشدهتهیهحسابداریجدیداستانداردهای
طابقمآنهایبندیطبقهونقدوجهجریانصورتآیاکهموضوعاینبررسی
خیریااستشدهتهیهحسابداریجدیداستانداردهایبا
بامطابقبامطابقثابتهایداراییارزیابیتجدیدآیاکهموضوعاینبررسی

خیریااستشدهانجاممقرراتوقوانینوحسابداریاستانداردهای
باابقمطشدهارزیابیتجدیدهایداراییاستهالکآیاکهموضوعاینبررسی

یاتاسشدهانجاممقرراتوقوانینوحسابداریاستانداردهایآخرینبامطابق
خیر
آنتاثیروهگرفتقراربررسیموردارزیابیتجدیدازبعدوقبلاستهالکهزینه
دگیرقراربررسیموردمالیاتوسهامصاحبانحقوق،شدهتمامبهایبر



نسبت بدهی تقسیم سودوجه عملیاتیوجه نقدنوع محدودیت مالیهاطبقه بندی شرکت

پایینباالباالباالبدون محدودیتگروه اول  

نسبتاً پاییننسبتاً خوبنسبتاً خوبنسبتاً خوباحتمال عدم محدودیتگروه دوم 

باالپائینپائینپائینامکان وجود محدودیتگروه سوم 

باالترپائین ترپائین ترپائین تراحتمال محدودیتگروه چهارم

بسیار باالبسیار پائینبسیار پائینبسیار پائیندارای محدودیت مالیگروه پنجم

(KZ)جدول محدودیت های مالی شرکت ها از دیدگاه کاپالن و زینگالز



چه شرکت هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم ؟
شرکت از محدودیت های مالی کمتری برخودار باشد  •
وجه نقد عملیاتی آن از متوسط صنعت بیشتر باشد•
باشداز متوسط صنعت بیشتر آن ( ROA)نرخ بازده دارایی•
باشداز متوسط صنعت بیشتر آن ( ROE)نرخ بازده حقوق صاحبان سهام•
آن کمتر از متوسط صنعت باشد(B/M)نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار •
متوسط صنعت باشدکمتر از آن (P/E)قیمت سهام به سودنسبت •
میزان تجدید ارائه صورت های مالی آن بسیار کم باشد•
دوره وصول مطالبات آن کمتر از متوسط صنعت باشد•
شرکت از اقالم تعهدی ، بدهکاران و بستانکاران کمتری برخوردار باشد•
و یا کم هزینه استفاده نماید ( سهام)شرکت در تامین مالی از منابع مالی بدون هزینه •
شرکت از اهرم مالی و اهرم عملیاتی کمتری برخودار باشد•
شرکت از انعطاف پذیری مالی و عملیاتی باالیی برخوردار باشد•
شرکت از کیفیت سود باال  برخوردار بوده و سود هموارتری داشته باشد•
اشد سود عملیاتی بخش بسیار مهمی از سود خالص را تشکیل داده و نقش سود غیر عملیاتی با اهمیت نب•
سرمایه در گردش شرکت منفی نباشد•
در خرید سهام همزمان از تحلیل های بنیادی ، تکنیکال و اخبار های موثق غیر رسمی نیز استفاده گردد•



گزارش حسابرس مستقل 
و 

بازرس قانونی



فشارهای وارده بر حسابرس مستقل جهت صدور گزارش حسابرسی
جامعه

رسیدگیموردواحدمدیران

(حسابدارانبخصوص)رسیدگیموردواحدکارکنان

صاحبکارمحیطوحسابرسبینروانیوروحیاحتمالیهایتنشومسائل

سهامداران

قانونینهادهای

حقوقیدعاویبروزاحتمال

آتیاقتصادیمنافع

(کیفیتکنترل)رسمیحسابدارانجامعه

هزینهبرمنافعفزونی

حسابرسیانجامزمان

تمقرراوقوانین،حسابرسیاستانداردهایطبقکارانجام،AS & GAAP

صاحبکاروحسابرساقتصادیمحیطبرحاکمریسکسایروحسابرسیریسک



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

ممفاهیکمیتهبنیادیمفهومیبیانیهدر(AAA)آمریکاحسابداریانجمن
:اندنمودهنظراظهاراینگونهمالیهایصورتخصوصدرحسابرسی

ادعاتواندمینهرگزکهاسترسیدهنکتهاینبهحسابرسیحرفهخوشبختانه
.استآنهابودنواقعیمعنایبهمالیهایصورتبودنمنصفانهکند

قوانینوIFRSوASوGAAPبرمبتنیتواندمیمالیهایصورت
اشدبنشدهتهیهاقتصادیهایواقعیتبرمبتنیولیباشدمقرراتو

قوانینوIFRSوASوGAAPبرمبتنیتواندمیمالیهایصورت
اشدبشدهتهیهاقتصادیهایواقعیتبرمبتنیولینباشدمقرراتو



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
تعریف حسابرسی  

:AAAحسابرسی بنیادیاز دیدگاه کمیته مفاهیم

جهتعلمیو(باقائده)منظم،سیستماتیکاستفرآیندیحسابرسی
وهاتفعالیبهمربوطادعاهایدربارهشواهدبیطرفانهارزیابیوگردآوری

پیشازمعیارهایباادعاهااینانطباقدرجهتعییناقتصادی،بمنظوروقایع
ذینفعافرادبهآننتایجگزارشوشدهتعیین

طریقازمالیهایصورتافزودهارزشایجادباعثحسابرسی
ریگزارشگبهبخشیشواهد،اظهارنظر،اعتباردهی،اطمینانگردآوری

.گرددمیمالی
یمالهایصورتتحریفاتواشتباهاتبازدارندهعاملحسابرسی

.است



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

.آخرین مرحله حسابرسی نگارش گزارش حسابرسی است
کهاستفیتعریحسابرسی،کیفیتدربارههاتعریف متداول ترینازیکی

ونهاین گراحسابرسیکیفیتاو.استشدهارائه"آنژلودی"توسط
ابرسحسکهایناحتمالازبازار(استنباط)ارزیابی:استکردهتعریف

بداری  موارد تحریفات با اهمیت در صورت های مالی و یا سیستم حسا( 1)
و  کند، کشفصاحبکار را 

دهدگزارشتحریف با اهمیت کشف شده را ( 2)
"هبکندکشفرااهمیتباتحریفاتمواردحسابرسکهایناحتمال

باتحریفاتمواردحسابرسکهایناحتمالو،"حسابرسشایستگی
یبستگ"حسابرساستقالل"بهکند،گزارشراشدهکشفاهمیت

.(2003،وتنتوماس)دارد



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

حسابرس باید نتایج حاصل از شواهد حسابرسی را به عنوان 
آن تطبیقمبنای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی،از نظر 

مورد ارزیابی قرار داده وگزارشی استانداردهای حسابداری طبق 
.ارائه نمایداستانداردهای حسابرسی را مطابق با 



آیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستقل

تحریف در صورت های مالی 
های مالی را می توان ناشی از دو عامل اصلی تلقی  در صورتتحریف

:نمود
:تقلب-1

الی صاحبکار در ارائه نادرست صورت های ماقدامات عمدی تقلب ناشی از 
(رعایت قوانین و مقرراتعدمسند سازی ، ثبت معامالت صوری ، .)است

:اشتباه-2
در ارائه نادرست صورت هایصاحبکار سهوی اقدامات از اشتباه ناشی 

تانداردها  از قوانین و اسبرداشت نادرست اشتباهات محاسباتی ، .) مالی است
)



لآیین رفتار حرفه حسابرسی در حسابرسی مستق

دیدگاه حسابرسان از تحریف در  هنگام گزارش حسابرسی

:های مالی انواع تحریف در صورت
انحراف از استانداردهای حسابداری-1
رویه ها عدم توافق حسابرس با مدیریت در خصوص بکارگیری-2

و استانداردهای حسابداری
افشاء ناکافی  -3
(  با اهمیت یا اساسی)عدم رعایت قوانین و مقررات -4

ر  چنانچه عدم رعایت قوانین و مقررات بی اهمیت باشد موارد دتوضیح
.گزارش بازرس قانونی و نامه مدیریت درج خواهد گردید



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

:حسابرسی( اظهارنظر)انواع گزارش

(Unqualified Opinion)گـزارش مقبـول     -1
(Qualified Opinion)گـزارش مشروط          -2
(  Adverse Opinion)گـزارش مـردود            -3
Disclaimer)گزارش عدم اظهار نظر-4 of opinion)



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
انواع اظهار نظر حسابرس

اساسی  
(فراگیر) اساسیبا اهمیت و غیر بی اهمیت

مردود (یا عبارت به استثناء اثر)مشروط مقبول صورت های مالیتحریف

عدم اظهار نظر (یا عبارت به استثناء اثر)مشروط مقبول در کسب شواهدمحدودیت

عدم اظهار نظر مقبول مقبول (بجز تداوم فعالیت)ابهام

عدم اظهار نظر مقبول مقبول با افشاء-ابهام در تداوم فعالیت

عدم اظهار نظر (یا عبارت به استثناء اثر)مشروط مقبول بدون افشاء-ابهام در تداوم فعالیت

موضوع ماهیت
اهمیت میزان

کافیونحبهابهامموضوعچنانچهیاوباشدنشدهارائهوتهیهنقدوجهجریانصورتاگر
بوداهدخومشروطحسابرسگزارشوگردیدهتلقیاستانداردازانحرافباشدنشدهافشا



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
:مقبولاجزای اصلی گزارش حسابرس مستقل در گزارش 

عنوان-1

مخاطب گزارش-2

بند مقدمه -3

های مالیبند مسئولیت هیات مدیره در برابر صورت-4
بند مسئولیت حسابرس-5

بند اظهارنظر-6

تاریخ گزارش-۷

نام حسابرس و امضای گزارش-۸

نشانی-۹



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

:اجزای اصلی گزارش حسابرس مستقل در گزارش مقبول

یقانونبازرس گزارش حسابرس مستقل و : عنوان-1
شرکت سهامی شیالت ایرانبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام: مخاطب-2

موسسهکهشودمیدرجهنگامیقانونیبازرسعبارت
دهشمنتصبعنواناینبهتجارتقانوناساسبرحسابرسی

وقوانینرعایتعدممواردتواندمیاواساساینبر.باشد
کنندهادارهارکانومجمعبهخطابخودگزارشدررامقررات

.نمایدگزارشاقتصادیبنگاه



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

:اجزای اصلی گزارش حسابرس مستقل در گزارش مقبول

:مقدمهبند-3
بهامهترازنشاملاصفهانپتروشیمیسهامیشرکتمالیهایصورت

زیانوزیان،سودوسودصورتو13۹۷ماهاسفند2۹تاریخ
برای30تا1پیوستهاییادداشتونقدوجوهجریانجامع،صورت

یدگیرسموردحسابرسیسازمانتوسطفوقتاریخبهمنتهیسال
.استگرفتهقرار



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

:اجزای اصلی گزارش حسابرس مستقل در گزارش مقبول

:مدیرههیاتمسئولیت-4

استانداردهایبامطابقفوقمالیهایصورتتهیهمسئولیت
املشمسئولیتاین.باشدمیشرکتمدیرههیاتباحسابداری

هایصورتتهیهبهمربوطداخلیهایکنترل،اعمالطراحی
تحریفازمالی،عاریهایصورتاینکهایگونهبهاستمالی

.باشداشتباهیاتقلبازناشیاهمیتبا



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

:اجزای اصلی گزارش حسابرس مستقل در گزارش مقبول

:رسیدگیدامنهبندیاحسابرسمسئولیت-5
.ستاشده انجام حسابرسی استانداردهای براساس مؤسسه این حسابرسی 

چنانراحسابرسی ،مؤسسهاین که می کندایجاب مزبوراستانداردهای 
،الیمصورتهای دراهمیت باتحریفی نبودازکه کنداجراوبرنامه ریزی 

به ه ای نمونرسیدگی شامل جمله ازحسابرسی .آیدبدست معقول اطمینانی 
مالی های صورتدرمندرج اطالعات ومبالغ پشتوانه شواهد
تفاده اسحسابداری رویه های واصول ارزیابی ،شامل همچنینحسابرسی .است
ت کلیارزیابی ومدیره هیئت توسط آمده عمل به عمده براوردهای وشده 
شده ام انجحسابرسی که دارداعتقادمؤسسه این .استمالی صورتهای ارائه 

.می کندفراهم اظهارنظربرای معقول مبنایی 



حسابرس مستقل و بازرس قانونیگزارش 

:اجزای اصلی گزارش حسابرس مستقل در گزارش مقبول
:حسابرسمسئولیتمهمنکات-5

حسابرسیاستانداردهایطبقنظراظهار-الف

اییحرفهرفتارآیینالزاماترعایت-ب

اهمیتباتحریفنبودازمعقولاطمینانکسب-ج

رسیدگیموردواحدحسابداریهایرویهارزیابی-د

رسیدگیموردواحدداخلیهایکنترلارزیابی-هـ

حسابداریبرآوردهایبودنمعقول-و

مالیصورتهایارائهکلیتارزیابی-ط

یقانونبازرسگزارشبعنواناساسنامهمقرراتوقانونرعایتعدمگزارش-ی



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

:اجزای اصلی گزارش حسابرس مستقل در گزارش مقبول

نظراظهار-6
تباال،وضعیدرشدهیادمالیصورتهای(موسسه)سازمانایننظربه

عملکردو13۹1ماهاسفند2۹تاریخدرراایرانشیالتسهامیشرکت
زامزبور،تاریخبهمنتهیسالبرایراآننقدوجوههایجریانومالی
وبمطلنحوبهحسابداریاستانداردهایاهمیت،طبقباهایجنبهتمام
.دهدمینشان



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
:در گزارش تعدیل شده ترتیب درج مطالب گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

عنوان و مخاطب-1
گزارش نسبت به صورتهای مالی-2

بند مقدمه -الف
بند مسئولیت هیات مدیره در برابر صورتهای مالی-ب
بند مسئولیت حسابرس-ج
(ایرادات حسابرس)بند مبانی تعدیل اظهارنظر -د

سایر محدودیت ها و سایر تحریف ها-هـ
بند اظهار نظر-و
بند تاکید بر مطالب خاص-ط
(گزارش بازرس قانونی)گزارش در مورد سایر الزامات قانونی -3
تاریخ گزارش-4
امضاء گزارش-5
نشانی حسابرس و بازرس قانونی-6



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

:مندرج در بند مقدمه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونیمطالب 

نام واحد مورد رسیدگی-1

عناوین صورت های مالی-2

تاریخ دوره مورد رسیدگی صورت های مالی-3

صورت های مالییادداشت های توضیحی -4

.حسابرسی شده است( سازمان)های مالی،توسط موسسه اینکه صورت-5



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

:مندرج در بند مسئولیت هیات مدیره در قبال صورت های مالی مطالب 
داری  هیات مدیره مسئول تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حساب-1

.است

.طراحی و حفظ کنترل های داخلی استمدیره مسئول هیات -2
ها،تقلب  مالی از تحریف های بودن صورتهیات مدیره مسئول عاری -3

.ها و اشتباهات با اهمیت است



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

:مندرج در بند مسئولیت حسابرس و بازرس در قبال صورت های مالی مطالب 
حسابرسیاستانداردهایطبقنظراظهار-الف

اییحرفهرفتارآیینالزاماترعایت-ب

اهمیتباتحریفنبودازمعقولاطمینانکسب-ج

رسیدگیموردواحدحسابداریهایرویهارزیابی-د

رسیدگیموردواحدداخلیهایکنترلارزیابی-هـ

حسابرسیجهتمناسبهایرویهانتخابوحسابرسیخطرارزیابی-و

قبولموردشواهدکسب-ط

حسابداریبرآوردهایبودنمعقول-ی

مالیهایصورتارائهکلیتارزیابی-ک
قانونیبازرسگزارشبعنوانمقررات،اساسنامهوقانونرعایتعدمگزارش-ل



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

(:بندهای شرط) مندرج در بند تعدیل اظهار نظر مطالب 

شاملاهمیتباهایتحریفگزارش-1
حسابداریاستانداردهایازانحرافموارد-الف
استانداردهاوهارویهبکارگیریخصوصدرمدیریتباحسابرستوافقعدمگزارش-ب
اساسییااهمیتباتاثیردارایمقرراتوقوانینرعایتعدموآنبودنناکافییاوافشاءعدم-ج

حسابرسیشواهدکسبدراهمیتباهایمحدودیتگزارش-2
برنظارتومدیرانتاییدیهتحویلازها،ممانعتتاییدیهارسالعدم)سازمانیدرونهایمحدودیت-الف

(انبارگردانی
(حسابداریاسنادتوقیفیاهاتاییدیهارسالعدم)سازمانیبرونهایمحدودیت-ب
حسابرسکاربندیزمانبامرتبطمحدودیت-ج

اساسیابهامگزارش-3
ارددبستگیبنگاهکنترلازخارجآتیرویدادهاییااقداماتبهآننتیجهکهاستموضوعیابهام
شرکتعلیهحقوقیدعاویمانند



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

:مندرج در بند سایر محدودیت ها و یا سایر تحریف هامطالب 

دربایدنمایدارائهاظهارنظرعدمیاومردودنظراظهارحسابرسچنانچه
نظراظهارتعدیلبهمنجرکهرادیگریموضوعاتهرگونهخودگزارش

آثارباهمراهراشودمیوی(نظراظهارعدمیامردودمشروط،نظراظهار)
.نمایدتوصیفآنمالی

دراظهارنظرعدمیاومردودنظراظهارحسابرسبرموثرموضوعات
.گرددمیدرجمردودواظهارنظرعدممبانیبندهای



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
:مندرج در بند اظهارنظر نسبت به صورت های مالی مطالب 

رنظاظهارتعدیلیامحدودیتبندهایحاویحسابرسیگزارشچنانچه
بابنداین.میگرددارائهمذکوربندهاییابندازپسبندباشد،این(شرط)

استانداردهایبامطابقتبهتوجهباوآمدهبدستشواهدبهتوجه
.باشداظهارنظرعدمیاومردود،مشروطمیتواند،حسابداری



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
مندرج در بند اظهارنظر نسبت به صورت مطالب 

:های مالی 

یاآاینکهمورددرصریحنظراظهارحاویبنداین-1
طبقاهمیتباهایجنبهتمامازمالیهایصورت

خیر؟یااستشدهتهیهحسابداریاستانداردهای

اهمیتباهایجنبهتمامازعبارتدرج-2

هتجحسابداریاستانداردهایبامطابقتبهاشاره-3
صورتشسنجمطلوبیتبرایحسابرسیمعیارتعیین
مالیهای



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

:اظهارنظر مقبول نسبت به صورتهای مالی 

اویحمعموالوبودهمالیصورتهایمورددرمثبتاظهارنظریکمقبولاظهارنظر
:باشدمیپاراگرافچهار

مقدمهبند-1
مدیرههیاتمسئولیتبند-2
حسابرسمسئولیتبند-3
اظهارنظربند-4



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
:موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس بی تاثیر هستند

خاصمطالببرتاکید-1
فعالیتتداومدربارهاهمیتباابهامواهمیتبیابهام-2
(قبلسال)ایمقایسهمالیاطالعاتحسابرسیبهاشاره-3
حسابداریهایرویهیکنواختیعدم-4
حسابداریاصولازموجهانحراف-5
اطالعاتسایردراهمیتباهایمغایرت-6



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

تعریف برخی اصطالحات مهم در گزارشات حسابرسی
:مالیصورتهایتحریف-1

ایهرویهانتخابدراستانداردازانحرافومدیریتباحسابرستوافقعدممعنایبهتحریف
.استمالیصورتهایدراطالعاتافشاءکفایتوحسابداری

:مناسبوکافیحسابرسیشواهدکسبدرمحدودیت-2
هایروشاعمالبانتواندحسابرسکهمیشودایجادهنگامیرسیدگی،دامنهدرمحدودیت
.یابددستاظهارنظربرایکافیشواهدبهحسابرسی

:محدودیتانواع
صاحبکاراجراییمدیرانتوسطشدهایجادمحدودیت-الف
حسابرسکارزمانبندیبامرتبطشرایط-ب
(اییقضمقاماتتوسطمدارکتوقیفیاومدارکرفتنازبین)تجاریواحدکنترلازخارجشرایط-ج
:اساسیابهام-3

یرسیدگواحدکنترلازخارجآتیرویدادهاییااقداماتبهآننتیجهکهاستموضوعیابهام
حقوقیدعاویمانند.استگذارتاثیرمالیصورتهایبروداردبستگی



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

:موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس تاثیر گذار هستند

اهمیتبامالیهایصورتتحریف-1
میتاهبامناسبوکافیحسابرسیشواهدکسبدرمحدودیت-2
اساسیابهام-3



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 

:دارای نشانه های زیر استبرقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 
مالینشانه های -1
عملیاتینشانه های -2
سایر نشانه ها-3



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

فرض عدم تداوم فعالیت مالی های نشانه 
(ت.ق 141ماده )چنانچه زیان شرکت به بیش از نصف سرمایه برسد -1
نامساعد بودن نسبت های مالی و فزونی کل بدهی ها به کل دارایی ها-2
زیان های عمده عملیاتی-3
ناتوانی در پرداخت سود سهام و بدهی ها-4
وجه نقد عملیاتی منفی-5
قطع حمایت مالی دولت و بستانکاران-6
آنهابدهی های بسیار زیاد و پرداخت نشده و جرائم ناشی از وجود -۷





گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

فرض عدم تداوم فعالیت عملیاتی های نشانه 

از دست دادن بازارهای عمده -1
مشکالت کارگری-2
کمبود مواد اولیه و قطعات-3

کاهش در فعالیت های عملیاتی-4
از دست دادن مدیران کلیدی-5



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
فرض عدم تداوم فعالیت های سایر نشانه 

عدم رعایت قوانین و مقررات-1

وجود دعاوی حقوقی -2

عدم رعایت الزامات قانونی پس از تغییر در سیاست های دولت  -3
وجود نسبت های مالی نامناسب و پایین تر از نرخ متوسط صنعت-4

وجود بدهی های بسیار زیاد و پرداخت نشده و جرائم ناشی از آنها-5







گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
انواع اظهار نظر حسابرس

اساسی  
(فراگیر) اساسیبا اهمیت و غیر

بی  
اهمیت

مردود (یا عبارت به استثناءاثر)مشروط مقبول صورت های مالیتحریف

عدم اظهار نظر (یا عبارت به استثناءاثر)مشروط مقبول در کسب شواهدمحدودیت

عدم اظهار نظر مقبول مقبول (بجز تداوم فعالیت)ابهام

عدم اظهار نظر مقبول مقبول با افشاء-ابهام در تداوم فعالیت

عدم اظهار نظر (یا عبارت به استثناءاثر)مشروط مقبول بدون -ابهام در تداوم فعالیت
افشاء

موضوع ماهیت
اهمیت میزان

کافیونحبهابهامموضوعچنانچهیاوباشدنشدهارائهوتهیهنقدوجهجریانصورتاگر
بوداهدخومشروطحسابرسگزارشوگردیدهتلقیاستانداردازانحرافباشدنشدهافشا



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
اطمینان بخشیانواع اطمینان حسابرس در خدمات 

سطح 
انتشار سطح اطمینان نوع استاندارد رسیدگی مالینوع صورتهای

نامحدود معقول استانداردهای حسابرسی صورتهای مالی نهایی

محدود (سلبی)محدود  استانداردهای بررسی های اجمالی صورتهای مالی اجمالی

محدود متوسط)محدود 
(سلبیو   استانداردهای خدمات اطمینان بخشی صورتهای مالی آتی



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
بخشیاطمینانغیرانواع اطمینان حسابرس در خدمات 

سطح 
انتشار

رعایت 
استقالل سطح اطمینان

نوع 
استاندارد نوع خدمات

نامحدود استضروری  اظهار نمی شودهیچ اطمینانی
استانداردهای  

حسابرسی
اجرای روش های 

توافقی

محدود نیستضروری  اظهار نمی شودهیچ اطمینانی
استانداردهای  

حسابداری تنظیم اطالعات مالی



پیش نویس گزارش حسابرسی



پیش نویس گزارش حسابرسی



پیش نویس گزارش حسابرسی



پیش نویس گزارش حسابرسی



پیش نویس گزارش حسابرسی



پیش نویس گزارش حسابرسی



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

مواردی که بر اظهار نظر حسابرس بی تاثیر است 
سایر محدودیت ها و یا سایر تحریف ها-1
تاکید بر مطالب خاص-2
(افشاءدر صورت )ابهام با اهمیت یا بی اهمیت درباره تداوم فعالیت -3

حسابداریانحراف موجه از استانداردهای -4
(از سیستم نقدی به تعهدی)عدم یکنواختی در اصول -5
بکارگیری یک استاندارد جدید پیش از تاریخ اجراء با اثر فراگیر-6



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
تاکید بر مطلب خاص

چنانچه موضوعی مهم در متن صورتهای مالی افشاء گردیده باشد ولی از 
د،  نظر حسابرس برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی مهم  تلقی گرد

. خاص به آن اشاره خواهد نمودبر مطلب تاکید بندهای حسابرس در 
:مانند

ابهام نسبت به دعاوی خاص-1
بکارگیری یک استاندارد جدید پیش از تاریخ اجراء که دارای اثر -2

فراگیر بر صورتهای مالی باشد
وقوع رویدادی که اثر عمده ای بر فعالیت واحد تجاری داشته یا -3

.دارد
ابهام درباره تداوم فعالیت-4



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

اظهارنظر نسبت به گزارش تطبیق عملیات شرکت های دولتی یا -1
موسسات انتفاعی با بودجه مصوب

موارد عدم رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین مرتبط-2
الزامات قانون تجارت و اساسنامه و مصوبات عدم رعایت موارد -3

مجامع عمومی
قانون تجارت12۹اظهار نظر در مورد معامالت مشمول ماده -4
اظهار نظر در مورد گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی، -5

قانون تجارت232موضوع ماده 
موارد عدم رعایت قانون تجارت ، قانون مبارزه با پولشویی، قانون -6

تامین اجتماعی و سایر قوانین



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
تاریخ گزارش

تاریخ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ،تاریخ آخرین روز
.اجرای عملیات حسابرسی است

الزم یادآوری است که حسابرس در آخرین روز عملیات حسابرسی 
اقدام به اخذ تاییدیه مدیران و صورت های مالی اصالحی طی نامه 

به سازمان و یا موسسه حسابرسی می نماید



خالصه نکات حسابرسی جهت صدور گزارش

بهرتیبتبهدیگراننزدامانیکاالیموجودیودریافتیهایحسابتاییدیهپاسخ
استنگردیدهدریافتریالمیلیون600و800مبلغ

هایصورتدرارزشفروشخالصیاشدهتمامبهایاقلبهکاالوموادموجودی
عدم)ارزیابیواقعازبیشریالمیلیون800کاالموجودیونیافتهانعکاسمالی

دادخواهدقرارتاثیرتحتنیزرازیانوسودکهاستگردیده(مناسبارزیابی

واستندادهانجاممالیاتذخیرهبرایایمحاسبهابرازیزیاندلیلبهشرکت
.استهاحسابدرمذکورذخیرهکسریاحتمالبیانگرگذشتهسوابق

نداردوجودشرکتدرمدیرانوثیقهسهام

هبودوطمشرگردیدهانجامبتاموسسهتوسطکهگذشتهسالحسابرسیگزارش
است

گردیدهشدهثبتسرمایهبرابر2ازبیشترازنامهتاریخدرشرکتانباشتهزیان
است

نگردیدمشاهدهتجارتقانون129و232مادهمورددرایرادی



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

(سهامی عام)به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آلفا 

گزارش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

وسودصورتهایو1390اسفندماه29تاریخبهترازنامهشامل(عامسهامی)آلفاشرکتمالیصورتهای(1

کهپیوست31تا1توضیحییادداشتهایومزبورتاریخبهمنتهیمالیسالبراینقدوجودجریانوزیان

.استشدهحسابرسیمؤسسه،اینتوسط

مالیصورت هایقبالدرمدیرههیئتمسئولیت

شرکتهمدیرهیئتباحسابداری،استانداردهایطبقشدهیادمالیصورتهایتهیهمسئولیت(2

مالیایصورتهتهیهبهمربوطداخلیکنترلهایحفظواعمالطراحی،شاملمسئولیتاین.است

.تاساشتباهیاتقلبازناشیاهمیتباتحریفازعاریصورتها،اینکهگونهایبه.است



قانونیبازرسوحسابرسمسئولیت

انجامیحسابرسبراساسشدهیادمالیصورتهایبهنسبتاظهارنظرمؤسسه،اینمسئولیت(3

بازرسوحسابرسمسئولیتاستانداردبندعینبقیه)استحسابرسیاستانداردهایطبقشده

.(میباشدقانونی

مشروطاظهارنظرمبانی

ماامانیکاالیوریالمیلیون950مبلغبهدریافتنیحسابهایازدرخواستیتاییدیهپاسخ(4

با.ستانشدهدریافتحسابرسیگزارشتنظیمتاریختاریالمیلیون600مبلغبهدیگراننزد

یدیههایتأیدریافتصورتدرکهتعدیالتیازناشیاحتمالیمالیاثراتفوق،مراتببهتوجه

.باشدنمیمشخصمؤسسهاینبرایمییابدضرورتمالیصورتهایبربالجواب،درخواستی



بهکاالوموادموجودیمالی،صورتهای1-3شمارهتوضیحییادداشتطبق(5

.دمییابانعکاسمالیصورتهالیدرفروشارزشخالصوتمامشدهبهایاقل

کمتر1391مالیسالدرشرکتفروشبهایآمده،عملبهبررسیهایبراساس

ستیمیبایشرکتمذکور،رویهرعایتدر.میباشدمحصوالتتمامشدهبهایاز

شارزکاهشذخیرهرسیدگیموردمالیسالپایاندرخودکاالیموجودیبابت

حسابهادرمذکورذخیره.نمایدمنظورریالمیلیون800مبلغبهحسابهادر

وموجودیهابابت،اینازالزمتعدیالتاعمالصورتدرکهاست،نشدهاعمال

.یافتخواهدکاهشفوقمبلغبهشرکتسود



مشروطاظهارنظر

آثاراستثنایبههمچنینو5بنددرمندرجموردآثاراستثنایبهمؤسسه،ایننظربه(6

شرکتمالیوضعیتباال،درشدهیادمالیصورتهای،4بنددرمندرجمورداحتمالی

آننقدیجریانهایومالیعملکردو1390اسفندماه29تاریخدر(عامسهامی)آلفا

طبقاهمیت،باجنبههایتمامازمزبور،تاریخبهمنتهیمالیسالبرایرا

.میدهدنشانمطلوبنحوبهحسابداریاستانداردهای

خاصمطلببرتأکید

هاحسابدرمالیاتذخیره-ابزاریزیاندلیلبهگزارشموردمالیسالدرشرکت(7

محتمللیاتیماذخیرهکسریشرکتمالیاتیسوابقبهتوجهبا.استننمودهشناسایی

.میباشدیمالیاتمقاماتاظهارنظرورسیدگیبهمنوطآنمیزانتعیینلیکنمیباشد

.استنشدهمشروطبنداینمفاداثردرمؤسسهایناظهارنظر



سایر بندهای توضیحی

مؤسسهتوسطشرکت1389اسفندماه29بهمنتهیسالمالیصورتهای(8

1390خردادماه20مورخهگزارشدروقرارگرفتهحسابرسیمورددیگریحسابرسی

.استشدهارائهمشروطاظهارنظرمالیصورتهایبهنسبتمؤسسهآن

مقرراتیوقانونیالزاماتسایرمورددرگزارش

قانونیبازرسوظایفسایرمورددرگزارش

هاساسناممفادوتجارتقانوناصالحیهدرمقررقانونیالزاماترعایتعدمموارد(9

:استزیرشرحبهشرکت

شرکتلذااست،آنسرمایهبرابر2ازبیشترازنامهتاریخدرشرکتانباشتهزبان(1-9

ادهفوقالععمومیمجمعضروریستوبودهتجارتقانوناصالحیه141مادهمفادمشمول

انونقاصالحیهمقرراتچارچوبدرآنبقاییاانحاللمورددروتشکیلسهامصاحبان

.نمایدتصمیمگیریتجارت







درقررممیزانبهمدیرانوثیقهسهامتودیعدرخصوصتجارت،قانوناصالحیه114مادهمفاد(2-9

.استنگردیدهرعایتشرکتاساسنامه

بازرساستانداردبندعین)تجارتقانوناصالحیه129مادهموضوعمعامالتمورددراظهارنظر(10

(دستورالعمل21ردیفقانونی

قانونتجارتاصالحیه232مادهموضوعمجمع،بهمدیرههیئتگزارشدرمورداظهارنظر(11

.(دستورالعمل22عینبنداستانداردبازرسقانونیدریف)

سبحانمالیمشاورهوحسابرسیمؤسسه1391خردادماه25تاریخ

(رسمیحسابداران)

دوممدیرشریکخانوادگیناموناماول(مدیر)شریکخانوادگینامونام

عضویتشمارهعضویتشماره



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
مالی اجمالی بررسی صورت های 

دامنه رسیدگی ها به مراتب محدودتر از حسابرسی نهایی است-1
مین همانند حسابرسی نهایی تمام شواهد الزم را برای حسابرسی تا-2

.نمی کند
واردی حسابرس در این حسابرسی اینگونه اظهار نظر می کند که به م-3

.که حاکی از انحراف از استاندارد باشد برخورد ننموده است
ن ایحسابرس با بررسی اجمالی در سطحی محدود اطمینان میدهد-4

.اظهار می شود( سلبیاطمینان)اطمینان به شکل منفی 
در این نوع از حسابرسی، حسابرس عمدتا از طریق پرس و جو و -5

.اجرای روش های تحلیلی اقدام به گردآوری شواهد مینماید
.هدف بیان انحراف یا عدم انحراف از استانداردهای حسابداری است-6



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
بررسی صورت های مالی آتی

:صورت های مالی آتی دارای ویژگی های زیر است 
اطالعات دارای ماهیت بسیار ذهنی است-1
ده با اطالعات مالی پیش بینی شده بر مبنای مفروضات درباره آین-2

مواجه هستیم که توام با برآوردها و اظهار نظرهای تجربی و شخصی 
است 

اطالعات مالی فرضی است و لزوما احتمال وقوع آن نمی رود-3
با توجه به شرایط فوق حسابرس نمی تواند در مورد نتایج   این-4

اطالعات اظهار نظر نماید



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
انواع اظهار نظر حسابرس

صورت های  تنظیم
مالی

اجرای روشهای 
توافقی

حسابرسی  
اطالعات مالی  

آتی

حسابرسی  
بررسی اجمالی

حسابرسی  
موارد خاص

حسابرسی  
صورتهای مالی

غیراعتبار دهی اعتبار دهی اعتبار دهی اعتبار دهی اعتبار دهی اعتبار دهی نوع خدمت

محدودنا محدود محدود یا 
محدودنا محدودنا محدودنا محدودنا توزیع گزارش

اطمینانعدم اطمینانعدم منوسط )محدود
(وسلبی (سلبی)محدود معقول معقول دهیاطمینان

- - مثبت/منفی منفی مثبت مثبت سطح اطمینان
صورتهای مرور

مالی
جمع آوری 
شواهد کافی بررسی مفروضات

پرس و جو و 
روشهای نحلیلی

جمع آوری 
شواهد کافی

جمع آوری 
شواهد کافی روشهای رسیدگی

رعایت میشود رعایت میشود رعایت میشود رعایت میشود رعایت میشود رعایت میشود آیین رفتار حرفه ایی

نیستضروری الزامی است الزامی است الزامی است الزامی است الزامی است استقالل

کوتاه تفصیلی کوتاه کوتاه کوتاه یا  
تفصیلی کوتاه فرم گزارش

اساسی جنبه

خدمت نوع



نوع خدمت

جنبه های مقایسه

خدمات اطمینان بخشی
خدمات مرتبط

سایراجمالیبررسیحسابرسی

حسابرسی مالی
(۷00)

حسابرسی موارد
(۸00)خاص 

بررسی اجمالی
(2410)

بررسی اجمالی
(2400)

ه رسیدگی ب
اطالعات 
مالی آتی 

(3400)

اجرای روشهای 
مورد توافق  

(4400)

تنظیم اطالعات 
(4410)مالی 

اعتبار دهیاعتبار دهیاعتبار دهیاعتبار دهیاعتبار دهینوع خدمت
ی گزارش یافته ها
عینی ناشی از 
اجرای روشها

بکار گیری دانش
و تخصص 
حسابداری

سطح اطمینان دهی
اطمینان باال 

اطمینان معقول نه)
(مطلق

اطمینان باال 
اطمینان معقول  )

(نه مطلق

نان  اطمی)اطمینان متوسط
(سلبی/منفی/محدود

نان  اطمی)اطمینان متوسط
(سلبی/منفی/محدود

:  مفروضات
اطمینان 

باال/متوسط
:تهیه وارایه
اطمینان باال

اطمینانی اظهار 
نمی شود

اطمینانی اظهار 
نمی شود

-----محدودعمومیعمومیعمومیمحدود/عمومیعمومیتوزیع گزارش

روشهای رسیدگی
کلیه روشهای 
ضروری کسب 

شواهد

کلیه روشهای 
ضروری کسب 

شواهد

ی عمدتا روشهای تحلیل
و و پرس و جو

تاییدیه مدیریت

ی عمدتا روشهای تحلیل
و و پرس و جو

تاییدیه مدیریت

عمدتا 
روشهای 
تحلیلی ، 

پرس و جو  
و تاییدیه  
مدیریت

اجرای روشهای 
مورد توافق

شناخت ومرور 
کلی ،پرس و جو

تو تاییدیه مدیری

رعایت می شودرعایت می شودآیین رفتار حرفه ای
رعایت می شود

رعایت می شود
رعایت می 

رعایت می شودرعایت می شودشود

الزامی نیستالزم استالزم استالزم استالزم استالزم استالزم استاستقالل حسابرس

عینیهای یافتهرینتیجه گینتیجه گیرینتیجه گیریاظهار نظراظهار نظرارائه گزارش در قالب
-----

مقايسه انواع خدمات حسابرسي



زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

جاستپیوسته به صحنه 
یادآن نغمه که مردم بسپارند به خرم 


