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1مروري بر اصول حسابرسفصل اول :
. به دلیل عدم دسترسی   بسیاري همانطور که می دانیم وظیفه تهیه صورتهاي مالی بر عهده هیئت مدیره شرکت می باشد 

جهت از استفاده کنندگان از صورتهاي مالی به منابع اطالعاتی که در تهیه این صورتهاي مالی مورد استفاده قرار می گیرند و نیز 
ط به اصول پذیرفته شده حسابداري و قوانین مربوصورتهاي مالی استاندارد هاي حسابداري و جلوگیري از اعمال سالیق در تهیه 

موارد فوق در تهیه صورتهاي مالی براي واحد هاي تجاري فعالیت واحد هاي تجاري در هر کشور وضع گردیده اند که رعایت تمامی
. الزامی می باشد 

ن لیکن صرف وجود این قوانین و استاندارد ها ضمانت اجرایی آنها را در پی نخواهد داشت . بنابراین وظیفه حسابرسی به عنوا
مالی مذکور نموده و میزان تطابق آنها را با استانداردها و اصول پذیرفته شده حرفه اي که اقدام به اعتبار دهی به صورتهاي 

. خود حرفه حسابرسی براي اجراي وظایف خود قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید ضروري به نظر می رسدحسابداري و نیز 
آنها را تحت قالب درس اصول حسابرسی بررسی خواهیم کرد.ن و استاندارد هایی است که نیازمند پیروي از اصول و قوانی

گروه اصلی تقسیم نمود.3اصول و ضوابط ناظر بر حرفه حسابرسی را می توان به 

اصول و ضوابط ناظر بر حسابرسان(شاغلین حرفه حسابرسی)-

موسسات حسابرسی :-1

کمک حسابرس-7حسابرس-6حسابرس ارشد-5سرپرست حسابرسی-4سرپرست ارشد-3مدیران فنی-2شرکا-1

تحریر گزارش اصول و ضوابط بر عملیات حسابرسی:از مرحله پذیرش پیشنهاد کار توسط کارفرما شروع و تا مرحله قبل از -2
حسابرسی ادامه دارد.

اجراي عملیات حسابرسی می باشد .در اصول ها و ضوابط ناظر بر اصلی ترین مبحث در درس اصول حسابرسی مربوط به استاندارد 
نحوه اجراي عملیات حسابرسی تشریح می گردد.2از این مبحث بحث گردید و در اصول حسابرسی کلیاتی1حسابرسی

انواع حسابرسی :

I.حسابرسی صورتهاي مالی
II.حسابرسی رعایت
III.حسابرسی عملیاتی
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انواع خطر در حسابرسی :

I.  :خطر ذاتی
i.ماهیت صنعت خطر ذاتی حاصل از
ii.خطر ذاتی حاصل از حساب خاص

II.: ناشی ازعدم وجود و عدم کارآیی سیستم هاي کنترل داخلی واحد مورد رسیدگیخطر کنترلی
III.: خطر عدم کشف

i.خطر آلفا :یعنی خطا وجود داشته باشد کشف نکنیم
ii.نیمخطر بتا:خطا وجود نداشته باشد به اشتباه گزارش ک

اجراي عملیات:برنامه ریزي 

مراحل برنامه ریزي:

I. تهیه بودجه عملیات حسابرسی:بودجه عملیات حسابرسی قبل از قرارداد به شکل تقریبی محاسبه و مبناي قیمت گذاري
مورد بازبینی قرار می گیرد."بودجه مذکور مجدداکار حسابرسی شده است با این حال در مرحله برنامه ریزي 

II.ئه اسناد و مدارك .ارسال جدول زمان بندي ارا
III. بر اساس جدول زمان بندي و بودجه تهیه شده.برنامه ریزي اجراي عملیات

مراحل پذیرش کار حسابرسی و اجراي عملیات:

I..دریافت نامه درخواست حسابرسی از کارفرما
II. سسه توسط مو"عملیات خاصی انجام نخواهد گرفت ولی در صورت آنکه قبالدر صورتی که حسابرسی نخستین باشد

با ارسال نامه به حسابرس قبلی در خصوص عدم پذیرش عملیات حسابرسی آن حسابرسی دیگري حسابرسی شده باشد 
پس بنابراین کسب شناخت اولیه از فعالیت و سیستم واحد تجاري از موسسه قبلی دالیل کار را جویا خواهیم شد .

حسابداري صاحب کار
III.؟قابلیت رسیدگی دارد یا خیر"ع است که آیا عمالدر این مرحله هدف اصلی برآورد این موضو

قرارداد حسابرسی شامل موارد زیر است:

i.موضوع قرارداد
ii.دوره یا سال مالی مربوطه
iii.مدت زمان اجراي قرارداد
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iv.وظایف هیئت مدیره
v.ارائه اطالعات مفید به حسابرس
vi.وظایف حسابرس
vii.باید مبلغ ثابتی باشد"حتما(مبلغ قرارداد(
viii.نحوه پرداخت
ix.شرایط عمومی اعالم شده از سوي جامعه حسابداران رسمی

IV. کنترل هاي داخلی :کنترل داخلی به مجموعه کنترل هایی گفته می شود که واحد تجاري جهت اجراي عملیات واحد هاي
ع است آنها نموده و هدف از استقرار این کنترل ها ایجاد اطمینان نسبی در خصوص این موضومختلف خود اقدام به استقرار 

شکل مناسبی در زمان مناسب که اشتباه یا تحریف با اهمیتی در اجراي عملیات  واحد ها رخ نداده یا در صورت بروز به 
گزارش خواهد شد.

:موضوع زیر مواجه می باشند2حسابرسان در رسیدگی به کنترل هاي داخلی با 

هاي عملیاتی خود می باشد؟آیا شرکت داراي کنترل هاي داخلی مناسبی براي هریک از واحد -1

میشود یا خیر؟آیا کنترل هاي داخلی موجود به شکل مناسبی اجرا یا رعایت -2

i. آزمونهاي محتوا :آزمون رویدادهاي مالی مربوط به یک حساب خاص در طی دوره یا سال مورد رسیدگی و مطابقت نحوه
ن مربوطه.عمل واحد مورد رسیدگی با استانداردها و اصول حسابداري و قوانی

بحث خواهد شد.2آزمون محتواي هریک از سرفصل هاي حسابهاي ترازنامه وسود و زیانی به تفصیل در حسابرسی 

ii. سطح اهمیت در حسابرسی:یکی از اساسی ترین موضوعاتی که در حسابرسی وجود دارد موضوع اهمیت می باشد

بهترین تعریف براي اهمیت :

از صورتهاي مالی تاثیر اف از استانداردي مهم است که گزارشگري آن بر تصمیمات استفاده کنندگان موضوع یا رویداد مالی یا انحر
دارد و می تواند از با این حال در نظر داشته باشید که موضوع اهمیت ارتباط مستقیمی با قضاوت حرفه اي حسابرسان گذار باشد

د.شرکتی به شرکت دیگر و از حسابی به حساب دیگر متغیر باش

انواع گزارشات حسابرسی:

I.مقبول:انحراف با اهمیت وجود ندارد.
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II.مشروط :انحراف با اهمیت ولی غیر اساسی.
III.مردود:انحراف با اهمیت و اساسی.
IV.عدم اظهار نظر:محدودیت اساسی در رسیدگی.

انواع بندهاي حسابرسی :

I..عدم توافق:امکان محاسبه و برآورد انحراف براي حسابرس وجود دارد
II.وجود ندارد(نمی دانیم انحرافی وجود داشته یا نه)ودیت:امکان محاسبه و برآورد انحراف براي حسابرس محد

گروه اصلی تقسیم می شود :2دیدگاه هاي حسابرسی صورتهاي مالی:حسابرسی صورتهاي مالی از نظر تئوریسین هاي حسابرسی به 

i. سود و زیانی سیدگی به حسابهاي تراز نامه اي می توان حسابهاي: طرفداران این دیدگاه معتقدند با رترازنامه ايدیدگاه
طرفداران این دیدگاه بر این مانند رسیدگی به بدهکار حسابهاي دریافتنی جهت اثبات حساب فروش .را نیز اثبات نمود 

مورد تاثیر گذارندمهبر اقالم تراز نا"سود و زیان باشد رویدادهاي مالی که صرفاکه اگر مبناي  رسیدگی حسابهايباورند
نمی گیرند مانند:وصول یک طلبرسیدگی قرار

ii.منعکس می بر این باورند که اصل رویدادهاي مالی در حساب سود یا زیان : طرفداران این دیدگاهدیدگاه سود و زیانی
اقعیت این است فرض کرد که ابتدا یک حساب دریافتنی ایجاد و سپس یک فروش انجام گرفته است ونمی توان"شود مثال

که انجام فروش باعث ایجاد حساب دریافتنی می گردد لذا بایستی مبناي رسیدگی حسابهاي سود و زیان باشد.

اهداف حسابرسی:

I دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام  مندرج در صورتهاي مالی وجود اثبات این موضوع که :وجود یا رخداد .
د وهزینه رخ داده است.داشته و معامالت مربوط به درآم

II. اثبات این موضوع که دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه درآمد و هزینه به شکل کامل در : کامل بودن
حسابهاي شرکت ثبت شده اند.

III. ی : اثبات مالکیت واحد تجاري نسبت به دارایی هاي خود و تعهد دارایی هاي واحد تجاري در ایفاي بدهحقوق و تعهدات
هاي خویش.
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IV. اثبات این موضوع که اقالم مندرج در صورتهاي مالی به عنوان دارایی و بدهی و حقوق صاحبان : ارزشیابی یا تسهیم
سرمایه و درآمد و هزینه به شکل مناسب وبر اساس اصول پذیرفته شده حسابداري و استاندارد هاي حسابداري مالی ارزش 

گذاري شده اند.

V.اثبات این موضوع که تمامی اطالعات با اهمیت در صورتهاي مالی به نحو مناسبی طبقه ت و افشاء نحوه ارائه اطالعا :
بندي و افشاء شده اند.

اهداف حسابرسی دارایی ها : 

I در اثبات . : اولین و اساسی ترین هدف براي حسابرسی دارایی ها اثبات وجود آن دارایی است اثبات وجود دارایی ها .
.ا بسته به نوع دارایی و ارزش آن حسابرس از روشهاي مختلفی براي اثبات وجود استفاده می کندوجود دارایی ه

II. پس از اثبات وجود دارایی در این مرحله حسابرس بایستی روشهایی را انتخاب کند تا مالکیت اثبات مالکیت دارایی :
اي اثبات مالکیت متغیر خواهد و طبقه دارایی روشهبراساس نوع. شرکت یا واحد تجاري را بر دارایی هاي خود اثبات کند

خاصحسابدر رابطه با یکنقلیه و یا گرفتن تاییدیه بانکیثابت مثل وسائطمشاهده سند مالکیت دارایی هايمثل بود

III. دارایی اثبات کامل بودن : در این مرحله حسابرس آزمونهاي محتوایی را انجام دهد تا این اطمینان حاصل گردد که تمامی
هاي شرکت به نحو مناسبی در دفتر ثبت گردیده اند.

IV. زمونهایی را طراحی کند تا از ارزشیابی دارایی ها بر اساس : در این مرحله حسابرس بایستی آارزشیابی دارایی ها
حسابداري اطمینان معقولی بدست آورد. یکی از اساسی ترین قسمتهاياستانداردهاي حسابداري و اصول پذیرفته 

حسابرسی که نیازمند بکار گیري دانش فنی حسابرس است در این مرحله نمود پیدا می کند.

V. برخی از اطالعات خود حاصل انجام ": در رسیدگی به اسناد و مدارك مربوط به دارایی ها معموالصحت محاسبات ریاضی
به مامی محاسبات ریاضی مربوطیک سري عملیات ریاضی بر روي اطالعات مالی دیگري می باشند حسابرس بایستی ت

دارایی ها را به شکل مناسبی کنترل نماید.

VI.روشهایی راکه اطمینان : حسابرسان حتی پس از اثبات تمامی مراحل فوق در رابطه با یک دارایی بایستی افشاءمناسب
نمایند.معقولی از افشاءمناسب آن دارایی در صورتهاي مالی فراهم می کنند را به شکل مناسبی اجرا 

www.irhesabdaran.ir



20-Jun-2013
Page 7 of 44

و ستدحسابرسی موجودي هاي نقد و اوراق بهادار قابل دادفصل دوم:

ي تی باال نیازمند اعمال کنترل هاوجه نقد یکی از اساسی ترین دارایی ها در واحد تجاري تلقی می شود که به دلیل وجود ریسک ذا
تري نسبت به سایر دارایی ها می باشد.شدید

ویداد هاي مالی در واحد تجاري با وجه نقد رسیدگی به این حساب براي حسابرسان از اهمیت باالیی هم چنین به دلیل ارتباط بقیه ر
وجه نقد _سپرده هاي کوتاه مدت بانکی_است. حساب وجه نقد در واحد هاي تجاري شامل (حسابهاي جاري بانکی برخوردار 

سپرده هاي بلند مدت بانکی و آن قسمت از سپرده هاي کوتاه موجود در صندوق) و تنخواه گردان است. بنابراین حسابهایی مانند 
که دسترسی به آنها به هردلیلی محدود شده است جزو حسابهاي وجه نقد طبقه بندي نمی شوند.مدت یا حسابهاي جاري 

ران بابت افزایش واریزي توسط سهامدا_دریافت وجه نقد فروشهاي نقدي_افزایش در وجه نقد در رویدادهایی مانند ( وصول مطالبات
دریافت تسهیالت مالی) می باشد._سرمایه

برداشت _تسویه تسهیالت مالی_پرداخت هزینه_دارایی خرید نقدي یک _به دلیل( پرداخت یک بدهی "کاهش در وجه نقد معموال
تقسیم سود نقدي بین آنها)خواهد بود._سهام داران 

بانکی براي انجام عملیات مربوط به وجه نقد می باشد.استفاده از حسابهايیکی از اساسی ترین کنترل ها در ارتباط با وجه نقد

نحوه برخورد حسابرسان در رسیدگی به حساب وجه نقد:

حسابرسان در رسیدگی به وجوه نقد اهداف زیر را دنبال می کنند : 

I.د. در این قسمت کنترل هاي اثبات این امر که کنترل هاي داخلی مناسبی وجود داشته و به شکل مناسبی اجرا می شو
جنبه وجود کنترل داخلی و اجراي صحیح آن بررسی می شود.2وجوه نقد از داخلی مربوط به

II. شده در حسابهاي وجه نقد معتبر می باشند . در این مرحله حسابرس وجود رویداد مالی مربوط به اثبات این که مبالغ ثبت
تبار آنرا بررسی می کند.وجه نقد و اع

III.در این مرحله با استفاده از رسی اینکه تمامی رویدادهاي مرتبط با وجه نقد به شکل مناسبی در دفاتر ثبت شده اند . بر
روشهایی مانند تهیه صورت مغایرت بانکی حسابرس اثبات خواهد کرد که تمامی رویداد هاي مالی در دفاتر ثبت گردیده 

اند.
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IV.وجوه نقد ر صورتهاي مالی به همراه محدودیت هاي احتمالی در دسترسی به کفایت افشاي اطالعات مربوط به وجه نقد د
توسط حسابرس بررسی خواهد شد.

: نداخطر بالقوه مواجه3در رسیدگی به وجه نقد حسابرسان با 

I. : عدم ثبت یک یا چند رویداد مالی مربوط به وجوه نقد

ی از معامالت خود را کتمان نماید و یا به دلیل تضاد منافع بین این حالت در شرایطی اتفاق می افتد که شرکت بخواهد قسمت
به نفع مدیریت نباشد.افشاي این معامالت مدیریت و مالکیت 

II.: بیش از واقع نشان دادن وجه نقد

مایند این به نشان دادن وضیعت مطلوبی از خود دارند اقدام به ثبت بیش از واقع وجه نقد می نبرخی از شرکتها براي این که عالقه
به مالکان در طبقه حسابهاي شرکت و یا طبقه بندي حسابهایی مانند سپرده حالت احتمال دارد با ثبت چند حساب بانکی مربوط 

هاي بلند مدت در گروه وجوه نقد اتفاق بیافتد.

III.: وجود اختالص و دزدي

پذیرفته شده و استاندارد هاي حسابداري است ولهرچند وظیفه حسابرس اظهار نظر در خصوص میزان انطباق صورتهاي مالی با اص
در مورد هرگونه دزدي و اختالص و تخلف صورت گرفته در واحد تجاري که در حین رسیدگی با آن مواجه می شوند لیکن بایستی 

رسیدگی هاي خود به موارد زیر توجه نماید :نیز اظهار نظر کنند بنابراین حسابرس بایستی در 

i.ثبت آنهادریافتی قبل از دبرداشت از وجه نق.

ii..برداشت وجه بابت کاالیی که هنوز دریافت نشده است

iii.هاي تکراري مثل هزینه بلیط هواپیما یکبار هنگام خرید و وبار دیگر پس از استفاده از آن.وجود پرداخت

iv..پرداخت اضافه به کارکنان یا پرداخت وام واهی به آنها

v. ازمنابع شرکت.پرداخت هزینه هاي شخصی مدیران

vi. یا اشخاص وابسته به آنان به شرکت.کنترل جریانات نقدي مربوط به معامالت احتمالی مدیران

: کنترل هاي داخلی مربوط به وجه نقد

www.irhesabdaran.ir
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بایستی کنترل هاي داخلی این قسمت از اهمیت باالیی برخوردار باشند. تعداد و به دلیل درجه نقد شوندگی بسیار باالي وجوه نقد 
.کنترل ها بسته به نوع ماهیت و حجم عملیات واحد تجاري متفاوت خواهندبودنوع

در زیر یک سري کنترل هاي داخلی وجه نقد اشاره می شود :

I..هر رویداد دریافت یا پرداخت در تاریخ خود به شکل کامل در دفاتر ثبت شود

II.یداد مالی مرتبط با وجه نقد را از ابتدا تا انتها انجام به هیچ یک از کارکنان اجازه داده نشود تمامی مراحل مربوط به یک رو
.دهد

III. نسخه تهیه گردد2براي دریافت هاي نقدي که توسط صندوق انجام می شود رسید دریافت وجه سریالی در حداقل.

IV. شرح–غ مبل–چکوصولتاریخ–براي تمامی چکهاي صادره ابتدا دستور پرداختی که اطالعاتی مانند(تاریخ صدور چک
اطالعاتی که در مورد دریافت کننده چک می همچنینو) چکشماره–بانکیحسابشماره–بابت–کنندهدریافت

باشد تهیه گردد.

V..براي تمامی رویداد هاي مالی تا حد امکان از حساب بانکی استفاده شود

VI. ردان انجام می شود با صدور چک صورت پرداخت هاي جزیی که از محل تنخواه گتمامی پرداختهاي شرکت به غیر از
پذیرد.

VII. مدیر عامل "نفر از اعضاي هیئت مدیره باشد که یکی از آنها بایستی حتما2بانکی حداقل مربوط به امضاءمجاز حسابهاي
باشد.

VIII..در پایان هر روز کاري مانده واقعی صندوق با دفاتر مالی شرکت مطابقت داده شود

IX.واریز به حساب بانکی مالك از طریق واریز به حساب و یا دریافت چک روز صورت پذیرد . در "وصول وجه مطالبات حتما
احتساب وجه به حساب بستانکار مشتري ارائه اصل فیش از سوي وي می باشد. در وصول از مشتریان شرکت بایستی 

مربوط به چکهاي دریافتی را به شکل مدونی دردفاتر خود ثبت نماید.اطالعات 

www.irhesabdaran.ir
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X. به شکل منظم و در دوره هاي زمانی که براساس حجم فعالیت شرکت می تواند بصورت (روزانه مغایرت هاي بانکی صورت
ماهانه )باشد تهیه گردد._هفتگی_

سیستم هاي کنترلی وجوه نقد : 

I.سیستم صدور فاکتور و کنترل حساب مشتریان:

شده و یک حساب جداگانه در دفتر تفصیلی شرکت نگهداري در این نوع از سیستم کنترل هاي داخلی براي هریک از مشتریان
تمامی فروشهاي انجام شده به آن مشتري در حساب مربوط به وي ثبت می شود .

ثبت می گردد و براي دریافتهاي نقدي هر گونه دریافت نقد و یا دریافت یک چک از هر مشتري در حساب مخصوص وي 
فیش واریزي مشتري به حساب وي منظور نمی شود.م شده و هیچ دریافتی بدون ارائه یک حساب بانکی اعال"بایستی صرفا"حتما

II.سیستم کنترل داخلی تنخواه گردان:

حساب تنخواه گردان وظیفه پرداخت هزینه هاي جزیی را در شرکت بر عهده دارد .

ز تنخواه گردان نسبت به مبلغی که در اختیار شکل مانده ثابت یا تامین ثابت شارژ می شود .  ا2به "حساب تنخواه گردان معموال
.هم چنین تمامی هزینه هاي انجام شده توسط تنخواه گردان قبل از انجام هزینه بایستی به دارد بایستی تضمین مناسبی اخذ شود

تایید مدیریت برسد.

گردان پرداخت شود . هزینه یا پرداختی که می توان از طریق صدور چک انجام داد نباید توسط تنخواه هیچ گونه 

تامین مالی ندارد.تنخواه گردان حق واریز به حسابهاي بانکی شرکت تحت عنوان مانده 

هفته باشد تنخواه گردان موظف ارائه صورتهاي هزینه خود است . تمامی 2در دوره هاي زمانی مناسب که نباید بیش از 
تنخواه گردان انجام پذیرد و صندوق حق شارژ ق صدور چک در وجه پرداختهاي صورت گرفته در وجه تنخواه گردان باید از طری

تنخواه را ندارد.

III.سیستم هاي کنترل داخلی صندوق :

دریافت اوراق -وظیفه صندوق دار در شرکتهاي تولیدي و بازرگانی (وصول وجوه مربوط به فروشهاي نقدي انجام شده در محل
فعالیت می باشد.3و اعمال کنترل هاي امنیتی مناسب برروي این خودنزد) شرکتبهاداراوراقنگهداشت–بهادار از مشتریان 

وصول وجه : هرگونه وصول از مشتریان توسط صندوق بایستی طی یک رسید وصول وجه با شماره سریالی انجام پذیرد. دریافت 
ق دار موظف است وجه نقد حاصل از صندوهرگونه سند بهادار مانند چک از مشتریان نیز به همین ترتیب انجام می گیرد 



20-Jun-2013
Page 11 of 44

نماید همچنین چکهایی را که موعد وصول آنها نقدي را حداکثر تا ابتداي روز کاري بعد به حساب بانکی شرکت واریز فروشهاي
.فرارسیده است جهت وصول به بانک ارائه نماید از صندوق دار نیز به نسبت میانگین صندوق تضمین مناسب اخذ شود

حسابرسی وجوه نقد:کاربرگ هاي 

2آزمون کنترل هاي  داخلی شامل .قسمت آزمون کنترل هاي داخلی و آزمونهاي محتوا تقسیم می شود2حسابرسی وجوه به 
قسمت آزمون وجود و آزمون اجراي صحیح کنترل هاي داخلی می باشد.

کاربرگ رسم فلوچارت گردش عملیات _ه نقدداخلی وجوشرح سیستم کنترل هاي(در آزمون هاي کنترل داخلی از کاربرگ هاي
.کاربرگ شرح ایرادات کنترل هاي داخلی وجه نقد ) استفاده می کنیم _با وجه نقد مرتبط 

کاربرگ _ه بانکی یکاربرگ تایید_در آزمونهاي محتوا کاربرگ هاي مختلفی مانند ( کاربرگ شمارش موجودي هاي صندوق 
و همچنین کابرگ هاي اصلی و صورت خالصه استفاده می شود.اجراي آزمون انقطاع زمانی  ) 

برنامه رسیدگی به وجوه نقد : 

.قسمت اصلی تقسیم می شود که فقط آزمون محتوا را بررسی خواهیم کرد2برنامه رسیدگی به 

نمونه هایی از آزمون هاي محتواي وجوه نقد به شرح زیر است :

I. دریافت و با مانده هاي مندرج در صورتهاي مالی مطابقت دهیم .صورت ریز مانده حساب هاي وجه نقد را

II.تاییدیه بانکی براي هریک از شعب بانکها بانکی را به بانک هاي طرف حساب شرکت ارسال نماییم .درخواست تاییدیه
مبلغ _رازنامه مانده هریک از آنها در تاریخ ت_شماره آنها _ارسال شده و اطالعاتی مانند ( تعداد حسابهاي بانکی 

تسهیالت _ضمانت نامه هاي صادره براي هر حساب در صورت وجود _مسدودي هریک از حسابها در صورت وجود 
مفید بانکی را شامل می شود.اعطایی به هر حساب در صورت وجود ) و سایر اطالعات 

دلیل اي موضوع این است که حسابرس ارسال تاییدیه براي تمامی حسابهاي بانکی اعم از فعال یا راکد انجام می شود 
.بودن یک حساب بانکی را تشخیص دهدفعال یا راکد به اتکاي دفاتر شرکت نمی تواند "صرفا

III..صورت مغایرت بانکی را به تاریخ ترازنامه از صاحب کار دریافت وبررسی نماییم

IV.رازنامه دریافت و رسیدگی می شود.صورتحساب هریک از حسابهاي بانکی را براي دوره حداقل یکماهه از تاریخ ت

V..موجودي هاي نقد شرکت را که در صندوق نگهداري می شود در تاریخ ترازنامه شمارش کنید



VI. پایان سال مالی را رسیدگی نمایید.انقطاع زمانی دریافتها و پرداخت ها در

VII. یدگی کنید.سال مالی را رستمامی نقل و انتقاالت با اهمیت در حسابهاي بانکی در پایان

VIII..افشاي مناسب اطالعات مربوطه به موجودي هاي نقد در صورتهاي مالی را رسیدگی کنید
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رسیدگی به حسابهاي دریافتنی و اسناد دریافتنی و معامالت فروش وم:سفصل 

.دکنمانند حسابرسی وجوه نقد رسیدگی به حسابهاي دریافتنی نیز اهداف مشابهی را دنبال می

حسابهاي دریافتنی جزو دارایی هاي جاري در ترازنامه طبقه بندي شده و بسته به ماهیت عملیات شرکت از معامالت فروش یا کسب 
درشرکتهاي تولیدي یا بازرگانی منشاء اصلی حسابهاي دریافتنی معامالت مرتبط با فروش کاال و در و درآمد نشئات می گیرد

بنابراین براي رسیدگی به منشاء اصلی این حسابها معامالت مرتبط با خدمات ارائه شده می باشد.شرکتهاي خدماتی یا پیمانکاري
حسابهاي دریافتنی بایستی ابتدا معامالت مربوط به ایجاد این حسابها رسیدگی شوند . ذکر این نکته ضروري است که تنها 

مطلبات از محل پذیره _ومواردي مانند ( اعطاي وام به پرسنل معامالت فروش و کسب درآمد نبوده دریافتنی منشاءایجادحسابهاي
ایجاد یک حساب دریافتنی و سایر مواردي از این دست ) نیز می تواند باعث _برداشت سهام داران یا شرکااز شرکت _نویسی سهام

شوند.

می شود همچنین فروشهاي نسیه شرکت افتنی از طرف حساب دریافت در مقابل تسویه یک حساب دری"اما اسناد دریافتنی معموال
که با مبالغ با اهمیتی انجام می پذیرد از طریق دریافت اسناد صورت می گیرد .

سررسید این اسناد و حداکثر مبلغ آنها پیرو سیاستهاي کلی شرکت خواهد بود .مدت زمان 

اهداف رسیدگی به دریافتنی ها : 

I کفایت کنترل هاي داخلی مربوط به دریافتنی ها : این کنترل ها می تواند مشمول کنترل هاي داخلی مربوط به معامالت .
.فروش یا کنترل هاي داخلی مربوط به نحوه تسویه یک دریافتنی باشد

II.نسبت به آنها  :  حسابرسان بر اساس اهداف کلی اثبات وجود دریافتنی ها در تاریخ ترازنامه و اثبات مالکیت واحد تجاري
و مالکیت دریافتنی ها هستند .حسابرسی دارایی ها مکلف به اثبات وجود 

III. اثبات کامل بودن دریافتنی ها : اشاره به این موضوع دارد که تمامی رویداد هاي مالی مربوط به دریافتنی ها به شکل
ثبت شده اند مناسبی در دفاتر 

IV.رزش گذاري دریافتنی ها : این قسمت که یکی از حساسترین مراحل رسیدگی به دریافتنی هاست بر این موضوع اثبات ا
ش هاي که تمامی دریافتنی هاي مندرج در تراز نامه به شکل مناسبی ارزش گذاري شده و ارزشهاي آنها با ارزتاکید دارد 

برابر است ."واقعی  تقریبا
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V.ه شکل مناسبی انجام پذیرفته است .یافتنی ها بمحاسبات ریاضی مربوط به در

VI.کامل در صورتهاي مالی در رابطه با دریافتنی ها صورت گرفته است . افشاي

دریافتنی ها را با توجه به این که حسابهاي دریافتنی تجاري از اهمیت باالیی در گروه دریافتنی ها برخوردار هستند رسیدگی به 
صاص می دهیم . به این حسابها اخت"صرفا

باتوجه به اینکه گردش بدهکار یک حساب دریافتنی تجاري با معامالت فروش مرتبط است جهت اثبات کفایت کنترل هاي داخلی 
مربوط به این حساب دریافتنی بایستی کنترل هاي داخلی معامالت فروش را رسیدگی نماییم .

کنترل هاي داخلی معامالت فروش :

I.سیستم ثبت سفارش کاال:
i.فرم ثبت سفارش.
ii.نحوه دریافت فرم ثبت سفارش.
iii.قیمت گذاري سفارش کاال توسط مسئول ثبت سفارش.

II. : سیستم اعتبارات
i. اعتبار سنجی اولیه مشتریان بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده از سوي مشتري و رسیدگی انجام شده توسط

واحد اعتبارات .
ii.العات منطقی .تخصیص اعتبار به مشتري بر اساس اط
iii.. کنترل اعتبار مشتري در هر سفارش با سطح اعتباري وي در آن تاریخ

III. : سیستم انبار
i.. مطابقت سفارش کاال با موجودي انبار
ii.خروج کاال از انبار بر اساس سفارش و صدور حواله خروج کاال
iii. فروش .ثبت حواله خروج کاال در سیستم انبار و ارسال یک نسخه از آن براي حسابداري

IV.: سیستم صدور فاکتور
i.. صدور فاکتور فروش کاال براساس حواله خروج کاال از انبار و قیمت هاي مصوب فروش کاال
ii. به همراه کاال به سوي مشتري .ارسال فاکتور فروش
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iii.. ارسال فاکتور فروش به حسابداري فروش جهت ثبت در دفاتر مالی

V.: سیستم تحویل کاال
i.به آدرس مشتري و برنامه ریزي براي نحوه ارسال کاال به آدرس مشتريدریافت اطالعات مربوط.
ii. دریافت کاال از انبار و ارسال آن به همراه صورتحساب فروش به مشتري.
iii.دریافت مستندات مربوط به حمل و تحویل کاال و تحویل این مستندات به حسابداري مالی جهت ثبت در حساب.

VI.:  سیستم حسابداري فروش
i.فت فرم سفارش کاال .دریا
ii.. حواله خروج کاال از انبار و فاکتور فروش کاال به مشتري
iii. فاکتور فروش در حساب تفصیلی آن مشتري .مطابقت مدارك مذکور با یکدیگر و ثبت

کنترل هاي داخلی مربوط به وصول مطالبات :

ل هاي داخلی می باشند در چنین سیستمی تمامی شرکتها براي وصول مطالبات خود از مشتري داراي سیستم کنتر"معموال
نحوه برخورد با هریک از این موارد به _نحوه دریافت مطالبات _توسط مشتري مواردي مانند (حداکثر زمان تسویه یک بدهی

تفصیل شرح می گردد.

ت ایجاد جریانات نقدي قابلیحسابرسان در رسیدگی به سیستم وصول مطالبات به دنبال اثبات این موضوع هستند که این سیستم 
ورودي به داخل شرکت را به نحو مطلوبی دارا می باشد .

کاربرگ هاي حسابرسی رسیدگی به حسابهاي دریافتنی :

I.: کاربرگ هاي کنترل داخلی
i.. کاربرگ شرح سیستم کنترل هاي داخلی
ii.کاربرگ شرح ایرادات سیستم کنترل هاي داخلی
iii.(فلوچارت) کاربرگ گردش عملیات

II.هاي مربوط به آزمون محتوا :کاربرگ
i.هدف از تهیه این کاربرگ اثبات وجود و مالکیت حسابهاي دریافتنی است لیز حسابهاي دریافتنیکاربرگ آنا:

دریافتنی به شرح زیر است :فرم کاربرگ آنالیز حسابهاي 

www.irhesabdaran.ir
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کاربرگ آنالیز حسابهاي دریافتنی شرکت الف

x1/29/12براي سال مالی منتهی به

طرف حسابمبلغ بستانکارغ بدهکارمبلشرح
تراز افتتاحیه10/000/000مانده ابتداي دوره
فروش1/200/000/000فروش طی دوره
اسناد دریافتی200/000/000برگشت چک 

بانک1/320/000/000واریز به حساب بانکی شرکت
1/410/000/0001/320/000/000جمع 

90/000/000مانده 

می شود که حسابرس بتواند هر یک از اقالم تشکیل دهنده یک حساب دریافتنی را تفکیک کرده و کاربرگ بدین منظور تهیه این
رسیدگی هاي مربوط به هر بخش را به شکل مناسبی انجام دهد .

ر وي نیاز به توضیحات مواردي از معامالت خواهد کرد که به نظدر زیر کاربرگ آنالیز در صورت نیاز حسابرس اقدام به افشاي 
بیشتري دارد همچنین پس از ارائه توضیحات در زیر کاربرگ اطالعات مربوط به پاسخ تاییدیه دریافتنی و پیگیري سال مالی بعد نیز 

افشاء می شود .

انواع تاییدیه هاي حسابرسی :

بخش اصلی تقسیم می شود :2تاییدیه هاي ارسالی به اشخاص به "معموال

I.بخش اصلی است ابتدا از شخص طرف حساب تقاضا می شود اطالعات 2ثبت : در این نوع از تاییدیه که شامل تاییدیه م
فی مابین خود را با شرکت به حسابرسان اعالم نماید و در قسمت دوم که توسط طرف حساب تکمیل مربوط به حسابهاي 

می شود اطالعات مربوط به حسابهاي وي با شرکت اعالم می گردد .

II.تاییدیه منفی در شرکتهایی که سیستم کنترل داخلی مناسبی بر روي حسابهاي دریافتنی و معامالت "تاییدیه منفی :معموال
فروش داشته و حسابهاي دریافتنی آنها از تعداد زیادي از اشخاص با مانده هاي کم تشکیل شده باشد استفاده می نماییم .

به شکل زیر است :"تاییدیه منفی معموال

مدیریت محترم شرکت ....
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با سالم 
را براي بررسی تقدیم حضور می 29/12/90الی 1/1/90صورتحساب عملکرد این شرکت با شرکت الف از تاریخ "احتراما
گردد 

خواهشمند است مغایرت هاي احتمالی را به موسسه حسابرسی........به آدرس .........ارسال نمایید . 
داشته است ننفی دریافت نشود بدین معنی خواهد بود که مغایرتی بین حسابهاي فی مابین وجود در صورتی که تاییدیه م

در صورت با اهمیت بودن می تواند به عنوان بند شرط حسابرسی مطرح شود .ولی عدم دریافت تاییدیه مثبت 
لی مناسبی بر روي حسابهاي در شرایطی استفاده می کنیم که شرکت داراي کنترل هاي داخ"تاییدیه مثبت را معموال

دریافتنی و معامالت فروش نباشد یا مانده حسابهاي دریافتنی شامل تعداد محدودي از اشخاص با مانده هاي با اهمیت باشد 
روشهاي اثبات مانده حسابهاي دریافتنی و اثبات مالکیت آن پیگیري سال مالی پیگیري سال مالی بعد : یکی از موثرترین 

حساب دریافتنی در سال مالی بعد وصول گردد بیانگر وجود و مالکیت آن درسال مالی قبل است .اگربعد است

ii. کاربرگ تجزیه سنی حسابهاي دریافتنی : هدف از تهیه این کاربرگ شناسایی اقالمی از حسابهاي دریافتنی است
فتنی که وصول آنها طی چندین حسابهاي دریاکه نیاز به تعدیل دارند واحد مورد رسیدگی باید نسبت به تعدیل 

دوره مالی انجام نگرفته است و با تردید قابل مالحظه اي مواجه است اقدام نماید و مبلغ تعدیالت را در حساب 
هزینه هاي دوره شناسایی و درج کند .

iii.هاي کاربرگ ارسال تاییدیه : از کاربرگ ارسال تایدیه ها به منظور استخراج مغایرت هاي احتمالی بین حساب
ساب استفاده می شود .دریافتنی مندرج در دفاتر با اشخاص طرف ح

با اهمیت بودن مغایرت بین دفاتر و تاییدیه هاي دریافتی موضوع به عنوان بند شرط در گزارش حسابرسی درج می شود در درصورت
ثبات مانده حسابهاي دریافتنی استفاده صورت عدم دریافت تاییدیه ابتدا بایستی از روشهایی مانند پیگیري سال مالی بعد جهت ا

اگر از طریق این روشها قادر به اثبات مانده نبودیم بسته اهمیت مبلغ حسابهاي دریافتنی که مانده هاي آنها اثبات نشده .نماییم
فرم کاربرگ ارسال تاییدیه به شکل زیر است :است گزارش مشروط یا عدم اظهار نظر صادر می گردد .

مغایرتتاییدیه دریافت شدهتاییدیه دریافت نشدهمانده طبق دفاتربنام طرف حسا
90/000/00090/000/0000شرکت الف

150/000/000150/000/0000شرکت ب

100/000/00080/000/00020/000/000شرکت ج

iv. : ند جمع فروش به ازکاربرگ ماتریسی اطالعاتی مانکاربرگ ماتریسی فروش به تفکیک مشتریان و محصوالت
تفکیک هر مشتري جمع فروش هر یک از محصوالت طی سال مالی میانگین فروش هر یک از کاالها و مشتریان 

غیر قابل توجیح از محصوالت شرکت قابل استخراج است بدیهی است در صورت مشاهده نوسانات عمده هر یک 
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یان حسابرس بایستی تمامی این موارد را مورد زمحصوالت به زیر قیمت بازار به یکی از مشترمانند فروش یکی ا
.رسیدگی قرار دهد

جمعورقنبشیمیلگردتیر آهن
150/000/000270/000/000780/000/0001/200/000/000شرکت الف

300/000/000150/000/000540/000/000320/000/0001/310/000/000شرکت ب

140/000/000240/000/000130/000/000510/000/000شرکت ج

440/000/000300/000/0001/050/000/0001/230/000/0003/020/000/000جمع

آزمون محتواي دریافتنی ها: 

I.و مطابقت آن با صورتهاي مالیدریافت لیست حسابهاي دریافتنی از شرکت در تاریخ ترازنامه.

II.دگیانتخاب نمونه اي مناسب از حسابهاي دریافتنی جهت رسی.

III.تهیه کاربرگ هاي آنالیز براي هر یک از نمونه هاي انتخاب شده و ارسال تاییدیه براي آنها و پیگیري سال مالی بعد.

IV.در تاریخهاي سررسید اسناد .دریافت لیست اسناد دریافتنی در تاریخ ترازنامه و پیگیري وصول آنها

V.. تهیه کاربرگ هاي ارسال تاییدیه وکاربرگ ماتریسی

VI..رسیدگی به معامالت فروش به شکل تفصیلی

VII.استخراج انحرافات با اهمیت در حسابهاي دریافتنی و انعکاس آنها در کاربرگ هاي حسابرسی و گزارش حسابرس.

www.irhesabdaran.ir
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موجودي هاي مواد وکاال و بهاي تمام شده کاالي فروش رفتهفصل چهارم  :

زیرا فعالیت اصلی شرکت در ارتباط ارایی هاي شرکتهاي تولیدي و بازرگانی استموجودي هاي مواد و کاال یکی از اساسی ترین د
خرید و فروش این موجودي هاست .

شرکت و هم بر صورت سود و زیان تاثیر گذار است . هدف از موجودي هاي  مواد و کاال از جمله حسابهایی است که هم بر ترازنامه 
مواد و کاال در پایان دوره اثبات محاسبه صحیح بهاي مقداري و ریالی) موجودي هاي حسابرسی موجودي هاي مواد و کاال اثبات (

گروه اصلی (موجودي مواد اولیه 3در شرکتهاي تولیدي موجودي هاي مواد و کاال به "معموالکاالي فروش رفته می باشد .تمام شده 
ساخته شده ) تقسیم می شود .موجودي کاالي_موجودي کاالي در جریان ساخت _و قطعات و لوازم یدکی 

انبار گردانی موجودي مواد و کاال :

سال در پایان "اساسی ترین روش اثبات موجودي هاي مواد و کاال استفاده از روش انبار گردانی است عملیات انبارگردانی که معموال
مرحله اصلی تقسیم نمود .3مالی اجرا می شود را می توان به 

I.عملیات شمارش :مرحله قبل از شروع
i. انتخاب شخصی به عنوان هماهنگ کننده انبار گردانی از سوي شرکت که وظیفه کل عملیات انبار گردانی را بر

عهده دارد .

ii.. تهیه دستور العمل انبار گردانی که به تایید کمیته انبار گردانی شرکت رسیده و حسابرس نیز آنرا تایید نماید

iii.شمارش .آموزش آنها قبل از اجراي عملیات انتخاب تیم هاي شمارش گر و

iv. مرتب سازي انبارها قبل از اجراي عملیات شمارش به شکلی که کاال به نحو مناسبی در انبار چیده شوند تا به
آسانی قابل شمارش باشند 

v.. نصب اطالعات صحیح موجودي ها بر روي قفسه ها

vi.سایر موجودي ها تا به شکل مناسبی قابل شمارش باشند .تفکیک کامل موجودي کاالي امانی دیگران نزد ما از

vii.نصب تگ هاي شمارش بر روي کاالها.
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viii. تعیین تاریخ و ساعت آغاز عملیات انبار گردانی توسط هماهنگ کننده انبار گردانی و اعالم آن به واحد هاي
مختلف عملیاتی شرکت .

ix. انبار بایستی بین تیمهاي شمارش گربر اساس روشهاي صحیح عملیات انبارگردانی قسمتهاي مختلف براي اجراي
اصولی تقسیم گردد .

II. اجرا گردند:اجراي عملیات شمارش : براي اطمینان از اجراي صحیح عملیات شمارش موجودي ها کنترل هاي زیر بایستی

i.تعیین ارآن ها را ابزارها و لوازم مورد نیاز براي اندازه گیري موجودي هایی که نمی توان از طریق شمارش مقد
نمود در اختیار باشند .

ii.مرحله و توسط گروه هاي مختلف انجام پذیرد .2شمارش موجودي ها در "ترجیحا

iii.براي جلوگیري از شمارش چند باره موجودي ها روشهاي گفته شده در مرحله اول به شکل مناسبی اجرا گردند.

iv.گردند .تمامی برگه هاي شمارش توسط مسئولین شمارش امضاء

v. موجودي هاي معیوب یا ناباب که در هنگام شمارش کشف می شوند به نحو مناسبی در برگه هاي شمارش
گزارش شوند .

vi. براي اطمینان ازصحت عملیات شمارش حسابرس بایستی نمونه هایی از موجودي ها انتخاب و اقدام به شمارش
بصورت مستقل نمایند .آنها 

vii.هیچ گونه کاالیی به انبار وارد یا از آن خارج نخواهد شد .در روز شمارش انبار ها

viii.. تصویر آخرین رسید و حواله انبار قبل از اجراي عملیات شمارش توسط حسابرس دریافت خواهد شد

III.: پس از اجراي عملیات شمارش
i. و نه جزو اطالعات شمارش کاال ها مندرج در برگه هاي شمارش توسط شخصی که نه جزو تیم هاي شمارش گر

مسئولین انبار باشد در سیستم انبار شرکت ثبت می شود .
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ii.. لیست اقالم مغایرت دار توسط شخص مذکور تهیه می گردد

iii. شمارش شده و اطالعات بدست آمده "هماهنگ کننده انبار گردان مجددامغایرت هاي موجود با نظارت مستقیم
ردد .از این شمارش به عنوان اطالعات نهایی تلقی می گ

iv.در سیستم وارد شده و در صورت وجود مغایرت ها مانده هاي سیستم بر اساس "اطالعات شمارش دوم مجددا
فه یا کسر انبار محاسبه می گردد .شمارش تعدیل شده و اضا

v. پس از اتمام عملیات انبار گردانی صورت جلسه انبار گردانی تنظیم و به امضاء مسئولین انبار گردانی رسیده و
از آن به همراه لیست هاي شمارش در اختیار حسابرس قرار می گیرد .خه اي نس

مقدار امکان شمارش آن براي اثبات اثبات مقداري کاالي در جریان ساخت  : با توجه به ماهیت کاالي در جریان ساخت و عدم
فاده می شود .از روشهاي مهندسی و محاسبات ریاضی است"کاالي در جریان ساخت در پایان سال معموال

نکته اساسی را رسیدگی 2هاي مواد و کاال : براي اثبات ریالی موجودي هاي مواد و کاال حسابرس بایستی اثبات ریالی موجودي 
نماید :

i. صحت و تطابق روش ارزشیابی انتخابی از سوي شرکت با واقعیت موجود در عملیات اجرایی.

ii.. اثبات صحت اجراي روش انتخابی

به نحو مناسبی ها وشهاي مختلف قیمت گذاري موجوديبا مورد اول هدف حسابرس این است که اطمینان حاصل نماید ردر رابطه
بصورت نمونه در قسمت حسابرس براي اطمینان از اجراي صحیح روش انتخابی کاال هایی را.با عملیات شرکت مطابقت دارد

اس روش انتخابی شرکت می نماید .به محاسبه ارزش آنها بر اسانتخاب نموده و اقدام 

:کنترل هاي داخلی موجودي هاي مواد و کاال

اقالم دارایی هاي شرکتها می باشد وجود کنترل هاي مناسب براي با توجه به اینکه موجودي هاي مواد و کاال از اساسی ترین 
وه بر ایجاد اطمینان از صحت انعکاس چنین سیستم کنترلی عالعملیات وحسابهاي مرتبط با موجودي کاال ضروري است وجود 

موجودي هاي مواد و کاال در تراز نامه باعث ایجاد رویه هاي صحیح محاسبه بهاي تمام شده کاالي فروش رفته نیز می شود در 
بسیاري از شرکتها اصلی ترین سیستم کنترل داخلی موجودي ها سیستم حسابداري صنعتی می باشد .
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:لی موجودي هانمونه هایی از کنترل داخ

I. در شرکتهاي بزرگ این موضوع توسط واحدي بنام واحد تدارکات که وظیفه "معموال: مواد اولیه و ملزومات یدکیخرید
قیمت گذاري سفارش دریافتی و مطابقت آن با ردیف بودجه اي و آیین _خرید از واحد انبار دریافت سفارشات آن (اصلی

ت صورت می پذیرد .انجام خرید ) اس_نامه معامالت 

II.پس از خرید کاال توسط واحد تدارکات کاالي خریداري شده طی یک رسید تحویل کاال به انبار : تحویل کاال به انبار
نام تحویل گیرنده ) در _نام تحویل دهنده _تعداد کاالي تحویلی _نام کاالي تحویلی _تاریخ _شماره اطالعاتی مانند ( 

احد انبار تحویل می شودآن درج شده است به و

III.مناسب کاالها در انبار بدست آورد در این مرحله حسابرس بایستی اطمینان معقولی در رابطه با نگهداري : انبار داري مواد
که بدین ترتیب که کاالها در شرایط خاص فیزیکی مرتبط با خود نگهداري می شوند قفسه ها به شکلی چیده شده اند 

با کمترین آسیب به آنها امکان پذیر است و سیستم بگونه اي طراحی شده که کاالهاي داراي تاریخ دسترسی به کاالها 
.قرار گیرندمورد استفاده)(FIFOمصرف به روش 

IV.به صدور : در این مرحله انبار دار بر اساس فرمهاي در خواست کاال از انبار که توسط واحد هاي مختلف اقدام خروج کاال از انبار
ال از انبار بر اساس حواله خروج کاال می نماید .کا

V.از انبار بر اساس استاندارد هاي ساخت محصول : در این مرحله خط تولید کارخانه اقدام به مصرف کاالي دریافتیمصرف و تولید
یند تولید به حداقل می نماید  . اساسی ترین کنترل این مرحله وجود سیستمی است که احتمال ایجاد ضایعات غیر عادي در فرآ

برسد .

VI.توضیح داده شد انجام "رسید تحویل کاال به انبار که قبال: در این مرحله بر اساس ارسال کاالي ساخته شده به انبار محصول
می شود و در نهایت کاال وارد انبار می شود .

VII.اقدام به صدور حواله خروج کاال از انبار نموده و : انواع محصول بر اساس اطالعات دریافتی از واحد فروشارسال کاال به خریدار
کاال خارج شده به مشتري ارسال می شود .

تمام شده کاالي فروش رفته :جدول گردش موجودي مواد و کاال و بهاي 

مانده پایان دورهمصرف طی دورهخرید طی دورهابتداي دورهنام موجودي
ریالمقدارریالمقدارریالمقدارریالمقدار
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شده کاالي ساخته شده و بهاي تمام شده کاالي فروش رفته نیز توسط شرکت و حسابرسان تهیه می کاربرگ دیگري بنام کاربرگ بهاي تمام 
شود 

موجودي در جریان سربار تولیدمصرف مواد اولیهدستمزد مستقیمابتداي دورهنام موجودي
ساخت ابتدا

موجودي در جریان 
نتهاساخت ا

www.irhesabdaran.ir
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حسابرسی دارایی هاي ثابت مشهود فصل پنجم :

دارایی هاي ثابت مشهود در شرکتهاي تولیدي یکی از اساسی ترین سرفصلهاي دارایی ها در ترازنامه می باشد . 

مد در آباتوجه به حجم انبوه سرمایه گذاري انجام شده در این گروه از دارایی ها نیاز به استقرار کنترل هاي داخلی مناسب دقیق  کار
علی رقم حجم باالي سرمایه گذاري در این گروه رسیدگی به حساب دارایی هاي ثابت مشهود آسانتر از .نگهداشت آنها ضروري است

باالیی هستند که این موضوع باعث "زیرا هر طبقه از دارایی هاي ثابت داراي  مبلغ نسبتایی ها خواهد بود رسیدگی به سایر دارا
دارایی هاي ثابت به ندرت از سالی به سال بعد "معموالکوچک شدن حجم و تعداد موارد مورد رسیدگی خواهد شد و دلیل دیگر آنکه 

تغییر می یابند .

به طبقات زیر تقسیم نمود :دارایی هاي ثابت را می توان

وسائط نقلیهماشین آالتتاسیساتساختمانزمین
سایر دارایی هاي ثابت اثاثه و منصوبات اداريابزار آالت و قالبها

مشهود
دارایی هاي در جریان 

تکمیل
پیش پرداخت سرمایه اي

ي و دارایی هاي ثابت وجود اهمیت آزمون انقطاع زمانی دارایی هاي جاریکی از اساسی ترین تفاوتهاي موجود در رسیدگی به حساب 
برخوردار بوده در حالی که رسیدگی به دارایی اهمیت باالیی دارایی هاي جاري از این آزمون در رسیدگی بهاست بطوریکه اجراي 

هاي ثابت اهمیتی ندارد .

اخلی دارایی هاي ثابت کسب اطمینان معقول از بهره کنترل دسیستم کنترل داخلی دارایی هاي ثابت : هدف از پیاده سازي سیستم 
از هر ریال سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت مشهود است .وري حداکثر

براي رسیدن به چنین هدفی می توان کنترل هاي زیر را پیاده نمود :

I.تجاري بایستی اقدام به : به منظور ایجاد سیستم مدون کنترل هاي داخلی واحدبودجه بندي دارایی هاي ثابت مشهود
برکناريپیش بینی _تهیه بودجه اي براي دارایی هاي ثابت بنماید که شامل اطالعاتی مانند ( پیش بینی و کنترل خرید 

پیش بینی _تاسیسات و ساختمانهاي طی دوره _آالت و دستگاه ها میزان هزینه برآوردي تعمیر ماشین_و فروش  
از ارایی هاي در جریان تکمیل ) و مواردي از این دست باشد چنین برنامه اي بایستی مواردي هزینه و منفعت برآوردي د

دارایی ها را  که در طی سال مالی خواهند داشت افشاء نموده و در رابطه با درصد تکمیل دارایی هاي در جریان ساخت 
به تایید هیئت مدیره شرکت برسد "بودجه حتماطی دوره اظهار نظر نماید و مقرر کند هر گونه هزینه پیش بینی نشده در 
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II. این موضوع باعث می شود اطالعات دقیق و کافی در :معین جداگانه براي هر یک از طبقات دارایی ثابتتهیه حساب
یرابطه با اضافات برکناري ها فروش استهالك هزینه تعمیر و نگهداري و سایر موارد مرتبط با هر طبقه از دارایی ها براحت

در دسترس تصمیم گیرندگان قرار گیرد .
III. چنین سیستمی باعث می شود از اتالف منابع براي خرید :وجود سیستم صدور مجوز خرید یا تحصیل دارایی ثابت

.جلوگیري به عمل آیددارایی هاي ثابت غیر ضروري

.یل دارایی هاي ثابت وجود داشته باشدبایستی ارتباط تنگاتنگی بین این سیستم و بودجه تعیین شده براي تحص"مشخصا

IV.دجه دارایی هاي ثابت براي ثمر بخشی حداکثري بو: وجود یک سیستم گزارش گري مربوط به انحرافات از بودجه
وجود یک سیستم گزارش گري که انحرافات از بودجه را به موقع و به صورت دوره اي در اختیار مدیریت قرار دهد ضروري 

است .

V.جهت تفکیک مخارج سرمایه اي شرکتها اقدام به تهیه یک:ر العمل تفکیک مخارج جاري از سرمایه ايوجود دستو
اطالعات کمی مربوط بهاي تمام شده دارایی ها و هزینه انجام شده را داشته باشد می نماید مبناي تهیه دستور العمل که

این دستور العمل بدین شرح می باشد :
»یک دارایی ثابت می شوند به حساب بهاي تمام شده آن دارایی ش عمر مفید یا کارآیی مخارجی که باعث افزای

»منظور شده و سایر مخارج که چنین ویژگی ندارند در حساب هزینه هاي دوره منعکس می گردد 

VI.ي جهت یکسان سازي رویه خرید دارایی ها: تدوین دستور العمل کتبی در رابطه با خرید ماشین آالت وتجهیزات
دستور العملی تهیه شود که خرید دارایی هاي ثابت را تنها از طریق واحد تدارکات و با رعایت آیین نامه "حتماثابت

معامالتی شرکت ممکن سازد .

VII.(اموال گردانی) براي کسب اطمینان از اینکه :شمارش عینی دارایی هاي ثابت مشهود در دوره هاي زمانی خاص
دارایی هاي ر محل خود وجود داشته باشد و در حسابها منعکس شده اند و هم چنین آشکار سازي تمام دارایی هاي ثابت د

ثابتی که در دفاتر ثبت نشده اند بایستی عملیات اموال گردانی در دوره هاي زمانی خاص انجام شود  ( اثبات وجود + اثبات 
.کامل بودن )

VIII.به منظور ایجاد : ز دارایی هاي ثابت ( برچسب اموال)پالك کوبی دارایی هاي ثابت مشهود و تهیه صورت ری
کنترل مناسب بر روي دارایی هاي شرکت بایستی تمامی دارایی هاي ثابت را طی عملیات پالك کوبی شماره منحصر به 

خود دریافت نموده و در سیستم اطالعاتی شرکت با همان شماره قابل ردیابی باشند ثبت نماید .فردي براي 
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نام و مشخصات دارایی _ات مذکور براي تهیه صورت ریز دارایی هاي ثابت که شامل اطالعاتی مانند ( شماره اموال از اطالع
_مبلغ استهالك انباشته ابتداي دوره _روش ونرخ استهالك _بهاي تمام شده _تاریخ بهره برداري _محل استقرار _

استفاده می گردد .ارزش دفتري ) باشد _وره استهالك انباشته پایان د_هزینه استهالك طی دوره 

IX.چنین سیستمی بایستی داراي فرمهاي مشخص با شماره : استقرار سیستم مناسب برکناري یا فروش دارایی ثابت
سریالی چاپی بوده و دالیل بر کناري یا فروش یک دارایی تاییده مقامات مذکور را در فرمها داشته باشد .

_این کاربرگ ها بر اساس اهداف رسیدگی به دارایی هاي ثابت که شامل ( اثبات وجود  ارایی هاي ثابت : کاربرگ هاي حسابرسی د

افشاء مناسب ) است طراحی _صحت محاسبات ریاضی _صحت ارزش گذاري دارایی ها _اثبات کامل بودن _اثبات مالکیت 
.گرددمی

نمونه هایی از کاربرگ ها به شرح زیر می باشد :

i.رگ رسیدگی به اضافات دارایی هاي ثابت کارب.

ii.کاربرگ رسیدگی به برکناري یا فروش دارایی ثابت.

iii.( براي این کار از صورت ریز دارایی هاي ثابت استفاده می نماییم ) کاربرگ اثبات وجود یا مالکیت.

iv.ناسب دارایی هاي ثابت در این کاربرگ کاربرگ اصلی دارایی ثابت مشهود ( مطابقت اقالم دفاتر با صورتهاي مالی و افشاء م
.رسیدگی می شود )

: در صورتی که واحد تجاري براي اولین بار توسط حسابرسان مورد رسیدگی قرار حسابرسی نخستین و حسابرسی هاي بعدي
و مانده هاي می گیرد حسابرس موظف است عالوه بر رسیدگی به اضافات برکناري ها و فروش دارایی ثابت طی سال مورد رسیدگی 

ابتداي دوره دارایی هاي ثابت را از طریق رسیدگی به معامالت مربوطه در سنوات قبل اثبات نماید .در صورتی که سنوات زیادي از 
آغاز فعالیت واحد تجاري گذشته باشد رسیدگی مذکور به شکل نمونه اي خواهد بود هم چنین حسابرس می تواند براي اثبات مانده 

از روشهاي تحلیلی نیز استفاده نماید .ارایی هاي ثابت ابتداي دوره د

آزمون محتواي رسیدگی به دارایی هاي ثابت :

I.. صورت ریز تغییرات در دارایی هاي ثابت را دریافت و با دفاتر کل و معین مطابقت دهیم

II. طی سال دارایی هاي ثابت را سندرسی نماییم .اضافات
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III. را سندرسی نماییم .برکناري و فروش دارایی هاي ثابت

IV.. جابجایی بین طبقات دارایی هاي ثابت را رسیدگی نماییم و دالیل آنرا جویا شویم

V. خرید هاي عمده دارایی هاي ثابت را رسیدگی نموده ومطابقت آنها را با دستور العمل خرید و آیین نامه معامالت و بودجه
.دارایی هاي ثابت بررسی نماییم

VI.ي ثابتی که تحصیل آنها مستلزم انجام مخارج مختلف است رسیدگی تفصیلی انجام داده و مطمئن شویم در مورد دارایی ها
مخارج قابل انتصاب به حساب دارایی ثابت منتقل شده است .تمامی 

VII. اي دوره از مخارج سرمایه هزینه هاي تعمیر و نگهداري دارایی هاي ثابت را رسیدگی کرده و از تفکیک مناسب هزینه هاي
.اطمینان حاصل نماییم 

VIII. وضعیت دارایی هایی را که مورد استفاده قرار نمی گیرند بررسی کرده و دالیل آنرا جویا شویم در صورت عدم استفاده بلند
مدت از این دارایی ها دالیل عدم بر کناري یا فروش را جویا شویم .

IX.نماییم .محاسبات مربوط به هزینه استهالك دارایی هاي ثابت را کنترل

X. مالکیت قانونی دارایی هاي ثابت را اثبات نماییم این امر می تواند با مشاهده اسناد مالکیت برخی از دارایی هاي با اهمیت
انجام شود .

XI..درآمد اجاره اموال و ماشین آالت را در صورت وجود رسیدگی کرده و افشاء کامل آن را در صورت هاي مالی بررسی نماییم

XII.افشاء وچگونگی ارائه اطالعات مربوط تفایکحلیلی را در رابطه با دارایی هاي ثابت مشهود اجرا کرده ودر نهایت روشهاي ت
به دارایی هاي ثابت را در صورتهاي مالی رسیدگی نماییم .
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حسابها واسناد پرداختنی فصل ششم :

و سایر حسابها  و اسناد پرداختنی تقسیم نمود . نی تجاري گروه حسابها و اسناد پرداخت2حسابها و اسناد پرداختنی را می توان 
در راستاي فعالیت اصلی عملیاتی شرکت حسابهاي پرداختنی تجاري از معامالت مربوط به خرید کاال یا دریافت خدماتی که 

اثبات معامالت به مورد استفاده قرار می گیرند ایجاد می شوند بنابراین رسیدگی به حسابها و اسناد پرداختنی تجاري باعث
خرید نسیه ملزومات مصرفی _خواهد شد . رویداد هایی مانند ( شناسایی هزینه حقوق و دستمزد خرید کاال یا دریافت خدمات 

دریافت مالیات ارزش افزوده از خریداران محصوالت _بدهی به تامین اجتماعی _ایجاد بدهی مالیاتی  _یا قطعات یدکی 
دگاه مربوط به جریمه به اشخاص ثالث ) و سایر موارد از این دست باعث ایجاد سایر حسابهاي پرداختنی صدور راي دا_شرکت 

تحت سرفصل "رسیدگی به حسابهاي پرداختنی غیر تجاري نیز می تواند باعث اثبات چنین رویداد هایی که عمدتامی شود .
می شوند گردند .هزینه ها گزارش 

خرید و حسابهاي پرداختنی : سیستم کنترل داخلی معامالت

بایستی رویداد هاي مالی ایجاد کننده آن حساب پرداختنی مورد رسیدگی براي اطمینان از صحت ثبت یک حساب پرداختنی 
کنترل قرار گیرند . هم چنین براي اطمینان از وجود یک سیستم کنترل داخلی مناسب در رابطه با حسابهاي پرداختنی بایست 

سبی بر روي رویداد هاي ایجاد کننده حسابهاي پرداختنی که اصلی ترین آنها معامالت خرید مواد و کاال می هاي داخلی منا
باشد اجرا گردد .

:خرید مواد و کاالسیستم کنترل داخلی 

I.ین سیستمی باعث می شود درخواست خرید مواد و کاال به شکل مدون وجود سیستم درخواست خرید مواد و کاال :چن
از طریق واحد انبار انجام شود ."وصرفا

II. سیستم تدارکات : بایستی در شرکتها واحد مستقلی به نام واحد تدارکات ایجاد شود که وظیفه اصلی آن خرید مواد و کاال
ت و بودجه جامع شرکت باشد .مصوبات هیئت مدیره شرک_بر اساس آیین نامه معامالت 

III.. براي خرید اقالم مختلفی از کاال ها قبل از آغاز سال مالی بودجه جامعی تهیه گردد

IV. تدارکات و اجتناب از برخورد هاي سلیقه اي بایستی آیین نامه مدونی در رابطه با خرید براي انجام خرید ها توسط واحد
اهمیت مبلغ آن تشریح گردیده است تهیه گردد .هاي شرکت که در آن نحوه خرید کاال براساس
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V.. تمامی سفارشات خرید مواد و کاال توسط مسئولین مربوطه تایید گردد

VI.طح سفارش و حداکثر براي جلوگیري از انباشت منابع مالی بر روي مواد و کاالي خریداري شده براي هر یک از کاال ها س
.موجودي انبار تهیه گردد 

داقل میزان موجودي کاال گفته می شود که در صورت رسیدن موجودي به آن میزان یا کمتر از آن سطح سفارش به ح
صادر می گردد .سفارش خرید کاال 

VII. وجود سیستم حسابداري مدون که اطالعات مربوط به خرید کاال را به نحو مناسبی در حساب پرداختنی به فروشنده ثبت
نماید .

VIII. مبلغ واحد _مقدار یا تعداد _شنده که شامل اطالعاتی مانند ( نوع کاالي خریداري شده خرید از فرودریافت فاکتور_

اختصاصی خریدار و فروشنده باشد .شماره و تاریخ ) و اطالعات _عوارض و مالیات _مبلغ کل 

IX.دریافت کاال توسط انبار براساس برگ شمارش کاال و صدور رسید تحویل کاال به انبار.

اي حسابرسی حسابهاي پرداختنی : کاربرگ ه

I.مانند کاربرگ تهیه شده در رسیدگی به حسابهاي دریافتنی در این قسمت نیز :کاربرگ آنالیز حسابهاي پرداختنی
پرداختنی براي هریک از نمونه هاي انتخابی تهیه می شود .کاربرگی بنام کاربرگ آنالیز حسابهاي 

ري ( شرکت الف )موضوع : آنالیز حسابهاي پرداختنی تجا
29/12/91سال مالی منتهی به 

طرف حساب مبلغ بستانکار مبلغ بدهکارشرح
تراز افتتاحیه120/000/000مانده ابتداي دوره
موجودي مواد و کاال750/000/000خرید طی دوره

نقد و بانک700/000/000پرداخت طی دوره
کاالموجودي مواد و30/000/000برگشت از خرید

730/000/000870/000/000جمع

140/000/000مانده

پاسخ تاییدیه ارسالی : 
کاربرگ آنالیز حسابهاي پرداختنی رویداد هاي مختلفی را که جهت اثبات مانده حساب پرداختنی سال مالی بعد : پیگیري 

هم آزمونهاي رسیدگی برنامه ریزي نمودباید رسیدگی نماییم را تفکیک می کند بدین ترتیب می توان نسبت به اجراي 
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چنین براي اثبات مانده حسابهاي پرداختنی از ارسال تاییدیه نیز استفاده می شود که می توان به شکل تاییدیه مثبت یا 
منفی باشد .

ساب بعد است تسویه حشایان ذکر است که یکی از اساسی ترین کنترل هاي مربوط به حساب پرداختنی پیگیري سال مالی 
.پرداختنی در سال مالی بعد موید وجود آن در دوره مالی مورد رسیدگی است

II.اطالعاتی مانند ( : از کاربرگ ماتریسی حسابهاي پرداختنی تجاري و خرید کاربرگ ماتریسی حساب پرداختنی و خرید
میانگین قیمت _ز کاالها  مقداري و ریالی خرید هریک امجموع _جمع خرید از هریک از فروشندگان به تفکیک کاالها 

میانگین قیمت خرید کلی هر کاال ) قابل استخراج است ._خرید هر کاال از هر مشتري  
III.این کاربرگ به منظور سندرسی معامالت خرید و به شکل زیر تهیه می شود : : کاربرگ رسیدگی به معامالت خرید

شرکت آلفا

موضوع : رسیدگی به خرید مواد و کاال

29/12/91لی منتهی به سال ما

شماره و 
تاریخ سند 

کنترل هاي رسیدگیطرف حساب مقدارمبلغ خریدشرح سند
iiiiiiiv

567
12/4/91

خرید روغن 
فله سویا

250/000/0002200
kg

حساب پرداختنی تجاري به شرکت 
گلستان

وجود 
دارد

وجود 
دارد

وجود 
دارد

وجود
دارد

ی :کنترل هاي رسیدگ

i.وجود سفارش خرید
ii.مطابقت با آیین نامه معامالت
iii.وجود فاکتور معتبر
iv.تحویل کاال به انبار

قسمت 2برنامه رسیدگی به حسابهاي پرداختنی : همانند رسیدگی به حسابهاي دریافتنی برنامه رسیدگی به حسابهاي پرداختنی به 
و آزمون محتوا تقسیم می شود :آزمون کنترل هاي داخلی

محتواي حسابهاي پرداختنی به شرح زیر است :آزمون

I.. تمامی کاربرگ هاي اشاره شده را تهیه نمایید
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II.. تراز آزمایشی حسابهاي پرداختنی را از شرکت دریافت و با دفاتر کل و صورتهاي مالی مطابقت دهید

III. نمایید .هایی از پرداختی هاي با اهمیت را انتخاب رسیدگی و براي آنها تاییدیه ارسالنمونه

IV.. پرداخت هاي عمده ماهانه را به فروشندگان رسیدگی و اقالم خالف ماهیت را توجیح کنید

V.. روشهاي تحلیلی را در رابطه با پرداختنی ها اجرا کنید

VI.: با استفاده از روشهاي زیر حسابهاي پرداختنی ثبت نشده را کشف نمایید

i. کتور هاي خرید .با فامطابقت تمامی رسید هاي کاال به انبار

ii. برگه هاي پرداختی ثبت شده در معین بستانکاران بعد از تاریخ ترازنامه را بررسی نمایید تا اطمینان حاصل کنید اقالمی
ثبت شوند در آنها وجود نداشته است .که بایستی به تاریخ قبل از تراز نامه 

iii.رسیدگی  نمایید ."مانده خالف ماهیت را حتما

www.irhesabdaran.ir



20-Jun-2013
Page 32 of 44

هاي بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایبدهی ه:هفتمفصل 

تعریف بدهی هاي بلند مدت :
2به بدهی هایی گفته می شود که زمان تسویه آنها بیش از یکسال مالی بوده یا برآورد می شود این بدهی ها را می توان به 

تقسیم نمود :گروه اصلی 

مربوط به تسهیالت مالی بلند مدت دریافتی توسط واحد تجاري "این بدهی ها معموال: بدهی هاي بلند مدت بهره دار
به دریافت تسهیالت از بسیاري از واحد هاي تجاري هنگام تاسیس منابع مالی کافی در اختیار ندارند بنابراین اقدام است .

.سیستم بانکی می نمایند 

هاي مشارکت مدنی و به شکل بلند مدت اعطا می شود در قالب قرارداد "تسهیالت اعطایی جهت احداث واحد هاي تجاري معموال
قرارداد در رهن بانک قرار می دهیم.برخی از واحد این قراردادهابراي ساخت یا خرید دارایی هاي ثابت واحد تجاري را به عنوان وثیقه 

قرارداد هاي انتشار اوراق یند .هاي تجاري بجاي دریافت تسهیالت از سیستم بانکی اقدام به انتشار اوراق قرضه یا مشارکت می نما
می نماید که می توان به ایجاد حساب مشارکت عالوه بر دریافت وثایق الزم محدودیت هاي ویژه اي را نیز براي منتشر کننده ایجاد

وجوه استهالکی یا وجوه بازخرید اوراق مشارکت اشاره نمود .

:بدهی هاي بلند مدت بهره دار

I.هیالت مالی             تس
i.( کال اقساطی است) مشارکت مدنی
ii.(مورد بحث نیست) سرمایه در گردش

II.   اوراق مشارکت
i.اوراق قرضه
ii. اوراق مشارکت

 در اوراق مشارکت سود دوره اي پرداخت می شود اصل یکجا

ل تغییر است و علت آن می تواند بازخرید از دوره اي به دوره دیگر قابدر حسابداري اوراق مشارکت بخاطر اینکه مبلغ اصل بدهی 
سود محاسبه و در دفاتر ثبت می شود .قسمتی از اوراق قبل از سررسید باشد هزینه بهره اوراق در هر دوره پرداخت 

. حساب پیش پرداخت بهره سنوات آتی یک حساب کاهنده بدهی می باشد
سود تخصیص می %25است که به دولت به عنوان شریک مالیات بردرآمد هزینه نیست بلکه نوعی تقسیم سود در شرکت

یابد .
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اهداف حسابرسی بدهی هاي بلند مدت بهره دار :

I.. کفایت سیستم کنترل هاي داخلی مرتبط با بدهی بهره دار

II.( اثبات رخداد و وجود تعهدات ) اثبات اعتبار بدهی هاي بهره دار

III.. اثبات کامل بودن بدهی هاي ثبت شده در دفاتر

IV. صحت محاسبات ریاضی مرتبط با بدهی بهره دار .اثبات

V.. اثبات درستی روشهاي ارزشیابی بدهی بهره دار

VI.. اثبات کفایت افشاء و چگونگی ارائه اطالعات در صورتهاي مالی

بانکی توسط سیستم کنترل هاي داخلی بدهی هاي بهره دار : با توجه به اعمال کنترل هاي الزم دراخذ تسهیالت مالی از شبکه
بانک اعطا کننده تسهیالت در این مبحث تنها بر کنترل هاي داخلی انتشار اوراق مشارکت تمرکز می نماییم :

I. یکی از اساسی ترین کنترل هاي داخلی در انتشار اوراق مشارکت وجود مجوز : مبنی بر انتشار اوراقتهیه گزارش
بایستی به تایید اعضاء بر اساس اساسنامه هر گونه استقراض مالی در اغلب شرکتهاایجاد بدهی توسط هیئت مدیره است 

مالی شرکت گزارشی از نیاز به وجوه نقد آثار برآوردي واحد "هیئت مدیره برسد . در موارد نیاز به استقراض مالی معموال
تقراض و بهترین گزینه وضیعت مالی فعلی شرکت در مقایسه با سایر شرکتها قبل و بعد ازاساستقراض و درآمدهاي آتی 

تامین مالی تهیه می نماییم .

II.پس از تهیه گزارش مذکور و در صورتی که تشخیص هیئت مدیره استقراض از طریق اوراق قرضه : انتخاب امین مستقل
ریق این مسئله از طه انتخاب یک بانک به عنوان مجري عملیات انتشار و فروش اوراق قرضه گردد بایستی اقدام بباشد

انتخاب امین مستقل انجام می پذیرد .

 واریز آن به _جمع آوري مبالغ حاصل از فروش اوراق _فروش اوراق مشارکت  امین مستقل بانکی است که وظیفه
بر عهده تضمین پرداخت اصل و سود علی الحساب اوراق و اخذ وثایق معتبر از صادر کننده را _حساب بانکی شرکت 

دارد.
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III.در مورد پرداخت بهره براي اوراق بهادار منتشر شده که می تواند بصورت با نام یا بی نام باشد باز هره اوراقپرداخت ب :
هم از امین مستقل استفاده می شود .شرکت در دوره هاي زمانی تعیین شده مبلغ بهره اوراق را به حساب امین مستقل 

قرضه از دارندگان آن سود مربوط به هر کوپن را پس از ابطال آن به . امین مستقل با دریافت کوپن اوراقواریز می نماید 
.ید شخص پرداخت می نما

IV.در این مرحله منتشر کننده مبلغ کل اصل و فرع باقی مانده اوراق را به حساب امین مستقل واریز تسویه نهایی اوراق :
صل و فرع باقی مانده به آنها نموده و به پرداخت اکرده و امین مستقل پس از دریافت اوراق مشارکت از دارندگان اقدام 

اوراق مذکور را ابطال می نماید . 

. هزینه کارمزد امین مستقل جزو هزینه هاي مالی مربوط به تامین وجه از طریق انتشار اوراق مشارکت می باشد

ر در واحد هاي تجاري کم بوده مبلغ هریک از آنها با هی هاي بهره داحسابرسی بدهی هاي بهره دار :  باتوجه به اینکه تعداد بدبرنامه 
بدهی هاي مذکور در تمامی زیان است صورت سود واهمیت بوده و هزینه مالی مربوط به آنها جزو هزینه هاي اصلی مندرج در

.عملیات حسابرسی رسیدگی شده و ازهرگونه انتخاب نمونه اجتناب می شود 

 بدهی بهره دار نمونه گیري نداریم بلکه به تمام موارد رسیدگی می نماییم .تسهیالت مالی دریافتیدر رسیدگی به /

روشهاي مورد اجرا در رسیدگی به تسهیالت مالی :

I.تهیه جدول تجزیه و تحلیل بدهی بهره دار:

مبلغ اصل نرخ بهره موثرنوع قراردادبانک اعطا کنندهشماره قراردادردیف
دریافتی

لین تاریخ اومبلغ کل بهره
قسط

وثایق در جرائم تاخیرمانده پایان دورهپرداختی طی دورهمانده ابتدامبلغ هر قسطتعداد اقساط
رهن فرعاصلفرعاصلفرعاصل

II.در این مرحله حسابرس : اخذ جدول تقسیط تسهیالت و کنترل محاسبات مربوط به تسهیالت مالی دریافتی
ز بانک هاي اعطاکننده دریافت و هزینه مالی شناسایی شده در دفاتر را با هزینه بایستی جدول تقسیط تسهیالت را ا

پرداخت سود اوراق از مندرج در جدول مزکور مطابقت دهد . در مورد اوراق مشارکت بایستی عالوه بر دریافت تاییدیه 
بقت دهد .امین مستقل اقدام به محاسبه مجدد بهره اوراق نموده و نتیجه را با دفاتر شرکت مطا
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III.در این مرحله حسابرس بایستی اسناد و مدارك مربوط به دریافت رسی مستندات مربوط به دریافت تسهیالتسند :
تسهیالت را رسیدگی نموده و محل خرج منابع مالی حاصل از دریافت تسهیالت را مشخص نماید .

IV. هاي بهره دار مطابقت دهد .هزینه بهره را با مانده بدهی با اجراي روشهاي تحلیلی معقول بودن

V.. رعایت مفاد قرارداد هاي انتشار اوراق مشارکت را بررسی نماییم

VI.. اسناد پرداختی مربوط به پرداخت بهره یا تسویه اصل بدهی هاي بهره دار رسیدگی کنیم

VII. نحوه افشاء بدهی هاي بهره دار در صورتهاي مالی را با رویه هاي استاندارد مطابقت دهیم.

شامل بدهی هایی است که مبلغ آنها بصورت برآوردي تعیین گردیده ": این نوع بدهی ها معموالهی هاي بلند مدت بدون بهرهبد
و احتمال پرداخت آنها دردوره اي کمتر از یکسال متصور نیست از جمله این بدهی ها می توان به ذخیره مزایاي پایان خدمت 

.کارکنان یا ذخیره مالیات اشاره نمود

اصلی ترین روش رسیدگی به این بدهی ها کنترل محاسبات انجام شده براي برآورد آنهاست .

می باشد :حقوق صاحبان سرمایه : درشرکتهاي سهامی حقوق صاحبان سرمایه شامل موارد زیر

**سرمایه (سهام ممتاز)
**سهام عادي )( سرمایه 

**صرف سهام
**سود یا زیان انباشته

**ه هااندوخت
***جمع

تغییرات در حساب حقوق صاحبان سهام را می توان به چند دسته به شرح زیر تقسیم نمود :

I.گروه افزایش یا کاهش در سرمایه اسمی تقسیم می شود . براساس 2: این نوع تغییرات به تغییرات در سرمایه اسمی
تعداد سهام بایستی به تایید مجمع عمومی فوق العاده شرکت اسمی یا قوانین ایران هرگونه تغییرات در مبلغ کل سرمایه 

.رسیده ودر اداره ثبت شرکتها و روزنامه رسمی کشور ثبت شود
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II.حساب مذکور با کسب سود توسط شرکت افزایش یافته و با تحمل زیان تغییرات در حساب سود یا زیان انباشته :
ی گردد . سنواتی تعدیل ماهش می یابد و با انجام تعدیالت ک

نحوه برخورد حسابرسان با حقوق صاحبان سرمایه :

I.اثبات کفایت سیستم کنترل هاي داخلی ناظر بر حقوق صاحبان سهام.

II.اعتبار حقوق صاحبان سهام از نظر رخداد و تعهد.

III. حقوق صاحبان سهام مندرج در دفاتر .اثبات کامل بودن

IV. سهام .صحت محاسبات ریاضی مربوط به حقوق صاحبان

V.. درستی ارزشیابی حقوق صاحبان سهام

VI.. کفایت افشاء در صورتهاي مالی

سیستم کنترل هاي داخلی حقوق صاحبان سهام : در شرکتهاي سهامی بایستی کنترل هاي زیر در رابطه با حقوق صاحبان سهام را 
اجرا نمایند :

I.. تعیین با نام یا بی نام بودن سهام در اساسنامه

II.اد و مبلغ سهام در اساسنامه .تعیین تعد

III.. انتشار ورقه سهم و اعطا آن به هر یک از سهام داران به نسبت درصد مالکیت

IV. یا سهام داران خارج از سازمان در آن ثبت تهیه دفتر ثبت نقل و انتقاالت سهام که هرگونه نقل و انتقال بین سهام داران
شود .

وه بر کنترل تغییرات در مبلغ و تعداد سهام شرکت و مطابقت آن با صورت جلسات دگی به حساب حقوق صاحبان سهام : عالرسی
مجمع عمومی فوق العاده و نیز کنترل ثبت تغییرات در روز نامه رسمی حسابرسان بایستی ثبت هاي حسابداري مربوط به افزایش یا 

کاهش سرمایه اسمی را رسیدگی کرده و نسبت به صحت آنان اظهار نظر نمایند .
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در رابطه با حساب سود یا زیان انباشته اصلی ترین رسیدگی بر روي حساب تعدیالت سنواتی و مستندات مربوط به هر یک از 
تعدیالت سنواتی صورت گرفته انجام می شود .

www.irhesabdaran.ir



20-Jun-2013
Page 38 of 44

رسیدگی به حسابهاي سود و زیانی فصل هشتم :

_حسابهاي دریافتنی د و زیانی رسیدگی به حسابهاي ترازنامه اي مانند ( براساس دیدگاه تراز نامه اي جهت اثبات حسابهاي سو

دارایی هاي ثابت ) و برخی دیگر از حسابها کفایت می نمایند اما با توجه به این نکته که رسیدگی به _حسابهاي پرداختنی 
ارتباط مستقیمی با حسابهاي تراز نامه اي که قسمتی از حسابهاي سود و زیانی را در بر می گرفت "حسابهاي تراز نامه اي صرفا

داشتند نیاز به این موضوع وجود دارد که تمامیت حسابهاي سود وزیانی به شکل جداگانه اي رسیدگی شود هم چنین با توجه به 
سابهاي حتفصیلی به این حسابها ضروري است حسابهاي سود و زیانی براي اشخاص درون سازمانی یا برون سازمانی رسیدگی اهمیت 

طبقه اصلی درآمد ها وهزینه ها تقسیم می شود خود درآمد ها به درآمد هاي عملیاتی و درآمد هاي غیر 2سود و زیانی را به 
گروه درآمد حاصل از فروش کاال یا خدمات و سایر درآمد هاي 2عملیاتی تقسیم می شود هم چنین درآمد هاي عملیاتی را به 

گروه اصلی هزینه هاي عملیاتی و هزینه هاي غیر عملیاتی تقسیم می 2م چنین هزینه ها را نیز به طبقه بندي می کنیم هعملیاتی 
.نماییم 

ها درآمد

I. درآمد عملیاتی
i. درآمد حاصل از فروش کاال یاخدمات
ii.سایر درآمد عملیاتی

II. درآمد هاي غیر عملیاتی

هزینه ها 

I. هزینه هاي عملیاتی
i.بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
ii.هزینه هاي اداري عمومی و تشکیالتی
iii. هزینه هاي توزیع و فروش

II.هزینه هاي غیر عملیاتی
III.هزینه مالی

i. هزینه تامین مالی

همانطور که مشخص است قسمت عمده اي از حسابهاي درآمدي و هزینه اي در رسیدگی به حسابهاي ترازنامه اي مورد رسیدگی 
سود و زیانی حسابرسی شوند .ذکور بایستی در رسیدگی به حسابهاي قرار نگرفته اند بنابراین تمامی اقالم م
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هدف از حسابرسی حسابهاي سود و زیانی اثبات موارد زیر است :

I. بررسی کفایت سیستم کنترل هاي داخلی درآمد و هزینه.

II. اثبات وجود و تعلق درآمد ها و هزینه ها به واحد تجاري.

III. هزینه ها دردفاتر تجاري ثبتهاي درآمد ها واثبات کامل بودن.

IV. اثبات صحت محاسبات پشتوانه اقالم درآمد ها و هزینه ها.

V. اثبات ارزش گذاري صحیح درآمد ها و هزینه ها.

VI. کفایت افشاء چگونگی ارائه اطالعات مربوط به درآمد ها و هزینه ها در صورتهاي مالی.

م تراز نامه اي که در آنها هدف اصلی حسابرس اثبات مانده اقالم ترازنامه اي سود و زیانی بر خالف حسابرسی اقالدر حسابرسی اقالم 
ها کنترل روند تغییرات هزینه ها و مطابقت آن با روند تغییرات درآمد هاست .بود اهداف اصلی در حسابرسی سود و زیانی 

العاتی در رابطه با روند تغییرات تولید طی سال به عنوان مثال حسابرس می تواند با تجزیه و تحلیل هزینه برق مصرفی خط تولید اط
مورد رسیدگی بدست آورده و این تغییرات را با روند سنوات قبل مقایسه نموده و با کسب درآمد نیز مطابقت دهد .مالی

بنابراین در رسیدگی به حسابهاي سود و زیانی اجراي روشهاي تحلیلی در اولویت قرار می گیرد.

گروه اصلی تقسیم نمود :3می توان به روشهاي تحلیلی را

I.یک : در این روش اطالعات مربوط به سر فصل هرتحلیل اطالعات مالی دوره هاي قبل با سال مالی مورد رسیدگی
از هزینه ها روند تغییرات در آنها و ارتباط آنها با درآمد ها از اطالعات مالی سنوات قبل استخراج شده و با اطالعات سال 

.مطابقت داده می شود ورد رسیدگی مالی م

II.در این روش شرکتها بایستی قبل از آغاز سال مالی تحلیل اطالعات مالی سال مورد رسیدگی با اطالعات بودجه اي :
کرده باشند پس از اتمام سال مالی مورد رسیدگی مورد رسیدگی بودجه ایی را براي عملکرد خود در سال مذکور تهیه

.مقایسه می شود وط به درآمد ها  و هزینه ها با اطالعات بودجه ایی اطالعات واقعی مرب
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III.مشخص : در برخی از صنایع براي هریک از هزینه ها و ارتباط آنها با درآمد ها استاندارد ویژه اي تحلیل اطالعات صنعت
عملکرد مدیریت در قیاس با و مطابقت آن با استاندارد هاي صنعت می تواند نحوه تحلیل اطالعات مالی شرکتشده است  .

سایر واحد هاي تجاري رقیب را آشکار سازد .

 حتما بایستی به این نکته توجه داشت که صرف اجراي روشهاي تحلیلی کفایت الزم را براي اثبات حسابهاي سود و
زیانی ندارد .

ر گیرد و دالیل آن مشخص حتما بایستی تمامی انحرافات یا نوسانات با اهمیت توسط حسابرس مورد رسیدگی قرا
گردد .

ولی این موضوع باعث رسیدگی به حسابهاي هزینه ها : اگر چه رسیدگی تحلیلی به حسابهاي هزینه اي داراي اهمیت ویژه اي است 
نمی شود که حسابرسان به مستندات رسیدگی ننمایند .

قبوض برق _قرار داد تسهیالت مالی _یا دریافت خدمات هزینه ها شامل ( فاکتور خرید کاال مستندات هزینه ها بسته به سر فصل 
.و سایر مستندات مربوطه ) باشدو تلفن و انرژي 

اساسی ترین موضوعی که در حسابرسی هزینه حقوق و دستمزد بایستی مورد توجه حسابرس قرار گیرد وجود یک سیستم کنترل 
دستمزد است چنین سیستمی بایستی قابلیت جلوگیري از اشتباهات یا داخلی موثر و کارآمد بر روي فعالیت هاي مرتبط با حقوق و

مربوط با حقوق و دستمزد را داشته و یا چنین مواردي را به نحو مطلوب کشف و گزارش نماید .تقلبهاي 

ع دیگر را موضو2هدف تعیین شده براي حسابرسی درآمد ها و هزینه ها حسابرس 6در حسابرسی هزینه حقوق و دستمزد عالوه بر 
نیز به عنوان هدف در نظر دارد که شامل :

i.. اثبات رعایت شدن یا نشدن قوانین کشوري مرتبط با هزینه حقوق و دستمزد
ii.. اثبات رعایت مفاد قرار داد هاي منعقده با کارگر می باشد

اي مستقیم ) است قانون مالیاته_قانون تامین اجتماعی _قوانین مرتبط با حقوق و دستمزد شامل (قانون کار 

براي اینکه سیستم کنترل داخلی حقوق و دستمزد کارآیی و بهره وري مناسبی داشته باشد کنترل هایی به شرح  زیر بایستی اجرا 
شوند :

i.حقوق و دستمزد وجود سیستمی است که : منظور از بودجه بندي وجود سیستم بودجه بندي براي حقوق و دستمزد
تعداد پرسنل ساعت کارکرد آنان و حقوق و دستمزد قابل تخصیص به هر یک از آنان براي هریک درآن اطالعات مربوط به 

از واحد هاي عملیاتی شرکت از قبل تعیین شده باشد .
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ii.منطقی کارکنان خود باشد چنین سیستمی بایستی : شرکت بایستی داراي یک سیستم گزینش وجود سیستم گزینش
که اشخاصی ام پرسنل مورد نیاز شرکت طراحی و اجرا نماید تا این اطمینان حاصل گردد رویه هاي مناسبی را براي استخد

شده اند در واقعیت صالحیت احراز سمت هاي خود را داشته اند .که به عنوان کارکنان شرکت انتخاب 

iii.ارزیابی _ سنل استخدام پر(: رویه هاي مربوط به وجود آیین نامه مربوط به استخدام کارکرد و اخراج کارکنان
بایستی به شکل مدونی ) و نیز اجراي تنبیه یا اخراج پرسنل _کارانه ها_ تشویقات _کارکرد آنان اعطاء پستهاي سازمانی

در این آیین نامه ذکر گردد تا از برخورد هاي سلیقه اي اجتناب به عمل آید .

iv.پست _سابقه کار _بر اساس ( تحصیالت : براي هریک از پرسنل بایستیوجود سیستم صدور احکام کارگزینی
) یک حکم کارگزینی منحصر به فرد به اطالعات مربوط به ( حقوق و مدارك حرفه ایی_وضعیت تاهل _سازمانی 

مسکن ) و سایر اطالعات مرتبط با حقوق و دستمزد وي در آن درج _خواروبار_حق اوالد _بن کارگري _دستمزد پایه 
د .شده است صادر گرد

تغییرات در احکام کارگزینی  در طی سال تنها با نظر مدیریت عالی سازمان قابل انجام بوده و در پایان هر سال مالی بعد 
تغییر پیدا می کند .

v. چنین سیستمی بایستی به نحوي طراحی گردد که این اطمینان را حاصل نماید که ورود و خروجوجود سیستم ثبت :
ظمی در ساعات تعیین شده در محل کار خود قرار می گیرند در حال حاضر بهترین سیستم نرم تمامی پرسنل به شکل من

افزار ثبت اطالعات انگشتی است.

vi.(تهیه لیست ) پس ازاینکه کارکرد پرسنل در پایان ماه به شکل نهایی بصورت سیستم محاسبه حقوق و دستمزد :
پردازش شده و هزینه حقوق هاي هر ور توسط یک سیستم کارآمد یک فایل اطالعاتی تهیه گردید بایستی اطالعات مذک

یک از پرسنل به تفکیک و هزینه حقوق کل شرکت براي آن ماه محاسبه گردد .
غیبت ) و سایر _ماموریت _تعطیل کاري _کسر کار _چنین سیستمی بایستی قابلیت آنالیز اطالعاتی مانند ( اضاف کار 

چنین حقوق و دستمزد هر شخص را براساس اطالعات دریافتی از حکم کارگزینی وي محاسبه موارد را داشته باشد  و هم
نماید .

vii.براساس قوانین ایران شرکتها مکلفند گزارشاتی از لیست حقوق و دستمزد تهیه گزارشات مربوط به ارگانهاي دولتی :
امین اجتماعی ارسال نمایند .و سازمان تخود را براي هر ماه تهیه کرده و به سازمان امور مالیاتی 
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تهیه چنین گزارشی به منزله نهایی شدن لیست تلقی  شده و امکان هرگونه تغییر در لیست حقوق و دستمزد را غیر 
ممکن می سازد .

viii.براي اطمینان از صحت واریز مبلغ حقوق و دستمزد هریک از پرسنل به حساب سیستم پرداخت حقوق و دستمزد :
سیستم پرداخت به حساب بانکی استفاده گردد در چنین سیستمی هریک از کارکنان شماره حساب منحصر بایستی از آنها 

می نماید . پس از تهیه لیست حقوق به فردي مخصوص به خود در یک بانک اعالم شده از سوي شرکت را به شرکت اظهار 
به حساب ارسال می شود .و دستمزد مبلغ کل حقوق پرداختی محاسبه شده و به بانک عامل جهت واریز

رسیدگی به حساب حقوق و دستمزد : پس از کنترل کفایت سیستم کنترل هاي داخلی حقوق و دستمزد نوبت به اجراي آزمونهاي  
.در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد می رسد محتوا 

حقوق و و رسیدگی به مستندات پشتوانه اجراي آزمون هاي محتوا شامل تجزیه و تحلیل روند تغییرات در حساب حقوق و دستمزد 
در تجزیه وتحلیل حقوق و دستمزد دالیل تغییر هزینه حقوق در ماه از سال مورد رسیدگی نسبت دستمزد به شکل نمونه اي است .

نیاياجرايبرابه ماه قبل از آن مورد رسیدگی حسابرس قرار گرفته و مطابقت روند تغییرات با سود آوري شرکت انجام می پذیرد .
شود :یمهیرتهیحقوق و دستمزد به شکل زلیو تحلهیروش کاربرگ تجز

ام کارگزینی  جداول کارکرد ماهانه احکدر رسیدگی به مستندات حقوق و دستمزد مواردي مانند پرونده هاي استخدامی پرسنل  
لیست هاي حقوق و دستمزد لیست هاي پرداخت حقوقی بصورت  نمونه ایی توسط حسابرس مورد رسیدگی قرار می گیرد تا 

:اطمینان حاصل گردد که 

i.کنترل هاي داخلی تعیین شده در ارتباط با حقوق و دستمزد به نحو مناسبی اجرا گردیده اند و

ii.وط به هزینه حقوق و دستمزد به شکل منطقی انجام شده است .محاسبات مرب

نوبت کاريدرصد تغییراتاضاف کاريدرصد تغییراتحقوق پایهتعدادنفراتماه
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گزارش گري فصل نهم :

گزارش حسابرس مسقل :

I.یکی از عناصر اصلی گزارش خواهد بود مشخصا در شرکتهایی که حسابرس تنها وظیفه حسابرسی :عنوان گزارش
و در شرکتهایی که عالوه بر ش حسابرس مستقلگزارصورتهاي مالی را بر عهده دارد عنوان گزارش عبارت خواهد بو با

حسابرسی واگذار شده است عنوان گزارش عبارت خواهد بود با  وظیفه حسابرسی وظیفه بازرس قانونی شرکت نیز با موسسه
.گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

II.سازمان امور مالیاتی  ي مانند بانکها : گزارشات حسابرسی شرکتها معموال مورد استفاده نهاد هاي بسیارمخاطب گزارش
سازمان بورس اوراق بهادار یا سایر اشخاص قرار می گیرد اما مخاطب اصلی این گزارش هیچ یک از نهاد هاي فوق نمی 

شرکت خواهد بود علت این موضوع این است که انتخاب مجمع عمومی سالیانهباشد مخاطب اصلی این گزارش حسابرسی 
مجمع انجام می شود .حسابرس توسط این 

III.هاي مانند :عنوان صورت: در این بند اطالعات کلی در رابطه با گزارش صادر شده توسط حسابرس ارائه می شود بند مقدمه
مالی که مورد رسیدگی حسابرس قرار گرفته است تاریخ پایان دوره یا سال مالی که حسابرسی مربوط به آن دوره بوده است 

جرایی توسط حسابرس براي صدور گزارش و سایر موارد در صورت لزوم .مختصري از عملیات ا

IV.در این قسمت حسابرس وظایف خود و واحد مورد رسیدگی را به شکل کامال وظایف موسسه و واحد مورد رسیدگی:
می نماید .شفاف از یک دیگر تفکیک 

 رسیدگی کامال مشخص شده و تفکیک شفاف وظایف باعث می گردد دامنه مسئولیت حسابرس و واحد مورد
آتی احتمالی دامنگیر موسسه حسابرسی نشود .مخاطرات 

V............. و محدودیت در دامنه نوع بند عدم توافق2لب: تمام یافته هاي حسابرسی که می تواند در قامبانی اظهار نظر
ه عنوان بند هاي شرط حسابرسی رسیدگی طبقه بندي شود به تفکیک در این قسمت ذکر می گردد قبال این موارد ب

معروف بودند .
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VI.براساس بند هاي موجود در قسمت قبل و درجه اهمیت آنها حسابرس در این قسمت یکی از اظهار بند اظهار نظر :
عدم اظهار نظر ) را به عنوان اظهار نظر خود نسبت به صورتهاي مالی انتخاب می _مرود _مشروط  _نظرهاي ( مقبول 

نماید .

VII. وظیفه بازرس قانونی کنترل رعایت یا عدم رعایت مفاد قانون تجارت می باشد بنابراین بازرس قانونیبند هاي گزارش :
چنین وظیفه اي یک نوع حسابرس رعایت است . در صورتی که عملکرد واحد تجاري مورد رسیدگی با مفاد در عمل اجراي 

کور به عنوان بند هاي بازرس قانونی در این قسمت اشاره می شود در مذقوانین مندرج در اصالحیه قانون تجارت مغایریت 
تحریر بند هاي بازرس قانونی هیچ سطح اهمیتی وجود نداشته و عدم رعایت مفاد قانونی به تفصیل ارائه می شود .

VIII.د بایستی دقت : در این قسمت مواردي که از نظر حسابرس افشاء آنها الزم است به نظر می رسد درج می شومواردسایر
نمود که آثار مالی هیچ یک از این موارد نباید در سطحی باشد که کلیت صورتهاي مالی را دچار انحراف نماید .

IX.حسابرسی حتما بایستی شامل تاریخ گزارش بر روي گزارش حسابرسی را می توان در چند : هر گزارش تاریخ گزارش
ه زمانی مسئولیت حسابرسی می باشد بدین معنی که تاریخ گزارش مورد جستجو نمود یکی از این موارد تعیین دور

پس از تاریخ تراز نامه را شامل می شود یکی دیگر از این حسابرسی آخرین روز مسئولیت حسابرسی در قبال رویداد هاي 
اند حسابرسی نمی توموارد کنترل تاخر گزارش حسابرسی نسبت به تاریخ تهیه صورتهاي مالی است هم چنین هیچ 

گزارشی به تاریخ قبل از قرار داد حسابرسی خود صادر نماید .

X.هر گزارش حسابرسی که توسط موسسه حسابرسی مجاز صادر می شود بایستی به اعتبار دهی گزارش حسابرسی :
سی فر از شرکاي موسسه یا مدیران فنی رسیده باشد امضاء اول مربوط به مدیر فنی اول پروژه حسابرن2امضاء حداقل 

توسط مدیر را از ابتدا تا انتها بر عهده داشته است و امضاء دوم گزارش خواهد بود که مسئولیت اصلی عملیات حسابرسی 
دوم به عنوان یک کنترل کننده که وظیفه کنترل عملیات را بر عهده داشته انجام می پذیرد امضاء دوم باعث می گردد 

ت تضامنی داشته باشند هم چنین گزارش صادره بایستی ممهور به مهر نسبت به گزارش صادره مسئولیمدیران و شرکا 
.موسسه حسابرسی شود که موسسه حسابرسی نیز در قبال گزارش صادره مسئولیت تضامنی پیدا کند 

ن گزارش حسابرس مالیاتی : فرمت گزارش حسابرسی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بر اساس نیاز هاي اطالعاتی ای
ارائه شده از سوي این سازمان باعث عدم اعتبار گزارش صادره خواهد شد .سازمان تهیه می گردد مشخصا عدم رعایت فرمت 
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