


  

  

  

  و بازرس قانونی گزارش حسابرس مستقل 

   صاحبان سهامساالنه مجمع عمومی عادي به 

 )خاص ی(سهام .................... شرکت
  

  گزارش نسبت به صورتهاي مالی

 مقدمه

، سود و زیان و صورتهاي سود  1390اسفندماه  29(سهامی خاص) شامل تــرازنامه شرکت به تــاریخ  ........صورتهاي مالی شرکت  -1

توسط ایـن مؤسسـه ، حسابرسـی    ....تا  1مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهاي توضیحی  سالجریان وجوه نقد براي و  و زیان جامع

  شده است.
  

  قبال صورتهاي مالی مدیره در مسئولیت هیئت

،  این مسئولیت شامل طراحـی  .دیره شرکت استم ، با هیئت طبق استانداردهاي حسابداري یاد شدهمسئولیت تهیه صورتهاي مالی  -2

از  عـاري از تحریـف بااهمیـت ناشـی   ، اي که این صـورتها    گونه اعمال و حفظ کنترلهاي داخلی مربوط به تهیه صورتهاي مالی است به

  تقلب یا اشتباه باشد.

  

  مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی 

الی یاد شده براساس حسابرسی انجـام شـده طبـق اسـتانداردهاي حسابرسـی   مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي م -3

ریزي و اجـرا    اي برنامه گونه اي را رعایت و حسابرسی را به رفتار حرفه کند این مؤسسه الزامات آیین است. استانداردهاي مزبور ایجاب می

 کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهاي مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجراي روشهایی براي کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطالعات افشا شده در صورتهاي مالی است. انتخاب 

بستگی  در صورتهاي مالی، از تقلب یا اشتباه جمله ارزیابی خطرهاي تحریف بااهمیت ناشی روشهاي حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از

منظـور طراحـی روشـهاي حسابرسـی مناسـب    طرها، کنترلهاي داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهاي مالی بهدارد. براي ارزیابی این خ

شـود. حسابرسـی همچنـین شـامل   نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهاي داخلی واحد تجاري، بررسی مـی    شرایط موجود و

مدیره و نیز ارزیابی  ول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیئتهاي حسابداري استفاده شده و معق ارزیابی مناسب بودن رویه

  کلیت ارائه صورتهاي مالی است.

  نسبت به صورتهاي مالی، کافی و مناسـب است. مشروط این مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، براي اظهارنظر

د موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قـانون تجـارت و مفـاد   همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دار

 اساسنامه شرکت و سایر موارد الزم را به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام گزارش کند.

  

  مبانی اظهارنظر مشروط

. میلیون ریـال موجـودي کـاال سـاخته    -4 شـده مـی باشـد کـه بـرخالف    موجودي مواد و کاال (یادداشت توضیحی ...) شامل مبلغ ....

استانداردهاي حسابداري ، به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ، ارزشیابی نشده است . در صـورت انجـام تعـدیل الزم از ایـن     

. میلیون ریال کاهش و موجودي و کاال و سود انباشته به ترتیب به مبالغ ..... میلیون ریال و ...... میلیـون   بابت ، سود خالص به مبلغ .......

  ریال کاهش می یابد .
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  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)

 )خاص(سهامی  ...........شرکت ..........

. تا این تاریخ دریافت نگردیده و این موسسه نیز نتوانسته است از طریـق    -5 تأییدیه هاي درخواستی از وکیل حقوقی شرکت و بانک ....

  ش را تعیین کند . اجراي سایر روشهاي حسابرسی ، آثار احتمالی ناشی از دریافت تأییدیه هاي مزبور بر صورتهاي مالی مورد گزار

  

  مشروطاظهارنظر 

صـورتهاي   ،  5و همچنین به استثناي آثار احتمالی مـورد منـدرج در بنـد    4به استثناي آثار موارد مندرج در بند به نظر این موسسه ،  -6

آن  ينقد هايجریان ومالی  عملکرد و 1390 اسفندماه 29(سهامی خاص) در تاریخ  .............مالی یاد شده در باال ، وضعیت مالی شرکت 

  منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان می دهد. سال مالیرا براي 
  

 

  أکید بر مطلب خاصت

. جلب می کند که طی آن موضوع ابهام مربوط به نامشخص ب -5 ودن نتیجـه دعـواي   توجه مجمع عمومی را به یادداشت توضیحی ...

حقوقی یکی از فروشندگان اصلی مواد اولیه علیه شرکت توصیف شده است . اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بنـد مشـروط نشـده   

  است . 

  

. شرکت در سال مورد گزارش یک باب ساختمان اداري خود را به فروش رسـانده    -6 با توجه به مطالب مندرج در یادداشت توضیحی ...

ه این امر باعث افزایش سود سال به مبلغ .... میلیون ریال شده است . خاطر نشان می سازد بدون در نظر گرفتن سود ناشی از فـروش   ک

گردیده است . اظهارنظر این موسسـه در   منجر به زیانی به مبلغ ..... میلیون ریال ساختمان مزبور ، عملیات شرکت در سال مورد گزارش 

  اثر مفاد این بند مشروط نشده است .

  

  سایر بندهاي توضیحی

شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگري مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش  1390اسفندماه  29صورتهاي مالی سال منتهی به  -7

. آن موسسه نسبت به صورتهاي مالی مزبور   اظهار شده است .  "مشروط"نظر  مورخ .............

  

  گزارش درمورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

، مندرج در  1390اسفندماه  29گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب ، با توجه به اهداف کمی ، براي سال مالی منتهی به  -8

. که در اجراي ماده  لت و اصالحیه بعدي آن تهیه شده ، مورد بررسی ایـن موسسـه   قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو 2صفحه ....

، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه خصوص قرار گرفته است . در این 

  مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نگردیده است.
  

  رعایت الزامات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است .  موارد عدم -9

  مفاد ماده .... قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص ..................... -1-9

  ..مفاد ماده ..... قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد ........................... -2-9

  مفاد ماده .... قانون برنامه پنجم توسعه در رابطه با ................... -3-9

  کل کشور در رابطه با ............. 1390مفاد ماده .... قانون بودجه سال  -4-9

  

  :موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است  -10

. برابر سرمایه آن است . لذا شرکت مشمول مفاد مـاده    -1-10 اصـالحیه قـانون    141زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بیش از ....

تجارت بوده و ضروریست مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحالل یا بقاي آن در چارچوب مقررات اصـالحیه   

  یري نماید . قانون تجارت تصمیم گ

  

ارسال یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی عادي مورخ .... جهت ثبـت در   اصالحیه قانون تجارت ، علیرغم  106در اجراي ماده  -2-10

  اداره ثبت شرکتها ، تا این تاریخ مصوبه مزبور در مرجع مذکور به ثبت نرسیده است .
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  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)

 )خاص(سهامی  ...........شرکت ..........

  

. صاحبان سهام ، در موارد زیر به نتیجه نرسـیده    پیگیریهاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع -3-10 عمومی عادي مورخ ....

  است :

  اخذ سند مالکیت اراضی کارخانه شرکت . -الف

  پیگیري وصول مطالبات از شرکت ....... -ب

  استقرار سیستم الکترونیکی در مورد فروش محصوالت ... -پ

  

اصالحیه قانون تجارت که طـی    129مشمول ماده .... به عنوان کلیه معامالت ..یادداشت توضیحی  "الف"بند معامالت مندرج در  -11

بـا    ت مدیره به اطالع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معامالت مذکورئسال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هی

و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي گیـري صـورت   ه رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیر

پذیرفته است . نظر این موسسه به شواهدي حاکی از اینکه معامالت مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عـادي عملیـات شـرکت   

  انجام نگرفته باشد ، جلب نگردیده است .

  

کـه بـه منظـور تقـدیم بـه    اصالحیه قانون تجارت ، 232ه ، موضوع مادگزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت -12

مجمع عمومی عادي ساالنه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگیهاي انجام شده، 

مدارك ارائه شـده از جانـب هیـات   نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و 

  مدیره باشد، جلب نشده است.

  

  گزارش در مورد سایر مسئولیتهاي قانونی و مقرراتی حسابرس 

  ، به شرح زیر رعایت نشده است :ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار  -13

  حدنصاب مربوط به سهام شناور شرکت . -1-13

  ماهه ظرف مهلت مقرر . 6هاي مالی میان دوره اي ارائه صورت -2-13

  
  

  

  

  

 و همکاران .............    1391 ماه ..............بتاریخ : 

 موسسه حسابـرسی و خدمات مدیـریت 

 ...............  

 ).............(  
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