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  كلیـات
  سسـيذگي   تَافمي  سٍضْبي  دس هَاسد اخشاي  ضسبثشس  اي ضشفِ  هسئَليتْبي  دسثبسُ  الصم  استبًذاسدّب ٍ ساٌّوبييْبي  استبًذاسد، اسائِ  ايي  ّذف . 1

لضاهب ، ا ثخص  دس ايي  وٌذ. هٌظَس اص ضسبثشس هَاسد غبدس هي  گًَِ  دس ايي  ضسبثـشس  وِ  است  گضاسضي  ٍ هطتَاي  ، ٍ ضىل هبلي  اعالػبت  ثِ

 داسد.  ػْذُ  سا ثِ  ٍاضذ هَسد سسيذگي  هبلي  غَستْبي  ضسبثشسي  وِ  ًيست  اي فشد يب هَسسِ
ِ   سسـيذگي   تَاًذ ثـشاي  ، اهب هي است  هبلي  اعالػبت  ثِ  استبًذاسد، سسيذگي  تبويذ ايي  اگشزِ . 2 ضـَد،    ًيـض سـَدهٌذ ٍالـغ     غيشهـبلي   اعالػـبت   ثـ

دس سبيش   ضذُ  اسائِ  ثبضذ. ضَاثظ  داضتِ  وبفي  خَد ضٌبخت  ّبي يبفتِ  سٌدص  ثشاي  هٌغمي  ٍ هؼيبسّبيي  اص هَضَع  ضسبثشس  وِ  ثش آى  هطشٍط
 سسبًذ.  استبًذاسد يبسي  ايي  سا دس ثىبسگيشي  تَاًذ ضسبثشس ًيض هي  ضسبثشسي  استبًذاسدّبي

، خشيـذ اص   دسيـبفتٌي   ، ضسـبثْبي  پشداختٌي  )هبًٌذ، ضسبثْبي  اص الالم  ّشيه  دسثبسُ  هطخػي  سٍضْبي  تَاًذ ضبهل هي  تَافمي  سٍضْبي  اخشاي . 3

ِ  هثـبل   )ثـشاي   هبلي  اص غَستْبي  (، يىي ٍاضذ هَسد سسيذگي  اص اخضاي  ٍ سَد ّشيه  ٍ فشٍش  ٍاثستِ  اضخبظ ِ   ( يـب ضتـي   ، تشاصًبهـ   هدوَػـ
 ثبضذ.  هبلي  غَستْبي

فقیتًاريشُایازاجرایَذف

ٍاسيتحساترسييتاماَيتمشرصريشُايازاجرايواشيعيىيَاييافتٍ،گسارشتًافقيريشُايازاجرايَسف . 4 ميًرزكي

.استقيرارگرفتٍشيرتغييحالجي/ياَرشرص،ياحسمًرزرسيسگيحساترستًافق

ًيـض اهْـبس     اعويٌـبًي   ّـير   وٌـذ، ثٌـبثشايي   اوتفـبهي   تـَافمي   سٍضـْبي   اص اخشاي  ًبضي  ػيٌي  ّبي يبفتِ  گضاسش  تٌْب ثـِ  ضسبثشس  وِ  ايي  ًظش ثِ . 5
گيـشي   ، ًتيدِ آى  ٍ ثشهجٌبي  سا ساسب اسصيبثي  ضسبثشس  تَسظ  ضذُ  گضاسش  ّبي ، سسيذگيْب ٍ يبفتِ اص گضاسش  وٌٌذگبى ، استفبدُ ضَد؛ ثلىِ ًوي

 وٌٌذ. هي 
  ديگـش هوىـي    اًذ؛ صيـشا، اضـخبظ   وشدُ  هضثَس تَافك  سٍضْبي  دس هَسد اخشاي  ضَد وِ هي  دادُ  اضخبغي  هٌطػشا ثِ  ػيٌي  ّبي فتِيب  گضاسش . 6

 ثگيشًذ.  گضاسش  اص آى  ًبدسستي  ، ًتبيح تَافمي سٍضْبي  اًتخبة  اص داليل  آگبّي  ػذم  دليل  ثِ  است

تًافقیريشُایبراجرایحاكمكلیاصًل

ِ    آيـيي   اغـَل كىيس.رارعايت"ايرفتارحرفٍآييه"تايستًافقيريشُايزراجرايحساترس . 7   ثـش هسـئَليتْبي    ضـبون   اي سفتـبس ضشفـ
 : صيش است  ضشش  ثِ  ضسبثشس  اي ضشفِ
   استمالل  ـ الف

   دسستىبسي ـ  ة

   ثيغشفي  ـ ح
   اي ضشفِ  ٍ هشالجت  غالضيت  ـ ت
   ساصداسي ـ  ث
   اي سفتبس ضشفِ ـ  ج

  هشثَط  اي ضشفِ  ٍ ضَاثظ  اغَل ـ  ذ
.اجراكىسزرقرارزازمرتًطمىسرجاستاوسارزيشرايظايهراتراساستًافقيتايسريشُايحساترس. 8

قرارداداساسیوكات

رازريافيتعيىيَاييافتٍگسارشكٍشيرتغيحالج،َرشرصهيَمچىيياحسمًرزرسيسگيياتسكٍتايساعميىانحساترس  .9

 : صيش است  ضشش  لشاس گيشد ثِ  ثبيذ هَسد تَافك  وِ  ًىبتي.قرارزاززارزيشرايظتًافقيازريشُايريشىيكىس،شىاذتمي

 ّير ضَد ٍ ثٌبثشايي ًوي  هطسَة  اخوبلي  يب ثشسسي  ، ضسبثشسي تَافمي  سٍضْبي  اخشاي  وِ  ٍالؼيت  ايي  تػشيص  وبس، ضبهل  ٍ هبّيت  ًَع ،  

 ًيض اهْبس ًخَاّذ ضذ.  اعويٌبًي

 وبس.  اًدبم  ثشاي  ضذُ  هطخع  ّذف 
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 اخشا خَاّذ ضذ.  آى  دسثبسُ  تَافمي  سٍضْبي  وِ  هبلي  اعالػبت  ّشگًَِ  وشدى  هطخع 

 ثبيذ اخشا ضَد.  هَسد ًظش وِ  سيذگيس  اخشا ٍ ضذٍد سٍضْبي  ، صهبًجٌذي ٍ هبّيت  ًَع 

 ػيٌي  ّبي يبفتِ  گضاسش  هَسد اًتظبس ثشاي  ضىل . 

 ًَِايـي   هغـبيش ثـَدى    دس غـَست   است  . ثذيْي ػيٌي  ّبي يبفتِ  گضاسش  دس تَصيغ  هطذٍديت  ّشگ   ِ ،  لـبًًَي   هطـذٍديتْب ثـب الضاهـبت     گًَـ

 ًجبيذ وبس سا ثپزيشد.  ضسبثشس
ِ   ، دس هـَاسدي  هثبل  )ثشاي  ضشايظ  اي دس پبسُ .  10 ِ   ٍ ًوبيٌـذگبى   غـٌبيغ   ، ًوبيٌـذگبى  لـبًًَي   ريػـالش   همبهـبت   ثـيي   سسـيذگي   سٍضـْبي   وـ   ضشفـ

  دس زٌيي  وٌذ. ٍي  هغشش  گضاسش  وٌٌذُ  دسيبفت  عشفْبي  سا ثب وليِ  تَافمي  ًتَاًذ سٍضْبي  است  هوىي  ضَد( ضسبثشس هي  تَافك  ضسبثذاسي
هضثـَس سا    ثـب عشفْـبي    ضـذُ   اًدـبم   وٌـذ، هىبتجـبت    دسگيش هغشش  اص عشفْبي  هٌبسجي  سا ثب ًوبيٌذگبى  سسيذگي  تَاًذ هثال سٍضْبي هي  يغيضشا

 ثفشستذ.  ايطبى  غبدس خَاّذ ضذ ثشاي  سا وِ  گضاسضي  اص ًَع  اي ًوبيذ يب ًوًَِ  ثشسسي

وبس   ، پزيشش لشاسدادي  . زٌيي است  ضسبثشس  ًفغ  ثِ  غبضجىبس ٍ ّن  ًفغ  ثِ  ثبضذ، ّن  وبس هستٌذ ضذُ  ياغل  ضشايظ  دس آى  وِ  لشاسدادي  تٌظين . 11
  ٍ ضـىل   ضسـبثشس   هسـئَليتْبي   وـبس، هيـضاى    ٍ داهٌِ  ّذف  زَى  هَاسدي  دسثبسُ  ًبدسست  ثشداضت  ٍ اص ّش گًَِ  هطخع  ضسبثشس  سا تَسظ
 وٌذ. هي  د، خلَگيشيخَاّذ وش  اسائِ  وِ  گضاسضي

 : هَاسد صيش است  ضَد، ضبهل  تَاًذ دس لشاسداد دسج هي  وِ  هَضَػبتي . 12

 ضذُ  تَافك  سسيذگي  سٍضْبي  فْشست . 

 اًذ. وشدُ  هضثَس تَافك  دس هَسد سٍضْبي  ضَد وِ  تَصيغ  اضخبغي  ، تٌْب ثبيذ ثيي ػيٌي  ّبي يبفتِ  گضاسش  وِ  ايي  تػشيص 

دس   لشاسدادي  زٌيي  لشاسداد وٌذ. ًوًَِ  خَاّذ وشد ًيض پيَست  اسائِ  سا وِ  ػيٌي  ّبي يبفتِ  اص گضاسش  اي تَاًذ ًوًَِ هي  ، ضسبثشس يثشاي  ػالٍُ
 . است  ضذُ  اسائِ 1  پيَست

ریسیبروامٍ

ياتس.اعميىانحرآنمًازاِعمالكىسكٍريسيتروامٍراچىانتًافقيريشُايتايساجرايحساترس .13

مستىذسازی

اوجيامتٍيشًاَسمرتًطعيىيَاييافتٍازگسارشپشتيثاويترايشًاَسالزمكرزنزرفراَمراكٍتايسمًضًعاتيحساترس .14

،مستىسكىس.استاَميتقرارزاز،زاراياستاوسارزيشرايظايهكارعثقشسن

يشًاَذیرسيذگريشُای

كىس.استفازٌعيىيَاييافتٍگسارشمثىايعىًان،تٍشسٌرااجرايازشًاَسكسةرسيسگيتًافقيتايسريشُايحساترس .15

 وٌذ:  صيش استفبدُ  ّبي اص ضيَُ  تَافمي  سٍضْبي  تَاًذ دس اخشاي هي  ضسبثشس . 16

 تطليل  ٍخَ ٍ تدضيِ پشس ٍ . 

 ِهطبسجبتي  ٍ سبيش وٌتشلْبي  د، همبيسِهدذ  هطبسج . 

 ُهطبّذ . 

 ثبصسسي . 

 تبييذيِ  دسيبفت . 

 2  ضَد، دس پيَسـت   استفبدُ  تَافمي  سٍضْبي  لشاسداد اخشاي  اص اًدبم  ثخطي  ػٌَاى  تَاًذ ثِ هي  وِ  اص سٍضْبيي  فْشستي  ، ضبٍي گضاسش  ًوًَِ
 . است  ضذُ  اسائِ

گسارشگری

ثتَاًٌذ   وٌٌذگبى استفبدُ  وٌذ وِ  تَغيف  اي گًَِ  ٍ ثِ  وبفي  سا ثب خضييبت  هَسد تَافك  ٍ سٍضْبي  ثبيذ ّذف  تَافمي  سٍضْبي  شاياخ  گضاسش . 17
 آٍسًذ. ثِ دست  الصم  ، ضٌبخت ضذُ  ٍ ضذٍد وبس اًدبم  ٍ هبّيت  اص ًَع
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تايسمًارززيررازرترگيرز:عيىيَاييافتٍگسارش . 18

.مستقلحساترسعىًانيفال

.استكاركرزٌتٍزعًتتًافقيريشُاياجرايراترايحساترسكٍيمعمًالصاحثكاريگسارشمراعةيب

.استآوُااجراشسٌزرتارٌتًافقيريشُايكٍمالياعالعاتعىاييهكرزنمشرصيج

.استگسارشتامراعةشسٌتًافقريشُاي،َمانجراشسٌاريشُايكٍايهتصريحيت

.استشسٌاوجام"مالياعالعاتتٍرسيسگيتًافقيريشُاياجراي"استاوسارزكار،عثقكٍايهتصريحيث

.ازرسيسگيَسفيج

.اجراشسٌرسيسگيريشُايفُرستيچ

.شسٌكشفايرازيااشتثاٌَرگًوٍجسييات،شاملعيىيَاييافتٍتًصيفيح

شًز.ويساظُارومي،اعميىاوييتىاترايهويستاجماليياتررسي،حساترسياجراشسٌرسيسگيريشُايكٍايهتصريحيخ

تيًزميًارززيييريكرز،ممكيه(رااجرامياجماليياتررسيحساترسي)يعىياضافيريشُاياگرحساترسكٍايهتيانيز

.يافتميآوُاضريرتگسارششسكٍميكشف

اوس.كرزٌتًافقرسيسگيريشُايزرمًرزاجرايشًزكٍزازٌاشراصيتايسمىحصراتٍگسارشكٍايهتصريحيش

ياسيتمرتًطشسٌمشرصمالييااعالعاتعىاصر،حساتُا،اقالم،تىُاتٍگسارشكٍمًضًعايه،تيانلسيمزرصًرتير

گيرز.زرتروميمجمًعٍيكعىًانراتٍياحسمًرزرسيسگيماليصًرتُاي

.گسارشتاريديز

.حساترسوشاوييش
 . سحساترامضاييس

 . است  ضذُ  اسائِ 2  ، دس پيَست هبلي  اعالػبت  ثِ  سسيذگي  تَافمي  سٍضْبي  اص اخشاي  ًبضي  ػيٌي  ّبي يبفتِ  اص گضاسش  اي ًوًَِ

 اجرا  تاريخ
 . االخشاست الصم  اص آى ٍ پس 1378استبًذاسد اص اٍل فشٍسديي   ايي . 19
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 1  پیـوسـت

 قرارداد  نمونه

 

 
 

مالیاطالعاتبٍرسيذگیتًافقیريشُاییقـرارداداجرا
 

  ( ... وِ هَسد سسيذگي  ... )هَضَع  ، دسثبسُ تَافمي  سٍضْبي  اخشاي  ( ... ثشاي ... )ضسبثشس  ( ... اص ايي وٌٌذُ دسخَاست  ... )ًبم  دسخَاست  ثِ  ػغف
/ ٍاضذ  ٍاضذ هَسد سسيذگي"ٍ  " ضسبثشس"  تشتيت  ثِ  پس  اص ايي  ... وِ... ٍ   لشاسداد ثيي  ، ايي است  ... لشاس گشفتِ  ايي  هَسد پزيشش

 گشدد.  صيش هٌؼمذ هي  ضًَذ ثب ضشايظ هي  ًبهيذُ " وٌٌذُ دسخَاست

قـراردادمًضًع
 ( ...  ريػالش  هشاخغ  ثِ  ، اسائِ هثبل  ... )ثشاي  آًْب ثب ّذف  اص اخشاي  ضبغل  ػيٌي  ّبي يبفتِ  ٍ گضاسش  تَافمي  سٍضْبي  اخشاي . 1

 ضَد.  هضثَس اخشا هي  ّذف  ثِ  دس سسيذى  ووه  سٍضْب تٌْب ثشاي  : ايي تجػشُ

حسابرستعُذات
 :" هبلي  اعالػبت  ثِ  سسيذگي  تَافمي  سٍضْبي  اخشاي"استبًذاسد   صيش، ثشاسبس  ضشش  ثِ  تَافمي  سٍضْبي  اخشاي . 2

ِ   سٍضـي   اضبسُ  ثبيذ اخشا ضَد، ضبهل  وِ  اخشا ٍ ضذٍد سٍضْبيي  ، صهبًجٌذي ٍ هبّيت  ًَع  )تَغيف ِ   ٍ هسـتٌذاتي   هـذاسن   ثـ هطخػـب ثبيـذ هـَسد      وـ
 گشدد(.  دسيبفت  تبييذيِ  ثبيذ اص آًبى  وِ  ضَد ٍ اضخبغي  گشفتِ توبس  ثبيذ ثب آًبى  وِ  لشاس گيشد، افشادي  سسيذگي

 ًيض اهْبس ًخَاّذ ضذ.  اعويٌبًي  ، ّير ٍ ثٌبثشايي  ًيست  اخوبلي  يب ثشسسي  ضسبثشسي  هٌضلِ  ال، ثِثب 2دس ثٌذ   يبد ضذُ  سٍضْبي  اخشاي . 3
ِ   ضـشوت   هـبلي   ضَد ٍ غَستْبي هي  لشاسداد هشثَط 1دس ثٌذ   هٌذسج  سسيذگيْبي  ، تٌْب ثِ ػيٌي  ّبي يبفتِ  گضاسش . 4 ِ   يـه   ػٌـَاى   سا ثـ   هدوَػـ

 گيشد. ٍاضذ دسثش ًوي

ياحذمًردرسيذگیذاتتعُ
 . تَافمي  سٍضْبي  اخشاي  ( هَسد ًيبص ثشاي ٍ يب وبهپيَتشي  ٍ دفبتش )دستي  ، اسٌبد، هذاسن اعالػبت  وليِ  اسائِ . 5
  اضخبغـي   هٌطػـشا ثـيي  هضثَس   گضاسش  ثبال، ٍ تَصيغ 1دس ثٌذ   يبد ضذُ  غيش اص ّذف  همبغذي  ( ثشاي ػيٌي  ّبي )يبفتِ  اص گضاسش  استفبدُ  ػذم . 6

 اًذ. وشدُ  ثبال تَافك  دس هَسد سٍضْبي  وِ
ِ   ٍاضذ هـَسد سسـيذگي    وبسوٌبى  ، ّوىبسي ٍ ّوسٌيي  هٌبست  ٍ تسْيالت  وبس، اهىبًبت  هطل  تبهيي . 7 ِ   دس تْيـ   سيـض ٍ خـذاٍل    غـَست   ٍاسائـ

 لشاسداد.  ثْتش هَضَع  ّش زِ  اًدبم  هَسد ًيبص ثشاي  تفػيلي
 . الضضوِ ضك  غَستطسبثْبي  ثوَلغ  پشداخت .  8

الـسحمـٍحـق
ِ  ضـَد. ضـك   هـي   وـبس، غَستطسـبة    ثب پيطـشفت   هتٌبست  وِ  وبس است  وبسوشد ضسبثشسبىِ هبهَس اًدبم  ، هذت الضضوِ ضك  تؼييي  هجٌبي . 9   الضضوـ

  ػوـل   ثِ  ثشسسيْبي  . عجك است  داسًذ، هتفبٍت  ػْذُ  ثِ  وِ  هسئَليتي  ، هيضاى ٍ دس ًتيدِ  ٍ هْبست  تدشثِ  ثشضست  اص ضسبثشسبى  ّش يه  سبػتي
  اص هشوض، ايبة  خبسج  هبهَسيت  الؼبدُ فَق  ّبي ّضيٌِ  )اصلجيل  هستمين  ّبي ، سبيش ّضيٌِ وبس هستمين  سبػبت  الضضوِ ضك  ، ضبهل الضضوِ ، ضك آهذُ

 ضَد. هي ثشاٍسد  ... سيبل  هيضاى  ثِ  ، دس هدوَع تخػيع  ( ٍ سشثبس لبثل ٍ رّبة

سـایـرمـًارد
 تب ... اػتجبس داسد.   هجبدلِ  لشاسداد اص تبسيخ  ايي . 10
  / ٍاضـذ دسخَاسـت    ٍاضـذ هـَسد سسـيذگي     اص ًوبيٌـذُ   هتطـىل   ًفشُ  سِ  ّيبتي  ، اص عشيك هفبد آى  لشاسداد دس اخشاي  عشفيي  اختالف  ّشگًَِ . 11

 خَاّذ ضذ.  ٍ فػل  ، ضل دٍ عشف  هَسد لجَل  ضخع  ٍ يه  سبثشسض  ، ًوبيٌذُ وٌٌذُ
ِ   ٍ دس تـبسيخ   ، تٌظـين  ٍاضذ است  دس ضىن  ّش دٍ ًسخِ  وِ  ًسخِ 2ٍ دس   تجػشُ  ٍ يه  هبدُ 12لشاسداد دس   ايي . 12 لـشاسداد    عـشفيي   اهضـبي   ... ثـ

 .  است  سسيذُ

حسابرسكىىذٌ/ياحذدرخًاستياحذمًردرسيذگی

وشاوی)حايیحسابرسیمًسسٍسربرگ
) 

ًَِ َافمي  سٍضْبي  لشاسداد اخشاي  صيش ثشاي  ًو   ايي  ثب هغبلت  دس استجبط  ت
ذ ثشضستتَ هي  وِ  است  ضذُ  استبًذاسد اسائِ ّش هَسد ٍ   ٍ ًيبصّبي  ضشايظ  ًا

 ضَد.  تؼذيل  ًظش هطبٍس ضمَلي  ، ثب وست ضشٍست  دس غَست
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 2  پیوست

  پرداختنی  حسابهای  درباره  عینی  های يافته  گزارش  نمونه

عيىیَاییافتٍگسارش

اوذ(...بكاركردٌرادعًتحسابرسكٍ:...)اشخاصیبٍ
  ، اخشا وشدُ سيض پيَست  غَست  ضشش  ، ث13ِ××هْش  30  دس تبسيخ  ًوًَِ  ضشوت  پشداختٌي  صيش سا دس هَسد ضسبثْبي  ضذُ  تَافك  سٍضْبي  هَسسِ  ايي

ضوب دس   ثِ  هٌظَس ووه  ، تٌْب ثِ است  ضذُ  اًدبم  هبلي  اعالػبت  ثِ  سسيذگي  تَافمي  سٍضْبي  استبًذاسد اخشاي  ثشاسبس  صيش وِ  . سٍضْبي است
 : است  گشفتِ  غَست  پشداختٌي  اػتجبس ضسبثْبي  اسصيبثي

  ثب ضسبة  آى  ٍ هبًذُ  آصهَى  آى  خوؼْبي  ٍ دسستي  ، دسيبفت ًوًَِ  ضشوت  تَسظ  ضذُ  تْيِ 13××هْش  30  دس تبسيخ  شداختٌيپ  تشاص ضسبثْبي . 1
 ضذ.  ، هغبثمت دس دفتش ول  هشثَط

دس تـشاص    هٌذسج  ٍ هجبلغ  ، ثب اسبهي َستپي  ضشش  ، ث13ِ××هْش  30  دس تبسيخ  آًبى  ثستبًىبسي  هَاد ٍ وبال ٍ هجبلغ  ػوذُ  وٌٌذگبى تبهيي  فْشست . 2
 ضذ.   همبيسِ  پشداختٌي  ضسبثْبي

  ضذ هبًـذُ   هضثَس دسخَاست  وٌٌذگبى يب اص تبهيي  دسيبفت 13××هْش  30  تبسيخ  هَاد ٍ وبال ثِ  ػوذُ  وٌٌذگبى تبهيي  ثِ  هشثَط  ٍضؼيت  غَست . 3
 تبييذ وٌٌذ.  يبدضذُ  خَد سا دس تبسيخ  علت

ِ   الالهـي   ضذ. ثشاي  ثبال همبيسِ 2ثٌذ   هَضَع  دس فْشست  هٌذسج  هضثَس ثب هجبلغ  ّبي ٍضؼيتْب يب تبييذيِ  غَست . 4 ِ   ، اص ضـشوت  داضـت   هغـبيشت   وـ   ًوًَـ
ٍ   ، ضٌبسـبيي  تغجيـك   دس غـَستْبي   هٌذسج  اص .......... سيبل  ثيص  ثب هجبلغ  دس ساُ  ثستبًىبس ٍ زىْبي  ّبي ضذ. غَستطسبثْب، ثشگِ  دسيبفت  تغجيك  غَست
  ، هطـخع  تـبسيخ   اص آى  هضثَس پس  دس ساُ  زىْبي  ٍ تطَيل 13××هْش  30  اص تبسيخ  ثستبًىبس پس  ّبي غَستطسبثْب ٍ ثشگِ  ايي  ضذ. دسيبفت  فْشست

 ضذ.  ضبغل  اعويٌبى  تغجيك  آًْب دس غَستْبي  دسج  ، ٍ اص ضشٍست ٍ سسيذگي
 ضَد: هي  صيش اػالم  ضشش  ثِ  هَسسِ  ايي  ّبي يبفتِ
 . داضت  هغبثمت  ثب دفتش ول  آى  ثَد ٍ هبًذُ  تشاص، دسست  ، خوؼْبي1دس هَسد ثٌذ  ـ  الف

 . داضت  هغبثمت  هَسد همبيسِ  ، هجبلغ2دس هَسد ثٌذ  ـ  ة
 هَخَد ثَد. 13××هْش  30  خهَاد ٍ وبال دس تبسي  ػوذُ  وٌٌذگبى تبهيي  وليِ  ٍضؼيت  ، غَست3دس هَسد ثٌذ  ـ   ح
ِ    وشدُ  تْيِ  تغجيك  ، غَستْبي ًوًَِ  ، ضشوت هَسد اختالف  هجبلغ  يب ثشاي  داضت  ثٌذ هغبثمت  ايي  هَضَع  ، هجبلغ4دس هَسد ثٌذ  ـ   ت   دس آى  ثـَد وـ

 ثَد:  هٌظَس ضذُ  هٌبست  اي گًَِ  هَاسد صيش، ثِ  ٌبياستث  ، ثِ اص ... سيبل  ثيص  ثب هجبلغ  دس ساُ  ثستبًىبس، غَستطسبثْب ٍ زىْبي  ّبي ثشگِ

 

 موارداستثنا(كردن)مشخص
 13××هْش  30  تبسيخ  ثِ  پشداختٌي  ضسبثْبي  دسثبسُ  ًيض اعويٌبًي  هَسسِ  ، ايي ًيست  اخوبلي  يب ثشسسي  ثبال، ضسبثشسي  سسيذگي  سٍضْبي  اص آًدب وِ
 وٌذ. اهْبس ًوي

داد،  هي  سا اًدبم  ضسبثشسي  ثب استبًذاسدّبي  هٌغجك  اخوبلي  يب ثشسسي  وشد يب ضسبثشسي سا اخشا هي  ثيطتشي  سسيذگي  سٍضْبي  سِهَس  ايي  زٌبًسِ 
 . يبفت هي  آًْب ضشٍست  گضاسش  وشد وِ ثشخَسد هي  اضتوبال ثب هَاسد ديگشي

  ثِ  ديگش يب اسائِ  ّذف  ٍ ًجبيذ ثشاي  است  ضذُ  ضوب تْيِ  هٌظَس اعالع  ٍ ثِ  گضاسش  دس اثتذاي  هٌذسج  ّذف  ثِ  دستيبثي  هٌطػشا ثشاي  گضاسش  ايي 
  هدوَػِ  يه  ػٌَاى  سا ثِ  ضشوت  هبلي  ضَد ٍ غَستْبي هي  دس ثبال هشثَط  ضذُ  هطخع  ضسبثْب ٍ الالم  ، تٌْب ثِ گضاسش  ضَد. ايي  استفبدُ  سبيشيي

 گيشد. ٍاضذ، دسثش ًوي
 

 ...حسابرسیمًسسٍتاریخ
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