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های صرافی تبدیل موجودی ارزی به       در شرکت  1

نوع دیگری از ارزهـای رایـج بمنظـور تـسهیل           
درطول سال مالی چگونه ثبـت      عملیات شرکت   

 شود؟ می

شود زیـرا وسـیله مبادلـه         بندی نمی   های ارزی جزء موجودی نقد محسوب و طبقه         در اینگونه موسسات، موجودی    -1
 .که خود، مورد معامله قرار می گیردنیست بل

شود اما بدلیل نقدینگی بـاال و نبـود ابهـام             در موسسات صرافی موجودیهای ارزی اگرچه موجودی نقد تلقی نمی          -2
گیـری و     گیری ارزش آنها این گونه اقالم در تاریخ ترازنامـه بـر اسـاس ارزش روز و جـاری انـدازه                      عمده در اندازه  

 .شود د طبقه بندی و گزارش میبالفاصله پس از موجودی نق
 

بر مبنای این پیش فرض که موجودیهای ارزی در موسسات صرافی بیش از آنچه که ماهیت موجودی نقد داشته باشند، 
در ) ریال( کردن وجه نقد لترند، بنابراین معاوضه ارزهای مختلف بایکدیگر بدون رد و بد به موجودی کاال نزدیک

گیرد نیازی به  ه در شرایطی که معاوضه برای تسهیل عملیات شرکت در طول سال انجام میها به ویژ گونه معاوضه این
 .اندازه گیری سود ندارد و مالک ثبت ارزش ارزهای تحصیل شده، ارزش دفتری ارزهای از دست رفته است

 
 

 

حسابرسی شرکت اصلی با توجه به عدم انجـام          2
ــده حـــس ــا بخـــش عمـ ــام یـ ای از  ابرسی تمـ

ــ شــرکت ــه انجــام هــای م شمول تلفیــق چگون
 شود؟ می

هـار  ظ شرکت اصلی برای اینکه بتواند نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گـروه ا             ر موسسه حسابرسی به عنوان حسابرس     ه
ای از    های گروه را که جمع مبالغ دارائیها و درآمد عملیاتی آنها بخش عمـده               نظر کند باید حسابرسی آن تعداد از شرکت       

) برمبنـای اطالعـات سـال مـالی قبـل         (ج در صورتهای مالی تلفیقی گـروه را         رجمع مبالغ دارائیها و درآمد عملیاتی مند      
 . اینصورت باید از پذیرش چنین رسیدگی خودداری کنددهد،راساً خود انجام دهد و در غیر تشکیل می

 
 

 

نحوه ارائه گزارش بازرس قانونی در مواردی که         3
افزایش سرمایه صرفاً به منظور اصالح سـاختار        
و بافــت مــالی شــرکت باشــد بــه چــه صــورت 

 ؟باشد می

 منجملـه افـزایش سـرمایه بـه         افزایش سـرمایه    قانون تجارت به صورت عام است و هرگونه         اصالحیه 161 ماده   2تبصره  
گیـرد و در نتیجـه مـستلزم توجیـه توسـط مـدیریت شـرکت و                   منظور اصالح بافت و ساختار مالی شرکت را در بر مـی           
دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش بازرس قانونی در مورد رسیدگی          .اظهارنظر توسط بازرس نسبت به توجیه مدیریت است       

وص افزایش سرمایه در مورد افزایش سرمایه برای بهبود ساختار مالی نیز کاربرد         به گزارش توجیهی هیات مدیره در خص      
 .دارد

 
 

 

استفاده اشخاص حقیقی از خدمات حسابداران       4
رسمی و نحوه گزارش دهـی بـه آنهـا بـه چـه              

 باشد؟ صورت می

یـه و ارائـه گـزارش        جامعه در ارتباط با اشـخاص حقیقـی مـستلزم ته           عضای توسط ا  ینظر باینکه ارائه گزارش حسابرس    
باشد که تاکنون استاندارد حسابداری در رابطه بـا محتـوا و شـکل صـورتهای                  توسط اشخاص مزبور می   ) صورتهای مالی (

 .باشد الذکر امکان پذیر نمی  استاندارد حسابداری فوق نشده است، لذا صدور گزارش حسابرسی تا تدوینمالی آنان تدوین
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دار و    رویداد گشایش اعتبـارات اسـنادی مـدت        5

ــه در   ــاری چگون ــدهای تج ــانس در واح ریفاین
 شود؟ صورت جریان وجوه نقد منعکس می

دریافت اینگونه تسهیالت مالی در شرکت استفاده کننده از تسهیالت به دلیل عدم وقوع جریان واقعـی ورود وجـه نقـد                      
از سوی دیگر در پایان سـال مـالی هنگـام محاسـبه خـالص               . ن صورت جریان وجوه نقد شرکت انعکاس یابد       نباید در مت  

های عملیاتی با بکارگیری روش غیر مـستقیم، در تحلیـل مانـده حـسابهای مـرتبط بـا                     جریان وجه نقد ناشی از فعالیت     
 .رخداد مورد نظر، آثار این گونه تسهیالت باید حذف شود

 
 

 

ای آیا صدور گـزارش    الزامات حرفه در چارچوب  6
مجزا نسبت به صورتهای مالی جداگانه شـرکت    

از طریق عطـف بـه گـزارش تلفیقـی بـا      (اصلی  
 مجاز است؟) افزودن بند توضیحی

 
 

 نتایج عملیات و جریان وجوه تقد شرکت اصلی در مقایسه با وضیعت مالی نتایج عملیات و ،در مورادی که وضیعت مالی
صدور گزارش جداگانه نسبت به صورتهای مالی شرکت رای تفاوت با اهمیت یا اساسی است د تلفیقی داجریان وجوه نق

 .اصلی همراه با اظهارنظر مقبول، مغایر با استانداردهای حسابرسی است

 

یکی از الزامات شناسائی درآمد ساخت امـالک         7
 29 استاندارد حـسابداری شـماره       26طبق بند   

. ز بهای فروش اسـت     درصد ا  20وصول حداقل   
 دریـافتنی درآمـد     اسـناد توان با دریافت      آیا می 

 شناسائی نمود؟
 
 

باشد و در صورت دریافت اسناد دریافتنی مانند چک، شناسائی درآمد تا زمان  منظور از دریافت، وصول وجه نقد می
 .افتد دریافت وجه نقد به تعویق می

 

در خصوص فروش امالک، آیا در صورت تنظیم         8
توانـد    فروشنده می ) مبایعه نامه (قرارداد فروش   

 درآمد فروش را درحسابها ثبت کند؟

 .باید شرایط انتقال مزایا و مخاطرات عمده مالکیت به خریدار تحقق یافته باشد
 . شده باشددریافت عمده بهای خرید قسمت  -الف
 .اختیار خریدار قرار گرفته شده باشد  استفاده از دارایی در -ب 
 .های استفاده از دارائی متعلق به خریدار باشد   منافع و هزینه-پ 
 .ای به دارائی وارد شود متوجه خریدار باشد   چنانچه خسارت عمده-ت 

 
 

 

تصمیم متخذه از سـوی اکثریـت اعـضا هیـات            9
که )  بر تصویب صورتهای مالی    مشتمل( مدیره  
تجلــسه هیــات مــدیره نباشــد  بــه صورمــستند

 یابد؟ چگونه وجهه قانونی می
 
 

 اکثریت اراء حاضر در جلسه اتخاذ گردد مگر اینکه          ا قانون تجارت تصمیمات هیات مدیره باید ب        اصالحیه 121طبق ماده   
 .نیستورتهای مالی نیز از این قاعده مستثنی صرسد تصویب  به نظر می. در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد

 

در صورت تغییـر در دفـاتر و صـورتهای مـالی             10
 وظیفـه   یتوسط شرکت، پس از انجام حسابرس     

حسابرس و بازرس قانونی برای سال حسابرسی       
 باشد؟ شده و سال بعد به چه صورت می

 
 

  . استانداردهای حسابرسی مراجعه شود56 بخش 14در این خصوص به بند 
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ای کـه شـرکت اصـلی قـصد           های تابعـه    شرکت 11

واگذاری آن ها را در طی سال مـالی آتـی دارد            
ــورتی   ــه ص ــستثنی   ازدر چ ــق م ــمول تلفی ش

 شوند؟ می

تحصیل شده است و در تاریخ تهیه صورتهای مالی، ) از تاریخ تحصیل( ماه 12 که به قصد واگذاری طی هایی تنها شرکت
 و 9بنـدهای  (شود  شرایط واگذاری آن مشخص و فرآیند واگذاری آن نیز اساساً تکمیل شده باشد، از تلفیق مستثنی می              

، نتایج عملیات آنها باید تا زمان واگذاری، در صـورت  دهایی که قبالً مشمول تلفیق قرارگرفته ان        شرکت) 18 استاندارد 11
 ).ارد استاند30بند (سود و زیان تلفیقی منظور گردد

 

 

نحوه برحورد حسابرس با اطالعات اضافی ارائـه         12
 همراه صـورتهای مـالی       به شده توسط مدیریت  

 باشد؟ به چه صورت می

چنانچه ارائه اطالعات اضافی همراه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری یا قوانین و مقـررات مربـوط ضـرورت                   
 استانداردهای حسابرسی رسـیدگی     72، حسابرس باید آنها را طبق بخش        باشد  دارد، اما جزء صورتهای مالی اساسی نمی      

 حسابداری یـا قـوانین و مقـررات مربـوط           های و درباره آنها گزارش نماید اما چنانچه ارائه اطالعات مزبور طبق استاندارد           
 ممهـور  "ی نـشده  حـسابرس "الزامی نشده است و حسابرس نیز آنها را حسابرسی نکرده است باید این اطالعات بـه مهـر           

 .گردد و حسابرس نیز در گزارش خود درج نماید که اطالعات مزبور را حسابرسی نکرده است
 

 

در صورت عدم ارائـه اطالعـات الزم و یـا عـدم              13
اطمینان به اطالعات ارائه شده توسط مـدیریت     

، نحوه برخورد حسابرس به چه صـورت        تشرک
 باشد؟ می

 حسابرسی نگرانی درباره صداقت مدیریت واحد مورد رسیدگی ممکـن اسـت             های استاندارد 31-5 بخش   107طبق بند   
چنان جدی باشد که حسابرس را به این نتیجه برساند که احتمال ارائه نادرست صورتهای مالی توسط مدیریت در حدی 

یعت و قابلیت اعتمـاد سـوابق واحـد مـورد رسـیدگی             است که انجام حسابرسی میسر نیست همچنین نگرانی درباره وض         
هـار نظـر   ظناسب و کافی بـرای ا تگیری حسابرس شود که دسترسی به شواهد حسابرسی م       این نتیجه   سبب ممکن است 

حسابرس در چنین شرایطی، ارائه نظر مشروط یـا عـدم اظهـار نظـر را                . مقبول درباره صورتهای مالی امکان پذیر نیست      
 .گیری از کار باشد دهد اما گاه تنها چاره حسابرس ممکن است کناره یمورد توجه قرار م

گیـری از کـار و    گیـری دربـاره کنـاره     استانداردهای حسابرسی، حسابرس هنگام تصمیم24 بخش 65ضمناً بر طبق بند     
 .شود  را جویا میمات قانونی، نظر مشاور خودااقدام مناسب، با در نظر گرفتن ماهیت شرایط استثنایی و لزوم رعایت الز

 

 

التفاوت ناشی    التفاوت تغییر نرخ بهره و مابه       مابه 14
موضـوع  (ی بـه دالری  یورویاز تبدیل تسهیالت    

حمایت از اسـتفاده کننـدگان تـسهیالت ارزی         
جهت خرید دارائی ثابت مـورد       که) غیر از دالر  
 گرفته به بهای تمام شـده دارائـی         راراستفاده ق 

ه بهره برداری رسیده    ثابت که در سنوات قبل ب     
ود و زیان سال جـاری منظـور       و یا به حساب س    

 شود؟ می

 سـود و زیـان خـالص    ن، آثار تغییر در برآوردهای حـسابداری بایـد در تعیـی    6 استاندارد حسابداری شماره     31طبق بند   
د و زیـان جـزء   تغییر صورت گرفته است و ارجح است که سود ناشی از آن در صورت سـو    منظور شود که در آن       ای  دوره

 .اقالم استثنایی طبقه بندی شود

 



  فني و استاندارد
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عمليات حسابداري شركتهاي منحله و متوقف   15
مـالي تلفيقـي و شـركت     فرعي در صـورتهاي 
  اصلي چگونه است؟

  .كميته فني سازمان حسابرسي 55شماره  ”پاسخ به پرسشهاي فني“طبق 
  :پاسخ فني سازمان حسابرسي

گذار عمالً هدايت كامل سياستهاي مـالي و عمليـاتي    شركت سرمايه چنين وضعيتي در“
از فعاليتهاي آن  به منافع اقتصادي حاصل جريان تصفيه براي دستيابي فرعي در شركت

را برعهده ندارد و مقصود، فروش داراييها و پرداخت بدهيهاي شـركت فرعـي در جريـان    
 223بر اين، مفاد مواد  عالوه. تصفيه و تقسيم منافع باقيمانده بين صاحبان سرمايه است

جريـان تصـفيه بـين     ز در تقسيم داراييهاي شـركت در اصالحيه قانون تجارت ني 225و 
چنـين شـرايطي اعمـال     نتيجـه، در  در. صاحبان سهام آن محدوديت ايجاد كرده اسـت 

پذير محدود و موقتي خواهد  گذار بر شركت سرمايه هرگونه كنترل توسط شركت سرمايه
آينـده نزديـك   بيني شود در  طور مؤثري آغاز و پيش بود و لذا چنانچه عمليات تصفيه به

مالي آن بايد از تاريخ ثبت انحالل در اداره ثبت شركتها،  يابد، تلفيق صورتهاي خاتمه مي
پذير بـا   نقد شركت سرمايه بديهي است تلفيق نتايج عمليات و جريان وجوه. متوقف شود

  .يابد مالي شركت اصلي تا تاريخ مزبور ادامه مي صورتهاي
بـر انحـالل    العـاده مبنـي   م مجمـع عمـومي فـوق   از تصمي اما چنانچه شركت فرعي پس

شركت، همچنان به فعاليتهاي مستمر خود ادامه دهد و بـراي انجـام امـور جـاري خـود      
شكل مكرر انجام دهد،  قراردادهاي جديد منعقد كند و يا با شركت اصلي معامالتي را به

  ”.مالي شركت اصلي تلفيق شود صورتهايمالي آن بايد همچنان با  صورتهاي

  

گذاري مؤسسات منحله و متوقف كـه   نحوه ارزش  16
مالي خود را براساس مندرجات نشـريه    صورتهاي

مـالي    صـورتهاي  كننـد، در  تهيه مـي  155شماره 
  صورت است؟  چه  شركت اصلي و تلفيقي گروه به

شــوند،  دليـل توقــف يـا انحـالل از شـمول تلفيـق خـارج مـي        گـذاري در شـركتهايي كـه بـه     سـرمايه 
مـالي جداگانـه و تلفيقـي بـه روش      از صـورتهاي  اعـم ) گـذار  سرمايه(مالي شركت اصلي  صورتهاي در

  .گردد شده به كسر ذخيره كاهش ارزش دائمي منعكس مي تمام بهاي
  

  

مالي   آيا بررسي و اظهارنظر نسبت به صورتهاي  17
تلفيقي شركتي كه حسابرس شـركت اصـلي و   

  ارزيـابي كفايـت   ( 60اسـتاندارد حسابرسـي شـماره     6ارتباط با پذيرش كار اين چنين، رعايت بند  در



  فني و استاندارد

25/5/1391 

شركتهاي زيرمجموعه آن، سازمان حسابرسي و 
باشـند،   ضا جامعه حسابداران رسمي ايران مياع

  مجاز است؟

  .ضرورت دارد) ميزان مشاركت

در شركتي كه داراي واحدهاي تجاري فرعي و   18
توجه به شـرايط منـدرج     وابسته بوده، ليكن با

ــد  ــماره  6در بن ــابداري ش ــتاندارد حس  18  اس
نمايـد، نحـوه    مالي تلفيقي ارائه نمـي   صورتهاي

در  ،گـذاري در شـركتهاي وابسـته    افشا سرمايه
نـويس   پيش 13  توجه به بند  مالي با  صورتهاي

، تحـت عنـوان   20  استاندارد حسابداري شماره
” گــذاري در واحــدهاي تجــاري وابســته ســرمايه“

  چگونه است؟

در شـركتهاي   18 استاندارد  6 گذاري شركتهاي مشمول بند يژه نسبت به سرمايهاعمال روش ارزش و
  .باشد وابسته الزامي نمي

  

باتوجــه بــه اينكــه در رعايــت اســتانداردهاي   19
هـاي   هاي تاسيس و هزينـه  حسابداري، هزينه

هـاي دوره و   برداري بايد به هزينه از بهره قبل
سود و زيان شركت منظـور گـردد و براسـاس    

هـاي   قانون مالياتهـا، هزينـه   149 ماده 4 ندب
برداري  سيس تا مدت ده سال از تاريخ بهرهأت

باشد، نحوه برخورد با تضاد  قابل استهالك مي
  موجود چگونه است؟

دارد گـزارش   قـانون مالياتهـاي مسـتقيم كـه مقـرر مـي       272توجه به قسمت آخر جزء الـف مـاده    با
كـارگيري   ، ضوابط و استانداردهاي حسابداري تنظـيم شـود، بـه   حسابرسي مالياتي بايد با رعايت اصول

تنها تضادي با قـانون مالياتهـاي    ، نه24استانداردهاي حسابداري ازجمله  استاندارد حسابداري شماره 
اي تحـت   بنابراين سرفصـل جداگانـه  . مستقيم ندارد، بلكه  بكارگيري آن طبق ماده مزبور الزامي است

قـانون مزبـور باشـد،     149مـاده   4برداري كه قابل استهالك طبق بنـد   ز بهرها هاي قبل عنوان هزينه
  .موضوعيت ندارد

  

 

استانداردهاي حسابرسـي   800بخش  4طبق بند   20
عنوان گزارش حسابرسي در حسابرسـي مـوارد     با

گيري از هرگونـه   منظور پيش  خاص، حسابرس به

جنبـه توصـيف و    باشد و مطالب ارائـه شـده در پيوسـت اسـتانداردها     رعايت متن استاندارد الزامي مي
  .راهنمايي دارد
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استفاده نابجا از گزارش خود، بايد هـدف از تهيـه   
ش خاص حسابرسي و هرگونه محدوديت در گزار

را در گزارش خود   توزيع و چگونگي استفاده از آن
هـاي ارائـه شـده     ليكن در نمونه .تصريح كند

استانداردهاي حسابرسي   800پيوست بخش 
  .بند مزبور ارائه نگرديده است

بنــدي مبلــغ ســيلندرهاي گــاز  نحــوه طبقــه  21
  .گونه شركتها شركتهاي گاز در ترازنامه اين

، در قسمت داراييهاي غير جاري ترازنامـه  ”سيلندرهاي در گردش “ارزش سيلندرهاي گاز تحت عنوان 
  .گردد بندي مي طبقه

  

رسي استاندارد حساب  6 كمي نمودن مفاد بند  22
  .مالي تلفيقي در حسابرسي صورتهاي 600

شـود و الزم اسـت تـالش     بندي و به سازمان ارائه مـي  خصوص مشكالت اجرايي استاندارد جمع اين در
  .جهت اجراي هرچه بهتر استاندارد باشد در

  

اساسنامه مؤسسات  16  چگونگي انطباق مفاد ماده  23
 و) 1(  حسابرسي با مفاد استاندارد كنترل كيفيـت 

  .كنترل كيفيت) 220(  استاندارد حسابرسي

شـود كـه قابليـت اجـرا در      كنترل كيفيت تهيه مـي  نامه نظامليست يا  ، چك)1(جهت استاندارد بخش 
  .مؤسسات بزرگ، متوسط و كوچك را دارا باشد

  

 نحوه انعكاس زيان تقبل شده توسط سهامداران  24
توجه به پرسـش   مالي با شركت در صورتهاي

ــم ــخ ش ــازمان   59اره و پاس ــي س ــه فن كميت
  .حسابرسي

منزله  زيان شركت تقبل شده توسط صاحبان سهام، تغييري در ميزان مالكيت سهامداران ندارد، لذا به
كميتـه فنـي    59گونه كه در فرم پرسش و پاسـخ شـماره    آورده صاحبان سهام تلقي نگرديده و همان

صـورت سـود و زيـان     بايست در ه و ميسازمان حسابرسي منعكس است، موضوع از مصاديق كمك بود
 .عنوان درآمد شناسايي گردد دوره به

  

  

ارزيابي داراييهـاي    موضوع تطبيق نحوه تجديد  25
ثابت مشهود توسط بنگاههاي اقتصـادي مقـرر   

قـانون  ” ب“نامه اجرايي موضـوع بنـد    در آيين
با استانداردهاي حسابداري  1390بودجه سال 

اسـاس   ارزيـابي بـر   ارزيابي داراييهاي ثابت هنگـامي كـه تجديـد    افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد
  .گيرد بالمانع است مقررات قانوني انجام مي
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ــد   ــازاد تجدي ــال م ــوص انتق ــابي   درخص ارزي
  .حساب سرمايه  داراييهاي ثابت به

نرخ تسعير ارز در زمان  عنوان تسعير ارز بايد به با 16معامالت ارزي طبق استاندارد حسابداري شماره  مورد فروشهاي صادراتي؟  نرخ ارز مورد عمل در  26
  .انجام معامله در حسابها ثبت گردد

شرايط تك نرخي نبودن نرخ ارز براي تسعير بايد از نرخي استفاده شود كه براي واحد تجاري قابـل   در
  .گيرد ناي تسويه مطالبات و يا بدهيهاي مربوط قراررود مب تحقق و دستيابي بوده و انتظار مي

از تغييرات نرخ ارز در فاصله زماني انجام معامله تا تاريخ تسـويه يـا تـاريخ ترازنامـه بايـد       تفاوت ناشي
  .عنوان تفاوت تسعير ارز شناسايي گردد به

  

ت /192976شركتهاي مشمول مصوبه شماره   27
ــورخ ه   33068 ــت  28/11/1386مــ هيئــ

آن،  29/11/1387ران و اصـالحيه مـورخ   وزي
التفــاوت نــرخ ارز،  مــورد بخشــودگي مابــه در
ــاني مــي در از  تواننــد درآمــد ناشــي چــه زم

  بخشودگي را شناسايي كنند؟

نظــر بــه اينكــه اســتفاده از بخشــودگي مــورد نظــر مســتلزم رعايــت شــرايطي ازجملــه اخــذ تأييديــه 
لـذا شـركتهاي   . يديـه سـازمان امـور ماليـاتي اسـت     رسمي، پرداخت ماليات مربوط و اخذ تأي حسابدار

حـال،   ايـن  بـا . مشمول بايد درآمد مربوط را در زمان اخذ تأييديه سازمان امور مالياتي شناسايي كنند
توجه به آثار احتمالي اجراي اين مصوبه بر نتايج عملكرد الزم است تا زمان شناسايي درآمد، موضوع  با
اي يا ساالنه افشـا گـردد و حسـابرس     دوره مالي ميان ضيحي صورتهايطور كامل در يادداشتهاي تو به

  .عنوان تأكيد بر مطلب خاص در گزارش خود درج كند مستقل موضوع را به

  

وجوه دريافتي از دولـت بـراي جبـران زيـان،       28
نقـد مـنعكس    صورت جريان وجوه چگونه در

  شود؟ مي

گردد، لذا در اجراي  جبران زيان عملياتي دريافت مي منظور هاي مزبور عمدتاً به توجه به اينكه كمك با
بايست تحت سرفصل فعاليتهاي  ، مي”صورت جريان وجوه نقد“عنوان  با 2استاندارد حسابداري شماره 

صـورت   در ”هاي دريافتي از دولت بابت جبران زيـان  كمك“عنوان فرعي  طور جداگانه با عملياتي و به
  .نقد منعكس گردد جريان وجوه

  

بدهي واحد تجاري بابـت اعتبـارات اسـنادي      29
از يوزانس، فاينانس، ريفاينـانس و نظـاير    اعم

ــورتهاي ــالي  آن، در كـــدام سرفصـــل صـ مـ
  شود؟ بندي مي طبقه

شده در وجه فروشنده پرداخت نشده باشـد،   تا زماني كه بدهي واحد تجاري بابت اعتبارات اسنادي ياد
لـيكن  . يابـد  انعكـاس مـي  ) تجـاري  ، تجـاري يـا غيـر   حسب مورد(تحت سرفصل حسابهاي پرداختني 

عنوان طلب بانك محسوب و در  صورت پرداخت وجه به فروشنده توسط بانك مربوط، اين بدهي به در
بديهي است تا زماني كه قرارداد تسهيالت با بانك منعقـد  . شود بندي مي سرفصل تسهيالت مالي طبقه

عنـوان بـدهي جـاري در     بـدهي مزبـور بايـد بـه     نشده و نحوه بازپرداخـت مشـخص نگرديـده اسـت،    

  



  فني و استاندارد

25/5/1391 

  .بندي شود مالي طبقه صورتهاي
انشعاب  وجوه دريافتي از مشتركين بابت حق  30

ــاز و تلفــن   ــرق، گ ــه آب، ب ــا وديع ــوق (ي حق
توسط شركتهاي ذيـربط چگونـه در   ) عمومي

ــان     ــامع و جري ــان ج ــود و زي ــورتهاي س ص
  يابد؟ نقد انعكاس مي وجوه

عنـوان حقـوق عمـومي     مجلس شوراي اسالمي، وجوه مـذكور بـه   6/8/1377ب طبق ماده واحده مصو
صورت درخواست مشترك، قابل استرداد نيـز   گونه وجوه در مضافاً اين. شود محسوب و درآمد تلقي نمي

لذا در اجراي ماده واحده مذكور ضرورت دارد، وجوه مزبور در زمان دريافت، مسـتقيماً تحـت   . باشد مي
صورت سود و زيان  جـامع صـحيح    براين اساس انعكاس آن در. بندي گردد ي طبقهعنوان حقوق عموم

  .بندي گردد نقد نيز بايد در بخش فعاليتهاي تأمين مالي طبقه صورت جريان وجوه نيست و در
  

  

نحوه برخورد حسابداري با مخارج اورهـال در    31
 شركتهايي از قبيل صنايع هواپيمايي، كشتيراني،

توجـه بـه نـوع     كه بـا  وگاههاپتروشيمي و نير
هـاي بـا    فعاليت، انجـام ايـن مخـارج در دوره   

باشـد،   ناپـذير مـي   سـاله اجتنـاب   تناوب چند
  چگونه است؟

شـرط احـراز معيارهـاي شـناخت،      گونه مخـارج بـه   ، اين11استاندارد حسابداري شماره  14طبق بند 
انجـام   اسـب طـي دوره منتهـي بـه    اي من گونه اي محسوب و به عنوان مخارج سرمايه زمان وقوع به در

  :شرح زير است معيارهاي شناخت به. شود اورهال بعدي، به هزينه منظور مي
  .باشد) اورهال(ادامه استفاده مؤثر و كارا از داراييهاي مربوط مستلزم انجام بازرسي عمده   )الف
  .محتمل باشداي به درون واحد تجاري  جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با مخارج سرمايه  )ب 
  .گيري باشد اي اتكاپذير قابل اندازه گونه شده مخارج انجام شده به تمام بهاي  )پ 

  

نامه يا ساير اشكال قرارداد مـرتبط بـا    آيا مبايعه  32
فروش داراييهـاي غيـر جـاري، بـه ويـژه بـين       
اشخاص وابسته، به تنهايي مبناي مناسبي براي 

  كند؟ از فروش فراهم مي  شناسايي درآمد ناشي

توجـه بـه مفهـوم     از مستندات قانوني انجام يك معامله باشد، ليكن بـا  تواند يكي نامه مي اگرچه مبايعه
ويژه در شرايطي  شده، به رجحان محتواي اقتصادي بر شكل قانوني براي شناسايي معامالت، موارد ياد

 اخت درآمـد كـافي  پـذيرد، بـه تنهـايي بـراي شـن      كه اين نوع معامالت بين اشخاص وابسته صورت مي
  

  

مزايـا و  . در اين موارد درآمد بايد در زمان انتقال مزايـا و مخـاطرات مالكيـت شناسـايي شـود     . نيست 
  :شود صورت احراز كليه شرايط زير منتقل مي مخاطرات در

  ازاي معامله دريافت شده و يا دريافت آن محتمل باشد، مابه  )الف
از انتقال مالكيت قانوني منافع مالكيتي مرتبط بـا   يا قبلمالكيت قانوني به خريدار منتقل شده   )ب 

دارايي در كنترل خريدار قرار گرفته و شواهد كافي درخصوص انتقال مخـاطرات مـالكيتي نيـز    
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  وجود داشته باشد،
  .اي طبق قرارداد برعهده فروشنده نباشد كارهاي تكميلي عمده  )ج 

شـرايط  مورد معامالت با اشخاص وابسته، حق فسخ يا خريد مجدد مـورد معاملـه و يـا سـاير      ضمناً در
  .از واقعي نبودن معامله، وجود نداشته باشد حاكي

 

هـاي مـالي در    در شركتهاي ليزينـگ هزينـه    33
بنـدي   كدام سرفصل صورت سود و زيان طبقه

  شود؟ مي

هـاي   باتوجه به تشابه ماهيت فعاليت شركتهاي ليزينگ با فعاليت بانكها و مؤسسـات اعتبـاري، هزينـه   
عنـوان هزينـه    بايسـتي بـه   ا عموماً ماهيت عمليـاتي داشـته و لـذا مـي    گونه شركته تأمين مالي در اين

بندي شود، مگر اينكه تسهيالت مالي دريافتي در غير فعاليتهـاي   صورت سود و زيان طبقه عملياتي در
  .عملياتي استفاده شده باشد

  

  

چنانچــه يــك شــركت فرعــي در اجــراي       34
 1390 قانون بودجـه سـال   78بند ” ب“ جزء

ارزيابي داراييهاي ثابـت خـود    تجديداقدام به 
مالي تلفيقـي   نموده باشد، در تهيه صورتهاي

  شود؟ گروه با اين موضوع چگونه برخورد مي

گـذاري   مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه صورتهاي“عنوان  با 18 استاندارد حسابداري شماره 28طبق بند 
هـاي حسـابداري يكسـان     اسـتفاده از رويـه   مالي تلفيقـي بايـد بـا    ، صورتهاي”در واحدهاي تجاري فرعي

. مورد معامالت و ساير رويدادهاي مشابهي كـه تحـت شـرايط يكسـان رخ داده اسـت، تهيـه شـود        در
از شركتهاي مشمول تلفيق، داراييهاي ثابـت خـود را    كه برخي صورتي الذكر، در توجه به مطلب فوق با

اندارد مـذكور تعـديل الزم از ايـن بابـت در     ارزيابي نمـوده باشـند، الزم اسـت در رعايـت اسـت      تجديد
حسب مـورد داراييهـاي مشـابه در سـاير شـركتهاي عضـو گـروه        (عمل آيد  مالي تلفيقي به صورتهاي

  ).ارزيابي شركتهاي ديگر در تعديالت تلفيق حذف شود ارزيابي شود يا آثار تجديد تجديد

6/6/1391  
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يـك   توجه بـه الزامـات اسـتاندارد حسـابداري شـماره      با 35
هـاي مـالي،    اي در صـورت  خصوص درج اقالم مقايسه در

دورة اي  هاي مالي اقالم مقايسـه  در مواقعي كه در صورت
طرفـي عـدم    و از شـود،  مشابه سال مالي قبل درج نمـي 

ــه  ــالم مقايس ــال  درج اق ــل در اي س ــالي قب ــورت  م ص
هاي مالي فاقـد   هاي همراه صورت زيان و يادداشت و سود

هاي مالي بوده، درج ايـن موضـوع در    آثار مالي بر صورت
صـورت بنـد    نظر حسابرس و برخورد با آن بـه  بند اظهار

استثناي آثار موضـوع منـدرج در    به”شكل  عدم توافق به
 رسد. نظر نمي ،  صحيح به“اين گزارش  … بند

هـاي   )  چنانچه حسـابرس دربـاره موضـوعاتي ماننـد انطبـاق رويـه      700بق استانداردهاي حسابرسي (بخش ط
اطالعـات در   يا كفايـت افشـاي   هاي بكارگيري آنها و استانداردهاي حسابداري، شيوهحسابداري انتخاب شده با 

غيـر اساسـي (فراگيـر) باشـد،     اهميت ولـي   گونه موارد با هاي مالي با مديريت توافق نداشته باشد و اين صورت
اسـتثناي آثـار    نظر اين مؤسسه، به به”نظر با عبارت  حسابرس بايد ضمن درج يك بند توضيحي، در بند اظهار

 “نظر مشروط اظهار كند.  … هاي مالي باال، صورت  … مندرج در بندمورد 

 1390دي ماه 

    

صـورت در حسـابها    چـه  كمك دريافتي از دولـت بـه   36
 يابد. ميانعكاس 

هـاي بالعـوض    كمـك  ”عنـوان   بـا  10استاندارد حسابداري شماره  13هاي بالعوض دولت مشمول بند  كمك«
 ».زيان سال مربوط منظور گردد و حساب سود بوده و با رعايت ضوابط مقرر در بند مزبور بايد به“  دولت

 1391اسفندماه 

    

نـرخ  صـادراتي،  مورد فروشهاي  نرخ ارز مورد عمل در 37
 چه زماني است؟

نـرخ تسـعير ارز در زمـان     ، معامالت ارزي بايـد بـه  “سعير ارزت ”عنوان  با 16طبق استاندارد حسابداري شماره 
نرخي نبودن نرخ ارز، براي تسـعير بايـد از نرخـي اسـتفاده      شرايط تك انجام معامله در حسابها ثبت گردد. در

رود مبناي تسـويه مطالبـات يـا بـدهيهاي      بوده و انتظار مي شود كه براي واحد تجاري قابل تحقق و دستيابي 
از تغييرات نرخ ارز در فاصله زماني انجام معامله تا تاريخ تسويه يا تاريخ ترازنامه  گيرد. تفاوت ناشي مربوط قرار

 عنوان تفاوت تسعير ارز شناسايي گردد. بايد به

 1391ارديبهشت 

نقل مسـافر   و در شركت تعاوني كه موضوع آن حمل 38
و توشه در داخل و خارج از كشور است و با مشاركت 

وسيله نقليـه تشـكيل    هاعضاي حقيقي عمدتاً  دارند
و شركت متعهد به جذب مسافر و اخـذ كرايـه    شده،

حساب براي وسـيله نقليـه و     از مسافر و تهيه صورت

عنوان  الزحمه دريافتي به بوده و شركت مكلف به شناسايي حقالعملكاري  حقر شده از مصاديق قراردادهاي ذك
 باشد. درآمد مي

 1391مهر 
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بينـي شـده اسـت و كسـورات از      كسر كسورات پيش
به عضو تعاوني (دارنـده   مبلغ كرايه كسر و باقيمانده

شود. درآمد شركت چگونه  وسيله نقليه) پرداخت مي
شود. كل مبلغ دريافتي بابت حمل بـار   شناسايي مي

شود يا  عنوان درآمد شركت شناسايي مي يا توشه به
العمـل) متعلـق بـه شـركت طبـق       الزحمه (حـق  حق

 مابين شركت يا دارنده وسيله نقليه. قرارداد في
    

ــك شــركت فرعــي در اجــراي جــزء   39  “ب”چنانچــه ي
اقـــدام بـــه  1390 قـــانون بودجـــه ســـال 78 بنـــد

و  ارزيابي داراييهاي ثابـت خـود نمـوده باشـد     تجديد
ارزيـابي   ايه از محل مازاد تجديداقدام به افزايش سرم

هـاي تـوجيهي    هاي ثابـت نمايـد، آيـا گـزارش     دارايي
ــزايش ســرمايه شــركت ــازاد   اف هــايي كــه از محــل م

شـود   هاي ثابت تهيه و ارائه مـي  ارزيابي دارايي تجديد
نتيجـه اجـراي    توجه به عدم ايجاد جريان نقدي در با

زيـان   و آن، نياز به اطالعـات مـالي آتـي مثـل سـود     
ــرآورد ــت  ب ــين دوره برگش ــدي و تعي ــات نق ي، جريان

 دارند؟…  سرمايه و 

از افـزايش سـرمايه    خصوص منـافع ناشـي   مديره حداقل بايد داراي توضيحات كافي در گزارش توجيهي هيأت
، در سـنوات بعـد باشـد. ضـمناً چنانچـه      شـركت   EPSروي  مزبور و نيز آثار كمي و كيفي افزايش سرمايه بـر 

 زيان نيز باشد. و پذير باشند، ضرورت دارد اطالعات ارائه شده شامل صورت سود ور استهالكداراييهاي مزب

 

    

آيا تهيه گزارش حسابرس مستقل به تـاريخي غيـر از    40
 پذير است؟ سال مالي شركت، امكان

بـه   خصـوص تهيـه گـزارش حسـابرس مسـتقل نسـبت       اگرچه در استانداردهاي حسابرسي، محـدوديتي در  ”
كـه دوره   توجـه بـه ايـن    تاريخ پايان سال مالي شركت وجود ندارد، ليكن با هاي مالي به تاريخي غير از صورت

ويـژه   خصوص، به اين مالي گزارشگري تغيير كرده است، رعايت الزامات مندرج در استانداردهاي حسابرسي در
تاريخ ترازنامه  از سي وقايع بعدبر شمارش آنها در پايان سال)، برر طريق نظارت هاي جنسي (از اثبات موجودي

 “ضرورت دارد. … و

 1391ماه  تير
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دليـل عـدم ايفـاي     دولتـي بـه   هاي غيـر  از بانك يكي 41
تعهدات چند شركت حقوقي عضو يك گروه، ناگزير از 

هـاي   مسـتقيم سـهام شـركت    تمليك مستقيم و غيـر 
قالــب تشــكيل يــك هلــدينگ  مزبــور و اداره آنهــا در
ام فوق امكان كنترل مؤثر بـراي  گرديده و متعاقب اقد

هـاي مزبـور ايجـاد شـده اسـت و از       بانك بـر شـركت  
 ،هـا  آنجايي كه طبق قـوانين نـاظر بـر فعاليـت بانـك     

فروش امـوال تمليكـي    ملزم به ها صورت عام، بانك به
سـال) بـا اطـالع     ظرف مـدت معـين (دو  غير منتقول 

باشـند، ماهيـت امـوال تمليكـي و      بانك مركـزي مـي  
هاي مالي تلفيقي بـا   وم تهيه و ارائه صورتهمچنين لز

 صورت است؟ چه شده به هاي ياد شركت

خصوص ضـرورت   اين هاي مالي تلفيقي در نظر، ارائه صورت هاي مورد توجه به وجود كنترل بانك بر شركت با
الي هـاي مـ   عنـوان صـورت   بـا  18 استاندارد حسـابداري شـماره   6 دارد و موارد مستثني شده از تلفيق در بند

نظـر مشـمول بنـد     گذاري در واحدهاي تجاري فرعي ذكر گرديده كه بانـك مـورد   تلفيقي و حسابداري سرمايه
 باشد. مزبور نمي

 1391ماه  شهريور

توجه به تمديد استفاده از معافيت مالياتي درآمـد و   با 42
ارزيـابي   از تجديـد  هزار افزايش سـرمايه ناشـي   در 2

، ايـن سـئوال   1391داراييها در بودجه مصـوب سـال   
ــد    ــت بن ــا رعاي ــه آي ــت ك ــرح اس ــتاندارد  33مط اس

يا  3ارائه در دوره تناوب  حسابداري تجديد 11 شماره
 سال الزامي است يا خير. 5

و نيـز   ارزيابي نموده است و در قانون مزبور اقدام به تجديد 1390 نظر به اينكه شركت طبق قانون بودجه سال
خصـوص رعايـت تنـاوب     اين بيني نگرديده است، لذا در ارزيابي داراييها پيش مربوط به تداوم تجديد هنام آيين

 بيني شده در استاندارد حسابداري مربوط ضرورت ندارد. دوره پيش

 1391ماه  آبان

ــديالت الزم در  43 ــام تع ــا انج ــهاي  آي ــوص گزارش خص
زارشـگري  منظور همـاهنگي بـا گ   بررسي اجمالي به

ــر ــتانداردهاي حسابرســي  700اســاس بخــش  ب اس
 ضرورت دارد؟

اسـاس آخـرين اسـتانداردهاي     اي بـر  دوره هاي مـالي ميـان   دستورالعمل گزارشگري بررسي اجمالي صورت
صورت انجام تغييرات در استانداردهاي حسابرسي مربوط متناسب بـا   مصوب مربوط تهيه شده است، لذا در

 الذكر تعديل خواهد شد. ي فوقآن دستورالعمل گزارشگر

 1391ماه  آبان
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ها  موارد تك نرخي نبودن نرخ ارز، داراييها و بدهي در 44
 گردد. يك از نرخهاي ارز تسعير مي ارزي با كدام

نـرخ تسـعير ارز در زمـان     معامالت ارزي بايـد بـه  ”عنوان تسعير ارز  با  16طبق استاندارد حسابداري شماره ”
شرايط تك نرخي نبودن نرخ ارز، براي تسـعير بايـد از نرخـي اسـتفاده      سابها ثبت گردد. درانجام معامله در ح

رود، مبناي تسـويه مطالبـات يـا بـدهيهاي      شود كه براي واحد تجاري قابل تحقق و دستيابي است و انتظار مي
خ تسويه يا تاريخ ترازنامـه  از تغيرات نرخ ارز در فاصله زماني انجام معامله تا تاري گيرد. تفاوت ناشي مربوط قرار

 “عنوان تفاوت تسعير ارز شناسايي گردد. بايد به

 1391ماه  آذر

مواردي كه نرخ ارز قابل دسترس براي واحد مـورد   در 45
رسيدگي نامشخص باشد، نحوه برخورد حسـابرس بـا   

 اين موضوع چگونه است؟

رد استفاده توسط واحد تجاري بـراي تسـعير داراييهـا و    اتكا بودن نرخ ارز مو حسابرس بايد با اطمينان بااليي از قابل
كـه آثـار آن    صـورتي  صورت مناسب نبـودن نـرخ ارز مـورد اسـتفاده و در     بدهيهاي ارزي اطمينان حاصل نمايد. در

هاي مالي در گزارش حسابرس مسـتقل مطـرح و حسـب مـورد،      قالب بند تحريف صورت اهميت باشد، موضوع در با
صورت ابهـام و   صورت مشخص نبودن نرخ قابل دستيابي، موضوع بايد به اظهار خواهد شد. درمشروط يا مردود  نظر

اهميـت ولـي    مـواردي كـه آثـار مـالي آن بـا      نظـر (در  از بنـد اظهـار   توجه به دامنه آثار مالي آن حسب مورد بعد با
ن) در گـزارش حسـابرس مسـتقل    موارد فراگيـر بـودن آثـار مـالي آ     نظر (در از بند اظهار يا قبل فراگير باشد) و غير

 مطرح شود.

 1391ماه  آذر

    

هـا   هـاي مـالي شـهرداري    توجـه بـه اينكـه صـورت     با 46
گردد آيـا تشـريح    اساس روش غير تعهدي تهيه مي بر

ــه      ــت تهي ــتفاده جه ــورد اس ــابداري م ــاي حس مبن
عنوان تأكيد بر مطلـب   بايست به هاي مالي مي صورت

 خاص درج شود؟

باشـد و   استانداردهاي حسابرسـي مـي   706و  705، 700هاي  گري جديد، مربوط به بخشدستورالعمل گزارش
مبنـاي   مواردي كه مبناي حسابداري صاحبكار غير از مبناي تعهدي باشد، الزم است گزارشگري مزبـور بـر   در

 استانداردهاي حسابرسي صورت گيرد. 800بخش 

 1391ماه  آذر

    

(ج) كنتـرل و بـر   هـاي (ب) و   شركت الف بر شـركت  47
هـاي   شـركت  «شركت (د) نفوذ قابـل مالحظـه دارد.   

(ب) و (ج) شـــركت فرعـــي و شـــركت (د) وابســـته 
بـه پايـان    ها منتهي باشند) سال مالي تمام شركت مي

 سال است. اسفند هر

سازمان حسابرسي نيز ذكـر گرديـده، طبـق اسـتاندارد      64گونه كه در پاسخ به پرسشهاي فني شماره  همان
دليـل تعـديلي    ، شناسايي زودهنگام سود سهام به“از ترازنامه بعد رويدادهاي”عنوان  با 5حسابداري شماره 

واحـدهاي تجـاري   ”گـذاري در   از سـرمايه  مورد سود سهام حاصـل  بودن رويداد تصويب سود سهام، تنها در
دو تحت كنتـرل   رغم اينكه هر خصوص واحدهاي مورد پرسش، علي مجاز است. بنابراين در“ فرعي و وابسته

واحد تجاري هستند. اما خود كنترل يا نفـوذ قابـل مالحظـه بـر يكـديگر       حظه مشترك يكيا نفوذ قابل مال
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درصـد سـهام شـركت (ج) و     2شركت (ب) نيز مالك 
تنهـايي   درصد سـهام شـركت (د) اسـت لـيكن بـه      3
هاي (ج) و  دارند و مجامع عمومي شركتآنها نفوذ ن بر

تاريخ  از و قبل 13×2در سال  13×1(د) براي سال مالي 
 هاي مالي شركت (ب) برگزار شده است. تصويب صورت

گذاريها، رويداد تعديلي نيست و سـود سـهام    گونه سرمايه رو، تصويب سود سهام مربوط به اين اين ندارند، از
 گذار شناسايي شود. مربوط بايد در دوره مالي احراز دريافت توسط واحد سرمايه

هـاي   طبق رويه خود، تقسيم سود شركت شركت (ب) 
تـاريخ   از عنوان رويـداد تعـديلي بعـد    (ج) و (د) را به

گـذاري در   ترازنامه تلقي و درآمد سود سـهام سـرمايه  
 13×1هاي مـالي سـال    هاي مزبور را در صورت شركت

 خود شناسايي نموده است.

  

توانـد سـود    داليل زير مي آيا شركت (ب) با استناد به 
عنـوان يـك    هاي (ج) و (د) را به صوب شركتسهام م

هـاي مـالي سـال     رويداد تعـديلي تلقـي و در صـورت   
 خود شناسايي كند؟ 13×1
 هـاي  شركت مادر (شركت الف) و گروه بر شـركت  . 1

(ج) و (د) كنترل و نفـوذ دارنـد و شـركت (ب)    
تواند  باشد و مي هاي گروه مي از شركت نيز يكي

 اده كند.از نفوذ و كنترل مذكور استف

  

شــركت (ب) بايـــد از رويـــه شـــركت (الـــف)   . 2 
هـاي   مادر) تبعيت كند زيرا در صـورت  (شركت

مالي تلفيقي گروه بايد رويه مشابهي بـراي يـك   
 گـذاري  رويداد يكسان (شناسايي سود سهام سرمايه

 هاي (ج) و (د)  بكار گرفته شود. در شركت

  

 



تاريخ  پاسخ پرسش رديف
  صورتجلسه

آيا صدور گزارش حسابرس مستقل، قبل از دريافت   48
مديره، مجاز  هاي مالي تأييد شده توسط هيئت صورت
  است؟ 

هاي مالي تأييد شده  صدور گزارش حسابرس مستقل منوط به دريافت صورت
هاي مالي  بنابراين در صورت عدم تأييد صورت. مديره است  توسط هيئت
مديره، صدور گزارش حسابرسي در اين خصوص، امكانپذير  توسط هيئت

  .  باشد نمي

11/10/1391  

جمله رويدادهاي تغييرات نرخ ارز پس از تاريخ ترازنامه، از 49
  تعديلي است يا غير تعديلي؟

  

هاي ارزي در تاريخ چنانچه در نرخ ارز قابل دسترس براي تسعير بدهي
ترازنامه، ابهام وجود داشته باشد، تغييرات نرخ ارز بعد از تاريخ ترازنامه از 

ترازنامه نرخ ارز ليكن، در صورتيكه در تاريخ . مصاديق وقايع تعديلي است
س با اطمينان بااليي قابل تعيين باشد، تغييرات بعدي در نرخ ارز قابل دستر

    .گردد بعد از تاريخ ترازنامه، وقايع غيرتعديلي محسوب مي

21/12/1391  

نظر به اينكه مخارج مربوط به تغيير كاربري ساختمان داراي منافع اقتصادي   نحوه انعكاس مخارج تغيير كاربري ساختمان چگونه است؟  50
شود و از  و دوره استفاده آن به عمرمفيد ساختمان محدود نميآتي است 

زمين و (استاندارد مزبور مرتبط با يك عنصر عيني  8طرفي با توجه به بند 
ره استفاده از آن گونه مخارج به دليل نامعين بودن دو است، لذا اين) ساختمان

با اين حال در مواردي كه تفكيك . گردد به بهاي تمام شده زمين منظور مي
گونه  كند، اين بهاي تمام شده زمين و ساختمان اطالعات مفيدي ارائه نمي

شود، ليكن در مبلغ  مخارج به بهاي تمام شده ساختمان منظور مي
  . گردد پذير ساختمان لحاظ نمي استهالك

23/02/1392  



ها با پيش دريافت از اعضا آيا مخارج انجام شده بابت پروژه 51
  قابل تهاتر است؟  هاي تعاوني مسكن كاركنان، در شركت

باشد و  هاي تعاوني مسكن، داراي شخصيت مستقل از اعضاي خود ميشركت
داراي حقوق بوده و ) هاي در جريان پروژه(هاي خود  دارايي هنسبت بلذا 

بنابراين طبق بند . باشند متعهد مي) دريافت از اعضاء پيش(ها  نسبت به بدهي
، "هاي مالي نحوه ارايه صورت"استاندارد حسابداري شماره يك با عنوان  31

   .  باشند الذكر نمي هاي فوق ها و بدهي مجاز به تهاتر دارايي

30/02/1392  

هاي مالي تلفيقي در خصوص آيا تهيه صورت 52
هاي تعاوني  گذاري شركت تعاوني اصلي در شركت سرمايه
  ، ضروري است؟  ديگر

، هر 1350خرداد ماه 16هاي تعاوني مصوبقانون شركت7طبق مفاد ماده
، فقط داراي يك هاي تعاوني  عضو تعاوني قطع نظر از تعداد سهام در شركت

هاي  وني اصلي با هر درصدي از مالكيت در شركتشركت تعا. رأي است 
صورت  هاي مزبور بوده و در اين تعاوني ديگر، فاقد كنترل نسبت به شركت

  . هاي مالي تلفيقي موضوعيت ندارد تهيه صورت

20/03/1392  

هاي كارگزاري، تسهيالت دريافتي توسط آيا در شركت 53
، قابل تهاتر )مشتريان(هاي دريافتني  شركت با حساب

  است؟ 

هاي  هاي كارگزاري بايت تسهيالت دريافتي به بانكبا توجه به اينكه شركت
هاي دريافتني  ذيربط متعهد هستند و از سوي ديگر نسبت به حساب

باشند، لذا حق قانوني تهاتر وجود ندارد  ميداراي حقوق ) مطالبات مشتريان(
استاندارد حسابداري شماره يك با عنوان  31و در تيجه تهاتر آن طبق بند 

  . باشد ، مجاز نمي"هاي مالي نحوه ارايه صورت"

18/09/1392  

اصل نحوه برخورد حسابرس با زيان ناشي از تسعير ازر 54
  چگونه است؟بدهي ارزي يا بهره  و جريمه ديركرد آن 

سازمان حسابرسي در رابطه با استاندارد 1392با توجه به متن اصالحيه سال
با عنوان تسعير نرخ ارز، تفكيكي بابت نرخ ارز بدهي يا بهره و  16حسابداري 

جريمه دركرد به عمل نيامده است، لذا در چارچوب اصالحيه مزبور ، زيان 
  .شود ميها منظور  تسعير ارز به حساب دارايي

21/02/1393  

چگونگي نگارش بند اظهار نظر در شرايطي كه محدوديت  55
اساسي منجر به عدم اظهارنظر گرديده و همزمان صورت 

  .جريان وجوه نقد نيز ارايه نشده است

در چنين شرايطي، موضوع عدم ارايه صورت جريان وجوه نقد به عنوان يك 
هاي  بند تحريف در گزارش حسابرس درج گردد، ليكن به دليل محدوديت

اساسي كه منجر به عدم اظهارنظر شده است، در بند اظهار به اين مطلب 
  .  اي نشود اشاره) صورت جريان وجوه نقد(

05/08/1393  



ند مربوط به رعايت مقررات پولشويي در بنحوه انعكاس 56
اي،  هاي مالي ميان دوره گزارش بررسي اجمالي صورت

  چگونه است؟

اي، به لحاظ نوع و دورههاي مالي مياندر گزارش بررسي اجمالي صورت
دستورالعمل تهيه  16هاي رسيدگي، رعايت مفاد بند  ماهيت روش

عمل اجرايي مبارزه با دستورال 33هاي مربوطه  و همچنين ماده  گزارش
بديهي است، معامالت و . پولشويي توسط حسابرسان، موضوعيت ندارد

عمليات مشكوك كه در فرآيند انجام بررسي اجمالي در واحدهاي مورد 
  . بايست توسط حسابرس گزارش شود شود، مي رسيدگي مشاهده مي

29/10/1393  

ش هاي ساخت سفارنحوه شناخت درآمد حاصل از فعاليت 57
  مشتريان در واحدهاي مورد رسيدگي، چگونه است؟

كه فعاليت ساخت مرتبط با سفارش مشتريان، از نظر فعاليت دوره در صورتي
داراي چنان اهميت نسبي باشد كه عدم انعكاس درآمد و هزينه عملياتي و 

ايج سود مربوط به آن منجر به مخدوش شدن درآمد و هزينه عملياتي و نت
هاي مالي گردد، بايد به عنوان پيمان  دوره و عدم ارايه مطلوب صورت

هاي بعد اعمال  بلندمدت محسوب شود و اين رويه به طور يكنواخت در سال
  . گردد

29/10/1393  

نحوه برخورد حسابرس با رويدادهاي مالي ثبت شده در   58
  حساب جاري شركاء چگونه است؟

جزء معامالت با اشخاص وابسته بوده و بايد معامالت انجام شده با شركاء 
. هاي مالي افشا و گزارش گردد طبق استانداردهاي حسابداري در صورت

انعكاس معامالت مزبور در صورت جريان وجوه نقد با توجه به ماهيت آنها 
كه عمده معامالت شركت از طريق جاري شركاء  در صورتي. گيرد صورت مي

هاي داخلي مناسب در رابطه با  كنترلدوجو انجام شود، حسابرس بايد از
هاي شركت، اطمينان حاصل  صحت و كامل بودن كليه معامالت در حساب

هاي داخلي مناسب، موضوع را در قالب  كند و در صورت عدم وجود كنترل
  .   بند محدوديت در گزارش حسابرس درج نمايد

17/01/1394  



  

نحوه انعكاس يارانه دريافتي از وزارت بهداشت، درمان و  59
كننده  هاي توزيع هاي شركت آموزش پزشكي در حساب

  ، چگونه است؟    اي هاي يارانه دارو

اي  نامه تهيه و توزيع داروهاي يارانهتفاهم6كه طبق مفاد بنداز آنجايي
دارو پرداخت مابين، يارانه دريافتي بابت جبران بخشي از ارزش فروش  في
با عنوان  10استاندارد حسابداري شماره  22گرد، لذا طبق مفاد بند  مي
مبالغ بايد به عنوان درآمد شناسايي و  ن، اي"هاي بالعوض حسابداري كمك"

  .   در صورت سود و زيان انعكاس يابد

17/01/1394  



 توضيحات  پاسخ  پرسش  رديف
 
 

17/01/1394  
 
 
 
 
 
 

14/02/1394  
 
 
 
 
 

14/02/1394  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

جهت هماهنگي تمام حسابداران، چك ليست مذكور در رسيدگي به 
ها و واحدهاي بورسي، توسط حسابرسان تكميل و موارد عدم  شركت

رعايت چك ليست به عنوان عدم رعايت مقررات سازمان بورس، در 
  .گزارش بازرس درج گردد

 
 
موسسات حسابرسي و حسابداران رسمي شاغل انفرادي عضو جامعه، طبق 

كميته فني  5/12/1392مورخ  89هاي فني شماره  برگ پاسخ به پرسش
  .  سازمان حسابرسي  عمل نمايند

  

ها  نامه هاي دهياري ها و آيين ها و دستورالعمل در صورتي كه از روش
آمد و اعتبارات جهت رسيدگي به صورتجلسه كل بودجه و تعادل در

 4400استفاده شود، گزارش حسابرس بايد بر مبناي استاندارد شماره 
در . انجام شود) هاي توافقي و رسيدگي به اطالعات مالي جراي روشا(

هاي مالي براساس يك مبناي حسابداري غير از  صورتي كه صورت
تهيه شده است، حسابرس ) تعهدي(استانداردهاي حسابداري 

 .كند ارائه 800 درادرچارچوباستانداردحسابرسيبخشبايدگزارشخو

 

 

  

هاي داخلي حاكم  نحوه گزارشگري نتايج بررسي چك ليست رعايت الزامات كنترل
، )تهيه شده توسط سازمان حسابرسي( هاي بورسي  بر گزارشگري مالي در شركت

  چگونه است؟                                     

  
  

 
گونه ها چ اي دارايي نحوه برخورد حسابرس با موضوع افشاء و كفايت  پوشش بيمه 

  است؟                  
  
  
  

هاي كشور، در چارچوب كدام استاندارد حسابرسي  گزارش حسابرسي در دهياري
  تهيه و تنظيم شود؟                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

60 
 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25/03/1394  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

به طور كلي حسابرس بايد از صدور مجدد گزارش حسابرس نسبت به 
ليكن در شرايط . هاي مالي يك سال مالي، خودداري نمايد صورت

تواند نسبت به صدور گزارش حسابرس  استثنايي با رعايت موارد زير مي
 -1.      نمايد تجديد نظر شده اقدامجديد، نسبت به صورت هاي مالي 

 - 2                        .واحد مورد گزارش از نوع سهامي عام نباشد
هاي حسابداري  هاي مالي در جهت رعايت استاندارد تجديد نظر  در صورت

  .      هاي با اهميت گزارش حسابرسي اوليه باشد و رفع تحريف

در گزارش حسابرسي اوليه  به منظور رفع محدوديت مطرح شده  -3
  .نباشد

حسابرس نسبت به نبود سوء نيت در اين خصوص اطمينان حاصل   -4
  .       كند

در خصوص صدور  560استاندارد حسابرسي  16و  15هاي  مفاد بند  - 5
  :    از جمله. گزارش تجديد نظر شده، به طور كامل رعايت گردد

هاي مالي  ظر شده در صورتهاي مالي تجديد ن داليل تهيه صورت - الف
.                                                                                افشا شود

هاي توضيحي گزارش حسابرس، يك بند توضيحي  از  در ساير بند  -ب 
  .اين بابت درج گردد

ويب ديد نظر شده بايد مطابق با تاريخ تصجهاي مالي ت تاريخ صورت -پ
  .هاي مالي جديد باشد صورت

هاي  تاريخ گزارش جديد حسابرس نبايد قبل از تاريخ تاييد صورت -ت
  .مالي تجديدنظر شده باشد

  

هاي مالي تجديدنظر شده  شرايط صدور گزارش حسابرسي مجدد براي صورت
  ؟براي يك سال مالي، چيست 
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25/03/1395  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/04/1394  
 
 
 
 
 
 
 

19/05/1394  
 
 

بايد تا  560استاندارد حسابرسي  5و  4هاي  هاي مندرج در بند روش -ث
  .تاريخ گزارش جديد حسابرس اجرا شود

هاي مالي اوليه و  دريافت كنندگان صورت نسبت به آگاه شدن كليه -ج
  .گزارش حسابرس درباره آن از وضعيت جديد، اطمينان حاصل كند

 
 

هاي انجام شده طبق دستور العمل  اگر حسابرس بر اساس رسيدگي
به بيمه و سازمان تامين اجتماعي  حسابرسي، از رعايت كليه قوانين مربوط

توسط واحد مورد رسيدگي اطمينان يابد و مطمئن شود كه با توجه به 
رسيدگي انجام شده، آنچه كه در حسابها منظور گرديده بابت برآورد 

هاي محتملي وجود ندارد، در  باشد و بدهي بدهيهاي مربوط كافي مي
حسابرس مستقل چنين شرايطي نيازي به درج بند شرط در گزارش 

  .                                                   نيست
 

تصويب شده است، لذا رويداد غير  1394اين قانون در سال  از آنجايي كه 
هاي حسابداري بايد موضوع به صورت كامل  تعديلي است و طبق استاندارد

خص ليكن به دليل نامش. افشاء شود  1393هاي مالي سال  در صورت
بودن آثار مالي ناشي از بخشنامه مذكور ، موضوع به عنوان بند تاكيد بر 
. مطلب  خاص در گزارش حسابرس درج گردد
                      
 

هاي مالي واحد تجاري  هاي مطروحه در گزارش حسابرسي صورت آثار بند
هاي مالي  زارش حسابرسي صورتوابسته ، در صورت اهميت بايد در گ

  .گروه يا مجموعه ، در بند مباني تعديل ارائه شود
  

  
  
  
  
  

  

چگونگي برخورد  حسابرسان  بابت مطالباتي كه بعد از تاريخ  رسيدگي 
  گردد؟ ها مطالبه مي حسابرسي، توسط سازمان تامين اجتماعي از شركت

  

  

  

 

قانون  20ماده  1نحوه برخورد حسابرس با آثار مالي  ناشي از اجراي مفاد تبصره  
 20/02/1394رقابت پذير  و ارتقاي  نظام مالي كشور مصوب رفع موانع توليد 

گيرندگان تسهيالت  ارزي  از محل حساب ذخيره  در سنوات  "مبني بر اينكه 
يمت روز گشايش اعتبار با ماه فرصت دارند تا بدهي خود را به ق 3قبل  تا 

 1393هاي مالي سال  در صورت   "و تعيين تكليف نمايند..... هاي عامل  بانك
  چگونه است؟

  

نحوه برخورد حسابرس گروه يا مجموعه با آثار بندهاي مطروحه در گزارش 

 هاي مالي واحد تجاري وابسته، چگونه است؟  حسابرسي صورت
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19/05/1394  
 
 
 
 

16/06/1394  
 
 
 
 

16/06/1394  
 
 
 
 
 

06/07/1394  
 
 
 
 

 

چنانچه درخواست مزبور مبتني بر پشتوانه قانوني و مقرراتي باشد، 
تواند نسبت به انجام حسابرسي مجدد اقدام و گزارش  حسابرس جديد مي
 .جديد صادر نمايد

 
 

كه واحد تجاري سرمايه گذار نفوذ قابل مالحظه در شرايطي برقرار است 
هاي مربوط به گيري عمالً و رأساً توانايي مشاركت موثر در تصميم

 .هاي مالي و عملياتي واحد تجاري سرمايه پذير را داشته باشد سياست
 
 

قانون رفع  46در رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از اجراي مفاد ماده 
كشور، طبق قراردادها و موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 

هاي نمونه كه توسط سازمان حسابرسي با بانك مركزي توافق شده  گزارش
  .است، عمل شود

 
 
به دليل اينكه شهرداري تهران هيچگونه مالكيتي در سازمان صندوق 

استاندارد  10بازنشستگي شهرداري تهران ندارد، لذا باتوجه به مفاد بند 
مالي سازمان مزبور مشمول تلفيق در ، صورتهاي 18حسابداري شماره 

  .صورتهاي مالي شهرداري تهران نيست
 
 

، مجوز فعاليت 17استاندارد حسابداري شماره  10بند ) ب(براساس جزء 
كارگزاري به عنوان دارايي هاي نامشهود قابل تشخيص است مگر آنكه به 

 .قابل اتكا نتوان ارزش آن را تعيين نمود تصور
 
  
  

  

حسابرسي مجدد صورتهاي مالي شركتي كه نحوه برخورد حسابرس با درخواست 
توسط موسسه حسابرسي ديگري قبالً حسابرسي شده و گزارش آن صادر گرديده 

 است، چگونه است؟

 

در واحد سرمايه پذير به  وذ قابل مالحظه واحد سرمايه گذارشرايط برقراري نف

 عنوان واحد وابسته، چيست؟

 

حسابرسي ويژه اطالعات تعهدات ارزي انعقاد قرارداد و صدور گزارش در ارتباط با 

پذير و  قانون رفع موانع توليد رقابت 46موضوع ماده (ها  سررسيد گذشته بانك

 ، چگونه است؟)ارتقاي نظام مالي كشور

 

لزوم تلفيق صورتهاي مالي سازمان صندوق بازنشستگي شهرداري تهران در 

 صورتهاي مالي شهرداري تهران؟

  

  

مابه التفاوت ارزش منصفانه دارايي ها در شركت هاي كارگزاري آيا بخشي از 

مشمول تلفيق، در صورتهاي مالي تلفيقي مربوط به عنوان دارايي هاي نامشهود، 

 قابل تشخيص است؟
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06/07/1394  
 
 
 
 
 
 

02/09/1394  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

نكه رويدادهاي تعديلي تا تاريخ تهيه صورتهاي مالي پيش باتوجه به اي
استاندارد  7بيني شده و همچنين با عنايت به نمونه هاي درج شده در بند 

آن، نمونه مورد سوال به مصاديق رويدادهاي ) ج( 7به ويژه بند  5شماره 
تعديلي اشاره شده نزديكتر است، لذا بايد به عنوان رويداد تعديلي تلقي 

  .گردد
 
 

تمامي مخارج انجام شده شامل بهاي زمين ، مخارج ساختمان و  - الف
كليه مخارج مرتبط با عوارض اخذ پروانه ساخت و تغيير كاربري، به بهاي 

هاي ساخته شده اعم از مسكوني و اداري و تجاري  تمام شده واحد
هاي در جريان ساخت و تكميل  تخصيص مخارج به واحد. يابد تخصيص مي

جمله سرقفلي، بايد براساس منطقي ترين روش در شرايط موجود  شده، از
پذير نبودن الزم است از ارزش فروش  صورت پذيرد و در صورت امكان

  .ها براي انجام اين امر استفاده شود واحد
هاي تجاري به  شرح فوق ، به  پس از تعيين بهاي تمام شده واحد -ب

اگذاري حق مالكيت و بهاي منظور تعيين بهاي تمام شده سرقفلي بدون و
توان از ارزش فروش هريك از موارد مزبور  تمام شده حق مالكيت، مي

  .استفاده شود) سرقفلي يا حق مالكيت و سرقفلي بدون حق مالكيت(
فوق، بايد  "ب"هداري شده توسط شركت موضوع بند حق مالكيت نگ -پ

  .بندي شودهاي مالي طبقه  به عنوان دارايي نامشهود در صورت
 

 

 

  
 

خريد و فروشي كه در شركتهاي وابسته صورت گرفته و معامله در سال مالي بعد 
ده، اقاله شده است، آيا در چنين و قبل از انتشار صورتهاي مالي شركت فروشن

  شرايطي اقاله معامله مزبور از مصاديق رويدادهاي تعديلي است يا خير؟
  
  
  
  

هاي تجاري ساخته شده توسط واحد  نحوه محاسبه بهاي تمام شده سرقفلي  واحد
  هاي مالي ، چگونه است؟ مورد رسيدگي و نحوه انعكاس آن در صورت 
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02/09/1394  
 
 
 
 
 

02/09/1394  
 
 
 
 
 

02/09/1394  
 
 
 
 

22/10/1394  
 
 
 
 
 
 
 

 

هاي  باشد، واحد با فرض اينكه مشاركت انجام شده ، مشاركت خاص نمي
يد به بهاي تمام اداري و تجاري مجتمع ساخته شده متعلق به شركت ، با

هاي مالي انعكاس  صورت ها  شده زمين واگذار شده به مشاركت، در حساب
  .  يابد

 
 

جر به اظهارنظر مقبول، تواند من با توجه به اينكه عدم اظهار نظر مي
  .             شود ردود ارائه ميمشروط و يا مردود شود، لذا اظهارنظر م

 

 

فصل جاري  المعامله در بازار  در سر ري سريعبا فرض اينكه سرمايه گذا
  .طبقه بندي شده باشد، فقط نرخ بازار در ارزيابي آن استفاده شود

  

  

بازار در صورتي كه به عنوان دارايي سرمايه گذاري سريع المعامله  در 
شود، به خالص ارزش فروش در تاريخ ترازنامه، منعكس  جاري نگهداري مي

  .گردد مي
 

 

 

  
  
سهم ( هاي اداري و تجاري متعلق به شركت  نحوه انعكاس بهاي تمام شده واحد 

شركت مربوط به مشاركت انجام شده توسط شركت كه در آن زمين شركت به 
هاي متعلق به شركت مشخص  عنوان آورده غير نقد بوده و در پايان ساخت واحد

  هاي مالي چگونه است؟ ، در صورت)گرديده است
  

گزارش حسابرس مستقل داراي عدم توافق اساسي و همزمان از  در مواردي كه
هاي محدوديت يا ابهام اساسي باشد، نوع اظهار نظر حسابرس چگونه خواهد  بند
  بود؟

  

، هاي مالي واحد مورد رسيدگي نحوه انعكاس سرمايه گذاري كوتاه مدت در صورت
  چگونه است؟

  

  

  چگونه است؟ نحوه برخورد با كاهش ارزش سرمايه گذاري جاري،
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22/10/1394  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/11/1394  
 
 
 
 
 

 

هاي پذيرفته شده  اي شركت هاي مالي ميان دوره رسي اجمالي صورتردر ب
در بورس كه توسط موسسات حسابرسي گزارش بررسي اجمالي حسابرس 

، 250وجه به استاندارد حسابرسي شماره شود، ضمن ت مستقل صادر مي
  .س و اوراق بهادار نيز تكميل گرددهاي مورد نظر سازمان بور چك ليست

 

 
هاي نفتي و استحصال  گاز  در پروژه هاي اكتشاف و بهرهبرداري از چاه 

، درصورتي كه قابليت اجرايي فني و هاي نفتي  مايع از گازهاي مازاد چاه
باشد و همچنين امكان پذيري تكنيكي و  اقتصادي پروژه محرز شده

قابليت تداوم سوددهي تجاري استخراج منابع معدني قابل  اثبات گردد، 
دارايي  "هاي حسابداري  مخارج انجام شده در پروژه در چارچوب استاندارد

 ربه بهاي تمام شده دارايي منظو "دارايي نامشهود "و  "ثابت مشهود
اكتشاف و ارزيابي مربوط به قبل از اثبات در صورتي كه مخارج . گردد مي

كه  6المللي  شماره  قابليت فني و تجاري پروژه باشد، طبق  استاندارد بين
  .     باشد، عمل شود ترجمه آن در دسترس مي

  
 

، از آنجايي كه در 21استاندارد حسابداري شماره  7با توجه به مفاد بند 
زاياي ناشي از مالكيت دارايي اي تمامي مخاطرات و م هاي سرمايه اجاره 

شود، لذا در صورتي كه ابهام جدي و با اهميتي در پرداخت  منتقل مي
هاي در  د، تجديد ارزيابي زمينديون و انتقال مالكيت وجود نداشته باش

الذكر و انتقال مازاد آن به حساب سرمايه طبق قوانين و مقررات فوق 
  .     مربوط، بالمانع است

  

نحوه اجراي دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص گزارش موارد 
اي  هاي مالي ميان دوره عدم رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورت

  هاي پذيرفته شده در بورس، چگونه است؟ شركت
  

  

  
آغاز  نحوه شناسايي مخارج انجام مطالعات مهندسي و فني در مرحله قبل از

هاي نفتي و استعمال  هاي اكتشاف و بهره برداري از چاه عمليات اجرايي، در پروژه
  گاز مايع، چگونه است؟

  

  

  

  

  

  

نحوه برخورد با افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي اراضي خريداري شده 
از طريق اجاره به شرط تمليك، با توجه به عدم انتقال قطعي مالكيت اراضي 

  ي شده به خريدار در تاريخ تجديد ارزيابي ، چگونه است؟خريدار
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03/11/1394  
 
 
 
 
 
 
 
20/02/1395  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/04/1395  
 
 
 
 

 

هيئت مديره حداقل بايد داراي اطالعات و توضيحات  گزارش توجيهي
و نيز آثار كمي و  منافع ناشي از افزايش سرمايه مزبوركافي در خصوص 

ضمنا . شركت در سنوات بعد باشد EPSكيفي افزايش سرمايه بر روي
هاي مزبور استهالك پذير باشند، ضرورت دارد اطالعات  چنانچه دارايي

 .ارائه شده شامل صورت سود وزيان نيز باشد
 

 

مابين ، چنانچه واحد مورد  با توجه به مقررات شهرداري و توافق نامه في
هاي  ينهاي خود را در قبال تغيير كاربري زم رسيدگي بخشي از زمين

باقيمانده به شهرداري واگذار نموده باشد، نظر به اينكه امتياز تحصيل شده 
يعني زمين بوده و به  بابت تغيير كاربري، مرتبط با يك عنصر عيني

ه به عنوان يك دارايي قابل شناسايي نيست، لذا واگذاري صورت جداگان
تغيير هاي واحد مورد رسيدگي در قبال تحصيل امتياز  بخشي از زمين

شود، در چنين  ها، معاوضه محسوب نمي  كاربري بابت باقيمانده زمين
هاي واگذار شده بايد به بهاي تمام شده  شرايطي معادل بهاي دفتري زمين

  .                                           .هاي باقيمانده منظور شود زمين
 

 
نك مركزي بعضا غير هاي مالي نمونه ابالغي با با توجه به اينكه صورت

باشد، لذا تا تعيين تكليف  هاي حسابداري مصوب مي منطبق با استاندارد

نهايي موضوع از طريق سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تدوين ضوابط و 

  

محتواي گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه كه از محل 
 17هاي ثابت كه در چارچوب مقررات ماده  مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي

مالياتي  قانون استفاده از حداكثر توان توليدي و به منظور بهره مندي از مزاياي
  باشد؟ گيرد، شامل چه اطالعاتي مي صورت مي

  

  

نحوه شناسايي تحصيل امتياز تغيير كاربري زمين در قبال واگذاري بخشي از  
  ها به شهرداري، چگونه است؟ زمين

  

  

  

  

  

  

  

هايي كه طبق نمونه ابالغ شده  هاي مالي بانك نحوه برخورد حسابرس با صورت

  ايران، تهيه شده است؟ توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي
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08/06/1395  
 
 
 
 
 

08/06/1395  
 

اصول حسابداري و حسابرسي، موسسات حسابرسي جامعه بايد تا رفع 

صوب، گزارش هاي حسابداري م شبهات و موارد عدم انطباق با استاندارد

هاي  غير منطبق با استاندارد خود را به نحوي صادر نمايند كه موارد

هاي سرمايه  فصل حقوق صاحبان سپرده از جمله سر( حسابداري مزبور 

گذاري در ترازنامه با عناصر مندرج در چارچوب مفاهيم نظري مغايرت 

ت هاي سرمايه گذاري از صور دارد و نيز تفكيك صورت عملكرد  سپرده

ها  در صورت سود و  سود و زيان كه موجب عدم انعكاس بخشي از رويداد

  .                                ، به روشني مشخص گردد.....)زيان شده است

 
 
 

هاي حسابرسي منعي بابت ارائه تاييديه دريافتي به صاحبكار ،  در استاندارد

  .پيش بيني نشده است

 

 

دليل كمبود  نقدينگي و وچود شرايط تحريم وجوهي كه از سهامداران به 
 هاي تامين جوه نقد ناشي از فعاليتشود، به عنوان جريان و دريافت مي

 37بند ( گردد مالي در صورت جريان وجوه نقد طبقه بندي و گزارش مي
  )2استاندارد حسابداري شماره

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

باشد يا  آيا حسابرس مجاز به ارائه تاييديه دريافتي از مشتريان به صاحبكار مي

  خير؟

  

  

نحوه انعكاس وجوهي كه توسط سهامداران به اشخاص طرف قرارداد با واحد مورد 
شود،  داران در حسابها ثبت ميخت نموده و به عنوان مطالبات سهامرسيدگي پردا

  در صورت جريان  وجوه نقد ، چگونه است؟
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مبناا  اساتاادار     آیا صدور گزارش حسابرس مستقل بر 68

هاا  ماا ی    با  صاتر    ، اساب  077حسابرسی شاااره  

 ا  مجاز اس ؟  وره میان

هرای متتفر     های مالی که بررای وور   به صورت رسیدگی و صدور گزارش حسابرس مستقل نسبت

لرین  بایرد بره ایر  م فر       . شوو، مغایرتی با استانداروهای حسابرسی نردارو  میانی تهیه و ارائه می

تر باشد، قابفیت اتنا به اطالعرات ن  کراه     های مالی گزارشگری کوتا  توجه واشت که هرچه وور 

هرای مرالی وور     هرای میرانی ور صرورت    ای وور  بردیهی اسرت، ارائره اقرالا مقایسره     . خواهد یافت

 .ضرورت وارو گزارش، مورو

91/0/9911 

هاا و   ما یاتی باب  ما یا  اختالف چنااچ  رأ  هیأ  حل 60

جرایم مطا ب  شده سنتا  قبال، پایش از تااریخ تأییاد     

با  واحاد ماتر      ،مادیره  ها  ما ی تتسط هیاأ   صتر 

مکرر قاااتن   119 رسیدگی ابالغ و متضتع ب  هیأ  ما ه

، باشاد حال رسایدگی   و  رشده ها  مستقیم ارجاع  ما یا 

اباشاد،    ساترس  اهایی آن اطالعاتی  ر  یکن از اتیج 

 خصتص چگتا  اس ؟ این احته برختر  حسابرس  ر

ابرال    مردیر ،  توسر  هیرأت   هرای مرالی   اختالف مالیاتی پی  از تاریخ تأیید صرورت  رأی هیأت حل

بابرت   ایر   گروید  است، لذا موضوع از مصاویق رویداوهای تعدیفی بروو  و عردا احتسراخ رخیرر  از    

توجه بره ارزیرابی نررار مرالی ن  برر کفیرت        و با باشد میموارو تحری   توس  واحد مورو رسیدگی، از

 .نظر مشروط یا مرووو اظهار نماید مورو حسابرس باید حس  ،(اهمیت یا اساسی با) های مالی صورت

11/1/9911 

زیاان،   و صتر  سات   ب  اظر مر و  اسب  شرایط اظهار  ر 66

عنتان یا    اقد ب  صتر  جریان وجته ب  اظر اسب  اظهار

 ما ی مستقل چگتا  باید باشد؟ صتر 

شرای  خاص، چنانچه اهمیت نرار موارو تحری ، محدوویت ور کس  شواهد حسابرسی و ابهراا   ور

بره   نظرر متفراوت نسربت    اسرت اظهرار   های مالی متفاوت باشد، ممنر   یک از صورت اساسی بر هر

 .های مالی ضرورت یابد یک از صورت هر

11/1/9911 

هاا  اقاد  مان کح تحا       جریان شرایطی ک  عاده  ر 61

صاتر  جریاان    بینای شاده  ر   ها  اصلی پیش سرفصل

 اقاد  اقد، منطبق بر جریااا  واق ی ورو  و خروج وج  وجته

صاتر  ماوکتر    ب  اظر اسب   وره اباشد، اتع اظهار طی

 چگتا  باید باشد؟

مورو،  نقد، حس   صورت جریا  وجو به توجه به ارزیابی نرار مالی موضوع، حسابرس باید نسبت با

 .مشروط یا مرووو اظهار نماید نظر
11/1/9911 
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صتر   ب  اسب حسابرس مستقل اظر  صترتی ک  مباای اظهار  ر 17

با  ترازااما  و صاتر      اساب  و  اظر  اقد بر اظهار جریان وجته

اثر باشد، آیا  ر گزارش حسابرسی الزم اس  مبااای   زیان بال و ست 

 ر  موکتر تفکی  گر  ؟صت ب  اظر مربتط و اظهار

به ترازنامره و   نظر نسبت نقد بر اظهار صورت جریا  وجو  به نظر نسبت صورتی که مبانی اظهار ور

 .نظر بایستی تفنیک شوو اظهار و زیا  بال ارر باشد، مبانی و صورت سوو
11/1/9911 

با  تاراز عالیااتی و     تتااد اسب  آیا حسابرس مستقل می 19

هاا  مساتقل  ااااگاه       حساا  بت ج و صتر  عالکر 

 اظر اااید؟  و تی اظهار

هرای مرالی    از انعقاو قرارواو و پذیرش کار کتباً به وانشگا  اعالا نماید کره صرورت   حسابرس مستقل قبل

باید طبق استانداروهای حسابداری بت  عمرومی تهیره گرروو، لرین  چنانچره واحرد مرورو رسریدگی         

هرای مرالی تهیره شرد       بار  صرورت  نند، ور گزارش حسابرس ورهای مالی اقداا ن به تهیه صورت نسبت

یرا بره یاوواشرت     اساس سایر منابع جامع حسابداری، باید مبنای حسابداری مرورو اسرتفاو  تصرری  و    بر

بره   حسرابرس بایرد نسربت   . های مالی که مبنای مزبور ور ن  تشری  شد  است، اشار  شوو همرا  صورت

اساس مبنای حسرابداری مشرتش شرد ،     اهمیت بر های با تماا جنبه ازهای مالی  م فوبیت ارائه صورت

اساس یک چارچوخ با مقاصرد   های مالی بر به صورت همچنی  گزارش حسابرسی نسبت. نظر کند اظهار

کنندگا  از گزارش حسابرس باشرد،   خاص باید شامل یک بند تأکید بر م ف  خاص برای نگاهی استفاو 

اسراس یرک    مبنرای اسرتانداروهای بتر  عمرومی تهیره نشرد  و برر        الی برهای م بر ایننه صورت مبنی

 .است برای مقاصد ویگر مناس  نباشد نتیجه ممن  چارچوخ با مقاصد خاص تهیه و ارائه گروید  و ور

99/97/9911 

سال باید  ها  حسابرسی سنتا  گوشت ، برا  چند پرواده 11

 اگهدار  شت ؟

برای مردت پرنس سراگ نگهرداری      حداقلهای حسابرسی باید  د طبق استانداروهای حسابرسی، پرون
بره گرزارش    مدت برای مواروی است که به تشتیش حسابرس، اوعا یا اوعاهرایی نسربت   ای . گروو

هرای   ور غیرر ایر  صرورت، پرونرد     . نیند  وجروو نداشرته باشرد    نظر وی ور حسابرس و نرار اظهار
، چنانچره  شایا  تأکیرد اسرت  . ، نگهداری شووحسابرسی باید برای مدت الزا به تشتیش حسابرس

از سپری شد  پنس سراگ،   های حسابرسی پس به عدا نگهداری پروند  حسابرس به هر ولیل نسبت
اسرت   ممن ( نزویک یا وور)نیند   باشد یا کمتری  احتماگ را بدهد که ور کمتری  تروید را واشته

گیرو، بایرد ن  پرونرد  را ترا     ا بررسی قراری نظر، توس  ویگرا  مورو پرس  و موضوع پروند  مورو
 .ای نگهداری کند های حرفه رفع همه نگرانی

99/97/9911 
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حاداکرر  ”قاااتن   (90)راستا  ما ه  هایی ک   ر آیا شرک  19

استفا ه از تتان تت ید و خدماتی  ر تأمین ایازها  کاتر و 

مجلاح   9/1/9919مصات   )تقتی  آاها  ر امار صاا را    

  هاا   ارایای ارزیاابی   ، اقدام ب  تجدیاد “(شترا  اسالمی

اساتاادار  حساابدار     99 ااد، مااتل بند شرک  اات ه

 ارزیاابی  بر تجدید مبنی“   ثاب  ماهت ها  ارایی” 99 شااره

 سا   هستند؟ 1یا  9 وره تناو  طی ب د  

وو  است و ور قرانو  مزبرور و نیرز    ارزیابی نم نظر به ایننه شرکت طبق قانو  مزبور اقداا به تجدید

خصروص،   ایر   بینری نگرویرد  اسرت، لرذا ور     ها پی  ارزیابی وارایی نامه مرتب ، تداوا تجدید نیی 

توجه به شررای    با ضمنا. بینی شد  ور استاندارو حسابداری مربوط ضرورت ندارو رعایت وور  پی 

مرا    هرای مسرتقیم مصروخ تیرر     لیرات اصالحیه قرانو  ما  قانو ( 141) ماو ( 1) جدید طبق تبصر 

های اشتاص حقوقی با رعایت اسرتانداروهای   ارزیابی وارایی از تجدید که افزای  بهای ناشی 1914

ارزیابی بعردی ور   خصوص تجدید باشد، منعی ور ورنمد نمی حسابداری، مشموگ پرواخت مالیات بر

 .ندارو وارزیابی شد ، وجو های تجدید ساله وارایی 5یا  9خ ووور  تنا

99/99/9911 

از حسابرسان شرک   اعم) گروهها   آیا حسابرسان شرک  19
ا   مجاز ب  ارائ  خدما  مااوره( ها  فرعی اصلی و شرک 

ا اللای   ها  ما ی طبق استاادار ها  باین  و تنظیم صتر 
گزارشگر  ما ی ب  شرک  صاحبکار حسابرسای و  یگار   

 باشند؟ می گروهها   شرک 

ای و مقررات موجوو، ارائه خدمات مذکور توس  حسابرس شرکت اصرفی   رفتار حرفه  رعایت نیی ور

 .باشد ، مجاز نمیگرو های  و حسابرسا  شرکت
99/99/9911 

از حسابرساان شارک     ، اعمگروهها   آیا حسابرسان شرک  11

ها  فرعی، مجاز ب  ارائ  گازارش حسابرسای    اصلی و شرک 

اساس اساتاادار ها    برها  ما ی تنظیای  خصتص صتر   ر
کا  خات     گروهها   یگر  ا اللی گزارشگر  ما ی شرک  بین

 باشند؟  ارا  حسابرس و بازرس قااتای  یگر  هستند، می

با رعایت ضواب  و استانداروهای حسابرسی و قروانی  و مقرررات حراکم، ارائره گرزارش حسابرسری       

هایی  المففی گزارشگری مالی شرکت بی  اساس استانداروهای های مالی تهیه شد  بر مورو صورت ور

 .باشد که خوو وارای حسابرس و بازرس قانونی ویگری هستند، مجاز می

99/99/9911 

هاا  ماا ی    مبنا  صدور گزارش حسابرسی جه  صاتر   18

ا اللی گزارشاگر    بین  استاادار هااساس  تهی  شده بر

 ما ی، چیس ؟

انجاا تعردیالت مرورو    با( 077 گرو )وهای حسابرسی مبنای استاندار گزارش حسابرسی بایستی بر

برر ایننره    همچنری  ضرروری اسرت موضروع ور یرک بنرد توضریحی مبنری        . نیاز تهیه و ارائه گروو

مبنرای اسرتانداروهای حسرابداری ایررا ، مرورو       گزارش، تهیه شد  بر های مالی واحد مورو صورت

هرای مرالی مرذکور منتشرر      به صرورت  تای نسب گرفته و گزارش حسابرسی جداگانه حسابرسی قرار

 .گروید  است، ورج گروو

99/99/9911 
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هاا    خصتص احته برختر  با صتر  اظر حسابرس  ر اظهار 10

تتج  ب  اینکا   ر تهیا     ها  فرعی و وابست  با ما ی شرک 

ا اللای   مبناا  اساتاادار ها  باین    ها  ماا ی بار   صتر 

کار گرفتا    ب  گزارشگر  ما ی، آخرین استاادار ها  متجت 

 شت ، چگتا  اس ؟ می

المففی گزارشگری مالی، باید حاصرل   اساس استانداروهای بی  های مالی تففیقی تهیه شد  بر صورت

اسراس اسرتانداروهای    هرای فرعری، تهیره شرد  برر      های مالی شرکت اصفی و شررکت  تففیق صورت

هرای مرالی    بره صرورت   بتصدور گزارش حسابرسی نسر  همچنی . المففی باشد گزارشگری مالی بی 

و انجراا    077  گرو  نظر گرفت  استانداروهای حسابرسی با ور ،تففیقی توس  حسابرس واحد اصفی

 .الزامی استتعدیالت مورو نیاز، 

99/99/9911 

اقال   ا ا امل  ک  با   گوار   ر سهام سریع چنااچ  سرمای  16

گار  ،   شده و خا ص ارزش فروش ارزیاابی مای   تاام  بها

 یا عدم افااا     یل عدم تاکیل مجاع عاتمی و آن ب  ااا 

م اامال  آن متتقاش شاده     واطالعا  متر  ایاز بسات   

از تااریخ تصاتی     از تاریخ ترازااما  و قبال   باشد، پح

از  بهاا  کاتار   ها  ما ی، ااا  آن بازگاایی و ب  صتر 

بها  خرید قبلی شرک  عرضا  گار  ، احاته برخاتر      

 گوار  چگتا  اس ؟ رمای حسابرس با کاهش ارزش س

وارایری ور تراریخ    ن  باشرد کره ارزش یرک    از تاریخ ترازنامره بیرانگر   چنانچه اطالعات وریافتی بعد

ترازنامه کاه  یافته، یا مبفغ زیا  کراه  ارزش شناسرایی شرد  قبفری بررای ن  وارایری نیازمنرد        

رخیر  کراه  ارزش وارایری    بابت ای  تعدیل است، لذا بایستی م ابق استانداروهای حسابداری، از

 .ها منظور گروو ور حساخ

11/99/9911 

چنااچ  شارک  اصالی  ارا  زیاان ااباشات  باشاد، اماا        11

و شرک  اصلی فات،،  ارا    گروهها  ما ی تلفیقی  صتر 

ااباشت  باشد، احته برختر  حسابرس با  ست  خا ص و ست 

 اصالحی  قااتن تجار ، چگتا  اس ؟ 999)مفا  ما ه 

نره   عنوا  یک شتصیت حسرابداری و  به گرو راستای گزارشگری مالی  های مالی تففیقی ور ورتص

گرزارش مروارو    ورخصروص اسراس، برازرس قرانونی     یر  برر ا . گرروو  یک شتصیت حقوقی ارائه می

ارتبراط برا شررکت     اصالحیه قرانو  تجرارت، ور  ( 141)جمفه ماو   از ،رعایت قوانی  و مقررات عدا

 .باشد وارای مسئولیت می ،ک شتصیت حقوقیعنوا  ی اصفی به

11/99/9911 
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مـالي  از سـال  ماه قبـل2مالي شركت اصلي  چنانچه سال 100
  شركت فرعي باشد، آيا قابليت تلفيق وجود دارد؟

گذاري  هاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه (صورت 18استاندارد حسابداري شماره  29طبق بند 
هاي مالي واحد  هاي مالي به تاريخ صورت در واحدهاي تجاري فرعي)، شركت فرعي بايستي صورت

  ندارد. اصلي تهيه نمايد، لذا قابليت تلفيق وجود

28/1/1396  

، چنانچـه100تحت شرايط مطرح شـده در سـؤال شـماره 101
هـاي   ، صـورت اصلي مالي شركت  شركت فرعي مطابق سال

هـاي مـالي    ارائـه نمايـد، آيـا ايـن صـورت      ماهه، 10مالي 
  باشد؟ هاي مالي ساليانه واحد اصلي مي با صورت يقتلف قابل

، دوره گزارشگري واحـد فرعـي بايـد بـا دوره     100ارتباط با سؤال شماره  طبق پاسخ ارائه شده در
  ندارد. گزارشگري واحد اصلي يكسان باشد، لذا قابليت تلفيق وجود

28/1/1396  

باشد،  “الف”% شركت 34صورتي كه شركت اصلي مالك   در 102
هـاي   را با صورت“ الف”هاي مالي شركت  توان صورت آيا مي

  مالي واحد اصلي تلفيق نمود؟

، بر اين شـركت كنتـرل   “الف”% سهام شركت 34بودن مالكيت  صورتي كه شركت اصلي با دارا در
  باشد. مشمول تلفيق مي“ الف”باشد، شركت  داشته

28/1/1396  

خـاصقلـم خصوص رسيدگي بـه يـك صورتي كه در در 103
 صورت مالي، حسابرس با محدوديت مواجه باشد،يك   از

 هاي مالي افشاي الزم طبق استانداردهاي زمان در صورت و هم
انجام نشـده باشـد، نحـوه     قلم آن  به  حسابداري نسبت

  برخورد حسابرس چگونه است؟

محدوديت دسترسي به اطالعات الزم جهت رسـيدگي و موضـوع عـدم    صورت اهميت، موضوع در
  بايستي در گزارش حسابرس مستقل ارائه گردد. ي الزم طبق استانداردهاي حسابداري،افشا

28/1/1396  

هـاي يـكآيا عدم امكان حسابرسي اطالعات مالي بخـش 104
هـاي مـدني،    ، شـعب، مشـاركت  هاي فرعـي  (شركت  گروه

نتيجـه    ، در ) توسط حسابرس گروه…وابسته و هاي  شركت
  دار گـروه  تصميمات اتخاذ شـده توسـط اركـان صـالحيت    

هـا،   از حسابرس بخش  بر متفاوت بودن حسابرس گروه مبني
  گردد؟ تلقي مي  محدوديت در رسيدگي حسابرس گروه

 هاي مالي تلفيقي، رعايت رابطه با حسابرسي صورتتوجه به مسئوليت حسابرس واحد اصلي در با
 - هـاي مـالي گـروه    (مالحظات خاص در حسابرسي صورت 600كامل استاندارد حسابرسي شماره 

در حسابرسـي    به مشاركت حسـابرس گـروه   مالحظات مربوط يژهو بهشامل كار حسابرسان بخش) 
بايد مورد توجه حسـابرس   ،)استاندارد فوق 12 بندبخش و لزوم ارتباط با حسابرسان آنها (موضوع 

گرفته و در قرارداد حسابرسي منعقده با واحد اصلي، موضوع امكان مشاركت و نيز عـدم   قرار  گروه
از حسـابرس   الزمخصـوص اخـذ اطالعـات و مسـتندات      در  ايجاد محدوديت براي حسابرس گروه

 شود.درجنحو مناسب ها، به بخش

4/2/1396  
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اسـاس  هاي ثابت مشهود، بـرصورتي كه استهالك دارايي  در 105
طريق انجام كارشناسي،   هاي مزبور از مفيد دارايي  عمربرآورد 
مفيد آن طبق جدول  استهالكات موضـوع مـاده     از عمر  بيش
هـا   هـاي مسـتقيم محاسـبه و در حسـاب     قانون ماليات 149

  منعكس شده باشد، نحوه برخورد حسابرس چگونه است؟

مفيـد   ، عمـر “مشـهود هـاي ثابـت   دارايـي”عنـوانبـا11اساس استاندارد حسـابداري شـماره بر
شود.  تجاري از دارايي مزبور تعريف مي انتظار واحد هاي ثابت مشهود برحسب استفاده مورد دارايي

سـازمان امـور ماليـاتي، مؤسسـات      4/6/1395مورخ  87/95/200همچنين طبق بخشنامه شماره 
هـاي   از نـرخ  كمتريا با نرخي  يش از مدت وبرا  پذير خود هاي استهالك باشند كه دارايي مجاز مي

هـاي   مقرر در جدول استهالكات بخشنامه مزبور مستهلك نمايند، مشروط بر اينكه فهرست دارايي
مربوط و نحوه استهالك آنها را تا پايان انقضاي مهلت تسـليم اظهارنامـه عملكـرد سـال تحصـيل      

 ربط اعالم نمايند.دارايي، به اداره امور مالياتي ذي

4/2/1396  

بـه  گزارش بررسي اجمالي حسابرس مستقل نسـبتآيا در 106
 خصوص  اي، درج بند توضيحي در دوره  هاي مالي ميان صورت

گيري تكاليف مقرر در مجمـع عمـومي عـادي سـاليانه،      پي
  باشد؟ پذير مي امكان

گيري تكاليف مقرر در مجمـع عمـومي عـادي     خصوص پي توجه به اينكه، درج بند توضيحي در با
اي، در  دوره هاي مالي ميـان  به صورت بررسي اجمالي حسابرس مستقل نسبت ساليانه، در گزارش

بينـي نگرديـده    مورد بررسي اجمالي، پـيش  دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل در
  باشد. شده، منطبق با دستورالعمل مزبور نمي است، لذا درج آن در گزارش ياد

4/2/1396  

گيري مجمع عمومي عـادي سـاليانه بـرايمبناي تصميم 107
اشـخاص  ، بين صـاحبان سـهام   تقسيم سود قابل تقسيم

يا اشـخاص سـهامدار     سهامدار در تاريخ ترازنامه است و
  تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه؟  در

و احـراز  مالي   هاي سال از تصويب حساب  مجمع عمومي پس”قانون تجارت،  240اساس مفاد ماده   بر
سـهام تقسـيم شـود، تعيـين       اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد، مبلغي از آن را كه بايد بين صاحبان

سـهام بـه سـهامداراني      سهام مصوب مجمع عمومي عادي ساليانه صـاحبان   اين، سود  بنابر“ نمايد. مي
اشند، مگر اينكه گيرد كه در تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه، مالك سهام شركت ب تعلق مي

  مابين سهامداران شركت، ترتيبات ديگري مقرر شده باشد. يا ساير توافقات في  در اساسنامه و

4/2/1396  

آيا مؤسسات حسابرسي مجاز به پذيرش كـار حسابرسـي 108
ها كه فاقـد دفـاتر قـانوني     هاي دولتي و شهرداري دستگاه

ماليـاتي  هستند و اظهارنامه مالياتي نيز به سـازمان امـور   
  باشند. نمايند، مي ارائه نمي

ها كه طبـق قـانون مكلـف بـه      هاي دولتي و شهرداري هاي مالي دستگاه پذيرش حسابرسي صورت
نگهداري دفاتر قانوني نيستند، توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسـمي ايـران،   

فق و نوع خدماتي كـه حسـابرس   تناسب توا و قراردادها نيز به ها گزارشمنعي ندارد. تعديل فرمت 
  كند، ضرورت دارد. ارائه مي

29/3/1396  
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تصويب و انتشار استانداردهاي حسابداري بخـش  توجه به  با 109
ها به تهيه  عمومي توسط سازمان حسابرسي و الزام شهرداري

مبنـاي حسـابداري تعهـدي و رعايـت       هاي مالي بـر  صورت
چنانچه عليـرغم   ،1395استانداردهاي مزبور از ابتداي سال 

اسـاس مبنـاي     ها بر هاي مالي شهرداري الزام مزبور، صورت
 نقدي تهيه و ارائه شود، نحوه برخورد حسابرس چگونه است؟

از انعقاد قرارداد و پذيرش كـار كتبـاً بـه شـهرداري مربـوط اعـالم نمايـد كـه           حسابرس مستقل قبل
عمومي تهيه گردد، ليكن چنانچه شهرداري هاي مالي بايد طبق استانداردهاي حسابداري بخش  صورت

اساس استانداردهاي مزبور اقـدام نكنـد، در گـزارش      هاي مالي بر به تهيه صورت  مورد رسيدگي نسبت
اسـاس سـاير مبـاني جـامع حسـابداري، بايـد مبنـاي          هاي مالي تهيه شده بر حسابرس درباره صورت

هاي مالي كه مبناي مزبور در آن تشريح  صورتيا به يادداشت همراه   حسابداري مورد استفاده تصريح و
هـاي   تمـام جنبـه    هـاي مـالي از   به مطلوبيت ارائه صورت  شده است، اشاره شود. حسابرس بايد نسبت

، 800چارچوب استاندارد حسابرسي شـماره    اساس مبناي حسابداري مشخص شده و در  اهميت، بر  با
بايـد شـامل يـك بنـد      ،هاي مالي مـذكور  به صورت  نظر كند. همچنين گزارش حسابرس نسبت  اظهار

بـر اينكـه    كننـدگان از گـزارش حسابرسـي باشـد، مبنـي      تأكيد بر مطلب خاص براي آگاهي اسـتفاده 
اساس مبناي نقدي تهيه و ارائه   مبناي استانداردهاي بخش عمومي تهيه نشده و بر  هاي مالي بر صورت

  باشد.است براي مقاصد ديگر مناسب ن  نتيجه ممكن  گرديده و در

29/3/1396  

نحــوه اســتعالم حســابرس جــايگزين از حســابرس قبلــي، 110
صورتي كه مؤسسه حسابرسي قبلي منحل شـده باشـد،     در

  چگونه بايد انجام شود؟

توجـه بـه ضـوابط مربـوط در       خصوص پذيرش يا عدم پـذيرش كـار حسابرسـي، بـا      گيري در تصميم
اي، همچنين موارد مطروحه در آخرين گزارش حسـابرس   رفتار حرفه  استانداردهاي حسابرسي و آيين

دسترسي به   صورت عدم  باشد. در عهده و مسئوليت حسابرس جايگزين مي  هبمستقل و بازرس قانوني، 
ارتباط با ارزيابي نحوه و نتـايج رسـيدگي بـه      هاي حسابرسي سال قبل جهت استفاده از آنها در پرونده
  گيرد.  اين موضوع در قرارداد حسابرسي سال جديد، مورد توجه قرار هاي ابتداي دوره، مانده

29/3/1396  
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از مالياتي يك شـركت قبـلهاي مالي و اظهارنامه صورت  111
بـرداري،   از بهره هاي قبل ارتباط با هزينه در ،برداري بهره

دفاتر قانوني آن مطابقـت نـدارد. علـت عـدم انطبـاق       با
بـرداري در   از بهـره  هاي قبل كه هزينهاز اين است  ناشي

دفاتر قانوني و اظهارنامه مالياتي تحت عنوان هزينه دوره 
عنـوان   هـاي مـالي بـه    منعكس گرديده، ليكن در صورت

دارايي نامشـهود انعكـاس يافتـه اسـت. نحـوه برخـورد       
  حسابرس با موضوع فوق چگونه است؟

هـاي مـالي مـورد حسابرسـيان، صورتعالي جامعه حسابداران رسمي اير  طبق مصوبات شوراي
غير اين صورت حسابرس بايسـتي    توسط اعضاي جامعه، بايستي متكي به دفاتر قانوني باشد، در

از پذيرش چنين كـاري خـودداري نمايـد. در وضـعيت بـاال، چنانچـه شـركت مـورد رسـيدگي          
الي آن، اقـدام  هـاي مـ   ثبت اسناد اصالحي الزم در دفاتر قانوني جهت انطباق با صورت  به  نسبت

تطبيـق    از عدم  از ارزيابي آثار مالياتي ناشي  نمايد، صدور گزارش توسط مؤسسه حسابرسي پس
ايـن صـورت،     غيـر   اظهارنامه مالياتي با دفاتر قـانوني و انعكـاس مناسـب آن، بالمـانع اسـت. در     

  گيري نمايد. باشد و بايد از كار كناره رسمي مجاز به صدور گزارش نمي  حسابدار

1/3/1396  

دار حسابرسـيتعدادي از مؤسسات حسابرسي كه عهـده  112
هـا هسـتند، مـوارد عـدم رعايـت       هاي مالي بانك صورت

ضوابط و مقررات بانـك مركـزي را هماننـد مـوارد عـدم      
رعايت ضـوابط و مقـررات سـازمان بـورس، در گـزارش      

هـا، در بخـش سـاير     هاي مـالي بانـك   حسابرسي صورت
كننـد،   حسابرس مستقل ارائـه مـي  هاي قانوني  مسئوليت

بـه   ليكن تعداد ديگري از مؤسسات حسابرسـي نسـبت  
انـد.   گيـري ننمـوده   شـده، موضـع   موارد عدم رعايت ياد

توجه به شرايط و مشـكالت   مسئولين بانك مركزي نيز با
ها، تمايل دارند كه موارد عدم رعايت ضـوابط   بانك موجود

رش جداگانـه  يك گـزا  صورت بهها،  و مقررات توسط بانك
تهيه و به بانك مركزي اعـالم گـردد.  پـذيرش خواسـته     

  چه شرايطي ميسر است؟ مسئولين بانك مركزي در

هاي ابالغي آن بانـك، ليستچارچوب چك  موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات بانك مركزي، در
انوني گزارش حسابرس مستقل و بازرس ق  هاي قانوني حسابرس، در بايد در بخش ساير مسئوليت

  درج گردد.

19/4/1396  



  هافني و استانداردكارگروه 
  تاريخ صورتجلسه پاسخ پرسش  رديف

Nikokar/P/K-2/ ها گروه پرسش و پاسخ كار / F فني و استانداردها    = 1396/8/1 

رابطـه بـا مـوارد افشـاهاي برخورد حسابرس مستقل در 113
ها (تهيـه شـده طبـق     بانكهاي مالي  خاصي كه در صورت

نمونه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران)، ارائـه گرديـده   
يا اينكـه بايـد     است، آيا از نوع تحريف و عدم توافق است و

نظـر    از بنـد اظهـار    بند تأكيد بر مطلب خاص، پس عنوان به
  حسابرس، در گزارش حسابرس مستقل ارائه شود؟

وفيـ تحر قيمـوارد مـذكور از مصـاد   ،يملـ يحسـابداريعدم انطباق بـا اسـتانداردهاليبه دل
    .باشند يتوافق م  عدم

19/4/1396  

هـاي مـاليها دو سري صـورتشرايط فعلي كه بانك در  114
اساس نمونه ابـالغ شـده توسـط بانـك      يكي برمتفاوت، 

اساس نمونـه   مركزي جمهوري اسالمي ايران و ديگري بر
بهـادار، تهيـه    بـورس و اوراق  سـازمان ابالغ شده توسط 

ها  الذكر برگزاري مجامع بانك دو مرجع فوق كنند و هر مي
انـد،   هاي مالي ابالغي خود نموده را منوط به ارائـه صورت

بـه   رش حسابرسـي جداگانـه نسـبت   گـزا  صدور دو آيا
اسـتانداردهاي  اسـاس   هاي مالي مزبور، بر نمونه صورت دو

  پذير است؟ امكان 700 حسابرسي شماره

هـاي مـالي ارائـه پذير است. چنانچه صورتدو نمونه امكان تهيه و ارائه گزارش حسابرسي براي هر
اسـاس اسـتاندارد    زارشـگري بـر  اساس استانداردهاي حسابداري ايران تهيه شـده باشـد، گ   شده بر

 800شماره حسابرسي  اساس استاندارد صورت گزارشگري بر اين غير و در 700شماره حسابرسي 
، در گزارش حسابرس 800شماره  حسابرسي اساس استاندارد صورت گزارشگري بر بود. در خواهد

درخواسـت مرجـع   بـه   بر  اينكه گـزارش مـذكور بنـا    بايستي يك بند تأكيد بر مطلب خاص مبني
كننده (در اينجا بانك مركزي يا سازمان بورس) صادر شده است و امكان دارد استفاده از  درخواست

  آن براي ساير مقاصد مناسب نباشد، درج گردد.

19/4/1396  

هاينحوه برخورد حسابرس با عدم دريافت پاسخ تأييديه  115
  ها، چگونه است؟ درخواستي از بانك

هـايصورت حسـاب هاي بانكي متنوع بوده و دراطالعات مورد درخواست در تأييديهكه  آنجايي از
توانـد   هـاي بـانكي نمـي    حسـاب  اين صـورت  شود، بنابر حساب درج مي بانكي صرفاً گردش و مانده

هاي بـانكي،   صورت عدم دريافت پاسخ تأييديه ها شود. در هاي درخواستي از بانك جايگزين تأييديه
اعتماد  هاي حسابرسي جايگزين را براي كسب شواهد حسابرسي مربوط و قابل شحسابرس بايد رو

هـاي حسابرسـي    اجـراي سـاير روش  طريـق   اجرا كند و چنانچه حسابرس نتواند شواهد مذكور را از
  حسابرسي ارزيابي كند. گزارش  كسب نمايد، بايد آثار محدوديت را بر

9/5/1396  
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بـه يـك شـركت مربوطهاي فرعيچنانچه كليه شركت  116
مـالي شـركت اصـلي     بـا سـال   مالي آنها  اصلي كه سال
، منحـل  )29/12/1394عنـوان مثـال    (بـه  يكسان اسـت 

هـا   گرديده و مراتب انحالل نيز در مرجـع ثبـت شـركت   
به انحالل نيز فاقـد   مالي منتهي ثبت رسيده و در دوره به

ارائـه   اهميـت مـالي و پـولي باشـند، نحـوه      فعاليت بـا 
 مـالي  و شركت اصلي بـراي سـال    هاي مالي گروه صورت
 است؟ ، چگونه1395ماه اسفند30به منتهي

اهميـت آنهـا تـا تـاريخ هاي فرعي و فقدان فعاليت مالي و پولي بـا توجه به انحالل كليه شركت با
 1395مـاه   اسـفند  30بـه   منتهيمالي  سالهاي مالي شركت اصلي براي  انحالل، لذا صرفاً صورت

  هـاي مـالي تلفيقـي گـروه     اي مربوط) قابل ارائه است و ارائه صورت مالي (شامل اقالم مقايسه الس
  مالي مزبور، موضوعيت ندارد. براي سال

9/5/1396  

يك مؤسسه حسابرسي، وظيفه حسابرس مستقل و بـازرس 117
شـركت فرعـي آن را     قانوني يـك شـركت هلـدينگ و دو   

بـر   عهده دارد، آيا اجـراي درخواسـت هلـدينگ مبنـي      به
چارچوب استاندارد حسابرسـي شـماره    ويژه دررسيدگي 

هاي توافقي رسـيدگي بـه    اجراي روش”تحت عنوان  4400
صورت  شركت فرعي مذكور به ، در دو“اطالعات مالي آتي

 انجام وظيفه مزبور مجاز است يا خير؟ باهمزمان

ي، منع4400شماره  يشده، در چارچوب استاندارد حسابرساديطيرابا شيتوافقيها روشياجرا
 دهـد،  يرا كـه ارائــه مـ    يخـدمات  تيحسابرس در نظر داشته باشد نوع و ماه يستيبا كنيندارد، ل

مـذكور و از   يهـا  شـركت  يمحدود كننده استقالل حسابرس به عنوان حسـابرس و بـازرس قـانون   
جامعـه حسـابداران    يا رفتـار حرفـه   نيـي آ 16-8موضوع بند  يا و حرفه يتخصص اتخدم قيمصاد
  نباشد. رانيا يرسم

30/5/1396  

ايموارد عدم كفايت پوشش بيمه  نحوه برخورد حسابرس در 118
  ها، چگونه است؟ دارايي

سازمان حسابرسي، 5/12/1392مورخ89موارد مندرج در پاسخ به پرسش فني شمارهتوجه به  با
باشد و اتفـاقي   ها كفايت داشته اي دارايي گزارش حسابرس مستقل، پوشش بيمهچنانچه در تاريخ 

گزارش  مالي مورد سال هاي تحت پوشش بيمه گردد، در به ورود خسارت عمده به دارايي  كه منجر
گـزارش  اي در  كسـري پوشـش بيمـه   بند تا تاريخ گزارش حسابرس مستقل واقع نشده باشد، درج 

دوره زماني  طي ليكن چنانچه .ضرورتي ندارد ،گزارش قانوني سال موردحسابرس مستقل و بازرس 
هاي شركت شده باشد، واقع گرديده و فقدان يـا   به خسارت عمده به دارايي اتفاقي كه منجر مزبور
پـذير نكنـد،    اي از خسارت وارده را امكـان  عمده اي، بازيافت تمام يا بخش كفايت پوشش بيمه عدم

گزارش حسابرس مسـتقل و   هاي مالي، در كنندگان از صورت اهي استفادهموضوع بايستي جهت آگ
 بازرس قانوني، درج شود.

30/5/1396  
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