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 عالی یشورا یام اعضایپ ( 1

 

 قدرمایه و گران اعضای گران

رای   با  اعضایش  سیاستگذار،  نقش  در  که  است  رکنی  تنها  ایران  رسمی  حسابداران  جامعه  عالی  شورای 

به  پاسخگویی  تکلیف  اجرای  در  شوند.  می  انتخاب  ساله  سه  های  دوره  برای  رسمی  حسابداران  مستقیم 

دوره های مشتمل بر فعالیت    ۱۳۹۸اساسنامه، گزارش عملکرد سال    ۸ماده    ۱۴اعضای محترم و رعایت بند  

 ششم و هفتم شورای عالی باستحضار می رسد.  

با توجه به قانون و مقررات و همچنین سند راهبردی مصوب جامعه حسابداران رسمی ایران، شورای ششم  

افزاری،   نرم  و  افزاری  های سخت  سامانه  ارتقای  و  توسعه  های  زمینه  در  را  فعالیت خود  پایانی،  دوره  در 

ری کردن ساختمان میرداماد، بهبود فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، توسعه ارتباط با تکمیل و آماده بهره بردا

نهاد ناظر مستقل در حرفه حسابرسی و ارسال آن به مراجع   بین المللی، مطالعه تطبیقی  نهادهای حرفه ای 

ازمان امور  ذیربط، پیگیری طرح تمرکز حسابرسی صورتهای مالی، مالیاتی و بیمه ای، انعقاد تفاهم نامه با س

مالیاتی جهت انجام حسابرسی مالیاتی توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه، تصویب راهکارهای افزایش 

انتظاری  فاصله  کاهش  منظور  به  حرفه  کلیدی  ذینفعان  کلیه  و  اعضا  با  گسترده  تعامل  حسابرسی،  کیفیت 

نمودن مقدمات مجمع عمومی   جایگاه حرفه ای و نقش آفرینی جامعه در کشور پی گرفت و نهایتا با فراهم

ماه   شهریور  ششم  شور  پر  انتخابات  برگزاری  با  ساالنه،  به  ۱۳۹۸سه  را  جامعه  سیاستگذاری  مسئولیت   ،

 شورای عالی هفتم واگذار نمود.

به  توجه  گذشته،  دوره  شش  تجربیات  پشتوانه  و  دستی  باال  اسناد  گرفتن  نظر  در  با  هفتم  عالی  شورای 

نامزدبرنامه  اعالمی  دهندگان  های  رای  اقبال  با  که  منتخبین  های  برنامه  دادن  قرار  انتخابات و سرلوحه  های 

،  جامعه   در تفکر؛ متمرکز بر منافع عموم اعضایمواجه گردید، فعالیت های خود را با نگرشی آغاز کرد که  

گویی اعضای شورا، در تعامل با حسابداران رسمی؛ پاسخنظر  مشارکت و اجماع    هدر سیاستگذاری؛ متکی ب 

یافت در  هسازمان  بر  وفاداری؛،  قدم  در    جامعه  نسبی  استقالل  و  غیردولتی  یت هو  ثابت  اعضا،  نمایندگی  و 

ب معتقد  پاسخ خوا  ساختار  هاجرای تصمیمات؛  و  نظارت  عین حال  در  و  و    هحرف  توسعه  در  ،هیسازمانی 
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 در در همراهی و همکاری  ارکت اجتماعی؛ پیش قدم  مش   در  و  دیگر  های  تشکل  و  همگرا با نهادهادانش؛  

 . ریزی کشور باشد برنامه و شفافیت 

بر این اساس، باتوجه به برنامه ها، پیگیری اقدامات گذشته و اقتضای شرایط جاری، شورا فعالیتها و اقداماتی 

اندازی نهاد مجمع با اعضا و راه  نهادینه کردن رابطه منظم و ساختارمند  ادوار شورای عالی   در زمینه های 

بمنظور اطالع از نظرات و پیشنهادها، برقراری تعامل سازنده و موثر با مراجع و مقامات ذیربط از جمله وزیر  

محترم امور اقتصادی و دارایی بمنظور شناساندن بیشتر حرفه و قابلیت های جامعه حسابداران رسمی، بهبود  

ل کمیته مشترک بمنظور تبادل نظر مستمر و رفع اشکاالت،  وراق بهادار و تشکیاروابط با سازمان بورس و  

حرفه خدمات  بخشی  تنوع  و  بازار  بمنظور توسعه  بانکداری  سیستم  و  مرکزی  بانک  با  نزدیک  تعامل  ای، 

کاهش شکاف انتظارات، ارتقا سطح ظرفیت های سامانه ها و فناوری اطالعات و برنامه ریزی برای تقویت 

ه ای در دوره مورد گزارش انجام داده که نتایج برخی از آنها در سال جاری نظارت و کیفیت خدمات حرف

 کسب شده است. 

مقرر می بر وظایف  هفتم عالوه  عالی  این نگرش، شورای  و با  رویدادهای خاص  به موضوعات و  بایست 

ود که  منحصر به فردی  بپردازد. تدوین مقررات برای نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی اساسی ترین موضوعی ب

با هویت و جایگاه قانونی جامعه ارتباط پیدا می کرد. تجدید سازمان و تعاریف مختلف از جامعه حسابداران  

رسمی ایران، سازمان حسابرسی و نهاد ناظر، روابط و وظایف هر یک و طرح های متعدد پیشنهادی در خال  

دیگر   سوی  از  بود.  شده  شدید  نگرانی  موجب  شورا  انتقال  دوره  مزمانی  دستورالعمل  سسات  ؤتدوین 

بهادار با ضرب االجل تصویب، استقالل جامعه را اوراق  حسابرسی معتمد بورس از سوی سازمان بورس و  

در   کرونا  ویروس  جهانی  شیوع  اما  بود.  گرفته  بر    اواخرنشانه  عالوه  گسترده  بطور  که  شد  تهدیدی  سال 

فعالیت  جانی،  را    خسارات  حسابرسی  جمله  از  اقتصادی  مراقبت های  اهمیت  انداخت.  مخاطره  های به 

اجرای  برای  ریزی  برنامه  مترقبه،  غیر  واقعه  این  با  مواجهه  چگونگی  بودن  مبهم  و  درمانی  و  بهداشتی 

اختالل   با  شرکتها  در  حسابرسی  های  گروه  استقرار  و  ها  انبارگردانی  با  همزمان  را  حسابرسی  قراردادهای 

 روبرو کرد.
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 بخشی از  ، عالی با نگرش اتخاذی، گفتمان و تعامل سازنده و همکاری با مراجع ذیربطبا این وجود، شورای 

تهدیدهای در شرف وقوع را مهار کرده، روابط گسسته را بهبود بخشیده و با جلب اعتماد در حل مشکالت 

ناظر در مسیری منطقی و بنابراین، موضوع نهاد  ایفای نقش کرد.  با   بوجود آمده  کارشناسانه قرار گرفت و 

برگزاری   از  کند. پس  مقررات گذاری را طی می  پیشنهادها، جریان عادی  بررسی  منصفانه تری در  موازنه 

فیمابین  موضوعات  برای  مشترک  کمیته  مستقیم،  نظر  تبادل  و  بورس  سازمان  مقامات  باالترین  با  جلسات 

دستو کننده  نگران  های  االجل  تعویق ضرب  و ضمن  ملحوظ  تشکیل  نظرات شورا  نقطه  موصوف،  رالعمل 

گردید و در حال حاضر در روابطی بسیار نزدیک و صمیمانه در سطح سیاستگذاری برقرار شده است. در 

خصوص پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، با تشریک مساعی و تبادل نظر با باالترین مراجع قانونی،  

گذ مقررات  در  اجتماعی  مسئولیت  ایفای  و ضمن  شرکتها  عمومی  مجامع  برگزاری  تعویق  در  شورا  اری، 

ثر ایفای نقش  ؤتسلیم اظهارنامه های مالیاتی با نیت ایجاد تسهیالت برای فرآیند حسابرسی بطور مستقیم و م

 نمود.

اعتبار بیشتر جامعه حسابداران رسمی  ایجاد  نتایج حاصل از نمونه های اشاره شده، موجب خلق ارزش و 

ثار آن پس از دوره مورد گزارش در سیاستگذاری بازار سرمایه، سیستم آجع مختلف گردیده و  ایران نزد مرا

 بانکی، وضع قوانین مالی و مالیاتی مشهود و برقرار است. 

 

شورای عالی امیدوار است به لطف پروردگار و ظرفیت موجود در جامعه روند بهبود شرایط و اعتماد سازی  

 .را تداوم بخشد

 
 

 تشکیل جامعهاهداف  ( 2
 

هدف از تشکیل جامعه عبارت است از تنظیم امور و اعتالی حرفه حسااابداری اساسنامه ،  2مطابق مفاد ماده  

  :ای بر کار حسابداران رسمی از طریق و حسابرسای در کشاور و نظارت حرفه
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 لف( تشکل حسابداران رسمی، ا

تهیااه، تاادوین، اشاااعه و ارتقااای اصاااول و ای از طریااق کمااک در    ب ( بهبود و گسترش خاادمات حرفااه

 ای،  نامه رفتار حرفه استانداردهای حسابداری، حسابرسی، خدمات مالی و آیین

پ ( باال بردن دانش تخصصی حسابداران رسامی از طریاق گساترش و بهباود آماوزش، انجاام تحقیقات و 

  ای، انتشار نشریات تخصصی و حرفه

 اعضا، ای ت ( حمایت از حقوق حرفه

 ای بین اعضا، ث ( برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه

 .المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها ای و بینای منطقهج ( ارتباط با مؤسسات و تشکلهای حرفه

 

 هجامع یت اعضایوضع هخالص ( 3
 

 : باشدشرح زیر می سال اخیر به طی سه ( یو حقوق یقیحق ی)اعضا هجامع یت اعضایوضع

 سال
  مؤسسات

 حسابرسی 

 جامعه اعضای حقیقی
کارکنان  

شاغل   یاحرفه

مؤسسات  در  

 حسابرسی

 شریک  شاغل 

 شاغل در 

مؤسسات  

 شاغل انفرادی  حسابرسی 

  جمع شاغلین

حسابداران رسمی  

  و شاغل مؤسسات 

 انفرادی  

 شاغل در 

  سازمان 

 حسابرسی 

جمع کل  

حسابداران  

 جمع  غیرشاغل  رسمی شاغل 

 تعداد  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد  

 8ر 116 2ر 261 774 1ر 487 212 1ر 275 48 288 939 269 1395

 7ر 863 2ر 384 857 1ر 527 199 1ر 328 42 300 986 262 1396

 8ر 192 2ر 496 882 1ر 614 201 1ر 413 32 349 1ر 032 256 1397

 9ر 030 2ر 590 960 1ر 630 173 1ر 457 35 373 1ر 049 257 1398

 



 عالی  گزارش ساالنه شورای

 حسابداران رسمی ایران  جامعه

 1398 اسفندماه 29به  مالی منتهی برای سال

 6 

مؤسسااه    26از    مؤسسااات تعداد این    ، سال قبل   ه نسبت ب   ی حسابرس   مؤسسات تعداد    ش ها ک رغم    ی عل 

افزایش یافته است که این موضوع بیانگر افزایش تعداد    ۱۳۹۸در سال  مؤسسه    25۳به    ۱۳۸0در سال  

با    ه جامع   ی ق ی حق   ی ن اعضا ی مچن ه  . باشد ی م   سال   در مؤسسه   ۱۳  ه ش ساالن ی ن افزا ی انگ ی م  با مؤسسه    227

نفاار    2،5۹۳جمعااات تعااداد    نفاار(  ۹۱۸) ۱۳۸0سااال   ه نسبت باا   (نفر در سال   ۹۳ه ان ی ش سال ی ن افزا ی انگ ی م ) 

مؤسسااه    27از دالیل کاهشی تعداد مؤسسات حسابرسی در سنوات اخیر ادغااام    . است  ه ش داشت ی افزا 

 در مؤسسات دیگر بوده است. 

 

 و تاثیر شیوع ویروس کرونا در بازار  وضعیت بازار حرفه  (4

 

خدمات  (  ۴-۱ انواع  حسابداری،  حسابرسی،  خدمات  ارائه  شامل  جهان  در  حسابرسی  خدمات  بازار 

 20۱۹ در سالباشد که مجموع درآمد این حرفه می …آزمائی و توسعه کسب و کار و ی، شرکت امشاوره 

بر   میلیارد  ۴/57۴معادل بالغ  آن  حسابداری  و  حسابرسی  فعالیت  درآمد  بخش  که  بوده    2/۴2۴دالر 

درآمد خدمات حسابرسی بوده است. نرخ متوسط رشد حرفه در    دالر  اردیلی م 2۳۴میلیارد دالر شامل  

جمع مبلغ خدمات حسابرسی جهان در    باشد.میلیون نفر می  07/6درصد با اشتغال   5معادل    20۱۹سال  

 شرح زیر است : به دالر میلیارد  2۳۴میالدی بالغ بر  20۱۹سال 
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 درصد میلیارد دالر شــــــــرح

 46 108 قاره آمریکا  

 6/35 4/83 اروپا 

 4/16 38 آسیا پاسفیک )آرام(

 2 6/4 آفریقا ، خاورمیانه

 100 234 جمع

قاره آمریکا 
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مبلغ  (  ۴-2 کشور  حسابرسی  درآمد  قبل   میلیارد  ۱0ر۹60کل  )سال  می میلیارد   ۸ر7۳۹ریال  باشد ریال( 

)سال قبل   ریال دمیلیار  ۸ر5۸۱عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مبلغ    مؤسساتسهم    نیب نیا  در که

مبلغ   میلیارد  6ر۸2۴ حسابرسی  سازمان  سهم  و  قبل   میلیارد  2ر۳7۹ریال(  )سال    ۱ر۹۱5ریال 

 باشاد. ریال( می میلیارد

 )براساس حق عضویت متغیر دریافتی(سسات حسابرسی : ؤدرآمد م

 
 1397سال  1398سال  

 درصد تعداد  درصد تعداد  شـــــــــرح 

 ۱ 2 2 ۴ میلیارد ریال    200سسات با درآمد باالتر از ؤم

 ۳ ۸ 5 ۱2 میلیارد ریال    200تا   ۱00سسات با درآمد بین ؤم

 7 ۱۸ ۸ 22 میلیارد ریال     ۱00تا  50سسات با درآمد بین ؤم

 ۱0 27 ۱6 ۴0 میلیارد ریال    50تا  ۳0سسات با درآمد بین ؤم

 ۴6 ۱22 ۴7 ۱2۱ میلیارد ریال    ۳0تا  ۱0سسات با درآمد بین ؤم

 ۳۳ ۸۹ 22 5۸ میلیارد ریال   ۱0سسات با درآمد کمتر از ؤم

 257 ۱00 266 ۱00 
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 )براساس حق عضویت متغیر دریافتی( سسات حسابرسی : ؤدرآمد م 
 

 1397سال  1398سال  شرح

 درصد  تعداد  میلیارد ریال    درصد  تعداد  میلیارد ریال   

 ۱ 2 7۸۳ 2 ۴ ۱ر۴2۱ میلیارد ریال   200با درآمد باالتر از 

 ۱ ۳ 5۱۸ ۱ 2 ۳56 میلیارد ریال   200تا  ۱50با درآمد بین 

 2 5 56۴ ۴ ۱0 ۱ر2۴6 میلیارد ریال   ۱50تا  ۱00با درآمد بین 

 7 ۱۸ ۱ر262 ۸ 22 ۱ر50۹ میلیارد ریال   ۱00تا  50با درآمد بین 

 ۳ 7 ۳25 5 ۱2 527 میلیارد ریال   50تا  ۴0با درآمد بین 

 7 20 67۱ ۱۱ 2۸ ۹۸7 میلیارد ریال   ۴0تا  ۳0با درآمد بین 

 ۱6 ۴۴ ۱ر۱۱۱ ۱۹ ۴7 ۱ر۱6۳ میلیارد ریال   ۳0تا  20با درآمد بین 

 2۹ 7۸ ۱ر0۹۸ ۳0 7۴ ۱ر05۹ میلیارد ریال   20تا  ۱0با درآمد بین 

 2۱ 55 ۴۱5 ۱2 ۳0 2۳۸ میلیارد ریال   ۱0تا  5با درآمد بین 

 ۹ 2۳ 76 ۸ 22 7۱ میلیارد ریال   5با درآمد بین یک تا 

 ۴ ۱۱ ۱ 0 6 ۳ میلیارد ریالبا درآمد کمتر از یک 

 100 266 6ر824 100 257 8ر580 جمع

 

باشاد کاه  تحلیل وضعیت، کیفیت، ظرفیت، تناسب درآمدی و تداوم فعالیات مؤسساات حسابرسای در دسات انجاام می 
 گزارش آن جداگانه ارایه خواهد شد. 
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( کرونا اختالل بساایاری در رونااد ماادیریت کشااور بااه ۱۹شیوع بیماری )کووید  در ادامه قابل ذکر است که  

وجود آورده و کشور را در شرایط رکود قرار داده و تاثیر بسیاری بر اقتصاد کشور داشته است. ریسک کرونا 

با توجه به تعطیلی بسیاری از کسب و کارها منجر به افزایش بیکاری در سااطح کشااور گردیااده اساات. ایاان 

د پیامدهایی نیز بر مشاغل حسابداری و حسابرسی داشته است . لکن در جامعه حرفااه ای سااعی باار آن رون

  مدیریت شود.  ۱۹است که تمامی الزامات استانداردهای حسابداری و حسابرسی رعایت و آثار کووید 

 

 عالی  های شورایاهم تصمیمات و فعالیت (     5

 

  ۱۳۹۸در  عااالی دوره ششاام  شااورای ( اساسنامه، ۸گانه مندرج در ماده )   20  ارات ی و اخت   ف ی وظا   ی در اجرا 

اهاام  و  جلسااه( برگاازار نمااوده    ۱6)سااال قباال  جلسااه    ۹عالی دوره هفتم تعداد   شورای  جلسه و   6 تعداد 

  شاارح زیاار  بااه های شورا در راستای تحقق برنامه ها واهداف اعالمی اعضای منتخب  تصمیمات و فعالیت 

 : باشد ی م 

 . ی تخصص   ته ی کم   ی شنهاد ی شده پ   ی اساسنامه بازنگر   س ی نو ش ی پ   ی بررس و    طرح  (۱

 های تخصصی. الزحمه کارگروه دستورالعمل پرداخت حق  (2

 .   ۱۳۹7  ی سال مال   ی برا   ی عال   ی شورا   تی گزارش فعال   بی تصو  (۳

 . ۱۳۹7ای سال  طرح و بررسی گزارش نظارت حرفه  (۴

 عالی.  دستورالعمل برگزاری انتخابات شورای   ۱2طرح و بررسی ضوابط تبلیغات موضوع ماده   (5

 . ۱۳۹7 اسفندماه  2۹  به   ی منته   ی سال مال  ی برا   ره ی مد  أت ی ه  ت ی و گزارش فعال   ی مال  ی صورتها  ب ی تصو  (6
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 عالی، دبیرکل و اعضای هیأت مدیره.  انتخاب رئیس شورای  (7

ای و تخصصاای  معیارهای حرفه   براساس مبانی و   های تخصصی أیید صالحیت اعضای کارگروه ت  (۸

هااا در جهاات  هااای کارگروه با تاکید بر پایش مسااتمر دوره ای فعالیتو مشارکت فعاالنه اعضاء  

 . افزایش اثربخشی آنها 

 یک از اهداف راهبردی.  عالی برای تحقق هر  تعیین اعضای رابط شورای  (۹

سازمان بورس و اوراق بهادار،  جهت بررسی مسائل مرتبط با  عالی   ورای ا ای رابط ش ا تعیین اعض  (۱0

 مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه.  بانک 

طرح با مراجع یادشده در بند قبل به منظور حرکت   تعیین رئوس موضوعات و اولویت های قابل  (۱۱

   انتظارات غیر متعارف از حسابرسان. در جهت تقلیل ریسک های ناشی از  

ار با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و همچنین دعوت از رئیس محتاارم وقاات سااازمان  دید  (۱2

بورس و اوراق بهادار برای شرکت در شورا در راستای پیگیری برنامه تحکیم و ارتقای جایگاااه  

 . ثر با مراجع سیاستگذار در زمینه های اقتصادی ؤ جامعه و تعامل م 

ی شده مؤسسات حسابرسی معتمد بورس نظر خواهی از  دستورالعمل بازنگر نویس  بررسی پیش  (۱۳

اعضای جامعه در اینخصوص به منظور ایجاد تعامل سازنده با سازمان بورس در جهاات احقاااق  

 حقوق حرفه ای اعضا و همچنین جلب مشارکت حداکثری اعضا.  

 الزحمه حسابرسی. تعیین حداقل حق  (۱۴

 های تخصصی. ه طرح و بررسی گزارش فعالیت کارگرو  (۱5
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 تعیین برگزاری مراسم روز حسابدار.  (۱6

 . ۱۳۹۹بودجه پیشنهادی سال    ایید بررسی و ت  (۱7

نامه پیشااگیری از انباشاات مطالبااات غیرجاااری  خصوص آیین  طرح و بررسی تکالیف جامعه در  (۱۸

 بانکی. 

 تصویب انتشار و تعیین ارکان نشریه علمی و پژوهشی تحقیقات حسابرسی.  (۱۹

 ناظر مستقل در حرفه حسابرسی. بررسی پیشنهاد نهاد   (20

جلب مشارکت حااداکثری  عالی در راستای تحقق برنامه   نشست مشترک با اعضای ادوار شورای  (2۱

 اعضا و بهره مندی از تجربیات ایشان درخصوص تصمیمات اساسی در سطح حرفه. 

ای  حرفه ئه طرحی به منظور ارتقای امور نظارت  ا برای ار هیأت مدیره و پیگیری  تعیین ماموریت   (22

 ه است. طرحی در اینخصوص به شورا ارائه گردید   ۱۳۹۹که در سال  

)فدراساایون بااین المللاای حسااابداران( کااه مهمتاارین و   IFACاطالع رسانی و ارتباط مستمر بااا   (2۳

ای در های حرفااهتاثیرگذارترین نهاد حرفه ای بین المللی حسابداری و یکی از بزرگتاارین تشااکل

 ی رابط آموزش با تشکل مذکور .جهان است همچنین معرفی اعضا

 ACCA  (The Association of Chartered Certified  ارتباااط مسااتمر بااا بخااش خاورمیانااه (2۴

Accountants.  .) 
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 شورای عالیع ادوار ـمجمتشکیل  ( 5-1

پیشکسوتان حرفه و خصوصات  از  عالی جامعه حسابداران   بسیاری  اعضای شش دوره قبل شورای 

در   نظر  تبادل  و  سیاستگذاری  در  مشارکت  و  حرفه  به  خود  پیوسته  دلبستگی  و  تعلق  همواره 

عمومات مشارکتی  چنین  اند.  داشته  ابراز  را  ای  حرفه  مختلف  و   موضوعات  موردی  متشکل،  غیر 

شرکت در انتخابات بطور رسمی امکان پراکنده صورت گرفته و یا بواسطه محدودیت سه دوره ای  

 پذیر نبوده است.

تجربیات،  منظور فراهم نمودن بستر متشکل و سازمان یافته جهت بهره مندی حرفه از  ه  رو، ب  از این

های خدمات، نظرات وپیشنهادهای اعضای ادوار مختلف شورای عالی واجتناب از هدر رفتن سرمایه 

به سابقه بود در دستور کار شورا قرار گرفت و با دعوت از   فکری پیش کسوتان، ایده ای که مسبوق

بهمن   ۸اعضا در روز  کلیه اعضای ادوار شورای عالی اولین جلسه مجمع ادوار با استقبال بی نظیر  

 سیس شد. أشکیل و نهادی مدنی با انگیزه ایفای مسئولیت اجتماعی در حرفه تت ۱۳۹۸ماه 

م  نظرات  که  دارد  اطمینان  عالی  تجربیات  شورای  عصاره  عنوان  به  عالی  شورای  ادوار  جمع 

     کیفیت تصمیمات شوراهای عالی پس از آن خواهد افزود. ،ایسیاستگذاری و سرمایه انسانی حرفه

 
 تعیین حداقل حق الزحمه قرارداد های حسابرسی صورتهای مالی(  5-2

یکی از برنامه های مهم شورای هفتم تعیین کف حق الزحمه قراردادهای حسابرسی صورتهای مالی  

بود لذا شورا با بهره گیری از بسیاری پژوهش های  انجام شده در این راستا به این نتیجه رسید که  

حق الزحمه به عنوان شاخصی برای کیفیت حسابرسی محسوب می شود و کیفیت حسابرسی نیز از  
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این  ج  بر  شورا  اعتقاد  چه  اگر  گردد.   می  قلمداد  حاکمیت شرکتی  ساختار  در  مهم  معیارهای  مله 

است که عالوه بر کف حق الزحمه می بایست در سایر سطوح نیز قواعدی برای تعیین حق الزحمه  

 تدوین نمود لیکن برای شروع اقدام مزبور قابل توجه می باشد .  

 

 
 

 

میلیااون  ۸بهایی کمتاار از   ۱۳۹7فقره قرارداد در سال    ۱0،۸27بالغ بر  همانگونه که مالحظه می شود  

گردید   ۱۳۹۸تومان داشتند و مصوبه تعیین کف حق الزحمه منجر به ترمیم این قراردادها برای سال  

شورای هفتم معتقد است نرخ های حق الزحمه در مقایسه با مساائولیت ، ریسااک و خاادمات قاباال 

است لذا بر آن می باشد از تمامی ظرفیت خود در راستای بهبود مستمر   ارائه حسابرسان بسیار نازل

 در این زمینه استفاده نماید . 

 

 کمیته مشترک ارکان جامعه و سازمان بورس در مسیر تعامل (   5-3  

و حرفه  موجود  مشکالت  زمینه  در  حسابرسی  موسسات  از  برخی  از  خواهی  نظر  پی  به      در  بنا 

حرفه مسائل  از  برخی  ریشه  پذیرفته  صورت  یابی  وجودعارضه  عدم  ذینفعان موثر  تعامل    ،  با 
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تشخیص داده شد . لذا اعضای شورا راهبرد تعامل با ذینفعان را در دستور کار خود قرار دادند و در  

بورس و  همین راستا شورای عالی هفتم اقدام به تشکیل جلسات مستمر با ارکان مدیریت سازمان  

دو تن از اعضای هیئت مدیره جامعه ماموریت جدید خود را در این ارتباط دنبال نمود . اهم نتایج  

 یر مکتوب و به امضاء طرفین رسید :جلسات دو هفته یکبار بشرح ز

هااای صااادر   اعمال نظارت جامعه بر کلیه شاغلین امضاء کننده گزارش بورسی در تمااامی سااازمان -1

 .سیگزارشات حسابر هکنند

 .گزارشات هشرط حسابدار رسمی بودن برای پذیرش مدیران امضا کنند -2

 .حکم عدم تصدی در بورس را می گیرند ماه یا کمتر 6عدم نیاز به پذیرش مجدد برای شرکایی که  -3

کیفیاات گزارشااات  یارتقااا بااه منظااورتخصیص بودجه ای از سوی سازمان بورس باارای آمااوزش  -4

 .حسابرسی

 .) مبحث حاکمیت شرکتی(  حسابدار رسمی در کمیته حسابرسیعضویت حداقل یک  -5

تفکیک گزارشات حسابرسااان در خصااوص رعایاات الزامااات بورساای از گزارشااات حسابرساای و  -6

 . بازرسی قانونی و تفکیک قرارداد های این دو

 .تغییر نام حسابرس معتمد به منتخب یا هر نام مناسب دیگری -7

توسااط تناسب افزایش تعداد حسابرسان پذیرش شااده    افزایش زمان چرخش کارهای حسابرسی به -8

 سازمان بورس.

 .نفر و تغییر ترکیب اعضای آن 7نفر به  5افزایش اعضای کمیته پذیرش از  -9

 .نفر ۳0نفر و افزایش خداقل کارکنان به  5نفر به  ۳سسات از ؤافزایش حداقل شرکای م -10
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 بازار و تنوع بخشی خدمات حرفه ایتوسعه  (    5-4

 

افزایش ارزش پرتفوی حرفه و شناسایی بازارهای بالقوه و تبدیل آن به بازارهای بالفعاال از با هدف  

 اقدامات زیر صورت پذیرفته است :    طریق ارائه خدمات متنوع تر، ایجاد بازار رقابتی سالم

ایااران پیگیری درخصوص ارتباط مکانیزه بین سامانه جامع ثبت شرکتها و جامعه حسابداران رسمی   -1

آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی،  ۱۱در راستای عملی نمودن ماده 

مبنی بر ثبت صورتجلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول آیین نامه موصااوف، درصااورت تعیااین 

موسسات حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس. )خودداری از ثبت صورتجلسات مجااامع 

اص مشمول آیین نامه در صااورت تعیااین افااراد متفرقااه بااه عنااوان بااازرس قااانونی و عمومی اشخ

 نیز همچنان پیگیری ها در این زمینه ادامه دارد. ۱۳۹۹حسابرس( که درسال 

که   سسات حسابرسیؤسازمان تأمین اجتماعی به منظور انجام حسابرسی بیمه ای توسط م پیگیری از -2

 منجر شد. انعقاد تفاهم نامهبه  ۱۳۹۹در سال 

برگزاری جلسه و مذاکرات انجام شده با معاونت نظااارت مااالی و خزانااه داری کاال کشااور جهاات  -3

 های دولتی. حسابرسی دستگاه

منظور   -4 به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مسئولین  با  شده  انجام  مذاکرات  و  جلسه  برگزاری 

 گسترش انجام حسابرسی تعاونی ها توسط اعضای جامعه. 

لسه و مذاکرات انجام شده با سازمان دهیاری ها و شهرداری ها به منظور تدوین مدل  برگزاری ج  -5

 مناسب جهت حسابرسی دهیاری ها.
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 تعامل با بانک مرکزی درجهت کاهش فاصله انتظارات(    5-5

را ها  بانک  و  حسابرسی  موسسات  های  دغدغه  اهم  عالی  شورای  منتخب  زیر   اعضای  شرح    به 

تعامل  برای  مرکزی  بانک  مسئولین   با   جلسه   برگزاری  و  هماهنگی  درصدد  و  نموده  استخراج 

  بود فرآیند حسابرسی بانک ها است :نزدیک تر و به

 .با بانک مرکزی موثر تعاملوجود عدم   -۱       

های    اجازه صدورعدم   -2 تامین خواسته  تا  مرکزی  بانک  توسط  قانونی  بازرس  و  گزارش حسابرس 

   .آنان

 مرکزی با استانداردهای حسابداری ملی. صورتهای مالی نمونه بانک  انطباقعدم  -3

   .حسابرس بانک ها توسط بانک مرکزی و اعمال نظر در تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهامتعیین  -4

 . رش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک ها بندهای شرط در گزای یکنواختعدم  -5

  600نحوه برخورد با استاندارد  -6

 .ظهارنظر نسبت به گزارش تفسیری ا -7

جلسه با حضور اعضای منتخب شورای عالی    ۴در طی دوره زمانی یک ساله اخیر ،  دراینخصوص  

با   آن  مهم  نمایندگان  برگزار گردیده که دو جلسه  ا خدمات موسسات حسابرسی )مرتبط بحضور 

  حسابرسی بانک ها(، سازمان حسابرسی و مدیران بانک ها بوده است .

لزوم انعقاد قراردادهای خاص برای بررسی و   مبنی بری  مهمترین حاصل این جلسات ارائه پیشنهاد

تطبیق مقررات و دستورالعمل های ابالغی بانک مرکزی به بانک ها در قالب اجرای روشهای توافقی  

به تصویب شورای عالی ۱۳۹۹در سال  اد حسابرسی و بازرس قانونی بانک ها بود که  خارج از قرارد
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جامعه حسابداران رسمی رسید. این امر موجب تسهیل در امور حسابرسی بانک ها و عدم تداخل 

 وظائف بازرس قانونی با ارائه سایر خدمات مورد نیاز بانک مرکزی خواهد شد.  

 

  نظارت حرفه ای(    5-6

 

که   آنجا  ماده  از  مفاد  اصلی   2مطابق  از  یکی  کار حسابرسان  بر  ای  حرفه  نظارت   ، ترین اساسنامه 

است  شده  عنوان  جامعه  تشکیل  منظور   ؛اهداف  به  الزامات  لذا  رعایت  از  معقول  اطمینان  کسب 

جامعه   اعضای  توسط  مقرراتی  و  قانونی  ای،  حرفه  حرفه  واستانداردهای  های  گزارش  ای صدور 

موس شرایط توسط  حسب  انفرادی  شاغل  رسمی  حسابداران  و  حسابرسی  ساختار  سات  موجود ، 

واحد کنترل کیفیت ایجاد و فرآیندهای موجود طی سالیان گذشته طراحی و مستقر گردیده است.  

اعضای محترم مطرح است   از سوی  این زمینه  انتقاداتی که در  اهداف  و در راستای  بدلیل  پیشبرد 

 : زیر مورد توجه شورای عالی هفتم بوده است  واحد کنترل کیفیت موارد

 

 پیگیری اصالحات ساختاری: -الف

معیارهای   - کیفیت  مناسب تعیین  کنترل  کارگروه  اعضای  انتخاب  درخصوص  گذشته  به  نسبت  تر 

 درجهت بهره مندی از افراد متخصص، مجرب و مستقل در این کارگروه.

از  تد - استفاده  محوریت  با  تحول  طرح  اطالعات،وین  آوری  استقرار ؤم  خوداظهاری  فن  و  سسات 

کیفیت   مستمر  نظام ابتداکنترل  از  گرفته    ،  قرار  اولیهاست.  مدنظر  طرح  رابطه  این  توسط در     ای 

 به شورا ارئه گردیده است. ۱۳۹۹ال س در تدوین و  هیأت مدیره
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 وضعیت عملیاتی: -ب

مربوطه و توسط کارگروه    جلسه  ۳۸برگزاری  پیگیری مستمر انجام بهینه امور واحد کنترل کیفیت با   -

فرعی های  آن    کمیته  تبع  به  و  موسسات  ارزیابی صحیح  مناسب جهت  نتایج  به  دستیابی  با هدف 

های مناسب که منتج  به بهبود کیفیت گزارشات صادره و عملکرد موسسات گردد )از    اجرای روش

هیات  طریق آراء  و  موسسات  کیفیت  و  وضعیت  امتیاز  رتبه،  شامل  شده  تعیین  های  های شاخص 

    انتظامی( صورت گرفته است. 

 

 
   اهم اقدامات شورای عالی در ارتباط با فن آوری اطالعات(  5-7

 

از فنشورای  بیشتر  استفاده هر چه  بر  مبنی  اهداف خود  وری اطالعات و در  آ  عالی هفتم در راستای 

برنامه  تکمیل  و  توسعه  زمینه،  راستای  این  در  قبلی  اقدامات  و  فرعی  ها  کمیته  ایجاد  طریق  انجام  از 

 اقداماتی به شرح زیر را پیگیری نموده است :

نقش   -1 تبیین  و  کشور  تجاری  واحد  پنجره  تحقق  راستای  در  صمت  وزارت  با  همکاری  ادامه 

تجارت   جامع  سامانه  مستقیم  ارتباط  و  اتصال  و  جام  سامانه  طریق  از  پروژه  این  در  حسابرسان 

 شروع شده بود. ۱۳۹7کشور)وزارت صمت( که از دی ماه 

مالی -2 صورتهای  اطالعات  جامع  سامانه  سحراندراه ،  استقرار  جدید  سامانه  تدریجی  یکپارچه ،  ازی 

سامانه  حسابدارانسازی  جامعه  داخل  کنترلی  براساس  و    های  مالی  صورتهای  سامانه  استقرار 

صورتهای مالی نمونه استاندارد جدید شماره یک حسابداری در سامانه جام.)که در اردیبهشت ماه  

 عملیاتی شد(. ۱۳۹۹
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مالیاتی کشور -3 امور  با سازمان  با فرم نمونه    هماهنگی  مالیاتی  بیشتر اظهارنامه  برای مطابقت هر چه 

ارایه سرویس )ارتباط برخط( اطالعات قراردادهای حسابرسی به سازمان و    جدید صورتهای مالی

 . ۱۳۹۸امور مالیاتی کشور در اسفندماه سال 

از بین    بازرس قانونیانتخاب  به    ها  شرکت بابت الزام  )ارتباط بر خط( به اداره ثبت    ارایه سرویس -4

 . در مرحله ثبت صورتجلسات جامعه اعضای

 

 ( اصالح ساختار حرفه5-8

 

  و   است   بوده  مطرح  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  در  ۱۳۹5  سال  از  حسابرسی  حرفه  ساختار  اصالح

 زمان   هم  انجام  از  حسابرسی  و  حسابداری  استانداردهای  تدوین   فعالیت   تفکیک  زمینه  در  پیشنهادهایی

 این  در  جامعه   نظرات  و  مطرح  حسابرسی  حرفه  در  مستقل  ناظر  نهاد  تشکیل  نیز  و   حسابرسی  عملیات

 نیز  و  ۱0/7/۱۳۹۸  تاریخ  در  جلسه  دو  ۱۳۹۸  سال  در.  است   شده  ارایه  مربوط  مراجع  به  زمینه

  دبیر   و  عالی  شورای  رئیس  و  برگزارگردید  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  در  بابت   این  از  2۹/۱0/۱۳۹۸

»یافتند  حضور  هانشست   این  در  جامعه  کل   حسابرسی   ساختار  اصالح  ضرورت  توجیهی  گزارش. 

  و   شد  مطرح  جلسه  در  حسابرسی  سازمان  توسط  شده  تهیه«    دولتی  شرکتهای  حسابرسی»    و  «مستقل

  بنیان   این  بر   جامعه  پیشنهاد  شالوده.  گردید  ارایه  مکتوب  صورت  به  زمینه  این  در  نیز  جامعه  های  دیدگاه 

  از   بیش   حتی  و  پیشرفته  کشورهای  مطابق  ایران  در  خصوصی  بخش  حسابرسی  حرفه  ساختار   که  است 

  نشده   ایجاد  بابت   این  از  مستقلی  سازمان  گرچه  دارد  قرار  انضباطی  تنبیهات  اعمال  و  نظارت  تحت   آنها

 مستقل  ناظر  نهاد  هدف   و  خواسته  راستای  در  دولت   های   نظارت  و  کارکردها  ،  ساختارها  لیکن  است،
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  برون  عوامل  از  ناشی  عمدتات  خصوصی  بخش  حسابرسی  حرفه  در  نارسایی  وجود  و  است   بوده  تاکنون

  حرفه   کارکرد  آنها   از  یک  هر  تحقق  صورت  در  که   باشدمی  اقتصادی  خاص   وضعیت   و  ایحرفه

  تامین  جهت   تغییرات  کمترین  ایجاد  همواره  جامعه  پیشنهاد  بنابراین.  داشت   خواهد  بهبود  حسابرسی

 .است  بوده ذیربط مراجع با سازنده تعامل و طرح نظر مورد اهداف

 

 ی در جریانهابرنامه(  اهم 6

 

 .حرفه   ی د ی کل   نفعان ی ذ   ه ی مستمر با کل   تعامل و   جامعه در امور حرفه   ی ن ی آفر گسترش روزافزون نقش   -۱

 اعضاء.   ی بند رتبه   ی ارها ی و مع   ت یف ی مجموعه ضوابط کنترل ک   ی ازنگر ب   -2

 .ی ا مه ی و ب   یات ی مال  ی حسابرس   یر ی گ ی پ   -۳

 پیگیری انجام حسابرسی واحدهای گزارشگر بخش عمومی.  -۴

مؤسسات حسابرس   یالزام   یر ی گ ی پ   -5 انتخاب  قانون به   ی بودن  بازرس  مجامع    ی عنوان  در صورتجلسات 

 ها. مرجع ثبت شرکت   ق ی از طر   ی سهام   ی ها شرکت 

 های مشترک با دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور.ظرفیت عملیاتی نمودن    -6

 

  خالصه اطالعات مالی جامعه(   7

در جلسااه   ۱۳۹۸اساافندماه    2۹صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهاای بااه  

طریااق پایگاااه عالی بررسی و تصویب شده و جهت اطالع اعضای محتاارم از شورای  07/05/۱۳۹۹مورخ  

 : باشدگزیده ای از اطالعات مالی بشرح جداول زیر می رسانی جامعه تقدیم گردیده است.اطالع
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 :وضعیت مالی خالصه صورت

 

 

 

 شرح 
 تغییرات 1397 1398

 درصد میلیون ریال میلیون ریال

 24 109ر391 135ر908 درآمد حق عضویت

 13 ( 96ر136) ( 108ر518) های فنی، تخصصی، نظارتی و عمومیینههز

 59 12ر049 19ر128 درآمدهای آموزشی و پژوهشی

 41 12ر940 18ر256 های آموزشی و پژوهشیهزینـه

  (891) 872 های آموزشی و پژوهشی خالص درآمدها و هزینه

  12ر364 28ر262 مازاد درآمد بر هزینه عملیاتی

  1ر414 647 خالص سایر درآمدها

  -   (53) هزینه مالیات بر درآمد 

  13ر778 28ر856 خالص مازاد درآمد بر هزینه

 شرح
1398 1397 

 میلیون ریال  میلیون ریال 

 93ر094 104ر438 های غیرجاریجمع دارایی

 31ر426 39ر721 های جاریجمع دارایی

 2ر785 - های غیرجاریجمع بدهی

 26ر963 20ر488 های جاریجمع بدهی

 94ر813 123ر670 مازاد انباشته


