
 2400استاندارد بررسی اجمالی 

 بررسی اجمالی صورتهای مالی

 

1 

 
 بند 

 1ـ  2 اتیلک

 3 یمال یصورتها یاجمال یاز بررس هدف

 4ـ  7 یمال یصورتها یاجمال یبر بررس مکحا یلک اصول

 8 یمال یصورتها یاجمال یبررس دامنه

 9 (یمحدود )سلب نانیاطم

 10ـ  12 قرارداد یاساس اتکن

 13ـ  15 یزیربرنامه

 16 گرانید توسط شده انجام خدمات

 17 یمستندساز

 18ـ  22 روشها و شواهد

 23ـ  28 یو گزارشگر یریگجهینت

 29 اجرا خیتار

  یمال یصورتها یاجمال یقرارداد بررس : نمونه1 وستیپ

  یمال یصورتها یاجمال یدر بررس مورد استفاده یروشها یلیتفص : نمونه2 وستیپ

  یمال یصورتها یاجمال یاستاندارد بررس گزارش ه: نمون3 وستیپ

  یمال یصورتها یاجمال یبررس شدهلیتعد یاز گزارشها ییها: نمونه4 وستیپ

 
مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات ”این استاندارد باید همراه با 

 مطالعه شود.“ و خدمات مرتبط بخشیاطمینان
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 اتیلک
ه حسابرسـی ییـراز کـای حسـابر  در مـواردی اسـت این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای الزم دربـاره مسـلولیتهای حر ـههدف  . 1

ه کـل و محتـوای گزارشـی کاین استاندارد همچنـین دربـاره شـ دهد. درحسابر  واحد تجاری بررسی اجمالی صورتهای مالی را انجام می
ای ند، استانداردها و راهنماییهای الزم ارائه شده است. بررسـی اجمـالی اطاتـات مـالی میـان دورهکصادر میاین گونه موارد  حسابر  در

 ، انجام شود.1توسط حسابر  واحد تجاری باید طبق 
توجـه بـه شـرایط مربـور، بـرای  بـاتواند با انجـام تعـدیات الزم موضوع این استاندارد، اساساً بررسی اجمالی صورتهای مالی است، اما می . 2

تواند حسابر  را نیز می ار گر ته شود. ضوابط ارائه شده در سایر استانداردهای حسابرسیکبررسی اجمالی سایر اطاتات مالی تاریخی نیز ب
 ارگیری این استاندارد یاری رساند.کدر ب

  یمال یصورتها یاجمال یاز بررس هدف

3 .

  یمال یصورتها یاجمال یبر بررس مکحا یلک اصول
بـر  مکحـا  اصول  . 4

 :استزیر  شرح به حسابر  یاحر ه یتهایمسلول
  استقال ـ الف
  یارکدرست ـ ب
  یطر یب ـ پ
  یاحر ه و مراقبت تیصاح ـ ت
  یرازدار ـ ث
  یار تار حر ه ـ ج
 مربور یاحر ه و ضوابط اصول ـ چ

5 .
6 .

7 .

  یمال یصورتها یاجمال یبررس دامنه

 هـدف بـه یابیدسـت یموجـود، بـرا طیآنها در شـرا یاجرا هک است ییروشها وتهمجم شامل. 8
رسـد. ینظـر م بـه ی، ضروریمال یصورتها یاجمال یبررس

                                                                                                                                                                                          
 

 “ای توسط حسابر  مستقل واحد تجاریبررسی اجمالی اطاتات مالی میان دوره”، 2410 یاجمال یاستاندارد بررس .1
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 ( یمحدود )سلب نانیاطم
. امـا، اسـت تیـبااهم فیاز تحر یتار یو یمورد بررس یمال یصورتها هکدهد یم نانیمحدود اطم ی، در سطحیاجمال یبا بررس حسابر  . 9

 شود.ی( اظهار می)سلب یمنف لکش به نانیاطم نیا

 قرارداد یاساس اتکن

قـرارداد، مسـتند  صـورت د بـهیبا شده توا ق طیشرا . 10
 شود.

ار خواهد کصاحب نفع به ار مستند شود، همک یاصل طی، شرادر آن ند و چنانچهکیم کمکار ک یزیربرنامه ، بهیاجمال یقرارداد بررس میتنظ . 11
 چـون یمـوارد دربـاره نادرسـت برداشـت و از هرگونه مشخص حسابر  ار را توسطک رشی، پذیقرارداد نی. چنحسابر  نفع به بود و هم
 ند.کیم یریرد، جلوگکخواهد  ارائه هک یگزارش لکو ش ر حساب یتهایمسلول زانیار، مک و دامنه هدف

 :ر استیموارد ز شود، شامل ینیبشید در قرارداد پیبا هک یاتکن . 12
 یمال یصورتها یاجمال یاز بررس هدف. 
 یمال یصورتها درباره تیریمد تیمسلول. 
 استاندارد. نیا به اشاره ، شاملیاجمال یار بررسک دامنه 
 یمال یصورتها یاجمال یبررس یبرا الزم ر اطاتاتیو سا کاسناد، مدار هرگونه به حسابر  یدسترس انکام. 
 صادر شود. در نظر است هک یگزارش لکش 
 ا یـ ، ماننـد تقلـ ر تخلفـاتیا سـای یرقانونیی و اتمال اشتباهات یو ا شا شفک از لحاظ یمال یصورتها یاجمال یبررس هک نیا حیتصر

 ا باشد.کات تواند قابلی، نماختا 
 یرسـ، اظهـارنظر حسابنیو بنـابرا ستین یحسابرس یاستانداردها طبق یحسابرس منزله ، بهیمال یصورتها یاجمال یبررس هک نیا حیتصر 

 ز اشـارهیـن موضوع نیا تواند بهیم نادرست برداشت از هر گونه یریو جلوگ تهکن نید بر ایکمنظور تا به نخواهد شد. حسابر  ز ارائهین
 ند.کینم هبراوردرا،  یحسابرس به ثالث اشخاص یازهایو ن یقانون ، الزاماتیاجمال یبررس هکند ک

 .ستا شده ارائه 1 وستیدر پ یمال یصورتها یاجمال یاز قرارداد بررس یانمونه 

  یزیربرنامه

13 .
14 .

و  از محصـوالت د؛ ماننـد، شـناختباشـ داشـته شناخت یمال یصورتها به مربور ر موضوتاتیدر باال و سا اد شدهید از موارد یبا حسابر  .  15
 ی، طراحو مربور یمنطق یوجوهاپر  انجام یبرا . حسابر وابسته د و اشخاصیتول یارگاههاک د، محلیتول آنها، خطور عیتوز یروشها
 از دارد.ین شناخت نیا ، بهیا تیدر پاسخها و اطاتات یابیز ارزیو ن مناس  یروشها

  گرانید توسط شده جامان خدمات

16 . 

  یمستندساز

17.
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 روشها و شواهد 

18 .
 رساند: یاری باره نیرا در ا تواند حسابر یر میموارد ز

 گذشته یهادر دوره یمال یصورتها یاجمال یا بررسی یاز حسابرسحاصل شناخت هرگونه. 
 واحـد مـورد  هک یتدر صنع مورد تمل یحسابدار یهاهیو رو اصول ، شاملیواحد مورد بررس یتجار تی عال از نوع حسابر  شناخت

 ند.کیم تی عال در آن یبررس
 یواحد مورد بررس یحسابدار یستمهایس. 
 رد.یگیقرار م تیریمد یهابراوردو  ر قضاوتیتاث ، تحتیمورد بررس از اقام کیهر  هک یزانیم 
 حسابها. و مانده معامات تیاهم 

19 .
 دربـاره ، قضاوتاست یاز حسابرس شیب یاجمال یفها در بررسیتحر نشدن شفک احتمال هک یبا وجود 

 گزارش آن به نسبت حسابر  هک یاطاتات به هک، بلستین ( مربوریا حسابرسی یاجمال یبررس قی)از طر شده راهم نانیاطم سطح به تیاهم
 دارد. ی، بستگاطاتات آن به نندگانکاکات یازهایدهد و نیم

 :ر استیموارد ز معموال شامل یمال یصورتها یاجمال یدر بررس مورد استفاده یروشها . 20
 ند.کیم تی عال در آن هک یو صنعت یواحد اقتصاد یتجار اتیتملاز  شناخت س ک 
  یدگیواحد مورد رس یحسابدار یهاهیو رو اصول وجو دربارهپر. 
  یصـورتها هیـو ته یمـال یا شـا در صـورتها یبـرا اطاتات ی، گردآورمعامات صیو تلخ یبند، طبقهثبت یروشها وجو دربارهپر 

 ر.مزبو
  یمال یصورتها تیبا اهم مندرجات هیلک وجو دربارهپر. 
 ر استیموارد ز روشها شامل گونه نیرسد. اینظر م به یرتادیی هک یو اقام روابط ییشناسا یبرا شده یطراح یلیتحل یروشها: 

o گذشته یهادوره یمال یبا صورتها یمال یصورتها سهیمقا. 

o شده ینیبشیپ یمال تیو وضع اتیتمل جیبا نتا یمال یورتهاص سهیمقا. 
o صنعت یارهایا معی یدگیواحد مورد رس بر تجارب یمبتن ییرود از الگویانتظار م هک یمال یتناصر صورتها نیب روابط یبررس 

 ند.ک یرویپ
 یشتر مورد بررسـیب است از داشتهین یحسابدار لیتعد به گذشته در سال هکرا  یروشها، موضوتات نیا یریارگکدر ب حسابر 
 دهد.یقرار م

  یتوانـد بـر صـورتهایم هکـ یر جلساتیو سا رهیمد اتیه یهاتهیمک، رهیمد اتی، هسهامداران یتموم مجامع مصوبات وجو دربارهپر 
 باشد. اثر داشته یمال

 یبـا مبنـا یمـال یصـورتها انطبـا  صیمنظـور تشـخ ، بـهاسـت آورده به دست حسابر  هک یاطاتات به هبا توج یمال یصورتها مطالعه 
 .مربور یحسابدار

 را بـه یدگیواحـد مـورد رسـ یاجزا یمال یصورتها یاجمال یا بررسی یحسابرس هکاز( ین )در صورت ر حسابرسانیسا گزارش ا تیدر 
 .اندداشته تهده

  چون یموارد درباره یدگیواحد مورد رس یامور مال نیوجو از مسلولپر: 
 در د اتر. یمال یدادهایر رویو سا اتیو تمل معامات هیلک ثبت  -



 2400استاندارد بررسی اجمالی 

 بررسی اجمالی صورتهای مالی

 

5 

 .مربور یحسابدار یمبنا بر اسا  یمال یصورتها هیته  -
 .آن یحسابدار یهاهیو رو و اصول یدگیواحد مورد رس یتجار یتهایدر  عال وجود آمده به راتییتغ  -
 .است د آمدهیباال پد یروشها یاجرا جهیدر نت هک ییپرسشها  -

 رانیمد هیدییتا ا تیدر. 
 د همقص نیو با ا ستین املکو  مزبور جامع .  هرستاست شده ارائه 2 وستیدر پ یمال یصورتها یاجمال یدر بررس متداول یروشها نمونه
 ار رود.ک، بیاجمال ید لزوما در هر بررسیبا آن یروشها هیلک هکشود ینم ارائه

21 .
 یتیمسـلول چی، هـیاجمـال یبررسـ گـزارش خیاز تـار پس یدادهایرو ییشناسادر مورد  حسابر 

 ندارد.
22 .

  یو گزارشگر یریگجهینت

23 .

24  .

 یا ک ، شناختشده ار انجامک تیو ماه بتواند از نوع نندهکشود تا استفادهیم فیار توصک ، دامنهیمال یصورتها یاجمال یبررس در گزارش .  25
 یحسابرسـ یا، نظر حر ـهنیو بنابرا ستین ی، حسابرسدهشانجام یاجمال یبررس هکشود یم حیتصر ، در گزارشنیبرا آورد. تاوه به دست

 ز اظهار نخواهد شد.ین

26 .

 .است شده ارائه 4و  3 یوستهایدر پ یاجمال یبررس یاز گزارشها یانمونه
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27 .

28 . 

 

 اجرا خیتار
. االجراستشود، الزمیروع مش از آنو پس 1378ن یاز اول  رورد آن یمال دوره هک یمال یاجمالی صورتها یبررس یاستاندارد برا نیا . 29
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 (ینشان ی)حاو یحسابرس موسسه سربرگ

 1 وستیپ

 قرارداد نمونه

                                       

 یمال یصورتها یاجمال یقـرارداد بـررسـ
 

سود  ی... و صورتها خیتار ( ... به یررسبد مورد ... )واح ترازنامه یاجمال یبررس ی( ... برا... )حسابر  نی( ... از ایواحد مورد بررس ... )نام درخواست به تطف
از  هک... و ...  نیقرارداد ب نی، امربور یحیتوض یادداشتهایبا  مزبور همراه خیتار به یمنته یمال / دوره سال یبرا نقد آن وجوه انیو جر (انباشتهانی، سود )زانیوز
 گردد. یر منعقد میز طیشوند با شرایم دهینام "یواحد مورد بررس"و  "حسابر "  یترت به پس نیا

 قـرارداد موضوع

 حسابرس تعهدات
 ."یمال یاصورته یاجمال یبررس"استاندارد  قرارداد براسا  موضوع انجام . 2
 اظهار نخواهد شد. یحسابرس یان رو، نظر حر هیست، از این یحسابرس یطبق استانداردها ی، به منزله حسابرسیمال یصورتها یاجمال یبررس .  3
نان محدود براسا  اسـتاندارد یدر چارچوب اطم یمال یاظهارنظر نسبت به صورتها  . 4

 یمـال یصـورتها یاجمـال یبررسـ گـزارش باشـد. نمونـهصورت  تواند حس  مورد بهیم 
 استاندارد(. نیا 3 شماره وستیپ شود به )رجوع است وستیپ شرح به یحیبند توض بدون

ا کـات ، قابـلا اخـتا ی ، مانند تقل ر تخلفاتیا سای یر قانونیی و اَتمال اشتباهات یو ا شا شفکمقاصد  یتواند برای، نمیمال یرتهاصو یاجمال یبررس . 5
 خواهد شد. گزارش یواحد مورد بررس به موارد، موضوع گونه نیبرخورد با ا باشد؛ هر چند در صورت

  یواحد مورد بررس تعهدات
 یمـال یصـورتها وارائـه هی( ... . ته ترازنامه خیاز تار ... پس .../ مدت خیثر تا ... )تارکحدا یواحد مورد بررس تیریمد توسط د و امضا شدهییتا یمال یصورتها و ارائه هیته .  6

 شـامل یحسـابدار مناس  یو روشها اصول یریارگکو ب ، انتخابمناس  یداخل یلهانترک ، استقرار و اتمالیحسابدار یا ک کمدار یو نگهدار حفظ مستلزم مطلوب
 .است تیریمد توسط یواحد مورد بررس یهاییاز دارا حفاظت
 یافشا ی، حاوهمراه یحیتوض یداشتهاادینقد و  وجوه انیو جر ( انباشتهانی، سود )زانیسود و ز یو صورتها از ترازنامه است عبارت یمال یصورتها : تبصره

 .یحسابدار یاستانداردها طبق یافک
 .یاجمال یبررس یروشها یاجرا یاز برای( مورد ن یوتریامپکا یو  یو د اتر)دست ک، اسناد، مداراطاتات هیلک ارائه . 7
 شود.یم داده حسابر  درباال به اد شدهی یمال یصورتها یاجمال یبا بررس در ارتبار هک یاطاتات درباره یواحد مورد بررس تیریمد توسط یاهیدییتا ارائه . 8
از یمورد ن یلیتفص ز و جداولیر یصورتها و ارائه هیدر ته یواحد مورد بررس نانکارک یارک، همنیو همچن مناس  اتیو تسه اناتکار، امک محل نیتام . 9

 .یاجمال یبررس یبهتر روشها هرچه یاجرا یبرا
.الزحمهحق یصورتحسابها بموقع پرداخت . 10

  الـزحمـهحـق
از  کیـهر یساتت الزحمهشود. حقیم ار، صورتحسابک شر تیبا پ متناس  هک ار استک مامور انجام رد حسابرسانکارک ، مدتالزحمهحق نییتع یمبنا . 11

 ، شـاملالزحمـه، حقآمـده تمـل بـه یهایبررسـ . طبـقاسـت دارند، متفاوت تهده به هک یتیمسلول زانی، مجهیو در نت و مهارت تجربه بر حس  سانحسابر
، صیتخصـ ( و سـربار قابـلو ذهاب ابیز و اکاز مر خارج تیمامور العاده و  یهانهیهز لی)ازقب میمستق یهانهیر هزی، سامیار مستقک ساتات الزحمهحق

 شود.یم براورد الی... ر زانیم به در مجموع

 ـر مـواردیسـا
 تا ... اتتبار دارد. مبادله خیقرارداد از تار نیا . 12
 شـخص کیـو  حسـابر  نـدهی، نمایدگید مـورد رسـواح ندهیاز نما لکمتش نفره سه یاتیه قی، از طرمفاد آن یقرارداد در اجرا نیطر  اختاف هرگونه . 13

 خواهد شد. و  صل ، حلدو طرف مورد قبول
 .است دهیقرارداد رس نیطر  یامضا ... به خیو در تار می، تنظواحد است مکدر ح هر دو نسخه هک نسخه 2و در  تبصره کیو  ماده 14قرارداد در  نیا . 14

   حسابرس                                                                         یدگیواحد مورد رس

 بـا مطالـ  در ارتبـار یمـال یصورتها یاجمال یقرارداد بررس یر برایز نمونه
هـر  یهـاازیو ن طیشـرا توانـد برحسـ یم هکـ است شده استاندارد ارائه نیا

 شود. لیتعد ینظر مشاور حقوق س ک، با ضرورت مورد و در صورت
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 2 وستیپ
 یمال یصورتها یاجمال یدر بررس مورد استفاده یروشها یلیتفص نمونه

 

 هیـته نمونه ارائه ر تنها با هدفیز یند. روشهاکیم نییتع سابر ح یاحر ه را قضاوت یمال یصورتها یاجمال یبررس یبرا الزم یلیتحل یوجو و روشهاپر  .  1
 .ستین یاجمال یبررس یاجرا یاستاندارد برا ستیل کا چی برنامه کی ، ارائهوستیپ نیا رود. هدفیار نمکب یآنها لزوما در هر بررس و همه است شده

  اتیلک
 د.ینک رهک، مذایاجمال یبررس گروه یو اتضا یواحد مورد بررس تیریبا مد ارک و دامنه طیدر مورد شرا . 2
 د.ینک میار، تنظک و دامنه طیشرا یحاو یقرارداد . 3
 د.ینک س ک، آن یمال یصورتها هیو ته یمال یدادهایرو ثبت ستمیو س یواحد مورد بررس یتجار یتهایاز  عال یشناخت . 4
 د.ینکوجو ، پر یمال یدادهایرو ثبت و مجاز بودن ، بموقعاملکورد در م . 5
 د.یابی نانی، اطمیمال یو صورتها لکبا د تر  آن د و از مطابقتینک ا تیرا در یشیتراز آزما . 6
 د.ینک یابیاز آنها( را ارز حاصل یرحسابدا اتیتعد )شامل گذشته یهادوره یمال یصورتها یاجمال یو بررس یحسابرس جینتا . 7
 د. ینکوجو ( پر آن یاهیا ساختار سرمای تیکدر مال راتیی)مانند تغ گذشته سال به نسبت یدر واحد مورد بررس ر تمدهییتغ هرگونه درباره .  8
 د:ینک یابیر را در مورد آنها، ارزیوجو و موارد ز، پر یواحد مورد بررس یحسابدار یهاهیرو درباره . 9

 .یحسابدار یبا استانداردها انطبا  ـ  الف
 آنها. یریارگکب نحوه بودن مناس  ـ   ب 
 مزبور. یها هیر در روییتغ هرگونه یا شا یچگونگ یابی، ارزصورتنیر ایآنها و در ی یریارگکدر ب ینواختکی ـ    پ

 د.ینک ، مطالعهیمال یصورتها یاجمال یبررس از لحاظ تیز اهمیحا از موضوتات یمنظور آگاه را به آن یاصل یهاتهیمکو  رهیمد اتی، هیتموم مجامع صورتجلسات . 10
 د.ینکوجو ، پر یمال یدر صورتها آن مشابه ا جلساتی رهیمد اتی، هیتموم مجامع مصوبات یآثار مال ا کانع یچگونگ درباره . 11
 د.ینکوجو آنها، پر  مناس  یو ا شا معامات گونه نیا گر تن حساب به ی، چگونگوابسته با اشخاص وجود معامات درباره . 12
 د.ینکوجو ، پر یواحد مورد بررس و تعهدات یاحتمال یهایبده درباره . 13
 د.ینکوجو ، پر یواحد مورد بررس تمده یا قسمتهای هاییدارا یواگذار یطرحها درباره . 14
 د.ینک رهک، مذاتیریآنها با مد و درباره ا تیرا در یواحد مورد بررس یمال یاز صورتها یانسخه . 15
 د.ینک یابیآنها را ارز ارائه و نحوه یبندطبقه بودن و مناس  یمال یا شا در صورتها تیفاک . 16
 د.ینک سهیز مقای، با آنها نیمال یهاینیبشیها و پوجود بودجه و در صورت گذشته یهادوره یاسهیمقا را با اقام یجار دوره یمال یدر صورتها سکمنع اقام . 17
 د.یا شوی، جویرد بررسواحد مو تیریرا از مد یمال یموجود در صورتها یرتادیی ینواختکی ا تدمی نوسان هرگونه تلل . 18
 نشـده اصـاح و آثار اشتباهات مزبور جل  اشتباهات را به تیریمد د. توجهینک یابی، ارزا در مجموعی ییتنها را به نشده اصاح از اشتباهات کیآثار هر . 19

 د.ینک نیی، تعیاجمال یبررس را بر گزارش
 د.ینک ا تیرا در رانیمد هیدییتا . 20

 نقد  وجوه
 د.ینکوجو ، پر مربور نانکارکاز  یرتادیا یی یمیباز قد اقام و درباره ا تیرا در یکبان رتیمغا یصورتها . 21
 د.ینکوجو ، پر یمورد بررس دوره خیاز تار و چند روز پس شیچند روز پ یکبان یحسابها نیب و انتقاالت در مورد نقل . 22
 د.ینکوجو ، پر ینقد واحد مورد بررس از وجوه استفاده تیمحدود وجود هرگونه درباره . 23

  مطالبات
 د.ینکوجو ، پر یتجار مطالبات و ثبت ییشناسا یروشها درباره . 24
 .دیابی نانی، اطمیشیبا تراز آزما آن جمع د و از مطابقتینک ا تیرا در ز مطالباتیر صورت . 25
 د.ینک یابیو ارز ا تیدر تیری، از مدشده ینیبشیپ ا مبالغی گذشته یهادوره به نسبت در مطالبات تمده نوسانات را درباره الزم حاتیتوض . 26
 مانـده یدارا ی، حسـابهاتمـده یرتـادیی یبهاوجـود حسـا لیا دالی لیدل د. دربارهینک ا تیرا در یتجار یا تنیدر یحسابها یسن لیو تحل هیتجز جدول . 27

 د.ینکوجو ، پر یا تنیدر یحسابها وصول تی، قابلنیو همچن یرتادیی یهار ماندهیا سایار کبستان
، از سـهامداران ار، مطالبـاتکبسـتان دهبـا مانـ ی، حسـابهایر جـاریـی یهامانده یبندو طبقه کیکتف ، شاملیمال یدر صورتها مطالبات یبندطبقه درباره . 28

 د.ینک رهکمذا تیری، با مدوابسته ر اشخاصیو سا رانیمد
 بـودن یوجـو و منطقـ، پر الوصـولکوکمش مطالبـات یبـرا رهیـجاد ذخیا یشود و چگونگیم وصول یدشوار به هک ییحسابها ییشناسا روش درباره . 29

 د.ینک یمزبور را بررس رهیذخ
 د.ینکوجو ، پر مطالبات در گرو بودن درباره . 30
 د.ینکوجو ، پر از  روش و برگشت  روش معامات یزمان انقطاع آزمون درست یاجرا یبرا مورد استفاده یروشها درباره . 31
منظور  یبرا الزم یاصاح یثبتها ، دربارهییهامانده نیوجود چن ، در صورتنیهمچن و گرانینزد د یامان یاالکاز مواد و یار ناشکبده یهامانده درباره . 32

 د.ینکوجو ها، پر یموجود حساب مزبور به یاالکمواد و  ردنک
صـادر  ترازنامـه خیاز تـار پس هک شده ثبت یدرآمدها به ( مربورفاتیو تخف از  روش از برگشت ی)ناش ماحظه ار قابلکبستان هیاتام در مورد هرگونه .  33

 د.ینکوجو، پر بابت نیاز ا یا ک رهیذخ نیو تام است شده
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 اال کمواد و  یهایموجود
 د:یابی نانیر اطمید و از موارد زینک ا تیاال را درکمواد و  یهایز موجودیر صورت . 34

 .یشیمامزبور با تراز آز صورت جمع مطابقت ـ الف
 ها.یموجود شمارش مزبور براسا  صورت شدن هیته ـ   ب

 د.ینکوجو اال، پر کمواد و یهایموجود شمارش روش درباره . 35
 د:ینکوجو ر پر یموارد ز باشد، درباره نشده انجام ترازنامه خیها در تاریموجود شمارش چنانچه . 36

 ر موجود.یها با مقادیموجود کدر مدار سکرمنعیمقاد متناوب سهیها و مقایموجود یمیدا ثبت ستمیاز س یواحد مورد بررس ردنکا نی ردنکاستفاده الف ـ
 . آن از توسطیمورد ن اطاتات نیاز تام نانیاطم و حصول ( جامعیصنعت ی)حسابدار شدهتمام یبها ستمیاز س وجود و استفاده ـ   ب

 د.ینک رهکمذا تیریها، با مدیموجود شمارش نیاز آخر یناش شده انجام اتیتعد رهدربا . 37
 د.ینکوجو ها، پر یموجود شمارش انیاال، در جرک و گردش یزمان انقطاع نترلک یبرا مورد استفاده یروشها درباره . 38
 شـدهتمام یبهـا اقل قاتده ها طبقیموجود یابیارزش د. دربارهینکوجو ، پر شع  نیسود ب حذف ژهیو ها و بهیاز موجود هر گروه یابیارزش یمبان درباره . 39

 د.ینکوجو ز پر یبازار ن متیا قی
 د.ینک یابیو سربار، ارز می، دستمزد مستقهیمواد اول صیتخص یروشها ها را شاملیموجود یابیارزش یاربرد روشهاک ینواختکی . 40
 د.ینکوجو ، پر تمده و اختا ات نوسانات و درباره سهیمقا یجار سال یبرا شده ینیبشیپ و مبالغ گذشته سال مشابه ها را با اقامیموجود یاصل یهاگروه مبالغ . 41
 د.ینک سهی، مقاگذشته یرا با سالها یجار سال یهایموجود گردش نسبت . 42
 د.ینکوجو بازار، پر  متیق براسا  اقام نیا یابیو ارزش و ناباب گردش مک یهایموجود صیتشخ یروشها بارهدر . 43
 د.ینکوجو ر ها، پیاز موجود اقام نیا ردنک خارج یبرا الزم یاصاح یثبتها ، دربارهیاقام نیوجود چن در انبار و در صورت یامان وجود اقام درباره . 44
، اقـام گونـه نیا هکد یشو د و مطملنینکوجو ، پر گرانینزد د یا امانیگر ید یدر محلها شده ی، نگهداردر رهن یاالک یهایموجود در مورد هرگونه . 45

 .است شده گر ته حساب به یدرست به

 دادوستد( ر قابلبهادا و اوراق وابسته یتهاکشر )شامل هایگذارهیسرما
 د.ینک ، مطابقتیشیرا با تراز آزما و آن ا تیدر ترازنامه خیتار ها را بهیگذارهیز سرمایر صورت . 46
 د.ینکوجو ها، پر یگذارهیدر مورد سرما شده استفاده یحسابدار یهاهیرو درباره . 47
 د.ینک یابیآنها را ارز ا تیباز تیقابل به مربور مسلله و و هرگونهوجها، پر یگذارهیسرما شده ثبت ارزش درباره . 48
 د.ینک یابیها را ارزیگذارهیو درآمد سرما از  روش حاصل انیسود وز گر تن حساب به نحوه یدرست . 49
 د.ینکوجو ، پر مدت وتاهکو  بلند مدت ها بهیگذارهیسرما یبندطبقه یچگونگ درباره . 50

  کو استهال ثابت یهاییدارا
 د.ینک ، مطابقتیشیو با تراز آزما ا تیرا در انباشته کو استها شدهتمام یبها یحاو ثابت یهاییدارا جدول . 51
 د.ینک یابیها را ارزییدارا در ارزش یمیو دا تیبا اهم اهشک احتمال د. هرگونهینکوجو ، پر یجار از مخارج یاهیسرما ز مخارجیو تم کاستها یروشها درباره . 52
 تیریآنهـا، بـا مـد ینارگـذارکا یـ از  ـروش حاصـل انیـسود و ز گر تن حساب به یو چگونگ دوره یط شده ا  روختهیو  اضا ه ثابت یهاییدارا درباره . 53

 د.ینکوجو در حسابها، پر  تمعاما گونه نیا هیلک گفتگو و در مورد منظور شدن
 د.ینک سهی، مقاگذشته یرا با سالها یجار سال کاستها نهیوجو و هزها پر ییدارا کاستها ینرخها وروشها ینواختکی درباره . 54
 د.ینکوجو، پر ثابت یهاییدارا به نسبت ثالث اشخاص حقو  درباره . 55
 د.ینک رهکمذا تیری، با مدیمال یدر صورتها بلند مدت اجاره ی( قراردادهایحسابدار یاستانداردها )طبق درست ا کانع درباره . 56

 هاییر داراینامشهود و سا یهاییپرداختها، داراشیپ
 د.ینک رهکمذا تیریآنها، با مد ا تیباز تیقابل و درباره ا تیحسابها را در گونه نیا تیو ماه نوع یحاو یجدول . 57
 د.ینکوجو آنها، پر  کاستها یبرا مورد استفاده یحسابها و روشها گونهنیا ثبت یمبان درباره . 58
 د.ینک رهکمذا تیری، با مدتمده راتیمغا و درباره سهیمقا گذشته یسالها مشابه را با اقام مربور نهیهز یحسابها . 59
 د.ینک رهکمذا تیری، با مدمدتوتاهکو  بلندمدت حسابها به گونهنیا یبندقهطب درباره . 60

  یافتیدر التیتسه
 د.ینک ، مطابقتیشیو با تراز آزما ا تیرا در یا تیدر اتیتسه جدول . 61
در  الزم اصـاحات شـدن آنهـا و انجـام بـه نسـبت تیریمـد اقـدامات ،اسـت نشـده تیـمفاد قرارداد آنها رتا یاحتماال برخ هک یا تیدر اتیتسه درباره . 62

 د.ینکوجو ، پر یمال یصورتها
 د.ینک یابیارز اتیتسه آن مانده به را نسبت یا تیدر اتیتسه نهیهز بودن معقول . 63
 د.ینکوجو ، پر یا تیدر اتیتسه دار بودنقهیدر مورد وث . 64
 د.ینکوجو ، پر و بلندمدت مدتوتاهک به یا تیدر اتیتسه یبندطبقه ارهدرب . 65

  یتجار یحسابها و اسناد پرداختن
 د.ینکوجو ، پر یتجار یحسابها و اسناد پرداختن و ثبت ییشناسا یروشها درباره . 66
 د.ینک یابیو ارز ا تیدر تیری، از مدشده ینیبشیپ مبالغ به ا نسبتی گذشته یهادوره به نسبت یاسناد پرداختن حسابها و در مانده تمده نوسانات را درباره الزم حاتیتوض . 67
 د.یابی نانی، اطمیشیبا تراز آزما آن جمع د و از مطابقتینک ا تیرا در یز حسابها و اسناد پرداختنیر صورت . 68
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 یهایبـده د. نسـبتیـنک سـهی، مقاگذشـته دوره یهامزبور را بـا مانـده یهاوجو و مانده، پر ارانکبستان یتهایوضع ها با صورتندهما دادن قیتطب درباره . 69
 د.ینک سهی، مقاگذشته را با سال یجار سال یتجار

 د.ینک یابیرا ارز نشده ثبت تمده یهایوجود بده احتمال . 70
 د.ینکوجو ، پر وابسته ر اشخاصیو سا رانی، مدسهامداران به یبده مانده جداگانه یا شا یگچگون درباره . 71

 یاحتمال یهایو بده افتهی تحقق یهانهیاز هز یناش یهایبده
 د.ینک ، مطابقتیشیرا با تراز آزما آن و مانده ا تیرا در ا تهی تحقق یهانهیاز هز یناش یهایز بدهیر صورت . 72
 د.ینک سهی، مقاقبل سال مشابه یرا با حسابها مربور یهانهیهز تیبا اهم یهامانده . 73
 د.ینکوجو آنها، پر  یبندطبقه یو چگونگ قیمزبور، وثا طیشرا تیرتا زانی، مهیتسو طی، شرااقام گونه نیا در مورد مجوز ثبت . 74
 د.ینکوجو ، پر اقام گونه نیا نییتع یهاروش درباره . 75
 د.ینکوجو ، پر وتعهدات یاحتمال یهایبده دهندهلیکتش مبالغ تیو ماه نوع درباره . 76
، اقـام گونـه نیـوجـود ا صـورتد. در یـنکوجو، پر است نشده در حسابها ثبت هک یاحتمال یهایو بده ا تهی تحقق یهانهیاز هز یناش یهایبده درباره . 77

 د.ینک رهکمذا تیری، با مدیمال یآنها در صورتها یا شا ا لزومی رهیذخ نیتام ضرورت درباره

 اتهایر مالیبردرآمد و سا اتیمال
باشـد، از  داشـته یدگیواحـد مـورد رسـ یپرداختنـ اتیـمال بر یتیتواند اثر با اهمیم هک، شده صیتشخ اتیمال به اتتراض ، شاملیدادیرو هرگونه درباره . 78

 د.ینکوجو پر  تیریمد
 د.ینک یابی، ارزآن یدرآمدها به را با توجه یدگیبردرآمد واحد مورد رس اتیمال . 79
 د.ینکوجو پر  تیری، از مداز آن قبل یو سالها یدگیمورد رس سال ی، برایدگیبردرآمد واحد مورد رس اتیمال رهیذخ تیفاک درباره . 80

 ترازنامه خیاز تار پس یدادهایرو
 د.ینک سهی، مقاگذشته یهادوره یمال یا صورتهای یمورد بررس یمال یو با صورتها ا تیدر تیریرا از مد یادوره انیم یمال یصورتها نیآخر . 81
 د:ینکوجو ر، پر یموارد ز ژهیو دارد و به یمورد بررس یمال یبر صورتها یتیآثار با اهم هک ترازنامه خیاز تار پس یدادهایرو درباره . 82

 .ترازنامه خیاز تار پس جاد شدهیا ا ابهامی تیتعهد با اهم هرگونه الف ـ
 وجو.پر  خیتا تار گردش در هیا سرمای بلندمدت یهای، بدههیدر سرما ماحظه ر قابلییتغ هرگونه ـ   ب
ا ا شا در ی یمال یصورتها لیتعد ضرورت بارهنیوجو. دراپر  خیو تار ترازنامه خیتار نیب یزمان دوره یط شده انجام یرتادیی لیتعد هرگونه ـ   پ

 د.ینک یابیز ارزیآنها را ن

 د.ینک و مطالعه ا تی، درترازنامه خیاز تار پس دوره یرا برا مربور یهاتهیمکو  رهیمد اتی، هیتموم مجامع صورتجلسات . 83

  یحقوق یدعاو
 د.ینک ی، بررسیمال یوجو و آثار آنها را بر صورتها، پر یدگیواحد مورد رس هیتل طرح ا در شرفیو  انیدر جر یحقوق یدتوا هرگونه درباره . 84

  هیسرما صاحبان حقوق
 و آن ا تی، دروسود سهام هیسرما اهشکا ی شیا زا را، شامل هیسرما صاحبان حقو  دهندهلیکتش یحسابها به مربور شدهانجام یثبتها هیلکز یر صورت . 85

 د.ینک یابیرا ارز
 د.ینکوجو ، پر هیسرما صاحبان حقو  دهندهلیکتش یسابهار حیا سایها( )اندوخته سود انباشته عیدر توز تیمحدود وجود هرگونه درباره . 86

  اتیعمل
 د.ینک رهکمذا تیری، با مدتمده راتیمغا و درباره سهی، مقایجار دوره یبرا شده ینیبشیپ و مبالغ گذشته مشابه یهادوره جیرا با نتا اتیتمل جینتا . 87
 د.ینک رهکمذا تیری، با مدمربور یهادر دوره تمده یهانهی روشها و هز گر تن حساب و به ییشناسا یچگونگ درباره . 88
 د.یقرار ده را مورد توجه یرتادیوی ر مترقبهیی اقام . 89
 بـه مزبـور را بـا توجـه ارتباطـات بـودن ی، و منطقـرهکمـذا تیریآنهـا بـا مـد د، دربارهیقرار ده درآمد را مورد توجه یحسابها به مربور اقام نیب ارتبار . 90

 د.ینک یابی، ارزدر دستر  ر اطاتاتیو سا گذشته یهادر دوره مشابه ارتباطات
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 3 وستیپ

 یمال یصورتها یاجمال یاستاندارد بررس گزارش نمونه
 

  مستقل حسابرس یاجمال یبررس گزارش

 :به 
 

 یادداشتهایبا  مزبور همراه خیتار به یمنته یمال سال یبرا نقد آن وجوه انیو جر انیسود و ز یو صورتها 13××ور یشهر 31 خیدر تار نمونه تکشر ترازنامه
 رهیمداتیبا ه یمال یصورتها تی. مسلولاست قرار گر ته موسسه نیا یاجمال ی، مورد بررسد شدهییو تا هیته رهیمداتیه توسط هک وستیتا ... پ 1 یحیتوض
 . ، استشده انجام یاجمال یبررس مزبور براسا  یمال یصورتها درباره ، صدور گزارشموسسه نیا تیو مسلول تکشر
 یاجمال یبررس یو اجرا یزیربرنامه ماستاندارد مزبور مستلز تی. رتااست گر ته انجام“ یمال یصورتها یاجمال یبررس”استاندارد  براسا  موسسه نیا یاجمال یبررس
و  تکشر نانکارکوجو از پر  ، اساساً شاملیاجمال ید. بررسیآ به دستمحدود  ینانی، اطمیمال یدر صورتها تیبااهم فیتحر از نبود هر گونه هک است یاگونه به
 هدف هک است یحسابرس یبر استانداردها منطبق یهایدگیمحدودتر از رس بمرات  یاجمال یبررس . دامنهاست یمال اطاتات به نسبت یلیتحل یروشها یریارگکب

 ند.کیماظهار ن یانظر حر ه نیز چنین موسسه نیرو، انیو از ا واحد است مجموته کی تنوان به یمال یصورتها درباره یا، اظهارنظر حر هآن
 ، طبقتیبااهم یهاجنبه مامتدر باال، از  ادشدهی یمال یصورتها مطلوب ارائه از تدم یکحا هک یموارد به موسسه نی، اشده انجام یاجمال یبررس براسا 

 .است ردهکباشد، برخورد ن یحسابدار یاستانداردها

 ... نمونه یحسابرس موسسه          خیتار

 

 

 4 وستیپ

 یمال یصورتها یاجمال یبررس شده لیتعد یاز گزارشها ییهانمونه

 یحسابدار یاز استانداردها انحراف لیدل ، بهنظر مشروط
 

  مستقل حسابرس یاجمال یبررس گزارش

 :به
 

 یادداشتهایبا  مزبور همراه خیتار به یمنته یمال سال یبرا نقد آن وجوه انیجر و انیسود و ز یو صورتها 13××ور یشهر 31 خیدر تار نمونه تکشر ترازنامه
و  تکشر رهیمداتی، با هیمال یصورتها تی. مسلولاست قرار گر ته موسسه نیا یاجمال ی، مورد بررسدشدهییوتا هیته رهیمداتیه توسط هکتا ...  1 یحیتوض
 .، استشده انجام یاجمال یبررس مزبور براسا  یمال یصورتها درباره ، صدور گزارشسسهمو نیا تیمسلول
 یاجمال یبررس یو اجرا یزیربرنامه ماستاندارد مزبور مستلز تی. رتااست گر ته انجام“ یمال یصورتها یاجمال یبررس”استاندارد  براسا  موسسه نیا یاجمال یبررس
و  تکشر نناکارکوجو از پر  ، اساساً شاملیاجمال ید. بررسیآ به دستمحدود  ینانی، اطمیمال یدر صورتها تیبا اهم فیتحر از نبود هر گونه هک است یاگونه به
 هدف هک است یحسابرس یبر استانداردها منطبق یهایدگیرسمحدودتر از  بمرات  یاجمال یبررس . دامنهاست یمال اطاتات به نسبت یلیتحل یروشها یریارگکب

 ند.کیاظهار نم یانظر حر ه نیز چنین موسسه نیرو، انیو از ا واحد است مجموته کی تنوان به یمال یصورتها درباره یا، اظهارنظر حر هآن
 نیا توسط هک تیریمد . محاسباتبازار آنهاست از ارزش شیب هک شده سکمنع یمال یدر صورتها شده تمام یهاب به تکشر یاالکمواد و  ی، موجودتیریاظهار مد بنا به

اال کمواد و  یوجود، میحسابدار یاستانداردها تیبازار، در رتا و ارزش شدهتمام یبها اقل قاتده اتمال دهد در صورتیم ، نشاناست شده یاجمال یز بررسین موسسه
 .ا تییم اهشک الیر ونیلی... م ، مبلغو سود خالص الیر ونیلی... م مبلغ

ال از در با اد شدهی یمال یصورتها مطلوب ارائه از تدم یکحا هک یموارد به موسسه نیدر باال، ا آثار مورد مشروح یاستثنا ، بهشده انجام یاجمال یبررس براسا 
 . است ردهکباشد، برخورد ن یحسابدار یاستانداردها ، طبقتیبااهم یهاجنبه تمام

 

 ... نمونه یحسابرس موسسه          خیتار

 (ینشان ی)حاو یحسابرس موسسه سربرگ

 (ینشان ی)حاو یحسابرس موسسه سربرگ
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 یحسابدار یاز استانداردها انحراف لیدل نظر مردود، به
 

  مستقل حسابرس یاجمال یبررس گزارش

 :به 
 

 یادداشتهایبا  مزبور همراه خیتار به یمنته یمال سال یبرا نقد آن وجوه انیو جر انیسود و ز یو صورتها 13××ور یشهر 31 خیدر تار هنمون تکشر ترازنامه
 تکشر رهیمداتی، با هیمال یرتهاصو تی. مسلولاست قرار گر ته موسسه نیا یاجمال ی، مورد بررسدشدهییو تا هیته رهیمداتیه توسط هکتا ...  1 یحیتوض

 .، استشده انجام یاجمال یبررس براسا  یمال یصورتها درباره ، صدور گزارشموسسه نیا تیو مسلول
 یاجمال یبررس یو اجرا یزیربرنامه ستلزماستاندارد مزبور م تی. رتااست گر ته انجام“ یمال یصورتها یاجمال یبررس”استاندارد  براسا  موسسه نیا یاجمال یبررس
و  تکشر نانکارکوجو از پر  ، اساساً شاملیاجمالید. بررسیآ به دستمحدود  ینانی، اطمیمال یدر صورتها تیبا اهم فیتحر از نبود هر گونه هک است یاگونه به
 هدف هک است یحسابرس یبر استانداردها منطبق یهایدگیمحدودتر از رس بمرات  یاجمال یبررس . دامنهتاس یمال اطاتات به نسبت یلیتحل یروشها یریارگکب

 ند.کیاظهار نم یانظر حر ه نیز چنین موسسه نیرو، انیو ازا واحد است مجموته کی تنوان به یمال یصورتها درباره یا، اظهارنظر حر هآن
 یهاییدارا کیتمل شرر به از قرارداد اجاره یآثار ناش نمونه تک، شراست شده حیتشر یمال یصورتها همراه××  شماره یحیتوض ادداشتیدر  هک گونههمان
 معادل ثابت یهاییشد، دارایم گر ته سابح به یحسابدار یاستانداردها تیآثار در رتا نیا . چنانچهاست ردهکمنظور ن وستیپ یمال یخود را در صورتها ثابت
 ونیلی... م مبلغ ز معادلین سال و سود خالص الیر ونیلی... م مبلغ معادل و سود انباشته شیا زا الیر ونیلیم ... مبلغ معادل بلند مدت یهایو بده الیر ونیلی... م مبلغ
 . ا تییم اهشک الیر

 31 خیدر تار نمونه تکشر یمال تی، وضعیمورد بررس یمال یدر بند باال، صورتها مندرج موضوع یآثار اساس لیدل ، بهشده انجام یاجمال یبررس براسا 
 دهد.ینم نشان نحو مطلوب به یبدارحسا یاستانداردها مزبور طبق خیتار به یمنته یمال سال یرا برا نقد آن وجوه انیو جر اتیتمل جیو نتا 13××ور یشهر

 
 ... نمونه یحسابرس موسسه          خیتار

 

 

 (ینشان ی)حاو یحسابرس موسسه سربرگ


