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  مستقل ه گزارش حسابرسدستورالعمل تهیه و ارائ

  ای دوره مالی میان اجمالی صورتهای  مورد بررسی در

  مقدمه

 مسـتقل   حسـابرس دف این دستورالعمل، ایجاد هماهنگی در نحوه تهیه و ارائـه گـزارش   ه .1
 واحـد  مسـتقل توسـط حسـابرس   ( ای دوره  مالی میـان   صورتهای اجمالی  بررسیمورد   در

اطالعـات   اجمالی  بررسی“ تحت عنوان 2410 اجمالی  بررسیبه استاندارد   توجه  ، با)تجاری
چنانچـه در عمـل بـه    . اسـت  ”تجـاری   واحـد  مسـتقل   حسابرستوسط  ای دوره  میانمالی 

بینی نشده است، موارد باید  حل آن در این دستورالعمل پیش  موضوعاتی برخورد شود که راه
 اجمـالی   بررسـی به اینکـه    ضمناً، نظر. منعکس شود جامعه انداردهایو است فنی کارگروهبه 

ای، در حیطه وظایف بـازرس قـانونی نیسـت، بنـابراین گـزارش       دوره  مالی میان  صورتهای
موارد تقلب و اشتباه و عـدم  . شود صادر می ”مستقل  حسابرسگزارش “عنوان   تنها با مربوط

شـود براسـاس اسـتانداردهای     کشـف مـی   اجمالی  بررسیرعایت قوانین و مقررات که در 
  .گردد درج می اجمالی  بررسی، در گزارش 250و  240حسابرسی شماره 

مـالی    صـورتهای  اجمـالی   بررسـی  عـالوه بـر  توان  الزم به ذکر است این دستورالعمل را می
در خصـوص بررسـی    با اعمال تغییرات الزم، )مالی ساالنه  جمله صورتهای  از( ای دوره  میان

  .کار برد  به نیز ایر اطالعات مالیاجمالی س

تـدوین   ،)با اعمال اندک تغییرات( دستورالعمل سازمان حسابرسی رمبنایاین دستورالعمل، ب .2
  . شده است

در صورتی که حسابرسی غیر از حسابرس واحد تجاری، بررسی اجمالی صورتهای مالی را  .3
  . مراجعه شود 2400بایست به استاندارد بررسی اجمالی  میدر این خصوص انجام دهد 

  اجمالی بررسی تعدیل نشدهگزارش 
  :شرح مندرج در صفحه بعد است  به تعدیل نشدهنمونه گزارش   . 2
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  گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
  مدیره تئبه هی

  ......................................... ∗شرکت
  مقدمه

تهای سود و زیان، سود و زیان جـامع و  و صور 13××ماه ... در تاریخ  ..... ترازنامه شرکت  -  1
ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشـتهای  ... ی یانآن برای دوره م نقد وجوهجریان 

/ موسسه این اجمالی بررسی، مورد پیوست...  تا 1 )گزیده یادداشتهای توضیحی( توضیحی
. مدیره شرکت است  تئهی باای  دوره  مالی میان  مسئولیت صورتهای. قرار گرفته است اینجانب

مـالی یادشـده براسـاس      گیری دربـاره صـورتهای   نتیجه بیان، اینجانب/ موسسهمسئولیت این 
   .است شده  انجام اجمالی  بررسی

 اجمالی بررسیدامنه 

 شـده   انجـام ، 2410 اجمـالی   بررسیاستاندارد  براساس اینجانب/ موسسهاین  اجمالی  بررسی  -  2
ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسـئولین امـور    دوره ات مالی میاناطالع اجمالی  بررسی. است

دامنه . است اجمالی  بررسیمالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای 
نتیجـه، ایـن     مـالی اسـت و در    محدودتر از حسابرسـی صـورتهای   مراتب  به اجمالی  بررسی
مه موضوعات مهمی که معمـوالً در حسابرسـی   تواند اطمینان یابد از ه نمی اینجانب/ موسسه

  .کند رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی  این  شود و از قابل شناسایی است، آگاه می

  گیری نتیجه
از عـدم ارائـه     به مواردی که حاکی اینجانب/ موسسه، این شده  انجام اجمالی  بررسیبراساس   -  3

بااهمیت، طبق اسـتانداردهای حسـابداری    های جنبه تمام  ازمالی یاد شده ،   مطلوب صورتهای
  .باشد، برخورد نکرده است

  

 

 .گزارش طبق اساسنامه درج شود نام واحد مورد ∗
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  ترتیب درج مطالب
  :شرح زیر است  مالی به  صورتهای اجمالی  بررسیترتیب درج مطالب در گزارش   . 3

  عنوان  .الف

  مخاطب  .  ب

  بند مقدمه  .  ج

  اجمالی  بررسیبند دامنه   .  د

  گیری مبانی نتیجه )های(بند  .  ه

  گیری بند نتیجه  .  و

  ابهام بااهمیت) های(بند  .  ز

  تأکید بر مطلب خاص )های(بند  .  ح

  مواردسایر ) های(بند  .  ط

  تاریخ گزارش  .  ی

  نام و امضاء  .  ک

  نشانی  .  ل
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  بند مقدمه
  :از  ترتیب عبارت است  گیرد به موضوعاتی که در تنظیم این بند مدنظر قرار می  . 4

مـالی بـرای آن    ای کـه صـورتهای   همالی و تاریخ و دور مشخص کردن صورتهای  .الف
  .شده است تهیه

  .حسابرسمدیره واحد مورد بررسی و مسئولیت  تئهیمشخص کردن مسئولیت   .  ب

  بند دامنه بررسی
 محدودیت وجود ندارد، بند دامنه بررسی، طبـق بنـد   اجمالی  بررسیدر مواردی که در انجام   . 5

صورت وجود محدودیت   شود؛ اما در درج می اجمالی  بررسی مربوط در گزارش تعدیل نشده
به ابتدای ” .......) های(مندرج در بند) های(محدودیت  استثنای  به“، عبارت اجمالی  بررسیدر 

  .شود این بند اضافه می

  گیری مبانی نتیجه )های(بند
گیـری در   از بند نتیجـه   اما قبل اجمالی  بررسیگیری که بعد از بند دامنه  مبانی نتیجه) های(بند  . 6

  :گردد شرح زیر تفکیک می  شود، حسب مورد به سه گروه به درج می اجمالی  بررسیگزارش 

  .موارد انحراف از استانداردهای حسابداری  .الف

  .اجمالی  بررسیموارد محدودیت در دامنه    .ب

  .اساسی موارد ابهام     .ج
  

ع بایـد در  مـالی موضـو  صورت امکان آثـار    در کلیه موارد الف، ب و ج، دالیل اصلی و در
  .گیری به روشنی توصیف شود مبانی نتیجه) های(بند
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بدین صورت است که ابتدا  اجمالی  بررسیگیری در گزارش  مبانی نتیجه) های(نحوه درج بند  . 7
مـالی ارتبـاط دارد،     توضیحی که موضوع آن به سرفصلهای متعددی در صـورتهای ) های(بند

مـالی ارائـه     سرفصلهای مندرج در صـورتهای ترتیب   درج و سپس سایر بندهای توضیحی به
  .شود می

  گیری بند نتیجه
گیـری نسـبت بـه     نوع نتیجه. شود گیری درج می گیری، بند نتیجه مبانی نتیجه )های(از بند  پس  . 8

مالی مورد بررسی با درنظر گرفتن ماهیت و اهمیـت مـوارد مطروحـه در بنـدهای       صورتهای
  :شود تعیین می زیرتوضیحی، طبق جدول 

  

 
 میزان اهمیت

  ماهیت موضوع

 
  1 اساسی  بااهمیت ولی غیراساسی

ـتانداردهای   ــراف از اسـ انح
  حسابداری

  مردود  ]”...آثار/ اثر استثنای به“با عبارت [مشروط 

ــه   ــدودیت در دامنــ محــ
  اجمالی  بررسی

آثار تعـدیالتی  / اثر استثنای  به“با عبارت [مشروط 
 )هـای (  که احتماالً درصـورت نبـود محـدودیت   

  ].”یافت ضرورت می)... های(مندرج در بند

  گیری عدم امکان نتیجه

  گیری عدم امکان نتیجه  غیر مشروط  2ابهام

 

گیری چنان بااهمیت و فراگیر باشد کـه   مبانی نتیجه) های(وضعیتی است که آثار بند” اساسی“از واژه  منظور  .1
  .را غیرممکن کند گیری نسبت به آن مالی را مخدوش یا نتیجه مطلوبیت صورتهای

عنـوان انحـراف از اسـتانداردهای حسـابداری      نحو کافی افشا نشده باشد، با آن به چنانچه موضوع ابهام به  .2
رابطه با ماهیت ابهام یا نحوه افشای آن  همچنین در صورتی که گردآوری شواهد کافی در. شود برخورد می

اجمـالی برخـورد    صورت محدودیت در دامنه بررسی ای میسر نباشد، با آن به دوره مالی میان در صورتهای
 .خواهد شد
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از موارد انحراف از استانداردهای حسـابداری و یـا محـدودیت در دامنـه       چنانچه آثار ناشی  .9
، امـا  هبـود ای بااهمیـت   دوره  مالی میان  ، به تنهایی یا در مجموع بر صورتهایاجمالی  بررسی

 :شرح زیر است  ، مشروط و متن آن بهحسابرسگیری  اساسی نباشد، نوع نتیجه
  

  گیری مشروط نتیجه
و )... هـای (اسـتثنای آثـار مـوارد منـدرج در بنـد      شده، به انجام اجمالی بررسیبراساس 

صـورت نبـود محـدودیتهای منـدرج در      استثنای آثار تعدیالتی که احتماالً در همچنین به
از عـدم ارائـه    به موردی کـه حـاکی   اینجانب/ موسسهیافت، این  ضرورت می... )های(بند

های بااهمیت، طبق استانداردهای حسـابداری   تمام جنبه مالی یادشده، از مطلوب صورتهای
  .باشد، برخورد نکرده است

  

آنها  از موارد انحراف از استانداردهای حسابداری به تنهایی یا تعدادی از  در شرایطی که یکی  .10
گیری مشـروط   که بیان نتیجه  نحوی  مالی باشد به  در مجموع دارای اثرات اساسی بر صورتهای

ای کافی افشـا کنـد،    گونه  ای را به دوره  کننده یا ناقص اطالعات مالی میان نتواند ماهیت گمراه
  :شرح زیر است  ، مردود و متن آن بهرسحسابگیری  نوع نتیجه

  

  گیری مردود نتیجه
، )... های(مندرج در بند) موارد(دلیل آثار اساسی مورد   ، بههانجام شد اجمالی  رسیبربراساس 
و نتـایج عملیـات و جریـان    ... در تـاریخ ...... ، وضعیت مالی شرکتیاد شدهمالی   صورتهای

ماهـه منتهـی بـه تـاریخ مزبـور، طبـق اسـتانداردهای        ...... ی یانرا برای دوره م  نقد آن  وجوه
  .دهد نحو مطلوب نشان نمی  حسابداری، به
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اساسـی مواجـه شـود    ) هـای ( بـا محـدودیت   اجمـالی   بررسیدر  حسابرسدر شرایطی که   .11
ای فراهم نگردد، مـتن بنـد    دوره  مالی میان  گیری نسبت به صورتهای که امکان نتیجه  نحوی  به

  :شرح زیر است  گیری به نتیجه
  

  گیری عدم امکان نتیجه
) هـای (دلیل اساسی بودن آثـار احتمـالی محـدودیت     شده، به انجام اجمالی  بررسیبراساس 

نتوانسته است شـواهد کـافی و مناسـب بـرای      اینجانب/ موسسه، این .....)های(مندرج در بند
  .پذیر نیست مالی یادشده، امکان  گیری نسبت به صورتهای کسب کند، بنابراین نتیجه گیری نتیجه

  

شده و   از افشا  اعم(تنهایی یا تعدادی از آنها در مجموع   از موارد ابهام به  در شرایطی که یکی  .12
ای کـه   گونـه   مالی مورد بررسی باشـد، بـه    دارای اثرات احتمالی اساسی بر صورتهای) نشده
 گیـری  یجـه پذیر نباشـد، مـتن بنـد نت    ای امکان دوره  مالی میان  به صورتهای  گیری نسبت نتیجه

  :است زیرشرح   به
  

  گیری عدم امکان نتیجه
از رفـع ابهـام     نامشخص بودن پیامـدهای ناشـی  دلیل   ، بههانجام شد اجمالی  بررسیساس برا
نتیجـه عـدم امکـان تعیـین آثـار آن بـر         ، و در)..........های(اساسی مندرج در بند) ابهامات(

  .پذیر نیست مالی یادشده، امکان  به صورتهای  نسبت گیری ای، نتیجه دوره  مالی میان  صورتهای
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بنـد   مـتن  ی که محدودیت در دامنه بررسی و ابهام اساسی تواماً وجود داشته باشـد، در موارد  .13
 :است زیرشرح   به گیری نتیجه

  

  گیری عدم امکان نتیجه
) هـای ( دلیل اساسی بودن آثـار احتمـالی محـدودیت     شده، به  انجام اجمالی  بررسیبراساس 

افی و مناسب گردیده اسـت و نیـز   دستیابی به شواهد ک  که مانع از) ........ های(مندرج در بند
)....... های(اساسی مندرج در بند) ابهامات(از رفع ابهام   دلیل نامشخص بودن پیامدهای ناشی به

گیـری نسـبت بـه     ای، نتیجه دوره  مالی میان  نتیجه عدم امکان تعیین آثار آن بر صورتهای  و در
  .پذیر نیست مالی یادشده، امکان  صورتهای

 

  ااهمیتابهام ب) های(بند
صورت وجود ابهام بااهمیت شامل ابهام درباره تداوم فعالیت، که رفع آن بـه رویـدادهای     در  .14

مالی را تحت تأثیر قرار دهد، چنانچـه موضـوع در     آتی بستگی دارد و ممکن است صورتهای
  تواند بـا افـزودن بنـد ابهـام بااهمیـت تحـت عنـوان        یادداشتها افشا شده باشد، حسابرس می

  .گیری، گزارش خود را تعدیل کند بعد از بند نتیجه” ابهام موارد“

  تأکید بر مطلب خاص )های(بند
کنندگان به برخی اقـالم و اطالعـات منـدرج در     توجه بیشتر استفاده  صورت نیاز به جلب  در  .15

صـورت    و نیز در) برای مثال معامالت عمده با اشخاص وابسته(ای  دوره  مالی میان  صورتهای
تواند بـا افـزودن    ، حسابرس میاجمالی  بررسیمات خاص قانونی برای گزارشگری وجود الزا

 ،”بر مطلب خـاص  تأکیدموارد “تحت عنوان  گیری از بند نتیجه  بند تأکید بر مطلب خاص پس
  .گزارش خود را تعدیل کند
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  سایرموارد
طالعات مربـوط  اقالم وا کنندگان به برخی همچنین درصورت نیاز به جلب توجه بیشتر استفاده  .16

برای مثال موارد تقلب وعدم رعایت قوانین ومقررات کشف ( ای  به صورتهای مالی میان دوره
، )شده درجریان بررسی اجمالی، مشروط براینکه دربندهای توضیحی قبلی مطرح نشده باشـد 

گـزارش  ) ”سایر الزامات گزارشـگری “برای مثال تحت ( حسابرس می تواند با افزودن بندی 
  .ا تعدیل کندخود ر

  گذاری گزارش تاریخ
، تاریخ آخرین روز اجرای عملیـات بررسـی اسـت کـه بایـد      اجمالی  بررسیتاریخ گزارش   .17

  :ترتیب در گزارش درج شود بدین

طور کامل و با ذکر روز، مـاه و سـال در خاتمـه آخـرین بنـد        تاریخ گزارش باید به  .الف
” نـام حسـابرس  / حسابرسـی  سهموس “گزارش و در سمت راست، هم سطر با عبارت 

  .درج شود

  .به حروف نوشته شود و ماه روز و سال به عدد،  .  ب

مـالی    نباید پیش از تاریخی باشـد کـه صـورتهای    اجمالی  بررسیتاریخ گزارش  ،در هر حال
  .شود ای توسط مدیریت واحد مورد رسیدگی تأیید و امضا می دوره  میان

  طالبسایر م
  .گذاری شود ترتیب شماره  باید از ابتدا به مالیاج  بررسیبندهای گزارش   .18

مالی شـرکت مـورد بررسـی      باید جدا از صفحات صورتهای اجمالی  بررسیصفحات گزارش   .19
تایـپ   حسـابرس /حسابرسـی  موسسـه دار  گذاری و نخستین صفحه آن بر روی کاغذ آرم شماره
گوشه سمت راسـت  در  مندرج در صفحه بعدمورد صفحات بعدی الزم است عبارت   در. شود

  :باالی کلیه صفحات تایپ شود
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  نام حسابرس/حسابرسی موسسه
  اجمالی  بررسیگزارش 

  مستقل  حسابرس اجمالی  بررسیگزارش 

  .............................................شرکت 
  

بــدیهی اســت کلیــه صــفحات بایــد بــه مهــر 

  .ممهور شود   مخصوص

 

عه جاممصوب  ای رفهامضای گزارشهای ح مقرراتطبق  اجمالی  بررسینحوه امضای گزارش   .20
  .است حسابداران رسمی

  موارد خاص
توسـط   ای دوره  میـان نقـد    جریان وجوه  در مواردی که صورت .نقد  جریان وجوه  عدم ارائه صورت  .21

ای ارائه شـده   دوره  مالی میان  واحد مورد بررسی تهیه و ارائه نشود، در بند مقدمه، تنها به صورتهای
  :شود یک بند توضیحی در گزارش درج می عنوان  به زیراشاره و عبارت  اجمالی  بررسیبرای 

  

طبـق اسـتانداردهای   . نقد برای دوره مورد بررسی ارائه نشده اسـت  جریان وجوه صورت
از فعالیتهـای مختلـف    نقـد ناشـی   حسابداری، ارائه چنین صورتی که در آن جریان وجوه

  .شود، ضروری است طور خالصه نشان داده می به
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 :شود شرح زیر ارائه می  گیری غالباً به تیجههمچنین بند ن

  گیری مشروط نتیجه
نقـد    جریان وجـوه   استثنای این مطلب که نبود صورت  شده، به  انجام اجمالی  بررسیبراساس 

استثنای آثار موارد مندرج   به ارائه ناقص اطالعات منجر شده است و نیز به........) موضوع بند(
صـورت نبـود     استثنای آثـار تعـدیالتی کـه احتمـاالً در      چنین بهو هم .............)های(در بند

به مواردی که  اینجانب/ موسسهیافت، این  ضرورت می).........های(محدودیتهای مندرج در بند
هـای بااهمیـت، طبـق     تمـام جنبـه    ، ازمـالی یادشـده    از عدم ارائه مطلوب صورتهای  حاکی

  .ستبرخورد نکرده ا ،استانداردهای حسابداری باشد

گیریهای مشروط کاربرد دارد و در سـایر   مورد نتیجه  در باالشایان ذکر است، نمونه مندرج در 
  .شود موارد، عبارات حسب مورد تعدیل می

چنانچه اهمیت آثار موارد انحراف از استانداردهای حسابداری، محدودیت  .گیری متفاوت نتیجه  .22
متفاوت باشد، در ایـن صـورت ممکـن     مالی یک از صورتهای  در دامنه بررسی و ابهام بر هر

  .مالی ضرورت یابد  گیری متفاوت نسبت به هریک از صورتهای است نتیجه

از   از خاتمه اجرای عملیـات بررسـی امـا قبـل      افتد که پس گاه اتفاق می .گذاری دوگانه تاریخ  .23
ـ      مـالی بـه    صدور گزارش، رویدادی واقع شود که بر صـورتهای  . اردذنحـوی عمـده اثـر گ

صورت آگاهی از وقوع چنین رویدادی، با آن به نحوی   مسئولیت دارد که در مستقل  حسابرس
آن رویداد خاص و  اجمالی  بررسیاز روشهای برخورد با موضوع،   یکی. مناسب برخورد کند

ای از  نمونـه . گذاری دوگانه توسـط حسـابرس اسـت    طریق تاریخ  انعکاس این نحوه عمل از
  :است زیرشرح   گذاری دوگانه به  تاریخ

  13××آبان ماه  14
  که.............. استثنای بند   به

  ماه  آبان 28تاریخ آن، 
  .است 13××


