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 تماس بگیرید. 1177-547-7825اگر سوالی داشتید با شماره 

 .شود اکنترل داخلی به گونه ای مؤثر طراحی و اجرمبتنی بر ریسک زمانی مؤثراست که  استفاده از حسابرسی -7

برآورد ریسک عدم کشف برای ادعاهای  هدف حسابرس مستقل از اقدام برآورد ریسک کنترل عبارتنداز: -8

 (17.)سراسری لیمندرج در صورتهای ما

با مانده صفر در تاریخ ترازنامه نیز ممکن است تأییدیه ارسال شود در حالی که در حسابهای پرداختنی برای  -3

 طور نیست.اینحسابهای دریافتنی مورد 

أییدیه به از رسیدن تاز بهترین دلیل برای ضعف استفاده از تأییدیه منفی حسابهای دریافتنی این است که  -4

 .ینان وجود نداردبدهکاران اطم

 است. ت نشدههای ثبکشف بدهیتاریخ ترازنامه برای بستانکاران بامانده صفردررسال تأییدیهاازحسابرسانهدف -7

لیلی روش تحای( حسابرسان عمدتا از )حسابرسی صورتهای مالی میان دورهدر بررسی اجمالی صورتهای مالی  -6

 کنند.استفاده می کافی و قابل قبول به منظور کسب شواهد وجوپرسو 

چنانچه از نظر حسابرس مستقل واحد تجاری مورد رسیدگی قادر به تداوم فعالیت نباشد اما صورتهای مالی  -5

صادر  مردود یا به دلیل عدم توافق نظر مشروطبر مبنای فرض تداوم فعالیت تهیه شده باشد آنگاه حسابرس 

 (14و سراسری  18کند.)مدرسان می

 :ای اشاره نماید مگربه اطالعات مقایسهدرگزارش خود  نباید حسابرس مستقل -2

 :در مواردی که صورتهای مالی دوره گذشته توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده باشد الف. 

 :در مواردی که صورتهای مالی دوره گذشته حسابرسی نگردیده باشد. ب 

 :عدم ی نظر مشروطمالی دوره گذشته حاودر مواردی که گزارش حسابرسی نسبت به صورتهای  ج ،

زارش گردیده هنوز رفع نشده یا نظر مردود بوده و نظر مردود بوده و موضوعی که باعث تعدیل گ اظهارنظر

 مطلب خاص اشاره کند. بر تواند به آن در بند تأکیدا اگر رفع هم شده باشد حسابرس میو ی است

ال متفاوت بودن احتموابسته رسیدگی کنند  با اشخاصبهترین دلیل برای اینکه حسابرسان موظفند به معامالت  -1

 .محتوای معامالت با شکل آنهاست
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مشارکت فعال مدیر یا و  هاآزمون اثبات ماندهو  تأییدیه خواهیدر حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک  -71

 بیشترین اهمیت را دارد. صاحب سرمایه در امور اساسی حسابداری

 حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده ضروری باشد واحد مورداگر اصالح سایر اطالعات مندرج در گزارش  -77

 ئه کند.مطلب خاص ارابرکیدیک بند توضیحی تأموضوع را درحسابرس بایدکندرسیدگی از انجام آن خودداری

است  تواند از کار حسابری دیگر استفاده کند و نیز نتوانستهس اصلی به این نتیجه برسد که نمیچنانچه حسابر -78

 .به دلیل محدودیت در رسیدگی عدم اظهارنظر ارائه کندبه حد کفایت اجرا کند باید  افی را روشهای اض

را  دنکامل بودر حسابرسی حسابهای پرداختنی روشهای حسابرسی به احتمال بیشتر از ادعاهای مدیریت  -73

 کند.ارزیابی می

 به رو می سازد.مدیریت را با ابهام رو کامل بودنهمواره ادعای  وابستهمعامله با اشخاص  -74

 ند اظهارنظربابندتأکید برمطلب خاص پس ازب مقبولافشا شده باشد                                                                                         

 مشروطافشا نشده باشد      بااهمیت باشد                                                          

 تداوم فعالیت:ابهام ناشی از -77

 عدم اظهارنظرچه افشا شود و چه افشا نشود   بااهمیت اساسی باشد                                                       

 

مجوز رویداد مزبور را به مصوبات هیأت ، حسابرس باید سیدگی به اعطای اختیار خرید سهامدر آزمونهای ر -76

 .بی کندردیامدیره 

 ارائه خواهد کرد. اظهارنظرمردودحسابرس اظهارنظرهم زمان وجود داشته باشدعدموهرگاه شرایط مردود بودن -75

 شامل موارد زیر می باشد: ابهام درباره تداوم فعالیت  -72

 نقض مفاد قراردادهای وام جریان منفی وجوه نقد حاصل از عملیات                    ب: الف:

 تعطیلی فعالیتها و وجود دعاوی دادگاهی ی نامساعد                                               د:نسبتهای مال ج:

 ت.اس اثبات ارزشیابیبرای  روش سندرسیشود و استفاده میروش ردیابی از  اثبات کامل بودن برای -71

و به  از نوع محدود رسیدگی مثل حسابرسی مالی نمی باشد لذا اطمینان کسب شده سطح اجمالی بررسی در -81

 در گزارش بیان گردد. صریحبه صورت  اطمینان محدودباشد ولی باید دقت کرد که میزان رسیدگی می
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 ایدبشود حسابرس اصلی ی توسط حسابرسان دیگر حسابرسی میدر مواردی که اجزای واحد مورد رسیدگ -87

 (14)سراسری گزارش خود را تنها با مسئولیت خود صادر کند.

 گزارش های حسابرسی: مهم نکات 

 میزان اهمیت             کم اهمیت با اهمیت ولی غیر اساسی با اهمیت اساسی

 ماهیت موضوع

 مردود
 انحراف از استاندارد )عدم توافق( مقبول مشروط

 عدم اظهارنظر
 انحراف از دامنه رسیدگی )محدودیت( مقبول مشروط

 عدم اظهارنظر
 ابهام مقبول مقبول

  :کنداستفاده می های ثبت نشدهکشف بدهیبسیار زیاد برای  احتمال به زیر روشهای زا حسابرسان -88

 وابسته حسابهای تحلیل و تجزیه :ب                                   تحلیلی هایبررسی طریق از :الف

 لسات هیأت مدیرهبررسی صورتج ر                                        د:صفارسال تأییدیه با مانده  ج:

 گزارش هب نسبت باید حسابرس نگیرد قرار حسابرس اختیار در شرکت اصلی جلسات صورت که هنگامی -83

 کند. عدم اظهارنظر خود

، محدودیت در دامنه رسیدگی و ابهام اساسی آثار موارد عدم توافق با مدیریت اگر در شرایط خاص اهمیت  -84

اظهارنظر متفاوت نسبت به هریک از صورتهای مالی کن است ممبر هر یک از صورتهای مالی متفاوت باشد 

  (14و  22)سراسری  یابد. ضرورت

  نجام شود.ا قبل از تاریخ ترازنامهتواندمعموال می،درخواست ارسالاست ولیپایان سال مالیازبعد تأییدیه ارسال -87
 ند.کحالت از بدهکار درخواست پاسخ می این تأییدیه در هر دو :تأییدیه مثبت -7

  )موافقت یا عدم موافقت(

که فقط درصورت  شودیدراین روش از بدهکاران خواسته م :تأییدیه منفی -8   دریافتنی: اسناد و حسابها تأییدیه انواع -86

 موافقت با مبلغ مندرج در فرم تأییدیه با حسابرس مکاتبه کنند. عدم
 .اشدبتأییدیه مثبت میینه ارسال درخواست هزینه ارسال تأییدیه منفی به مراتب کمتر ازهز نکته:* 
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 شوند نه باتوجه به اهمیت اقالم.به ساده یا پیچیده تقسیم بندی می ماهیت اقالم به باتوجه برآوردها  -85

 باشد.داخلی میاز اجزای کنترل  محیط کنترلیزیرمجموعه  حسابرسی کمیته -82

 یدیهتأی دریافتو  پرس وجو، مشاهده، بازرسیی استانداردهای عملیات، شواهد کافی و قابل اطمینان باید از راه اجرا طبق -81

مرحله  )روشهای تحلیلی در این کسب شود تا مبنایی معقول برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مورد رسیدگی بدست آید.

 (18قرار ندارد.(  )مدرسان 

 (18می باشد.)مدرسان  تاریخ گزارش حسابرسیامضاء می شود و معموال به  هیأت مدیرهسط تو مدیران تأییدیه -31

 (18صورت می گیرد.)مدرسان  کمیته سرمایه گذاری هیأت مدیره توسط بهادار اوراق خریدوفروش بررسی مسئولیت -37

 (18می باشد.)مدرسان هد حسابرسی کسب شده نتایج حاصل ازشوا مالی صورتهای درباره حسابرسی اظهارنظر مبنای -38

به دلیل اینکه معامالت آن در طول سال اندک می باشد عموما در یک مرحله و  حقوق صاحبان سهامحساب   به رسیدگی -33

 (18پس از پایان سال مالی صورت می گیرد.)مدرسان 

بند اظهارنظر بل از قسبب ارائه بند توضیحی  اساسیابهام بااهمیت و  بند اظهارنظر پس ازسبب ارائه بندتوضیحی  بااهمیت ابهام -34

 (18می شود.)مدرسان 

ال انشین در گزارش سج حسابرس باشد شده حسابرسی دیگر حسابرس توسط گذشته دوره مالی صورتهای که مواردی در -37

 (18می کند.)مدرسان  را، بیان نوع اظهارنظر تا تاریخ گزارش قبل از موضوع تغییر حسابرسی، اظهارنظربند پس از جاری خود 

 باشند.یاجزای کنترل داخلی م فعالیتهای کنترلیو  نظارت بر کنترلها جزء ترتیب به عملکرد بررسی و داخلی حسابرسی -36

 (18)مدرسان 

 (18باشد.)مدرسان ای میتر از اقالم ترازنامهاقالم سود و زیان بسیار بااهمیت برای بودن کامل اثبات -35

 کند.یگذارد، آن را گزارش مبرصورتهای مالی می اثر بااهمیتیرعایت قوانین و مقررات، ی که عدمنگامفقط ه مستقل حسابرس -32

 بااهمیت ردیدت صاحبکار فعالیت ادامه توانایی به نسبت حسابرس اما است شده ارائه مطلوب طور به صاحبکار مالی صورتهای -31

 ارائه می کند. مشروط با بند توضیحی را خود گزارش دارد

 ودهب مردود نظر یا اظهارنظر مشروط،عدم نظر حاوی گذشته دوره مالی صورتهای به نسبت حسابرس گزارش که واردیم در -41

 :کرد عمل توان می گونه چند به حسابرس است نشده برطرف هنوز گردیده گزارش تعدیل باعث که موضوعی و

 :ی ابرس باید با اشاره به آثار آن بر اطالعات مقایسهحساداشته باشد اثر اگر موضوع موردنظر بر اقالم دوره جاری نیز  الف

 و اقالم دوره جاری گزارش خود را تعدیل کند.

 ی احسابرس باید با اشاره به آثار آن بر اطالعات مقایسهنداشته باشد  ب: اگر موضوع موردنظر بر اقالم دوره جاری اثر

 گزارش خود را تعدیل کند.
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 ای به موضوع مندرج در گزارش دوره گذشته نخواهد داشت که اری خود اشارهج: حسابرس درصورتی که در گزارش ج

 موضوع موردنظر برطرف شده باشد.

 (13در مورد تمامی عملیات حسابرسی الزامی است.)سراسری  تأییدیه مدیران تهیه ایران، حسابرسی استاندارد طبق -47

دریافت و  یحسابرس داخلاید هرماه مستقیما توسط انک بب صورتحساب داخلی، کنترل سیستم نوع موثرترین داشتن برای -48

 .بررسی شود

 باشد.می پشتیبانی از گزارش حسابرسهدفهای اصلی کاربرگهای حسابرسی  -43

 شواهد شفاهی. -7                                                                         

 تأییدیه مدیران. -8                                                                                

 مستندات داخلی تحت شرایط کنترل داخلی قوی. -3                            الترین:اقابلیت اتکاء به شواهد از پایین ترین به ب -44

 ای تحلیلی.روشه -4             (                                                18)مدرسان    

 تأییدیه های برون سازمانی.  -7                                                                                

 :کندرا به گزارش استاندارد اضافه می عبارات توضیحیدر برخی از شرایط حسابرسان با وجود صدور نظر مقبول،  -47

 تأکید بر مطلب خاص ابهام درباره تداوم فعالیت         د: ابهام        ج: ب:اتکا به کار حسابرسان دیگر.     الف:

 ایزارش درباره صورتهای مالی مقایسهگ انحراف موجه از اصول حسابداری          س: ه:

 عدم یکنواختی در کاربرد اصول پذیرفته شده حسابداری  ش:

 هردو پویا هستند. برنامه حسابرسیو  حسابرسی طرح -46

منتخب مجمع   قانونبازرس طبق مقررات قانون تجارت ایران، رسیدگی به صورت های مالی شرکت سهامی عام توسط  -45

 است. عمومی صاحبان سهام

 

 انجام می دهد. قبل از پایان سالحسابرس بخشی از رسیدگی های خود را  -7                                  

 پایه و اساس حسابرسی نهایی است و نتایج حاصل از شناخت و ارزیابی سیستم -8                                  

 کنترل داخلی شرکت که در این نوع حسابرسی آورده است در تعیین نوع و ماهیت                حسابرسی ضمنی:  -42

 رساند.می یاری حسابرس به هایین درحسابرسی رسیدگی روشهای وحدود زمانبندی(                    18 مدرسان)   

 شود که نتیجه بررسی،تهیه می نامه مدیریتدر این نوع حسابرسی گزارشی به نام  -3                                        

 .باشدخت، آزمون و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی میشنا                                   
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 رابطه مستقیم ---------خطر عدم کشف  ----خطر قابل پذیرش حسابرسی                                      

 رابطه معکوس----شواهد حسابرسی )آزمونهای محتوا(  ----خطر قابل پذیرش حسابرسی                                            

 رابطه معکوس------------سطح اطمینان  ----ی خطر قابل پذیرش حسابرس                                     

 رابطه معکوس-----د حسابرسی )آزمونهای محتوا( شواه ----خطر عدم کشف                                      

 رابطه معکوس------------------خطر حسابرسی  -----------اهمیت         :  چند نکته کلیدی -41

 رابطه معکوس----خطر ذاتی و عدم کنترل و حجم آزمونهای محتوا  ----خطر عدم کشف                                           

 رابطه معکوس--------تکا برسیستم کنترل داخلی ا --------آزمونهای محتوا                                      

 رابطه معکوس-------------------د کیفیت شواه -------کمیت شواهد                                      

 رابطه مستقیم -----------------------اهمیت  -------کمیت شواهد                                      

 است. طرح حسابرسیتر از به مراتب تفضیلی برنامه حسابرسی -71

 م می آورد.فراهحسابرس مستقل  های رسیدگی را حسابرسی گزارش مبنای -77

 می باشد. آوری شواهدمشاهدات فیزیکی حسابرس و جمعابرسی حس شواهد اتکاترین قابل -78

 .، برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان استرسیدگی حدود بیان -73

 

 درستکاری                                    

 پیش داوری                                                             

 بی طرفی            جانبداری                                     

 تضاد منافع                 اصول بنیادی:        -74

 صالحیت ومراقبت حرفه ای                                     

 رفتار حرفه ای                                     

 رازداری                                    

 

 برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی کافی نیست. اعتقاد به درستکاری مدیران -77

مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و  -76

وظف است م بازرس قانونیضمین نماید یا تعهد کند اینگونه عملیات به خودی خود باطل است و نمی تواند دیون آنها را ت شرکت

 قانونی درج کند. گزارش بازرسکه موضوع را در 

 گیرد.صورت می دیوان محاسبات کشورتوسط  ایران دولتی های شرکت حسابرسی -75
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 دهد.یت، گزارش مبه هر شخص یا مرجعی که او را انتخاب کرده اس حسابرس مستقل -72

 شود.انتخاب می بازرس قانونی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام -71    

 موظف است کلیه گزارشات وقوع جرم را صرفاً به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید. بازرس قانونی -61

 است. رسیدگی به صورتهای مالی اعتباردهیمهمترین نقش حسابرس در  -61

 عبارت است از ایجاد اطمینان نسبت به قابلیت اتکای صورت های مالی. تباردهی حسابرسانمنظور از اع -62

 اتخاذ شود. جامعهتصمیم نهایی در مورد اینکه حسابرسان نسبت به صاحبکاران خود مستقل به نظر می رسند؛ باید توسط  -63

 ها کوشش می کند مستقل به نظر برسد.است که در حین رسیدگی  به خاطر حفظ اعتبار حرفه نزد جامعهحسابرس  -64

 است. تعیین مطلوبیت ارائه صورت های مالیهدف اصلی حسابرسی  -65

ی در هنگام حسابرسی ابزار حسابرس ،است استانداردهای حسابداریهای مالی، ار مورد استفاده در حسابرسی صورتمعی -66

 (14است. )سراسری  استاندارد حسابرسیصورتهای مالی، 

 است. هاو بخشنامه قوانین موضوعهار مورد استفاده در حسابرسی رعایت، معی -67

 است. حسابرسی رعایترسیدگی های حسابرسان دیوان محاسبات نمونه ای از  -68

 ود.شداگانه یا همراه با حسابرسی صورتهای مالی انجام میصورت یک پروژه ج، بحسابرس مستقلتوسط  حسابرسی رعایت -69

ثربخش ور کارا و ابرای تعیین این است که آیا واحدهای عملیاتی خاص شرکت به ط اف خاص حسابرسی عملیاتییکی از اهد -70

 نمایند یا نه؟انجام وظیفه می

 .تعیین میزان کارایی و اثربخشی مدیران واحد تجاریعبارت است از  هدف حسابرسی عملکرد -71

 باشد.می اهداف حسابرسی مدیریتست های صاحبان سهام از بررسی انطباق عملکرد مدیران واحد تجاری با سیا -72

 است. ایمستلزم کاربرد قضاوت و تجربه حرفهانتخاب مناسب ترین روش های حسابرسی برای هر کار،  -73
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فرق دارند. به این معنی که روش های حسابرسی مربوط می شوند به  روش های حسابرسیبا  استاندارد های حسابرسی -74

 جام رسیدگی.مراحل ان

 آن است که انجام حسابرسی و ارائه گزارش بر اساس ضوابط صورت گیرد. هدف استاندارد های حسابرسی -75

 شامل صالحیت های فردی حسابرسان می باشد. استانداردهای عمومی -76

افی داشته فنی و تجربه ک ، حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی انجام شود که آموزشطبق اولین استاندارد عمومی حسابرسی -77

 باشند.

 ، احتمال بروز هر گونه کوتاهی یا از قلم افتادگی با اهمیت را منتفی می سازد.اعمال مرقبت های حرفه ای -78

در اجرای حسابرسی مستلزم بررسی دقیق کارهای انجام شده در هر یک از سطوح سرپرستی  اعمال مراقبت های حرفه ای -79

 است.

 شامل کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی توسط حسابرس است.های اجرای عملیات استاندارد -80

 ، حسابرس باید سیستم کنترل های داخلی شرکت را بررسی و ارزیابی نماید.استانداردهای حسابرسیبر اساس  -81

ابداری ستانداردهای حس، گزارش حسابرسی باید تصریح کند که صورت های مالی طبق ااستانداردهای گزارشگریبر اساس  -82

 تهیه شده است یا خیر.

 است. استانداردهای عمومی حسابرسیبرخوردار بودن از دانش و تجربه حرفه ای جزء  -83

 است. قضاوت حرفه ای حسابرستصمیم گیری در مورد کفایت مستلزم  -84

 است. صورت های مالیموضوع اصلی مورد رسیدگی حسابرس مستقل  -85

 بیان می شود که صورت های مالی مورد حسابرسی حسابرس قرار گرفته است. ه گزارش حسابرساندر بند مقدم -86

 است. هیأت مدیرههای مالی با مسئولیت تهیه صورت -25

 ود.شدرج می در بند مقدمه گزارش حسابرس مستقل« های مالی با مدیریت شرکت استمسئولیت تهیه صورت»عبارت  -22
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 شود.در تعریف کار حسابرسی عنوان می در بند حدود رسیدگیر حسابرسان موضوع برنامه ریزی کا -21

 سازد.اظهارنظر حسابرسان مشخص میبرای منطقیمین مبناییتأجهتدرنهایت، پشتوانه منطقی الزم را استانداردهای حسابرسی -11

ای اظهارنظر غیر مقبول را در یک یا چند بند هنگامی که حسابرس اظهارنظر مقبول ارائه نمی نماید، باید همه دالیل اساسی بر -17

 ذکر نماید. قبل از بند اظهارنظرو  بعد از بند حدود رسیدگیتوضیحی جداگانه 

 شود که عدم توافق اساسی باشد.زمانی صادر می گزارش مردود -18

 .گردددرج می بعد از بند اظهارنظرکید بر مطلب خاص به صورت یک پاراگراف توضیحی تأ -13

 فه.منظور بهبود بخشیدن به کیفیت ضوابط حراعضا بعملی بهرهنمودهایعبارت است از ارائه ایهدف از تهیه آیین رفتارحرفه -14

 توسط حسابداران رسمی بهبود کیفیت ضوابط حرفه است.ای هدف اساسی رعایت آیین رفتار حرفه -17

 است. پایبندی به اصول آیین رفتار حرفه ایرسمی  الزمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری توسط حسابدارن -16

حسابداران رسمی باید از ایجاد روابطی که امکان اعمال نفوذ دیگران، پیشداوری یا تمایالت  طبق اصل درستکاری و بی طرفی -15

 جانبدارانه را فراهم می کند بپرهیزند.

کاری ثیر نامطلوب بگذارد و به درستتأه می تواند بر کار او حسابدار رسمی باید از ایجاد روابطی ک طبق اصل تضاد منافع -12

 ای وی لطمه وارد کند بپرهیزد.حرفه

 حسابداران رسمی نباید به دارا بودن تخصص ها یا تجربیاتی که فاقد آن هستند تظاهر کنند.طبق اصل صالحیت حرفه ای  -11

ی شده در جریان رسیدگی خود را فاش یا از آنها در جهت حسابداران رسمی نباید اطالعات گردآور طبق اصل رازداری -711

 منافع خود یا اشخاص ثالث استفاده کنند.

الح ص ، حسابدار رسمی باید اسرار کار شرکت را تنها در اختیار مجمع عمومی صاحبان سهام و مراجع ذیطبق اصل رازداری -717

 قانونی قرار دهد.

 صورتی مجاز است که قانون افشای اطالعات را الزامی نموده باشد. ، افشای اطالعات درطبق اصل رازداری -718

 های مالی موسسه ای که در آن دارای منافع هستند اظهارنظر نمایند.سابرسان نمی توانند نسبت به صورتح ،طبق اصل استقالل -713
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 داشته باشند. استقاللمدیران و کارکنان درگیر در انجام کار و کلیه شرکا می بایست به صاحبکاران خود  -714

درآمدهای مستمر ساالنه یک موسسه حسابرسی از یک صاحبکار یا گروه صاحبکار خاص، برای مدتی  %25تحصیل بیش از  -717

 می تواند موجب بروز شک و تردید و ابهام نسبت به استقالل موسسه حسابرسی گردد. سال 8بیش از 

با مسئولیت یک  سال 7بیش از توسط یک مسئول کار و  سال 3بیش از مدتی انجام عملیات حسابرسی یک صاحبکار برای  -716

 شریک ممکن است باعث خدشه دار شدن استقالل حسابرس شود.

امعه حسابرس جایگزین باید جچنانچه قبل از اتمام کار حسابرسی، صاحبکار تصمیم به تغییر حسابرس داشته باشد،  -715

 .ضوع مطلع نمایدحسابداران رسمی ایران را از این مو

 ود.شاید توسط حسابداران رسمی شاغل بمنظور جلب مشتری موجه شمرده نمیجردرج آگهی در طبق اصل آگهی و تبلیغات -712

 تغییر شرکا یا نشانی و تلفن خود را با حروف درشت مجاز نیستندموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  -711

 د.تر در جراید منتشر نماین

عبارت است از اطالع رسانی به عموم با نگرش جلب مشتری، درباره خدمات و مهارت های قابل ارائه توسط  تبلیغات -771

 حسابدار رسمی.

رنامه ببرآورد کند و برای تدوین  در سطح صورتهای مالیباید خطر ذاتی را  طرح کلی حسابرسیحسابرس برای تدوین -777

 ربط دهد. ه حسابها و گروههای عمده معامالتبه ماند، این برآورد حسابرسی

 می باشد. مشاهدات فیزیکی حسابرس و جمع آوری شواهدقابل اتکاترین شواهد حسابرسی  -778

 (17می باشد. )سراسری  مشاهدات مستقیم حسابرسقابل اتکاترین شواهد حسابرسی  -773

سابرسی، بازرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی و ای است که به منظور انجام خدمات ح، موسسهموسسه حسابرسی -774

 شود.ای، توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمی شاغل، تحت عنوان موسسه غیر انتفاعی تشکیل میحرفه

ت در همان و باید به طور تمام وق متضامناً مسئولندهای موسسه و اشخاص ثالث ی موسسه حسابرسی در مقابل فعالیتشرکا -777

 ای اشتغال داشته باشند.رفهموسسه به کار ح

 است. های حسابرسیتعیین اهداف و اولویتمهمترین مسئولیت شریک در یک موسسه حسابرسی  -776
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 است. شرکا موسسه حسابرسیبرقراری تماس با صاحبکار جزء وظایف  -775

 ست.ا حسابرسی با شریک موسسهو در سطح هر کار حسابرسی  در سطح موسسه حسابرسیاعمال کنترل کیفیت  -772  

ه مدیر موسسمسئولیت اعمال استانداردهای اجرای عملیات و تعیین روش های رسیدگی برای هر حسابرسی از وظایف  -771

 است.حسابرسی 

 حسابرسان ارشد موسسه حسابرسیدادن آموزش ضمن کار به حسابرسان و کمک حسابرسان جزء وظایف و مسئولیت های  -781

 است.

رای برگزار می شود اساساً بپیش از شروع کار حسابرسان ارشد برای اعضای گروه حسابرسی که معموالً جلسه توجیهی  -787

 ل فنی است.مسائراهنمایی کارکنان در زمینه 

ندی اجرا و باهیت، زمان، یعنی تدوین یک طرح کلی و یک طرح تفصیلی برای تعیین نوع و مریزی در حسابرسی برنامه -788

 رسی مربوط به هر کار حسابرسی.های حسابحدود روش

 است. رسیتحویل گزارش حسابو ء امضا، تصمیم به قبول کارجدیدآغاز و پایان فرآیند برنامه ریزی حسابرسی به ترتیب  -783

 ت مدیره که نه در استخدام شرکت باشند و نه مسئولیتهیأعموماً اعضایی از  ترکیب اعضای کمیته حسابرسی یک شرکت -784

 شته باشند.اجرایی دا

اتی که عملیو های واحد مورد رسیدگی توسط حسابرسان به منظور شناسایی رویدادها، معامالت کسب شناخت از فعالیت -787

 های مالی داشته باشد.بر صورت اهمیتیاثر بامی تواند 

 نماید.می جو از حسابرسان قبلیوحسابرس جانشین را ملزم به پرس ،ایآیین رفتار حرفه -786  

 است. پذیرفتن یا نپذیرفتن کاردلیل و ضرورت تماس با حسابرسان قبلی،  -785  

تهای ررا برای پیش بینی زمان الزم جهت اجرای روش های حسابرسی به منظور اثبات اقالم صو برنامه حسابرسیحسابرس  -782

 دهد.مالی مورد استفاده قرار می

ل و تعدی هادر طول رسیدگیتهیه گردیده و  کار در محل صاحبکار قبل از شروعپیش نویس طرح حسابرسی معموالً  -781

 شود.اصالح می
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ندی و بزار مفید برای برنامه ریزی، زماندهد. و ابرا در جریان پیشرفت کار قرار می همواره سرپرستان برنامه حسابرسی -731

دهد که هیچ یک از اقدامات اساسی و را میاین اطمینان کنترل عملیات حسابرسی محسوب می شود. وجود برنامه حسابرسی، 

 الزم برای اثبات مانده ها نادیده گرفته نخواهد شد.

اهمیت در صورت های مالی شود، حسابرس ن است موجب اشتباه و یا تحریف بادر صورت احتمال وجود شرایطی که ممک -737

 حسابرسی را با تردید حرفه ای برنامه ریزی و اجرا نماید.باید 

های ورتص، حسابرسی باید به گونه ای طراحی شود که از نبود اشتباه و یا تحریفی با اهمیت در طبق استانداردهای حسابرسی -738

 مالی اطمینان معقول بدست آید.

 ارزیابی کند. خطر حسابرسیو رابطه آن را با  اهمیتحسابرس در هر کار حسابرسی باید  -733

ند، اهمیت، نظر حرفه ای نامناسب اظهار کای مالی حاوی اشتباه یا تحریف باهبه صورتحسابرس نسبت  احتمال خطر اینکه -734

 شود.نامیده می خطر حسابرسی

عبارت است از احتمال رخ دادن یک اشتباه یا تحریف با اهمیت در مانده یک حساب یا گروه معامالت، با  خطر کنترل -737

 وقوع آنها جلوگیری یا به موقع آنها را کشف کند.فرض اینکه ساختار کنترل داخلی شرکت نتواند از 

اهمیت در مانده یک حساب یا گروه معامالت، با فرض اینکه برای آن کنترل ر رخ دادن یک اشتباه یا تحریف بااحتمال خط -736

 شود.نامیده می خطر ذاتیداخلی وجود نداشته باشد، 

 شوند.محسوب می یدمؤمدارک از ای ت مدیره، نمونههیأصورتجلسات مجامع عمومی و  -735

 ، موسسات حسابرسی باید بههای حسابرسی در انجام عملیات حسابرسیحصول اطمینان از رعایت استانداردبه منظور  -732

 ها و روشهای کنترل کیفیت اتکا نمایند.سیاست

ج ات حرفه ای و رابطه منافع و مخاربه اندازة موسسه، ساختار سازمانی، نوع و ماهیت خدم های کنترل کیفیتحدود سیاست -731

 در آن موسسه بستگی دارد.

 های محتوای حسابرسی است.ناشی از آزمون خطر عدم کشف-741

 یابد.کاهش می خطر حسابرسیهرچه مبلغ اهمیت باالتر باشد،  -747
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ها و قابلیت اتکای مدارک  شامل طرح سازمان و روش ها و اسنادی است که در ارتباط با حفاظت دارایی های داخلیکنترل -748

 حسابداری بکار گرفته می شود.

 به اندازه، نوع عملیات، اهداف واحد تجاری و هزینه اجرای آن بستگی دارد. های داخلی در هرواحد تجاریاستقرار کنترل -743

 تجاری است. رای واحدسیستم کنترل داخلی و میزان اهمیت آن ببیانگر نگرش کلی مدیریت درمورد استقرار محیط کنترلی -744

 دهند.ات سازمان را مورد بررسی قرار میکارایی عملی حسابرسان داخلی -747

 نمایند.ظر مدیران دستگاه انجام وظیفه میبه طور مستمر زیر ن حسابرسان داخلی -746

ود منظور بهبنهادهایی بگزارشی همراه با پیش های داخلی را طیهای خود از عدم کارایی کنترلیافته حسابرسان داخلی -745

 دهند.ارائه می به مدیریتعملکرد واحد تجاری و اعمال کنترل های داخلی، 

 دهد.تشکیل می حسابرسی عملیاتیبیشتر کار حسابرسان داخلی را  -742

 است. استقالل حسابرس مستقلمهمترین وجه تمایز حسابرس داخلی و حسابرس مستقل  -742

. کمیته های مالی استمسئول نظارت بر فرآیند تهیه صورتکند و ای حسابرسی را بررسی میهیافتهکمیته حسابرسی  -741

 حسابرسی پل ارتباطی بین اعضای هئیت مدیره و حسابرسان مستقل و داخلی است.

 د.اررا پشت سر بگذ بتو ث اجرا، تصویب،ررسیب ،صدور مجوزمرحله  7برای ایجاد کنترلهای داخلی مناسب،هرمعامله باید -771

ها اهد قطعی مبنی بر دستیابی به هدفتوانند شوهای حسابداری و کنترل داخلی نمیسیستم های ذاتیبه دلیل محدودیت -777

 را برای مدیریت فراهم کنند.

 هایزموناجرای آ، شناخت سیستممراحل ارزیابی ساختار کنترل های داخلی توسط حسابرس به ترتیب عبارت است از:  -778

 .های محتواطراحی آزمون، عیین سطح ارزیابی شده از خطر کنترلت، کنترل

 است. اولین مرحله از حسابرسی ضمنیکسب شناخت از سیستم کنترل داخلی  -773

کات نتر، توجه به رای کاهش ریسک کنترل به حد پایینیافتن شواهد ب های داخلیهدف اولیه کسب شناخت از کنترل -774

 های محتوا است.، نوع و ماهیت و زمان بندی آزمونهای داخلی، طراحی حجم نمونهترلضعف سیستم حسابداری و کن
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 های کسب شناخت از کنترل داخلی است.از جمله روش آزمونو  مشاهده، پرس و جو -777

به صورت ا ، به تنهایی و ینمودگرو یا  شرح نوشته، پرسشنامهاطالعات کسب شده از ساختار کنترل داخلی معموالً به شکل  -776

 ترکیبی، مستند می شود.

 ابزاری است برای مستند سازی شناخت حسابرسان از سیستم کنترل داخلی. نامه کنترل داخلیپرسش -775

 است. ارزیابی سیستم کنترل داخلیهای داخلی هدف از تهیه پرسشنامه کنترل -772

تاندارد قابل نامه کنترل داخلی پایه و اسیدگی به پرسشداخلی شرکت مورد رس هایبا توجه به کنترل نامه کنترل داخلیپرسش -771

 بندی است.طبقه

 شود.تکمیل می قبل از شروع حسابرسی ضمنیهای داخلی معموالً پرسشنامه کنترل -761

شود و های مختلف، مستنداتی که تهیه میهای عمده معامالت را دنبال کرده و مجریان کار، جریان چرخهشرح نوشته -767

 کند.ظایف را مشخص میتقسیم و

 دهد.های سیستم کنترلهای داخلی را به وضوح نشان نمی، ضعفنمودگر -768

 عبارت است از ارائه یک سیستم یا یک سری عملیات پشت سر هم با عالیم تصویری. نمودگر سیستم -763

سیدگی های داخلی واحد مورد رو کنترل های حسابداریرت است از ارزیابی اثربخشی سیستمعبا برآورد اولیه از خطر کنترل -764

 های مالی.ا کشف و اصالح اشتباهات یا تحریفهای با اهمیت در سطح صورتدر پیشگیری ی

وند شدرباره اینکه روشها چگونه طراحی شده و چگونه اجرا می های حسابرسی بکار گرفته شده در مورد کسب شواهدروش -767

 شود.آزمون کنترل نامیده می

 رود.ی ارزیابی موثر بودن طراحی کنترلها بکار میبرا هاون کنترلآزم -766

 پردازد.ن و نشدن روشهای کنترل داخلی میبه رعایت شد هاآزمون رعایت روش -765

 نماید.می اقدام به برآورد نهایی خطر کنترلها و رعایت روشها، سابرس بر اساس اجرای آزمون کنترلح -762
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وع آزمون کنترل است. آزمون های حسابداری یک نکاری ندارد. مشاهده نحوه عمل روشلغ معامالت با مبا هاآزمون کنترل -761

 کید دارد.تأها ثر بودن طراحی کنترلها و نیز اعمال آنمؤها بر کنترل

ی لایجاد اطمینان معقول نسبت به این موضوع است که آیا ساختار کنترل داخ هاشف اولیه از اجرای آزمون رعایت روهد -751

 شود یا خیر.ثری اجرا میمؤبه شکلی که طراحی شده است، به نحو 

لی های مات و تخلفاتی که ممکن است در صورت، شناسایی انواع اشتباهاهدف حسابرس از برآورد اولیه خطر کنترل -757

 صاحبکار رخ دهد.

رل های داخلی در شرکت مورد رسیدگی می تواند به موارد عدم وجود کنتحسابرس با انجام آزمون های رعایت روش ها  -758

 پی ببرد.

 ا است.های محتویت،زمان بندی اجرا وحدود آزمونماه،تعیین نوع وهدف اصلی حسابرسان از ارزیابی سیستم کنترل داخلی -753

 ، تعیین اثر خطر کنترل بر سطح خطر عدم کشف است.هدف از برآورد خطر کنترل توسط حسابرس -754

 کند.ا افزایش شواهد حسابرسی جبران میضعف کنترل داخلی صاحبکار را بحسابرس مستقل  -757

های محتوا، خطر عدم کشف را به سطح قابل پذیرش آزمون افزایشهنگامی که خطر ذاتی و کنترل باال باشد، حسابرس با  -756

 دهد.می کاهش

ابل قبول به سطحی قخطر حسابرسی اشد تا ب پایینقابل قبول باید خطر عدم کشف است، خطر کنترل باال هنگامی که  -755

 داده شود. کاهش

 کاهش مسئولیتهدف عمده حسابرسان مستقل از ارائه نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی تحت عنوان نامه مدیریت،  -752

 است.قانونی حسابرسان 

 است.اثربخشی حسابرسی و  افزایش کاراییهدف از بکارگیری حسابرسی مبتنی بر ریسک  -751

تر ردهآزمونهای محتوا گستو درصورت عدم اتکا بر آن، های محتوا محدودتر آزموندرصورت اتکا بر سیستم کنترل داخلی،  -172

 گردد.ش بینی میپی
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ه های مالی برآورد کند و برای تدوین برنامسطح صورترا در  خطر ذاتیحسابرس برای تدوین طرح کلی حسابرسی باید  -727

 های معامالت ربط دهد.ا به مانده حسابها و گروهسی، این برآورد رحسابر

 دارد. رابطه معکوسهای محتوا میت با خطر حسابرسی و حدود آزموناه -728

 در تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی موثر نیست. خطر کنترلو  میزان خطر ذاتی -723

ای هاست از کشف اشتباهات و یا تحریف عبارت شودکه به عنوان آزمونهای محتوا انجام می هدف آزمون جزئیات معامالت -724

 های مالی.با اهمیت در صورت

 کند.یید یا رد میتأعبارت است از اطالعات جمع آوری شده که فرض حسابرس را  شواهد حسابرسی -727

 معموالً ماهیتی متقاعد کننده دارند نه قطعی. شواهد حسابرسی -726

 شود.رکیب مناسبی از آزمون کنترلهای داخلی و آزمونهای محتوا گردآوری میریق تمعموالً از ط شواهد حسابرسی -725

 است. محدود کردن خطر حسابرسیهدف حسابرسی از گردآوری شواهد حسابرسی،  -722

 باشد. کوچکترباشد، اندازه نمونه باید  بزرگترهرچه اشتباه قابل تحمل ارزیابی شده توسط حسابرس  -721

 د.دار رابطه مستقیمرسی با مبلغ مورد رسیدگی رابطه مستقیم و با خطرهای ذاتی و کنترل میزان شواهد حساب -711

 بستگی دارد. به معتبر و مربوط بودن آنهاقابل اطمینان بودن شواهد حسابرسی  -717

 ند.ثر سیستم کنترل داخلی صاحبکار اطمینان حاصل می کمؤاز اعمال  آزمون رعایت روش هاحسابرسان با انجام  -718

 ست.ا جمع آوری شواهدو  مشاهدات فیزیکی حسابرسقابل اتکاترین شواهد حسابرسی،  -713

 مهمترین نوع شواهدی است که حسابرسان بر آن اتکا می کند. مدارک کتبی -714

 د.ییعنی آن که حسابرس از وجود اسناد و مدارک مثبته برای معامالت واحد مورد رسیدگی اطمینان حاصل نما سندرسی -717

 دارد. کید کمتریتأبر سندرسی امروزه حسابرس در مقایسه با گذشته  -716
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الی های مری شواهد حسابرسی است. اجرای روشهای تحلیلی در تمام حسابرسیآوبهترین روش جمع های تحلیلیروش -715

 شود.میتوصیه 

شامل پی جویی نوسانات و روابط مالی و ها و روندهای عمده، عبارت است از تجزیه و تحلیل نسبت ای تحلیلیهروش -712

 غیرمالی بدست آمده که با سایر اطالعات مربوط، مغایرت دارد.

 در رسیدگی به صورت سود و زیان کاربرد بیشتری دارد. های تحلیلیروشبه طور معمول استفاده از  -711

ز تجزیه اا و برای تعیین روابط بین اقالم صورت سود و زیان هترازنامه از تجزیه و تحلیل نسبت برای تعیین روابط بین اقالم -811

 شود.استفاده می و تحلیل روندها

 است. شناسایی احتمال وجود معامالت غیر عادیهای تحلیلی از جمله دالیل اجرای روش -817

 است. محاسبه مجددترین روش کسب شواهد حسابرسی ترین و قاطعساده -881

 .زیابی کندطرفی وی را ارباید صالحیت حرفه ای و بینتایج کار کارشناس استفاده کند، ازقل بخواهدمستچنانچه حسابرس -813

 شود.می نامیده پرس و جوجویا شدن اطالعات از اشخاص آگاه درون یا بیرون از واحد مورد رسیدگی  -814

 باشد. باید بر روی سربرگ واحد مورد رسیدگی و خطاب به حسابرس ییدیه مدیرانتأ -817

 رهتوسط نمایندگانی از اعضای هئیت مدیییدیه مدیران در جلسه هئیت مدیره تصویب شده باشد، باید تأدر صورتی که  -816

 امضا شود.

عبارت است از کاهش احتمال تفسیر نادرست مدیریت از مسئولیت خویش در قبال  ییدیه مدیرانتأعلت اصلی اخذ  -815

 صورتهای مالی.

ر لیه وقایع مالی و تعهدات دبه منظور تایید مجدد صورتهای مالی و اعالم اینکه ک ییدیه مدیران(تأامه مدیران )اخذ گواهین -812

 های پیوست درج شده است.صورتهای مالی و یادداشت

 ست.ا بر عهده مدیریت واحد مورد رسیدگیآنان معامالت انجام شده باوروابط بااشخاص وابستهفشایاومسئولیت شناسایی -811

 نگهداری شود. می حسابرسیدائپرونده فهرست اشخاص وابسته باید برای مراجعات بعدی در  -871
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 دارد. های داخلیبه کفایت کنترلدر انتخاب نمونه آزمایشی در حسابرسی، انتخاب نمونه بستگی  -877

 است. ی در کل جامعهکاهش اثر پراکندگهدف اولیه از طبقه بندی اقالم برای نمونه گیری در حسابرسی  -878

حداکثر اشتباه موجود در جامعه که حسابرس حاضر به پذیرش آن می باشد و با وجود آن، باز هم بر این باور است که  -873

 نامیده می شود. اشتباه قابل تحملنتایج حاصل از نمونه، هدف حسابرسی را برآورده می کند، 

 دارد. معکوس رابطهاشتباه قابل تحمل با اندازه نمونه،  -748

احتمال این که حسابرسان بر اساس نمونه گیری به نتیجه ای متفاوت از نتیجه حاصل از رسیدگی به کل جامعه دست  -778

 شود.نامیده می خطر نمونه گیرییابند، 

 دارد. رابطه معکوسخطر نمونه گیری با اندازه نمونه،  -768

ای تعیین می شود و حجم آزمون ه پایینداخلی، خطر کنترل در سطح  در صورت اتکای بیش از واقع بر سیستم کنترل -758

 یابد.می کاهشمحتوا 

 .یابدمیدر آزمون کنترل ها افزایش  اندازه نمونهچنانچه برآورد اولیه از خطر کنترل پایین باشد،  -872

 .آزمون کنترل ها انجام نمی شودهنگامی که برآورد اولیه از خطر کنترل باال باشد  -718

 یابد.ها در آزمون های محتوا افزایش میتعداد نمونه هنگامی که برآورد اولیه از خطر کنترل باال باشد،  -188

 معموالً اثری بر اندازه نمونه در آزمونهای محتوا ندارد. تعداد اقالم جامعه -788

 رسی باشد.کار حسابزهای حسابرسی درهرموجود ونیارایطشای طراحی شودکه متناسب باونهگبایدبه های حسابرسیکاربرگ -888

 بستگی دارد. ای حسابرسانبه قضاوت حرفههای حسابرسی میزان و حجم کاربرگ -388

 است. بر عهده حسابرس مستقلمراقبت و نگهداری کاربرگ های حسابرسی  -488

گهای تون فقرات مجموعه کاربرعنوان س های پرونده است و بهاصلی کنترل و تلخیص تمام کاربرگ ، جدولکاربرگ نهایی -788

 شود.حسابرسی محسوب می
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 است.کاربرگ اصلی کند، کاربرگی که یکی از سرفصلهای عمده صورتهای مالی را منعکس می -688

 شود.درج میکاربرگ فرعی های هر یک از حسابها در مانده اقالم تشکیل دهنده -588

ها و سایر موارد صورت گرفته طبق شهای تحلیل، مشاهده عینی داراییآمده از طریق سندرسی، اجرای رو اطالعات بدست -828

 شود.منعکس میکاربرگ فرعی برنامه حسابرسی، در 

ک حساب ج در یبندی کلیه اقالم بدهکار و بستانکار مندرو طبقهجهت بررسی، تشخیص ، از کاربرگ تجزیه و تحلیل -818

 شود.دفتر کل استفاده می

صورت مغایرت  کاربرگگیرد، نابع مختلف مورد استفاده قرار میاثبات ارتباط بین دو قلم کسب شده از م کاربرگی که برای -183

 شود.نامیده می

های شیمحسابرسی است که هنگام تعیین روشهاو خط از ارکان سیستم کنترل کیفیت یک موسسه تقسیم کار -837

 کنترل کیفیت باید در نظر گرفته شود.

 

 اداری )عملیاتی(. –کنترل داخلی                                                              

 های پایهکنترل                          طبقه بندی کنترل داخلی:                                                     -838

 حسابداری )مالی(.      –کنترل داخلی                                                               

 های انضباطی )ثانویه(کنترل                                                                                                                    

 حفاظتیهای کنترل                                                              

 های سرپرستی  کنترل   ثانویه(                   کنترلهای انضباطی) -833

 های تفکیک وظایفکنترل                                                              

 شود.انجام می اطمینان به کنترل کیفیت کار حسابرسبه منظور  بررسی همپیشگان -483
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، زمانی منجر به افزایش قابلیت اتکای مدارک حسابداری خواهد شد که افراد با تضاد خلیکنترلهای دا -783 

 منافع در تهیه آن مدارک شرکت داشته باشند.

 مینان از ثبت صحیح و کامل فعالیتهای واحد تجاریهایی هستند که جهت حصول اط، کنترلهای پایهکنترل -683

 یابند.استقرار می

 ت.اس های داخلی پایه حسابداریکنترلهای شرکت در فواصل زمانی، جزء ارش داراییمشاهده عینی و شم -538

 ست.های واحد تجاری الیتحصول اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعا، های پایههدف از بکارگیری کنترل -238

 حسابرسی داخلی کی از ارکان آن                محیط کنترلی                 ی                                                        

 سیستم حسابداری    سیستم کنترل داخلی:                  -831

 های کنترلیروش                                                       

 است. کمیته حسابرسیهای مالی سئول نظارت بر فرآیند تهیه گزارشم -841

 باشد.میحسابرسان های حسابرسی متعلق به رگمالکیت کارب -847

مجمع  بازرس قانونی منتخبسهامی عام طبق قوانین تجاری توسط  هایرسیدگی به صورتهای مالی شرکت -848

 گیرد.صورت می عمومی صاحبان سهام

 :نکات مهم درمورد وجه تمایز حسابرس داخلی و حسابرس مستقل 
 وجه تمایز حسابرس داخلی حسابرس مستقل

 مرجع انتخاب باالترین مقام اجرایی شرکت          مجمع عمومی صاحبان سهام

 هدف کمک به مدیریت      اظهارنظر نسبت به صورت های مالی

 وظیفه ارزیابی موثر بودن کنترل داخلی      کسب مدارک صحیح جهت اظهارنظر

 محدوده وظایف نامحدود            محدود به موضوع قرارداد

 مدت رسیدگی نامحدود و مستمر ود به قرارداد                    محد

 محصول فعالیت گزارش به مدیریت دستگاه گزارش به مجمع عمومی صاحبان سهام     

 نوع گزارش بررسی سیستم کنترل داخلی اظهارنظر نسبت به کلیت صورت های مالی 
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ااهمیت، تباه یا تحریف بهای مالی حاوی اشه صورتبرس نسبت بیعنی احتمال اینکه حسا خطر حسابرسی -843

 ای نامناسب اظهار کند.نظر حرفه

یعنی انجام ندادن وظایف برطبق استانداردهای حرفه ای به عبارت دیگر اعمال سهل انگاری حسابرس  -844

 ای.نکردن مراقبت های حرفه

 حسابرسی است. توجهی عمده نسبت به استانداردهای، بیقصور حسابرسمنظور از  -847

هرگونه اقدام عمدی توسط یک یا چند نفر از مدیران اجرایی، ارکان  حسابرسی، 841طبق استاندارد  -846

 نی استقانو راهبری، کارکنان، یا اشخاص ثالث، که متضمن فریبکاری برای برخورداری از مزیتی ناروا یا غیر

 شود.نامیده می تقلب

 دستکاری و جعل و تغییر اسناد و مدارک.                                                                   

 ثبت معامالت بدون مدارک مثبته )معامالت صوری(.                                                                   

 های حسابداری )عمدی(.به کارگیری نادرست رویه     تقلب یعنی تحریف حقایق بااهمیت ازعمد:            -845

 ها.سوء استفاده از دارایی                                                                    

 

 است. استاندارد حسابرسیمعیار سنجش کار حسابرسی،  -841

 جزء الینفک حسابرسی مالی است.حسابرسی رعایت  -871

                      

 اشتباهات محاسباتی.                                        

 .نادیده گرفتن حقایق موجود یا برداشت نادرست از آنها            اشتباه یعنی هرگونه خطای سهوی در صورتهای مالی:    -877

 های حسابداری )سهوی(بکارگیری نادرست رویه                                                                              

  

 و بیان آن در گزارش حسابرسی.یعنی کشف تحریفات بااهمیت در گزارشگری مالی استقالل حسابرس  -878

 و اثربخشی و صرفه اقتصادی در اداره واحد تجاری. : تعیین میزان کارایی هدف حسابرسی عملکرد یک واحد تجاری -873

 تند کنند.صاحبکار را شناسایی و مسسیستم کنترل داخلیدرسایی موجودکه حسابرسان نارداردمقرر می استاندارد حسابرسی -874

 ذیرد. پیصورت م برنامه ریزی کار حسابرسیثبت ساختار کنترل داخلی صاحبکار توسط حسابرس به منظور تحقق  -877
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یعنی احتمال رخ دادن یک اشتباه یا تحریف بااهمیت در مانده یک حساب یا گروه معامالت با فرض اینکه خطر ذاتی  -876

 .کنترل داخلی وجود نداشته باشدبرای آن، 

 ارزیابی شود. برنامه ریزی هحلدر مرباید خطر ذاتی  -875

بااهمیت در مانده یک حساب یا گروه معامالت با فرض اینکه  یعنی احتمال رخ دادن یک اشتباه یا تحریف خطر کنترل -872

 ساختار کنترل داخلی شرکت نتواند از وقوع آنها جلوگیری کند.

مستقل از برآورد خطر کنترل، برآورد خطر کنترل عدم کشف برای ادعاهای مندرج در  خطر حسابرسی -871

 صورت های مالی می باشد.

 .پایین تر ارزیابی خواهد شد خطر کنترلکامل تر باشد جامع تر و  کنترل داخلیهرچه  -861

سند که به این نتیجه برشود یعنی احتمال خطر اینکه روشهای رسیدگی حسابرسان سبب خطر عدم کشف  -867

رحالی که د وجود ندارد،در مانده حساب مورد رسیدگی یا گروه معامالت  اشتباه یا تحریف بااهمیتی

 است. شتباه یا تحریف بااهمیتدر واقع دارای احساب مزبور 

خطر  مربوط است، در حالیکه روشهای رسیدگی حسابرسانثر بودن به طور مستقیم به مؤ خطر عدم کشف -868

مستقل از حسابرسی صورت های مالی در بوده و  محیط کار آنو  صاحبکارمتأثر از  خطر کنترلو  ذاتی

  ( 13و  18و  17وجود دارند. ) سراسری  محیط صاحبکار

 (14می باشد. )سراسری  تعیین حجم نمونههدف حسابرس مستقل از برآورد عدم کشف -863

ارزیابی نقادانه و مستمر این موضوع است که آیا اطالعات و شواهد  مستلزم ایحفظ نگرش تردید حرفه -864

 باشد یا خیر.از تقلب می شده نشانه وجود تحریف بااهمیت ناشی حسابرسی کسب

 ارزیابی آثار رویدادهای بعدازررسی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه توسط حسابرس مستقل، هدف از ب -867

 می باشد. گزارش حسابرسیو  تاریخ ترازنامه بر صورت های مالی

 بستگی دارد. به محل ایجاد آنارزش هر مدارک کتبی به عنوان شواهد حسابرسی  -866
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 .ر سطح صورت های مالی ) در سطح واحد مورد رسیدگی(د                                     

 برآورد خطر ذاتی:-865

        حسابها و گروه های معامالت.در سطح مانده                                      

 وزش فنی.صالحیت و آم -7                                                                                          

 استقالل رأی. -8        استانداردهای عمومی:  -7                                                   

 بررسی .....ای ...... مستلزم .رفههای حاعمال مراقبت -3                                                                                          

 .سرپرستیدقیق کارهای انجام شده در هریک از سطوح                                                                                                           

 

 رپرستی.برنامه ریزی کافی و س -7                                                                                         

 .کسب شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی-8استاندارد اجرای عملیات:      -8     انواع استانداردهای حسابرسی: -862

 کسب شواهد کافی و قابل اطمینان.-3                                                                                         

 
 طبق استانداردهای حسابداری بودن یا نبودن صورتهای مالی. -7                                                                                                           

 .کلیت صورت های مالیکفایت افشاء و اظهارنظر درباره  -8استاندارد های گزارشگری:   -3                                                   

 تعیین موارد عدم رعایت یکنواختی.     -3                                                                                

 

 
 حبکار و تشریح آن در کاربرگ های حسابرسی.کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی صا -7                                                                         

 برآورد اولیه خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی کنترل ها. -8    ارزیابی سیستم کنترل داخلی    مراحل  -861

 اجرای آزمون های رعایت روشها و آزمون های اضافی کنترل ها. -3             کار توسط حسابرسان:    صاحب

 برآورد نهایی خطرکنترل و طراحی آزمون های محتوا. -4                                                  

 

 
 ی.                    کالی حقوقتأییدیه و -می شود: تأییدیه ح دریافتنی مستقیما برای حسابرس ارسالمدارکی که در خارج سازمان صاحبکار تهیه شده و                                                               

 فاکتورهای فروشندگان. -می شود: صورتحساب بانکی توسط صاحبکار نگهداریمدارکی که در خارج سازمان صاحبکار تهیه شده و          :  اعتبار مدارک کتبی -518

 رسیدهای انبار. –بستگی دارد: اسناد حمل  کفایت کنترلهای داخلیمی شود  .... به  و نگهداری در درون سازمان صاحبکار تهیهمدارکی که                                                   
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 کشور. دریافت شواهد از خارج                                                                                                                                              

 سیستم کنترل داخلی قوی.                                                                                                                                               

 تحصیل بدون واسطه شواهد.        بستگی دارد: مربوط بودنو  بودن عتبرماصوال به است... کیفیت..معیار سنجش .قابل اطمینان                               
 کسب اطالعات اضافی در تأیید شواهد اولیه.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

 شواهد:   -857

                                                                                                                
 .قابلیت اطمینان شواهد حسابرسی                                                                                                                       

 اهمیت اقالم مورد رسیدگی.      بستگی دارد: قضاوت حسابرسبه  (13است)سراسری  کمیتقابل کفایت...معیار سنجش              

 برآورد حسابرس از ماهیت و میزان خطر ذاتی و خطر کنترل.                                                                                                                                                   

 

 
 (14و  18سراسری رسیدگی)در مرحله برنامه ریزی ... به منظور کسب شناخت از فعالیت واحد مورد  -7                                                                                                    

 در جریان رسیدگی ... به عنوان آزمون محتوا. -8             زمان بندی اجرای روش های تحلیلی: -858

 در مرحله بررسی نهایی کار حسابرس ... به منظور نتیجه گیری کلی حسابرس -3                                                                         

 واحد مورد رسیدگی.درباره انطباق کلیت صورت های مالی با شناخت وی از                                                                               

 

 است. اریاختیحسابرسی مراحلدرسایرو الزامیحسابرسی کاربررسی نهاییوبرنامه ریزیمرحله در روشهای تحلیلیاجرای -385
 

 شود.تعیین می های آماریتکنیکنمونه گیری آماری ... با استفاده از  -7                                      

 ونه گیری:  نم -854

 شود.تعیین می قضاوت حرفه ای حسابرساننمونه گیری غیرآماری ... بر اساس  -8                                             

 بستگی دارد قضاوت حرفه ای حسابرسمیزان و حجم کاربرگ های حسابرسی به  -857
 

 خطر اتکای کمتر از واقع بر سیستم کنترل داخلی ......... کارایی.                                                                  

 ها:  خطر نمونه گیری در آزمون کنترل -856
 اثربخشی.خطر اتکای بیش از واقع بر سیستم کنترل داخلی .........                                                                    

 خطر رد کردن نادرست .......... کارایی.                                                             

 اثربخشی. خطر پذیرش نادرست ..........                خطر نمونه گیری در آزمون های محتوا:  -855
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اخت و برشن، برنامه ریزی حسابرسیهای مالی، بررسی تحلیلی مورد استفاده در در حسابرسی صورت -285

 (18تأکید دارد. ) سراسری  تشخیص ویژگی های مالی فعالیت واحد تجاری
 

 ت هیأت مدیره تا تاریخ تکمیل رسیدگی ها.بررسی صورت جلسا                                                                                

 (14دریافت تأییدیه از وکیل حقوقی شرکت. )سراسری                                                                     

 شرکت.دریافت تأییدیه از بانک های طرف معامله  حسابرسی به منظور ارزیابی زیانهای احتمالی:      -851

 دریافت تأییدیه از موسسات مالی اعتباری طرف معامله.                                                                    

 صورتهای مالی. دریافت تأییدیه مدیران مبنی بر افشای تمام بدهیها در                                                                                  

 

( یعنی تجزیه و تحلیل و بررسی معامالت طی چند روز آخر سال مورد رسیدگی و چند روز بعد  کات آفروش میانبر) -218

   از سال مورد رسیدگی.

 الزامات حرفه ای.                                                                                              

 مهارت و صالحیت حرفه ای.                                                                                              

 تقسیم کار.                                                                                              

 نظارت.برای هر موسسه حسابرسی:                                                             

 مشاوره.                                                                                              

 پذیرش و حفظ صاحبکار.                                                                                              

 کنترل و بازبینی.                                                                                              

 سیاست کنترل کیفیت:   -827

 
 برنامه های حسابرسی.                                                                                                                                                              

 بودجه های زمانی.    ت ... از ابزارهای مهم هدایت: ایهد                                                                                                             

 طرح کلی حسابرسی.         در سطح هرکار حسابرسی:                                                                                                                     

 سرپرستی.                                                                              

 بررسی کار.                                                                              
 

 است. رعایت اصل تطابقروش میانبر یا آزمون انقطاع زمانی ..... هدف آن .....  -882 
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می باشد، هدف مهم و واقعی از اجزای آزمون رعایت،  م رعایت کنترل داخلیکشف موارد عدهدف آزمون رعایت ....  -382

 ( 14است. ) سراسری  کارایی عملیاتی سیستم کنترل داخلی ارزیابی

 

دهد که روش حسابداری تشخیص می  از روی عدم تغییر موجودی ابتدای سالیک حسابرس با مطالعه تراز آزمایشی  -824

 ادواری یا دائمی است.  های جنسی شرکتوجودیم

ه ممکن است به این نتیجه برسد که ذخیر های برکنار شدهیوقوع مستمر زیانهای هنگفت روی دارایحسابرس با توجه به -827

 استهالک کافی در نظر گرفته نشده است.

و مستندات و کاربرگ های رسیدگی به حسابهای هرسال را  در حسابرسی صورت های مالی، حسابرسان مستقل مدارک-826

 ( 13قرار می دهند. ) سراسری  دائمی برحسب موردو  جاری هرسالدر پرونده های 

 ( 13انجام شود. ) سراسری  قبل از تاریخ ترازنامهاحتمال دارد که  آزمون معامالت فروش نسیهروش  -825

 ( 14انجام می شود. ) سراسری  قبل از تاریخ ترازنامه ارزیابی طراحی مناسب کنترل های داخلی -822

 (13های داخلی واحد مورد رسیدگی توسط حسابرس مشخص می گردد. )سراسری اثربخشی کنترل آزمون رعایتانجام با -821

 ( 13کند. )سراسری سابرس از شکل استاندارد تغییر میبند مسئولیت ح عدم اظهارنظردر اظهارنظر  -811

 

 موجودی ارزی.                                                   

 ( 14) سراسری                                           کاالی در جریان ساخت.                                                                 

 ذخیره کاهش ارزش مواد اولیه.                                                   

 ( 17) سراسری                                        ذخیره خدمات پس از فروش.                                                                 

 اثبات ارزش بااهمیت:                        زیان ناشی از قراردادهای بلندمدت. -817

 درآمدهای تحقق یافته دریافت نشده.                      حسابرسی(  741ستاندارد )ا  

 تخصیص ب ت ش داراییهای استهالک پذیر در طول عمر مفید.                                                  

 

 محیط کنترلی. -7                                     

 ( 18فعالیت کنترل.                                            ) سراسری  -8                                     

 نظارت بر کنترلها.  -3            اجزای کنترل داخلی: -818

 سیستم های اطالعاتی. -4                                     

 فرآیند ارزیابی خطر. -7                                     
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 پایبندی به صالحیت. -7                                              

 ( 14نمودار سازمانی.                             ) سراسری  -8                                              

 مشارکت هیأت مدیره. -3                                              

 تعیین مسئولیتها.  -4                 اجزای محیط کنترلی:     -813

 روشهای منابع انسانی. -7                                              

 ترویج داخلی اخالق. -6                                              

 نگرش مدیریت -5                                              

 

ازد. سبرسان را از حسابداران متمایز می، حساهای مالیوری و تحلیل شواهد مرتبط با صورتهای حسابرسان در جمع آروش -814

 ( 14) سراسری 

. 

 تغییر محیط عملیاتی )تغییر فعالیت(                                                    

 کارکنان جدید.                                                    

 سیستم اطالعاتی جدید.                                                    

 محصول جدید.                                                    

 فناوری جدید.                   اجزای فرآیند ارزیابی خطر: -817

 رشد سریع.                                                    

 تجدید ساختار شرکت.                                                    

 استاندارد جدید.                                                    

 (13سراسری تی ندارد. )در پایان سال اهمی موجودی نقد نزد بانکدر هنگام حسابرسی اثبات ارزش  -168

                                 

 وارسی.                                   

 ( 13سراسری رس و جو.                      )پ                آزمون رعایت:   -815

 مشاهده و نظارت.                                  

  

 باشد.می های انجام شده برای کسب شواهدآزمون های حسابرسی استفاده شده و روشمستندات حسابرسی شامل  -281

 ( 14)سراسری  
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 ( 14جزء آزمون کنترل ها می باشد. )سراسری  آزمون امضای چکها-181

 ردر صورتی که صاحبکار، یکی از اصول و رویه های حسابداری خود را نسبت به سال گذشته تغییر داده باشد اما این تغیی -311

 ( 14) سراسری  هیچ اشاره ای به این تغییر در گزارش حسابرسان نمی شود.بااهمیت نبوده 

تجاری طبق قوانین و مقررات، شامل  مسئولیت کسب اطمینان از انجام عملیات واحدحسابرسی،  871طبق استاندارد  -317

، اجرایی مدیرانعهده  کنند، بهاری را تعیین میتج مالی واحد که مبالغ و موارد افشا در صورتهای رعایت قوانین و مقرراتی

 ، است.با نظارت ارکان راهبری

خصوص از مصادیق عدم رعایت است،  حسابرسی، تشخیص نهایی اینکه آیا یک فعل یا ترک فعل به 871طبق استاندارد  -318

 است. با مراجع ذیصالح قانونی

 ارد.بستگی د چارچوب گزارشگری مالی و قوانین و مقررات مربوطه اظهارنظر حسابرس، بحسابرسی،  811طبق استاندارد  -313

: شخص )اشخاص( یا سازمان )سازمانهای( مسئول نظارت بر هدایت  ارکان راهبری حسابرسی، 811طبق استاندارد  -314

است.  یراهبردی و تعهدات مرتبط با پاسخگویی واحد تجاری است. این نظارت، شامل نظارت بر فرایند گزارشگری مال

ی واحد قاست، لیکن بسته به ساختار تشکیالتی و حقو مدیره تهیأ در اغلب واحدهای تجاری منظور از این اصطالح، 

 عامل یا سایر ارکان مشابه باشد.تامنا، هیأتجاری، ممکن است شامل هیأت

الی که توسط مدیران اجرایی چارچوب گزارشگری م :چارچوب گزارشگری مالی مربوط  حسابرسی، 811طبق استاندارد  -317

و در موارد مقتضی، ارکان راهبری واحد تجاری برای تهیه صورتهای مالی انتخاب شده و با توجه به ماهیت واحد تجاری 

 و هدف صورتهای مالی، قابل پذیرش است یا به موجب قانون یا مقررات الزامی شده است.

 است. عدم کشفخطرو  خطر تحریف بااهمیتبعی از تا خطر حسابرسی حسابرسی، 811طبق استاندارد  -316

 الزامی است. در تمام مراحل حسابرسیای حفظ تردید حرفهحسابرسی،  811طبق استاندارد  -315

 ضروری است در تمام مراحل حسابرسیای اعمال قضاوت حرفه حسابرسی، 811طبق استاندارد  -312

ظر ناری از تحریف بااهمیت است، اظهارست در مورد صورتهای مالی که عحسابرس ممکن احسابرسی،  811طبق استاندارد  -311

رسی خطر حساباهمیت بودن، جزء نادرست )مشروط یا مردود( ارائه کند. در استانداردهای حسابرسی این خطر به دلیل بی

خطرهای  هیک اصطالح فنی است که به فرآیند حسابرسی مربوط است و ب خطر حسابرسی. بعالوه، شودمحسوب نمی

کسب و کار حسابرس در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی مانند زیان ناشی از دعاوی حقوقی، تخریب وجهه حسابرس 

 شود.یا سایر رویدادهای نظیر آن، مربوط نمی
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گر یبه صورت مجزا از یکد خطر کنترلو  خطر ذاتیاستانداردهای حسابرسی معموالً به  حسابرسی، 811طبق استاندارد  -371

 پردازد.می“ خطرهای تحریف بااهمیت”کند، بلکه به ارزیابی ترکیبی اشاره نمی

در استانداردهای حسابرسی، مالک یک واحد تجاری کوچک که به طور مستمر درگیر اداره  حسابرسی، 811طبق استاندارد  -377

 شود.نامیده می“ مالک -مدیر”واحد تجاری است، 

بخش ای اثرگونهریزی گردد که بهاین است که کار حسابرسی چنان برنامه هدف حسابرسرسی، حساب 311طبق استاندارد  -378

  انجام شود.

ای مجزا از یک کار حسابرسی نیست، بلکه فرایندی مستمر و پویاست مرحله ریزیبرنامهحسابرسی،  311طبق استاندارد  -373

میل شود و تا زمان تکابرسی قبلی )یا همزمان با آن( آغاز میکه غالباً پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از تکمیل کار حس

 یابد.کار حسابرسی جاری، ادامه می

باید سطح اهمیت را برای صورتهای مالی به  طرح کلی حسابرسیهنگام تدوین  حسابرسحسابرسی،  183طبق استاندارد  -374

 عنوان یک مجموعه واحد تعیین کند.

عبارت است از کسب اطمینان معقول درباره این موضوع که آیا  هدف کلی حسابرسسی، حسابر 183طبق استاندارد  -377

 صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است یا خیر.

یک واحد تجاری  اومسود قبل از مالیات ناشی از عملیات در حال تددر شرایطی که حسابرسی،   381طبق استاندارد  -376

ل ای از سود قبمالک، بخش عمده -همواره با سود حقیقی آن تفاوت داشته باشد )به عنوان مثال، در مواردی که یک مدیر

واند تاز مالیات را به صورت حقوق و مزایا برداشت نماید( معیار دیگری )مانند سود قبل از حقوق و مزایا و مالیات( می

 تر باشد.مناسب

تحریفهای بااهمیت در  منظور کشف شده به روشهای حسابرسی طراحی : آزمون محتوا، حسابرسی 133بق استاندارد ط -375

 شامل موارد زیر است:)آزمونهای محتوا (  سطح ادعاها.

 الف: آزمون جزئیات گروههای معامالت، مانده حسابها، و موارد افشا،     

 ب: روشهای تحلیلی.     

 منظور ارزیابی اثربخشی کارکرد. شده به روشهای حسابرسی طراحی:  کنترلها آزمونحسابرسی،  331رد طبق استاندا -372
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ه صورتهای ب اگر حسابرس نتواند شواهد حسابرسی کافی و مناسب کسب کند باید نسبتحسابرسی،  133طبق استاندارد  -137

 ارائه کند. اظهارنظر عدمیا  مشروطمالی، نظر 

نوان ع کسب شناخت از واحد تجاری و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی )که از این پس بهحسابرسی،  773د طبق استاندار -813

شود(، فرایندی مستمر و پویا برای گردآوری، به روز رسانی و تحلیل اطالعات در نامیده می“ تجاری شناخت واحد”

 است.جریان حسابرسی 

تیابی توانند اطمینانی معقول از دسنظر از میزان اثربخشی آنها، تنها می، صرفاخلیکنترلهای د حسابرسی، 377طبق استاندارد  -387

 تجاری فراهم کنند. به اهداف گزارشگری مالی برای واحد

 کند.صالح نمیارا کشف و آنیا ریف بااهمیت، پیشگیریتحوقوع یکتنهایی ازبه محیط کنترلیحسابرسی، 377استاندارد طبق-388

، سیاستها و روشهایی است که به کمک آن از اجرای دستورات مدیران فعالیتهای کنترلی حسابرسی، 377استاندارد  طبق -383

 شود.اجرایی اطمینان حاصل می

 است. جاریت مدیران اجرایی و ارکان راهبری واحدولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب بامسئحسابرسی، 841طبق استاندارد -384

دهد، مسئول انجام می طبق استانداردهای حسابرسیکه کار حسابرسی را  حسابرسیحسابرسی،  841ارد طبق استاند -387

از تقلب  واحد از تحریف بااهمیت ناشی عنوان یک مجموعه مالی به بودن صورتهای به عاری اطمینان معقول نسبت کسب

 یا اشتباه است.

، بیشتر از خطر عدم کشف تحریفهای تقلباز  ای بااهمیت ناشیحسابرسی، خطر عدم کشف تحریفه 841طبق استاندارد  -386

 است. اشتباهاز  بااهمیت ناشی

تقلب مدیران اجرایی بیشتر از خطر تحریف از  حسابرسی، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی 841طبق استاندارد  -385

 است. از تقلب کارکنان بااهمیت ناشی

مستلزم ارزیابی نقادانه و مستمر این موضوع است که آیا  اینگرش تردید حرفه حفظحسابرسی،  841طبق استاندارد  -382

 باشد یا خیر.از تقلب می شده نشانه وجود تحریف بااهمیت ناشی اطالعات و شواهد حسابرسی کسب

 اشد.ب کتبییا  شفاهیصورت  است به ممکنارکان راهبری رسانی حسابرس به  اطالعحسابرسی،  841طبق استاندارد  -381
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را از کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای ارزیابی وقوع یا احتمال  حسابرس، اجرایی یا ارکان راهبری مدیرانچنانچه  -331

محدودیت  دلیل وجود مالی داشته باشد باز دارند، وی باید به است اثر بااهمیتی بر صورتهای رعایتی که ممکن وقوع موارد عدم

 مالی نظر مشروط یا عدم اظهارنظر ارائه کند. به صورتهای ، نسبت517استاندارد در دامنه رسیدگی، طبق 

ر حد کافی د مالی دارد و به رعایت، اثری بااهمیت بر صورتهای چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد که موارد عدم - 337

 ارائه کند. دمردویا  مشروط، اظهارنظر 517مالی منعکس نشده است، باید طبق استاندارد  صورتهای

 پایان                                               17بهار                                                                                   


