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و بازرس  مستقل ستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسابرسد

 قانوني

 و واحد تجاري اصلي  تلفيقي گروه مالي مورد صورتهاي در 

 (4831 شده تجديدنظر)

 

 

که این دستورالعمل برای حسابرسی صورتهای مالی 

یا    4831دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین 

 االجـراست.،  الزمشـوداز آن شـروع می بعـد
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 فهرست مندرجات

 

شماره  

 صفحه

 4 مقدمه
ارائه صورتهاي مالي تلفيقي گروه همراه با   -بخش اول  

 صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي

 

 صورتهاي مالي  مورد درظهارنظر يکسان ا

 تلفيقي گروه و واحد تجاري اصلي

 

تا    2

5 

  اظهارنظر متفاوت نسبت به صورتهاي

 مالي تلفيقي گروه و واحد تجاري اصلي

 

 6و    5

 عدم ارائه صورتهاي مالي تلفيقي گروه  -دوم  بخش 
 3و    7
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 مقدمه

 گزارش و ارائه تهيه العملدستور  83بند  به با توجهاين مجموعه، 

 در اينبديهی است  شود.مي ارائه  ،قانوني و بازرس مستقل حسابرس

 مندرج هايو نمونه از مطالب بخش از تكرار آن مجموعه

 تلفيقي مالي ايـدرمورد صورته كهمزبور در دستورالعمل

. است شده دارد، خودداري کاربردز ـني گـروه

 باره، توجه به موارد زير ضروری است:ناي در

 اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي  منظور به حسابرس

 صورتهايارائه .  درگيردکار ميمعيار اهميت را به

 صورتهاي ال،  عمو واحد تجاري اصلي گروه تلفيقي مالي

 ،بنابراين و مورد نظر است حسابداري شخصيت دو مالي

 اهميت از دو سطحعمومًا   ظهارنظر، ا براي حسابرس

 .کندمی استفاده

 برخی از موضوعات مندرج در ،حسابرس تشخيص به چنانچه 

 واحدهاي قانوني و بازرس مستقل حسابرس گزارشهاي

 صورتهاي بهنسبت  ویبر اظهارنظر  اثري فرعي تجاري

 توجه لبجبرای باشد،  اما  نداشته گروه تلفيقي مالي

ن، اشاره به آنها ضرورت يابد، كنندگابيشتر استفاده

 در گزارش خاص كيد بر مطلبات عنوانبه موضوعاتی چنين

 .شودمي درج حسابرس

 بندهاياز گزارش هايينمونه ،مجموعه در اين  ، 

 برگيرنده در كه است شده و اظهارنظر ارائه توضيحي

در ساير موارد،  ،  بنابرايننيست ممكن حاالت تمامي

ای حرفه قضاوت به توجه بارا  گزارش حسابرس بايد

 .کند تعديل ،مورد حسب  ،خويش
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 قانوني و بازرس مستقل حسابرس گزارش

 سهام صاحبان عادي عمومي مجمع به

 نمونه عام سهامي شركت

 

4  - و شرکت سهامي عام  گروه تلفيقي هايترازنامه

سود  و صورتهاي  48××ماه اسفند 22 در تاريخنمونه 

نقد  وجوه و جريان جامع ، سود و زيانو زيان

 به منتهي مالي سال برايو شرکت  گروه تلفيقي

تا  يك توضيحي با يادداشتهاي همراه ،بورمز تاريخ

 قرار گرفته سازمان اين مورد حسابرسي ،... پيوست

 شركت مديره هيئت  با مالي صورتهاي . مسئوليتاست

 به ، اظهارنظر نسبتسازمان اين و مسئوليت

  شده انجام حسابرسي مزبور براساس مالي صورتهاي

 قانوني الزامات رعايت رد عدمموا و نيز گزارش

 و مفاد اساسنامه تجارت قانون در اصالحيهمقرر 

 .است شركت

  2در بند  مندرج مانند نمونه رسيدگي بند دامنه] - 2 

و  مستقل حسابرس گزارش و ارائه تهيه دستورالعمل

 [قانوني بازرس

8  - در  ياد شده مالي ،  صورتهايسازمان نظر اين به

 نمونه عامسهامي شركت گروه و مالي باال،  وضعيت

و  عمليات و نتايج  48×× ماه  اسفند 22 در تاريخ

 مالي سال را برايو شرکت  نقدگروه وجوه جريان

 هايجنبه مزبور، از تمام تاريخ به منتهي

نحو  ، بهحسابداري استانداردهاي ، طبقبااهميت

 دهد.مي نشان مطلوب

ارائه صورتهاي مالي تلفيقي گروه همراه با     -بخش اول 

 صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي

4  - و  گروه تلفيقيمالي  در مورد صورتهاي اظهارنظر يكسان

 واحد تجاري اصلي

4- 4- قانوني و بازرس حسابرس مقبول گزارش نمونه 

گروه  تلفيقي مالي صورتهاي كه در مواردي

همراه با صورتهاي مالي واحد تجاري  اصلي 

 زير است:شرح  شود، بهارائه مي
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2-4- يا   يريت عدم توافق با مداز موارد  آثار ناشي چنانچه

 اساسيولي غير اهميت با  رسيدگي در دامنه محدوديت

 درصورت رسيدگي بند دامنه تعديل باشد، ضمن

 و ارائه تهيه دستورالعمل  6بند  طبق نياز )

 اظهارنظر  نوع( قانوني و بازرس مستقل حسابرس گزارش

 آن و متن  مشروط  قانوني و بازرس حسابرس

 :است زير شرح به

آثار  استثناي ،  بهسازمان نظر اين به

و   … (در بند)هاي موارد مندرج /مورد

ت احتمالي الآثار تعدي ايـستثنا بـه همچنين

در  مندرج  يت)هاي(محدود نبود صورتدر که 

 مالي ، صورتهاييافتمي ضرورت  …(بند)هـاي

 شركت روه وگ مالي در باال،  وضعيت شده ياد

اسفند  22 در تاريخ نمونه عامسهامي

نقد  وجوه و جريان عمليات و نتايج 48×× ماه

 به منتهي مالي سال را براي  شركتگروه و 

، اهميت  با هايجنبه تمام مزبور،  از تاريخ

 نحو مطلوب ،  بهحسابداري استانداردهاي طبق

 دهد.مي نشان

 
 عدم توافق با مديريت  از موارد  يكي كه درشرايطي - 4 -8

 داراي از آنها در مجموع يا تعدادي تنهايي به

تلفيقي گروه و  مالي بر صورتهاي اساسي آثار

 اظهارنظر حسابرس باشد،  نوع اصلي واحد تجاري

 شرحبه آن و متن  مردود  قانوني و بازرس مستقل

 زير است:
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 اساسي آثار دليل ،  بهسازمان ر ايننظ به

 در وارد مندرجم /مورد

در  ياد شده مالي ( .... ، صورتهايبند)هاي

 عام سهامي شركت گروه و مالي باال، وضعيت

و   48×× ماه اسفند 22  در تاريخ نمونه

گروه و نقد  وجوه و جريان عمليات نتايج

 تاريخ به منتهي مالي سال را براي شركت

، حسابداري استانداردهاي مزبور،  طبق

 دهد.نمي نشان نحو مطلوب به

 و بازرس مستقل حسابرس كه در شرايطي - 4 -1

در  (  اساسي)هايمحدوديت خود با در رسيدگيهاي قانوني

 نسبت اظهارنظر امكان كهنحوي به شودمواجه  رسيدگي دامنه

 واحد تجاري تلفيقي گروه و مالي ورتهايص به

 رسيدگي بند دامنه تعديل ضمن نگردد  فراهم اصلي

 گزارش و ارائه تهيه دستورالعمل  6بند  طبق )

بند  (  متنقانوني و بازرس مستقل حسابرس

 :زير است شرح اظهارنظر به

در  (  اساسي)هايوجود محدوديت دليل به

 شرح به سازمان اين  گيرسيد دامنه

شواهد  به از دستيابي مانع كه …(بند)هاي

،  اظهارنظر است گرديده قبول و قابل كافي

 در باال براي ياد شده مالي صورتهاي به نسبت

 .نيست ذيرپنامکا سازمان اين

 

  ابهام آثار بالقوه يک مورد كه در شرايطي - 4 -5
 )اعم از آنها در مجموع يا تعدادي نهاييت به

تلفيقي  مالي برصورتهاي ( و نشده از افشا شده

باشد،    ، اساسي اصلي واحد تجاري گروه و

 مالي صورتهايبه اظهارنظر نسبت كه ايگونه به

زير  شرح بند اظهارنظر به ، متنميسر نشود

 :است
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 از رفع ناشي يامدهايپ بودن نامشخص دليل به

در  مندرج (  اساسي)ابهامات ابهام

 تعيين امكان دمع ،و در نتيجه  …(بند)هاي

 آثار

 ، اظهارنظر نسبتمالي برصورتهاي  )ها( آن

 اين در باال براي ياد شده مالي صورتهاي به

 .نيست  ذيرپنامکا سازمان
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  اساسي ابهام و  رسيدگي در دامنه تمحدودي كه در مواردي - 4 -6

بند  تعديل باشد، ضمن وجود داشته  اماتو

و  تهيه دستورالعمل  6بند  )طبق رسيدگي دامنه

(  قانوني و بازرس مستقل حسابرس گزارش ارائه

 :زير است شرح بند اظهارنظر به متن

در  (  اساسي)هاي وجود محدوديت دليل به

 شرح به سازمان اين  گييدرس منهدا

شواهد  به از دستيابي مانع كه… (بند)هاي

و نيز  است گرديده قبول و قابل كافي

 از رفع ناشي پيامدهاي بودن نامشخص دليل به

( در بند)هاي مندرج ( اساسي)ابهامات ابهام

آثار  تعيين امكان ،  عدمدرنتيجهو  …

 ،  اظهارنظر نسبتمالي بر صورتهاي ()ها آن

 اين در باال براي ياد شده مالي صورتهاي به

 .نيست ذيرپنامکا سازمان

 

 چنانچـه در مواردی نادر،  ـ اظهارنظر متفاوت - 4 -7

 عدم توافق با مديريت وآثـار موارد  اهميت

 اساسي و ابهـام رسيدگي در دامنـه محدوديت

باشد،  متفـاوت مالي از صـورتهـاي برهريك

 نسبت اظهارنظر متفاوت است ممكن صورت اين در

 يابد. ضرورت مالي از صورتهاي هر يك به

 
2 - تلفيقي گروه و  مالي صورتهاي به نسبت اظهارنظر متفاوت

 اصلي واحد تجاري

 يا چند بند توضيحي از يك آثار ناشي چنانچه -2 -4

  اسـاسـي  اصلي تجـاريواحد  مالي صورتهاي به نسبت

 گروه تلفيقي مالي صـورتهـاي بـه نسبت اما 
اظهارنظر متفاوت  است باشـد، الزم   اساسي غير

 بعد وضعيتي در صفحه مندرج نمونه  ارائه شود.

موارد عدم  از  ناشي آثار دهد كهمي را نشان

واحد  مالی صورتهاي به نسبت ت توافق با مديري
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 مالي صورتهاي به و نسبت ،  اساسياصلي تجاري

 :است اساسي غير اما با اهميت گروه تلفيقي

 

 :سازمان نظر اين به

 موارد مندرج/  آثار مورد استثنايبه - الف

 ياد شده مالي ، صورتهاي …( در بند)هاي

 22 در تاريخ گروه مالي در باال، وضعيت

 و جريان عمليات و نتايج 48×× ماه اسفند

 منتهي مالي الـس را براي گروهنقد  وجوه

هاي ،  از تمـام جنبـهورـمزب خـاريـت هـب

،  حسابداري استانداردهاي ،طبقاهميت با

 دهد.مي نشان نحو مطلوب به

 

 ردواـم/  وردـماساسي ار ـآث دليـلبه -  ب

 مالي ، صورتهاي …( ايـد )هـدر بن مندرج

شرکت سهامي  مالي در باال، وضعيت ياد شده

 48×× ماهاسفند   22  در تاريخ عام نمونه

را  آننقد  وجوه و جريان عمليات و نتايج

مزبور،  تاريخ به منتهي مالي سال براي

نحو  ، بهحسابداري استانداردهاي طبق

 دهد.مين نشان بمطلو

 

نظر   گروه تلفيقي مالي صورتهاي به نسبت چنانچه -2 -2

 ،  اظهارنظر شود ارائه اظهارنظر عدم يا   مردود

 اصلي واحـد تجاري مالي صورتهـاي بـه نسبت

 به با اظهارنظـر نسبت مشابـها نيـز غالب

اما . خواهد بود گـروه تلفيقي مالي صورتهـاي

 شرايطبنا به است ممكن ،ادری ندر موارد

 صورتهاي به نسبت اظهارنظر متفاوت ،موجود

 يابد. ضرورت اصلي واحد تجاري مالي
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 گروه  تلفيقي مالي صورتهاي ارائه عدم    دوم بخش
 

خود را  مالي تنها صورتهاي اصلي واحد تجاري چنانچه - 8

 گروه تلفيقي مالي صورتهاي ائهو از ار ارائه

 مورد به حسب برخورد حسابرس كند،  نحوه خودداري

 :قرار زير است

 (  تجاريواحد)هاي مالي صورتهاي اقالم چنانچه -8 -4

واحد  مالي صورتهاي با اقالم در مقايسه فرعي

در  كه نحوي باشد به اهميت كم اصلي تجاري

 ،  تفاوتگروهتلفيقي مالي تهايصور هتهي صورت

 اصلي واحد تجاري مالي با صورتهاي چنداني

 تلفيق عدم ذكر موضوع باشد،  نياز به نداشته

 .نيست حسابرسي در گزارش مالي صورتهاي

 ( تجاريواحد)هاي مالي صورتهاي اقالم چنانچه -8 -2

 واحد تجاري مالي با صورتهاي در مقايسه فرعي

باشد،   اساسياما غير ،  اهميت با اصلي

در  مناسب بند توضيحي درج بايد ضمن حسابرس

 ،  عدم توافق با مديريت دليل خود، به گزارش

 مربوط بند توضيحي كند.  نمونه ارائه  مشروط نظر

 :زير است شرح به

ي شرکت، صورتهاي مالي تلفيقي گروه را برا

سال مورد گزارش ارائه نکرده که باتوجه به 

اهميت اقالم صورتهاي مالي واحد )هاي( تجاري 

فرعي، اين امر برخالف استانداردهاي 

 حسابداري است.

 

 ( تجاريواحد)هاي مالي صورتهاي اقالم چنانچه -8 -8

واحد  مالي صورتهاي با اقالم در مقايسه فرعي

 درج بايد ضمن باشد،  حسابرس  اساسي  اصلي تجاري

 دليل خود،  به در گزارش مناسب بند توضيحي
اظهار    مردود نظر   عدم  توافق با مديريت،
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صفحه بعد  شرح به بند توضيحي كند.  نمونه

 :است

 ،  شركتحسابداري استانداردهاي برخالف

 نكرده ارائه را  گروه تلفيقي مالي صورتهاي

 صورتهاي اقالم بودن اساسي به .  با توجهستا

 ،  صورتهايفرعي (  تجاريواحد)هاي مالي

منظور  به تنهايي به اصلي واحد تجاري مالي

و  عمليات نتايج ، مالي وضعيت ارزيابي

 .اتكا نيست ، قابلنقدي جريانهاي

 

 فرعي جاري(  تواحد)هاي مالي صورتهاي چنانچه -8 -1

 قرار نگرفته در اختيار حسابرس رسيدگي براي

با  شواهد موجود، بايد براساس باشد،  حسابرس

 ارائه عدم آثار موضوع بودن  يا اساسي  اهميت

مورد و حسب را مشخص گروه تلفيقي مالي صورتهاي

اگر اما اظهار كند.   مردوديا   مشروطنظر  

و حدود  نتواند دامنه حسابرس ،نادر یدرموارد

 را به فوق از موضوع آثار ناشي

 مورد نياز تعيين اطالعات به دسترسي عدمدليل

 دامنه در محدوديت ، موضوعصورت كند، در اين

  اظهارنظر عدميا    نظر مشروط مورد  و حسب مطرح رسيدگي

 خواهد شد. ارائه

 

1 - مالي بعد از صورتهاي گروه تلفيقي مالي صورتهاي ارائه 

 اصلي واحد تجاري

،  بعد از اصلي واحد تجاري مواردی نادر، در چنانچه  

 خود و صدور گزارش جداگانه مالي صورتهاي ارائه

،  آن هدر بار قانوني و بازرس مستقل حسابرس

و همراه با  را تهيه گروه تلفيقي مالي صورتهاي

ای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی ارائه کند،  صورته

مناسبتر اين است که حسابرس مستقل ضمن اشاره به 

تاريخ گزارش و نوع اظهارنظر قبلی خود دربارة 

صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی در يک بند 

تأکيد بر مطلب خاص و با رعايت  الزامات 
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وعه استانداردهای حسابرسی مربوط، نسبت به مجم

صورتهای مالی ارائه شده گزارش کند. اما در شرايطی 

خاص، حسابرس می تواند ضمن اشاره به تاريخ گزارش و 

نوع اظهارنظر قبلی خود درباره صورتهای مالی 

جداگانه واحد تجاری اصلی در بند مقدمه، فقط نسبت 

به صورتهای مالی تلفيقی گروه گزارش نمايد. در 

ه فقط به صورتهای مالی چنين مواردی در بند مقدم

 شود.تلفيقی گروه اشاره می


