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  كلیات
  ٍ هحتـَاي   ٍ ضىل  هبلي  اعالػبت  زض تٌظين  حسبثطس  اي حطفِ  هسئَليتْبي  زضثبضُ  الظم  استبًساضزّب ٍ ضاٌّوبييْبي  ، اضائِضزاستبًسا  ايي  ّسف .  1

ِ       زض ايـي   وٌس. هٌظـَض اظ حسـبثطس   هَاضز غبزض هي  گًَِ  زض ايي  حسبثطس  وِ  است  گعاضضي ِ   ًيسـت   اي اسـتبًساضز، العاهـب فـطز يـب هَسسـ   وـ
 زاضز.  ػْسُ  ضا ثِ  ٍاحس التػبزي  هبلي  غَضتْبي  سيحسبثط

ِ   ثط آى  ضَز، هططٍط  ًيع سَزهٌس ٍالغ  غيطهبلي  اعالػبت  تٌظين  تَاًس ثطاي ، اهب هي است  هبلي  اعالػبت  استبًساضز، تٌظين  تبويس ايي  اگطچِ .  2   وـ
هٌظَض   ثِ  حسبثساضي  هَاضز ذبظ  ٍ فػل  غبحجىبض هثالً حل  ٍ هحسٍز ثِ  هؼيي  ذسهبت  ثبضس. اضائِ  زاضتِ  وبفي  ضٌبذت  اظ هَضَع  حسبثطس
ضا زض   تَاًـس حسـبثطس   ًيـع هـي    زض سـبيط اسـتبًساضزّب    ضسُ  اضائِ  ضَز. ضَاثظ ًوي  هحسَة  هبلي  اعالػبت  ، تٌظين هبلي  زض غَضتْبي  اًؼىبس

 ضسبًس.  استبًساضز يبضي  ايي  ثىبضگيطي

مبلياطالعبتمازتىظيَذف
ٍتلرديعثٌدسي،عجقِگرزآٍريثرايحسبثساريزرزهيٌِحسبثرسبىٍترػعزاًص،ثكبرگيريهبلياعالعبتازتٌظينّسف  . 3

ِ   غـَضتْبيي   ضا زض لبلـت   تفػـيلي   اعالػـبت   عَض هؼوَل  ثِ  وبض، حسبثطس  ًَع  زض ايي .هسثَراستاعالعبت   تجويـغ   فْـن   بثـل ٍ ل  ذالغـ
ُ    ضٍضـْبي   ثبضس. اگطچِ  هعثَض زاضتِ  غَضتْبي  هٌسضجبت  زضستي  آظهَى  ثِ  العاهي  وِ  آى  وٌس، ثسٍى هي   اعالػـبت   زض تٌظـين   هـَضز اسـتفبز

  اًجبم  زليل  وٌس، اهب ثِ  فطاّن  حسبثطس  ، ثطاي هبلي  اعالػبت  ثِ  ضا ًسجت  اعويٌبًي  اظْبض ّطگًَِ  اهىبى  وِ  است  ًطسُ  عطاحي  اي گًَِ  ثِ  هبلي
 ضًَس. هٌس هي هعثَض ثْطُ  غَضتْبي  زض تٌظين  حسبثطسبى  اظ هطبضوت  هبلي  اعالػبت  وٌٌسگبى ، استفبزُ اي حطفِ  ٍ هْبضت  وبض ثبزلت

سـبيط    ٍ تلرـيع   ثٌسي ، عجمِ تَاًس گطزآٍضي ، اهب هي است  هبلي  اظ غَضتْبي  يب ثرطي  توبم  تٌظين  هؼوَال ضبهل  هبلي  اعالػبت  لطاضزاز تٌظين .  4
 ضَز.  ضا ًيع ضبهل  هبلي  اعالػبت

مبلياطالعبتبرتىظيمحبكمكلياصًل
  اضزازّبيزض لط  حسبثطس  اي حطفِ  ثط هسئَليتْبي  حبون ايرفتبرحرفِآيييكٌس.اغَلرارعبيت"ايرفتبرحرفِآييي"ثبيسحسبثرس .  5

 : ظيط است  ضطح  ثِ  هبلي  اعالػبت  تٌظين
   زضستىبضي  ـ  الف

   ثيغطفي  ـ  ة
   اي حطفِ  ٍ هطالجت  غالحيت  ـ  ح
   ضاظزاضي  ـ  ت

   اي ضفتبض حطفِ  ـ  ث
  هطثَط  اي حطفِ  ٍ ضَاثظ  اغَل ـ   ج

  ًـساضز، ايـي    استمالل  حسبثطس  وِ  ، اهبزض هَاضزي ًيست  ، ضطٍضي هبلي  الػبتاع  تٌظين  اًؼمبز لطاضزازّبي  ثطاي  استمالل  اغل  ضػبيت  اگطچِ
 يبثس.  اًؼىبس  ٍي  ثبيس زض گعاضش  هَضَع

غبزرًوبيس.ثبرُاييًيسزركٌسثبيسگسارضيهيراتٌظينهبلياعالعبتكِهَارزيزركليِحسبثرس .  6

قرارداداسبسيوكبت

  ضـَز ضـبهل    ثيٌـي  ثبيـس زض لـطاضزاز پـيص     وِ  ًىبتي قرارزاززارز.ازضرايظرٍضٌيغبحجكبر،ضٌبذتيبثسكِثبيساعويٌبىحسبثرس . 7
 : هَاضز ظيط است

 اعالػـبت   ضثبضُز  ، اعويٌبًي ٍ ثٌبثطايي  ًرَاّس گطفت  اًجبم  اجوبلي  يب ثطضسي  حسبثطسي  وِ  ٍالؼيت  ايي  تػطيح  وبض، ضبهل  ٍ هبّيت  ًَع  

 ًيع اظْبض ًرَاّس ضس.  ضسُ تٌظين  هبلي

 يـب    ، هبًٌـس تملـت   يـب سـبيط ترلفـبت     غيطلـبًًَي   ، اػوـبل  اضتجبّبت  ٍ افطبي  همبغس وطف  ، ثطاي هبلي  اعالػبت  وبض تٌظين  وِ  ٍالؼيت  ايي

 اتىب ثبضس.  تَاًس لبثل ، ًوي اذتالس
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 ضَز.  ٍاضائِ  غبحجىبض تْيِ  سظثبيس تَ  وِ  اعالػبتي  ٍ هبّيت  ًَع 
 ٍاحـس    ، ثب هسيطيت ٍ وبهل  زليك  هبلي  اعالػبت  تٌظين  ثطاي  حسبثطس  ثِ  ضسُ  اضائِ  اعالػبت  ثَزى  ٍ وبهل  زليك  هسئَليت  وِ  ٍالؼيت  ايي

 . است  التػبزي
 و  ٍالؼيت  ٍ ايي  هبلي  اعالػبت  زض تٌظين  هَضز استفبزُ  حسبثساضي  هجٌبي ِ  ِ ، افطـب   حسـبثساضي   آضـىبض اظ اسـتبًساضزّبي    اًحـطاف   ّطگًَـ

 ذَاّس ضس.
 هعثَض.  گعاضضْبي  گيطًسگبى  ٍ تؼييي  هبلي  اعالػبت  هٌظَض اظ تٌظين 
 غبزض ذَاّس ضس.  ضسُ  تٌظين  هبلي  اعالػبت  زضثبضُ  وِ  گعاضضي  ضىل 

ثبضـس،    وبض هستٌس ضسُ  اغلي  ضطايظ  زض آى  وِ  لطاضزازي  وٌس. تٌظين هي  ووه  هبلي  اعالػبت  ٍ تٌظين  ػوليبت  ضيعي ثطًبهِ  اًؼمبز لطاضزاز، ثِ . 8
ِ   اسـت   حسـبثطس   وبض تَسـظ   پصيطش  گَيبي  لطاضزازي  . ٍجَز چٌيي است  حسبثطس  ًفغ  ثِ  غبحجىبض ٍ ّن  ًفغ  ثِ  ّن   ثطزاضـت   ٍ اظ ّطگًَـ

ِ   وِ  گعاضضي  ٍ ضىل  حسبثطس  هسئَليتْبي  وبض، هيعاى  اهٌٍِ ز  ّسف  چَى  هَاضزي  زضثبضُ  ًبزضست وٌـس.   هـي   ذَاّـس ضـس، جلـَگيطي     اضائـ
 . است  ضسُ  اضائِ 1  زض پيَست  هبلي  اعالػبت  اظ لطاضزاز تٌظين  اي ًوًَِ

ريسيبروبمٍ
يبثس.اعويٌبىهَثرآىازاجرايكٌسكِريسيثرًبهِثبيسكبرراچٌبىحسبثرس . 9

مستىذسبزي
قرارزاز،ثبٍضرايظاستبًسارزاييكبرعجقاًجبمثرايضَاّسالزمكرزىزرفراّنراهستٌسكٌسكِثبيسهَضَعبتيحسبثرس . 10

.استاّويت

ريشُب
غٌعتيذبظحسبثساريّبيٍرٍيِثباغَلآٍرزٍثِزستكليضٌبذتٍاحساقتػبزيٍعوليبتفعبليتثبيسازًَعحسبثرس  . 11

پيساكٌس.،آضٌبييآىهٌبستهبلياعالعبتٍهحتَايكٌسٍضكلهيفعبليتزرآىٍاحساقتػبزيكِ

  زفـبتط ٍ هـساضن    ، ضىل س التػبزيٍاح  هبلي  ٍ يب سبيط ضٍيسازّبي  هؼبهالت  ٍ هبّيت  اظ ًَع  است  الظم  هبلي  اعالػبت  تٌظين  ثطاي  حسبثطس .  12
  تجـبضة   ضا اظ عطيـك   ضـٌبذتي   هؼوَال چٌيي  آٍضز. حسبثطس ثِ زست  ولي  ضٌبذت  آى  هبلي  اعالػبت  ظيطثٌبي  حسبثساضي  ٍ هجبًي  حسبثساضي

 وٌس.  هي  وست  آى  ٍجَ اظ وبضوٌبى يب پطس  ٍاحس التػبزي  ذَز زضثبضُ
 : هَاضز ظيط ًيست  اًجبم  ثِ  استبًساضز، هؼوَال هلعم  زض ايي  ضسُ  ػطيحجع زض هَاضز ت  حسبثطس .  13

 . ضسُ  اضائِ  اعالػبت  ثَزى  اػتوبز ٍ وبهل  لبثليت  اضظيبثي  زضثبضُ  ٍاحس التػبزي  ٍجَ اظ هسيطاى پطس ـ   الف
 . زاذلي  وٌتطلْبي  اضظيبثي ـ  ة
 . ضسُ  هغطح  هَضَع  ّطگًَِ  اثجبت ـ   ح
 . ضسُ  اضائِ  تَضيح  ّطگًَِ  اثجبت  ـ  ت

ُ،ًبقع،ًبزرستٍاحساقتػبزيهسيريتتَسظضسُارائِاعالعبتضَزكِهتَجِاگرحسبثرس  . 14 ُيبگودرا ثبيدساسدتكٌٌدس

ٍِاحساقتػبزيكٌسٍازهسيريتراارزيبثي31زرثٌسيبزضسُرٍضْبياجرايضرٍرت رازرالزماضدبفياعالعدبتثرَاّسكد
،ازيدبزاليدلزليدلثبيسثباعالمهَرزًيبز،حسبثرساضبفياعالعبتازارائِهسيريتذَززاريقرارزّس.زرغَرتاذتيبرٍي

كٌس.گيريكبر،كٌبرُآىاًجبم

ثدسيْيتحريفًٍجَزّرگًَِارائِضكلثَزىازهٌبستٌبىاعويهٌظَرحػَلراثِضسُتٌظينهبليثبيساعالعبتحسبثرس .15

 : هَاضز ظيط است  زض ايٌجب ضبهل  تحطيف .كٌس،هرٍركليثباّويت
 ُحسبثساضي  استبًساضزّبي  زض ثىبضگيطي  اضتجب . 
 آضىبض اظ آى  اًحطاف  ٍ ّط گًَِ  حسبثساضي  ّبي ضٍيِ  اّن  افطبي  ػسم . 
 است  ضسُ  آگبُ  اظ آى  حسبثطس  وِ  ثب اّويتي  سبيط هَضَػبت  افطبي  ػسم . 
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آثبرريدبليافطبضَز،ّرچٌستعيييضسُتٌظينهبليثبيسزراعالعبتآضكبرازآىاًحرافٍّرگًَِحسبثساريّبيرٍيِاّن

.ًيستآًْبالساهي

،ثدبآىهٌبسدتاغدال چگًَگيضَزثبيسزرثبرُآگبُضسُتٌظينهبليزراعالعبتثباّويتيازٍجَزتحريفحسبثرسچٌبًچِ  . 16

آىثبيسازازاهًِظرثرسس،حسبثرسثِكٌٌسُهسثَرًيسگوراُهبليًطَزٍاعالعبتاًجبمالزمكٌس.اگراغال غبحجكبرتَافق

كٌس.كبر،ذَززاري

مذيريتمسئًليت

تػدَيتٍّوچٌييهبلياعالعبتهغلَةارائِذَززرثبرُازهسئَليتٍاحساقتػبزيهسيريتيبثسكِثبيساعويٌبىحسبثرس  . 17

ِ   اسـٌبز ٍ هـساضن    ثـَزى   ٍ وبهل  ثط زليك  هجٌي  اظ هسيطيت  اي تبييسيِ  تَاًس ثب زضيبفت هي  اعويٌبًي  چٌيي . است،آگبُآى ٍ   حسـبثساضي   اٍليـ
 ضَز.  ، حبغل حسبثطس  ثِ  هبلي  ثب اعالػبت  ٍ هطتجظ  هَاضز ثباّويت  وليِ  اضائِ

مبلياطالعبتدرمًاردتىظيمگسارشگري

ثبيسهَارززيررازرثرگيرز:هبلياعالعبتتٌظينگسارش  . 18

.عٌَاىدالف

.گسارشهربعتدة

.استضسُاًجبم"هبلياعالعبتتٌظين"استبًسارزكبر،عجقكِاييتػريحدح

.ٍاحساقتػبزيثًِسجتحسبثرساستقاللعدسمًدسارز،تػدريحاستقداللحسبثدرسكدِزرهدَارزيدت

ِثراسدبساعالعبتاييكِهَضَعاييٍتػريحضسُتٌظينهبلياعالعبتعٌبٍييكرزىهطرعدث ٍاحدسهدسيريتآًچد

.استضسُتٌظينكرزُارائِاقتػبزي

.استتػبزيٍاحساقثبهسيريتضسُتٌظينهبلياعالعبتهسئَليتكِاييتػريحدج

ُتٌظدينهبلياعالعبتثِرًٍسجتٍازاييًيستاجوبلييبثررسي،حسبثرسيهبلياعالعبتتٌظينكِاييتػريحدچ ضدس

ضَز.اظْبرًويًيساعويٌبًي

ُتٌظدينهدبلياعالعبتّوراُتَضيحييبززاضتْبيثِاضبرُد  ِضدس ازآضدكبرثدباّويدتًحدرافازرهدَرزّدرگًَد

.هرثَطحسبثسارياستبًسارزّبي

.گسارشتبريددخ

.حسبثرسًطبًيدز

.حسبثرساهضبيدش

  هَضز ًظط اظ اعالػبت  وٌٌسُ استفبزُ  ثِ  يب اضبضُ  هبلي  اعالػبت  اظ تْيِ  ذبظ  ّسف  تَغيف  است  هوىي  ، حسبثطس ضطايظ  زض ثطذي
  تـَاى  همبغـس هـَضز ًظـط هـي      هٌحػطا ثـطاي   ٍي  اظ گعاضش  وِ  اظ ايي  حبوي  ػجبضاتي  ثساًس يب ثرَاّس ثب افعٍزى  ضا هٌبست  ضسُ  تْيِ

 . است  ضسُ  اضائِ 2  زض پيَست  هبلي  اعالػبت  تٌظين  اظ گعاضش  ّبيي وٌس. ًوًَِ  پيطگيطي  آى  ًبهطثَط  وطز، اظ استفبزُ  استفبزُ

يدبحسبثرسديثدسٍىضسُتٌظين"يب"ًطسُحسبثرسي"هْرثبيسثِحسبثرستَسظضسُتٌظينهبلياعالعبتغفحبتِكلي  . 19

هوَْرضَز."اجوبليثررسي

 اجرا  تاريخ
 . االجطاست الظم  اظ آى پسٍ  1378اظ اٍل فطٍضزيي  استبًساضز  ايي . 20
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 4  پیـوسـت
 

 قرارداد  نمونه
 
 

 

مبليصًرتُبيقـراردادتىظيم
 

، سَز  سَز ٍ ظيبى  ... ٍ غَضتْبي  ( ... زض تبضيد ... )ٍاحس التػبزي  تطاظًبهِ  تٌظين  ( ... ثطاي ... )حسبثطس  ( ... اظ ايي ٍاحس التػبزي  ... )ًبم  زضذَاست  ثِ  ػغف 
  اظ ايي  ... ٍ ... وِ  لطاضزاز ثيي  ، ايي هطثَط  تَضيحي  ثب يبززاضتْبي  هعثَض، ّوطاُ  تبضيد  ثِ  هٌتْي  هبلي  /زٍضُ سبل  ثطاي  ًمس آى  ٍجَُ  ٍ جطيبى  ( اًجبضتِ )ظيبى

 گطزز. ظيط هٌؼمس هي  ضًَس، ثب ضطايظ هي  ًبهيسُ "حسبثطس"ٍ  "ٍاحس التػبزي"  تطتيت  ثِ  پس

قـراردادمًضًع
 ( ...  ثبًه  ثِ  ، اضائِ هثبل  ... )ثطاي  ثب ّسف  هطثَط  ثب گعاضش ُ زض ثبال ّوطا  يبز ضسُ  هبلي  غَضتْبي  تٌظين .  1

حسببرستعُذات
 ." هبلي  اعالػبت  تٌظين" استبًساضز  ٍ عجك  ضطوت  هسيطيت  تَسظ  ضسُ  اضائِ  اعالػبت  ثطاسبس  هبلي  غَضتْبي  تٌظين . 2
ِ  ًيع اظْبض ًوي  ، اعويٌبًي ٍ ثٌبثطايي  ًيست  حسبثطسي  استبًساضزّبي  ثطاسبس  اجوبلي  يب ثطضسي  ، حسبثطسي هبلي  غَضتْبي  تٌظين . 3   اي ضَز. ًوًَـ

 (.2  پيَست  وٌيس ثِ  )ًگبُ  است  پيَست  ضطح  ثِ  هبلي  غَضتْبي  تٌظين  اظ گعاضش
ٍ   ضـسُ   تٌظـين   هـبلي   زض غـَضتْبي   حسـبثساضي   ّبياظ اسـتبًساضز   آضىبض ثباّويت  اًحطاف  ٍ ّطگًَِ  هَضز استفبزُ  حسبثساضي  هجٌبي  تػطيح . 4

 . هبلي  غَضتْبي  تٌظين  هعثَض زض گعاضش  اًحطاف  ثِ  اضبضُ
اتىـب    ، لبثل يب اذتالس  ، هبًٌس تملت يب سبيط ترلفبت  غيط لبًًَي  ، اَػوبل اضتجبّبت  ٍ افطبي  همبغس وطف  تَاًس ثطاي ًوي  هبلي  غَضتْبي  تٌظين . 5

 ذَاّس ضس.  گعاضش  ٍاحس التػبزي  ثِ  هَاضز، هَضَع  گًَِ  ثطذَضز ثب ايي  ّطچٌس زض غَضتثبضس؛ 

ياحذاقتصبديتعُذات
 ، زفبتط ٍ ...(.  )هبًٌس تطاظ آظهبيطي  هبلي  غَضتْبي  تٌظين  ثطاي  الظم  اعالػبت  وليِ  اضائِ . 6
  ٍاحس التػـبزي   ، ثب هسيطيت هَسسِ  ايي  تَسظ  ضسُ  تٌظين  هبلي  ، غَضتْبي زض ثبال ٍ ّوچٌيي  يبز ضسُ  اعالػبت  ثَزى  ٍ وبهل  زليك  هسئَليت . 7

ٍ   ٍ اًترـبة   هٌبسـت   زاذلـي   وٌتطلْـبي   ، اسـتمطاض ٍ اػوـبل   حسـبثساضي   وـبفي   هـساضن   ٍ ًگْساضي  حفظ  هستلعم  هسئَليت  ايي  . ايفبي است
 . است  ٍاحس التػبزي  هسيطيت  تَسظ  اضيحسبثس  هٌبست  ٍ ضٍضْبي  اغَل  ثىبضگيطي

 لطاضزاز.  ايي 1زض ثٌس   يبز ضسُ  غيط اظ ّسف  همبغسي  ثطاي  ضسُ  تٌظين  هبلي  اظ غَضتْبي  استفبزُ  ػسم .  8
ِ   اًجـبم   َضز ًيبظ ثـطاي ه  اعالػبت  زض اضائِ  ٍاحس التػبزي  وبضوٌبى  ، ّوىبضي ٍ ّوچٌيي  هٌبست  ٍ تسْيالت  وبض، اهىبًبت  هحل  تبهيي . 9   ّطچـ

 لطاضزاز.  ثْتط هَضَع
 . العحوِ حك  غَضتحسبثْبي  ثوَلغ  پطزاذت . 10

الـسحمـٍحـق
ِ  حك  ضَز. ًطخ هي  وبض، غَضتحسبة  ثب پيططفت  هتٌبست  وِ  وبض است  هبهَض اًجبم  وبضوطز حسبثطسبى  ، هست العحوِ حك  تؼييي  هجٌبي . 11   العحوـ

ِ   ثطضسيْبي  . عجك است  زاضًس، هتفبٍت  ػْسُ  ثِ  وِ  هسئَليتي  ، هيعاى ٍ زض ًتيجِ  ٍ هْبضت  تجطثِ  ثطحست  اظ حسبثطسبى  هّطي  سبػتي   ػوـل   ثـ
ُ  فَق  ّبي ّعيٌِ  )اظ لجيل  هستمين  ّبي ، سبيط ّعيٌِ وبض هستمين  سبػبت  العحوِ حك  ، ضبهل العحوِ ، حك آهسُ اظ هطوـع ٍ    ذـبضج   هبهَضيـت   الؼـبز
 ضَز. هي ثطاٍضز  ... ضيبل  هيعاى  ثِ  ، زض هجوَع ترػيع  ( ٍ سطثبض لبثل ٍ شّبة  ايبة

سـبيـرمـًارد
 .. اػتجبض زاضز. .......تب .  هجبزلِ  لطاضزاز اظ تبضيد  ايي . 12
  ٍ يـه   حسـبثطس   ، ًوبيٌـسُ  ٍاحـس التػـبزي    اظ ًوبيٌـسُ   ىلهتطـ   ًفطُ  سِ  ّيبتي  ، اظ عطيك هفبز آى  لطاضزاز زض اجطاي  عطفيي  اذتالف  ّطگًَِ . 13

 ذَاّس ضس.  ٍ فػل  ، حل زٍ عطف  هَضز لجَل  ضرع
  لطاضزاز ضسيسُ  عطفيي  اهضبي  .. ثِ...................  ٍ زض تبضيد  ، تٌظين ٍاحس است  زض حىن  ّط زٍ ًسرِ  وِ  ًسرِ 2ٍ زض   هبزُ 14لطاضزاز زض   ايي . 14

 .  است
  

حسببرسياحذاقتصبدي

  ايـي   ثـب هغبلـت    زض اضتجبط  تٌظين غَضتْبي هبليلطاضزاز   ظيط ثطاي  وًًَِ
ّط هَضز   ٍ ًيبظّبي  ضطايظ  تَاًس ثطحست هي  وِ  ضَز هي  استبًساضز اضائِ
 .ضَز  تؼسيل  ًظط هطبٍض حمَلي  ، ثب وست ضطٍضت  ٍ زض غَضت

 (سربرگمًسسٍحسببرسي)حبييوشبوي
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 2  پیوست

  مالی  اطالعات  تنظیم  از گسارش  هايی نمونه

 )استاندارد(  مالی  صورتهاي  تنظیم  گسارش  ـ نمونه  الف

مبليصًرتُبيتىظيمگسارش

(...ومًوٍشركتمذيرٌ...)َيبتبٍ



  ايي  هعثَض تَسظ  تبضيد  ثِ  هٌتْي  هبلي  سبل  ثطاي  ًمس آى  ٍجَُ  ٍ جطيبى  سَز ٍ ظيبى  ٍ غَضتْبي 13××زاز ذط 31  زض تبضيد  ًوًَِ  ضطوت  تطاظًبهِ
  ثب هسيطيت  هبلي  غَضتْبي  ايي  . هسئَليت است  ضسُ  تٌظين "هبلي  اعالػبت  تٌظين" استبًساضز  ، عجك وطزُ  اضائِ  هسيطيت  وِ  اعالػبتي  ، ثطاسبس هَسسِ

يب   زض ثبال ضا حسبثطسي  يبز ضسُ  هبلي  ًيع غَضتْبي  هَسسِ  ٍ ايي  ًيست  اجوبلي  يب ثطضسي  ، حسبثطسي هبلي  غَضتْبي  . تٌظين است  ًوًَِ  طوتض
 وٌس. آًْب اظْبض ًوي  زضثبضُ  ، اعويٌبًي ٍ ثٌبثطايي  است  ًىطزُ  اجوبلي  ثطضسي

 

 ...حسببرسيمًسسٍتبريخ

 

 

 

   آشكار از استاندارد حسابداري  بند تاكید بر انحراف  حاوي  مالی  صورتهاي  تنظیم  گسارش  ـ نمونه  ب

 

 

مبليصًرتُبيتىظيمگسارش

(...ومًوٍشركتمذيرٌ...)َيبتبٍ

 

  ايي  هعثَض تَسظ  تبضيد  ثِ  هٌتْي  هبلي  سبل  ثطاي  ًمس آى ُ ٍجَ  ٍ جطيبى  سَز ٍ ظيبى  ٍ غَضتْبي 13××ذطزاز  31  زض تبضيد  ًوًَِ  ضطوت  تطاظًبهِ
  ثب هسيطيت  هبلي  غَضتْبي  ايي  . هسئَليت است  ضسُ  تٌظين " هبلي  اعالػبت  تٌظين"استبًساضز   ، عجك وطزُ  اضائِ  هسيطيت  وِ  اعالػبتي  ، ثطاسبس هَسسِ
يب   زض ثبال ضا حسبثطسي  يبز ضسُ  هبلي  ًيع غَضتْبي  هَسسِ  ٍ ايي  ًيست  اجوبلي  يب ثطضسي  بثطسي، حس هبلي  غَضتْبي  . تٌظين است  ًوًَِ  ضطوت
 وٌس. آًْب اظْبض ًوي  زضثبضُ  ، اعويٌبًي ٍ ثٌبثطايي  است  ًىطزُ  اجوبلي  ثطضسي

  ثطذالف  ثبثت  زاضاييْبي  توليه  ضطط  ثِ  اظ لطاضزاز اجبضُ  ، آثبض ًبضي ضسُ  تططيح  هبلي  غَضتْبي  ّوطاُ ××  ضوبضُ  زض يبززاضت  وِ  گًَِ ّوبى
 .  است  ًيبفتِ  اًؼىبس  هبلي  ، زض غَضتْبي حسبثساضي  استبًساضزّبي

 

 ...حسببرسيمًسسٍتبريخ

 

 (يوشبويسربرگمًسسٍحسببرسي)حبي

 (سربرگمًسسٍحسببرسي)حبييوشبوي


