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 هاي كارگروه فني و استانداردها  (حسابداري)پرسش و پاسخ  - 1فصل 

  

)1386(فروردين   1 پرسش

29  اسـتاندارد حسـابداري شـماره 26طبق بنـد  ،درآمد ساخت امالك يييكي از الزامات شناسا
قبـال  در با دريافت اسـناد دريـافتني توانيآيا م. درصد از بهاي فروش است 20وصول حداقل 
د.ي نمويشناسافروش امالك را درآمد  واگذاري امالك،

: 1 پاسخ
و در صورت دريافت اسناد دريافتني مانند چـك، باشديمنظور از دريافت، وصول وجه نقد م

.افتددرآمد تا زمان دريافت وجه نقد به تعويق مي ييشناسا

)1386(بهمن   2 پرسش

تسـهيل منظورموجودي ارزي به نوع ديگري از ارزهاي رايج بـه تبديل ،صرافيهاي شركتدر 
؟شوديسال مالي چگونه ثبت م طيدر  ،شركت عمليات

: 2 پاسخ
يبند، موجوديهاي ارزي جزء موجودي نقد محسوب و طبقههاشركتگونه اين در  ) 1

گيرد.يم بلكه خود مورد معامله قرار ،وسيله مبادله نيست زيرا شود،ينم
امـا شود،يموجوديهاي ارزي اگرچه موجودي نقد تلقي نم ،صرافي هايشركتدر   ) 2

ارزش يريگدازهنبـود ابهـام عمـده در انـصورت  در ،نقدينگي باالقابليت  يلدل به
و بالفاصـلهتسـعير در تـاريخ ترازنامـه ارزي به نرخ برابـري فـروش ارز اقالم  ،آنها
مبنـاي بـرشود. يو گزارش م يبندطبقه ، در ترازنامه شركتاز موجودي نقد پس
از آنچه كه ماهيت  صرافي بيش هايشركتكه موجوديهاي ارزي در  فرضيشاين پ
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، بنابراين معاوضه ارزهـاي ترنديكموجودي كاال نزد موجودي نقد داشته باشند، به
شـرايطي كـه  در يژهوبه ،كردن وجه نقد (ريال) بدل و بدون رد يكديگر مختلف با

 شناسـايي نيـازي بـه گيرد،يم شركت انجام جاري معاوضه براي تسهيل عمليات
واگذار دفتري ارزهاي  سود ندارد و مالك ثبت ارزش ارزهاي تحصيل شده، ارزش

  .است دهش

  )1388مهر ( 3 پرسش
چگونه در صـورت  ،دار و ريفاينانس در واحدهاي تجاريرويداد گشايش اعتبارات اسنادي مدت

  ؟شوديجريان وجوه نقد منعكس م

  : 3 پاسخ
به دليـل عـدم وقـوع  ،كننده از تسهيالتتسهيالت مالي در شركت استفاده گونهنيدريافت ا

نبايد در متن صورت جريان وجوه نقـد شـركت انعكـاس يابـد.  ،جريان واقعي ورود وجه نقد
 يهاتيسوي ديگر در پايان سال مالي هنگام محاسبه خالص جريان وجه نقد ناشي از فعال  از

 نظر،  مرتبط با رخداد مورد يهاحسابتحليل مانده ، درميرمستقيعملياتي با بكارگيري روش غ
  .تسهيالت بايد حذف شود گونهنيآثار ا

  )1388(اسفند   4 پرسش
 ،هاي فرعـييك از شركتگذاري شركت اصلي در كدامطبق استانداردهاي حسابداري، سرمايه

  است؟ از شمول تلفيق مستثني شده

  : 4 پاسخ
مـاه (از تـاريخ تحصـيل)  12كه به قصد واگـذاري طـي فرعي هاي شركتگذاري در سرمايه

ينـد اآن مشخص و فر هاي مالي، شرايط واگذارياست و در تاريخ تهيه صورت تحصيل شده
 11و  9(بنـدهاي  *شـودواگذاري آن نيز اساساً تكميل شـده باشـد، از تلفيـق مسـتثني مي

 

و  هاي غيرجاري نگهداري شده براي فـروشدارايي”عنوان   با 31استاندارد حسابداري  3پيوست  10و  9طبق بندهاي   *
، معافيت از تلفيق واحـدهاي فرعـي متوقـف و يـا “از آن و بعد 1/1/1389االجرا از تاريخ الزم -عمليات متوقف شده

 است. اند، حذف شدهفرعي كه منحصراً به قصد فروش مجدد خريداري و نگهداري شدهواحدهاي 
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هـا از تـاريخ هاي مـالي آنهاي مالي كه دورهمورد كليه صورت االجرا درالزم -18استاندارد 
چنين هم .)خاتمه يافته است. 1388شود و تا پايان اسفند از آن شروع مي و بعد 1/1/1385

ها بايد تا زمان واگذاري، اند، نتايج عمليات آنهايي كه قبالً مشمول تلفيق قرار گرفتهشركت
  فوق). 18استاندارد  30صورت سود و زيان تلفيقي منظور گردد (بند  در

  )1389(فروردين   5 پرسش
مندرجات  بر اساسمالي خود را   يهاصورتكه هاي فرعي در حال توقف شركتگذاري نحوه ارزش

مالي شركت اصلي و تلفيقي   يهاصورت كنند، درتهيه ميسازمان حسابرسي  155  نشريه شماره
  صورت است؟  چه  گروه به

  : 5 پاسخ
ي مـالي جداگانـه شـركت هاصـورت در، فرعي در حال توقـفهاي گذاري در شركتسرمايه

 درروش بهاي تمام شده بـه كسـر ذخيـره كـاهش ارزش انباشـته و  گذار) بهاصلي (سرمايه
  گردد.روش تلفيق منعكس مي به ،ي مالي تلفيقي گروههاصورت

  )1390(فروردين   6 پرسش
توجه به شرايط منـدرج در   در شركتي كه داراي واحدهاي تجاري فرعي و وابسته بوده، ليكن با

 ارزيـابينمايد، نحـوه مالي تلفيقي ارائه نمي  يهاصورت 18  استاندارد حسابداري شماره   6  بند
استاندارد  13باتوجه به بند آن شركت، مالي  يهاصورتوابسته در  يهاشركت گذاري درسرمايه

  چگونه است؟ ،“گذاري در واحدهاي تجاري وابستهسرمايه”عنوان   تحت 20 حسابداري شماره

  : 6 پاسخ
هاي در شـركت ،فرعي يـا وابسـتههاي در شركتشركت اصلي هاي بلندمدت گذاريسرمايه
به بهاي تمـام شـده بـه كسـر كـاهش  18استاندارد حسابداري شماره  6مشمول بند اصلي 

  شود.ها، منعكس ميگذارييك از سرمايه ارزش انباشته هر

  )1390(تير    7 پرسش
به پرسـش   توجه  با ،مالي  يهاصورتنحوه انعكاس زيان تقبل شده توسط سهامداران شركت در 

  چگونه است؟ كميته فني سازمان حسابرسي 59ماره و پاسخ ش
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  : 7 پاسخ
، تغييـري در ميـزان مالكيـت سـهامداران نـدارد، سهامداران شـركتزيان تقبل شده توسط 

كــه در پرســش و پاســخ  گونــههمانآورده صــاحبان ســهام تلقــي نگرديــده و  منزلــهبه لــذا
كميته فني سازمان حسابرسي منعكس است، موضوع از مصـاديق كمـك بـوده و  59 شماره

درآمـد  عنوانبـهصـورت سـود و زيـان دوره  بايسـت درميصورت احراز شرايط دريافت،  در
  شناسايي گردد.

  )1391(شهريور  8 پرسش
اقـدام بـه  1390  قـانون بودجـه سـال 78بنـد “ ب”  چنانچه يك شركت فرعي در اجراي جزء

ايـن   مالي تلفيقي گروه با  يهاصورتتهيه  در ثابت خود نموده باشد، يهاداراييي ارزياب  تجديد
  شود؟مي  موضوع چگونه برخورد

  : 8 پاسخ
مالي تلفيقي و حسـابداري   يهاصورت”عنوان  با 18 استاندارد حسابداري شماره 28طبق بند 

اسـتفاده از  مـالي تلفيقـي بايـد بـا يهاصـورت، “گذاري در واحدهاي تجـاري فرعـيسرمايه
مورد معامالت و ساير رويدادهاي مشابهي كه تحـت شـرايط  هاي حسابداري يكسان دررويه

از  كـه برخـي صـورتي الـذكر، درتوجـه بـه مطلـب فوق داده است، تهيه شود. با يكسان رخ
اسـت  ارزيابي نموده باشند، الزم ي ثابت خود را تجديدهاداراييمشمول تلفيق،  يهاشركت

آيـد  عمل مالي تلفيقي به يهاصورتتاندارد مذكور تعديل الزم از اين بابت در در رعايت اس
ارزيـابي شـود يـا  عضـو گـروه تجديـد يهاشـركتي مشابه در ساير هادارايي(حسب مورد 

  ديگر در تعديالت تلفيق حذف شود). يهاشركتارزيابي  تجديد آثار

  )1391(ارديبهشت   9 پرسش
ارز   نـرخ و صادراتي يهافروشمورد   نرخ ارز مورد عمل درصورت تك نرخي نبودن نرخ ارز،   در

  ، نرخ چه زماني است؟هاي ارزيو بدهي هاداراييمبناي تسعير 
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  : 9 پاسخ
نرخ تسعير  ، معامالت ارزي بايد به“سعير ارزت”عنوان  با 16طبق استاندارد حسابداري شماره 

ارز،  نرخـي نبـودن نـرخ شـرايط تـك ثبت گـردد. در هاحسابزمان انجام معامله در  ارز در
بـوده و  تسعير بايد از نرخي استفاده شود كه براي واحد تجاري قابل تحقق و دستيابي براي

از  هـاي ناشـيتفاوتگيـرد.  مربـوط قـرار هاييبدهرود مبناي تسويه مطالبات يا انتظار مي
  شود:منظور مي هاحسابشرح زير در  تسويه يا تسعير اقالم پولي ارزي، حسب مورد به

ي واجد شـرايط، بـه بهـاي هاداراييهاي ارزي مربوط به هاي تسعير بدهيتفاوت  الف)
  شود.آن دارايي منظور مي تمام شده

عنوان درآمد يا هزينـه دوره وقـوع (حسـب مـورد) شناسـايي و در ساير موارد، به  ب )
  شود.زيان گزارش مي و صورت سود در

  )1391(مهر  10 پرسش
نقل مسافر و توشه در داخل و خارج از كشور و بـا   و  تعاوني كه موضوع آن حملشركت يك در 

شركت متعهد به جـذب  ،است دارنده وسيله نقليه تشكيل شده عمدتاًمشاركت اعضاي حقيقي 
بيني نقليه و كسر كسورات پيش  حساب براي وسيله  مسافر و اخذ كرايه از مسافر و تهيه صورت

نقليه) كرايه كسر و باقيمانده بـه عضـو تعـاوني (دارنـده وسـيله است و كسورات از مبلغ شده
كل مبلغ دريافتي بابـت حمـل مبناي   بردرآمد شركت چنين شرايطي،   آيا درشود. پرداخت مي

مـابين قـرارداد في  طبـق(العمل) متعلق به شركت الزحمه (حقحقصرفاً معادل يا و توشه  وبار 
  شود؟ايي مي)، شناسنقليه  ا دارنده وسيلهبشركت 

  : 10 پاسخ
بــوده و شــركت مكلــف بــه شناســايي  يكــارالعملحققراردادهــاي ذكــر شــده از مصــاديق 

  باشد.درآمد مي عنوانبهدريافتي العمل) (حقالزحمه حق

  )1391(شهريور  11 پرسش
گـروه،   دليل عدم ايفاي تعهدات چند شركت حقوقي عضو يـك  به يردولتيغهاي از بانك  يكي

قالـب تشـكيل   هاي مزبور و اداره آنها درسهام شركت يرمستقيمغناگزير از تمليك مستقيم و 
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هاي مزبـور امكان كنترل مؤثر براي بانك بر شـركت ،يك هلدينگ گرديده و متعاقب اقدام فوق
ها ملـزم عام، بانك صورتبهها از آنجايي كه طبق قوانين ناظر بر فعاليت بانك است.  شدهايجاد 

باشند، سال) با اطالع بانك مركزي مي  ظرف مدت معين (دو منقول  فروش اموال تمليكي غير  به
هاي ي مـالي تلفيقـي بـا شـركتهاصـورتماهيت اموال تمليكي و همچنين لزوم تهيه و ارائه 

  صورت است؟  چه  شده به  ياد

  : 11 پاسخ
ي مـالي تلفيقـي هاصـورت، ارائـه مـوردنظرهاي توجه به وجود كنترل بانـك بـر شـركت با
اسـتاندارد  6 در بنـدكـه مـوارد مسـتثني شـده از تلفيـق  خصوص ضـرورت دارد و اين در

گذاري در ي مـالي تلفيقـي و حسـابداري سـرمايههاصـورت”عنـوان  بـا 18 حسابداري شـماره
  باشد.نمي نظر موردبانك ذكر گرديده، مشمول  “واحدهاي تجاري فرعي

  )1391(آذر  12 پرسش
دارد.  مالحظـهقابلهاي (ب) و (ج) كنتـرل و بـر شـركت (د) نفـوذ بر شـركت (الف)شركت 

ها سال مالي تمام شـركت .“باشندهاي (ب) و (ج) شركت فرعي و شركت (د) وابسته ميشركت”
درصد  3و  (ج)  درصد سهام شركت 2شركت (ب) نيز مالك  است. سال  هربه پايان اسفند   منتهي

هاي (ج) و مجامع عمـومي شـركت .آنها نفوذ ندارد بر ييتنهابهليكن  ،سهام شركت (د) است
ي مـالي شـركت (ب) هاصورتتاريخ تصويب  از قبل 13×2در سال  13×1(د) براي سال مالي 

هاي (ج) و (د) را توانـد سـود سـهام مصـوب شـركتآيا شـركت (ب) مي برگزار شده است.
  خود شناسايي كند؟ 13×1 ي مالي سالهاصورتيك رويداد تعديلي تلقي و در  عنوانبه

  : 12 پاسخ
، اسـت گرديـده ارائـهسازمان حسابرسـي  64فني شماره  پرسشگونه كه در پاسخ به همان

، شناسـايي “ترازنامـه تـاريخ از  رويدادهاي بعـد”عنوان  با 5طبق استاندارد حسابداري شماره 
مـورد  دليل تعـديلي بـودن رويـداد تصـويب سـود سـهام، تنهـا در زودهنگام سود سهام به

مجاز اسـت. بنـابراين “ واحدهاي تجاري فرعي و وابسته”گذاري در از سرمايه سهام حاصل سود
 مالحظه قابل نفوذ دو تحت كنترل يا رغم اينكه هرخصوص واحدهاي مورد پرسش، علي در

بر يكديگر ندارنـد،  ايمالحظهقابليا نفوذ  خودكنترلاما  ،واحد تجاري هستند مشترك يك
، رويـداد تعـديلي نيسـت و هاگذارييهسـرماگونـه ، تصويب سود سهام مربوط به اينروينازا

  گذار شناسايي شود.توسط واحد سرمايه ،سهام مربوط بايد در دوره مالي احراز دريافت سود
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  )1391(اسفند  13 پرسش
  از تاريخ ترازنامه، ازجمله رويدادهاي تعديلي است يا غير تعديلي؟  تغييرات نرخ ارز پس

  : 13 پاسخ
در نرخ ارز قابل دسترس براي تسعير بدهيهاي ارزي در تاريخ ترازنامه، ابهـام وجـود  چنانچه

از تاريخ ترازنامه از مصاديق وقـايع تعـديلي اسـت. لـيكن،  داشته باشد، تغييرات نرخ ارز بعد
اطمينان بااليي قابل تعيـين باشـد،  كه در تاريخ ترازنامه نرخ ارز قابل دسترس با صورتي در

  گردد.از تاريخ ترازنامه، وقايع غيرتعديلي محسوب مي ي در نرخ ارز بعدتغييرات بعد

  )1392(ارديبهشت  14 پرسش
  چگونه است؟ ساختمان تغيير كاربري نحوه انعكاس مخارج مربوط به تحصيل امتياز

  : 14 پاسخ
 اينكه مخارج مربوط به تحصيل امتياز تغيير كاربري ساختمان داراي منافع اقتصادي به نظر

توجـه   شود و از طرفي بافاده آن به عمر مفيد ساختمان محدود نميآتي است و دوره است
 عنصـر  مرتبط بـا يـك “ي نامشهودهادارايي”عنوان   با 17استاندارد حسابداري شماره  8به بند 

بـودن   دليل نـامعينگونـه مخـارج بـهعيني (زمين يا سـاختمان مربـوط) اسـت، لـذا اين
مـواردي كـه   حال در  اين  گردد. بازمين منظور مياستفاده از آن به بهاي تمام شده   دوره

گونـه كنـد، اينتفكيك بهاي تمام شـده زمـين و سـاختمان اطالعـات مفيـدي ارائـه نمي
پذير شـود، لـيكن در مبلـغ اسـتهالكبه بهـاي تمـام شـده سـاختمان منظـور مي  مخارج

  گردد.نمي  ساختمان لحاظ

  )1392(خرداد  15 پرسش
 هايگذاري شركت تعاوني اصلي در شركتخصوص سرمايه  ي مالي تلفيقي درهاصورتآيا تهيه 

  تعاوني فرعي ديگر، ضروري است؟
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  : 15 پاسخ
عضـو  ، هـر1350خردادمـاه  16هاي تعـاوني مصـوب ) قـانون شـركت7ه (داد مـاـطبق مف
هاي تعــاوني، فقــط داراي يــك رأي اســت. نظــر از تعــداد ســهام در شــركت قطــع تعــاوني
هاي تعـاوني ديگـر، فاقـد كنتـرل كيت در شـركتدرصدي از مال تعاوني اصلي با هر شركت
ــوده و دربــه شــركت نســبت ــور ب ي مــالي تلفيقــي هاصــورتايــن صــورت تهيــه  هاي مزب

  ندارد. موضوعيت

  )1392(آذر  16 پرسش
ي دريـافتني هاحسـابهاي كارگزاري، تسـهيالت دريـافتي توسـط شـركت بـا آيا در شركت

  تهاتر است؟  (مشتريان)، قابل

  : 16 پاسخ
ربط متعهـد هاي ذيهاي كارگزاري بابت تسهيالت دريافتي به بانكشركتكه توجه به اين با

مشتريان) داراي حقـوق  از ي دريافتني (مطالباتهاحساببه  سوي ديگر نسبت هستند و از
اسـتاندارد  31تهـاتر آن طبـق بنـد درنتيجـه ،باشند، لذا حق قانوني تهـاتر وجـود نـداردمي

هاي صـورت االجرا براي كليهالزم - ي ماليهاصورتائه نحوه ار”عنوان  حسابداري شماره يك با
 1397و تـا پايـان اسـفندماه  شوداز آن شروع مي و بعد 1/1/1380از تاريخ  هامالي كه دوره مالي آن

  .*باشدنمي ، مجاز“تسخاتمه يافته ا

  )1393(ارديبهشت  17 پرسش
بهره و جريمـه ديركـرد از تسعير ارز اصل بدهي ارزي يا   با زيان ناشي بدارينحوه برخورد حسا
  آن چگونه است؟

 

مورد   االجرا در(الزم  “هاي ماليارائه صورت”عنوان   ) با1توجه به تجديد نظر در استاندارد حسابداري شماره (  با  *
شود)، پاسخ ارائه شده بـا مفـاد از آن شروع مي و بعد 1/1/1398ها از تاريخ هاي مالي كه دوره مالي آنكليه صورت

 شـرح  االجـرا بـه(الزم “ارائه - ابزارهاي مالي”عنوان   ) با36استاندارد حسابداري شماره ( 44  استاندارد فوق و بند 31  بند
 فوق)، مطابقت دارد.
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  : 17 پاسخ
ارز اصل بدهي يا بهره  تسعيربابت  ،“تسعير نرخ ارز”عنوان   با 16طبق استاندارد حسابداري 

هـاي تسـعير بـدهيهاي ارزي عمل نيامـده اسـت. تفاوتبـه ، تفكيكيو جريمه ديركرد آن
استاندارد مزبور، به بهاي تمام شده  الف - 29شرايط، طبق بند   ي واجدهاداراييمربوط به 

دوره وقـوع تسـعير ارز در ساير مـوارد، درآمـد يـا هزينـه   شود. درمنظور مي هاداراييآن 
  گردد.سود و زيان گزارش مي  صورت  در شناسايي و

  )1393(دي  18 پرسش
 رسيدگي، هاي ساخت سفارش مشتريان در واحدهاي موردفعاليتنحوه شناخت درآمد حاصل از 

  است؟  چگونه

  : 18 پاسخ
ساخت سفارش مشتريان، داراي چنان اهميت نسبي باشد كه  خدمات كه فعاليت صورتي در

در هـر دوره مـالي (متناسـب عدم انعكاس درآمد و هزينه عمليـاتي و سـود مربـوط بـه آن 
منجر بـه مخـدوش شـدن درآمـد و هزينـه عمليـاتي و نتـايج دوره و كار)،  ميزان تكميل با

اسـاس درصـد  درآمـد سـفارش كـار بايـد بـر مـالي گـردد، يهاصـورتارايه مطلـوب  عدم
طور بـه بايـد رويـه اينهاي مالي گزارش شود. همچنين كار شناسايي و در صورت پيشرفت

  گردد. هاي بعد اعماليكنواخت در سال

  )1394(فروردين  19 پرسش
ي هاحسـابنحوه انعكاس يارانه دريـافتي از وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي در 

  اي، چگونه است؟داروهاي يارانهكننده هاي توزيعشركت

  : 19 پاسخ
مـابين، يارانـه اي فينامه تهيه و توزيع داروهـاي يارانـهتفاهم 6كه طبق مفاد بند  آنجايي از

 22 گردد، لذا طبق مفـاد بنـددريافتي بابت جبران بخشي از ارزش فروش دارو پرداخت مي
، ايـن مبـالغ “دولـت هاي بالعـوضحسابداري كمك”عنوان  با 10 استاندارد حسابداري شماره

  يابد.صورت سود و زيان انعكاس  عنوان درآمد شناسايي و دربايد به
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  )1394(مردادماه  20 پرسش
وابسته،   عنوان واحدپذير بهگذار در واحد سرمايهمالحظه واحد سرمايه  شرايط برقراري نفوذ قابل

  چيست؟

  : 20 پاسخ
گذار عمـالً و رأسـاً مالحظه در شرايطي برقرار است كـه واحـد تجـاري سـرمايه  نفوذ قابل

 هاي مـالي و عمليـاتي واحـدهاي مربوط به سياسـتگيريتوانايي مشاركت مؤثر در تصميم
  پذير را داشته باشد.تجاري سرمايه

  )1394(شهريور  21 پرسش
 ي ماليهاصورت  درن شهرداري تهرا ي مالي سازمان صندوق بازنشستگيهاصورتلزوم تلفيق آيا 

  ؟وجود دارد ،شهرداري تهران

  : 21 پاسخ
گونه مالكيتي در سازمان صندوق بازنشستگي شـهرداري كه شهرداري تهران هيچايندليل به

ي مـالي هاصـورت، 18استاندارد حسابداري شماره  10توجه به مفاد بند  تهران ندارد، لذا با
  شهرداري تهران نيست.ي مالي هاصورتسازمان مزبور مشمول تلفيق در 

  )1394(مهر  22 پرسش
هاي وابسته صورت گرفته و معامله در سـال مـالي بعـد و قبـل از خريد و فروشي كه در شركت

چنين شـرايطي اقالـه معاملـه   است، آيا در  ي مالي شركت فروشنده اقاله شدههاصورتانتشار 
  مزبور از مصاديق رويدادهاي تعديلي است يا خير؟

  : 22 پاسخ
بينـي شـده و ي مـالي پيشهاصـورترويدادهاي تعديلي تـا تـاريخ تهيـه كه توجه به اين با

ويژه بنـد (ج) آن، بـه 5استاندارد شماره  7هاي درج شده در بند همچنين با عنايت به نمونه
عنوان مصاديق رويدادهاي تعديلي اشاره شده نزديكتر است، لذا بايد بـه نمونه مورد سؤال به

  رويداد تعديلي تلقي گردد.
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  )1394 رمه( 23 پرسش
نحوه محاسبه بهاي تمام شده سرقفلي واحدهاي تجـاري سـاخته شـده توسـط واحـد مـورد 

كه ساير حقوق مالك با فرض اين ؟ي مالي، چگونه استهاصورترسيدگي و نحوه انعكاس آن در 
  شود.از خريداران سرقفلي فروخته مي  احدهاي مزبور به اشخاص ديگري غيرودر 

  : 23 پاسخ
شده شامل بهاي زمين، مخارج ساخت و كليه مخارج مرتبط  تمامي مخارج انجام  الف)

با عوارض اخذ پروانه ساخت و تغيير كاربري، به بهاي تمام شده واحدهاي ساخته 
يابـد. تخصـيص مخـارج بـه شده اعم از مسكوني و اداري و تجاري تخصـيص مي

اسـاس  جملـه سـرقفلي، بايـد بـر جريان ساخت و تكميل شـده، از واحدهاي در
 ،پذير نبودنصورت امكان پذيرد و در ترين روش در شرايط موجود صورتمنطقي

  فروش واحدها براي انجام اين امر استفاده شود. رزشا از الزم است
منظور تعيـين شـرح فـوق، بـه از تعيين بهاي تمام شده واحدهاي تجاري به پس  ب )

بهـاي تمــام شــده سـرقفلي بــدون واگــذاري حــق مالكيـت و بهــاي تمــام شــده 
ا بـيـك از مـوارد مزبـور (سـرقفلي  تـوان از ارزش فـروش هـرمالكيـت، مي حق
  مالكيت و سرقفلي بدون حق مالكيت) استفاده شود. حق

عنوان فـوق، بايـد بـه “ب”حق مالكيت نگهداري شده توسط شركت موضوع بنـد   پ )
  بندي شود.ي مالي طبقههاصورتدارايي نامشهود در 

  )1394(آذر  24 پرسش
نحوه انعكاس بهاي تمام شده واحدهاي اداري و تجاري ساخته شده و تخصيص يافته به شـركت 

 نقد بوده و در  عنوان آورده غيراز محل قرارداد مشاركت در ساخت منعقده (سهم شركت زمين به
  ي مالي چگونه است؟هاصورت  واحدهاي متعلق به شركت مشخص گرديده است)، در ،پايان ساخت

  : 24 پاسخ
باشـد، واحـدهاي اداري و تجـاري خـاص نمي كه مشاركت انجام شده، مشاركتاينبا فرض 
، شده و تخصيص يافته به شركت، بايد به بهاي تمام شده زمين واگذار شده به مشـاركت  ساخته

  ي مالي انعكاس يابد.هاصورت در
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  )1394(دي  25 پرسش
عمليـات اجرايـي،  نحوه شناسايي مخارج انجام مطالعات مهندسي و فني در مرحله قبل از آغاز

  مايع، چگونه است؟  هاي نفت و استحصال گازبرداري از چاههاي اكتشاف و بهرهپروژه  در

  : 25 پاسخ
هاي نفت و استحصال گاز مايع از گازهـاي مـازاد برداري از چاههاي اكتشاف و بهرهدر پروژه

و اجرايي فنـي و اقتصـادي پـروژه محـرز شـده باشـد كه قابليت  صورتي ، درمزبورهاي چاه
پذيري تكنيكي و قابليت تداوم سـوددهي تجـاري اسـتخراج منـابع معـدني همچنين امكان

چـارچوب اسـتانداردهاي حسـابداري  اثبات گـردد، مخـارج انجـام شـده در پـروژه در قابل
گـردد. بهاي تمام شده دارايي منظـور مي به “نامشهود يهادارايي”و  “ثابت مشهود يهادارايي”

اكتشاف و ارزيابي مربـوط بـه قبـل از اثبـات قابليـت فنـي و تجـاري كه مخارج  صورتي در
باشـد، كـه ترجمـه آن در دسـترس مي 6المللـي شـماره باشد، طبـق اسـتاندارد بين پروژه
  .خواهد شد عمل

  )1395(ارديبهشت  26 پرسش
 هااز زمين ال واگذاري بخشيـقب ن درـري زميـر كاربـتغيي ازـل امتيـتحصي شناسايي وهـنح
  شهرداري، چگونه است؟  به

  : 26 پاسخ
د مورد رسـيدگي بخشـي از حمابين، چنانچه وانامه فيتوجه به مقررات شهرداري و توافق با

هاي باقيمانـده بـه شـهرداري واگـذار نمـوده قبال تغيير كاربري زمين را در هاي خودزمين
عيني يعني كه امتياز تحصيل شده بابت تغيير كاربري، مرتبط با يك عنصر ر به اينظباشد، ن

دارايـي قابـل شناسـايي نيسـت، لـذا واگـذاري  عنوان يكصورت جداگانه به زمين بوده و به
ر كـاربري بابـت يـقبـال تحصـيل امتيـاز تغي هاي واحـد مـورد رسـيدگي دربخشي از زمين

چنـين شـرايطي معـادل بهـاي دفتـري  در .شـودها، معاوضه محسـوب نميمانده زمينباقي
  شود.  اقيمانده منظوربها به بهاي تمام شده زمين  بايد ،شدهواگذار  يهازمين
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  )1395(شهريور  27 پرسش
به اشخاص طرف قـرارداد بـا واحـد مـورد تأمين و  نحوه انعكاس وجوهي كه توسط سهامداران

صورت   شود، درثبت مي هاحسابعنوان مطالبات سهامداران در و به گرديدهرسيدگي پرداخت 
  جريان وجوه نقد، چگونه است؟

  : 27 پاسخ
شـود، دليل كمبود نقدينگي و وجود شرايط تحـريم دريافـت ميوجوهي كه از سهامداران به

ه نقـد صـورت جريـان وجـو مـالي در هاي تـأميناز فعاليت عنوان جريان وجوه نقد ناشيبه
  گردد.بندي و گزارش ميطبقه

  )1395(بهمن  28 پرسش
 در خدماتي و يتوليد توان از استفاده حداكثر” قانون) 17( ماده راستاي هايي كه درآيا شركت

 ،“)اسـالمي شوراي مجلس 1/5/1391 مصوب( صادرات امر در آنها تقويت و كشور نيازهاي تأمين
داري حسـاب اسـتاندارد 33 بند مشمول اند،نموده شركت يهادارايي ارزيابي تجديد به اقدام
 سـاله  5 يا 3 تناوب دوره طي بعدي ارزيابي  تجديد برمبني “مشهود ثابت يهادارايي” 11  شماره

  هستند؟

  : 28 پاسخ
 قـانون در و است نموده هادارايي ارزيابي  نظر به اينكه شركت طبق قانون مزبور اقدام به تجديد

ي نگرديـده اسـت، لـذا بينـپيش هـادارايي ارزيـابي  تجديد تداوم ط،بومر نامهآيين نيز و مزبور
 .داردـنـ ضرورت مربوط حسابداري استاندارد در دهـش بينيپيش دوره رعايت خصوص،  اين  در

 هـايماليات قانون اصالحيه قانون) 149(  ماده) 1(  تبصره طبق جديد شرايط به توجه  با ليكن
 يهـادارايي ارزيابي  تجديد از  ناشي بهاي افزايش كهبر اين  مبني 1394 يرماهت مصوب مستقيم

 درآمـد  ماليـات بـراص حقوقي با رعايـت اسـتانداردهاي حسـابداري، مشـمول پرداخـت اشخ
 يهـادارايي سـاله  5 يـا  3 تنـاوب دوره در بعـدي ارزيابي  تجديد خصوص  در منعي باشد،نمي

  .ندارد  وجود شده، ارزيابي  تجديد
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  )1395(بهمن  29 پرسش
زش ار خـالص و شـده  تمـام  بهاي اقل  المعامله كه بهگذاري در سهام سريعچنانچه سرمايه

 اطالعـات افشاي  عدم يا  و عمومي مجمع تشكيل عدم دليل  گردد، نماد آن بهفروش ارزيابي مي
 تصويب تاريخ از  قبل  و ترازنامه تاريخ از پس باشد، شده متوقف آن معامالت و بسته نياز مورد

 عرضـه شـركت قبلـي خريـد بهاي از  كمتر بهاي  به و بازگشايي آن نماد مالي، يهاصورت
  گذاري چگونه است؟برخورد حسابرس با كاهش ارزش سرمايه نحوه گردد،

  : 29 پاسخ
 در دارايـي يـك ارزش كـه باشـد آن بيـانگر ،ترازنامه تاريخ از چنانچه اطالعات دريافتي بعد

 دارايـي آن براي قبلي شده شناسايي ارزش كاهش زيان مبلغ يا يافته، كاهش ترازنامه تاريخ
 كاهش ذخيره بابت اين استانداردهاي حسابداري، ازتي مطابق بايس لذا است، تعديل نيازمند
  گردد. منظور هاحساب در دارايي ارزش

  )1396(فروردين  30 پرسش
 مالي شركت فرعي باشد، آيا قابليـت تلفيـق  از سال  ماه قبل 2مالي شركت اصلي   چنانچه سال

  وجود دارد؟ هاي مالي شركت فرعيصورت

  : 30 پاسخ
ي مـالي تلفيقـي و حسـابداري هاصـورت( 18اسـتاندارد حسـابداري شـماره  29طبق بنـد 

هاي مـالي كـه ه صورتـمورد كلي االجرا درالزم -اري فرعيـاي تجـگذاري در واحدهسرمايه
)، يابـدخاتمه مي 1399شود و تا پايان اسفند شروع مي 1/1/1385تاريخ  ها ازدوره مالي آن

اصـلي تهيـه نمايـد، ي مالي واحـد هاصورتي مالي به تاريخ هاصورتشركت فرعي بايستي 
  .*ندارد قابليت تلفيق وجود لذا

 

هاي مالي تلفيقـي صورتعنوان   با 39استاندارد حسابداري  “ب”پيوست  113 “ب”پاسخ ارائه شده، با مفاد بند    *
شـود)، از آن شروع مي  و بعد 1/1/1400ها از تاريخ هاي مالي كه دوره مالي آنمورد كليه صورت  االجرا در(الزم

 مطابقت دارد.
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  )1396(فروردين  31 پرسش
مطابق  فرعي شركت و باشد فرعيماه قبل از سال مالي شركت  2 اصلي شركت مالي سال چنانچه

ي مـالي هاصـورتمايد، آيا ايـن ن تهيه ماهه، 10 مالي يهاصورت اصلي، شركت مالي  سالپايان 
  باشد؟ساليانه واحد اصلي ميي مالي هاصورتتلفيق با قابل

  : 31 پاسخ
گذاري سرمايه حسابداري و تلفيقي مالي يهاصورت( 18شماره  حسابداري استاندارد 29 بند طبق

تاريخ   از آنهامالي   هاي مالي كه دورهمورد كليه صورت  االجرا درالزم - فرعيدر واحدهاي تجاري 
 واحـد گزارشگري مالي  دوره)، يابدميخاتمه  1399شود و تا پايان اسفند شروع مي 1/1/1385

  .*ندارد  وجود تلفيق قابليت  لذا باشد، يكسان اصلي واحد گزارشگريمالي   دوره با بايد فرعي

  )1396(فروردين  32 پرسش
ي مـالي هاصـورتتـوان باشد، آيـا مي“ الف”شركت  %34كت اصلي مالك شر كه صورتي در

  نمود؟ي مالي واحد اصلي تلفيق هاصورترا با “ الف” شركت

  : 32 پاسخ
 شـركت ايـن بـر ،“الف” شركت سهام %34 مالكيت بودن دارا با اصلي شركت كه صورتي در

  .باشدمي تلفيق مشمول “الف” شركت باشد، داشته كنترل

  )1396(ارديبهشت  33 پرسش
 مزبـور يهادارايي مفيد  عمر برآورد اساس  ي ثابت مشهود، برهاداراييصورتي كه استهالك   در
 149 مـاده موضـوع استهالكات جدول طبق آن مفيد عمر از بيش كارشناسي، انجام طريق از

 حسابرس برخورد نحوه باشد، شده منعكس هاحساب در و محاسبه مستقيم هايماليات قانون
  است؟ چگونه

 

هاي مالي تلفيقـي عنوان صورت  با 39استاندارد حسابداري  “ب”پيوست  113 “ب”پاسخ ارائه شده، با مفاد بند    *
شـود)، از آن شروع مي  و بعد 1/1/1400ها از تاريخ هاي مالي كه دوره مالي آنرد كليه صورتمو  االجرا در(الزم

 مطابقت دارد.
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  : 33 پاسخ
 مفيـد  ، عمـر“ي ثابـت مشـهودهـادارايي” عنـوان  بـا 11  شماره حسابداري استاندارد اساس  بر

 تعريـف مزبـور دارايـي از تجـاري  واحـد انتظار  مورد استفاده برحسب مشهود ثابت يهادارايي
 ماليـاتي، امـور سازمان 4/6/1395 مورخ 87/95/200 شماره بخشنامه طبق همچنين. شودمي

 نرخـي  بـا يـا  و مـدت از بـيش را  پذير خـودي استهالكهاداراييباشند كه يم مجاز مؤسسات
 اينكه بر مشروط نمايند، مستهلك مزبور بخشنامه استهالكات جدول در مقرر هاينرخ از  كمتر

 اظهارنامـه تسـليم مهلـت انقضـاي پايان تا را آنها استهالك نحوه و مربوط يهادارايي فهرست
  ربط اعالم نمايند.به اداره امور مالياتي ذي دارايي، تحصيل سال عملكرد

  )1396(مرداد  34 پرسش
مـالي   بـا سـال مالي آنهـا  به يك شركت اصلي كه سال  هاي فرعي مربوطچنانچه كليه شركت

و منحـل گرديـده در طي سال مزبور )، 29/12/1394عنوان مثال شركت اصلي يكسان است (به
نيـز  به انحـالل  مالي منتهي  ثبت رسيده و در دوره  ها بهمراتب انحالل نيز در مرجع ثبت شركت

شركت اصلي بـراي  و ي مالي گروههاصورتارائه   مالي و پولي باشند، نحوه يتبااهمفاقد فعاليت 
  است؟  ، چگونه1395اسفندماه  30به   مالي منتهي  سال

  : 34 پاسخ
 آنهـا اهميـت بـا پـولي و مـالي فعاليـت فقـدان و فرعي هايشركت كليه انحالل به توجه با
 بـه منتهـي مـالي ي مـالي شـركت اصـلي بـراي سـالهاصورت صرفاً ذاـل الل،ـانح تاريخ تا

 ارائـه و اسـت ارائـه قابـل) مربـوط ايمقايسـه اقـالم شامل( مالي سال 1395 اسفندماه 30
  .ندارد موضوعيت مزبور، مالي سال براي گروه تلفيقي مالي يهاصورت

  )1396(شهريور  35 پرسش
احداث ريزي و اجراي عمليات جهت يك شركت بازرگاني داير و در حال فعاليت، اقدام به برنامه

، چنين شـرايطي  در  خود نموده است. آياتوليد محصوالت مورد معامله بازرگاني منظور كارخانه به
  برداري محسوب شود؟عنوان قبل از بهرهشركت بايد به
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  : 35 پاسخ
 ،بازرگـاني فعاليت حال در شركت در نظر  مخارج ساخت كارخانه جهت توليد محصوالت مورد

گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحلـه ” عنوان  با 24سابداري شماره ح استاندارد مصاديق  از
 باشد. مخـارج سـاخت و احـداث كارخانـه توليـدي در شـركت مزبـور،نمي“ برداريبهرهقبل از 

  باشد.ي مالي شركت ميهاصورتقابل ارائه در  ،“جريان ساخت  دارايي در”عنوان زمان تكميل به  تا

  )1396(آبان  36 پرسش
 طريـق هاي مالي شركت بـه حسـاب سـهامداران شـركت (ازآيا احتساب قسمتي از هزينه

  است؟ حسابداري استانداردهاي با منطبق ،)سهامداران توافق اخذ يا قرارداد  عقد

  : 36 پاسخ
 حسابرسـي، سـازمان 6/4/1384 مـورخ 59 شـماره فني هايپرسش به پاسخ برگ اساس بر

 تغييـرات ديگر و شودمي ناشي آنان با معامالت از كه سهام صاحبان حقوق در تغييرات بين
 آنـان، آورده بجـز سـهام، صاحبان حقوق افزايش. دارد وجود تمايز سهام، صاحبان حقوق در
هاي مـالي شـركت توسـط تقبل هزينهبه مراتب فوق،  توجه باشود. قي ميتل درآمد عنوانبه

 دوره، زيـان و سود صورت اين رو بايد در منزله آورده صاحبان سهام نيست، ازسهامداران، به
  .شود شناسايي درآمد عنوانبه

  )1396(آذر  37 پرسش
وصـول  ،)26بنـد “ د”(استاندارد ساخت امالك، رديف  29استاندارد حسابداري شماره آيا طبق 
 صورتبهعنوان يكي از شروط تحقق درآمد، صرفاً بايد بهامالك درصد از بهاي فروش   20حداقل 

عنوان مثـال، توان آن را از محل مطالبات قبلي خريـدار ملـك (بـهباشد يا مي وصول شده نقد
  ؟ني شركت فروشنده به خريدار)، تأمين نمودسهام پرداخت  سود

  : 37 پاسخ
 ملك  فروشچنانچه مطالبات خريدار از فروشنده متكي به شواهد كافي باشد و در قرارداد پيش

بينـي شـده باشـد، درصد بهاي آن از محل مطالبات حال شـده خريـدار پيش 20نيز تأمين 
  شود.شرط مذكور در استاندارد تحقق يافته تلقي مي
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)1396(بهمن  38 پرسش

هاي متوقـف، بايـد در دفـاتر قـانونيي مالي شركتهاصورتهاي جاري ارائه شده در آيا ارزش
؟ها ثبت گرددآن

: 38 پاسخ

صـالحتوسـط اركـان ذيآن شركتي كه عمليات آن متوقف گرديده است، مادام كه انحـالل 
در روزنامه رسمي ثبت نشده اسـت، الزامـي بـه نيزشركت مصوب نگرديده و مراتب انحالل 

در دفـاتر قـانوني شـركت نـدارد. ،ي مالي خودهاصورتجاري ارائه شده در  هايثبت ارزش
ممنوعيت بر  مبني ايران رسمي دارانـحساب هـجامع عالي  ورايـه شـح اينكه، مصوبـتوضي

بـه دفـاتر قـانوني، يمتكـ غيـر مـالي يهاصـورت به نسبت مستقل حسابرسان دهيگزارش
باشد.هاي متوقف نميبه شركت مربوط

)1396(بهمن  39 پرسش

ارائـه شـده توسـط سـازمان بـورس و اوراق هاي كارگزاري (شركت ي مالي نمونههاصورتآيا 
محـل  شناسايي سود تضمين شده تسهيالت مالي اعطايي به مشـتريان (ازخصوص   در )،بهادار

بـا انطباق  ، در“عملياتي  غيرساير درآمدهاي ”عنوان )، بهتوسط شركت تسهيالت مالي دريافتي
؟باشدمي حسابداري استانداردهاي

: 39 پاسخ

هاي كارگزاري،اعطايي به مشتريان در شركت مالي شناسايي درآمد سود تضمين شده تسهيالت
هاي كارگزاريي مالي نمونه شركتهاصورتطبق ، “دهاي غير عملياتيـساير درآم”وان ـعنبه

.باشدمي اشكال بال ،ابالغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار) (تهيه و

)1396(بهمن  40 پرسش

شـركتبـه  ينـاًپذير كـه عط يـك شـركت سـرمايهـتسهيالت مالي دريافتي از بانك توس
پذير چگونه بايـدي مالي شركت سرمايههاصورتپرداخت گرديده است، در خود گذار سرمايه

انعكاس يابد.



حسابداري -ها فني و استاندارد  -1فصل 

  19

: 40 پاسخ

ترازنامـه در لـذا باشـد،مي پذيرسـرمايه شركت نام به بانك از دريافتي تسهيالت اينكه  به  نظر
و شـده تضـمين سـود هزينـه و شناسـايي دريافتي مالي تسهيالت عنوان تحت مزبور، شركت
پرداخـت. گـرددمي مـنعكس شركت آن زيان و سود صورت  در تحقق زمان در نيز آن كارمزد

گذار و دريافت هرگونه سود تضمين شـده و كـارمزدسرمايهه شركت ب فوق شده  ياد تسهيالت
عنوان يك رويداد جداگانه تلقي و حسب مـوردپذير، اساساً بهاين بابت توسط شركت سرمايه  از

پذيرو تحت سرفصـل درآمـد غيرعمليـاتي در دفـاتر شـركت سـرمايه مابينيي فهاحسابدر 
ريافتي و پرداختي و هزينه و درآمـد سـودهمچنين تهاتر تسهيالت مالي د .گرددشناسايي مي

باشد.مجاز نمي ،تضمين شده و كارمزد تسهيالت مزبور

)1396(اسفند  41 پرسش

هاي تـأمين سـرمايه و نحـوه انعكـاسهاي ديداري در ترازنامـه شـركتنحوه انعكاس سپرده
هاگذاري صـندوقدهاي سـرمايهـادار و واحــاوراق به فروش  و  دـيط با خرـهاي مرتبفعاليت

هاي عملياتيفعاليتعنوان بندي بهطبقهجنبه   هاي مزبور (ازريان وجوه نقد شركتج  صورت  در
چگونه است؟ ،گذاري)يا سرمايه

: 41 پاسخ

االجراالزم - نقد  وجوه جريان  صورت( 2شماره  استانداردهاي حسابداري 11مفاد بند  اساس  بر
شـود واز آن شروع مي و بعد 1/1/1380ها از تاريخ هاي مالي كه دوره مالي آنبراي صورت

هـا و مؤسسـاتنـزد بانك“ ديداري يهاسپرده” )،خاتمه يافته است 1397تا پايان اسفند 
. همچنـينگردديبندي منقد در ترازنامه طبقه عنوان موجوديبه ،و ارزي يمالي اعم از ريال

هايشـركتها در گذاري صندوقاوراق بهادار و واحدهاي سرمايه فروش و يدهاي خرفعاليت
ها است،هاي اصلي و مستمر مولد درآمد عملياتي آنتوجه به اينكه فعاليت ، باسرمايهتأمين 

.*گرددبندي ميصورت جريان وجوه نقد، طبقه هاي عملياتي درعنوان فعاليتبه

االجـرا(الزم “هاي نقديجريان صورت”عنوان  با 2استاندارد حسابداري  6شرح فوق، با مفاد بند  پاسخ ارائه شده به *
 .شود)، مطابقت دارداز آن شروع مي و بعد 1/1/1398تاريخ ها از هاي مالي كه دوره مالي آنمورد كليه صورت در
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  )1397(ارديبهشت  42 پرسش
ها طبق مقررات مربـوط گذاري (صندوقهاي سرمايهگذاري در واحدهاي عادي صندوقآيا سرمايه

 15  اساس استاندارد حسابداري شماره  د)، برـگذاري هستنبه بازخريد اوراق سرمايه موظف
 گذاريبندي در گروه سـرمايه، واجد شرايط الزم براي طبقه“هاگذاريحسابداري سرمايه”باعنوان 
  باشد؟المعامله در بازار ميسريع

  : 42 پاسخ
اساس ضـوابط   گذاري داراي شرايط عادي معامالتي باشند، برهاي سرمايهكه صندوق  صورتي  در

هاي مزبـور، هاي انجام شده در صندوقگذاريو مقررات ناظر بر فعاليت آنها، بازخريد سرمايه
 المعاملهگذاري سـريععنوان سرمايهبهها گذاريگونه سرمايهگردد. لذا ايناسرع وقت انجام مي  در

  شود.محسوب مي

  )1397(تير  43 پرسش
 هايشركت فرعي يا وابسته در شركت  بندي سود حاصل از فروش سهام يكنحوه انعكاس و طبقه

  هلدينگ، چگونه است؟

  : 43 پاسخ
 گذاري در سهام شركت فرعي يـا وابسـته در شـركت هلـدينگحاصل از فروش سرمايه سود
 عنوانبايد بـهروش سهام مزبور، ـد فـزان و درصـاز مي نظرصرف، وان شركت اصلي)ـعن(به

  بندي و منعكس شود.صورت سود و زيان طبقه در “يرعملياتيغدرآمد ”

  )1397(تير  44 پرسش
ي مالي، در شرايط كاهش شديد ارزش برابري هاصورتنحوه تسعير بدهيهاي ارزي و آثار آن بر 

 لغايت تاريخ تعيين نرخ رسـمي 1396ماه اول دي ي (در فاصله زمانيخارجبه ارزهاي   ريال نسبت
  )، چگونه است؟1397فروردين  20تاريخ   جديد ارز در
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  : 44 پاسخ
هاي كليه واحدهايي كه ملزم به تسويه بدهي ارزي برحسب ارز تعيين شده در قراردادها و توافق

 1396 مـاهيد  مابين هستند، چنانچه تغييرات نرخ برابري ارز مربـوط در فاصـله زمـاني اولفي
(يـك دالر آمريكـا  1397  فـروردين 20لغايت تاريخ تعيين نـرخ رسـمي جديـد ارز در تـاريخ 

به تـاريخ   درصد كاهش در ارزش برابري ريال نسبت  20، منجر به حداقل ريال) 42ر000  برابر
ب اسـتاندارد   - 29  شروع كاهش ارزش شده باشد، اين كـاهش شـديد بايـد طبـق مفـاد بنـد

و  1391نظـر شـده سـال   (تجديـد “ر در نـرخ ارزـار تغييـآث”وان ـعن  با 16اره ـحسابداري شم
نـرخ  ي مربـوط منظـور شـود. مضـافاًهادارايي، به بهاي تمام شده )1392 شده سال اصالح
دسـترس   ارز قابـل  ، نرخ1396  اسفند  29هاي مالي منتهي به براي تهيه صورت تسعير مبناي

  توسط هيأت مديره است.مزبور ي مالي هاصورت در تاريخ تأييد

  )1397(مرداد   45 پرسش
 نحوه گزارشگري مالي توسط شركتي كه يك يا چند شركت ديگر در آن ادغام گرديـده اسـت،

  چگونه است؟

  : 45 پاسخ
رود، بـين مـي  هاي ادغـام شـونده ازكه درنتيجه ادغام، شخصيت حقوقي شركتتوجه به اين  با
هـاي مـورد توافـق، اسـاس ارزش  بـرهاي مستقيم و ياتمالقانون  111چارچوب مفاد ماده   در

كننـده، هاي شـركت ادغامو بـدهي هـاداراييهاي ادغام شونده با هاي شركتو بدهي هادارايي
  گردد. كننده گزارش ميسطر تجميع و در ترازنامه شركت ادغام  به  صورت سطر  به

 )1397(آبان  46 پرسش

عنوان با تجديد ارزيابي سرفصل زمين به همزمانراستاي اجراي استانداردهاي حسابداري،   آيا در
بايستي سرفصل ساختمان نيز هاي ثابت مشهود، الزاماً مييك طبقه مستقل ذيل گروه دارايي

  گيرد يا خير؟ مورد تجديد ارزيابي قرار
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  : 46 پاسخ
، سرفصـل زمـين “هـاي ثابـت مشـهوددارايي”عنوان  با 11طبق استاندارد حسابداري شماره 

بنـدي صـورت طبقه دهد. لذا درطبقات مستقل دارايي ثابت را تشكيل مييي يكي از تنهابه
  صحيح، تجديد ارزيابي آن ارتباطي به سرفصل ساختمان نخواهد داشت.

  )1397(آذر   47 پرسش
(تاريخ اعالم نرخ دالر،  1397فروردين  22را طي دوره   چنانچه شركتي محصوالت صادراتي خود

بـا نـرخ (تاريخ اعالم سامانه ارزي نيما)، طبق مقررات مربـوط  1397مرداد  15ريالي) تا  42,000
فـوق، ها ثبت نمايد، ليكن وجوه ارزي مابـه ازاي فـروش صـادراتي ريالي در حساب 42,000دالر 
قابل فروش ارز حاصل در سامانه نيما  داخت گردد وبه شركت پر 1397مرداد  15از تاريخ  پس

و در تـاريخ  تـاريخ فـروش  التفاوت نرخ ارز درريال)، نحوه برخورد با مابه 75,000باشد (هر دالر 
  دريافت مابه ازاي ارزي آن چگونه است؟

  : 47 پاسخ
اساس نـرخ برابـري ارز قابـل دسـترس   هاي صادراتي برطبق استانداردهاي حسابداري، فروش

تاريخ تحقق فروش و انتقـال مزايـا و مخـاطرات عمـده مالكيـت بـر كـاالي فـروش رفتـه،   در
از   گردد. همچنين هرگونه تغيير در نرخ برابري ارز قابل دسترس پسها منعكس ميحساب  در

از تسعير و تسـويه وجـوه ارزي دريـافتي   آن تفاوت ناشي تبعبهتاريخ تحقق فروش صادراتي و 
هاي مـالي، هاي دريافتني ارزي در تاريخ تهيه صـورتت و تسعير حسابمربوط در تاريخ درياف

هاي عملياتي يا عنوان سود يا زيان حاصل از تسعير ارز، تحت سرفصل ساير درآمدها و هزينهبه
خصـوص   ها انعكاس خواهند يافت. ضـمناً دريرعملياتي برحسب مورد، شناسايي و در حسابغ

نامه شـماره به وجوه ارزي حاصل از صادرات، مفاد تصـويبنحوه عمل در مورد تعهدات مربوط 
) مصـوبه مـذكور، 3(  ويژه بنـدهيأت محترم وزيران، به 16/5/1397مورخ  ه  62792/55633

  بايستي رعايت گردد. 
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  )1397(آذر  48 پرسش
هاي كارگزاري، نحوه انعكاس اعتبارات اعطايي به مشـتريان، صورت جريان وجوه نقد شركت  در

  چگونه است؟

  : 48 پاسخ
هاي كارگزاري، طبق نمونه ابالغ شده توسط سازمان بـورس و هاي مالي شركتتهيه صورت

  اوراق بهادار، ضروري است.

  )1397(آذر  49 پرسش
هاي مـالي هاي ثابـت مشـهود، در صـورتهاي ارزي بابت خريد و ايجاد داراييتسعير بدهي

  يابد؟اس مييك شركت مفروض، چگونه انعك 1397شهريورماه  31اي منتهي به دورهيانم

  : 49 پاسخ
كميته فني سازمان حسابرسـي،  10/2/1397مورخ  99توجه به مفاد پرسش و پاسخ شماره   با

در تاريخ ترازنامه با ابهام مواجه باشد، نرخ مبناي تسعير بايسـتي  دسترسقابلچنانچه نرخ ارز 
اسـاس   مديره كـه بـر  هاي مالي مزبور توسط هيأتدر تاريخ تأييد صورت دسترسقابلنرخ ارز 

  گردد، باشد.صالح تعيين ميمقررات ارزي وضع شده توسط مراجع ذي

  )1397(آذر  50 پرسش
از   خصوص تسهيالت ارزي دريـافتي (ناشـي  آيا درآمد تسعير ارز ايجاد شده در سال جاري، در

درصد) كه در سال قبل زيان تسعير ارز تسهيالت مزبور  20ميزان كمتر از   افزايش ارزش ريال به
از كـاهش   است (ناشي  برداري منظور شدهي واجد شرايط در دوران قبل از بهرهبه حساب داراي

باشد درصد)، قابل كسر از ارزش دفتري دارايي مذكور مي 20ميزان حداقل   شديد ارزش ريال به
  صورت سود و زيان انعكاس يابد؟  عنوان درآمد دوره دركه بايد بهيا اين

  : 50 پاسخ
ميـزان  از افزايش نرخ برابـري ريـال بـه تسعير مذكور ناشي تفاوتكه درآمد توجه به اين با

آثـار تغييـر ”عنوان  با 16استاندارد حسابداري شماره  27درصد است، طبق بند  20كمتر از 
عنوان سـاير باشد و بايـد بـهاز ارزش دفتري دارايي موضوع سؤال نمي برگشتقابل، “نرخ ارز

  سود و زيان دوره منظور شود. حسابصورت درآمدها در
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  )1397(آذر  51 پرسش
 ير منظورپذاستهالكهاي هاي ارزي به بهاي تمام شده داراييمبالغي كه بابت تفاوت تسعير بدهي

  تاريخي قابل استهالك است؟  چه  شود، ازمي

  : 51 پاسخ
مـورخ  90) مندرج در پرسش و پاسخ شماره 3اره (ـؤال شمـده به سـه شـخ ارائـق پاسـطب
  كميته فني سازمان حسابرسي، عمل شود. 5/12/1392

  )1397(آذر  52 پرسش
 آثـار”عنـوان  بـا 16درج در استاندارد حسـابداري شـماره من “ارزش رسمي ريال”منظور از 

  چيست؟ “ارز  نرخ  تغيير

  : 52 پاسخ
ارزش رسمي برابري ريال با ارزهاي خارجي، ارزشي است كه توسط بانك مركزي جمهـوري 

  گردد.اسالمي ايران اعالم مي

  )1397(آذر  53 پرسش
 هاي ايراني و خارجي با منشأ خـارجي (اعـم از اسـكناسهاي ارزي نزد بانكتسعير مانده حساب

هـاي ايرانـي كـه كه محدوديت در تبديل آنها به نقد وجود دارد و بانكتوجه به اين  حواله)، با  و
معادل ريـالي ريال آنها را تبديل و  42,000باشد، با نرخ هر دالر ها نزد آنها ميوجوه ارزي شركت

  نمايند، چگونه است؟آن را به صاحب حساب پرداخت مي

  :   53  پاسخ
هاي داخـل يـا خـارج از كشـور ايـران، هاي ارزي نزد بانكهاي ايراني صاحب حسابشركت

، دسـترسقابلاساس مقـررات ارزي موجـود در كشـور و بـا نـرخ ارز  شرايطي بايد بر هر در
عنـوان  با 16د استاندارد حسابداري شماره را تسعير و طبق مفا هاي خودارزي حساب مانده

  ها ثبت نمايند.، در حساب“تغيير در نرخ ارز آثار”
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  )1397(آذر  54 پرسش
ارتباط با دستورالعمل نحـوه بازگشـت ارز حاصـل از   هاي مبناي تسعير فروش صادراتي درنرخ

  شوند؟چگونه تعيين مي “توسط بانك مركزي 28/8/1397در تاريخ  شدهابالغ”صادرات 

  : 54 پاسخ
بندي پلكاني بازگشت ارز مندرج در دستورالعمل، رعايت دستورالعمل مزبور توجه به طبقه با

) دسـترسقابلهاي ارز متفاوت (تركيبي از نرخ دسترسقابلهاي ارز مستلزم استفاده از نرخ
  باشد.تسعير فروش صادراتي مي در

  )1397(آذر  55 پرسش
كه  يك شركت پذيرفته شده در بورسمابين شركت اصلي و شركت فرعي بابت سهام معامله في

اخذ مجوز از   باطريق كارگزار مشترك فروشنده (شركت اصلي) و خريدار (شركت فرعي) و  از
مديريت بازار سازمان بورس، خارج از اتاق پاياپاي بورس به ارزش دفتري تسويه و بـه خريـدار 

معاملـه در موضـوع گذاري برابر ارزش دفتري سرمايه  28انتقال يافته است (نرخ تابلوي بورس 
  ؟شودهاي مالي شناسايي ميدر صورتباشد)، چگونه دفاتر شركت اصلي مي

  : 55 پاسخ
بهاي فروش سهام براي شركت فروشنده (شركت اصلي)، معادل ارزش دفتري سهام فروخته 

فتن سـاير گـر نظـر گذاري براي شركت خريدار نيز (بدون درشده و بهاي تمام شده سرمايه
انتقال قابل احتساب به بهـاي تمـام شـده) معـادل ارزش دفتـري مـذكور  و هاي نقلهزينه

هاي مـالي صـورت توضـيحيهاي هاي طرف معامله، بايستي در يادداشـتد. شركتـباشمي
نحـو  مربوط به معامالت با اشخاص وابسته، اطالعات مربوط به معامله صـورت گرفتـه را بـه

  نمايند. كامل افشا

  )1397(آذر  56 پرسش
 شرايطي رويداد تعديلي تلقي چه  ه، درـاز تاريخ ترازنام  تغييرات نرخ ارز قابل دسترس پس

  گردد؟مي
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  : 56 پاسخ
خصوص تعيين نرخ ارز قابـل دسـترس جهـت  چنانچه در تاريخ ترازنامه، ابهام با اهميتي در

مزبـور از تـاريخ  هاي ارزي وجود نداشته باشـد، تغييـرات نـرخ ارز پـستسعير مانده حساب
هاي توضـيحي گردد و از اين بابت بايستي در يادداشـتعنوان رويداد غيرتعديلي تلقي ميبه

  هاي مالي، افشاي مناسب صورت پذيرد.صورت

  )1397 اسفند( 57 پرسش
، “ب”هاي درصد سهام شركت 8درصد و   15درصد،  20ترتيب   اختيار داشتن به  با در “الف”شركت 

باشد. اين شركت مديره مي  مذكور نيز داراي يك عضو هيأتهاي يك از شركت  هر  در “د”و  “ج”
 مديره  نفر عضو هيأت يك نصب و عزل و گونه نفوذي نداشتههاي مزبور هيچكند در شركتادعا مي

 “الـف”  نبوده و انتخاب توسط سهامدار اصلي شـركت “الف”فوق نيز در حيطه اختيارات شركت 
 براي شناسـايي “الف”اال، شركت ـده در بـش ادـط مفروض يـا در شرايـرد. آيـگيصورت مي

  روش ارزش ويژه استفاده كند؟  بايد از “د”و  “ج”، “ب”هاي هاي خود در شركتگذاريسرمايه

  : 57 پاسخ
 “د”و  “ج”، “ب”هاي كنـد در شـركتادعـا مي “الـف”كـه مـديريت شـركت توجه به اين با

وجـود هرگونـه نفـوذ  كه شواهد كافي از ادعـاي عـدمگونه نفوذي ندارد، مشروط بر اينهيچ
هاي مزبور وجود داشـته باشـد، ها) در شركتگيريمشاركت مؤثر در تصميم مفهوم عدم (به

گذاري در خصـوص سـرمايه در “الـف”الزامي در بكارگيري روش ارزش ويژه توسط شـركت 
  وجود ندارد. “د”و  “ج”، “ب”هاي شركت

  )1398(خرداد  58 پرسش
اي در پايان سـال مـالي، بايـد تسـعير شـود؟ هاي ارزي سرمايهپرداختآيا مانده حساب پيش

از تسـعير ارز   اي به پيمانكار، آيا تفاوت ناشـيپرداخت ارزي سرمايهخصوص پيش  همچنين در
ه، بايـد وضـعيت تأييـد شـد  پرداخت و استهالك آن در زمان ثبت صورتمربوط در زمان پيش

  از تسعير ارز شناسايي شود؟  عنوان سود يا زيان ناشيبه
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  : 58 پاسخ
آثار ”عنوان   با 16) استاندارد حسابداري 16اي، به موجب بند (پرداخت سرمايهپيش  الف)

گـردد. لـذا، مي  عنوان اقالم غيرپولي تلقي، به“1391تجديدنظر شده  - تغيير در نرخ ارز
اقالم غيرپولي ارزي كـه بـه بهـاي تمـام شـده ارز ”) استاندارد مزبور، 23استناد بند (  به

بنـابراين، تسـعير . “است، بايد به نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير شـود  گيري شدهاندازه
  باشد.اي در پايان سال مالي، فاقد موضوعيت ميهاي ارزي سرمايهپرداختمانده پيش

پرداخـت ارزي قابـل اسـتهالك از الـذكر، تسـعير پيشفوقتوجـه بـه مطالـب  با  ب )
ها موضـوعيت نداشـته، وضعيت در حساب  وضعيت در زمان ثبت صورت صورت  هر

  باشد.گونه سود يا زياني از اين بابت، قابل شناسايي نميلذا هيچ

  )1398(تير  59 پرسش
خصـوص   بانـك مركـزي، در 22/3/1398مـورخ  92847/98نحوه برخورد با بخشنامه شماره 

هاي ها و بدهيبر تعيين نرخ تسعير اقالم پولي دارايي  ها و مؤسسات اعتباري مبنيتكليف بانك
ريـال،  75ر000ريال و بـراي هـر دالر آمريكـا  85ر000يورو   ، براي هر1397ارزي در پايان سال 

 هاي ارزي در پايـان سـالها و بـدهياز تسعير دارايي  همچنين شناسايي و انعكاس سود ناشي
طور مسـتقيم (بـه “ها در گروه حقوق صاحبان سهامساير اندوخته”مالي تحت سرفصل حساب 

هاي مزبور قابل تقسـيم بـين كه اندوختهطريق سود و زيان) چگونه است؟ با تأكيد بر اين  نه از  و
از اخذ مجوز از بانك مركزي، تمام   توانند پسها و مؤسسات اعتباري ميسهامداران نبوده و بانك

  نمايند.  ها را به حساب افزايش سرمايه خود، منظوريا بخشي از آن

  : 59 پاسخ
نـرخ   آثار تغييـر در”عنوان   با 16الف استاندارد حسابداري شماره  - 23بند  موجببه  الف)

دوره   )، نرخ مبناي تسعير اقالم پولي ارزي در پايان هر1391(تجديدنظر شده  “ارز
اسـتاندارد مزبـور  26  باشد. همچنين طبـق بنـدميمالي، نرخ ارز در تاريخ ترازنامه 

هاي متعدد براي يك ارز وجود داشته باشد، از نرخي بـراي تسـعير اسـتفاده چنانچه نرخ”
از معامله يا مانده حسـاب مربـوط، برحسـب آن   ناشي هاي نقدي آتيشود كه جريانمي

كـه اوالً نـرخ مواردي مجـاز اسـت   هاي مذكور صرفاً دراعمال نرخ. “شودتسويه مي
بـوده و ثانيـاً بـراي تسـعير  دسـترسقابلشده براي بانك يا مؤسسـه اعتبـاري   ياد
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اسـاس   مبالغ ارزي يا معـادل ريـالي آن بـر  مطالباتي استفاده شود كه وصول آن به
ه ـصورت، شناخت هرگونـ  اين  غير  نرخ اعالم شده بانك مركزي، محتمل باشد و در

  دهاي حسابداري است.سود تسعير ارز، برخالف استاندار

و   30، 29ي موارد مندرج در بندهاي استثنابهشده،   استاندارد ياد 27بند  موجببه  ب )
از تسويه يا تسعير اقالم پولي ارزي واحد تجاري بـه   هاي ناشياستاندارد، تفاوت 32
هاي مورد استفاده در شناخت اوليه اين اقالم يـا در تسـعير هاي متفاوت با نرخنرخ
عنوان درآمد يـا هزينـه دوره وقـوع مالي دوره قبل، بايد به هاياقالم در صورتاين 

صورت سـود و زيـان   موارد استثناء در  صورت سود و زيان دوره و در  شناسايي و در
حقوق صـاحبان   جامع منعكس شود. همچنين تفاوت مزبور مستقيماً قابل انتقال به

هـا و از تسـعير دارايي  كاس سـود ناشـيعالوه شناسايي و انعباشد. بهسهام نيز نمي
شـده بانـك مركـزي، مغـاير بـا   روش مندرج در بخشـنامه يـاد  هاي ارزي بهبدهي

هاي ها و بدهياز تسعير دارايي  استانداردهاي حسابداري است و انعكاس سود ناشي
 هاي دولتي و با اصالحها، صرفاً در رابطه با بانكپولي ارزي در سرفصل ساير اندوخته

قانون محاسـبات عمـومي  136  ناسب عنوان سرفصل حساب، مطابق با مفاد مادهم
  باشد.شده، مجاز مي  استاندارد ياد 30  ، طبق بند1366كشور مصوب شهريورماه 

  )1398(تير  60 پرسش
هـاي بـه محققـين پرداختآيا احتساب ذخيره كاهش ارزش بابت تمام يا بخشي از مبلـغ پيش

هاي مذكور، در پايان سـال پرداختد تحقيق مرتبط با پيشهاي مورمطالعات پژوهشي كه پروژه
تكميل نگرديده و يا تكميل و اختتام آن توسط ناظر طرح تأييد نشده است، به حسـاب هزينـه 

  تحقيقاتي، موضوعيت دارد؟ 

  : 60 پاسخ
اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي (غيرانتفاعي) و اسـتانداردهاي حسـابداري  بر

مبناي تعهـدي تهيـه شـود. در مبنـاي  هاي مالي بايد بر(انتفاعي)، صورتواحدهاي تجاري 
نـه صـرفاً در زمـان دريافـت يـا  تعهدي، معامالت و ساير رويدادهاي مالي در زمان وقـوع و
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شود و از اين طريـق در پرداخت وجه نقد شناسايي و در اسناد و مدارك حسابداري ثبت مي
ها كه معـرف دريافـت پرداختبر اين اساس، پيش گردد.هاي مالي مربوط گزارش ميصورت

در آينده است، متناسب بـا دريافـت كـاال و خـدمات مربـوط تعـديل و  … كاال و خدمات و
گـردد. هاي مربوط منظور ميها و يا هزينهي دارايي و يا تعديل بدهيهاحساب  حسب مورد به

با ارائه خدمات توسط محققـين هاي مورد سؤال، متناسب پرداختفوق، پيش مراتببهتوجه   با
هاي مطالعاتي و تحقيقاتي منظور خواهد شد و احتساب ذخيـره بابـت مربوط، به حساب هزينه

  شده در پايان سال مالي، موضوعيت ندارد.  هاي يادپرداختحساب پيش مانده

  )1398(تير  61 پرسش
عنوان پيمانكـار يـا هاي تحقق يافته يك شركت مفروض (بـهنحوه شناسايي درآمد و هزينه

) كارفرمـا عنوانبه( سايرينبا  مابينفيخصوص قراردادهاي خدماتي منعقده   مجري خدمات) در
هاي مربوط تا تاريخ ترازنامـه حسابكه تا تاريخ ترازنامه خدمات مربوط ارائه شده، ليكن صورت

  رديده، چگونه است.ارائه نگ

  : 61 پاسخ
اسـاس ميـزان  هاي قراردادهاي ارائـه خـدمات موضـوع سـؤال، بـرشناسايي درآمد و هزينه

اسـتاندارد  28تـا  21رعايـت مفـاد بنـدهاي  كار انجام شده تا تـاريخ ترازنامـه و بـا تكميل
  ، بايستي صورت گيرد.“درآمد عملياتي”عنوان  با 3 حسابداري شماره

  )1398(مرداد   62 پرسش
دريافـت پيمانكـار از پيش حسـابماندهي دريافتني پيمانكار از كارفرمـا بـا هاحسابآيا مانده 

  تهاتر است.  هاي مالي شركت پيمانكار در تاريخ ترازنامه، قابلكارفرما، در صورت

  : 62 پاسخ
هـاي حسابداري پيمان”عنـوان  با 9استاندارد حسابداري شماره  35طبق مفاد رديف (پ) بند 

دريافت هاي دريافتني پيمانكار از كارفرما با مانده حساب پيشمانده حساب تهاتر “بلندمدت
  باشد.هاي مالي پيمانكار مجاز نميپيمانكار از كارفرما، در صورت
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  )1398(مرداد  63 پرسش
آيا مانده حساب اسناد دريافتني بلندمدت از مشتريان با مانده حساب پـيش دريافـت فـروش 

  ر بخش ساخت امالك، قابل تهاتر است؟هاي فعال دامالك به آنان در شركت

  : 63 پاسخ
و همچنـين  “هـاي سـاخت امـالكفعاليت”عنـوان  بـا 29طبق استاندارد حسـابداري شـماره 

كميتـه فنـي سـازمان حسابرسـي،  13/4/1384مورخ  61پاسخ به پرسش فني شماره  مفاد
اسـناد الحساب معامالت با خريـداران و فروشـندگان، چـك يـا سـاير بابت عليمواردي كه  در

ها تا زماني كه مبلغ گردد، اگرچه طبق روش مورد عمل در شركتدار دريافت يا صادر ميمدت
دريافـت در دفـاتر ثبـت پرداخت يـا پيشعنوان پيشگونه اسناد عمالً تأديه نشده است، بهاين
خ هاي مالي، الزم است مبلغ اين قبيل اسناد كه تـا تـاريگردد، اما براي مقاصد تهيه صورتمي

دفـاتر  ترازنامه عمالً تأديه نشده و درنتيجـه تحـت عنـاوين اسـناد دريـافتني و پرداختنـي در
پرداخت متناظر آن به تفكيك هر قرارداد كسر (تهاتر) دريافت يا پيشپيش  مانده است، از  باقي

هاي مـالي، هاي توضـيحي صـورتموارد بااهميت، ارائه اطالعـات مربـوط در يادداشـت درو 
  باشد.ضروري مي

  )1398(شهريور   64 پرسش
 ارائـه”عنـوان   بـا 1االجرا شدن استاندارد حسابداري شـماره آيا بكارگيري پيش از تاريخ الزم

هاي مالي كـه سـال مـالي االجرا براي صورتالزم  -  1397نظر شده   (تجديد “هاي ماليصورت
بـراي تهيـه  شـده،همراه ساير استانداردهاي تجديدنظر شود) بهشروع مي 1/1/1398ها از آن

  ها، مجاز است؟هاي مالي شركتصورت

  : 64 پاسخ
، 1  هاي مالي تلفيقي واحد اصلي مشمول رعايت استاندارد حسابداري شـمارهبراي تهيه صورت

شـروع  1/1/1398هـا قبـل از تـاريخ كـه سـال مـالي آنهاي فرعي مشمول تلفيـق آنشركت
داري يكسـان، اسـتاندارد مـذكور را هاي حسـابتوانند در راستاي استفاده از روشگردد، ميمي



  حسابداري  -ها فني و استاندارد  -1فصل 

  31

اين حالت واحد اصلي و واحدهاي فرعي بايد بكـارگيري زودتـر از   زودتر از موعد بكار برند و در
هاي مـالي هاي توضـيحي صـورتصورت مناسب در يادداشـتموعد استاندارد حسابداري را به

دارد حسابرس نيـز  هاي فرعي افشا نمايند. همچنين ضرورتهاي مالي شركتتلفيقي و صورت
  را مدنظر قرار دهد. 706) استاندارد حسابرسي 1- توضيحات كاربردي مندرج در بند (ت

  )1398(شهريور  65 پرسش
شـروع  1/1/1398هـا از تـاريخ هايي كه سال مالي آناي شركتهاي مالي ميان دورهآيا صورت

هاي مـالي ئـه صـورتارا”عنـوان   با “1”مبناي الزامات استاندارد حسابداري شماره   شود، برمي
مبنـاي   از آن)، و يـا بـر  و بعـد 1/1/1398االجـرا از تـاريخ الزم - 1397نظر شده سال   (تجديد

اساس   (اصالح شده بر “ايدوره  گزارشگري مالي ميان”عنوان   با 22استاندارد حسابداري شماره 
  ، تهيه گردد؟)“1389استانداردهاي حسابداري جديد تا مهر 

  : 65 پاسخ
عنوان  با 22مبناي استاندارد حسابداري شماره  اي، اساساً بايد برميان دورههاي مالي صورت

اساس آخرين بازنگري انجام شـده مطـابق اسـتانداردهاي  (بر “ايگزارشگري مالي ميان دوره”
استاندارد حسـابداري  4)، تهيه گردد. با اين وجود، طبق بند 1389حسابداري جديد تا مهر 

 34تـا  13)، بنـدهاي 1397(تجديـدنظر شـده  “هاي ماليائه صورتار”عنـوان  ) با1( شماره
و  1/1/1398هـا از اي كـه سـال مـالي آنهاي مالي ميـان دورهاستاندارد اخير براي صورت

  شود، كاربرد دارد.از آن شروع مي بعد

  )1398(مهر  66  پرسش
هاي مـالي تلفيقـي و حسـابداري صـورت”عنـوان  بـا 18استاندارد حسـابداري  6طبق بند 
صورت برقراري كليه شروط ارائـه  ، واحد اصلي در“گذاري در واحدهاي تجاري فرعيسرمايه

باشـد. هاي مالي تلفيقـي نميبند مزبور، ملزم به ارائه صورت “د”تا  “الف”هاي شده در رديف
 توسـط واحـد “هاي مالي تلفيقي قابل دسترس براي اسـتفاده عمـومصورت”منظور از تهيه 

  بند مزبور)، چيست؟ “د”يا مياني (رديف  تجاري اصلي نهايي
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  : 66 پاسخ
كليــه ذينفعــان و دارنــدگان منــافع و عاليــق در واحــد اقتصــادي  “عمــوم”منظــور از واژه 

هاي مـالي باشـد. ضـروري اسـت صـورتمي) …گذاران، خريـداران، فروشـندگان و(سرمايه
طريـق انتشـار در  جملـه از روش مناسبي، از اقتصادي (واحد اصلي نهايي يا مياني) به واحد

مـدت زمـان حـداقل تـا گزارشـگري دوره مـالي بعـد،  تارنماي رسمي واحد اقتصادي و بـه
  دسترس عموم قرار گيرد. در

  )1398(مهر   67 پرسش
هـا بايـد هاي بيمه كه طبـق اساسـنامه آنهاي مالي شركتكه نحوه تهيه صورتتوجه به اين  با

 هاي بيمه برهاي مالي شركتاست، صورتتوسط بيمه مركزي ابالغ شود، تاكنون ابالغ نگرديده 

  چه اساسي بايد تهيه شود؟

  : 67 پاسخ
هـاي بيمـه فعاليت”عنـوان  با 28هاي مالي نمونه پيوست استاندارد حسابداري شماره صورت

گـرفتن مـوارد مـرتبط طبـق  نظر ، با در“از آن) و بعد 1386االجرا از اول فروردين عمومي (الزم
، “)1397هاي مالي (تجديدنظر شده سـال ارائه صورت”عنوان  با 1استاندارد حسابداري شماره 

  باشد.هاي بيمه ميهاي مالي شركتمبناي تهيه صورت

  )1398(آبان  68 پرسش
  عنوان بخشي از اقالم صورت سود و زيان جامع، قابل ارائه است؟آيا تعديالت سنواتي به

  : 68 پاسخ
االجرا الزم -هاي ماليورتارائه ص”عنوان  با 1استاندارد حسابداري شماره  100طبق مفاد بند 

، “شوداز آن شروع مي  و بعد 1/1/1398ها از تاريخ هاي مالي كه دوره مالي آنبراي كليه صورت
  نشده است.  عنوان بخشي از اقالم صورت سود و زيان جامع، ارائهتعديالت سنواتي به
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  )1398(آذر  69 پرسش
يـك كـدام   را دارا هستند، هـر “ب”  كه كمتر از يك درصد سهام شركت “د”و  “ج”هاي شركت

 “الـف”  دارند. هر سه شـركت مزبـور شـركت فرعـي شـركت “ب”عضو هيأت مديره در شركت 
يـك از   كـه هـراختيـار دارد. بـا فـرض اين  هـا را دردرصد سهام آن  50از   باشند كه بيشمي

 “د”و  “ج”  هايعضو است، آيا شركت  5با  ايمديره  فوق داراي هيأت “د”و  “ج”، “ب”هاي شركت
  باشند؟مالحظه مي  داراي نفوذ قابل “ب”  شده در شركت  ياد

  : 69 پاسخ
گذار عمالً و رأساً توانايي مالحظه در شرايطي برقرار است كه واحد تجاري سرمايه نفوذ قابل

هاي مــالي و عمليــاتي واحــد تجــاري هاي مربــوط بــه سياســتگيريمشــاركت در تصــميم
 “د”و  “ج”هاي گذاري شــركتميــزان ســرمايه توجــه بــه پذير را داشــته باشــد. بــاســرمايه

رأساً قادر بـه انتخـاب عضـو هيـأت مـديره نبـوده و  “د”و  “ج” هاي، شركت“ب” شركت در
، “ب”هاي در شـركت “الـف”از اعمال حقوق مالكانـه شـركت  هاي انجام شده، ناشيانتخاب

هاي مالحظـه توسـط شـركت اين شرايط الزم جهت اعمال نفوذ قابل است. بنابر “د”و  “ج”
  باشد.نمي برقرار“ ب” شركت در “د”و  “ج”

  )1398(آذر  70 پرسش
متعلق به يك شركت اصلي اسـت.   آن %100كه  يك شركت فرعي است “الف”شركت كارگزاري 

چارچوب قـرارداد   چنانچه شركت اصلي بدون اخذ تأييديه از سازمان بورس و اوراق بهادار و در
ازاي آن را نيـز دريافـت نمايـد،   ا به شركت ديگري واگذار و مابهمنعقده، بخشي از سهام خود ر

  نمايد؟  هاي خود ثبتگذاري را در حسابتواند درآمد فروش سرمايهمي آيا

  : 70 پاسخ
بر اخـذ تأييديـه از سـازمان مزبـور  اينكه مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مبني به نظر
رعايت نگرديده اسـت، فرآينـد درآمـد هاي كارگزاري خصوص نقل و انتقال سهام شركت در

تكميل نشده، لذا شناسايي سود حاصل از فروش سهام منوط و موكول بـه اخـذ تأييديـه از 
  باشد.سازمان بورس و اوراق بهادار مي
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  )1398(آذر  71 پرسش
هاي مالي سال مالي جاري واحدهاي بخـش عمـومي كـه اي صورتآيا ارائه مجدد ارقام مقايسه

تأخير بكـار   ) با29/12/1397خش عمومي را براي اولين سال (براي مثال استاندارد حسابداري ب
  اند، الزامي است؟گرفته

  : 71 پاسخ
عنوان نحـوه  با 1االجرا شدن استانداردهاي حسابداري بخش عمومي شماره توجه به الزم با

هاي رويـه”عنـوان  بـا 10و شـماره  1394هاي مالي از ابتـداي فـروردين سـال ارائه صورت
، 1395از ابتـداي فـروردين سـال  “تغييـر در برآوردهـاي حسـابداري و اشـتباهاتحسابداري، 

) 29/12/1397هاي مالي سال جـاري (هاي حسابداري و ارائه صورتتغيير در مبنا و رويه با
هاي اي سـنوات قبـل در صـورتطبق استانداردهاي حسابداري بخش عمومي، ارقام مقايسه

حـال، چنانچـه تحـت شـرايط ارائـه شـده در  اين ود. بامالي سال جاري، بايد ارائه مجدد ش
الذكر، ارائه مجدد ارقام فوق 10استاندارد حسابرسي بخش عمومي شماره  37تا  34 بندهاي
هاي مـالي اولـين دوره بكـارگيري اي عملي نباشد، افشـاي ايـن موضـوع در صـورتمقايسه

  استانداردهاي مزبور، ضروري است.

  )1398(آذر  72  پرسش
از تجديد ارزيابي در واحدهاي بخش عمومي كـه فاقـد حسـاب  گزارشگري مازاد ناشينحوه 

  سرمايه هستند، چگونه است؟

  : 72 پاسخ
هـاي ثابـت دارايي”عنـوان  بخـش عمـومي بـا 5) استاندارد حسابداري شماره 46طبق بند (

، افزايش مبلغ دفتـري يـك دارايـي ثابـت مشـهود، درنتيجـه تجديـد ارزيـابي آن، “مشهود
عنوان بخشي از وضعيت مالي به صورت تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي ثبت و درمستقيماً 

  شود.بندي ميطبقه “خالص ارزش”
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  )1398(آذر  73 پرسش
ميـوه در   نحوه حسابداري و گزارشگري مخارج ايجاد و نگهداشت فضاي سبز و درختان فاقد بار

  واحدهاي بخش عمومي چگونه است؟

  : 73 پاسخ
هاي ثابـت دارايي”عنوان  بخش عمومي با 5حسابداري شماره ) استاندارد 14موجب بند ( به

محيطي يا ايمني تحصيل  هاي ثابت مشهود ممكن است براي مقاصد زيست، دارايي“مشهود
يـك از آتـي هيچ ها، منافع اقتصادي يا خـدمات بـالقوهگونه داراييشود، اگرچه تحصيل اين

دهد، اما ممكن طور مستقيم افزايش نميهاي ثابت مشهود موجود را بهاقالم مشخص دارايي
هاي واحد گزارشگر ضروري است براي تحصيل منافع اقتصادي يا خدمات بالقوه ساير دارايي

هـا واجـد شـرايط شـناخت اسـت، زيـرا تحصـيل آن واحـد دارايي اين حالت، اين باشد، در
هـاي مـرتبط داراييسازد، منافع اقتصادي يا خدمات بالقوه آتـي كـه از مي گزارشگر را قادر

  ها تحصيل نشده است.كند، بيشتر از حالتي باشد كه اين داراييكسب مي

  )1398(دي  74 پرسش
منظور تأسيس و فعاليت به شـعبه بانـك تابعـه خـود در وجوه ارزي كه توسط بانك خارجي، به
هاي مالي شعبه مزبور چگونه بايد منعكس نمايد، در صورتكشور ايران، تخصيص و پرداخت مي

  تسعير شود؟و 

  : 74 پاسخ
منظور طبق قوانين و مقررات مصوب شوراي پول و اعتبـار، وجـوهي كـه بانـك خـارجي بـه

عنوان نمايـد، بـهعنوان سـرمايه بـه شـعبه تخصـيص و پرداخـت ميتأسيس و فعاليـت، بـه
) دسـتورالعمل نحـوه تأسـيس، فعاليـت، 7است. طبق مـاده ( تعريف شده “اعطايي سرمايه”

دفتر نمايندگي بانك خارجي در ايران، حداقل وجـوه مزبـور بـراي  نظارت و تعطيلي شعبه و
شـرح  ميليون يورو تعيين گرديده است. بنابراين، وجوه پرداختي ارزي به 10اول  شعبه نوع

گردد و طبق استانداردهاي حسابداري جزء اقالم پولي فوق، سرمايه ارزي شعبه محسوب مي
  باشد.گزارشگري نميمقاطع  شود. لذا قابل تسعير درنمي تلقي
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  )1398(بهمن  75  پرسش
گـردد، اسناد خزانه اسالمي كه بابت تسويه بدهي دولت به پيمانكاران خود، به آنان واگـذار مي

مزبـور اسـت. از مبلغ دفتري مطالبات پيمانكاران   دليل جبران تأخير در تسويه، معموالً بيش  به
  التفاوت مزبور چگونه است؟نحوه برخورد حسابداري با مابه

  : 75 پاسخ
هـاي قبـل از موجب پاسخ دريافتي از سازمان حسابرسي، چنانچه مبلغ مازاد مربوط به دوره  به

شود. ليكن، چنانچه مبلغ مازاد دريافتي مربوط بـه تاريخ تسويه باشد، به درآمد دوره منظور مي
اسـاس تـاريخ   از تاريخ تسويه باشد، به حساب درآمد تحقق نيافتـه منظـور و بـر  هاي بعددوره
شـود. در تـاريخ از تاريخ تسويه به حساب درآمد منظور مي  هاي پسرسيد اسناد، طي دورهسر

از كسـر مانـده حسـاب درآمـد تحقـق نيافتـه، در يادداشـت   گزارشگري، اسناد دريافتني پس
  شود.وضعيت مالي گزارش مي صورت  صورت خالص درتوضيحي افشا و به

  )1399(ارديبهشت  76 پرسش
هاي وابسته (فاقد شخصيت اي شخصيت حقوقي جداگانه) و سازمانها و مؤسسات (دارآيا شركت

هاي مـالي صـورت هاي مالي آنها، عمـالً درها كه صورتحقوقي جداگانه) زيرمجموعه شهرداري
اساس   هاي مالي خود را برصورت گردند، بايدعنوان واحد اصلي تلفيق ميشهرداري متبوع آنها به

االجرا هاي مالي (الزمعنوان نحوه ارائه صورت  ) با1(  عمومي شمارهاستانداردهاي حسابداري بخش 
) واحدهاي تجـاري 1(  اساس استاندارد حسابداري شماره  بر  ) ارائه نمايند، يا1394از ابتداي سال 

  ) تهيه نمايند.1398االجرا از ابتداي سال هاي مالي (الزمعنوان ارائه صورت  (انتفاعي) با

  : 76 پاسخ
هاي مـالي جداگانـه و شوند، لـذا صـورتها بخش عمومي تلقي ميهرداريكه شتوجه به اين  با

) بخـش عمـومي 1رعايت استاندارد حسـابداري شـماره (  هاي مالي تلفيقي آنها، بايد باصورت
هاي مالي تلفيقي آنها تهيه و ارائه گردد. همچنين، صورت هاي مالينحوه ارائه صورتعنوان   با

رعايـت   هاي مالي تلفيقي بخـش عمـومي، بـاخصوص صورت  دردر نبود استاندارد حسابداري 
هاي صـورت”عنـوان   ) بـا18اصول و ضوابط تلفيقي ارائه شده در استاندارد حسابداري شماره (

، “1384نظـر شـده   تجديـد - گذاري در واحـدهاي تجـاري فرعـيمالي تلفيقي و حسابداري سـرمايه
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ها (اعم از شركت، عالوه واحدهاي مشمول تلفيق شهرداريگردد. به و ارائهلحاظ محتوا تهيه   از
 1 اساس اسـتاندارد حسـابداري شـماره  هاي مالي خود را برمؤسسه و سازمان) نيز بايد صورت

واحدهاي تجاري (انتفاعي) و يا استاندارد حسـابداري بخـش عمـومي شـماره يـك (برحسـب 
  فيق) تهيه و ارائه نمايند.انتفاعي يا غيرانتفاعي بودن واحد مشمول تل

  )1399(تير  77  پرسش
و  هاي انجام شده توسط يك شركت تأمين سرمايه در اوراق بهادار تحت بازارگردانيگذاريسرمايه

توجه به شرايط حاكم بر بازار سرمايه، نـرخ بـازده اوراق بهـادار و  نويسي خود، باتعهد پذيره
  شود؟ارزيابي ميبودن ارزش بازار اوراق مزبور، چگونه  نزولي

  : 77 پاسخ
 ارزيـابي ،“هاگذاريحسـابداري سـرمايه”عنـوان  بـا 15اساس استاندارد حسابداري شماره  بر

روش اقـل بهـاي تمـام شـده و  وضعيت مالي، بايد بـه در تاريخ صورت مزبورگذاري سرمايه
  شود. انجامخالص ارزش فروش 

  )1399(تير  78 پرسش
 بلندمـدتهاي گذاريتوانند از محل مازاد تجديـد ارزيـابي سـرمايههاي بورسي ميآيا شركت

باشند (شـركت فرعـي از بابـت درصد سهام آن مي 90مربوط به شركت فرعي بورسي كه مالك 
  دهد)، اقدام به افزايش سرمايه نمايند؟در دفاتر ثبتي انجام نمي - تجديد ارزيابي مذكور

  : 78 پاسخ
سازمان امور مالياتي  3/4/1398مورخ  30/98/200بخشنامه شماره  14ده اساس مفاد ما بر

هـاي اصـالح قـانون ماليات 149) مـاده 1نامه اجرايي تبصـره () آيين1و تبصره ذيل ماده (
 21/1/1395مورخ   ه 52793ت /38745نامه شماره (تصويب 1394مستقيم مصوب تيرماه 

مدت   هاي بلندگذارياد تجديد ارزيابي سرمايهوزيران)، افزايش سرمايه از محل ماز  هيأت
از تجديد ارزيابي بـه حسـاب سـرمايه افـزوده   ينكه ظرف مدت يك سال پسبر امشروط 

سال قابل قبـول  5بار در هر پذير و اين امر از لحاظ معافيت مالياتي فقط يكشود، امكان
  باشد.مي
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  )1399(تير  79  پرسش
العاده، سال مالي شركتي تغييـر پيـدا كنـد، اقـالم اساس تصميم مجمع عمومي فوق  چنانچه بر
اي آن، در دورهيـانمهاي مـالي اي صورتهاي مالي ساليانه و يا اقالم مقايسهاي صورتمقايسه

  شود؟از تغيير سال مالي، چگونه تعيين مي  اولين دوره پس

  : 79 پاسخ
از تغييـر سـال مـالي، بايـد  اي پـسدورهيانمهاي مالي ساليانه و يا اي صورتاقالم مقايسه

اي قبـل از تغييـر سـال دورهيانمهاي مالي ساليانه و يا اساس ارقام مشابه آخرين صورت بر
  مديره)، ارائه گردد. يأتهمالي (مصوب 

  )1399(تير  80  پرسش
از پايان سال مالي شركت اصلي است، در چنـين شـرايطي   سال مالي شركت فرعي يك ماه پس

 گزارشگري شركت فرعي با شركت اصلي، چگونه مالي لحاظ لزوم تطابق دوره تلفيق ازضوابط 
  رعايت خواهد شد؟

  : 80 پاسخ
هاي مـالي تلفيقـي و صـورت”عنـوان  بـا 18اسـتاندارد حسـابداري شـماره  29اساس بند  بر

و اصـالح شـده  1384تجديـد نظـر شـده  -گذاري در واحدهاي تجاري فرعـيحسابداري سرمايه
هاي مـالي تلفيقـي، دوره گزارشـگري واحـد فرعـي براي مقاصد تهيه صـورت “1389مهرماه 

گزارشگري واحد اصلي يكسان باشـد. مالي بايد با دوره  ،(تاريخ شروع و پايان سال مالي آن)
هاي مالي شركت فرعي بابت رويدادهاي مالي از اعمال تعديالت الزم در صورت بنابراين پس

گزارشگري شركت مالي كاربرگي)، دوره  صورتبهماهه مزبور ( بااهميت مربوط به تفاوت يك
هاي مـالي گزارشگري شركت اصلي و مطابق ضوابط تلفيـق، صـورتمالي فرعي مشابه دوره 

  .*تلفيقي تهيه و تنظيم خواهد شد

 
 االجـراهاي مالي تلفيقي (الزمعنوان صورت  با 39استاندارد حسابداري  “ب”پيوست  113ب پاسخ ارائه شده با مفاد بند    *

 مطابقت دارد. شود)، از آن شروع مي و بعد 1/1/1400ها از تاريخ هاي مالي كه دوره مالي آنمورد كليه صورت در
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  )1399(تير  81  پرسش
هاي ادغام شونده، تاريخ تصـويب ها در دفاتر قانوني شركتتاريخ شناخت رويداد ادغام شركت

ها و مؤسسـات العاده است يا تاريخ ثبت آگهي ادغام در اداره ثبت شركتجمع عمومي فوقم
  غيرتجاري؟

  : 81 پاسخ
كننده ادغام، مالك شـناخت رويـداد ادغـام و اعمـال يبتصوالعاده تاريخ مجمع عمومي فوق

  هاي ادغام شونده است.ي الزم در دفاتر قانوني شركتهاثبت

  )1399(تير  82  پرسش
اساس مصوبه مجمـع   هاي فرعي متعددي است، چنانچه برداراي شركتشركت اصلي مفروض كه 

ملزم بـه   العاده آن منحل و مراتب انحالل نيز در روزنامه رسمي آگهي شده باشد، آياعمومي فوق
  باشد يا خير؟هاي مالي تلفيقي در تاريخ انحالل (تاريخ ثبت در روزنامه رسمي) ميتهيه صورت

  : 82 پاسخ
 خصوص شركت اصلي  فعاليت شركت اصلي، فرض تداوم فعاليت در توجه به انحالل و توقف  با

مبناي فرض توقف فعاليـت  هاي مالي آن بايد در تاريخ انحالل، برمورد ندارد و اساساً صورت
كه داراي تداوم فعاليت هاي فرعي آنهاي مالي شركتتهيه گردد. در چنين شرايطي، صورت

 هاي مـالي واحـدگردند، لذا قابل تلفيق بـا صـورتباشند، با فرض تداوم فعاليت تهيه ميمي
و  هاي مالي تلفيقي براي واحد اصـلي موضـوعيت نـدارداين، تهيه صورت  باشند. بنابراصلي نمي

از تـاريخ انحـالل تـا تـاريخ  هاي مالي پسهاي مالي آن در تاريخ انحالل و براي دورهصورت
عنـوان  سـازمان حسابرسـي بـا 155ه تصفيه، بايد مطابق رهنمود ارائه شـده در نشـري ختم

  تهيه و تنظيم شود. “هاي در حال تصفيهگزارشگري مالي و حسابرسي شركت”

  )1399(تير   83  پرسش
صورت جريانهـاي نقـدي، ارائـه جمـع جريانهـاي نقـدي ورودي (خروجـي) قبـل از  آيا در
  مالي، الزامي است؟  تأمين هايفعاليت
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  : 83 پاسخ
سـازمان حسابرسـي، جمـع جريانهـاي نقـدي هاي مالي نمونه ارائه شده توسط طبق صورت

مالي، درج گرديده است. اگرچه ارائه جمع مزبور  هاي تأمينورودي (خروجي) قبل از فعاليت
  “1397صـورت جريانهـاي نقـدي (تجديـد نظـر شـده ”عنـوان  با 2طبق استاندارد حسابداري 

هاي مـالي رتكنندگان از صـوالزامي نيست، ليكن درج آن، اطالعـات مناسـب بـه اسـتفاده
  شود.گزارشگري نيز محسوب نمي استانداردكند و نقض مي ارائه

  )1399(مرداد  84 پرسش

  پذير است؟ها، امكاننظر گرفتن ترتيب ارائه آن  هاي مالي اساسي بدون درآيا ارائه صورت

  : 84 پاسخ
هاي هاي مالي نمونه ارائه شده توسط كميته فني سازمان حسابرسي (موضوع بخشـنامهصورت

ــورخ  1398د/  /1660شــماره  ــورخ  1398د/  /2533و شــماره  14/5/1398م  )،16/6/1398م
هاي مـالي است، ليكن ترتيب ارائه صورت  اساس استانداردهاي حسابداري تهيه شده  بر اگرچه

  اساسي، الزام استانداردي ندارد.

  )1399(مرداد  85 پرسش

، صـورت رسـمي  به نحوه برخورد حسابداري با فروش صادراتي كاال يا خدمات به خارج از كشور
 دريافت وجه ارزي جايبهجمله كشورهاي عراق، سوريه، افغانستان و پاكستان، در شرايطي كه   از

هاي بانكي شركت در داخل كشور واريـز مزبور، مابه ازاي ريالي آن به حساب از صادراتحاصل 
  گرديده است، چگونه است؟

  :   85  پاسخ
لذا ازاي فروش كاال يا خدمات مزبور، وجوه ارزي دريافت نگرديده است،   كه درتوجه به اين با

گـردد و تسـعير ارز، ثبـت كـارمزد معامالت صورت گرفته از مصاديق معامالت ارزي تلقـي نمي
بر رفع تعهد ارزي فاقد موضـوعيت   تبديل ارز و انعكاس هرگونه ثبتي در دفاتر صادركننده مبني

بر انتقال ارز به خارج از   جريان احتمالي مبني  وگيري از هرگونه سوءمنظور جلباشد. ليكن، بهمي
  پذيرد.  ربط صورتاين خصوص با مراجع ذي  كشور، ضروري است مكاتبات الزم در
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  )1399(مرداد  86 پرسش

گذاري در اسـناد سود تحقق يافته حاصـل از سـرمايه ،وضعيت مالي (ترازنامه)  در تاريخ صورت
  شود.هاي مالي محاسبه و شناسايي ميخزانه اسالمي، چگونه در صورت

  :   86  پاسخ
هاي موضـوع گذارياسناد خزانه اسالمي از مصـاديق سـرمايه در گذارياينكه سرمايه به نظر

د، لـذا درآمـد سـود باشمي “هاگذاريحسابداري سرمايه”عنوان  ) با15استاندارد حسابداري (
. اسـتوضـعيت مـالي قابـل شناسـايي  ميزان تحقق يافته در تاريخ صـورت تضمين شده به
روش اقل بهاي تمام شـده و  بايد به ،گذاري مزبور نيز طبق همان استانداردارزشيابي سرمايه

  خالص ارزش فروش، انجام شود.

  )1399(شهريور  87 پرسش
الـي  1395هاي مالي سنوات صورت چنانچه شركتي از يك مؤسسه حسابرسي، حسابرسي

اساس كدام فرمت و استاندارد   هاي مالي سنوات مزبور برخود را درخواست نمايد، صورت 1399
  بايست تهيه شود؟هاي مالي، ميحسابداري نحوه ارائه صورت

  :   87  پاسخ
ارائـه ”عنـوان  ) بـا1االجـرا شـدن اسـتاندارد حسـابداري شـماره (اينكه تـاريخ الزم به نظر

هـاي مـالي دورههاي مـالي كـه تهيه صورتبراي  “1397تجديدنظر شده  - مالي هايصورت
هاي است، لـذا صـورت  شوند، تعيين شدهاز آن شروع مي  و بعد 1/1/1398 تاريخ از هاآن

طبـق اسـتاندارد و فرمـت قبلـي و  1397الـي  1395هاي مالي مربوط به عملكـرد سـال
الذكر طبق استاندارد تجديد نظر شده فوق 1399و  1398هاي مالي هاي مالي سالصورت

  بايد ارائه شود. ،و فرمت جديد

  



 يرانا يحسابداران رسم جامعه يتخصص هايكارگروه يهاو پاسخ پرسش

42 

  )1399(شهريور  88  پرسش
ــركت ــا در ش ــاري، پيشآي ــاران (پيشدريافتهاي پيمانك ــاي ارزي پيمانك ــت ارزي ه پرداخ

  هاي مالي، بايد تسعير شود.كارفرمايان)، در تاريخ تهيه صورت

  :   88  پاسخ
، ويژگـي اصـلي اقـالم “آثار تغيير در نرخ ارز”ن عنوا با 16حسابداري استاندارد  16طبق بند 

غيرپولي، نبود حق دريافت (يا تعهد تحويل) تعداد ثابتي يا قابل تعييني از واحد پول اسـت. 
شـود. براين اساس، پيش دريافت ارزي پيمانكار از كارفرما، بـدهي غيرپـولي محسـوب مي

مربوط به مواردي اسـت كـه قيمـت شده،   استاندارد ياد 16ضمناً استثناي مندرج در بند 
هاي شـود، در حـالي كـه در شـركتكاالي مورد معامله در زمان تحويل كاال مشخص مي

از تغيير حجم كـار و نـرخ   پيمانكاري مبلغ قرارداد از ابتدا مشخص است و تعديالت ناشي
  باشد.زمان قابل برآورد مي  هر  مصالح نيز بخشي از مبلغ قرارداد است و در
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  )1388آذر ( 1 پرسش

هاي مالي جداگانه شركت اصلي كـه طبـق به صورت  آيا صدور گزارش حسابرس مستقل نسبت
 است؟  هاي مالي تلفيقي است، مجازاستانداردهاي حسابداري، ملزم به تهيه و ارائه صورت

  : 1 پاسخ
هاي مـالي گذار الزم است صورتكه طبق استانداردهاي حسابداري، شركت سرمايه مواردي  در

هاي صـورت  آن، تنهـا جايبههاي مالي تلفيقي خودداري و تلفيقي ارائه كند، اما از ارائه صورت
صورت اساسي بودن آثـار   گونه موارد حسابرس بايد دراين  مالي شركت اصلي را ارائه نمايد، در

هاي فرعي مشمول تلفيق، نظـر مـردود اظهـار كنـد. بـه بيـان ديگـر شركت هاي ماليصورت
نقـد شـركت اصـلي در مقايسـه بـا   مواردي كه وضعيت مالي، نتايج عمليات و جريان وجوه  در

نقد تلفيقي داراي تفاوت بااهميت يا اساسي باشـد،   وضعيت مالي، نتايج عمليات و جريان وجوه
هاي مالي شركت اصلي، همـراه يـا اظهـارنظر مقبـول، به صورت  صدور گزارش جداگانه نسبت

  .*مغاير با استانداردهاي حسابرسي است

  )1389 فروردين( 2 پرسش
در صورت عدم ارائه اطالعات الزم و يا عدم اطمينان به اطالعات ارائه شده توسط مـديريت  

  ؟باشديبرخورد حسابرس به چه صورت م شركت، نحوه
 
دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسـابرس مسـتقل و بـازرس قـانوني  34شرح فوق، با مفاد بند  پاسخ ارائه شده به   *

 )، مطابقت دارد.1390االجرا از بهمن الزم -(مصوب كارگروه فني و استانداردهاي جامعه حسابداران رسمي ايران

 كارگروه فني و استانداردها هايپاسخپرسش و  

 )يرسحساب(

2فصل  
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  : 2 پاسخ
محيط شناخت واحد مورد رسيدگي و ”عنوان  با 315استاندارد حسابرسي  107 بندمفاد طبق 

دوره  هاي مـالي كـهاالجرا براي حسابرسي صـورتالزم(  “آن و  برآورد خطرهاي تحريف بااهميت
، .)است خاتمه يافته 1393شود و تا پايان سال از آن شروع مي و پس 1387مالي آن از اول فروردين 
مديريت واحـد مـورد رسـيدگي ممكـن اسـت چنـان جـدي باشـد كـه نگراني درباره صداقت 

هاي مالي توسط مديريت در حسابرس را به اين نتيجه برساند كه احتمال ارائه نادرست صورت
همچنين نگراني درباره وضيعت و قابليت اعتماد  ،حدي است كه انجام حسابرسي ميسر نيست

حسابرس شود كـه دسترسـي  يريگهجيممكن است سبب اين نت ،سوابق واحد مورد رسيدگي
هاي مـالي صـورتبـه   تعديل نشده نسبتبراي اظهارنظر و مناسب به شواهد حسابرسي كافي 

حسـابرس ارائـه نظـر مشـروط يـا عـدم اظهـارنظر را  نيست. در چنـين شـرايطي، ريپذامكان
. ضمناً اشداز كار ب يريگاما گاه تنها چاره حسابرس ممكن است كناره ،دهديم  توجه قرار  مورد

بــاره   گيري دراســتاندارد حسابرســي، حســابرس هنگــام تصــميم 24بخــش  65برطبــق بنــد 
ي و لـزوم رعايـت نظر گرفتن ماهيت شـرايط اسـتثناي  كار و اقدام مناسب، با در  گيري ازكناره

  .*شودمي الزامات قانوني، نظر مشاور حقوقي خود را جويا

  )1390(دي   3 پرسش
اي در خصـوص درج اقـالم مقايسـه يـك در استاندارد حسابداري شمارهتوجه به الزامات  با

 اي دورة مشابه سال مالي قبـلهاي مالي اقالم مقايسههاي مالي، در مواقعي كه در صورتصورت
زيـان و  و صورت سود اي سال مالي قبل درطرفي عدم درج اقالم مقايسه و از شود،درج نمي
هاي مالي دوره جاري است، آيـا هاي مالي فاقد آثار مالي بر صورتهاي همراه صورتيادداشت

بند عدم توافق، ضروري  صورتبهحسابرس و برخورد با آن  اظهارنظردرج اين موضوع در بند 
  است؟

 
 1393تجديـد نظـر شـده سـال  -315اسـتاندارد حسابرسـي  120شـماره پاسخ ارائه شده، با مفاد بنـد توضـيحي    *

شود)، از آن شروع مي و پس 1394ها از اول فروردين هاي مالي كه دوره مالي آناالجرا براي حسابرسي صورت(الزم
در  مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب”عنـوان  با 240استاندارد حسابرسي  38مطابقت دارد. همچنين مفاد بند 

 65آن، جـايگزين مفـاد بنـد  56تـا  54 بندهايو توضيحات  “1/1/1395االجرا از الزم -هاي ماليحسابرسي صورت
 است. شده در متن پاسخ، شده استاندارد حسابرسي ياد 24بخش 
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  : 3 پاسخ
اظهارنظرهـاي تعـديل شـده در گـزارش حسـابرس ”عنوان  با 705طبق استاندارد حسابرسي 

هاي حسابداري انتخاب شده ، چنانچه حسابرس درباره موضوعاتي مانند انطباق رويه“مستقل
يـا كفايـت افشـاي اطالعـات در  هاي بكـارگيري آنهـا وبا استانداردهاي حسابداري و شـيوه

فراگيـر  يـرغيت ولـي بااهمگونه موارد هاي مالي با مديريت توافق نداشته باشد و اينصورت
هاي مـالي (مبـاني برس بايد ضمن درج يـك بنـد تحريـف صـورتاساسي) باشد، حسا (غير

بـا عبـارت  اظهـارنظراظهارنظر مشروط) قبل از بند اظهارنظر در گزارش حسابرس، در بنـد 
مبـاني اظهـارنظر مشـروط)،  باال (بند  …ي آثار مورد مندرج در بنداستثنابهنظر اين مؤسسه،  به”

  “.نظر مشروط اظهار كند  … هاي مالينسبت به صورت

  )1391(تير   4 پرسش
  پذير است؟آيا تهيه گزارش حسابرس مستقل به تاريخي غير از سال مالي شركت، امكان

  : 4 پاسخ
خصوص تهيه گزارش حسـابرس مسـتقل   اگرچه در استانداردهاي حسابرسي، محدوديتي در  ”

نـدارد،  تاريخ پايان سـال مـالي شـركت وجـود ي مالي به تاريخي غير ازهاصورتبه  نسبت
كه دوره مالي گزارشگري تغيير كرده است، رعايت الزامـات منـدرج در  توجه به اين با ليكن

طريـق  هـاي جنسـي (ازيژه اثبـات موجوديوبـهخصوص،  اين استانداردهاي حسابرسي در
  “ضرورت دارد. …  تاريخ ترازنامه و  از آنها در پايان سال)، بررسي وقايع بعد برشمارش  نظارت

  )1391(آبان  5 پرسش

هماهنگي با گزارشگري  منظوربهي بررسي اجمالي، هاگزارشخصوص   آيا انجام تعديالت الزم در
  استانداردهاي حسابرسي ضرورت دارد؟ 700اساس بخش   بر

  : 5 پاسخ
ي مـالي هاصـورتدستورالعمل گزارشگري بررسي اجمـالي حسـابرس مسـتقل نسـبت بـه 

صـورت  وط تهيه شده اسـت، لـذا دراساس آخرين استانداردهاي مصوب مرب اي بردورهيانم
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انجام تغييرات در استانداردهاي حسابرسي مربوط، متناسب با آن، دستورالعمل گزارشـگري 
  الذكر نيز تعديل خواهد شد.فوق

  )1391(آذر  6 پرسش
 گـردد،اساس روش غيرتعهدي تهيـه مي  ي مالي واحد مورد گزارش، برهاصورتدر شرايطي كه 

 بايست در گـزارشي مالي، ميهاصورتد استفاده جهت تهيه آيا تشريح مبناي حسابداري مور
  شود؟ تأكيد بر مطلب خاص درج عنوانبهحسابرس مستقل 

  : 6 پاسخ
ي مالي صاحبكار غير از مبناي تعهدي باشد، الزم است هاصورتمواردي كه مبناي تهيه  در

مالحظـات خـاص در حسابرسـي ”عنـوان  بـا 800مبناي اسـتاندارد  بر گزارشگري حسابرسي
صـورت گيـرد. در چنـين  “هاي بـا مقاصـد خـاصاساس چارچوب ي مالي تهيه شده برهاصورت

اهـم  ي مالي، بايد در يادداشتهاصورتشرايطي، مبناي حسابداري مورد استفاده براي تهيه 
هاي حسابداري، توصيف گردد. حسابرس نيز در بند اظهارنظر گزارش حسابرسي خـود، رويه

  نمايد. مزبور، يك بند تأكيد بر مطلب خاص، درجاشاره به يادداشت  با

  )1391(آذر  7 پرسش
 مواردي كه نرخ ارز قابل دسترس براي واحد مورد رسيدگي نامشخص باشد، نحـوه برخـورد  در

  حسابرس با اين موضوع چگونه است؟

  : 7 پاسخ
اطمينان بااليي از قابل اتكا بودن نرخ ارز مورد استفاده توسط واحد تجاري  حسابرس بايد با

صـورت مناسـب نبـودن  هاي ارزي، اطمينان حاصل نمايد. درها و بدهيتسعير داراييبراي 
كه آثار آن بااهميت باشد، موضوع در قالـب بنـد تحريـف  صورتي و در مورداستفادهنرخ ارز 
هاي مالي در گزارش حسابرس مستقل درج و حسب مورد، نظـر مشـروط يـا مـردود صورت

صـورت دن نرخ ارز قابل دستيابي، موضـوع بايـد بهصورت مشخص نبو اظهار خواهد شد. در
مواردي كه آثـار  از بند اظهارنظر (در توجه به دامنه آثار مالي آن، حسب مورد بعد ابهام و با
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موارد فراگير بودن آثار  مالي آن بااهميت ولي غير فراگير باشد) و يا قبل از بند اظهارنظر (در
هاي بـه صـورت ه و طبق ضوابط مربـوط، نسـبتمالي آن)، در گزارش حسابرس مستقل ارائ

  مالي اظهارنظر شود.

  )1391(دي  8 پرسش
ي مـالي تأييـد شـده توسـط هاصـورتآيا صدور گزارش حسابرس مستقل، قبـل از دريافـت 

  است؟ مديره، مجاز  هيأت

  : 8 پاسخ
ي مـالي تأييـد شـده توسـط هاصـورتصدور گزارش حسابرس مستقل منـوط بـه دريافـت 

ي مالي توسط هيأت مديره، صدور هاصورتصورت عدم تأييد  درمديره است. بنابراين  هيأت
  باشد.پذير نميخصوص، امكان اين گزارش حسابرسي در

  )1393(آبان  9 پرسش
چگونگي نگارش بند اظهارنظر در شرايطي كه محدوديت اساسـي منجـر بـه عـدم اظهـارنظر 

  صورت جريان وجوه نقد نيز ارائه نشده است. همزمانگرديده و 

  : 9 پاسخ
ي مالي ارائه شده بـراي حسابرسـي ذكـر و هاصورتيطي، در بند مقدمه صرفاً در چنين شرا

عنوان يك بند تحريـف قبـل از بنـد اظهـارنظر موضوع عدم ارائه صورت جريان وجوه نقد به
هاي اساسـي كـه منجـر بـه دليل محـدوديتگردد، لـيكن بـهگزارش حسابرس درج مي در

ايـن مطلـب (عـدم ارائـه صـورت جريـان  بنـد اظهـارنظر بـه اسـت، در اظهارنظر شده عدم
  شود.اي نمينقد) اشاره وجوه

  )1393(دي  10 پرسش
در گـزارش بررسـي اجمـالي  پولشـويي مبـارزه بـا نحوه انعكاس بند مربوط به رعايت مقررات

  اي، چگونه است؟دوره ي مالي ميانهاصورت
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  : 10 پاسخ
هـاي لحاظ نوع و ماهيـت روش اي، بهي مالي ميان دورههاصورتدر گزارش بررسي اجمالي 
) 33هاي مربوط و همچنـين مـاده (دستورالعمل تهيه گزارش 16رسيدگي، رعايت مفاد بند 

اسـت،  توسط حسابرسان، موضوعيت نـدارد. بـديهي پولشوييدستورالعمل اجرايي مبارزه با 
 معامالت و عمليات مشكوك كه در فرآيند انجام بررسي اجمالي در واحدهاي مورد رسيدگي

  بايست توسط حسابرس گزارش شود.شود، ميمشاهده مي

  )1394(فروردين  11 پرسش
  نحوه برخورد حسابرس با رويدادهاي مالي ثبت شده در حساب جاري شركا، چگونه است؟

  : 11 پاسخ
معامالت انجام شده با شركا جزء معامالت با اشخاص وابسته بوده و بايد طبق استانداردهاي 

صـورت  انعكـاس معـامالت مزبـور در زارش گـردد.ي مالي افشا و گـهاصورتحسابداري در 
كـه عمـده معـامالت  صـورتي گيـرد. درتوجه به ماهيت آنها صورت مي جريان وجوه نقد با

هاي داخلـي مناسـب طريق جاري شركا انجام شود، حسابرس بايد از وجود كنترل شركت از
اطمينان حاصل كنـد ي شركت، هاحسابدر رابطه با صحت و كامل بودن كليه معامالت در 

قالـب بنـد محـدوديت در  هاي داخلي مناسب، موضـوع را دروجود كنترل صورت عدم و در
  گزارش حسابرس درج نمايد.

  )1394(فروردين   12 پرسش
بـر   هـاي داخلـي حـاكمليسـت رعايـت الزامـات كنترلنحوه گزارشگري نتايج بررسـي چك

  حسابرسي)، چگونه است؟ هاي بورسي (تهيه شده توسط سازمانگزارشگري مالي در شركت

  : 12 پاسخ
ها و واحدهاي بورسي، توسط حسابرسان تكميـل و ليست مذكور در رسيدگي به شركتچك

رعايت مقررات سازمان بـورس، در بخـش سـاير  عنوان عدمليست بهرعايت چك موارد عدم
  هاي قانوني و مقرراتي حسابرس، درج گردد.مسئوليت
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  )1394(ارديبهشت  13 پرسش
چارچوب كدام استاندارد حسابرسي تهيه و تنظيم   هاي كشور، درريگزارش حسابرسي در دهيا

  شود؟مي

  : 13 پاسخ
هـا جهـت رسـيدگي بـه هاي دهيارينامـهها و آيينها و دستورالعملكه از روش صورتي در

بودجه و تعادل درآمد و اعتبارات اسـتفاده شـود، گـزارش حسـابرس بايـد  صورتحساب كل
اي توافقي و رسيدگي بـه اطالعـات مـالي) انجـام ه(اجراي روش 4400مبناي استاندارد  بر

از اسـتانداردهاي  اساس يك مبناي حسابداري غيـر ي مالي برهاصورتكه  صورتي شود. در
چـارچوب اسـتاندارد  است، حسابرس بايد گزارش خود را در حسابداري (تعهدي) تهيه شده

اسـاس  ي مـالي تهيـه شـده بـرهاصـورت(مالحظات خاص در حسابرسـي  800حسابرسي 
  هاي با مقاصد خاص) ارائه كند.چارچوب

  )1394(خرداد  14 پرسش
 سـال  ي مالي تجديد نظر شده براي يـكهاصورتشرايط صدور گزارش حسابرسي مجدد براي 

  مالي، چيست؟

  : 14 پاسخ
ي هاصورتبه  طور كلي حسابرس بايد از صدور گزارش تجديد نظر شده حسابرسي نسبتبه

تواند رعايت موارد زير مي در شرايط استثنايي با سال مالي، خودداري نمايد. ليكن مالي يك
ي مـالي تجديـد نظـر شـده، هاصـورتبـه  به صدور گزارش حسابرسي جديد نسـبت نسبت
  نمايد. اقدام
  عام نباشد. واحد مورد گزارش از نوع سهامي  ) 1
ي مالي در جهت رعايت استانداردهاي حسـابداري و رفـع هاصورتتجديد نظر در   ) 2

  بااهميت گزارش حسابرسي اوليه باشد.هاي تحريف
  منظور رفع محدوديت مطرح شده در گزارش حسابرسي اوليه نباشد.به  ) 3
  اين خصوص اطمينان حاصل كند. به نبود سوء نيت در حسابرس نسبت  ) 4
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خصـوص صـدور گـزارش  در 560اسـتاندارد حسابرسـي  16و  15مفاد بنـدهاي   ) 5
  :ازجملهت گردد. طور كامل رعاينظر شده، به تجديد

ي مالي جديـد هاصورتنظر شده، در  ي مالي تجديدهاصورتداليل تهيه   الف)
  افشا شود.

يك بند تأكيد بر مطلب خاص و يا يك بنـد توضـيحي در سـاير بنـدهاي   ب )
  توضيحي گزارش حسابرس، از اين بابت درج گردد.

نظـر شـده بايـد مطـابق بـا تـاريخ تصـويب  ي مالي تجديدهاصورتتاريخ   پ )
  ي مالي جديد باشد.هاصورت

ي مالي هاصورتتاريخ گزارش جديد حسابرس نبايد قبل از تاريخ تصويب   ت )
  نظر شده باشد. تجديد

بايـد تـا  560اسـتاندارد حسابرسـي   7و  6هاي مندرج در بنـدهاي روش  ث )
  تاريخ گزارش جديد حسابرس، اجرا شود.

صـادر شـده  ي مـاليهاصـورتكنندگان ه آگاه شدن كليه دريافتب نسبت  ج )
ي مـالي هاصورت دربارهاز صدور گزارش تجديد نظر شده حسابرس  ،قبلي

  كند. جديد، اطمينان حاصل

  )1394(خرداد  15 پرسش
از تاريخ رسيدگي حسـابرس، توسـط سـازمان تـأمين   برخورد حسابرس بابت مطالباتي كه بعد

  گردد، چگونه است؟ميها مطالبه اجتماعي از شركت

  : 15 پاسخ
هاي انجام شده طبـق دسـتورالعمل حسابرسـي، از رعايـت اساس رسيدگي اگر حسابرس بر

كليه قوانين و مقررات مربوط به بيمه و سازمان تأمين اجتماعي توسط واحد مورد رسيدگي 
 هاحسـابتوجه به رسـيدگي انجـام شـده، آنچـه كـه در  اطمينان يابد و مطمئن شود كه با

منظور گرديده بابت برآورد بدهيهاي مربوط كافي بوده و بدهيهاي محتملي نيز وجود ندارد، 
  چنين شرايطي نيازي به درج بند شرط در گزارش حسابرس مستقل نيست. در
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  )1394(مرداد  16 پرسش
نحوه برخورد حسابرس گروه يا مجموعـه بـا آثـار بنـدهاي مطروحـه در گـزارش حسابرسـي 

  تجاري وابسته، چگونه است؟ي مالي واحد هاصورت

  : 16 پاسخ
صورت  ي مالي واحد تجاري وابسته، درهاصورتآثار بندهاي مطروحه در گزارش حسابرسي 

ي مالي گروه يا مجموعه، در بنـد مبـاني تعـديل هاصورتاهميت بايد در گزارش حسابرسي 
  ارائه شود.

  )1394(شهريور  17 پرسش
ژه اطالعـات تعهـدات ارزي سررسـيد انعقاد قرارداد و صدور گزارش در ارتباط با حسابرسي وي

پذير و ارتقاي نظام مالي كشـور)، قانون رفع موانع توليد رقابت 46ها (موضوع ماده گذشته بانك
  چگونه است؟

  : 17 پاسخ
پذير قانون رفع موانع توليد رقابت 46از اجراي مفاد ماده  در رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي

هاي نمونه كه توسط سازمان حسابرسـي گزارشو ارتقاي نظام مالي كشور، طبق قراردادها و 
  است، عمل شود. با بانك مركزي توافق شده

  )1394(آذر  18 پرسش
شـامل بنـدهاي  همزمـانمواردي كه گزارش حسابرس مستقل داراي عدم توافق اساسي و   در

  محدوديت يا ابهام اساسي باشد، نوع اظهارنظر حسابرس چگونه خواهد بود؟

  : 18 پاسخ
تواند منجر به اظهارنظر مقبول، مشروط و يا مردود شود، رنظر ميكه عدم اظهاتوجه به اين با

  شود.لذا اظهارنظر مردود ارائه مي
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  )1394(دي  19 پرسش
رعايـت   خصوص گزارش موارد عـدم  نحوه اجراي دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار در

مـالي ي هاصـورتخصوص بررسـي اجمـالي   قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، در
  هاي پذيرفته شده در بورس، چگونه است؟اي شركتميان دوره

  : 19 پاسخ
اي ي مـالي ميـان دورههاصـورتبـه  در گزارش بررسي اجمالي حسـابرس مسـتقل نسـبت

بـا عنـوان  250 هاي پذيرفته شده در بورس، ضمن توجـه بـه اسـتاندارد حسابرسـيشركت
نظـر  هاي مـوردليست، چك“ليي ماهاصورتارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي ”

  رعايت گزارش گردد. سازمان بورس و اوراق بهادار نيز تكميل و موارد عدم

  )1394(بهمن  20 پرسش
طريـق   نحوه برخورد با افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي اراضي خريـداري شـده از

ده به خريدار در توجه به عدم انتقال قطعي مالكيت اراضي خريداري ش  شرط تمليك، با  اجاره به
  ارزيابي، چگونه است؟  تاريخ تجديد

  : 20 پاسخ
، “هـاحسـابداري اجاره”عنـوان  بـا 21اسـتاندارد حسـابداري شـماره  7توجه به مفاد بنـد  با
از مالكيـت دارايـي  اي تمامي مخاطرات و مزايـاي ناشـيهاي سرمايهكه در اجاره آنجايي از

بااهميتي در پرداخت ديون و انتقال مالكيت كه ابهام جدي و  صورتي شود، لذا درمنتقل مي
الذكر و انتقال مـازاد آن بـه حسـاب سـرمايه ارزيابي اراضي فوق وجود نداشته باشد، تجديد

  و مقررات مربوط، بالمانع است. طبق قوانين

  )1395(تير  21 پرسش
هايي كه طبق نمونه ابـالغ شـده توسـط بانـك ي مالي بانكهاصورتنحوه برخورد حسابرس با 

  است؟ جمهوري اسالمي ايران تهيه شده، چگونه مركزي
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  : 21 پاسخ
ي مالي نمونه ابالغي بانك مركزي، بعضاً با استانداردهاي حسابداري هاصورتكه توجه به اين  با

طريـق سـازمان حسابرسـي   باشد، لذا تا تعيـين تكليـف نهـايي موضـوع ازمصوب منطبق نمي
حسابرسي، مؤسسات حسابرسي جامعه بايد عنوان مرجع تدوين اصول و ضوابط حسابداري و به

انطبـاق بـا اسـتانداردهاي حسـابداري مصـوب، گـزارش خـود را   تا رفع شبهات و موارد عـدم
جملـه   منطبـق بـا اسـتانداردهاي حسـابداري مزبـور (از  نحوي صادر نمايند كه موارد غيـر  به

چـارچوب   ج درگذاري در ترازنامه با عناصـر منـدرهاي سرمايهسرفصل حقوق صاحبان سپرده
گذاري از صـورت هاي سـرمايهصورت عملكرد سپرده يكتفكمفاهيم نظري مغايرت دارد و نيز 

، )…اسـت  زيان شده  و  صورت سود  زيان كه موجب عدم انعكاس بخشي از رويدادها در  و  سود
  مشخص و گزارش گردد. يروشنبه

  )1395(شهريور  22 پرسش
  باشد يا خير؟تريان، به صاحبكار ميآيا حسابرس مجاز به ارائه تأييديه دريافتي از مش

  : 22 پاسخ
بيني نشـده در استانداردهاي حسابرسي منعي بابت ارائه تأييديه دريافتي به صاحبكار، پيش

  است.

  )1395(مهر  23 پرسش
گزارشـگري ”عنـوان   با 700 حسابرسي استاندارد مبناي  آيا صدور گزارش حسابرس مستقل بر

  مجاز است؟ ايدورهيانم ي ماليهاصورت به  ، نسبت“ي ماليهاصورتبه   نسبت

  : 23 پاسخ
هـاي ي مالي كـه بـراي دورههاصورت به رسيدگي و صدور گزارش حسابرس مستقل نسبت

شود، مغايرتي با استانداردهاي حسابرسـي نـدارد. لـيكن بايـد مختلف مياني تهيه و ارائه مي
كا بـه تر باشد، قابليت اتهاي مالي گزارشگري كوتاهاين مطلب توجه داشت كه هرچه دوره به
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هـاي ميـاني در اي دورهاطالعات آن كاهش خواهد يافت. بديهي است، ارائـه اقـالم مقايسـه
  .دارد ضرورت گزارش، ي مالي دوره موردهاصورت

  )1395(آذر  24 پرسش
مطالبه شده سنوات قبل، پيش از  جرائمها و چنانچه رأي هيأت حل اختالف مالياتي بابت ماليات

هيأت مديره به واحد مورد رسيدگي ابالغ و موضوع به هيأت ي مالي توسط هاصورتتاريخ تأييد 
حال رسيدگي باشد، ليكن از نتيجـه   هاي مستقيم ارجاع شده و درمكرر قانون ماليات 251ماده 

  خصوص چگونه است؟  اين  نهايي آن اطالعاتي در دسترس نباشد، نحوه برخورد حسابرس در

  : 24 پاسخ
ي مـالي توسـط هاصـورتيش از تاريخ تأييد اينكه رأي هيأت حل اختالف مالياتي، پ به نظر

مصـاديق رويـدادهاي تعـديلي بـوده و عـدم  هيأت مديره ابالغ گرديده است، لذا موضـوع از
توجـه  باشد و بااحتساب ذخيره از اين بابت توسط واحد مورد رسيدگي، از موارد تحريف مي

سي)، حسابرس بايد حسب ي مالي (بااهميت يا اساهاصورتبه ارزيابي آثار مالي آن بر كليت 
  نظر مشروط يا مردود اظهار نمايد. مورد

  )1395(آذر  25 پرسش
 جريـان صـورتبه  نسـبت اظهـارنظر زيان،  و  سود صورتبه  نسبت مردود اظهارنظر شرايط  در

  باشد؟ بايد چگونه مستقل مالي صورت يك عنوانبه نقد وجوه

  : 25 پاسخ
 حسابرسـي شواهد كسب در محدوديت تحريف، موارد آثار اهميت چنانچه خاص، شرايط در
 متفـاوت اظهـارنظر است ي مالي متفاوت باشد، ممكنهاصورت از يك هر بر اساسي ابهام و

  ي مالي ضرورت يابد.هاصورت از يك هر به نسبت
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  )1395(آذر  26 پرسش
جريـان   هاي اصـلي صـورتتحت سرفصلشده  منعكس نقدي هايجريان عمده كه شرايطي  در

 اظهـارنظر نـوع نباشـد، دوره  طـي نقد  وجه خروج و ورود واقعي جريانات بر منطبق نقد،  وجوه
  باشد؟ بايد چگونه مذكور صورتبه  نسبت

  : 26 پاسخ
 نقـد، وجـوه جريـان صـورت بـه نسـبت بايد حسابرس موضوع، مالي آثار ارزيابي به توجه با

  .نمايد اظهار مردود يا مشروط نظر مورد، حسب

  )1395(آذر  27 پرسش
اظهارنظر  بر نقد  وجوه جريان صورت  به  نسبت مستقل حسابرس نظر  اظهار مباني كه صورتي  در

الزم اسـت  حسابرسـي گـزارش در آيا باشد، اثر  بال زيان  و  سود صورت و ترازنامه به  وي نسبت
  گردد؟ تفكيك مذكور صورت  به  مربوط نظر مباني و اظهار

  : 27 پاسخ
 بـه نسـبت نظـر اظهـار بر نقد وجوه جريان صورت به نسبت نظر اظهار مباني كه صورتي در

  .شود تفكيك بايستي نظر اظهار و مباني باشد، اثر بال زيان و سود صورت و ترازنامه

  )1395(دي   28 پرسش
 يهاحسـابصورت عملكـرد و بودجـه  و عملياتي تراز به  تواند نسبتآيا حسابرس مستقل مي
  اظهارنظر نمايد؟ ،مستقل دانشگاه دولتي

  : 28 پاسخ
 اعـالم دانشـگاه بـه كتباً كار پذيرش و قرارداد انعقاد از قبلضروري است، حسابرس مستقل 

ي مالي بايد طبق استانداردهاي حسابداري بخـش عمـومي تهيـه گـردد، هاصورت كه نمايد
اقـدام نكنـد، در  مربـوط ي ماليهاصورت تهيه به ليكن چنانچه واحد مورد رسيدگي نسبت

بداري، جامع حسا مباني ساير اساس ي مالي تهيه شده برهاصورت باره گزارش حسابرس در
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ي مـالي كـه هاصـورت همـراه يادداشت به يا بايد مبناي حسابداري مورد استفاده تصريح و
 ارائـه مطلوبيـت بـه مبناي مزبور در آن تشريح شده است، اشاره شود. حسابرس بايد نسبت

شـده،  مشـخص حسـابداري مبنـاي اسـاس بر اهميت با هايجنبه تمام ي مالي ازهاصورت
ي هاصـورتمالحظـات خـاص در حسابرسـي ”عنوان  با 800حسابرسي چارچوب استاندارد  در

 گـزارش همچنـين. كنـد نظـر اظهـار “هاي با مقاصـد خـاصاساس چارچوب مالي تهيه شده بر
 شـامل بايـد خـاص مقاصـد با چارچوب يك اساس ي مالي برهاصورت به تنسب حسابرسي

كنندگان از گـزارش حسـابرس باشـد، بند تأكيد بر مطلب خاص براي آگـاهي اسـتفاده يك
 اسـاس بر و نشده تهيه عمومي بخش استانداردهاي مبناي ي مالي برهاصورتبر اينكه مبني
 مقاصـد بـراي اسـت ممكـن نتيجـه و در گرديده ارائه و تهيه خاص مقاصد با چارچوب يك
  مناسب نباشد. ديگر

  )1395(دي   29 پرسش
  شود؟ نگهداري بايد سال  هاي حسابرسي سنوات گذشته، براي چندپرونده

  : 29 پاسخ
هاي ، پرونـده“مستندات حسابرسي”عنوان   با 230 استاندارد حسابرسي توضيحات 23بند  طبق

از تـاريخ گـزارش حسـابرس يـا تـاريخ گـزارش   بعدسال  3حسابرسي بايد حداقل براي مدت 
 يـا ادعا حسابرس، تشخيص به كه است مواردي براي مدت  . اينشودنگهداري حسابرس گروه، 

. باشـد نداشـته وجـود آينـده  در وي نظـر  اظهـار آثـار و حسابرس گزارش به  نسبت ادعاهايي
هاي حسابرسـي بايـد بـراي مـدت الزم بـه تشـخيص حسـابرس، اين صـورت، پرونـده  غير  در

نگهـداري  لـزوم بـه  دليـل نسـبت  هـر  نگهداري شود. شايان تأكيد است، چنانچه حسابرس به
 نزديـك( آينـده  احتمال را بدهد كه در  اينسال،   3 شدن سپري از  هاي حسابرسي پسپرونده

 بررسـي يـا  و پرسـش مـورد ديگـران توسـط نظـر،  مـورد پرونـده موضوع است  ممكن) دور يا
هـاي از تاريخ  سال پس 5، حداقل ايهاي حرفهفع همه نگرانير تا را پرونده آن بايد گيرد،  قرار
  نگهداري كند. شده در باال،  ياد
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  )1395(بهمن  30 پرسش
بـه   مجاز) فرعي هايشركت و اصلي شركت حسابرسان از  هاي گروه (اعمآيا حسابرسان شركت
المللـي گزارشـگري ي مالي طبق اسـتانداردهاي بينهاصورتاي و تنظيم ارائه خدمات مشاوره

  باشند؟ميهاي گروه مالي به شركت صاحبكار حسابرسي و ديگر شركت

  : 30 پاسخ
 شـركت حسابرس توسط مذكور خدمات ارائه موجود، مقررات و ايحرفه رفتار  آيين رعايت  در

  .باشدنمي مجاز گروه، هايشركت حسابرسان و اصلي

  )1395(بهمن  31 پرسش
 بـه مجاز فرعي، هايشركت و اصلي شركت حسابرسان از  هاي گروه، اعمآيا حسابرسان شركت

 الملليبين استانداردهاي اساس  بر تنظيمي مالي يهاصورت خصوص  در حسابرسي گزارش ارائه
گروه كه خـود داراي حسـابرس و بـازرس قـانوني ديگـري  ديگر هايشركت مالي گزارشگري
  باشند؟هستند، مي

  : 31 پاسخ
با رعايت ضوابط و استانداردهاي حسابرسي و قوانين و مقررات حاكم، ارائه گزارش حسابرسـي 

 مـالي گزارشـگري المللـيبين اسـتانداردهاي اسـاس  شـده بـري مالي تهيه هاصورت مورد  در
  .باشدمي مجاز هستند، ديگري قانوني بازرس و حسابرس داراي خود كه هاييشركت

  )1395(بهمن  32 پرسش
 اسـتانداردهاي اسـاس  ي مالي تهيه شـده بـرهاصورتمبناي صدور گزارش حسابرسي جهت 

  المللي گزارشگري مالي، چيست؟بين

  : 32 پاسخ
گزارشـگري ”عنـوان  بـا 700 حسابرسـي استانداردهاي مبناي بايستي برگزارش حسابرسي 

 ضـروري همچنـين. گردد ارائه و تهيه نياز مورد تعديالت انجام با “ي ماليهاصورتبه  نسبت
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تهيـه (ارش گز ي مالي واحد موردهاصورت اينكه برمبني توضيحي بند يك در موضوع است
 گـزارش و گرفتـه مـورد حسابرسـي قـرار ايـران) حسـابداري اسـتانداردهاي مبناي شده بر

  .شودي مالي مذكور منتشر گرديده است، درج هاصورت به نسبت ايجداگانه حسابرسي

  )1395(بهمن  33 پرسش
اسـاس اسـتانداردهاي   ي مالي تلفيقي ارائه شده بـرهاصورت خصوص  ظر حسابرس درن  اظهار
 هاي فرعي و وابستهي مالي شركتهاصورتدر رابطه با مبناي تهيه  ،المللي گزارشگري ماليبين
  چگونه است؟آن، 

  : 33 پاسخ
بايـد  مالي، گزارشگري الملليبين استانداردهاي اساس ي مالي تلفيقي تهيه شده برهاصورت

 اسـتانداردهاي اساس بر كه هاي فرعيي مالي شركت اصلي و شركتهاصورتحاصل تلفيق 
همچنـين صـدور گـزارش حسابرسـي د. تهيه گرديده، ارائه شـوگزارشگري مالي المللي بين

گـرفتن  نظـر در ي مـالي تلفيقـي توسـط حسـابرس واحـد اصـلي، بـاهاصـورت بـه نسبت
و انجـام  “ي مـاليهاصـورتبـه  گزارشـگري نسـبت”عنوان  با 700استانداردهاي حسابرسي 
  است. تعديالت مورد نياز، الزامي

  )1395(بهمن  34 پرسش
ي مـالي تلفيقـي گـروه و شـركت هاصورتچنانچه شركت اصلي داراي زيان انباشته باشد، اما 

بـا مفـاد  بـازرس قـانوني برخـورد نحـوه باشـد، انباشته  اصلي فوق، داراي سود خالص و سود
  اصالحيه قانون تجارت، چگونه است؟ )141( ماده

  : 34 پاسخ
 عنوان يك شخصيت حسابداريبه گروه مالي گزارشگري راستاي ي مالي تلفيقي درهاصورت

درخصـوص صـرفاً گردد. بر اين اسـاس، بـازرس قـانوني شخصيت حقوقي ارائه مي نه يك و
 تجـارت، قـانون اصـالحيه) 141( مـاده جمله از مقررات، و قوانين رعايت گزارش موارد عدم

  باشد.شخصيت حقوقي، داراي مسئوليت مي يك عنوان به اصلي شركت با ارتباط در
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  )1396 (فروردين 35 پرسش
 محدوديت با حسابرس مالي، صورت يك  از خاص قلم  يك به رسيدگي خصوص  در كه صورتي  در

 ي مالي افشاي الزم طبق اسـتانداردهاي حسـابداري نسـبتهاصورت در همزمان و باشد، مواجه
  است؟ چگونه حسابرس برخورد نحوه باشد، نشده انجام قلم آن  به

  : 35 پاسخ
به اطالعات الزم جهت رسـيدگي و موضـوع  دسترسي محدوديت موضوع اهميت، صورت در

عدم افشاي الزم طبق اسـتانداردهاي حسـابداري، بايسـتي در گـزارش حسـابرس مسـتقل 
  گردد. هـارائ

  )1396(ارديبهشت  36 پرسش
هاي فرعـي، شـعب، (شـركت هـاي يـك گـروهآيا عدم امكان حسابرسي اطالعات مالي بخش

 اتخاذ تصميمات نتيجه  ، درگروه حسابرس توسط) …هاي وابسته و ، شركتخاصهاي مشاركت
 ها،بخش حسابرس از گروه حسابرس بودن متفاوت برمبني گروه دارصالحيت اركان توسط شده

  گردد؟مي تلقي گروه حسابرس رسيدگي در محدوديت

  : 36 پاسخ
ي مالي تلفيقـي، هاصورت حسابرسي با رابطه در اصلي واحد حسابرس مسئوليت به توجه با

ي هاصـورت(مالحظات خاص در حسابرسـي  600رعايت كامل استاندارد حسابرسي شماره 
 حسـابرس مشـاركت بـه ويژه مالحظات مربوطبه ،شامل كار حسابرسان بخش) -مالي گروه

 ،)فـوق استاندارد 12 بند موضوع( آنها حسابرسان با ارتباط لزوم و بخش حسابرسي در گروه
رارداد حسابرسي منعقده بـا واحـد اصـلي، ق در و گرفته قرار گروه حسابرس جهتو مورد بايد

 اخـذ خصـوص در موضوع امكان مشاركت و نيز عدم ايجاد محدوديت براي حسابرس گـروه
  .شود درج مناسب نحو به ها،بخش حسابرس از الزم مستندات و اطالعات
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  )1396(ارديبهشت  37 پرسش
اي، درج بند رهدو  ي مالي ميانهاصورت به  مستقل نسبتآيا در گزارش بررسي اجمالي حسابرس 

  باشد؟مي پذيرامكان ساليانه، عادي عمومي مجمع در ررـمق تكاليف گيريپي خصوص  توضيحي در

  : 37 پاسخ
 عمـومي مجمـع در مقـرر تكاليف گيريپي خصوص در توضيحي بند درج اينكه، به توجه با

ي مـالي هاصـورت بـه نسـبت مسـتقل حسـابرس اجمالي بررسي گزارش در ساليانه، عادي
 بررسـي مـورد ي، در دستورالعمل تهيـه و ارائـه گـزارش حسـابرس مسـتقل درادوره ميان

 دسـتورالعمل بـا منطبق شده، ياد گزارش در آن درج لذا است، نگرديده بينيپيش اجمالي،
  .باشدنمي مزبور

  )1396(خرداد  38 پرسش
ها كـه هاي دولتي و شـهرداريدستگاهآيا مؤسسات حسابرسي مجاز به پذيرش كار حسابرسي 

نماينـد، فاقد دفاتر قانوني هستند و اظهارنامه مالياتي نيز به سـازمان امـور ماليـاتي ارائـه نمي
  باشند.مي

  : 38 پاسخ
ها كه طبق قانون مكلـف هاي دولتي و شهرداريي مالي دستگاههاصورتپذيرش حسابرسي 

برسي عضو جامعه حسابداران رسمي به نگهداري دفاتر قانوني نيستند، توسط مؤسسات حسا
 خـدماتي نـوع و توافـق تناسب ها و قراردادها نيز بهندارد. تعديل فرمت گزارش ايران، منعي

  .دارد ضرورت كند،مي ارائه حسابرس كه

  )1396(خرداد  39 پرسش
و  حسابرسـي سازمان توسط عمومي بخش حسابداري استانداردهاي انتشار و تصويب  به توجه  با

داري تعهدي و رعايت اسـتانداردهاي حساب مبناي  ي مالي برهاصورتها به تهيه الزام شهرداري
 اسـاس  ها بري مالي شهرداريهاصورت، چنانچه عليرغم الزام مزبور، 1395مزبور از ابتداي سال 

  است؟ چگونه حسابرس برخورد نحوه شود، ارائه و تهيه نقدي مبناي
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  : 39 پاسخ
وط مرب شهرداري به كتباً كار پذيرش و قرارداد انعقاد از قبل ضروري است، حسابرس مستقل

ي مالي بايد طبق اسـتانداردهاي حسـابداري بخـش عمـومي تهيـه هاصورتاعالم نمايد كه 
 اسـاس ي مـالي بـرهاصـورت تهيـه به گردد، ليكن چنانچه شهرداري مورد رسيدگي نسبت

ي مـالي تهيـه شـده هاصـورتاره گزارش حسابرس دربـ در نكند، اقدام مزبور استانداردهاي
 بـه يـا داري، بايد مبناي حسابداري مورد استفاده تصريح وحساب جامع مباني ساير اساس بر

ي مالي كه مبناي مزبور در آن تشـريح شـده اسـت، اشـاره شـود. هاصورت همراه يادداشت
 اهميـت، بـا هايجنبـه تمـام ي مـالي ازهاصـورت ارائـه مطلوبيـت به حسابرس بايد نسبت

عنـوان  با 800حسابرسي  استاندارد چارچوب مبناي حسابداري مشخص شده و در اساس بر
، “هاي با مقاصد خاصاساس چارچوب ي مالي تهيه شده برهاصورتمالحظات خاص در حسابرسي ”

ي مالي مـذكور، بايـد شـامل هاصورت به نسبت حسابرس گزارش همچنين. كند نظر اظهار
كنندگان از گـزارش حسابرسـي باشـد، يك بند تأكيد بر مطلب خاص براي آگاهي اسـتفاده

 اسـاس بر و نشده تهيه عمومي بخش استانداردهاي مبناي ي مالي برهاصورتبر اينكه مبني
  .دنباش مناسب ديگر مقاصد براي است ممكن نتيجه در و گرديده ارائه و تهيه نقدي مبناي

  )1396(خرداد  40 پرسش
 قبلـي حسابرسـي مؤسسه كه صورتي  نحوه استعالم حسابرس جايگزين از حسابرس قبلي، در

  منحل شده باشد، چگونه بايد انجام شود؟

  : 40 پاسخ
 مربـوط ضـوابط به توجه با حسابرسي، كار پذيرش عدم يا پذيرش خصوص گيري درتصميم

موارد مطروحـه در آخـرين گـزارش  اي و نيزحرفه رفتار آيين و حسابرسي استانداردهاي در
. باشـدمي جـايگزين حسـابرس مسـئوليت و عهـده حسابرس مستقل و بـازرس قـانوني، بـه

 ارتباط در آنها از استفاده جهت قبل سال حسابرسي هايپرونده به دسترسي ت عدمصور در
 حسابرسي قرارداد در موضوع اين دوره، ابتداي هايمانده به رسيدگي نتايج و نحوه ارزيابي با

  .گيرد قرار توجه مورد جديد، سال
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  )1396(خرداد  41 پرسش
 هايهزينـه بـا ارتبـاط  برداري، درهبهر از  مالياتي يك شركت قبل ي مالي و اظهارنامههاصورت
 كـه اسـت ايـن از  ناشي انطباق عدم علت. ندارد مطابقت آن قانوني دفاتر  با برداريبهره از  قبل

 دوره هزينـه عنـوان تحـت ماليـاتي اظهارنامه و قانوني دفاتر در برداريبهره از  قبل هايهزينه
نامشهود انعكاس يافته است. نحـوه  دارايي عنوان  ي مالي بههاصورت در ليكن گرديده، منعكس

  برخورد حسابرس با موضوع فوق چگونه است؟

  : 41 پاسخ
ي مالي مورد حسابرسي هاصورت ايران، رسمي حسابداران جامعه عالي طبق مصوبات شوراي

 حسـابرس صـورت ايـن غيـر توسط اعضاي جامعه، بايستي متكي به دفاتر قانوني باشـد، در
نمايـد. در وضـعيت بـاال، چنانچـه شـركت مـورد  خـودداري كاري چنين پذيرش از بايستي

ي هاصـورتثبت اسناد اصالحي الزم در دفاتر قانوني جهـت انطبـاق بـا  به رسيدگي نسبت
 ماليـاتي آثـار ارزيـابي از توسط مؤسسه حسابرسي پـسمالي آن اقدام نمايد، صدور گزارش 

ناسـب آن، بالمـانع اسـت. م انعكاس و قانوني دفاتر با مالياتي اظهارنامه تطبيق عدم از ناشي
 كـار از بايـد و باشـدنمي گـزارش صـدور بـه مجـاز رسـمي صـورت، حسـابدار ايـن غير در

  نمايد. گيريكناره

  )1396(تير  42 پرسش
ها هستند، مـوارد ي مالي بانكهاصورتدار حسابرسي تعدادي از مؤسسات حسابرسي كه عهده

رعايت ضوابط و مقررات بانك مركزي را همانند مـوارد عـدم رعايـت ضـوابط و مقـررات   عدم
هاي ها، در بخـش سـاير مسـئوليتي مالي بانكهاصورتگزارش حسابرسي   سازمان بورس، در

كنند، ليكن تعداد ديگري از مؤسسات حسابرسـي س مستقل ارائه ميحسابر و مقرراتي قانوني
 توجه  يز بان مركزي بانك مسئولين. اندننموده گيريموضع شده،  ياد رعايت عدم موارد به  نسبت

رعايت ضوابط و مقررات توسط   عدم موارد كه دارند تمايل ها،بانك موجود مشكالت و شرايط به
پـذيرش خواسـته  جداگانه تهيه و به بانك مركزي اعـالم گـردد.صورت يك گزارش ها، بهبانك

  است؟ ميسر شرايطي چه  مسئولين بانك مركزي در
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  : 42 پاسخ
خصوص ارزيابي رعايت قـوانين و مقـررات موضـوع   استثناي مسئوليت حسابرس مستقل دربه

اساسـنامه  101هاي مـالي، طبـق مفـاد مـاده در حسابرسي صورت 250استاندارد حسابرسي 
هاي تجاري غيردولتي (مصوب شوراي پول و اعتبار)، حسابرسـي رعايـت ضـوابط و نكنمونه با

هاي مزبور، مستلزم انعقاد قرارداد و گزارشگري جداگانه مسـتقل مقررات بانك مركزي در بانك
  باشد.عهده بانك مزبور مي  هاي مالي بوده و جبران خدمات آن نيز براز حسابرسي صورت

  )1396(تير  43 پرسش
هـا ي مـالي بانكهاصورت در كه خاصي افشاهاي موارد با رابطه رس مستقل دربرخورد حساب

(تهيه شده طبق نمونه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران)، ارائه گرديده است، آيـا از نـوع 
 نظر  اظهار بند از  پس خاص، مطلب بر تأكيد بند عنوانبه بايد اينكه يا  تحريف و عدم توافق است و

  شود؟ ارائه مستقل حسابرس گزارش در حسابرس،

  : 43 پاسخ
به دليل عدم انطباق با استانداردهاي حسابداري ملي، مـوارد مـذكور از مصـاديق تحريـف و 

  .باشندمي توافق  عدم

  )1396(تير   44 پرسش
 شـده ابـالغ نمونه اساس  ي مالي متفاوت، يكي برهاصورت سري دو هابانك كه فعلي شرايط  در

 سـازمان توسط شده ابالغ نمونه اساس  بر ديگري و ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك توسط
ها را منوط به الذكر برگزاري مجامع بانكفوق مرجع دو  هر و كنندمي تهيه بهادار،  اوراق و بورس
 بـه  نسبت جداگانه حسابرسي گزارش  دو صدور  اند، آياي مالي ابالغي خود نمودههاصورتارائه 
  پذير است؟امكان 700 حسابرسي استانداردهاي اساس  ي مالي مزبور، برهاصورت نمونه  دو

  : 44 پاسخ
ي مـالي هاصورتپذير است. چنانچه نامكا نمونه دو تهيه و ارائه گزارش حسابرسي براي هر

 اسـاس بـر گزارشـگري باشـد، شده تهيه ايران حسابداري استانداردهاي اساس ارائه شده بر
ــتاندارد ــي اس ــا 700 حسابرس ــوان  ب ــبت”عن ــگري نس ــه  گزارش ــورتب ــاليهاص و  “ي م
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مالحظات خـاص ”عنوان  با 800 حسابرسي استاندارد اساس بر گزارشگري صورت اين غير در
. بـود خواهـد، “هاي با مقاصـد خـاصاساس چارچوب ي مالي تهيه شده برهاصورتدر حسابرسي 

، در گـزارش حسـابرس بايسـتي 800 حسابرسـي اسـتاندارد اساس بر گزارشگري صورت در
 مرجـع درخواسـت بـه اينكـه گـزارش مـذكور بنـا بر مطلب خاص مبني بـر بند تأكيد يك

اينجا بانك مركزي يا سازمان بورس) صـادر شـده اسـت و امكـان دارد  در( كنندهدرخواست
  استفاده از آن براي ساير مقاصد مناسب نباشد، درج گردد.

  )1396(مرداد  45 پرسش
  ها، چگونه است؟استي از بانكهاي درخونحوه برخورد حسابرس با عدم دريافت پاسخ تأييديه

  : 45 پاسخ
ي هاحسابصورت و در بوده متنوع بانكي هايتأييديه در درخواست مورد اطالعات كه  آنجايي  از

ي بـانكي هاحسـاب صـورت ايـن بنـابر شـود،مي درج حسـاب بانكي صرفاً گـردش و مانـده
 پاسـخ دريافـت عـدم صـورت ها شود. درهاي درخواستي از بانكتواند جايگزين تأييديهنمي

هـاي حسابرسـي جـايگزين را بـراي كسـب شـواهد حسابرس بايد روش بانكي، هايتأييديه
 را مـذكور شـواهد نتوانـد حسـابرس چنانچـه و كنـد اجـرا اعتماد حسابرسي مربوط و قابل

 گـزارش آثـار محـدوديت را بـر بايد نمايد، كسب حسابرسي هايروش ساير اجراي طريق از
  .كند ارزيابي حسابرسي

  )1396(مرداد  46 پرسش
يك مؤسسه حسابرسي، وظيفه حسابرس مستقل و بازرس قانوني يـك شـركت هلـدينگ و 

 ويـژه رسـيدگي برمبني هلدينگ درخواست اجراي آيا دارد، عهده را به آن فرعي شركت دو
 تـوافقي هـايروش اجـراي” عنـوان تحـت 4400 شـماره حسابرسي استاندارد چارچوب در

 يفـهوظانجام بـا همزمـان صورت به مذكور فرعي شركت دو در ،“مالي اطالعات به رسيدگي
  مزبور مجاز است يا خير؟
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  : 46 پاسخ
، 4400هاي توافقي با شرايط ياد شده، در چارچوب استاندارد حسابرسي شماره اجراي روش

منعي ندارد ليكن بايستي حسابرس در نظر داشته باشد نوع و ماهيت خـدماتي را كـه ارائـه 
هاي استقالل حسابرس به عنوان حسابرس و بـازرس قـانوني شـركتدهد، محدودكننده مي

اي آيـين رفتـار حرفـه 16-8اي موضـوع بنـد مذكور و از مصاديق خدمات تخصصي و حرفه
  *جامعه حسابداران رسمي ايران نباشد.

  )1396(مرداد   47 پرسش
  ، چگونه است؟هادارايي ايبيمه پوشش كفايت عدم موارد  نحوه برخورد حسابرس در

  : 47 پاسخ
سـازمان  5/12/1392مـورخ  89ه موارد مندرج در پاسـخ بـه پرسـش فنـي شـماره ب توجه  با

كفايـت  هـادارايياي حسابرسي، چنانچه در تاريخ گـزارش حسـابرس مسـتقل، پوشـش بيمـه
 گـردد، بيمه پوشش تحت يهادارايي به عمده خسارت ورود به  منجر كه اتفاقي و باشد  داشته

باشـد، درج بنـد  روي نـداده مسـتقل حسـابرس گـزارش ختـاري تا گزارش  مورد مالي  سال  در
 گـزارش،  اي در گزارش حسـابرس مسـتقل و بـازرس قـانوني سـال مـوردكسري پوشش بيمه

 بـه عمـده خسـارت بـه  منجـر كـه اتفاقي مزبور زماني دوره  ندارد. ليكن چنانچه طي ضرورتي
 بازيافـت اي،بيمـه پوشـش كفايت  عدم يا فقدان و گرديده واقع باشد، شده شركت يهادارايي
 آگـاهي جهـت بايسـتي موضـوع نكنـد، پـذيرامكان را وارده خسارت از ايعمده  بخش يا تمام

  .شود  درج قانوني، بازرس و مستقل حسابرس گزارش  ي مالي، درهاصورت از كنندگاناستفاده

  )1396(شهريور  48 پرسش
مشـتمل بـر تعـديالت مصوب هيأت مديره ارائه شده بـه حسـابرس مسـتقل،  ي ماليهاصورت

ربط، شناسايي و صرفاً در است كه پس از تسليم اظهارنامه مالياتي شركت به مراجع ذي بااهميتي
ي مالي منعكس گرديده است. با توجه به لزوم انطباق اظهارنامه مالياتي با دفاتر قـانوني هاصورت

  حسابرس چگونه است؟شركت و نيز عدم ثبت تعديالت مزبور در دفاتر قانوني، نحوه برخورد 
 
 است. ) جايگزين شده1398االجرا از اول فروردين (الزم  86و  80هاي پرسش و پاسخ  *
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  : 48 پاسخ
ي مالي مـورد حسابرسـي هاصورت ايران، رسمي حسابداران جامعه عالي  طبق مصوبات شوراي

توسط اعضاي جامعه، بايستي متكي به دفـاتر قـانوني باشـد، در غيـر ايـن صـورت، حسـابرس 
بايستي از پذيرش چنين كاري خودداري نمايد. در وضـعيت اظهـار شـده در سـؤال، چنانچـه 

ي مالي با دفاتر قـانوني هاصورتد رسيدگي نسبت به ثبت اسناد الزم جهت انطباق شركت مور
اقدام نمايد، صدور گزارش توسط مؤسسه حسابرسي پس از ارزيابي آثار مالياتي ناشـي از عـدم 

ايـن   غيـر  باشـد. درانطباق اظهارنامه مالياتي با دفاتر قانوني و انعكاس مناسب آن، بالمـانع مي
  گيري كند.باشد و بايد از كار كنارهابرسي مجاز به صدور گزارش نميصورت مؤسسه حس

  )1396(مهر  49 پرسش
آيا شركتي كه گزارش حسابرس مستقل و بـازرس قـانوني سـال مفـروض را از يـك مؤسسـه 

توانـد مؤسسـه حسابرسـي ديگـري را بـراي حسابرسـي حسابرسي دريافت نموده است، مي
  انتخاب نمايد؟  IFRS اساس  ي مالي تهيه شده همان سال برهاصورت

  : 49 پاسخ
مالي همـان سـال  يهاصورتتواند مؤسسه حسابرسي ديگري را براي حسابرسي شركت مي

  تهيه شده است، انتخاب نمايد. IFRS اساس كه بر

  )1396(مهر  50 پرسش
 يكي مالي شركت اصلي و هيچهاصورت حسابرسي مسئوليت مستقل، حسابرس كه صورتي  در

تواند نسبت بـه انعقـاد قـرارداد حسابرسـي دار نباشد، آيا ميهاي فرعي آن را عهدهاز شركت
  نمايد؟  اقدام )IFRS مبناي  ي مالي تلفيقي شركت اصلي (تهيه شده برهاصورت

  : 50 پاسخ
، تحـت شـرايط IFRS مبناي ي مالي تلفيقي تهيه شده برهاصورتانعقاد قرارداد حسابرسي 

  است. مطرح شده در سؤال، بالمانع
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  )1396(مهر  51 پرسش
، آيـا )IFRSمبنـاي   (تهيه شده بري مالي تلفيقي هاصورتعقاد قرارداد حسابرسي ان صورت  در

هاي فرعـي مشـمول تلفيـق ي مالي شركتهاصورتحسابرس واحد اصلي، الزام به حسابرسي 
  دارد؟ را آنها از يك  ) و صدور گزارش حسابرسي جداگانه براي هرIFRS مبناي  (تهيه شده بر

  : 51 پاسخ
ي هاصـورتتهيه شده اسـت، لـذا  IFRSاساس  ي مالي تلفيقي برهاصورتباتوجه به اينكه 

تهيه و در فرآيند تعديل   IFRSهاي فرعي مشمول تلفيق نيز بايستي منطبق با مالي شركت
هاي ي مـالي شـركتهاصـورتگيرند. بديهي اسـت، حسابرسـي  و تركيب، مورد تلفيق قرار

گـرفتن مالحظـات ارائـه شـده در اسـتاندارد  نظـر كن بـا درفرعي مزبور ضروري اسـت، لـي
ي مالي آنها، توسط حسابرس شـركت هاصورت، الزامي به حسابرسي 600حسابرسي شماره 

  باشد.اصلي نمي

  )1396(آبان  52 پرسش
اي توسط حسابرس مستقل ي مالي ميان دورههاصورتآيا پذيرش انعقاد قرارداد بررسي اجمالي 

ي مالي مزبور با دفاتر قانوني واحـد مـورد هاصورتو صدور گزارش مربوط، عليرغم عدم انطباق 
  است؟  رسيدگي، مجاز

  : 52 پاسخ
اي توسـط حسـابرس مسـتقل و صـدور گـزارش ي مالي ميان دورههاصورتبررسي اجمالي 

ي، منطبق بـا دفـاتر قـانوني واحـد مـورد ي مالي مورد بررسهاصورترغم اينكه مربوط، علي
  باشد، مغايرتي با ضوابط و مقررات جامعه حسابداران رسمي، ندارد.رسيدگي نمي

  )1396(آبان  53 پرسش
 شـدهپلمبي مالي اشخاص حقيقي كه داراي دفاتر قانوني (روزنامه و كـل هاصورترسيدگي به 

  است؟پذير ها) هستند، تحت چه شرايطي امكانتوسط اداره ثبت شركت
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  : 53 پاسخ
چنانچه اشخاص حقيقي مورد سؤال، داراي پروانـه فعاليـت معتبـر تحـت يـك نـام تجـاري 

ي مـالي متكـي بـه دفـاتر قـانوني و سيسـتم هاصـورتعنوان واحـد گزارشـگر، مشخص بـه
ساس استانداردهاي حسابرسـي، قابليـت ا قابل اتكا بوده و بر هاي داخليو كنترل حسابداري

  ندارد. ارائه خدمات حسابرسي مستقل منعيحسابرسي نيز داشته باشند، 

  )1396(بهمن  54 پرسش
خصـوص   سازمان بورس و اوراق بهـادار در 5/10/1396مورخ  96ب//021/440آيا ابالغيه شماره 

  الرعايه است.، توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه الزم“گزارش تفسيري مديريت”

  : 54 پاسخ
گـزارش تفسـيري مـديريت رعايت دستورالعمل نحوه اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به 

(مصــوب كميتــه فنــي ســازمان حسابرســي)، توســط مؤسســات حسابرســي عضــو جامعــه، 
  است. ضروري

  )1396(بهمن  55 پرسش
ي مالي واحدهاي عمليـاتي فاقـد شخصـيت هاصورتدر خصوص  ،نحوه گزارشگري حسابرسي

(واحد تجـاري  عنوان بخش، قسمت يا جزئي از ساختار كلي يك شخصيت حقوقيحقوقي كه به
  گردند، چگونه است؟محسوب مي انتفاعي) - گزارشگر

  : 55 پاسخ
معامالت و رويـدادها  انعكاس احصا بودن تماميت غيرقابل و قانوني دفاتر وجود عدم دليل به

 اسـتاندارد اسـاس گونه واحدها، صدور گزارش حسابرس مستقل بـري مالي اينهاصورتدر 
گونه موارد، بايستي گزارشگري حسابرس در اين .باشدپذير نميامكان 700 شماره حسابرسي

 يهاصـورتمالحظات خاص در حسابرسـي ” عنوان با 800 شماره حسابرسي استاندارد اساس بر
  ، صورت پذيرد.“هاي با مقاصد خاصتهيه شده بر اساس چارچوبمالي 
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  )1397(فروردين   56 پرسش
قبل واحد مورد رسيدگي كه هاي از ماليات قطعي شده سال  نحوه برخورد حسابرس با آثار ناشي

هاي قبل در بخـش تأكيـد بـر مطلـب ابهام بااهميت مالياتي مربوط، در گزارش حسابرسي سال
 21/10/1396مـورخ  9622976خاص درج شده، چگونه است (موضوع بخشنامه داخلي شـماره 

  سازمان حسابرسي)؟

  : 56 پاسخ
توجـه كامـل بـه  هاي شركت است كه بايد توسط حسابرس مستقل بابدهي ازجملهماليات 

هاي مربـوط، در سـال عملكـرد دقيقـاً رسـيدگي شـود. چنانچـه قوانين، مقررات و بخشنامه
هاي مزبور، حسابرس به اين نتيجـه برسـد كـه عليـرغم رعايـت قـوانين، اساس رسيدگي بر

خصوص بـرآورد بـدهي ماليـاتي توسـط شـركت،  هاي مالياتي مربوط درمقررات و بخشنامه
ارتبـاط بـا قـوانين،  ها و تفسيرهاي خاص مقامات ماليـاتي درل برداشتدليل احتماليكن به

ابهامات  هاي مالياتي ياد شده و نيز سوابق مالياتي شركت، برآورد مزبور بامقررات و بخشنامه
يتي مواجه است، ضروري است موضوع را در بخش تأكيد بر مطلب خاص ارائـه نمايـد. بااهم
شـده در  شـرح يـاد نامه داخلي سازمان حسابرسـي بـهچنين شرايطي رعايت مفاد بخش در

  است. هاي بعد، ضروريخصوص ماليات قطعي شده سنوات مزبور در سال سؤال، در

  )1397(فروردين   57 پرسش
قـانون  39رعايت ماده   خصوص رعايت يا عدم  تواند درآيا حسابرس مستقل و بازرس قانوني مي

خزانـه نـزد  يهاحسابهاي دولتي به محاسبات عمومي (ضرورت واريز وجوه درآمدهاي شركت
بندي جداگانه در گـزارش حسـابرس مسـتقل و  صورتبهبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران) 

  .ربط، اظهارنظر نمايديذبازرس قانوني واحدهاي 

  : 57 پاسخ
 ازجملـهرعايت قوانين و مقررات حاكم بر واحـدهاي مـورد رسـيدگي،  درج كليه موارد عدم

هاي دولتـي، در دسـتورالعمل محاسبات عمومي كشـور در شـركترعايت قانون  موارد عدم
تهيه و تنظيم گزارش حسـابرس مسـتقل و بـازرس قـانوني مـورد عمـل (مصـوب سـازمان 

رعايت مفـاد  حسابرسي) لحاظ گرديده است. ارائه اظهارنظر جداگانه در مورد رعايت يا عدم
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و بـازرس قـانوني  قانون محاسبات عمـومي كشـور در گـزارش حسـابرس مسـتقل 39ماده 
دستورالعمل اجرايي مبارزه با ” 33ارتباط با ماده  هاي دولتي (مانند رويه مورد عمل درشركت

، مستلزم تصريح موضوع در متن قانون مزبور و يا ساير قـوانين و )“توسط حسابرسان پولشويي
  االجرا توسط حسابداران رسمي است.مقررات الزم

  )1397(ارديبهشت   58 پرسش
و  ارش حسابرسي براي اشخاص حقيقي داراي دفاتر مشاغل كه داراي دفاتر درآمـدآيا صدور گز

 مبنـاي  باشند و اظهارنامـه ماليـاتي خـود را بـري مالي اساسي ميهاصورتهزينه بوده و فاقد 
  كنند، مجاز است؟درآمد و هزينه ارائه مي

  : 58 پاسخ
باشـد، لـيكن نميمجـاز  700چارچوب استاندارد حسابرسـي  حسابرسي و صدور گزارش در

  منعي ندارد. 800چارچوب استاندارد حسابرسي  در

  )1397(ارديبهشت   59 پرسش
ها كـه هاي اجرايي و شهرداريهاي وابسته به دستگاهآيا صدور گزارش حسابرسي براي سازمان

  داراي شخصيت حقوقي مستقل و دفاتر قانوني نيستند، مجاز است.

  : 59 پاسخ
هاي موضـوع هاي اجرايـي و شـهرداريدستگاه ي وابسته بههاسازمانكه فعاليت  صورتي در

اسـاس  بر “واحد گزارشگر”كه شرايط احراز بر قانون تشكيل آنها باشد و يا اين سؤال، مبتني
بخـش مفـاهيم گزارشـگري مـالي  8تـا  6استانداردهاي حسابداري بخش عمومي (بندهاي 

رسي عضو جامعه بخش عمومي) را دارا باشند، پذيرش حسابرسي آنها توسط مؤسسات حساب
مبنـاي اســتاندارد  حسـابداران رسـمي ايــران و صـدور گــزارش حسابرسـي جهــت آنهـا بــر

، منعي ندارد. تعـديل فرمـت “ي ماليهاصورتبه  گزارشگري نسبت”عنوان  با 700 حسابرسي
حسابرس مستقل و قراردادها، متناسب با توافق و نوع خدماتي كه حسابرس مستقل  گزارش
  ضروري است.دهد، ارائه مي
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  )1397(ارديبهشت   60 پرسش
 هاي خاص فاقد دفاتر قانوني (داراي شخصـيتصدور گزارش حسابرس مستقل جهت مشاركت
  حسابداري و گزارشگري مالي)، چگونه است؟

  : 60 پاسخ
بوده و مشمول تعريف واحـد  مابين شركاي خاصبر قرارداد في  خاص مبتني  چنانچه مشاركت

هاي حسـابداري مشـاركت”عنـوان   بـا 23حسابداري شماره استاندارد  2تجاري مندرج در بند 
خـاص، طبـق اسـتانداردهاي حسـابداري و   ي مالي مشـاركتهاصورتباشد، همچنين  “خاص
تهيـه و تنظـيم شـده و طبـق  هاي داخلي قابل اتكـاچارچوب سيستم حسابداري و كنترل  در

ور گزارش حسـابرس استانداردهاي حسابرسي قابليت حسابرسي داشته باشد، حسابرسي و صد
  باشد.پذير ميامكان 700چارچوب استاندارد حسابرسي   مستقل در

  )1397(ارديبهشت   61 پرسش
هاي دولتـي هاي عمراني اجرا شده توسط شركتها و طرحصدور گزارش حسابرسي جهت پروژه

  كه فاقد دفاتر قانوني است، چگونه است؟

  : 61 پاسخ
ي هـاداراييهـاي تملـك دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسـابرس مسـتقل طرح”چارچوب  در

اسـتانداردهاي حسـابداري ”توجه بـه  سازمان حسابرسي كه با 18/8/1395مورخ  “ايسرمايه
باشد. همچنين، پذير مياست، صدور گزارش حسابرسي امكان تجديدنظر شده “بخش عمومي

ي مالي دسـتگاه هاصورتهاي مزبور در با طرحي مرتبط هاحسابخصوص نحوه انعكاس  در
بردار، رعايت الزامات مقرر در قانون محاسبات عمومي كشـور و سـاير مقـررات مربـوط، بهره

  ضروري است.

  )1397(ارديبهشت   62 پرسش
مواردي كه صاحبكار فقط تراز چهار ستوني دفتر كل (تراز آزمايشي)   نحوه برخورد حسابرس در

  ، چگونه است؟نمايدتأييد شده ارائه مي
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  : 62 پاسخ
تراز آزمايشي قابليت حسابرسي و صدور گزارش حسابرسي را ندارد، لـيكن انجـام رسـيدگي 

هـاي تـوافقي رسـيدگي بـه اجـراي روش”عنـوان  بـا 4400چارچوب استاندارد حسابرسي  در
  باشد.مي ، مجاز“اطالعات مالي

  )1397(ارديبهشت   63 پرسش
 يهاصورت”كه بر اين  جايگزين مبني آيا در گزارش حسابرسي صادره توسط مؤسسه حسابرسي

در شرايطي كه  ،“ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته است حسابرسي مؤسسه توسطمالي سال قبل 
قبلي بـه مؤسسـه حسابرسـي جـايگزين انتقـال  حسابرسيمؤسسه  كاركنانشركا و  اكثريت
  اند، ضرورت دارد؟يافته

  : 63 پاسخ
نـام شخصـيت حقـوقي مؤسسـه اينكه گـزارش حسـابرس مسـتقل تحـت عنـوان و  به نظر

شـود و نـام مؤسسـه حسابرسـي صـادركننده گـزارش حسابرسي جايگزين امضا و صادر مي
بـه مؤسسـه  حسابرس مسـتقل و بـازرس قـانوني (مؤسسـه حسابرسـي جـايگزين) نسـبت

توضـيحي در گـزارش حسـابرس مسـتقل  حسابرسي قبلي، تغيير يافته است، لـذا درج بنـد
  باشد.جايگزين، ضروري ميصادره توسط مؤسسه حسابرسي 

  )1397(ارديبهشت   64 پرسش

  خارجي در ايران مجاز است؟ هايشركت نمايندگيو  شعباتآيا صدور گزارش حسابرسي براي 

  : 64 پاسخ
اجـراي قـانون اجـازه ثبـت   هاي خارجي كـه دركه شعب و دفاتر نمايندگي شركت  صورتي  در

اسالمي) در ايـران مجلس شوراي  21/8/1376هاي خارجي (مصوب شعبه يا نمايندگي شركت
نامـه اجرايـي آن (مصـوب نمايند، ضمن لـزوم رعايـت قـانون مزبـور و آيينثبت و فعاليت مي

هاي مالي متكـي بـر سيسـتم حسـابداري و كنتـرل هيأت وزيران)، داراي صورت 11/1/1378
 اساس استانداردهاي حسابرسي قابليـت حسابرسـي داشـته باشـند،  داخلي قابل اتكا بوده و بر
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چـارچوب اسـتاندارد  هاي مزبـور، درگـزارش حسابرسـي جهـت شـعب و نماينـدگيصدور 
  باشد.پذير ميامكان 800حسابرسي 

  قوانين و مقررات)كارگروه  - 1397(تير  65 پرسش

قرارداد حسابرسي، عنوان گزارش حسابرسي و گزارشگري موارد مربوط به اساسنامه و قوانين و 
ها طبق فرم نمونه و ضوابط تعيين شـده توسـط هاي تعاوني كه اساسنامه آنمقررات در شركت

  باشد، چگونه است؟وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي

  : 65 پاسخ
قرارداد حسابرسي بايستي طبق فرم نمونه ارائه شده توسط جامعه حسابداران رسـمي ايـران 

نيـز تصـريح شـود.  “قانون تعاون”خصوص وظايف بازرس،  قرارداد، در )1تنظيم و در ماده (
دستورالعمل تهيه و تنظيم گزارش حسابرس مستقل و ” گزارشگري حسابرسي نيز بايد طبق

از عنـوان بـازرس،  بعـد “قانوني”است كاربرد واژه  جامعه انجام گردد. بديهي “بازرس قانوني
  موضوعيت ندارد.

  )1397  مرداد( 66 پرسش
، منجر به فزوني زيان انباشته بـر چنانچه آثار بندهاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني

  سرمايه ثبت شده واحد مورد رسيدگي شود، برخورد حسابرس با موضوع چگونه است؟

  : 66 پاسخ
صورت اعمـال  در”كه بر اين هاي مالي، مبنيكنندگان از صورتمنظور جلب توجه استفادهبه

هاي در صـورتتعديالت مطروحه در بندهاي گزارش حسابرس مستقل، مبلغ زيان انباشته منعكس 
، درج يـك بنـد بـا محتـواي فـوق در “گـردداز سرمايه ثبت شده مي مالي مورد گزارش بيش

قسمت گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني، بدون ارجـاع بـه مـواد قـانوني مربـوط، 
  ضروري است.



 يرانا يحسابداران رسم جامعه يتخصص هايكارگروه يهاو پاسخ پرسش

74 

  )1397(مرداد   67 پرسش
در زمان شـروع  هاي مالي واز انعقاد قرارداد حسابرسي صورت  چنانچه مؤسسه حسابرسي، پس

تواند با فسخ قـرارداد عمليات حسابرسي متوجه شود كه شركت فاقد دفاتر قانوني است، آيا مي
هاي توافقي (موضـوع هاي مالي و انعقاد قرارداد جديد با موضوع اجراي روشحسابرسي صورت

  ) اقدام نمايد؟4400استاندارد 

  : 67 پاسخ
 “قرارداد حسابرسي”عنوان  با 210حسابرسي استاندارد  17الي  11توجه به مفاد بندهاي  با
گيري نمايـد. مضـافاً كار حسابرسـي كنـاره چنين شرايطي مؤسسه حسابرسي بايستي از در

عنـوان  بـا 4400چارچوب استاندارد  نظر در هاي مالي شركت موردامكان حسابرسي صورت
  شد.بانيز منتفي مي “هاي توافقي رسيدگي به اطالعات مالي آتياجراي روش”

  )1397(مهر   68 پرسش
كشـور   حال تصفيه كه در يـك  هاي مالي شركتي ايراني و درشرايط پذيرش حسابرسي صورت

 فـرض تهيـه  هاي فعال داخل كشور اسـت، بـاديگر به ثبت رسيده و زيرمجموعه يكي از بانك
  كنندگان داخل كشور، چيست؟هاي مالي آن براي استفادهصورت

  : 68 پاسخ
اساس استانداردهاي حسابداري ايران و ملحوظ نمـودن  هاي مالي شركت، بايستي برصورت

هاي حسـابداري شـركت”عنـوان  سازمان حسابرسي بـا 155نشريه شماره  مندرج درضوابط 
تهيه و تنظيم شود. همچنين در مرحله پذيرش كار بايد از قابليت حسابرسي  “حال تصفيه در

  طمينان الزم حاصل گردد.هاي مالي مذكور، طبق استانداردهاي حسابرسي ايران، اصورت

  )1397(آبان   69 پرسش
بندي صحيح مواردي كـه در سـطح در شرايطي كه واحد مورد رسيدگي از افشاي كامل و طبقه

  نمايد، برخورد حسابرس با موضوع چگونه است؟باشند، خودداري ميينماهميت گزارشگري 
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  : 69 پاسخ
مربوط و با لحاظ نمودن هاي مالي، بايد طبق استانداردهاي حسابداري موارد افشا در صورت

رعايـت توسـط  صـورت عـدم معيار اهميت از لحاظ كمي و كيفي (موضوعي) ارائه شـود. در
واحد مورد رسيدگي و شناسايي موارد عدم افشا، افشاي ناقص و يا افشاي اشتباه در انطبـاق 

هاي مالي نمونـه مصـوب كميتـه فنـي سـازمان با استانداردهاي حسابداري مربوط و صورت
مبناي ارزيابي اهميت موارد مزبور توسط حسابرس مستقل، شـامل بااهميـت  برسي، برحسا

عنوان مـوارد نحـو مناسـب بـه ولي غيرفراگير و بااهميـت و فراگيـر (اساسـي)، موضـوع بـه
  گردد.گزارش حسابرس درج مي رعايت استانداردهاي حسابداري، در عدم

  )1397(آذر   70 پرسش
هـا دگي و تأييد اطالعات مـورد درخواسـت بانكخصوص رسي  گزارشگري حسابرس مستقل در

ها به تفكيك مازاد و غيرمازاد (با مشخصات ثبتـي و نشـاني كامـل و فهرست امالك بانك درباره
مديريت كل مقررات،  19/5/1394مورخ  94/128809موضوع بخشنامه شماره  …ارزش دفتري و

اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري  پولشوييمجوزهاي بانكي و مبارزه با 
  پذير است؟اسالمي ايران)، درچارچوب كدام استاندارد حسابرسي امكان

  : 70 پاسخ
ي از حسـابرس، رسـيدگي و خـواه ييـدتأيدگي بـه اطالعـات موضـوع رسـتوجه به دامنه  با

توافقي هاي اجراي روش”عنوان  با 4400چارچوب استاندارد  گزارشگري حسابرس مستقل در
  باشد.پذير مي، امكان“رسيدگي به اطالعات مالي

  )1397(آذر    71 پرسش
  نحوه برخورد حسابرس مستقل با تقبل زيان انباشته توسط سهامداران، چگونه است؟
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  : 71 پاسخ
ا آورده نقدي يا ـداران و يـات سهامـل مطالبـط سهامداران، از محـه توسـان انباشتـتقبل زي

به رعايت  اين خصوص، حسابرس مستقل بايستي نسبت درپذير است. غيرنقدي آنان، امكان
كميته فني سازمان حسابرسي توسط واحد  6/1/1384مورخ  59مفاد پرسش و پاسخ شماره 

هاي ويژه حسـابهاي مـرتبط بـهمورد رسـيدگي و نيـز موهـومي نبـودن و صـحت حسـاب
اطمينان كامـل  هاي مالي،غيرنقدي و افشاي مناسب اطالعات و رويدادهاي مزبور در صورت

  كسب نمايد.

  )1397(بهمن   72 پرسش
هاي مالي و به مسئوليت آنان در قبال صورت  براي حصول اطمينان از آگاهي هيأت مديره نسبت

از صـدور   هاي مـالي پـسنيز جلوگيري از هرگونه جعل و تغيير و جايگزيني صـفحات صـورت
  اقداماتي ضروري است؟  گزارش حسابرس مستقل، چه

  : 72 پاسخ
هاي مـالي، امضـاي هـا در قبـال صـورتنمودن هيأت مديره از مسـئوليت آنمنظور آگاه به

هاي مـالي اساسـي (شـامل ترازنامـه، هاي مـالي و صـفحات صـورتصفحه فهرست صـورت
سود و زيان، صورت سود و زيان جامع و صورت جريان وجوه نقـد) توسـط ايشـان و  صورت

منظور جلـوگيري از چنين بـهممهور نمودن صفحات مزبور به مهر شركت، ضروري است. هم
هاي هاي مالي، ضروري است كليه صفحات صورتجعل و تغيير و جايگزيني صفحات صورت

هاي توضـيحي همـراه آن، بـه مهـر مخصـوص مؤسسـه مالي اساسي و صـفحات يادداشـت
  حسابرسي، ممهور شود.

  )1397(بهمن    73 پرسش
هـاي ثابـت، در استهالك دارايينحوه برخورد حسابرس با تغيير در برآورد عمر مفيد و يا روش 

  واحدهاي مورد رسيدگي چگونه است؟
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و  53، 52رعايت مفاد بنـدهاي   هاي ثابت باتغيير در برآورد عمر مفيد و روش استهالك دارايي

و نيـز حصـول  “هـاي ثابـت مشـهوددارايي”عنـوان   با 11استاندارد حسابداري شماره  58تا  56
تغيير در برآوردهاي مزبور طبق استاندارد حسابرسي شماره به   اطمينان حسابرس مستقل نسبت

حسابرسي برآوردهاي حسابداري، شـامل برآوردهـاي حسـابداري ارزش منصـفانه و ”عنوان   با 540
مـورخ  78/95/200باشد. ضمناً رعايت مفاد بخشنامه شماره پذير ميامكان “موارد افشاي مرتبط

هـاي ضـوابط اجرايـي دارايي 19ويژه مفـاد مـاده سازمان امور ماليـاتي كشـور بـه 4/11/1395
و  31/4/1394هـاي مسـتقيم اصـالحي مصـوب قانون ماليات 149پذير موضوع ماده استهالك

  الزامي است. 4/2/1396مورخ  19/96/200بخشنامه اصالحي مزبور به شماره 

  )1397(اسفند   74 پرسش
هاي همـراه آن در سـامانه هاي مالي و يادداشتهاي حسابرسي و صورتاز ثبت گزارش  آيا پس

  پذير است؟ها امكانبه آن  سحر، اعمال اصالحات جزئي نسبت

  : 74 پاسخ
هاي همـراه آن هاي مالي و يادداشتاصوالً هرگونه تغييري در گزارشات حسابرسي و صورت

از انتشار، مغاير با استانداردهاي حسابداري است و جامعه بايد مؤسسات حسابرسي عضو  بعد
از ثبت گزارشات  شرح فوق پس غل انفرادي را از اعمال هرگونه تغيير بهجامعه و اعضاي شا
است،  هاي همراه در سامانه سحر منع نمايد. بديهيهاي مالي و يادداشتحسابرسي و صورت

 هاياز هرگونه اشتباه شناسايي شده در گزارشات حسابرسي و صورت  مسئوليت و عواقب ناشي
 عهده مؤسسات حسابرسيها در سامانه سحر، بهاز ثبت آن  هاي همراه آن پسمالي و يادداشت

  باشد. و اعضاي شاغل انفرادي مربوط مي

  )1398(فروردين  75 پرسش
خصوص كسري ذخيـره ماليـات، بـدون   بند تحريف درآيا تعديل گزارش حسابرسي با ارائه يك

اره درج مبلغ تحريف (كسري ذخيره)، با استانداردهاي گزارشگري (استاندارد حسابرسـي شـم
  ) انطباق دارد يا خير؟705
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  : 75 پاسخ
كميتـه فنـي سـازمان حسابرسـي، طبـق  17/1/1380مورخ  15با عنايت به پرسش شماره 

هـا) بايـد تعيـين و در توافق (تحريف استانداردهاي حسابرسي، مبلغ ريالي اثرات موارد عدم
نباشـد، پـذير بند مربوط در گزارش حسابرسي درج شود. اگر تعيين مبلغ آثـار مزبـور امكان

به عدم صحت  از مشخص كردن دامنه و حدود آثار مزبور، چنانچه نسبت حسابرس بايد پس
خـود را بـه شـكل عـدم توافـق و بـا اشـاره بـه بنـد درج شـده  متقاعد شد، نظـر هاحساب

خصـوص كسـري ذخيـره ماليـات نيـز  بنـد اظهـارنظر ارائـه نمايـد. در خصوص، در اين در
ها و مقـررات اساس قانون ماليات حداقل ذخيره ماليات الزم براز تعيين  حسابرس بايد پس
از مبلغ اهميت تعيين شـده در  صورت احراز كسري ذخيره ماليات بيش مالياتي مربوط، در

   هاي مالي، مبلغ كسري ذخيره ماليات را در بند گزارش حسابرس درج نمايد.سطح صورت

  )1398(فروردين  76 پرسش
اسـاس اسـناد اصـالحي   صالح شده يك سال معين را كه برهاي مالي اچنانچه شركتي، صورت

شناسايي و منعكس شـده در دفـاتر سـال و يـا سـنوات مـالي بعـد اصـالح گرديـده اسـت، 
هاي به صـورت  حسابرسي به حسابرس مستقل ارائه نمايد. نحوه برخورد حسابرس نسبت  جهت

  مالي اصالح شده مزبور چگونه است؟

  : 76 پاسخ
عـالي  شـوراي 12/3/1389ران رسمي ايران (مصوبه مـورخ اساس مقررات جامعه حسابدا بر

هاي مالي متكي به دفـاتر قـانوني ارائه گزارش حسابرس مستقل، صرفاً در مورد صورت”جامعه)، 
  .“باشدمجاز مي

  )1398(ارديبهشت  77 پرسش
و  38ها (موضـوع مـواد افزوده شهرداريها، درآمد عوارض ارزشهاي مالي شهرداريصورت  در

شود و هرآنچه كه توسـط ادارات روش نقدي شناسايي مي  افزوده) بهيات بر ارزشقانون مال 39
سرفصل درآمـدهاي   شود، درها واريز ميمالياتي بابت عوارض مزبور به حساب بانكي شهرداري

  خصوص، چگونه است؟  اين  گردد. نحوه برخورد حسابرس درمربوط منعكس مي
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  : 77 پاسخ
اسـتانداردهاي حسـابداري بخـش عمـومي،  اسـاس ها، بايـد بـرهاي مالي شـهرداريصورت

ها فاقـد اطالعـات الزم كـه شـهرداريتوجـه بـه اين مبناي تعهدي تهيه گردد. ضـمناً بـا بر
الـذكر گيري كامل درآمدهاي موضـوع مفـاد مـواد قـانوني فوقخصوص شناسايي و اندازه در
بـه اخـذ  بتتواند از شهرداري مورد رسيدگي درخواست نمايـد، نسـباشند، حسابرس ميمي

  خصوص درآمدهاي مذكور اقدام نمايد. ربط، درتأييديه از سازمان امور مالياتي ذي

  )1398(تير  78 پرسش
هاي مـالي حسابرسـي شـده چنانچه شركتي از حسابرس مستقل خود بخواهد عالوه بر صورت

همـان   بـه  است، نسـبت  تهيه شده “ميليون ريال”براي يك سال معين كه برحسب واحد پولي 
 است، اظهارنظر كنـد، نحـوه برخـورد  تهيه شده “ريال”مالي كه برحسب واحد پولي  هايصورت

  حسابرس چگونه است؟

  : 78 پاسخ
، “هاي مـاليارائـه صـورت”عنـوان  ) بـا1اسـتاندارد حسـابداري شـماره ( 54موجب بنـد  به

هاي مـالي را اطالعات برحسب واحد پولي هزار يا ميليـون ريـال، قابليـت فهـم صـورت ارائه
كه منجر به حذف اطالعات بااهميت نشود و دهد، اين نحوه عمل، مشروط بر اينمي افزايش
به مراتـب  توجه با“. كردن مبالغ را افشا كند، قابل پذيرش است تجاري نيز سطح گرد واحد

هاي مالي ارائه شده بر حسب واحد پولي هزار يا ميليون ريـال فوق، چنانچه عالوه بر صورت
، مـورد “ريـال”هاي مالي بر حسـب واحـد پـولي سي همان صورت(حسابرسي شده)، حسابر

هاي مالي مذكور، توسـط كنندگان خاصي باشد، ارجح آن است كه صورتدرخواست استفاده
مديريت شركت تهيه و تنظيم و بـدون منضـم نمـودن آن بـه گـزارش حسـابرس مسـتقل، 

  درخواست كننده ارائه گردد. به
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  )1398  (تير 79 پرسش
هـاي خـارجي فروش  و  تحريم، حسابرس در رسـيدگي بـه معـامالت خريـدتوجه به شرايط   با

باشد كـه در شـرايط عـادي هايي مواجه ميواحدهاي مورد رسيدگي، با مشكالت و محدوديت
  خصوص چگونه بايد باشد. اين  وجود ندارد. نحوه برخورد حسابرس در

  : 79 پاسخ
هاي حسابرسـي بر مسـئوليت حسـابرس طبـق اسـتاندارد هاي حسابرسي بايد مبتنيبرنامه

) تنظيم و اجرا گردد. همچنـين 500و  450، 330، 320، 315، 240ويژه استانداردهاي (به
توجـه بـه ارزيـابي حسـابرس از  اجراي استانداردهاي حسابرسـي بـا هرگونه محدوديتي در

عنوان محدوديت حسابرسي قابل درج در گزارش حسابرس، قبل از بند اظهـارنظر اهميت، به
  باشد.مي

  )1398هريور  (ش  80 پرسش
هاي تـوافقي بخشي) همزمان با اجراي روشآيا اجراي حسابرسي مستقل (ارائه خدمات اطمينان

رسيدگي به اطالعات مالي در يك سال معين، از لحاظ قوانين و مقررات و ضـوابط آيـين رفتـار 
  باشد يا خير؟اي مجاز ميحرفه

  : 80 پاسخ
االجـرا اي حسابداران رسمي (الزمآيين اخالق و رفتار حرفه 290-147موجب بند شماره  به
از خدمات اطمينان بخشي توسـط مؤسسـه بـه   ارائه هرگونه خدماتي غير”)، 1398اول فروردين  از

هـا كنتـرل يـا نفـوذ اي كه صاحبكار حسابرسي بـر آنهاي وابستهصاحبكار حسابرسي و آن دسته از بنگاه
كه اجراي توجه به اين لذا با. “مجاز نيست ها تحت كنترل مشترك است،مالحظه دارد، يا با آن  قابل
 5 باشد (بنـدهاي توافقي رسيدگي به اطالعات مالي جزء خدمات اطمينان بخشي نميروش

هاي توافقي رسيدگي به اطالعـات اجراي روش”عنوان  با 4400استاندارد حسابرسي شماره 
  باشد.ينم بخشي، مجاز، ارائه همزمان آن با ارائه خدمات اطمينان“مالي)
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  )1398(مهر   81 پرسش
كه واحدهاي بخش عمومي، صورت مقايسه بودجه و عملكرد خود را به نحو صـحيح   صورتي  در

  ارائه نكنند، نحوه برخورد و اظهارنظر حسابرس، چگونه است؟

  : 81 پاسخ
هاي نحوه ارائه صـورت”) بخش عمومي با عنوان 1استاندارد حسابداري شماره ( 12طبق بند 

هاي مالي اساسـي واحـدهاي عنوان يكي از صورتبه “بودجه و عملكردصورت مقايسه ”، “مالي
) بخـش 2بخش عمومي تعيين گرديده است و ارائه آن طبق استاندارد حسـابداري شـماره (

عنايـت  باشد. با، الزامي مي“هاي مالياي در صورتنحوه ارائه اطالعات بودجه”عنوان  عمومي با
بند مقدمه گزارش حسـابرس  سه بودجه و عملكرد دربه مراتب فوق، درج عنوان صورت مقاي

خصوص صورت مزبور  رعايت در و بند اظهارنظر ضروري است. همچنين، سطح اهميت قابل
هاي مالي اساسي است. چنانچه موارد مطابق سطح اهميت تعيين شده در سطح ساير صورت

بخش گزارش  درخصوص صورت مالي فوق شناسايي گردد،  رعايت قوانين و مقررات در  عدم
در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي (گزارش در مـورد سـاير وظـايف بـازرس قـانوني يـا 

رعايـت اسـتاندارد  صـورت عـدم عالوه درحسب مورد)، قابل درج خواهـد بـود. بـه -بازرس
صـورت مقايسـه  بـه تحريـف اساسـي در شده كه منحصراً منجـر ) ياد2حسابداري شماره (

  باشد.به آن ضروري مي گردد، ارائه اظهارنظر جداگانه (مردود) نسبتبودجه و عملكرد 

  )1398(مهر   82 پرسش
هاي توافقي رسيدگي به اطالعات مـالي، مالكيـت مسـتندات كـار در قراردادهاي اجراي روش

  حسابرسي متعلق به حسابرس است يا واحد مورد رسيدگي؟

  : 82 پاسخ
كنتـرل كيفيـت در مؤسسـات ”عنـوان  ) بـا1) استاندارد كنتـرل كيفيـت (83اساس بند ( بر

، مالكيت مستندات “بخشي و خدمات مرتبطكننده خدمات حسابرسي، ساير خدمات اطمينانارائه
نحو ديگري مشخص شده باشد، متعلق به  استثناي مواردي كه در قانون يا مقررات بهكار، به
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را  اي از مسـتندات كـارهايي يـا خالصـهتوانـد قسـمتمؤسسه حسابرسي است. مؤسسه مي
كار قرار دهد، به شرطي كه اين اقدام، اعتبار كار انجـام شـده يـا در مـورد اختيار صاحب در

  دار نكند.بخشي، استقالل مؤسسه يا كاركنان آن را خدشهكارهاي اطمينان

  )1398(مهر   83 پرسش
هاي مسـتقيم، توسـط قانون ماليات 181  اجراي ماده  دفاتر قانوني يك واحد تجاري مفروض، در

سازمان امور مالياتي بررسي و نانويس بودن دفاتر مذكور در صفحه اول دفتـر روزنامـه بازرسان 
از تـاريخ صورتجلسـه مزبـور،   درج و صورتجلسه شده است. چنانچه واحد مورد رسيدگي پس

  به تحرير دفاتر قانوني فوق اقدام نموده باشد، نحوه برخورد حسابرس چگونه است؟  نسبت

  : 83 پاسخ
هاي از عدم تحرير دفاتر قانوني در موعد مقرر قانوني بر صورت اشيحسابرس بايد آثار مالي ن

  مالي را ارزيابي و با ذكر داليل قانوني، گزارش خود را تعديل كند.

  )1398(آبان   84 پرسش
چرا در دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي بـه گـزارش تـوجيهي 

بـه   )، اشاره10بخش نمونه گزارش تعديل شده (بند خصوص افزايش سرمايه، در   هيأت مديره در
  است؟  تهيه گزارش توجيهي طبق استانداردهاي حسابداري شده

  : 84 پاسخ
جز حسابرسي بخشي بهاساس استاندارد خدمات اطمينان اينكه دستورالعمل مزبور بر به نظر

تدوين گرديده است، طبـق  “رسيدگي به اطالعات مالي آتي”عنوان  با 3400و بررسي اجمالي 
كـه اطالعـات استاندارد فوق، گزارش حسابرس بايستي شامل اظهـارنظر دربـاره اين 28بند 

اي مناسـب تهيـه و طبـق اسـتانداردهاي حسـابداري اساس مفروضات به گونـه مالي آتي بر
  است يا خير، باشد. شده ارائه
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)1399(مرداد  85 پرسش

هاي مالي سال مورد گـزارش، بـااي در صورتقايسهارائه اقالم م  نحوه برخورد حسابرس با عدم
هايهاي مالي مزبور (اصالح اشتباه دورهكه تعديالت سنواتي شناسايي شده در صورتفرض اين

هاي مالي فوق باشد؟مالي قبل)، كمتر از مبلغ اهميت تعيين شده در سطح صورت

: 85 پاسخ

“هاي مـاليارائه صورت”عنوان  ) با1استاندارد حسابداري ( 39 بند “ب”اساس مفاد رديف  بر
هـا ازهاي مالي كـه دوره مـالي آنمورد كليه صورت االجرا درالزم-1397(تجديد نظر شده 

34 استاندارد حسابداري 41 )، همچنين مفاد بندشوداز آن شروع مي و بعد 1/1/1398تاريخ 
شـرح االجرا به(الزم “اشتباهاتهاي حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و رويه”عنوان  با

العــات منــدرج درهــاي قبــل، اثــر بــا اهميتــي بــر اطفــوق)، چنانچــه اصــالح اشــتباه دوره
وضعيت مـالي در باشد، تجديد ارائه صورت وضعيت مالي در ابتداي دوره قبل داشته صورت

هاي مالي سال جاري، ضروري است.اي صورتعنوان اقالم مقايسهابتداي دوره، به

)1399مرداد ( 86 پرسش

چـارچوب اسـتاندارد اجـراي  بخشي و خدمات حسابرسي درآيا ارائه همزمان خدمات اطمينان
ها،يافته  هاي مالي واحد تجاري و ارائه گزارشاقالم صورت خصوص يكي از  هاي توافقي، درروش

مجاز است؟

: 86 پاسخ
،“اطالعات مـاليهاي توافقي رسيدگي به اجراي روش” با عنوان 4400طبق استاندارد حسابرسي 

.شودبخشي محسوب نمياطمينانعنوان خدمات چارچوب استاندارد مزبور، به  ارائه خدمات در
اي حسابداران رسمي (مصـوب وآيين اخالق و رفتار حرفه 290-147مفاد بند  بر اساسلذا 
بخشي و خدمات)، حسابرس مجاز به ارائه همزمان خدمات اطمينان1/1/1398االجرا از الزم

باشد.، نمياستاندارد مزبور چارچوب درحسابرسي 
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)1399(شهريور  87 پرسش

گـريهاي مالي يك واحد تجاري مفروض كه توسـط حسـابرس ديآيا حسابرسي مجدد صورت
پذير است؟حسابرسي شده و گزارش حسابرسي آن صادر گرديده است، امكان

: 87 پاسخ

رسمي، حسابرسـي مجـدداي حسابداران آيين اخالق و رفتار حرفه 210-19طبق مفاد بند 
موارد زيـر است، صرفاً در هاي مالي كه قبالً توسط حسابرس ديگري حسابرسي شدهصورت
است: مجاز

اطـالع جامعـه اين صورت موضوع بايـد بـه اجراي حكم دادگاه صالحه، كه در در  الف)
برسد.

اجراي استانداردهاي حسابرسي. در  ب )
اجراي مقررات جامعه. در  پ )

از بررسي و صـدور مجـوز توسـط جامعـه، شده، پس ياد ححسابرسي مجدد به شربنابراين، 
باشد.پذير ميامكان
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روش ارزش ویژه در شرکتی که داراي یـکآیا بکارگیري  176
سهم در شرکت دیگر (سهام وثیقه مدیران) و یک عضـو 

اسـتانداردهاي ، طبق باشدمدیره در آن شرکت می هیأت
 حسابداري است؟

نظر از پذیر صـرفمالحظـه در شـرکت سـرمایه ویژه، مستلزم وجود نفوذ قابـل بکارگیري روش ارزش
 گذار،ست که واحـد تجـاري سـرمایهمالحظه در شرایطی برقرار ا نفوذ قابل .باشدگذاري میمیزان سرمایه

 هاي مالی و عملیـاتی واحـدمربوط به سیاست هايگیريعمالً و رأساً توانایی مشارکت مؤثر در تصمیم
 پذیر را داشته باشد.سرمایهتجاري 

14/7/1399 

هاي پذیرفتـهفروش سـهام شـرکت و آیا معامالت خرید  177
طریـق انعقـاد  شده در سازمان بـورس و اوراق بهـادار، از

رعایـت  و عدم ریدار سهاممابین فروشنده و خقرارداد فی
 یمعـامالت سـهام بورسـانجـام ( بـورس ضوابط سازمان

، )ها و اخذ تأییدیـه از سـازمان مزبـورطریق کارگزاري از
 باشد؟معتبر می

هاي توسـعه کشـور (مصـوب مجلـس شـوراي قانون احکام دائمی برنامـه 36ماده  “ب”طبق مفاد بند 
هـا و رساسالمی)، معامالت اوراق بهـادار ثبـت شـده نـزد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، فقـط در بو

هـا، حسـب مـورد یـک از آن رعایـت مقـررات معـامالتی هـر بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با
 پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور، بدون رعایت ترتیبات فوق، فاقد اعتبار است.امکان

14/7/1399 

امالك که بـا قصـد یا ساخت ها جهت تحصیل پرداختپیش  178
منظور افـزایش (نگهداري امالك به گذاري در امالك سرمایه

اسـت، چگونـه  ) انجـام شـدهبهااجاره دریافت ارزش و یا
هاي مالی شناسایی ارزیابی و تحت چه سرفصلی در صورت

 شوند؟و گزارش می

دو  گذاري در زمین و ساختمان یا قسمتی از سـاختمان یـا هـرگذاري در امالك، شامل سرمایهسرمایه
) کننـدهاجارهط مالک یا توسـط دو (توس یا هر ارزش یشافزا یابها و  دریافت اجارهباشد که به قصد می

 شود و نگهداري آن براي استفاده در تولید یا عرضه کاالهـا یـا خـدمات یـا بـراي مقاصـدنگهداري می
هـاي مـرتبط بـا پرداختپیش ،همچنـین .باشـدهاي تجاري نمیاداري یا فروش در روال عادي فعالیت

نباشـته ااز کسر کاهش ارزش انباشته (شـامل اسـتهالك  گذاري مزبور، به بهاي تمام شده پسسرمایه
هـاي غیرجـاري اییدر گـروه دار ،گذاري در امـالكسـرمایهارزیـابی و تحـت سرفصـل  ،)مـوردحسب 
 شوند.وضعیت مالی، شناسایی و گزارش می صورت

14/7/1399 
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بنابـه  دلیل شـرایط خـاص اقتصـادي و شرکتی مفروض به 179
مدیره شـرکت و تصـمیم مجمـع عمـومی  پیشنهاد هیأت

هاي خود العاده صاحبان سهام، قصد توقف کلیه فعالیتفوق
وضـعیت مـالی دارد،  ماه آتی از تـاریخ صـورت 12را ظرف 

و  مدت فعالیـت توقف کامل و بلند منزلهبهلیکن این تصمیم 
آیـا ق، عنایت به مفروضات فو باشد. بایا تعطیلی شرکت نمی

رض توقـف یـا بایـد بـا فـمزبور هاي مالی در تاریخ صورت
 فرض تداوم فعالیت تهیه گردد؟ با

، مـدیریت در “هاي مالیارائه صورت”عنوان  ) با1استاندارد حسابداري شماره ( 24و  23طبق بندهاي 
یخ از تـار ماه پـس 12اقل توان ادامه فعالیت واحد تجاري را براي حد بایدهاي مالی، زمان تهیه صورت

اده هاي مـالی را بـا اسـتفصورت ارزیابی مساعد از توان مزبور، صورت وضعیت مالی ارزیابی و در صورت
 وقـفتکه دوره بر این توجه به مراتب فوق، چنانچه شواهدي مبنی از فرض تداوم فعالیت تهیه نماید. با

هاي مـدیریت بـراي رنامـهوضعیت مالی اسـت و ب از تاریخ صورت ماه پس 12عملیات شرکت کمتر از 
ی خص و به قضـاوت و ارزیـابفعالیت شرکت طی دوره مزبور مش منظور رفع توقفانجام اقدامات الزم به

فاده از اسـت هاي مـالی بـاپذیر باشد، در چنـین شـرایطی صـورتحسابرس مستقل نیز معقول و امکان
عالیـت شـرکت و مـوقتی ف تصمیمات مربـوط بـه توقـف ،گردد. همچنینفرض تداوم فعالیت تهیه می

از  هاي مالی افشا و حسابرس مستقل نیز در گـزارش حسـابرس پـسشده، باید در صورت اقدامات یاد
 درج نماید. ،ا ارجاع به یادداشت مزبورببند اظهارنظر، یک بند تأکید بر مطلب خاص 

28/7/1399 

هاي مالی آیا پذیرش کار ارائه گزارش بررسی اجمالی صورت 180
رســمی، در  شــرکت توســط یــک حســابدار ايدورهیــانم

رسـمی  شرایطی که حسابرس و بازرس قانونی آن حسابدار
 دیگري  است، مجاز است؟

رسـمی دیگـري کـه  سابدارحشرکت، توسط  ايدورهیانمهاي مالی پذیرش کار بررسی اجمالی صورت
بالمانع اسـت.  2400سابرسی چارچوب استاندارد ح باشد، درحسابرس و بازرس قانونی آن شرکت نمی

هاي دولتـی ضمناً چنانچه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی آن شرکت، تحت نظارت مستقیم دسـتگاه
گیرد، در چنین شـرایطی انجام می هاي مربوطو یا کارگروه یردولتیغها و نهادهاي عمومی و یا سازمان

 باشد.ها، ضروري میکسب موافقت آن

28/7/1399 

شروع نوسانات ارزي براي محاسبه تفاوت تسـعیر ارز تاریخ   181
 ؟زمانی است چه هاي واجد شرایط،قابل احتساب به دارایی

رز در ا، نوسان نرخ حسابرسی کمیته فنی سازمان 21/7/1399مورخ  16275/99اساس نامه شماره  بر
زم الالت عـدیتگیـرد و  سال (از ابتدا تا پایان همان سال) باید توسط واحد تجاري مورد بررسی قرار هر
در  “در نـرخ ارز تغییرآثار ”عنوان  با 16استاندارد حسابداري  32و  30لف، ا-29، 27بندهاي  موجببه

درصـد  20از  ها منظور شود. ضمناً در هر تاریخی از سال مورد بررسـی کـه ارزش ریـال بـیشحساب
دوره  کـه  رتیصو است، در شود. بدیهیالذکر باید عمل فوقب استاندارد  -29 کاهش یابد، مطابق بند

 ی باشد، مالك تاریخ گزارشگري است.تر از یک سال مالگزارشگري کوتاه

28/7/1399 



 هافنی و استانداردکارگروه 

 تاریخ صورتجلسه پاسخ پرسش ردیف

 

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکتی مفـروض،  182
طبق استانداردهاي حسابداري و حسابرسی ایـران، تهیـه و 

گردیده اسـت. ضـوابط ترجمـه انگلیسـی  رتنظیم و منتش
 حبکار است، چیست؟که مورد درخواست صاآن

مـدیره امضـا و هیـأت  اعضـاي نظر، باید به زبان انگلیسی ترجمه و توسـط هاي مالی شرکت موردصورت
هـاي هاي مالی مزبور بـه انگلیسـی ترجمـه و کلیـه تاریخباره صورت حسابرس مستقل در گزارشسپس 
هاي میالدي تبدیل گردند. در بنـد مقدمـه تاریخ و گزارش حسابرس مستقل نیز باید به هاي مالیصورت

تهیـه  “ابداري ایـراناساس استانداردهاي حس هاي مالی برصورت”گزارش حسابرس نیز تصریح گردد که 
که گـزارش بنابـه درخواسـت بر این از بند اظهارنظر، یک بند توضیحی مبنی گردیده است. همچنین پس

درج  است، بایـد ت (صاحبکار) جهت ارائه به شخص معینی (درج نام کامل شخص مزبور) تهیه شدهشرک
گردد و مسـتلزم محسوب نمی جدید ، تهیه گزارش مزبور به زبان انگلیسی، خدمات حسابرسیشود. ضمناً

 باشد.انعقاد قرارداد دیگري نمی

3/9/1399 

هاي شـرکتومی و ها، نهادهاي عمـآیا حسابرسان دانشگاه 183
اي و هـاي سـرمایههاي تملـک داراییدولتی که داراي طرح

باشند، مجاز به ارائه همزمان گزارش حسـابرس اي میهزینه
و  واحـدهاي مزبـورهاي مـالی صـورت بـه مستقل نسبت

اي و هـاي سـرمایههاي مـالی طـرح تملـک داراییصورت
 باشند یا خیر؟، میآنهااي هزینه

سـاب حترازنامـه و ”، 1366قانون محاسبات عمومی کشـور مصـوب  132ه ) ماد1تبصره ( موجببه
هاي عمرانی)، در صورتی قابـل طـرح و عملیات جاري و طرح ل(شامهاي دولتی شرکت زیان و سود

ایـی طرف حسابرس منتخب وزارت امور  اقتصـادي و دار بود که از خواهد یتصویب در مجمع عموم
رشـگري لـذا حسابرسـی و گزا. “حسابرسی را همراه داشته باشدمورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش 

هاي مزبـور، همزمـان بـا حسابرسـی و شـرکت اياي و هزینـههـاي سـرمایههاي تملک داراییطرح
ذکـر  باشد. شایانپذیر میتوسط حسابرس منتخب شرکت امکانها، هاي مالی آنگزارشگري صورت

هـاي تملـک ر، طرحواحد گزارشـگ -ی بخش عمومیمفاهیم نظري گزارشگري مال 8 است، طبق بند
عنوان واحد گزارشگر محسـوب رغم نداشتن شخصیت حقوقی مستقل، بهاي، علیهاي سرمایهدارایی

 باشند.ه رعایت استانداردهاي حسابداري بخش عمومی میشوند و ملزم بمی

3/9/1399 

یک شرکت فرعی، بخشی از سهام شرکت اصلی در مالکیت  184
گذاري مزبور، فروخته و سود حاصل از فروش سرمایهخود را 

عنوان درآمـد و زیان شـرکت فرعـی بـه و صورت سود در
صرف ”وضعیت مالی تلفیقی گروه، تحت سرفصل  صورت در

 -گذاری (سـرمایهلاي از آن به شرکت اصـتقسیم سود شرکت فرعی و تخصیص یا پرداخت بخش عمده
اساس تصمیمات مجمع عمومی عادي و از محل سود قابل تقسـیم شـرکت فرعـی انجـام  سهامدار)، بر

گردیده است. بنابراین، سود تقسیم شـده مزبـور ارتبـاط مسـتقیم و معنـاداري بـا منشـأ تحصـیل آن 
  نشـدهمحل سود عملیات جاري، فروش سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی، سود تقسـیم  (از

24/9/1399 
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در گروه حقوق مالکانه، انعکاس یافتـه اسـت.  “سهام خزانه
اساس مصوبه مجمع عمومی خود،  شده بر شرکت فرعی یاد

اي از سود حاصـل به تقسیم سود نموده و بخش عمدهاقدام 
به شـرکت اصـلی پرداخـت  فوق راگذاري از فروش سرمایه

باشـد). نموده است (شرکت فرعی فاقد سهامدار اقلیـت می
سود سهام دریـافتی از شـرکت فرعـی را  ،آیا شرکت اصلی

عنوان درآمـد خود باید بـه جداگانه هاي مالیصورت در
عنوان سـود حاصـل از فـروش آن را بـه یا شناسایی نماید

وضعیت مالی خود در گـروه حقـوق  صورت در سهام خزانه
مـنعکس و از  “صـرف سـهام خزانـه”مالکانه، تحت عنوان 

 توزیع آن بین سهامداران، خودداري نماید.

توجه به مراتب فوق، سود تخصیص یافته یا پرداخت شده به شرکت اصـلی  ندارد. با) …ال وابتداي س
و  ها)گذاريسـرمایه دعنوان درآمـد عملیـاتی (سـوجداگانـه شـرکت اصـلی بـه زیان و صورت سود در
بایسـت ام، در گروه حقوق مالکانـه میهعنوان اندوخته صرف سوضعیت مالی تلفیقی گروه به صورت در

 شناسایی گردد.

ــورت 185 ــگاهص ــی دانش ــه و تلفیق ــالی جداگان هاي هاي م
عنوان واحدهاي بخش عمومی) کـه داراي پزشکی (به علوم

واحدهاي مستقل (فاقد شخصـیت حقـوقی جداگانـه ولـی 
ه بایستی تهیـ چگونه باشند،داراي هیأت امناي مستقل) می

 گردد؟

نظـري  یممفـاه 6هـا، چنانچـه شـرایط مقـرر در بنـد پزشکی و واحدهاي تابعـه آن هاي علومدانشگاه
محسـوب  “گرواحـد گزارشـ”عنوان را دارا باشـند، بـه )گزارشگري مالی بخش عمومی (واحد گزارشـگر

عمـومی هسـتند. همچنـین  اساس اسـتانداردهاي بخـش هاي مالی بربه تهیه صورت ملزمشوند و می
اصـول  بکارگیريهاي مالی تلفیقی بخش عمومی، لحاظ محتوا، در نبود استاندارد حسابداري صورت از

هاي صـورت”عنـوان  با ،) بخش انتفاعی18و ضوابط تلفیقی ارائه شده در استاندارد حسابداري شماره (
 ايبـر “1384جدید نظـر شـده ت -گذاري در واحدهاي تجاري فرعیمالی تلفیقی و حسابداري سرمایه

 باشد.می مجازهاي مزبور، دانشگاه 1399سال مالی منتهی به اسفند  هاي مالی تلفیقیتهیه صورت

24/09/1399 
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هـاي   شـركت  مـالي هاي  اندوخته قانوني مندرج در صورت  186
هاي مالي تلفيقي گروه چگونـه مـنعكس    فرعي، در صورت

  خواهد شد؟

هـا، بـا اندوختـه قـانوني شـركت       هاي فرعي پس  از تاريخ تحصيل آن اندوخته قانوني  ايجادي شركت
وضعيت   صورت  جزء اقالم گروه حقوق مالكانه در “هاي قانوني اندوخته”اصلي تجميع و تحت سرفصل 

درصـد سـرمايه ثبتـي      10به   هاي مزبور نسبت مالي تلفيقي، ارائه خواهد شد. فزوني احتمالي اندوخته
  ا استانداردهاي حسابداري ندارد.بشركت اصلي، تعارضي 

22/10/1399  

گري از نوع داللي، توسـط   شناخت درآمد خدمات واسطه  187
فروش بـين   و عنوان واسطه خريد بهواحدهايي كه صرفاً 

شخص ديگر (معرفي خريدار و فروشنده به يكديگر)،  دو
كـارمزد داللـي    قبـال خـدمات مزبـور،    عمل نموده و در

  كنند، چگونه است؟ (كميسيون) دريافت مي

نامـه، صورتحسـاب    فـروش (شـامل قـرارداد، مبايعـه      و  چنانچه اسناد و مدارك مرتبط با معامله خريـد 
نام طرفين  به گري از نوع داللي) ، منطبق با محتواي معامله (واسطهطرف معامله) بين دو …كارمزد و 

كارمزد (كميسـيون) دريـافتي توسـط شـخص واسـطه،      شرايطي صرفاً چنين   تنظيم گردد، در معامله
 هاي مالي شخص مزبور و صورتدفاتر در گري (داللي)،  از خدمات واسطه  عنوان درآمد كارمزد ناشي به

  گردد. تلقي نمي يكار العمل حققابل شناسايي است و درآمد مزبور، درآمد 

04/12/1399  

از  ها، پـس  گروه شركتهاي مالي تلفيقي  آيا تهيه صورت  188
هـاي مـالي    اعمال تعديالت و اصـالحات الزم در صـورت  

و بدون انعكاس در  كاربرگيصورت  هاي فرعي (به شركت
ها)، اعم از اصـالحات و تعـديالت ارائـه     دفاتر قانوني آن

هاي فرعي و يـا   شده در گزارش حسابرس مستقل شركت
 واحـد اصـلي،   نظـر ت و تعديالت مستند و مورد ااصالح

  مجاز است؟

عنوان يك واحد اقتصادي گزارشـگر و شخصـيت    هاي مالي گروه به هاي مالي تلفيقي، صورت صورت
هـاي مـالي    اتكـا در صـورت   منظور ارائه اطالعات مفيد و قابـل  حسابداري مستقل است. بنابراين، به

از  اصـالحات مربـوط بـه بنـدهاي انحـراف     ، شـامل  نيـاز  مزبور، ضروري است كليه اصالحات مـورد 
هـاي فرعـي و    هـاي مـالي شـركت    استانداردهاي حسابداري مندرج در گـزارش حسابرسـي صـورت   

نظر شركت اصلي و حسابرس مستقل شركت اصلي (متكي به اسـناد   همچنين ساير اصالحات مورد
هـاي مـالي    هـاي تهيـه صـورت    هاي مالي تلفيقي در كاربرگ و مدارك مثبته)، در زمان تهيه صورت

بـرداري   گرفتـه، جهـت بهـره    هاي مـالي تلفيقـي گـروه بـا اصـالحات صـورت       ورتمزبور اعمال و ص
  كنندگان تهيه و ارائه گردد. استفاده

30/01/1400  

از تجديـد ارزيـابي    نحوه برخورد حسابرس با آثار ناشي  189
خصــوص تهيــه  هــاي ثابــت شــركت اصــلي در دارايــي
هـاي   هاي مالي تلفيقي، در شرايطي كـه شـركت   صورت

هاي مالي تلفيقي، واحد تجاري  عنوان صورت فعلي با 39سابق و  18حسابداري  هايطبق استاندارد
هاي حسابداري يكنواخت براي معـامالت و   استفاده از رويه تلفيقي را با هاي مالي اصلي، بايد صورت

اينكه طبق پرسش مطرح شده، شركت  به شرايط مشابه تهيه كند. نظر ساير رويدادهاي همسان در

28/04/1400  
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انـد،   هاي ثابت خود را تجديد ارزيابي نكرده داراييفرعي 
مواردي كه مازاد حاصل از تجديـد ارزيـابي در    ويژه در به

  شركت اصلي، به سرمايه منظور گرديده، چگونه است؟

و مراحل قـانوني   منظور نموده را به حساب سرمايه هاي ثابت خود دارايي تجديد ارزيابياصلي مازاد 
. است، لذا امكان برگشت مازاد تجديـد ارزيـابي از حسـاب سـرمايه وجـود نـدارد       انجام شده نيز آن
صورت رقم كاهنده سرمايه شـركت اصـلي در    مبلغ مازاد تجديد ارزيابي، بايد بهچنين شرايطي،  در

انعكـاس   ،عنوان و يادداشت توضيحي مناسـب)  (با تلفيقي مالي  وضعيت  صورت گروه حقوق مالكانه
هـا (سـرمايه قـانوني     د مرجع ثبت شركتزم نيز با لحاظ تعداد سهام ثبت شده نسه يافته و سود هر
  محاسبه گردد. ،شركت اصلي)

كميتـه   10/3/1400مورخ  117مفاد پرسش و پاسخ شماره   190
خصوص بدهي ماليات انتقالي  در ،فني سازمان حسابرسي

از برگشت هزينه استهالك مازاد تجديـد ارزيـابي    ناشي
االجرا  چه تاريخي الزم شده به ا فزايش سرمايه، از منظور
  است؟

راسـتاي اجـراي     دركميته فني سازمان حسابرسـي،   10/03/1400مورخ  117پرسش و پاسخ شماره 
درخصوص لزوم شناخت بدهي ماليات انتقـالي   “ماليات بر درآمد”عنوان   ) با35استاندارد حسابداري (

ها (ماليات تفاوت بين استهالك دارايي تجديـد  ارزيـابي شـده و     ييمربوط به مازاد تجديد ارزيابي دارا
مبناي بهاي تمام شده آن)، صادر گرديده است. لذا، رعايت مفاد پرسـش و پاسـخ مزبـور،      استهالك بر

هـا از تـاريخ    هاي مـالي كـه دوره مـالي آن    مورد كليه صورت  مطابق با تاريخ اجراي استاندارد فوق، در
  شود، الزامي است. از آن شروع مي  و بعد 01/01/1399

28/04/1400  

مفروض، طبق قرارداد منعقـده بـا   شركت تعاوني مسكن   191
اعضاي خود، واحدهاي احداثي را به بهاي تمام شـده بـه   

ها واگذار خواهد كرد. همچنين تعاوني مزبور از محـل   آن
درصــد باالســري هزينــه مــديريت ســاخت پــروژه،  10

جملـه حقـوق و    جـاري از هاي  به پرداخت هزينه نسبت
مديره و كاركنان اقدام  مزاياي مديرعامل و اعضاي هيأت

زيـان شـركت مزبـور     و كند. نحوه تهيه صورت سود مي
  چگونه است؟

 )29(  عنوان سازنده واحدهاي مسكوني، مشمول استاندارد حسابداري شركت تعاوني مسكن مفروض به
زيـان آن بـراي    و صـورت سـود   ،باشد. لذا ضـروري اسـت   مي “هاي ساخت امالك فعاليت”عنوان  با

و درآمـد   كـار  اساس درصـد پيشـرفت   دوره مالي گزارشگري، شامل مخارج انجام شده پروژه بر هر
هـاي   از دريافت باالسري و هزينه مبناي سود صفر) و همچنين ساير درآمدهاي ناشي معادل آن (بر

  جاري تعاوني، تهيه و ارائه گردد.

28/04/1400  
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و اپليكيشـن   يتسـا  وباندازي  نحوه انعكاس مخارج راه  192
كاربردي توسط يك شركت مفروض، همراه بـا تبليغـات   

كـه    …طريق بيلبورد، تلويزيون و گسترده آن شركت از
نام كاربران جديـد و   موجب افزايش روند درخواست ثبت

درنتيجه افزايش سطح فعاليت و درآمد آن شركت شده، 
  چگونه است؟

فـروش    و  و اپليكيشن كاربردي موضوع پرسش، يك پلتفرم واسط خريـد  “يتسا وب”اندازي  مخارج راه
، نيـز  خصـوص   ايـن   اندازي و تبليغات گسترده انجام شده در بين خريدار و فروشنده است و مخارج راه

فاقـد معيارهـاي الزم    ،“هاي نامشهود دارايي”عنوان   ) با17( حسابداري) استاندارد 55طبق مفاد بند (
هاي نامشهود بـوده و نمونـه مخـارجي اسـت كـه در زمـان وقـوع بايـد          عنوان دارايي جهت شناخت به

  عنوان هزينه شناسايي شود. به

11/05/1400  

دهنـده طبقـه فرعـي     ريز اقالم تشكيل افشاي صورتآيا   193
هاي تجـاري   هاي دريافتني ساير اشخاص سرفصل حساب

ليست جديـد   چارچوب چك تجاري، درهاي  و پرداختني
هاي مـالي تهيـه شـده توسـط سـازمان       افشا در صورت

مـورخ   99-6521حسابرسي (موضوع بخشـنامه شـماره   
  )، ضروري است؟19/12/1399

صورت اهميت و بنابـه قضـاوت    موارد خاص، در شرايط عمومي، ضرورتي به افشا ندارد. ليكن در در
كنندگان صـورتهاي مـالي و يـا لـزوم      لزوم مطلع شدن استفادهبر  اي حسابرس مستقل، مبني حرفه

  باشد. ارائه بند تأكيد بر مطلب خاص، مستلزم افشا مي

11/05/1400  

اسـتفاده از معافيـت     ، بامفروض ميانيواحد تجاري اصلي   194
عنـوان    ) بـا 18(  ) استاندارد حسـابداري 6در بند ( مندرج

گـذاري در   تلفيقي و حسابداري سـرمايه  يمالهاي  صورت”
هاي مالي جداگانه خـود را   صورت “واحدهاي تجاري فرعي

تهيه و گزارش حسابرس مسـتقل و بـازرس قـانوني نيـز     
هـاي   خصوص آن صادر گرديده است. متعاقبـاً صـورت    در

هاي مالي جداگانه واحد  مالي تلفيقي گروه همراه با صورت
ــه و از حســاب  ــود تجــاري اصــلي را تهي رس مســتقل خ

مسـتقل  درخواست رسيدگي و ارائـه گـزارش حسـابرس    
بـا   به آن را نموده است. نحـوه برخـورد حسـابرس     نسبت

  درخواست مزبور چگونه است؟

رعايـت مفـاد    ، بـا پرسـش هاي مالي تلفيقي موضوع  به صورت ارائه گزارش حسابرس مستقل نسبت
پـذير   شرح زير، امكان و بازرس قانوني به دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل 35 بند

  است.
هاي مالي جداگانـه واحـد تجـاري     به صورت حسابرس مستقل ضمن اشاره به صدور گزارش نسبت”

هاي مالي تلفيقـي گـروه، گـزارش     به صورت تواند تنها نسبت نظر آن، مي اصلي و تاريخ و نوع اظهار
  “ حسابرس مستقل ارائه كند.

01/06/1400  



  هافني و استانداردكارگروه 
  تاريخ صورتجلسه  پاسخ  پرسش  رديف

 

گذاري متقابـل   يا چند شركت، سرمايه شرايطي كه دودر   195
هـاي مـالي    در يكديگر داشته باشند، نحوه تهيه صـورت 

  تلفيقي، چگونه است؟

گذاري در  هاي تلفيقي و حسابداري سرمايه صورت”عنوان   ) با18استاندارد حسابداري ( 10  طبق بند
تلفيقي توسط واحد تجـاري اصـلي،   هاي مالي  ، شرط اصلي براي تهيه صورت“واحدهاي تجاري فرعي

پـذير خـود و وجـود شـواهد كـافي و مسـتند        هاي سرمايه برقراري شرط كنترل واحد اصلي بر شركت
هـاي مختلـف در يكـديگر، چنانچـه      گذاري متقابل شركت شرايط سرمايه  باشد. در خصوص مي  اين  در

 “واحـد اصـلي  ”عنوان  ت بهشده، برقرار باشد، آن شرك  هاي ياد خصوص يكي از شركت  شرط مزبور در
مـوارد نـادر، چنانچـه شـرط       هاي مالي تلفيقي تهيه كند. همچنـين در  شود و بايد صورت محسوب مي

برقـرار و قابـل اثبـات     “واحد اصلي”عنوان  شده، به  هاي ياد ارتباط با يكي از شركت  برقراري كنترل در
  ارد.هاي مالي تلفيقي مورد ند چنين شرايطي، تهيه صورت  نباشد، در

01/06/1400  

كـاال از ميـانگين    و آيا تغيير روش ارزيابي موجودي مواد  196
عنوان تغيير  ساالنه، به موزونموزون متحرك به ميانگين 

هاي حسابداري و يا تغييـر در بـرآورد محسـوب     در رويه
  گردد؟ مي

تغييـر   “كاال حسابداري موجودي مواد و”عنوان  ) با8( حسابداري) استاندارد 24اساس مفاد بند ( بر
قبيل  از متحرك به انواع ديگر ميانگين موزون كاال از ميانگين موزون و روش ارزيابي موجودي مواد
  شود. ، تغيير در رويه حسابداري محسوب نمي…ماهه و ميانگين موزون ساالنه، شش

01/06/1400  

گـذاري،   آيا معامالت بين مدير صندوق و صندوق سرمايه  197
 129 اشـخاص وابسـته و نيـز مـاده     ابعنوان معامالت  به

  شود؟ اصالحيه قانون تجارت، محسوب مي

عنـوان معـامالت بـا اشـخاص وابسـته تلقـي و بايـد طبـق مفـاد اسـتاندارد            گونه معـامالت، بـه   اين
  هاي مالي افشا شود. ، در صورت“افشاي اطالعات اشخاص وابسته”عنوان  با )12( حسابداري

12/07/1400  

سود نقدي سهام بخشـي از سـهامداران    كه توجه به اين  با  198
گذاري مركزي  طريق شركت سپرده  هاي بورسي، از شركت

گردد،  اوراق بهادار و تسويه وجوه، به حساب آنان واريز مي
منظور پرداخت سود نقدي سـهام سـاير    چنانچه شركت به

نـام   سهامداران نيز اقدام به افتتاح حساب بانكي ويژه بـه 

 طريـق شـركت   تـوجهي از سـود نقـدي از    كـه، ظـرف مهلـت قـانوني بخـش قابـل       توجه به ايـن  با
گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه پرداخت شده و مابقي نيز در حساب بـانكي جهـت    سپرده

چنـين شـرايطي    مراجعه سهامداران و دريافت سود نقدي سـهام آنـان اختصـاص يافتـه اسـت، در     
رعايت مفـاد   صورت عدم مراجعه سهامداران جهت دريافت سود نقدي سهام، لزومي به درج عدم در

   باشد. اصالحيه قانون تجارت، نمي 240ماده 

12/07/1400  
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مداران جهت مراجعـه و دريافـت   خود و معرفي آن به سها
چنـين شـرايطي،     سود نقدي سهام نموده باشـد؛ آيـا در  

دليل عدم مراجعـه    كه تعدادي از سهامداران به  صورتي  در
به بانك مزبور، سود نقدي سهام خود را دريافـت ننمـوده   

 240  عنوان عدم اجراي مفاد مـاده  باشند، آيا مراتب بايد به
سـاير وظـايف بـازرس     اصالحيه قانون تجارت، در بخـش 

  قانوني، گزارش گردد؟

دليـل زيـان انباشـته و لـزوم      شركت فرعي مفروض، به  199
) اصالحيه قـانون تجـارت،   141خروج از مشموليت ماده (

ـ   به دالت اداري (رأي استناد رأي هيأت عمومي ديـوان ع
)، جهت استفاده از 11/05/1396مورخ  67/96/200شماره 

معافيت مالياتي تقبل تمام يـا بخشـي از زيـان انباشـته     
بـا كسـب   شركت توسط سهامداران آن (شركت اصلي)، 

مسـتقيماً بـا زيـان     مطالبات آنان را ،سهامداران موافقت
مقابل شـركت اصـلي نيـز     انباشته تهاتر نموده است. در

شـده   هاي دريافتني از شركت فرعي ياد سرفصل حساب
هـاي مـالي    را معادل مبلغ تهاتر شده تعديل و در صورت

مـدت،   هـاي بلنـد   گـذاري  خود تحت سرفصل سـرمايه 
خصـوص   منعكس نموده است. آيا رويه شركت اصـلي در 

  رويداد مزبور، صحيح است؟انعكاس 

خصوص تقبـل   فني سازمان حسابرسي در كميته 59ضمن لزوم رعايت مفاد پرسش و پاسخ شماره 
ها از محل مطالبات سـهامداران، مبلـغ تهـاتر شـده مطالبـات       تمام يا بخشي از زيان انباشته شركت

عنوان بخشـودگي   ا زيان انباشته آن شركت، در دفاتر شركت اصلي بهبشركت فرعي  ازشركت اصلي 
زيان سال مربوط در دفاتر و  و ب سودبايست در زمان تهاتر به حسا طلب از شركت فرعي تلقي و مي

  هاي مالي آن، انعكاس يابد. صورت

03/08/1400  

  ي


	standard
	1  فنی و استانداردها = D  1399=  1399-12-17 =  بیرانوند = C1 35
	1  فنی و استانداردها = D  1399=  1399-12-17 =  بیرانوند = C1 36
	1  فنی و استانداردها = D  1399=  1399-12-17 =  بیرانوند = C1 37
	1  فنی و استانداردها = D  1399=  1399-12-17 =  بیرانوند = C1 38

