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 گزارش حسابرسی چیست و چه انواع دارد؟ + نمونه خام

صلي ، بخشمالي صورتهاي شگري ا شكيل مالي فرايند گزار ضر يک دهد. درحالمي را ت  شامل مالي صورتهاي كامل مجموعه حا

صورتترازنامه صورتسود و زيان ،  صورت جامع سود و زيان ،  صورتهاي به از اين نقد )كه وجوه جريان و  سي مالي بعد  سا  ناميده ا

 عاليتف درباره مديران گزارش قبيل از مواردي مالي گزارشگري دهندهباشد. ديگر موارد تشكيلمي توضيحي شود( و يادداشتهايمي

( و قانوني بازر  مورد گزارش )و حسدد  مسددتقل حسددابر  با گزارش همراه باشددد كهمي مديران تحليلي ارشو گز واحد تجاري

 دهدد.مي را تشكيل ساالنده مالي گزارش عندوان تحت ايمجموعه مالي صورتهاي

 گزارش حسابرسی چیست؟

به گزارشي گفته مي   گزارش حسابرسيد خبره حسابرسي گويند، فرآيند بررسي دقيق  تمامي حساب هاي سازمان را توسط افرا

هدف از اين بررسي  ،كه در آن  نظر كارشناسي يک حسابر  در رابطه با صورت هاي مالي يک شركت،  در آن بيان شده باشد.شود

رت مي گيرد. نتيجه اين جلوگيري از ايجاد اشتباه و تقل  در ارائه اطالعات مالي شركت ها مي باشد كه توسط افراد خبره صو

حسابرسي براي سهامداران و هيئت مديره، بانک ها جهت ارائه وام و اعتبارات ا اهميت ويژه اي برخوردار است. به عبارت ديگر 

و  ، عملكرد ماليمالي وضعيت درباره شده بنديو طبقه تلخيص اطالعاتي است از ارائده گزارش حسابرسي عبارت هدف

 ادياقتص در اتخاذ تصميمات مالي صورتهاي كنندگاناز استفاده گسترده طيفي براي كه است واحد تجاري مالي پذيريانعطاف

درصدي  ماليات متعلق،  02گزارشات حسابرسي را بايد در مهلت مقرر  ارائه شود در غير اينصورت مشمول جريمه  گردد. مفيد واقع

 )ماليات بر در امد مشمول ماليات  از طريق رسيدگي( مي شود. 

تند ملزم به ارائه نامه آن هس نيماده و آئ نيمندرج در ا طيشرا يكه دارا ييشركت هاقانون ماليات هاي مستقيم  070طبق قانون  

همراه با  رانيا يعضو جامعه حسابداران رسم يموسسات حسابرس اي يشده توسط سازمان حسابرس يحسابرس يمال يصورت ها

 باشند. يم رنامهارائه اظها يماه پس از مهلت انقضاحداكثر ظرف مدت سه  ايو  ياتياظهارنامه مال

ط افراد خبره صورت مي گيرد كه موظف به ارائه گزارشات مالي به صورت ماهانه همانطور كه به ان اشاره شد فرآيند حسابرسي توس

 يا ساليانه به سازمان ها مي باشند. سازمان ها به دو طريق با اين افراد خبره در ارتباط هستند:

 :موسساتي هستند كه در زمينه حسابرسي فعاليت دارند، كه طي قراردادهاي كه با   حسابرسان مستقل یا خارجی

سازمان ها جهت امور حسابداري  مي بندند گزارشاتي را بصورت متداوم به صاحبان شركت و هيئت مديره تسليم مي 

 كنند.

 :ارائه گزارشات مالي به  جز پرسنل مجموعه هستند كه در داخل سازمان حضور دارند و به برسي و حسابرسان داخلی

سهامداران، مديرعامل و ديگر ذيع نفعان مي پردازند. حسابر  داخلي مي بايست گردش مالي شركت اعم از خريد و 

 فروش، بدهكاران و بستانكاران را بررسي ميكند. به موارد بيمه اي و مالياتي نظارت دارد. 
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 انواع گزارش حسابرسی چیست؟

و  دهتهي كنندگاناز استفاده وسيعي طيف اطالعاتي مشترك نيازهداي رفع راستداي و در طور ساالنهبه حداقل گزارش حسابرسي

 گزارش حسابرسي انواع مختلفي دارد كه در اين قسمت به شرح مختصري در رابطه با هر كدام مي پردازيم. شدود. مي ارائده

 

مي كند كه مستندات و شواهد كافي گزارش حسابرسي مشروط در مواقعي مورد پيدا : گزارش حسابرسی مشروط -0

 نباشند

در مواقعي كه اصول حسابداري در گزارشات مالي پياده سازي نشده باشد، گزارش : گزارش حسابرسی مردود -8

 حسابرسي مردود اعالم مي شود

باشد، در مواقعي كه حسابر  در رسيدگي خود با ابهام يا محدوديت اساسي روبرو  :گزارش حسابرسی عدم اظهار نظر -3

 در اين حالت امكان اظهار نظر در رابطه با صورت هاي مالي امكان پذير نيست

 با دارا بودن استانداردهاي مورد نياز گزارشي مورد تاييد طبق اصول حسابداريگزارش حسابرسی استاندارد:  -4

 

 دارد.  در اين استاندارد يک حسابرش مجرب و مستقل يا صالحيت حسابرسي عمومی: حسابرسی استاندارد

حسابر  مي بايست داراي مدرك معتبر باشد و مهارت الزم در حسابرسي داشته باشد. حسابر  نبايد وابستگي 

 مالي به شركتي كه حسابرسي ان را انجام مي دهد داشته باشد.  

 اوري جمع ، ، بررسي و ارزيابي كنترل داخليالزم براي انجام امور برنامه ريزي :میدانی حسابرسی استاندارد

و تسلط بر امور. در اين روش تمركز بر روي جمع آوري دقيق مدارك مي باشد چرا كه به عنوان  اسناد و مدارك

در مورد صحت يا عدم صحت گزارشهاي مالي بصورت سيستماتيک و گويا دسته بندي و ارزيابي ادعاهاي مديريتي 

 .فايل گردد

بايست طبق اصول حسابداري باشند و اين اصول در تمامي صورت هاي مالي مي  استاندارد حسابرسی گزارشگیری:

حساب ها اعمال شده است. و حسابر  نظر خود را در رابطه با صحت و سقم اطالعات مالي شركت بدهد. در صورت 

https://www.hesabdari-mizan.com/fa/article/115/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C.aspx


 

 

Site: www.hesabdari-mizan.com 
Email: info@hesabdari-mizan.com 

 580 - 66605888تلفن تماس: 

                    66605880- 580     

 

 

مشاهده هر گونه مغايرت مي بايست گزارش داده شود. در مرحله اخر طبق موازين شواهد حسابرسي به اين نتيجه 

 .باشد را ارائه نمايدتواند مرحله گزارشگري كه نتيجه نهائي مينسته به يک اجماع نظر برسد ميرسيد كه توا

 
تمامي حسابرسان به هنگام حسابرسي اطالعاتي از سيستم گزارشگيري شركت مثل ترازنامه، اظهارنامه مالياتي، اسناد درآمد و 

ا صورت مي گيرد تا از صحت ان اطمينان حاصل شود تا مطمن هزينه ها و .. را جمع آوري كرده سپس بررسي دقيق روش آن ه

 شود كه خطايي روي ان صورت نگرفته باشد. 

 

 گزارش حسابرسی شامل چند بند است ؟

 گزارشات حسابرسي تحت استانداردهاي خاصي از بند هاي مختلف تشكيل شده است. 

 .در ابتداي گزارش عنوان گزارش درج مي شود 

  اطالعات مختصري گزارش مي شودمقدمه كه شامل 
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 مسئوليت هيت مديره در قبال صورت مالي 

  مسئوليت حسابر 

 مردود يا ...-مباني اظهار نظر كه شامل اظهار نظر مشروط 

  مردود يا ... –اظهار نظر مشروط 

 ساير بندهاي توضيحي 

 گزارش در مورد ساير الزامات و مقررات قانوني 

   قانوني گزارش در مورد ساير وظايف بازر 

 گزارش در مورد ساير مسئوليت هاي قانوني و مقررات حسابرسي 

  تاريخ 

 امضاء شركا 

 

 نحوه ارائه گزارش حسابرسی

گزارش حسابرسي داراي چهار اصل مي باشد كه در باال در قسمت استانداردها به طور كامل توضيح داديم و در ادامه بصورت 

 موردي به بيان ان بسنده مي كنيم. 

  .هاي مالي بر مبناي استفاده از اصول حسابداري مي باشدصورت  -1

 در تمامي حسابداري مالي اعمال شده است. پذيرفته شده اصول حسابداري  -0

 اطالعات بصورت كامل و كافي افشا شده و در اختيار حسابر  قرار گرفته است -3

ريق مديريت در اختيار حسابر  قرار در انتها نظر كارشناسي شده حسابر  در مورد شفافيت صورت هاي مالي كه از ط -4

گرفته شده است و قابل اعتماد مي باشد، ارائه مي شود. در صورت وجود مغايرت در صورت هاي مالي يا عدم شفافيت مي 

 بايست از طريق حسابر  گزارش شود. 

 در تهيه اين گزارش موارد زير بايد در نظر گرفته شود:

 رسي شده باشدمجموعه كاملي از صورت هاي مالي حساب 

 صورت هاي مالي با هدف عمومي با ادعاي انطباق با استانداردهاي حسابداري تهيه شده باشد 

 حسابر  عالوه بر رسيدگي صورت هاي مالي مي بايست مسئوليت گزارشگري را طبق قانون بر عهده بگيرد 

 چند نمونه گزارش حسابرسی

  مبانی اظهار نظر مردود 

 اظهارنظر مردود يمبان
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است كه  يرابطه حاك نيانجام شده در ا يهايدگيكارخانده را به شركت فروخته است . رس 1311يشركت در اواخر سال مال: 4

شدده در سدال مدورد گزارش برخالف  داديفروش  ييبعد صورت گرفته و لذا شناسا ينامه ، در سال مال عدهيمبا ميتنظد داتيعمل

ثابدت بده مبلدغ  يهدايدارائ شيبابدت موجد  افدزا دنياز ا يمدال يصدورتها لياسدت . تعدد يحسدابدار ياستانداردها

 نويليم.......................و ........به مبالغ   يبه ترت رشو سود سال مورد گزا يافتنيدر يو كاهش حسابها الير ونيليم................................

 گردد. يم الير

 

 مردود اظهارنظر

 سهامي. )…………شدركت يمدال تيشدده ، وضدع دادي يمدال يآثار مورد مندرج در صورتها لي، به دل حسابر  نينظر ا: به 4

مزبدور ،طبق  خيبه تار يمنته يسال مال يآن را برا ينقد يانهايو جر يعملكرد مال و 1311اسفندماه 01 خيخاص( در تار

 د .ده ي، به نحو مطلوب نشان نم يدارحساب ياستانداردها

 ياظهارنظر مشروط حسابرس يمبان 

 يباشدد كده بدرخالف استانداردها يكداال سداخته شدده مد يموجدود دالير ونيلمي …… مبلغ شاملمواد و كاال  يموجود -4 

و كاال و  يكاهش و موجود الير ونيلمي. …… لغبابت ، سود خالص به مب دنيالزم از ا لياست. در صدورت انجدام تعدد يحسابدار

 ابدي يكاهش م الير ونيلمي.. …به مبالغ   يسود انباشته به ترت

 

 يمشروط حسابرس اظهارنظر

.. …………شركت  يمال تيشده ، وضع ادي يمال يآثار موارد مندرج در بند صدورتها ي، به استثنا حسابر  نيبه نظر ا-6

مزبور، از تمام  خيبه تار يمنته يسال مال يآن را برا ينقد يانهايو جر يعملكرد مال و 1311اسفندماه 01 خيخاص( در تار سهامي)

 دهد. يبنحو مطلوب نشان م ،يحسابدار يطبق استانداردها ت،يبااهم يجنبه ها

 

 سواالت متداول در مورد گزارش حسابرسی

 گزارش مشروط حسابرسی چیست؟  

بشود و یا اینکه مستندات ارائه در صورتیکه انحراف کوچک از اصول حسابداری در اسناد مالی دیده 

شد کامل نباشد، نوع اظهار نظر حسابرس مشروط می باشد. در این حالت گزارش حسابرسی شامل 

 عبارت شرطی و بندهای توضیحی می باشد

 گزارش حسابرسی مردود شرکت   
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ه درصورتی که اسناد مالی طبق اصول حسابداری نباشد، و تاثیر زیادی بر صورت های مالی داشت

 باشد، نوع اظهار نظر حسابرس مردود اعالم می شود. 

 گزارش حسابرسی مستقل چیست؟ 

گزارشی که از طریق یک حسابرس مستقل  طبق استانداردهای حسابداری اقدام به تهیه شود تا به 

بررسی  صحت صورت های مالی شرکت بپردازد، گزارش حسابرسی مستقل می گویند.  . گزارش 

ده صحت سود نیست بلکه تنها بیان کننده صورت های مالی برای یک دوره حسابرسی تضمین کنن

 زمانی مشخص می باشد. 

 


