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تطزیس ًسجت ثِ هبثلیت اتٌبی تأییسیِ ًتجی اضائِ شسُ ٍ تأییسیِ ًتجی
زضذَاست شسُای ًِ اضائِ ًشسُ است

ت 21-تب ت24-

پیَست  :1كْطست استبًساضزّبی حبٍی العاهبت زض ذظَص تأییسیِ ًتجی هسیطاى
پیَست ً :2وًَِ تأییسیِ ًتجی هسیطاى

ایي استبًساضز ثبیس ّوطاُ ثب استبًساضز حسبثطسی ” 211اّساف ًلی حسبثطس هستول ٍ اًجبم
حسبثطسی ؿجن استبًساضزّبی حسبثطسی“ هـبلؼِ شَز.
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کلیبت
دامنه کبربرد

.1

زض ایي استبًساضز ،هسئَلیت حسبثطس زض ضاثـِ ثب ًسبت تأییسیبِ اظ هبسیطاى اجطایبی ٍ،
زض طَضت لعٍم ،اضًبى ضاّجطی هـطح هیشَز.

.2

زض پیَست  ،1استبًساضزّبی زیگطی ًِ حبٍی العاهبت ذبطی زض اضتجبؽ ثب تأییسیِ ًتجبی
هسیطاى است ،كْطست شسُاًس .العاهبت هصًَضً ،بضثطز ایي استبًساضز ضا هحسٍز ًویًٌس.

تأيیديه کتبی مديران به عنوان شواهد حسببرسی

.3

توبم اؿالػبت استلبزُ شسُ تَسؾ حسبثطس ثِ هٌظَض زستیبثی ثبِ ًتیجبِگیطیْببی هجٌببی
اظْبضًظط ٍی ،شَاّس حسبثطسی ّستٌس 1.تأییسیِ ًتجی هسیطاى ،اؿالػبتی ػطٍضی است ًِ
حسبثطسً ،ست آى ضا زض حسبثطسی طَضتْبی هبلی ٍاحس تجبضی الظم هیزاًس .ثٌببثطایي،
تأییسیِ ًتجی هسیطاى ًیعّ ،وبًٌس ًتبیج حبطل اظ پطس ٍ جَّب ،جبعٍ شبَاّس حسبثطسبی
است( .ضى :ثٌس ت)1-

.4

اگط چِ تأییسیِ ًتجی هسیطاى ،كطاّن ًٌٌسُ شَاّس حسبثطسی ػطٍضی است ٍلی ثِ تٌْبیی،
شَاّس حسبثطسی ًبكی ٍ هٌبست ثطای هَػَػبت هَضز ًظط ضا كطاّن ًویًٌس .ثِ ػبالٍُ،
ایي ٍاهؼیت ٍجَز زاضز ًِ اضائِ تأییسیِ ًتجی هبثل اتٌب تَسؾ هسیطاى اجطایی ،ثط هبّیت ٍ
هیعاى سبیط شَاّس حسبثطسی ًِ حسبثطس زضثبضُ اًجبم هسبئَلیتْبی هبسیطاى اجطایبی یبب
ازػبّبی ذبص ًست هیًٌس ،اثطی ًساضز.

تبريخ اجرا

.5

ایي استبًساضز ثطای حسبثطسی طَضتْبی هبلی ًِ زٍضُ هبلی آًْب اظ اٍل كطٍضزیي ٍ 1396
پس اظ آى شطٍع هیشَز ،الظماالجطاست.

 . 1استبًساضز حسبثطسی  ” ،511شَاّس حسبثطسی (تجسیسًظط شسُ  ،“)1394ثٌس -5ة
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اهداف

.6

اّساف حسبثطس ػجبضت است اظ:
القً .ست تأییسیِ ًتجی اظ هسیطاى اجطایی ٍ ،زض طَضت لعٍم ،اضًبى ضاّجطی هجٌبی ثبط
ایي ًِ آًْب هؼتوسًس هسئَلیتْبی ذَز ضا زض هجبل تْیِ طَضتْبی هبلی ٍ ًبهل ثبَزى
اؿالػبت اضائِ شسُ ثِ حسبثطس ،ایلب ًطزُاًس،
ة  .تٌویل سبیط شَاّس حسبثطسی هطتجؾ ثب طبَضتْبی هببلی یبب ازػبّببی ذببص زض
طَضتْبی هبلی ثب استلبزُ اظ تأییسیِ ًتجی هسیطاى ،زض هَاضزی ًِ حسببثطس اًجببم
ایي ًبض ضا ػطٍضی هیزاًس یب زض سبیط استبًساضزّب العاهی شسُ ثبشسٍ ،
ح ٍ .اًٌش هٌبست ًسجت ثِ تأییسیِ ًتجی اضائبِ شبسُ تَسبؾ هبسیطاى اجطایبی ٍ ،زض
طَضت لعٍم ،اضًبى ضاّجطی ،یب هَاضزی ًِ اشربص هصًَض اظ اضائِ تأییسیِ ًتجبی
زضذَاست شسُ تَسؾ حسبثطس ذَززاضی ًطزُاًس.

تعبريف

.7

زض استبًساضزّبی حسبثطسی ،اطـالح ظیط ثب هؼٌی هشرض شسُ ثطای آى ثٌبض ضكتِ است:
تأییدیه کتبی مدیران -اظْبضات ًتجی هسیطاى اجطایبی ذـببة ثبِ حسببثطس اسبت ًبِ
هَػَػبت ذبطی ضا تأییس یب اظ سبیط شَاّس حسبثطسی پشتیجبًی هیًٌبس .تأییسیبِ ًتجبی
هسیطاى شبهل طَضتْبی هبلی ،ازػبّبی هٌسضج زض آى ،یب زكبتط ٍ سَاثن پشتیجبى ًویثبشس.

.8

ثطای اّساف ایي استبًساضز ،اطـالح ”هسیطاى اجطایی“ ثبیبس هؼببزل ”هبسیطاى اجطایبی ٍ،
زض طَضت لعٍم ،اضًبى ضاّجطی“ زض ًظط گطكتِ شَز .ػالٍُ ثط ایي ،هسیطاى اجطایی زض هجبل
تْیِ ٍ اضائِ طَضتْبی هبلی ثِ ًحَ هـلَة ؿجبن چببضچَة گعاضشبگطی هببلی هطثبَؽ
هسئَلیت زاضًس.

2

استاندارد حسابرسی 580
تأییدیه کتبی مدیران

(تجدیدنظر شده )6931

السامبت
مديران اجرايی که تأيیديه کتبی از آنهب درخواست میشود

.9

حسبثطس ثبیس اظ هسیطاى اجطایی ًِ هسئَلیتْبی هشرظی زض هجبل طَضتْبی هبلی زاضًبس ٍ اظ
هَػَػبت هَضز ًظط آگبُ ّستٌس ،تأییسیِ ًتجی زضذَاست ًٌس( .ضى :ثٌسّبی ت 2-تب ت)6-

تأيیديه کتبی مرتبط بب مسئولیتهبی مديران اجرايی

تْیِ طَضتْبی هبلی
 . 11حسبثطس ثبیس اظ هسیطاى اجطایی زضذَاست ًٌس ًبِ تأییسیبِای ًتجبی هجٌبی ثبط ایلببی
هسئَلیت ذَز زضذظَص تْیِ طَضتْبی هبلی ؿجن چبضچَة گعاضشگطی هبلی هطثبَؽ،
اضائِ ًٌٌس ٍ زض طَضتی ًِ هَػَػیت زاشتِ ثبشس ،اضائِ طَضتْبی هبلی ثِ ًحبَ هـلبَة
ؿجن شطایؾ هٌسضج زض هطاضزاز حسبثطسی ًیع زض تأییسیِ هعثَض زضج شَز( .2ضى :ثٌبسّبی
ت 7-تب ت ،9-ت ٍ ،14-ت)19-

اؿالػبت اضائِ شسُ ٍ ًبهل ثَزى هؼبهالت ٍ سبیط ضٍیسازّب
 . 11حسبثطس ثبیس اظ هسیطاى اجطایی ثرَاّس تأییسیِای ًتجی هجٌی ثط هَاضز ظیط ،اضائِ ًٌٌس:
الق .توبم اؿالػبت هطثَؽ اضائِ شسُ ٍ اهٌبى زستطسی ثِ آًْب ؿجن شبطایؾ هٌبسضج زض
هطاضزاز حسبثطسی ،ثطای حسبثطس كطاّن شسُ استٍ 3،
ة  .توبم هؼبهالت ٍ سبیط ضٍیسازّب ،ثجت شسُ ٍ زض طَضتْبی هبلی هٌؼٌس گطزیسُاًس.
(ضى :ثٌسّبی ت 7-تب ت ،9-ت ٍ ،14-ت)19-

 . 2استبًساضز حسبثطسی  ” ،211هطاضزاز حسبثطسی“
 . 3استبًساضز حسبثطسی 211
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تشطیح هسئَلیتْبی هسیطاى اجطایی زض تأییسیِ ًتجی هسیطاى
 . 12ثب تَجِ ثِ العاهبت هوطض زض ثٌسّبی  ،11 ٍ 11هسئَلیتْبی هسیطاى اجطایی ثبیس زض تأییسیِ ًتجی
هسیطاى ،ثِ گًَِای ًِ زض هطاضزاز حسبثطسی شًط شسُ است ،تشطیح شَز.
سبير تأيیديههبی کتبی

 . 13سبیط استبًساضزّب ًیع حسبثطس ضا هلعم ثِ زضذَاست تأییسیِ ًتجبی هبسیطاى ًبطزُ اسبت.
چٌبًچِ حسبثطس ثِ ایي ًتیجِ ثطسس ًِ ػالٍُ ثط تأییسیِ هصًَض ،زضیبكبت یبي یبب چٌبس
تأییسیِ ًتجی زیگط ثطای پشتیجبًی اظ سبیط شَاّس حسبثطسی هطتجؾ ثب طَضتْبی هبلی یب یي
یب چٌس ازػبی ذبص زض طَضتْبی هبلی ػطٍضت زاضز ،ثبیبس ایبي تأییسیبِّببی ًتجبی ضا
زضذَاست ًٌس( .ضى :ثٌسّبی ت 11-تب ت ،13-ت ٍ ،14-ت)19-
تبريخ و دوره(هبی) تحت پوشش تأيیديه کتبی مديران

 . 14تبضید تأییسیِ ًتجی هسیطاى ثبیس تب حس اهٌببى ثبِ تببضید گبعاض

حسببثطس ًسبجت ثبِ

طَضتْبی هبلی ًعزیي ثبشسٍ ،لی ًجبیس پس اظ آى تبضید ثبشس .تأییسیِ ًتجی هبسیطاى ثبیبس
توبببم طببَضتْبی هبببلی ٍ زٍضُّبببی اشبببضُ شببسُ زض گببعاض

حسبببثطس ضا زضثطگیببطز.

(ضى :ثٌسّبی ت 15-تب ت)18-
شكل تأيیديه کتبی مديران

 . 15تأییسیِ ًتجی هسیطاى ثبیس ذـبة ثِ حسبثطس ثبشس .زض پیَست ً ،2وًَِای اظ یبي تأییسیبِ
ًتجی هسیطاى اضائِ شسُ است.
ترديد نسبت به قببلیت اتكبی تأيیديه کتبی ارائه شده و تأيیديه کتبی درخواست شدهای که ارائه نشده است

تطزیس ًسجت ثِ هبثلیت اتٌبی تأییسیِ ًتجی اضائِ شسُ
 . 16چٌبًچِ حسبثطس ًسجت ثِ طالحیت ،زضستٌبضی ،اضظشْبی اذالهبی یبب جبسیت هبسیطاى
اجطایی ،یب پبیجٌسی آًْب ثِ هَاضز هعثَض یب ثٌبضگیطی ایي هبَاضز تَسبؾ هبسیطاى اجطایبی،
ًگطاًی زاشتِ ثبشس ،ثبیس اثط احتوبلی ایي هجیل ًگطاًیّب ضا ثط هبثلیت اتٌبی تأییسیِ هسیطاى
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اجطایی (اػن اظ شلبّی یب ًتجی) ٍ ثِ ؿَض ًلی ثط شَاّس حسبثطسبی تؼیبیي ًٌبس( .ضى:
ثٌسّبی ت ٍ 21-ت)22-
 . 17زض شطایـی ًِ ،تأییسیِ ًتجی هسیطاى ثب سبیط شَاّس حسبثطسی زض تٌبهغ ثبشس ،حسبثطس
ثطای حل ٍ كظل ایي هَػَع ثبیس ضٍشْبی حسبثطسبی هٌبسبجی ضا اجبطا ًٌبس .چٌبًچبِ
هَػَع حل ٍ كظل ًشبَز ،حسببثطس ثبیبس اضظیببثی ذبَز اظ طبالحیت ،زضسبتٌبضی،
اضظشْبی اذالهی یب جسیت هسیطاى اجطایی ،یب پبیجٌسی آًْب ثِ هَاضز هعثَض یبب ثٌببضگیطی
ایي هَاضز تَسؾ هسیطاى اجطایی ضا هَضز اضظیبثی هجسز هطاض زّس ٍ اثبط احتوببلی آًْبب ضا
ثط هبثلیت اتٌبی تأییسیِ هسیطاى اجطایی (اػن اظ شلبّی یب ًتجی) ٍ ثِ ؿَض ًلی ثط شبَاّس
حسبثطسی تؼییي ًٌس( .ضى :ثٌس ت)21-
 . 18چٌبًچِ حسبثطس ثِ ایي ًتیجِ ثطسس ًِ تأییسیِ ًتجی هسیطاى ،هبثل اتٌبب ًیسبت ،ثبیبس ثبب
زض ًظط گطكتي العاهبت ثٌس  21ایي استبًساضز ،اهساهبت هٌبسجی ضا ،شبهل تؼییي اثط احتوبلی
هَػَع ثط اظْبضًظط حسبثطس زض گعاض

حسبثطس ؿجن استبًساضز  ،4715اًجبم زّس.

تأییسیِ ًتجی زضذَاست شسُای ًِ اضائِ ًشسُ است
 . 19زض طَضتی ًِ هبسیطاى اجطایبی ،زض هبَضز یبي یبب چٌبس هَػبَع زضذَاسبت شبسُ،
تأییسیِ ًتجی اضائِ ًٌٌٌس ،حسبثطس ثبیس:
الق .زضثبضُ هَػَع ثب هسیطاى اجطایی هصاًطُ ًٌس،
ة  .زضستٌبضی هسیطاى اجطایی ضا هجسزاً اضظیبثی ًٌس ٍ اثط احتوبلی آى ثط هبثلیت اتٌبی
تأییسیِ هسیطاى اجطایی (اػن اظ شلبّی یب ًتجی) ٍ ثِ ؿَض ًلی ثط شَاّس حسبثطسی
ضا اضظیبثی ًٌسٍ ،

حسبثطس هستول”

 . 4استبًساضز حسبثطسی ” ،715اظْبضًظطّبی تؼسیل شسُ زض گعاض
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ح  .ثب زض ًظط گطكتي العاهبت ثٌس  21ایي استبًساضز ،اهساهبت هٌبسجی ،شبهل تؼیبیي اثبط
احتوبلی هَػَع ثط اظْبضًظط حسبثطس زض گعاض

حسببثطس ضا ؿجبن اسبتبًساضز

 ،715اًجبم زّس.

تأییسیِ ًتجی هطتجؾ ثب هسئَلیتْبی هسیطاى اجطایی
 . 21ؿجن استبًساضز  ،715حسبثطس ثبیس زض هَاضز ظیطً ،سجت ثِ طَضتْبی هبلی ػسم اظْببضًظط
اضائِ ًٌس:
الق .حسبثطس ثِ ایي ًتیجِ ثطسس ًِ تطزیس ًبكی ًسجت ثِ زضستٌبضی هبسیطاى اجطایبی
ٍجَز زاضز ،ثِ گًَِای ًِ تأییسیِ ًتجی هوطض شسُ زض ثٌسّبی  11 ٍ 11هبثبل اتٌبب
ًیست ،یب
ة  .هسیطاى اجطایی ،تأییسیِ ًتجبی هوبطض شبسُ زض ثٌبسّبی  11 ٍ 11ضا اضائبِ ًٌٌٌبس.
(ضى :ثٌسّبی ت ٍ 23-ت)24-
توضیحبت کبربردی

تأيیديه کتبی مديران به عنوان شواهد حسببرسی (ضى :ثٌس )3
ت–.1

تأییسیِ ًتجی هسیطاى هٌجغ هْوی اظ شَاّس حسبثطسی هحسَة هی شَز .چٌبًچِ هسیطاى
اجطایی ،تأییسیِ ًتجی زضذَاستی ضا جطح ٍ تؼسیل ًٌٌس یبب اطبالً اضائبِ ًٌٌٌبس ،ایبي
هَػَع هوٌي است حسبثطس ضا ًسجت ثِ احتوبل ٍجَز یي یب چٌبس هَػبَع ػوبسُ
َّشیبض ًٌس .ػالٍُ ثط ایي ،زضذَاست تأییسیِ ثِ طَضت ًتجی ،ثبِ جببی شبلبّی ،زض
ثسیبضی اظ هَاضز هوٌي است هسیطاى اجطایی ضا تطؿیت ًٌس تب ثبِ چٌبیي هَػبَػبتی
ثِ طَضت جسیتط تَجِ ًٌٌس ًِ ،ایي ذَز هَجت اكعایش ًیلیت تأییسیِ هیشَز.
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مديران اجرايی که تأيیديه کتبی از آنهب درخواست میشود (ضى :ثٌس )9
ت.2-

تأییسیِ ًتجی هسیطاى اظ اشربص هسئَل تْیِ طَضتْبی هبلی زضذَاست هیشبَز .ایبي
اشربص هوٌي است ثب تَجِ ثِ سبذتبض ضاّجطی ٍاحس تجببضی ٍ ،هبَاًیي ٍ هوبطضات
هطثَؽ ،هتلبٍت ثبشٌس.

ت.3-

ثِ زلیل زذیل ثَزى هسیطاى اجطایی زض تْیِ طَضتْبی هبلی ٍ ،هسئَلیتْبی آًْب زض هجبل
ػولٌطز ٍاحس تجببضی ،اًتظببض هبیضٍز هبسیطاى اجطایبی زض ضاثـبِ ثبب كطآیٌبس تْیبِ
طَضتْبی هبلی ٍ ازػبّبی هـطح شسُ زض آى ًِ هجٌببی تأییسیبِ ًتجبی هبسیطاى هبطاض
هیگیطز ،اؿالع ًبكی زاشتِ ثبشٌس.

ت.4-

ثب ایي ٍجَز ،زض ثطذی هَاضز ،هسیطاى اجطایی هوٌي است اظ سبیط اشربطبی ًبِ زض تْیبِ ٍ
اضائِ طَضتْبی هبلی ٍ ازػبّبی هـطح شسُ زض آى هشبضًت زاضًس ،پطس ٍ جبَ ًٌٌبس .ایبي
پطس ٍ جَ اظ اشربطی اًجبم هیشَز ًِ زاضای زاًش ترظظی زض ضاثـبِ ثبب هَػبَػبت
زضذَاست شسُ زض تأییسیِ ًتجی هسیطاى ّستٌس .ایي اشربص هوٌي است شبهل هبَاضز ظیبط
ثبشٌس:
 یي هترظض اًچَئطی ًِ هسئَل ثطآٍضزّبی حسببثساضی اًجببم شبسُ ثبِ ضٍ
اًچَئطی است .
 هٌْسسبى ٍاحس تجبضی ًِ هوٌي است هسئَل ثطآٍضز تؼْسات ظیست هحیـی ثبشٌس
یب زض هَضز آى زاًش ترظظی زاشتِ ثبشٌس .
ً بضًٌبى زكتط حوَهی ٍاحس تجبضی ًِ هوٌي است اؿالػبت ػطٍضی زضذظبَص
شذبیط هطثَؽ ثِ زػبٍی هبًًَی ضا كطاّن ًٌٌس .

ت.5-

زض ثطذی هَاضز ،هسیطاى اجطایی هوٌي است زض تأییسیِ ًتجی اظ ػجبضت شطؿی هجٌی ثط
ایٌٌِ تأییسیِّب ثطحست اؿالع ٍ اػتوبز آًْب تْیِ شسُ اسبت ،اسبتلبزُ ًٌٌبس .پبصیط
ایٌگًَِ ػجبضات اظ جبًت حسبثطس هَػَػی هٌـوی است ،هشطٍؽ ثِ آًٌِ هببًغ شبَز
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تأییسیِ ًتجی هسیطاى تَسؾ اشربص زاضای هسئَلیتْبی هطتجؾ ٍ اؿالػببت هٌبسبت اظ
هَػَػبت هـطح شسُ زض تأییسیِ ،تْیِ شسُ است.
ت.6-

حسبثطس هوٌي است ثِ هٌظَض هجبة ًطزى هسیطاى اجطایی ثطای تْیِ تأییسیِ آگبّبًِ ،اظ
آًْب ثرَاّس تب زض تأییسیِ ًتجی هبسیطاى اشػببى ًوبیٌبس ًبِ ثبطای تْیبِ تأییسیبِ ًتجبی
زضذَاست شسُ ،پطس ٍ جَّبی الظم ضا تب حسی ًِ هٌبست هَهؼیت ثَزُ است ،اًجببم
زازُاًس .اًتظبض ًویضٍز ایي گًَبِ پبطس ٍ جَّبب زض حبلبت هؼوبَل ،ثبِ یبي كطایٌبس
زضٍىسبظهبًی ضسوی ،كطاتط اظ آًچِ ًِ اظ هجل زض ٍاحس تجبضی ثطهطاض ثَزُ استً ،یبظهٌس
ثبشس.

تأيیديه کتبی مرتبط بب مسئولیتهبی مديران اجرايی (ضى :ثٌسّبی )11 ٍ 11
ت.7-

شَاّس حسبثطسی ًست شسُ زض جطیبى ًببض حسبثطسبی هجٌبی ثطاًجببم هسبئَلیتْبی
هوطض شسُ زض ثٌسّبی  11 ٍ 11تَسؾ هسیطاى اجطایی ،ثسٍى اذبص تأییسیبِ اظ هبسیطاى
اجطایی هجٌی ثط ایٌٌِ آًْب ذَز هؼتوسًس هسبئَلیتْبی هعثبَض ضا اًجببم زازُاًبسً ،ببكی
ًیست .ایي ًبض ثِ ایي زلیل اًجبم هیشَز ًِ حسبثطس طبطكبً ثطهجٌببی سببیط شبَاّس
حسبثطسی ًوی تَاًس زض ایي هَضز هؼبٍت ًٌس ًِ هسیطاى اجطایبی ثطاسببس شبٌبذت
هسئَلیتْبیشبى ٍ اشػبى ثِ اًجبم آًْب ،طَضتْبی هبلی ضا تْیِ ٍ اضائِ ٍ اؿالػبت ضا ثطای
حسبببثطس كببطاّن ًببطزُاًببس .ثببطای هلبببل ،حسبببثطس ًوببیتَاًببس ثببسٍى سببئَال اظ
هسیطاى اجطایی ٍ ،زضیبكت تأییسیِ اظ آًْب ،هجٌی ثط اضائِ توبم اؿالػبت هَضز تَاكبن زض
هطاضزاز حسبثطسیً ،تیجِگیطی ًٌس ًِ هسیطاى اجطایبی چٌبیي اؿالػببتی ضا ثبطای ٍی
كطاّن ًطزُاًس یب ذیط.

ت.8-

تأییسیِ ًتجی هوطض شسُ زض ثٌسّبی  ،11 ٍ 11شٌبذت هسیطاى اجطایی اظ هسئَلیتْبیشبى
ٍ اشػبى ثِ اًجبم آًْب ضا ثِ شطح هلبز هطاضزاز حسبثطسی ،ثب زضذَاست تأییسیِ هجٌی ثبط
اًجبم آى هسئَلیتْب ،هحون هی سبظزّ .وچٌیي حسبثطس هوٌي است اظ هسیطاى اجطایبی
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ثرَاّس تب شٌبذت ذَز اظ هسئَلیتْبیشبى ٍ اشػبى ثِ اًجبم آًْب ضا هجبسزاً زض تأییسیبِ
ًتجی هسیطاى ،تأییس ًوبیٌس .زضیبكت چٌیي تأییسیِای ،اهطی ػبزی است ٍلبی زض ثطذبی
شطایؾ ،هبًٌس شطایؾ ظیط اًجبم ایي ًبض هٌبسجت ٍیژُای زاضز:
 اشربطی ًِ هطاضزاز حسبثطسی ضا اظ ؿطف ٍاحس تجبضی اهؼب ًطزُاًس ،زیگط زاضای
هسئَلیتْبی هطثَؽ ًجبشٌس .
 هطاضزاز حسبثطسی زض سبل هجل تْیِ شسُ ثبشس ،
ً شبًِ ّبیی ٍجَز زاشتِ ثبشس ًِ هسیطاى اجطایی ،آى هسئَلیتْب ضا ثبِ زضسبتی زضى
ًٌطزُاًس ،یب 
 تـییط زض شطایؾ ٍجَز زاشتِ ثبشس ،ثِ ًحَی ًِ زضیبكت چٌیي تأییسیِای ضا ایجبة ًٌس .
ؿجن العام هوطض شسُ زض اسبتبًساضز  ،5211زضیبكبت چٌبیي تأییبس هجبسزی اظ هبسیطاى اجطایبی
زضذظَص شٌبذت ٍ زضى هسئَلیتْبیشبى ،ثِ هؼٌی تْیِ آى ثطهجٌبی ثیشبتطیي اؿبالع ٍ اػتوببز
هسیطاى اجطایی ًویثبشس (ّوبًگًَِ ًِ زض ثٌس ت 5-ایي استبًساضز هـطح شسُ است).

هالحظبت ذبص ٍاحسّبی ثرش ػوَهی
ت.9-

ػَاثؾ حسبثطسی طَضتْبی هبلی ٍاحسّبی ثرش ػوَهی هوٌي اسبت گسبتطزُ تبط اظ
سبیط ٍاحسّبی تجبضی ثبشس .زض ًتیجِ ،كطع اسبسبی هبطتجؾ ثبب هسبئَلیتْبی هبسیطاى
اجطایی ًِ ثطهجٌبی آى ،حسبثطسی طَضتْبی هبلی ٍاحسّبی ثرش ػوَهی اًجبم هیشَز،
هوٌي است هٌجط ثِ اذص تأییسیِّبی ًتجی ثیشتطی گطزز .ایي تأییسیبِّبب هوٌبي اسبت
شبهل تأییس اًجبم هؼبهالت ٍ سبیط ضٍیسازّب ؿجن هَاًیي ،هوطضات یب سبیط العاهبت ثبشس.

 . 5استبًساضز حسبثطسی 211
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سبير تأيیديههبی کتبی (ضى :ثٌس )13

تأییسیِّبی ًتجی ثیشتط زض ضاثـِ ثب طَضتْبی هبلی
ت . 11-حسبثطس هوٌي است ػالٍُ ثبط تأییسیبِ ًتجبی هوبطض شبسُ زض ثٌبس  ،11الظم ثساًبس
تأییسیِّبی ًتجی زیگطی ضا زض ضاثـِ ثبب طبَضتْبی هببلی زضذَاسبت ًٌبس .ایٌگًَبِ
تأییسیِّبی ًتجی هوٌي است ثِ طَضت هٌول تأییسیِ ًتجبی هوبطض شبسُ زض ثٌبس 11
ثبشسٍ ،لی ثرشی اظ آى ًیست .ایي تأییسیِّبی ًتجی هوٌي اسبت شببهل هبَاضز ظیبط
ثبشس:
 ایٌٌِ آیب اًتربة ٍ ثٌبضگیطی ضٍیِّبی حسبثساضی هٌبست است یب ذیط ،
 ایٌٌِ آیب هَػَػبتی ًظیط هَاضز ظیط زض طَضت هَػبَػیت زاشبتي زض چببضچَة
گعاضشگطی هبلی هطثَؽ ،ؿجن آى چبضچَة شٌبسبیی ،اًساظُگیطی ،اضائِ یب اكشب شسُ
است یب ذیط :
 oثطًبهِّب یب هوبطسی ًِ هوٌي است ثط هجلؾ زكتبطی یبب ؿجوبِ ثٌبسی زاضاییْبب ٍ
ثسّیْب تأثیطگصاض ثبشٌس،
 oثسّیْبی هـؼی ٍ احتوبلی،
 oهبلٌیت یب ًٌتطل زاضاییْب ،حن ًگْساضی زاضاییْب تب ظهبى تسَیِ ثسّیْبی هطثَؽ،
حن تظطف زاضاییْبیی ًِ ثِ ٍثیوِ گطكتِ شبسُ ٍ ،زاضاییْببی گطٍگبصاضی شبسُ
ثِ ػٌَاى ٍثیوٍِ ،
 oجٌجِّبیی اظ هَاًیي ،هوطضات ٍ هطاضزازّب ٍ هَاكوتٌبهِّبب ًبِ هوٌبي اسبت ثبط
طَضتْبی هبلی ،تأثیطگصاض ثبشٌس ،شبهل هَاضز ػسم ضػبیت هلبز آًْب.
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تأییسیِّبی ًتجی ثیشتط زض ضاثـِ ثب اؿالػبت اضائِ شسُ ثِ حسبثطس
ت .11-ػالٍُ ثط تأییسیِ ًتجی هوطض شسُ زض ثٌس  ،11هوٌي است اظ ًظبط حسببثطس ػبطٍضت
زاشتِ ثبشس تب اظ هسیطاى اجطایی تأییسیِای هجٌی ثط ایي هَػَع زضذَاسبت شبَز ًبِ
توبم ًوبؽ ػؼق ًٌتطلْبی زاذلی ًِ هسیطاى اجطایی اظ آًْب آگببُ ّسبتٌس ،ثبِ اؿبالع
حسبثطس ضسیسُ است.

تأییسیِّبی ًتجی زض ضاثـِ ثب ازػبّبی ذبص
ت .12-حسبثطس هوٌي است ٌّگبم ًسبت شبَاّس حسبثطسبی زضثببضُ هؼببٍتْب ٍ هوبطبس
هسیطاى اجطایی یب اضظیبثی آًْب ،یي یب چٌس هَضز ظیط ضا هَضز تَجِ هطاض زّس:
 سبثوِ هجلی ٍاحس تجبضی زض زستیبثی ثِ هوبطس اػالم شسُ .
 زالیل ٍاحس تجبضی ثطای اًتربة یي ًحَُ ػول ذبص .
 تَاًبیی ٍاحس تجبضی ثطای پیگیطی یي ًحَُ ػول ذبص .
ٍ جَز یب كوساى ّطگًَِ اؿالػبت زیگطی ًِ هوٌي است زض جطیبى ًبض حسبثطسبی
ًست شَز ٍ هیتَاًس ثب هؼبٍت یب هظس هسیطاى اجطایی سبظگبض ًجبشس .
ت .13-ػالٍُ ثط ایي ،هوٌي است اظ ًظط حسبثطس ػطٍضت زاشتِ ثبشبس تبب اظ هبسیطاى اجطایبی
زضذَاست شَز تأییسیِّبی ًتجی زضثبضُ ازػبّبی ذبص هٌبسضج زض طبَضتْبی هببلی ضا،
ثِ ٍیژُ ،ثطای پشتیجبًی اظ شٌبذت ًست شسُ تَسؾ حسبثطس اظ سبیط شبَاّس حسبثطسبی
هطثَؽ ثِ هؼبٍت یب هظس هسیطاى اجطایی زض ضاثـِ ثب یي ازػبی ذبص یب ًبهبل ثبَزى آى
ازػب ،اضائِ ًٌٌس .ثطای هلبل ،چٌبًچِ هظس هسیطاى اجطایی ػبهلی ثباّویت زضذظَص تؼیبیي
هجٌبی اضظشیبثی سطهبیِگصاضیْب ثبشس ،اهٌبى ًست شَاّس حسبثطسی ًبكی ٍ هٌبست ،ثسٍى
زضیبكت تأییسیِّبی ًتجی زضثبضُ هوبطس هسیطاى اجطاییٍ ،جبَز ًبساضز .اگبط چبِ ایٌگًَبِ
تأییسیِّبی ًتجی ،كطاّن ًٌٌسُ شَاّس حسبثطسی ػطٍضی ّستٌسٍ ،لبی ثبِ ذبَزی ذبَز
كطاّن ًٌٌسُ شَاّس حسبثطسی ًبكی ٍ هٌبست زض هَضز ازػبی هَضز ًظط ًیستٌس.
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اطالع رسبنی مبلغ آستبنه به مديران اجرايی (ضى :ثٌسّبی )13 ٍ ،11 ،11
ت .14-ؿجن استبًساضز  ،451حسبثطس ثبیس تحطیلْبی شٌبسبیی شسُ زض جطیببى حسبثطسبی ضا،
ؿیط اظ هَاضزی ًِ هشرظبً ًببچیع اسبت ،گبطزآٍضی ًٌبس .6حسببثطس هوٌبي اسبت
آستبًِای ضا تؼییي ًٌس ًِ تحطیلْبی ثبالتط اظ آى ضا ًتَاى هشرظبً ًببچیع تلوبی ًبطز.
ثِ ّویي تطتیت ،حسبثطس هوٌي است زض ضاستبی هوبطس زضیبكت تأییسیِ ّببی ًتجبی،
سـح آستبًِای ضا ثِ هسیطاى اجطایی اثالؽ ًٌس.
تبريخ و دوره(هبی) تحت پوشش تأيیديه کتبی مديران (ضى :ثٌس )14
ت .15-ثب تَجِ ثِ ایٌٌِ تأییسیِ ًتجی هسیطاى ،جبعٍ شبَاّس حسبثطسبی ػبطٍضی اسبتً ،ظبط
حسبثطس ًویتَاًس هجل اظ تبضید تأییسیِ ًتجی هسیطاى اظْبض شَز ٍ گعاض

حسبثطس ًیع

ًویتَاًس هجل اظ آى تبضید ،تبضیدگصاضی شَز .ػبالٍُ ثبط ایبي ،اظ آًجبب ًبِ حسببثطس
زض اضتجبؽ ثب ضٍیسازّبی ٍاهغ شسُ تب تبضید گعاض

حسبثطس ًِ هوٌبي اسبت هسبتلعم

تؼسیل یب اكشب زض طَضتْبی هبلی ثبشس ،هسئَلیت زاضز ،تأییسیِ ًتجی هسیطاى تب حس اهٌبى
ًعزیي ثِ تبضید گعاض

حسبثطس ًسجت ثِ طَضتْبی هبلی ًِ ،ثؼس اظ آى ،تبضیدگبصاضی

هیشَز.
ت .16-زض ثطذی شطایؾ هوٌي است ًست تأییسیِ ًتجی زضثبضُ یي ازػبی ذببص هٌبسضج زض
طَضتْبی هبلی زض جطیبى اًجبم حسبثطسی ،هٌبست ثبشس .زض ایي هَاضز ،هوٌبي اسبت
زضذَاست ثِ ضٍظ ضسبًی تأییسیِ ًتجی ػطٍضت یبثس.
ت .17-تأییسیِ ًتجی هسیطاى ّوِ زٍضُّبی شًط شسُ زض گعاض

حسبثطس ضا زضثطهیگیطز ،ظیطا

الظم است هسیطاى اجطایی هجسزاً تبییس ًٌٌس ًِ تأییسیِ ًتجی ًِ هبجالً ثبطای زٍضُّببی
گصشتِ اضائِ ًطزُاًسّ ،وچٌبى هٌبست است .حسبثطس ٍ هسیطاى اجطایی هوٌبي اسبت
زضذظَص شٌل تأییسیِ ًتجی ًِ تأییسیِّبی زٍضُّبی گصشتِ ضا ثِضٍظ هیًٌس ،تَاكن
 . 6استبًساضز حسبثطسی ” ،451اضظیبثی تحطیلْبی شٌبسبیی شسُ زض حسبثطسی“ ،ثٌس 5
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ًٌٌس ،ثِ ایي تطتیت ًِ آیب تـییطاتی زض هَضز ایي تأییسیِّبی ًتجی ٍجَز زاشتِ استٍ ،
اگط ٍجَز زاشتِ ،شبهل چِ تـییطاتی ثَزُ است.
ت .18-شطایـی هوٌي است پیش آیس ًِ زض آى ،هبسیطاى اجطایبی كؼلبی زض ّوبِ زٍضُّببی
شًط شسُ زض گعاض

حسبثطس ،حؼَض ًساشتِاًس .چٌیي اشربطی هوٌي اسبت اظْببض

ًٌٌس ًِ ًویتَاًٌس ثطذی یب ّوِ تأییسیِّبی ًتجی ضا اضائِ ًٌٌس ظیبطا ،آًْبب ؿبی زٍضُ
هَضز ًظط ،زض آى جبیگبُ ًجَزُاًس .ثب ایي حبل ،ایي ٍاهؼیبت ،هسبئَلیت ایبي اشبربص
زض هجبل طَضتْبی هبلی ثِ ػٌَاى یي هجوَػِ ٍاحس ضا ًبّش ًویزّس .ثٌبثطایي ،البعام
حسبثطس ثِ زضذَاست تأییسیِ ًتجی هسیطاى ًِ ّوِ زٍضُّبی هطثَؽ ضا شببهل شبَز،
ّوچٌبى ثِ هَت ذَز ثبهی است.
اطالعرسبنی به ارکبن راهبری واحد تجبری (ضى :ثٌسّبی )13 ٍ ،11 ،11
ت .19-ؿجن استبًساضز  ،261حسبثطس هلعم ثِ اؿالع ضسبًی تأییسیِ ًتجی زضذَاسبت شبسُ اظ
هسیطاى اجطایی ،ثِ اضًبى ضاّجطی ٍاحس تجبضی هیثبشس.7
ترديد نسبت به قببلیت اتكبی تأيیديه کتبی ارائه شده و تأيیديه کتبی درخواست شدهای که ارائه نشده است

تطزیس ًسجت ثِ هبثلیت اتٌبی تأییسیِ ًتجی اضائِ شسُ (ضى :ثٌسّبی )17 ٍ 16
ت .21-زض هَاضزی ًِ ثیي یي یب چٌس تأییسیِ ًتجی هسیطاى ٍ شَاّس حسبثطسی ًسبت شبسُ اظ
سبیط هٌبثغ ،تٌبهغ ٍجَز زاضز ،حسبثطس هوٌي است هٌبسبت ثبَزى اضظیببثی ذـبط ضا
هَضز ثطضسی هطاض زّس ٍ زض طَضت هٌبست ًجَزى آى ،اضظیبثی ذـط ضا ثبظثیٌی ٍ هبّیت،
ظهبىثٌبسی اجبطا ٍ هیبعاى ضٍشبْبی حسبثطسبی الظم ضا ثبطای ثطذبَضز ثبب ذـطّببی
اضظیبثی شسُ تؼییي ًٌس.

 . 7استبًساضز حسبثطسی ” ،261اؿالعضسبًی ثِ اضًبى ضاّجطی” ،ثٌس -16ح2-
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تً .21-گطاًی حسبثطس ًسجت ثِ طالحیت ،زضستٌبضی ،اضظشْبی اذالهبی یبب جبسیت هبسیطاى
اجطایی ،یب پبیجٌسی آًْب ثِ هَاضز هعثَض یب ثٌبضگیطی ایبي هبَاضز تَسبؾ هبسیطاى اجطایبی،
هوٌي است هٌجبط ثبِ ایبي ًتیجبِگیبطی تَسبؾ حسببثطس شبَز ًبِ ذـبط تحطیبق
طَضتْبی هبلی اضائِ شسُ تَسؾ هسیطاى اجطایی ثِ گًَِای است ًِ اًجبم حسبثطسبی ایبي
طَضتْبی هبلی اهٌبًپصیط ًیست .زض چٌیي هَاضزی ،زض طَضتی ًِ ؿجن هَاًیي یب هوبطضات،
ًٌبضُگیطی اظ ًبض هٌؼی ًساشتِ ثبشس ،حسبثطس هوٌي است اظ ًبض حسبثطسی ًٌبضُگیبطی
ًٌس ،هگط ایٌٌِ اضًبى ضاّجطی ٍاحس تجبضی ،اهساهبت اطبالحی هٌبسبجی ضا اًجببم زٌّبس.
ثب ایي ٍجَز ،اهساهبت هعثَض هوٌي است ثطای اضائِ اظْبضًظط تؼسیل ًشسُ تَسؾ حسبثطس
ًبكی ًجبشس.
ت .22-ؿجن استبًساضز  ،231حسبثطس هلعم ثِ هستٌسسببظی ًٌببت ػوبسُ هشبرض شبسُ زض
جطیبى حسبثطسیً ،تیجِ گیطیْبی ًست شسُ زض هَضز آًْب ٍ ،هؼبٍتْبی حطكِ ای ػوسُ
زض زستیبثی ثِ آى ًتیجِگیطیْب هیثبشس .8حسبثطس هوٌي است ًٌبت ػوسُای ضا زضثبضُ
طالحیت ،زضستٌبضی ،اضظشْبی اذالهی یب جسیت هسیطاى اجطایبی ،یبب پبیجٌبسی آًْبب
ًسجت ثِ هَاضز هعثَض یب ثٌبضگیطی ایي هَاضز تَسؾ هسیطاى اجطایی تشریض زّسٍ ،لی
ثب ایي حبل ،ثِ ایي ًتیجِ ثطسس ًِ تأییسیِ ًتجی هبسیطاى هبثبل اتٌبب اسبت .زض چٌبیي
هَاضزیًٌ ،بت ػوسُ هصًَض ؿجن استبًساضز  ،231هستٌس هیشَز.
تأییسیِ ًتجی هطتجؾ ثب هسئَلیتْبی هسیطاى اجطایی (ضى :ثٌس )21
تّ .23-وبًگًَِ ًِ زض ثٌس ت 7-تشطیح شسُ است ،حسبثطس ًویتَاًس تٌْب ثطاسبس سبیط شَاّس
حسبثطسی ،ضاجغ ثِ ایٌٌِ آیب هسیطاى اجطایی ،هسئَلیتْبی هوطض شسُ زض ثٌسّبی  11 ٍ 11ضا
اًجبم زازُاًس یب ذیط ،هؼبٍت ًٌس .ثٌبثطایيّ ،وبًـَض ًِ زض ثٌس -21الق تَػیح زازُ شبس،
اگط حسبثطس ثِ ایي ًتیجِ ثطسس ًِ تأییسیِ ًتجی زضثبضُ ایي هَػَػبت ،هبثل اتٌب ًیسبت،
یب چٌبًچِ هسیطاى اجطایی ،تأییسیِ ًتجی هَضز ًظط ضا اضائِ ًٌٌٌس ،حسبثطس ًویتَاًس شَاّس
 . 8استبًساضز حسبثطسی ” ،231هستٌسات حسبثطسی (تجسیسًظط شسُ  ،“)1395ثٌسّبی -8ح ٍ 11
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حسبثطسی ًبكی ٍ هٌبست ًست ًٌس .آثبض احتوبلی ایي هَػَع ثط طَضتْبی هبلی ،هحسٍز
ثِ ػٌبطط ،حسبثْب یب اهالم ذبطی اظ طَضتْبی هبلی ًرَاّس ثَز ٍ ،اظ ایيضٍ ،آثبض كطاگیطی
زاضز .ؿجن استبًساضز  ،715زض چٌیي شطایـی ،حسببثطس هلبعم ثبِ اضائبِ ػبسم اظْببضًظط
ًسجت ثِ طَضتْبی هبلی هیثبشس.9
ت .24-تؼسیل یي تأییسیِ ًتجی تَسؾ هسیطاى اجطایی ًسجت ثِ آًچِ ًِ حسببثطس زضذَاسبت
ًطزُ است ،لعٍهبً ثِ هؼٌی ػبسم اضائبِ تأییسیبِ ًتجبی تَسبؾ هبسیطاى اجطایبی ًیسبت.
ثب ایي حبل ،زلیل چٌیي تؼسیلی هوٌي است ثط اظْبضًظط حسبثطس اثط ثگصاضز .ثطای هلبل:
 هسیطاى اجطایی هوٌي است زض تأییسیِ ًتجی ضاجغ ثِ ایلبی هسئَلیتْبی ذَز زض تْیِ
طَضتْبی هبلی چٌیي اظْبض ًٌٌس ًِ ثِ اػتوبز آًْب ،طَضتْبی هبلی ،ثِ استلٌبی یبي
هَضز ػسم ضػبیت ثباّویت اظ یي العام ذبص چبضچَة گعاضشگطی هبلی هطثبَؽ،
ؿجن آى چبضچَة تْیِ شسُ است .چٌبًچبِ حسببثطس ثبِ ایبي ًتیجبِ ثطسبس ًبِ
هسیطاى اجطایی تأییسیِ ًتجی هبثل اتٌبیی تْیِ ًطزُ اًس ،العام هوطض شبسُ زض ثٌبس 21
ًبضثطز ًساضز .ثب ایي حبل ،حسبثطس هلعم است ؿجن اسبتبًساضز  ،715اثبط آى هبَضز
ػسم ضػبیت ضا ثط اظْبض ًظط ذَز هَضز تَجِ هطاض زّس .
 زض تأییسیِ ًتجی هطثَؽ ثِ هسئَلیت هسیطاى اجطایی زض هجببل اضائبِ توببم اؿالػببت
هطثَؽ هَضز تَاكن زض هلبز هطاضزاز حسبثطسی ثِ حسبثطس ،هوٌي است چٌیي هیبس
شسُ ثبشس ًِ ثِ اػتوبز هسیطاى اجطایی ،ثِ استلٌبی اؿالػببت اظ ثبیي ضكتبِ زض اثبط
آتشسَظی ،توبهی اؿالػبت هَضز ًظط ثبِ حسببثطس اضائبِ شبسُ اسبت .چٌبًچبِ
حسبثطس ثِ ایي ًتیجِ ثطسس ًِ هسیطاى اجطایی تأییسیبِ ًتجبی هبثبل اتٌببیی تْیبِ
ًطزُاًس ،العام هوطض شسُ زض ثٌس ً 21بضثطز ًبساضز .ثبب ایبي حببل ،حسببثطس ثبیبس
كطاگیطی آثبض اؿالػبت اظ ثیي ضكتِ زض اثط آتبش سبَظی ضا ثبط طبَضتْبی هببلی ٍ
اظْبضًظط ذَز ؿجن استبًساضز  ،715هَضز تَجِ هطاض زّس .
 . 9استبًساضز حسبثطسی  ،715ثٌس 9

15

استاندارد حسابرسی 580
تأییدیه کتبی مدیران

(تجدیدنظر شده )6931

پیوست ( 1ضى :ثٌس )2
فهرست استبنداردهبی حبوی السامبت در خصوص تأيیديه کتبی مديران

زض ایي پیَست ،ثٌسّبیی اظ سبیط استبًساضزّبی حسبثطسی ًِ تأییسیِّبی ًتجی ذبطی ضا العاهبی
ًطزُاًس ،هشرض شسُ است .ایي كْطست ،جبیگعیي العاهبت ٍ تَػیحبت ًببضثطزی هٌبسضج زض
استبًساضزّب ًیست.
استبًساضز ” ،241هسبئَلیت حسببثطس زض اضتجببؽ ثبب تولبت ،زض حسبثطسبی طبَضتْبی هببلی
(تجسیسًظط شسُ  ،“)1394ثٌس 39
استبًساضز ” ،251اضظیبثی ضػبیت هَاًیي ٍ هوطضات زض حسبثطسی طَضتْبی هبلی (تجسیسًظط شسُ
 ،“)1394ثٌس 16
استبًساضز ” ،451اضظیبثی تحطیلْبی شٌبسبیی شسُ زض حسبثطسی“ ،ثٌسّبی  ٍ 14ت24-
استبًساضز ” ،511هالحظبت ذبص زض حسبثطسی ثطذی اظ اهالم (تجسیسًظط شسُ  ،“)1395ثٌس 12
استبًساضز ” ،541حسبثطسی ثطآٍضزّبی حسبثساضی ،شبهل ثطآٍضزّبی حسبثساضی اضظ
ٍ هَاضز اكشبی هطتجؾ (تجسیسًظط شسُ  ،“)1392ثٌس 22
استبًساضز ” ،551اشربص ٍاثستِ (تجسیسًظط شسُ  ،“)1389ثٌس 25
استبًساضز ” ،561ضٍیسازّبی پس اظ تبضید تطاظًبهِ (تجسیسًظط شسُ  ،“)1395ثٌس 9
استبًساضز ” ،571تساٍم كؼبلیت (تجسیسًظط شسُ  ،“)1383ثٌس 25
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پیوست ( 2ضى :ثٌس ت)21-
نمونه تأيیديه کتبی مديران

ًوًَِای اظ تأییسیِ ًتجی العاهی ؿجن ایي استبًساضز ٍ سبیط استبًساضزّب زض ازاهِ اضائِ شسُ اسبت.
زض ایي ًوًَِ كطع ثط ایي است ًِ چبضچَة گعاضشگطی هبلی ثٌبض گطكتِ شسُ ،اسبتبًساضزّبی
حسبثساضی است؛ العام هوطض شسُ زض استبًساضز  11571ثطای زضیبكت تأییسیِ ًتجی ،هظسام ًساضز؛
ٍ هسیطاى اجطایی ّیچ استلٌبیی ضا زض پبسد ثِ تأییسیِ ًتجی زضذَاست شسُ ،هـبطح ًٌبطزُاًبس.
چٌبًچِ هَاضز استلٌبیی ٍجَز زاشتِ ثبشس ،الظم است تأییسیِ ًتجی ثطای اًؼٌبس آى هَاضز تؼسیل
شَز.

 . 11استبًساضز حسبثطسی ” ،571تساٍم كؼبلیت (تجسیسًظط شسُ “)1383
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سربرگ واحد تجاری

تبضید…………

ثًِ(………:بم حسبثطس)………

ایي تأییسیِ زض اضتجبؽ ثب حسبثطسی طَضتْبی هبلی شطًت … ثطای سبل هبلی هٌتْی ثِ  29اسلٌس
 ،13×1ثب ّسف اظْبضًظط ًسجت ثِ ایي ًِ طَضتْبی هبلی هعثَض اظ توبم جٌجِ ّبی ثباّویت ،ؿجن
استبًساضزّبی حسبثساضی ،ثِ ًحَ هـلَة تْیِ شسُ است یب ذیط ،تْیِ شسُ است.
ایٌجبًجبى ثطحست اؿالع ٍ اػتوبز ذَز ٍ ثطضسیْبیی ًِ ثِ هٌظَض اضائِ آگبّبًِ ایي تأییسیِ ،اًجبم
آى ضا ػطٍضی تشریض زازُاین ،هَاضز ظیط ضا تأییس هیًٌین:

طَضتْبی هبلی
 هسببئَلیتْبی ذببَز ضا ثببطای تْیببِ طببَضتْبی هبببلی ،ؿجببن هلبببز هببطاضزاز حسبثطسببی
هَضخ………… ،اًجبم زازُ این ،ذظَطببً ایٌٌبِ طبَضتْبی هببلی ؿجبن اسبتبًساضزّبی
حسبثساضی ثِ ًحَ هـلَة تْیِ شسُ است .
 هلطٍػبت ػوسُ هَضز استلبزُ زض ثطآٍضزّبی حسبثساضی شبهل هَاضزی ًِ ثِ اضظ

هٌظلبًِ

اًساظُگیطی شسُاًس ،هؼوَل ّستٌس( .استبًساضز  )541
 ضٍاثؾ ٍ هؼبهالت ثب اشربص ٍاثستِ ؿجن العاهبت استبًساضزّبی حسبثساضی ثِ ًحبَ هٌبسبت
هشرض ٍ زض طَضتْبی هبلی اكشب شسُ است( .استبًساضز  )551
 توبم ضٍیسازّبی پس اظ تبضید طَضتْبی هبلی ًِ ؿجن استبًساضزّبی حسبثساضی تؼبسیل یبب
اكشب زض طَضتْبی هبلی ضا ایجبة هیًٌٌس ،اػوبل شسُاًس( .استبًساضز  )561
 آثبض تحطیلْبی اطالح ًشسُ ،ثِ تٌْبیی ٍ زض هجوَع ،ثبط طبَضتْبی هببلی ثبِ ػٌبَاى یبي
هجوَػِ ٍاحس ،ثی اّویت است .كْطست تحطیلْبی اطالح ًشسُ پیَست ایي تأییسیبِ اضائبِ
شسُ است( .استبًساضز  )451
ّ[ ط هَػَع زیگطی ًِ حسبثطس آًْب ضا ػطٍضی تشریض هیزّس (ثٌس ت 11-ایي استبًساضز
ضا هالحظِ ًوبییس) ].
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اؿالػبت اضائِ شسُ
 هَاضز ظیط ثطای آى هؤسسِ هْیب شسُ است :
 oزستطسی ثِ توبم اؿالػبتی ًِ ثٌبثط آگبّی ایٌجبًجببى زض تْیبِ طبَضتْبی هببلی هطثبَؽ
هحسَة هیشَزً ،ظیط سَاثن ،هستٌسات ٍ سبیط هَػَػبت ،
 oاؿالػبت ثیشتطی ًِ ثطای هوبطس حسبثطسی ،زضذَاست ًطزُایس ٍ ،
 oزستطسی ًبهحسٍز ثِ آى زستِ اظ ًبضًٌبى ٍاحس تجبضی ًِ ثبِ ًظبط شبوب ثبیبس اظ آًْبب،
شَاّس حسبثطسی ًست شَز .
 توبم هؼبهالتی ًِ زض سَاثن حسبثساضی ثجت ٍ زض طَضتْبی هبلی هٌؼٌس شسُ است .
 اكشبی ًتبیج اضظیبثی ایٌجبًجبى اظ ذـط تحطیق ثباّویت ًبشی اظ تولت زض طبَضتْبی هببلی.
(استبًساضز  )241
 اكشبی توبم اؿالػبت هطثَؽ ثِ هَاضز تولت یب هشٌَى ثِ تولت ًِ اظ آًْب هـلغ شبسُایبن ٍ
ثط ٍاحس تجبضی تأثیطگصاض است ٍ ،اشربص ظیط زضگیط آى ثَزُاًس :
 oهسیطاى اجطایی ،
ً oبضًٌبى زاضای ًوش ًلیسی زض ًٌتطلْبی زاذلی ،یب 
 oسبیط اشربص ،زض هَاضزی ًِ تولت هیتَاًس اثط ثباّویتی ثط طَضتْبی هبلی زاشتِ ثبشس.
(استبًساضز  )241
 اكشبی توبم اؿالػبت هطتجؾ ثب هظبزین تولت ،یب هَاضز هشٌَى ثِ تولت ًِ ،طَضتْبی هببلی
ٍاحس تجبضی ضا تحت تأثیط هطاض هیزٌّس ٍ تَسؾ ًبضًٌبى كؼلیً ،بضًٌبى هجلی ،تحلیبلگبطاى،
هطاجغ ًظبضتی یب سبیط اشربص اؿالع ضسبًی شسُ است( .استبًساضز  )241
 اكشبی توبم هَاضز هشرض شسُ ػسم ضػبیت یب هَاضز هشٌَى ثبِ ػبسم ضػبیبت هبَاًیي ٍ
هوطضات ًِ آثبض آًْب ثبیس زض تْیِ طَضتْبی هبلی هَضز تَجِ هطاض گیطز( .استبًساضز  )251
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 اكشبی َّیت اشربص ٍاثستِ ٍ توبم ضٍاثؾ ٍ هؼبهالت ثب اشربص ٍاثسبتِ ًبِ اظ آى اؿبالع
زاشتِاین( .استبًساضز  )551
ّ[ ط هَػَع زیگطی ًِ حسبثطس آًْب ضا ػطٍضی تشریض هیزّس (ثٌس ت 11-ایي استبًساضز
ضا هالحظِ ًوبییس) ].

[اسامی و امضای مدیران اجرایی یا ارکان راهبری واحد تجاری]
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