
ی
مال

ی 
گر

ش
زار

 گ
 و

ی
س

ابر
س

 ح
ور

ام
ه 

دار
ا

1



ی
مال

ی 
گر

ش
زار

 گ
 و

ی
س

ابر
س

 ح
ور

ام
ه 

دار
ا

2

معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران
مدیریت نظارت بر بورس ها

اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی

با توجه به رسالت سازمان بورس و اوراق بهادار و به منظور همگامی با مأموریت و اهداف سازمان، اداره امور 
حسابرسی و گزارشگری مالی، برای دست یابی به اهداف زیر تشکیل شده است:

• ارتقای شفافیت اطالعاتی ناشران اوراق بهادار از طریق تدوین 
الزامات گزارشگری مالی 

حوزه  در  تخلفات  وقوع  از  پیش گیري  تدابیر الزم جهت  اتخاذ   •
حسابرسان معتمد سازمان و حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران 

در این حوزه
• نظارت بر حسن اجراي قانون و مقررات مربوط در حوزه حسابرسان 

معتمد سازمان
•  اعالم آن دسته از تخلفات در حوزه فعالیت حسابرسان معتمد كه 

با توجه به اهداف تعیین شده، برنامه ها و مسئولیت های این اداره به 
شرح زیر می باشد:

1- پذیرش مؤسسات حسابرسی بر اساس مقررات و حصول اطمینان 
از احراز شرایط تعیین شده در دستورالعمل

 وظایف قانونی

برنامه ها و مسؤولیت            ها

•

•

اعالم آن ها طبق قانون بر عهده سازمان است 
• همکاري و هماهنگي با مراجع حسابداري و حسابرسی به  ویژه 
مراجع تدوین استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و سایر نهادهاي 
سیاست گذاري و نظارتي در حوزه حسابرسان معتمد سازمان و امور 

حسابداری و گزارشگری مالی
• پیشنهاد آیین نامه ها، دستور العمل  ها و مقررات الزم براي اجراي 

قانون در حوزه وظایف مرتبط

2- بررسی و نظارت بر عملکرد مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان 
در چارچوب مقررات مربوط

3- استقرار و توسعۀ سامانه الکترونیکی دریافت، بروزرسانی و كنترل 
اطالعات مؤسسات حسابرسی معتمد و تکمیل بانک جامع اطالعاتی 
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مؤسسات حسابرسی معتمد و الکترونیکی كردن دریافت اطالعات از 
حسابرسان  

4- ارائه راهنمایی و توصیه های ضروری به مؤسسات حسابرسی 
معتمد سازمان درخصوص بکارگیری استانداردها و الزامات حسابداری 

و حسابرسی
5- انجام هماهنگی جهت  تشکیل جلسات  تصمیم گیری درمورد 
مؤسسات  حسابرسی معتمد سازمان، تنظیم صورتجلسات و پی گیری 

اجرای تصمیمات
رعایت  عدم  موارد  خصوص  در  نظارتی  گزارش های  تهیه   -6
استانداردهای حسابرسی و مقررات بازار اوراق بهادار توسط مؤسسات 

حسابرسی معتمد سازمان و ارائه آن به مراجع ذیصالح
7- دریافت و بررسی گزارش های دریافتی از سایر واحدهای ذیربط در 

سازمان و خارج از سازمان، در خصوص عملکرد مؤسسات حسابرسی 
معتمد سازمان جهت ارائه به مراجع ذیصالح

شفافیت  ارتقای  جهت  در  مالی  گزارشگری  الزامات  تدوین   -8
اطالعاتی بازار سرمایه 

9- ارتباط، هماهنگی و همکاری با مراجع حسابداری و حسابرسی
10- پشتیبانی از »كمیته  پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی 

معتمد سازمان بورس«
كمیته های  و  آموزش«  و  استانداردها  »كمیته   از  پشتیبانی   -11

تخصصی حسابداری و حسابرسی كه در سازمان تشکیل می شود
12- پیشنهاد آیین نامه ها، دستور العمل  ها و مقررات الزم براي اجراي 

قانون در حوزه وظایف اداره

حوزه فعالیت

امور گزارشگری مالیپذیرش و نظارت بر حسابرسان معتمد

نظارت بر رعایت الزامات مقرر در دستورالعمل

نظارت بر کیفیت گزارش  ها ی صادره

تدوین صورتهای مالی نمونه

تدوین ضوابط گزارشگری

XBRL

IFRS
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اطالعات دریافتی از مؤسسات در مقاطع 
6 ماهه از طریق سامانه کدال

اطالعات مبنای نظارت بر مؤسسات 
حسابرسی

اطالعات دریافتی از جامعه حسابداران 
رسمی

مؤسسات  توسط  صادره  گزارش های 
حسابرسی و اطالعات  تکمیلی

بررسی مدارک و مستندات، پیگیری رفع نواقص و بررسی احراز شرایط مقرر در 
دستورالعمل

انتخاب 4 گزارش حسابرسی امضا شده  و  به کمیته و دریافت و بررسی  ارجاع 
شرکای مؤسسه

حضور شرکای مؤسسه در جلسه کمیته و طرح موارد یا ایردات مشاهده شده در 
گزارش    ها 

عدم  اهمیت:  با  ایرادات  وجود 
پذیرش مؤسسه و ارجاع گزارش ها 

به جامعه حسابداران رسمی

پذیرش مؤسسه حسابرسی و درج 
در فهرست مؤسسات معتمد

منابع اطالعاتی نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان

فرایند بررسی درخواستهای پذیرش مؤسسات حسابرسی

•

•
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نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد  •

کسب حد نصاب کنترل وضعیت )700( و 
کنترل کیفیت کار )600(

نظارت بر رعایت الزامات 
مقرر در دستورالعمل

نظارت بر کیفیت 
گزارش  ها ی صادره

نظارت بر مؤسسات 
حسابرسی معتمد

عدم کسب بیش از 25 درصد درآمد از 
یک گروه صاحبکار

عدم ارائه خدمات همزمان غیرمجاز با 
حسابرسی

حفظ ترکیب کارکنان حرفه ای )سقف 40 
درصد برای کارکنان با سابقه کمتر از 2 

سال(، تطابق رده های حرفه ای و سایر مواد 
دستورالعمل
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معیارهای انتخاب گزارش های حسابرسی جهت بررسی 

فرایند بررسی گزارش های صادره توسط مؤسسات حسابرسی

•

•

نظارت بر ناشران/ بازار اولیه

نظارت بر کارگزاران/ نهادهای مالی

حقوقی و انتظامی

شکایت های دریافتی 

باال بودن ارزش بازار شرکت

مؤسساتی که تا کنون گزارش آن ها بررسی نشده

تغییر مکرر حسابرس

مؤسساتی که هیچ شرکت بورسی  تحت رسیدگی 
ندارند

گزارش های ارسالی از 
واحدهای نظارتی سازمان 

معیار انتخاب 
گزارش های حسابرسی 

جهت بررسی

معیارهای تعیین شده 
توسط  کمیته 

بررسی اولیه توسط 
واحدهای نظارتی

تذکر با درج در پرونده  
اخطار با درج در پرونده 

عدم امکان تصدی سمت 
شریک  

بررسی گزارش 
درکمیته فرعی

تصمیم گیری نهایی و صدور رای انضباطی شرکا و  
مدیران سازمان حسابرس و مؤسسه 

بررسی گزارش 
درکمیته پذیرش و 
نظارت بر مؤسسات

بررسی گزارش 
درکمیته پذیرش و 
نظارت بر مؤسسات

مختومه شدن گزارش

درخواست توضیحات 
از مؤسسه حسابرسی 
جهت ارائه مستندات

بررسی گزارش توسط 
گروه کارشناسی و دریافت 

اطالعات تکمیلی

ارائه توضیحات 
حضوری در کمیته در 
صورت تمایل حسابرس
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اهم امور انجام شده در حوزه گزارشگری مالی •
امور گزارشگری مالی

تدوین ضوابط مقررات راهبری شرکتی و کنترل  داخلیصورت های مالی نمونه و ضوابط گزارشگری ابالغ شده

• ثبت های حسابداری و گزارشگری سهام خزانه 
• صورت های مالی نمونه تلفیقی گروه و شركت اصلی و صورت های مالی جداگانه 

در  فروش  تعهدی  موقعیت  اتخاذ  به  مربوط  سهام  آتی  قرارداد  حسابداری  ثبت های   •
صندوق های سرمایه گذاری 

• نحوه حسابداری مرتبط با انتشار اوراق مشاركت، اجاره و مرابحه به كسر
• نحوه حسابداری مرتبط با انتشار اوراق مشاركت، اجاره و مرابحه به صرف 

• نحوه گزارش محاسبه سود قطعی طرح اوراق مشاركت
• صورت های مالی نمونه طرح اوراق مشاركت

• ثبت های حسابداری قراردادهای سلف موازی و گواهی سپرده كاالیی
•  ثبت حسابداری و گزارشگری رویدادهای مالی سبد اختصاصی

• ثبت های حسابداری اوراق اختیار معامله سهام
• حسابداری فروش و خرید اوراق اختیار فروش تبعی در دفاتر صندوق های سرمایه گذاری و خریدار

• صورت های مالی نمونه بانک
• صورت های مالی نمونه صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان

• صورت های مالی نمونه شركت های بیمه
• گزارش نمونه فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی

• ثبت های حسابداری سپرده سرمایه گذاری ممتاز در بانک مسکن و اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مسکن تحصیل شده از محل آن در صندوق های سرمایه گذاری

در  فروش  تعهدی  موقعیت  اتخاذ  به  مربوط  سهام  آتی  قرارداد  حسابداری  ثبت های   •
صندوق های سرمایه گذاری

• صورت های مالی نمونه شركت های ساختمانی )ساخت امالک(
• صورت های مالی نمونه شركت های مشاور سرمایه گذاری

• صورت های مالی نمونه شركت های كارگزاری
• ترجمه انگلیسی صورت های مالی نمونه جداگانه

دستورالعمل  نویس  پیش  تدوین   •
راهبری شركتی 

كنترل های  دستورالعمل  تصویب   •
داخلی  ناشران پذیرفته شده در بوس 

اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 
• تصویب منشور حسابرسی داخلی 
• تصویب منشور كمیته حسابرسی 

• چک لیست رعایت مقررات سازمان 
بورس و اوراق بهادار: كنترل های داخلی 

حاكم بر گزارشگری مالی 
• بررسی پرسشنامه رتبه بندی راهبری 

شركتی
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ابالغیه الزام شرکت ها به رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( در 
تهیه صورت های مالی •

امور گزارشگری مالی

امور انجام شده مربوط به زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 
)xbrl(

امور انجام شده مربوط به استانداردهای بین المللی 
)IFRS( گزارشگری مالی

•  ساخت مدل دیتای صنعت ساختمانی
• ساخت فایل عناصر صنعت بیمه

•  ساخت مدل دیتای صنعت لیزینگ
• ساخت مدل دیتای صنعت بانک 

• ساخت مدل دیتای صنعت سرمایه گذاری
• ساخت مدل دیتای صنایع تولیدی و خدماتی 

• تشکیل كمیته راهبری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
• تشکیل كارگروه فنی تخصصی   

• تشکیل كارگروه  آموزش   
• تشکیل كارگروه ارزش منصفانه    
ifrs.seo.ir  بهره برداری از  سامانه •

• الزامی نمودن ارئه صورت های مالی مبتنی بر IFRS برای یانک ها، بیمه  ها 
و شركت هایی كه سرمایه ثبت شده آن ها بیش از 10.000 میلیارد ریال باشد. 

)IFRS1( 1 ترجمه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی •
• مقایسه استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی از لحاظ اندازه گیری

• پیشنهاد مواد قانونی الزم در خصوص اجرای IFRS و جایگزینی آن با 
استانداردهای ملی

و  سرمایه  بازار  توسعه  و  اطالعاتی  شفافیت  افزایش  راستای  در 
ارتقای جایگاه بین المللی بازار سرمایه كشور به استناد مصوبه مجمع 
عمومی سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی )IFRS( در تهیه صورت های مالی، هیأت مدیره 
مصادیق   1395/08/18 تاریخ  در  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
شركت ها و مؤسساتی كه ملزم به رعایت این استانداردها می باشند به 

شرح زیر مشخص نمود: 
1- كلیه بانک ها، مؤسسات اعتباری و شركت های بیمه ثبت شده 

تاریخ  از  آنها  مالی  دوره  كه  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  نزد 
ارائه  و  تهیه  به  ملزم  آن شروع می شود،  از  بعد  و   1395/01/01
دو مجموعه صورت های مالی ساالنه، بر اساس )1( استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی )حسابرسی شده( و )2( استانداردهای 

حسابداری ایران )حسابرسی شده( هستند.
2- كلیه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 
فرابورس ایران كه دوره مالی آنها از تاریخ 1395/01/01 و بعد از آن 
شروع می شود و سرمایه ثبت شده آنها 000ر10 میلیارد ریال و بیشتر 
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از آن است، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت های مالی ساالنه، 
بر اساس )1( استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )حسابرسی 
شده( و )2( استانداردهای حسابداری ایران )حسابرسی شده( هستند.

المللی  بین  استانداردهای  اساس  بر  مالی  های  صورت  تهیه   -3

یکي از عناصر بااهمیت در ارزیابي هاي اقتصادي، ریسک اطالعات است 
كه با كیفیت اطالعات و گزارش هاي مالي مرتبط است. صورت های 
مالی به عنوان مهم ترین منبع اطالعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و 
وضعیت مالی و جریان هاي نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است 
و به همین دلیل مبانی تهیه صورت های مالی از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است. همچنان كه بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن 
در حركت هستند، اختالفات بین دو مجموعه استانداردهای ملی و 
بین المللی به موضوعی بااهمیت تر و از منظر سرمایه گذاران و سایر 
استفاده كنندگان اطالعات )كه با انبوهی از تفاوت ها مواجه می شوند(، 
به امری غامض تبدیل می شود. رشد تجارت بین المللی و جریان های 
سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به 
تمایل به هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در میان كشورها 
شده است. از این رو نیازمند استانداردهای حسابدارِی پایدار، جامع و 
مبتنی بر اصولی روشن در ارتباط با واقعیات اقتصادی هستیم كه 
به اندازه كافی همسان بوده تا در جهان یکپارچه امروز، استفاده از 
آن ها و مفهموم بودنشان برای همگان فراهم باشد. همسان سازی 
استانداردهای بین المللی در اقتصاد جهانی ضروری است. حداقل از 
از  دارد كه داشتن مجموعه واحدی  توافق وجود  این  جنبه نظری 
استانداردهای با كیفیت باال، منافع سرمایه گذاران را تأمین می كند و 

گزارشگری مالی برای سایر شركت ها در سال مالی 1395 اختیاری 
است و شركت هایی كه در سال های آتی )سال های 1396 و پس از 
آن( ملزم به تهیه صورت-های مالی طبق استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی خواهند شد، متعاقبا اعالم خواهد شد.

هزینه های دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان را كاهش 
می دهد. در یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود مجموعه  واحدی 
از استانداردها آشکار است؛ زیرا كه این مجموعه واحد، مقایسه پذیری 
و درک گزارشگری مالی را بهبود می بخشد. حسابداری زبانی مشترک 
است و جهانی سازی فعالیت های مالی به طور فزاینده ای نیازمند استفاده 
از این زبان مشترک است. استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
)IFRS(، همان زبان مشترک برای جهانی سازی فعالیت های مالی 
است. ضمن این كه همسان سازی بین المللی بر راهبری شركت ها، 
حسابرسی، استانداردهای اخالقی و ساز و كارهای نظارتی نیز تأثیر 
برای  را  زیر  مزایای  می توان  به طور خالصه  این رو  از  است.  گذار 
پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )IFRS(، برشمرد:

مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  شفافیت:  افزایش   •
)IFRS(، باعث افزایش قابلیت مقایسه و كیفیت صورت های مالی 
می شوند و به سرمایه گذاران و سایر مشاركت كنندگان بازار در اتخاذ 

تصمیمات آگاهانه اقتصادی كمک می كنند.
مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  پاسخگویی:  تقویت   •
و  اطالعات  دارندگان  بین  اطالعاتی  كاهش شکاف  با   ،)IFRS(
استانداردهای  پاسخگویی می شوند.  تقویت  سرمایه گذاران، موجب 
مذكور، به عنوان منبع اطالعات قابل مقایسه جهانی، برای قانونگذاران 

• استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( چیست؟
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وضعیت به کارگیری استانداردهای بین المللی در بورس های جهان •

نیز اهمیت ویژه ای دارند.
• مشاركت در كارایی اقتصاد: استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی )IFRS(، با كمک به سرمایه گذاران درشناسایی فرصت ها و 
تهدیدهای سرمایه  گذاری در سر تا سر جهان، موجب تخصیص بهینه 

منابع می شوند. برای شركت ها نیز، استفاده از یک زبان حسابداری 
قابل اعتماد، هزینه سرمایه و هزینه  های گزارشگری بین المللی را 

كاهش می دهد.

برنامه زمانی برای استفاده 
از IFRS دارد.

%46

استفاده از IFRS مجاز 
است.
%10

استفاده از IFRS مجاز 
نیست.

%4
سایت IASPLUS بر اساس آمار فدراسیون جهانی بورس ها

 IFRS استفاده از
الزامی است.

%40

XBRL چیست؟ •
داده های اینترنتی و جریان های اطالعاتی فاقد معانی یکسان جهانی 
هستند. بر این اساس، این اطالعات به راحتی قابل فهم، تجزیه و 
تحلیل و ترجمه توسط استفاده كنندگان نیستند. بدین منظور و در 

جهت استانداردسازی داده ها، زبان  XML طراحی شده كه از آن به 
عنوان یک انقالب در انتقال داده ها و همچنین شناسایی اطالعات 
در اینترنت یاد می شود. این زبان توسط بیشتر شركت های تولیدكننده 
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XBRL  ویژگي هاي •
آنچه که در مورد XBRL درست است:

یک فرمت استاندارد بر مبنای  XML جهت گزارشگری مالی است.

تسهیل کننده جستجو در اطالعات است.

گسترش پذیر است و استفاده کنندگان توانایی تغییر در قابلیت  های آن را دارند.

XBRL  قابلیت انتقال داده های مالی بین مراکز و پایگاه های داده مختلف را دارد.

آنچه در مورد XBRL نادرست است:

XBRL در پی تغییر استانداردهای حسابداری و یا ایجاد استانداردهای جدید حسابداری نیست.

XBRL درصدد ایجاد چارت حساب ها نیست.

XBRL درصدد ترجمه استانداردهای حسابداری نیست.

XBRL یک استاندارد با مالکیت خصوصی نیست )قابلیت استفاده عمومی دارد(

پشتیبانی شده و دارای كاربردهای فراوانی در حوزه های علوم، هنر و 
 ، XML به عنوان یکی از اعضای خانواده XBRL .تجارت است
تبدیل به ابزاری جهت مبادله استاندارد اطالعات مالی و تجاری  بین 

مؤسسات تجاری در دنیای اینترنت شده است.
از  بخش  هر  آن  طریق  از  كه  است  فرایندی  واقع  در   XBRL
و  كد  باشد،  آن  مبادله  صدد  در  تجاری  واحد  كه  مالی  اطالعات 
واژه نامه های  از  استفاده  با  كدگذاری  این  می شود.  برچسب گذاري 
استاندارد صورت می گیرد. عالوه بر اطالعات كمی، اطالعات غیر 
كمی )اطالعات توصیفی( نیز می توانند دارای برچسب شوند. در حال 
حاضر، واژه نامه های متعددی، برای نیازهای خاص، مانند صورت های 

مالی اساسی، گزارش های حسابداری مدیریت، دفاتر كل، اظهارنامه 
برنامه های  و  بورسی  شركت های  خاص  گزارش های  مالیاتی، 
حسابرسی وجود دارد. استانداردسازی اطالعات باعث انتقال مفاهیم و 
معانی دقیق اطالعات مبادله شده به استفاده كنندگان از آن اطالعات 

می شود.
از جمله منافع و مزایا این روش می توان به كارایی و اثربخشی  فرایند 
گزارشگری، امکان جستجو در داده ها صرف نظر از نوع قالب بندي 
و تکنولوژی به كار رفته برای گردآوری داده ها، دسترسی سریع و 
مطمئن به داده ها و دسترسی آنی به مدارک الکترونیکی از جمله 

صورت های مالی اشاره كرد.
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