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 هاي ماليگزارش نسبت به صورت

 مقدمه
 

و  1399اسفندماه  30شامل صورت وضعیت مالي به تاریخ )سهامی خاص(  ی فرایند بوشهرآبز های مالي شرکتصورت -1

های نقدی شرکت برای سال مالي منتهي به حقوق مالکانه و جریان تغییرات درسود و زیان جامع، زیان،  و های سودصورت

 ، توسط این مؤسسه، حسابرسي شده است.29  تا 1های توضیحي راه با یادداشتتاریخ مزبور، هم
 

 هاي مالي ت مدیره در قبال صورتمسئولیت هیأ
 

 است. این مسئولیت شاملت مدیره شرکت أبا هییاد شده طبق استانداردهای حسابداری، های مالي صورتتهیه مسئولیت  -2

ها، عاری از تحریف صورتاین ای که های مالي است به گونهبه تهیه صورتهای داخلي مربوط طراحي، اعمال و حفظ کنترل

 با اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.
 

 مسئولیت حسابرس و بازرس قانوني
 

های مالي یاد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهای مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت -3

             اردهای مزبور ایجاب مي کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسي را حسابرسي است. استاند

 های مالي، اطمینان معقول کسب شود.ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتبه گونه

های مبالغ و دیگر اطالعات افشا شده درصورت یههایي برای کسب شواهد حسابرسي در بارحسابرسي شامل اجرای روش

 های حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابي خطرهای تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یامالي است. انتخاب روش

الي های مهای داخلي مربوط به تهیه و ارایه صورتهای مالي، بستگي دارد. برای ارزیابي این خطرها،کنترلاشتباه درصورت

های داخلي بخشي کنترل های حسابرسي مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربه منظور طراحي روش

های حسابداری استفاده شده و معقول واحد تجاری، بررسي مي شود. حسابرسي همچنین شامل ارزیابي مناسب بودن رویه

 های مالي است.دیره و نیز ارزیابي کلیت ارایه صورتبودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت م

های مالي، کافي و نسبت به صورت مشروط این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، برای اظهارنظر

 مناسب است.

قانون  همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصالحیه

 تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد الزم را به مجمع عمومي عادی صاحبان سهام گزارش کند.
 

 مباني اظهار نظر مشروط 
 

 

 یهاسال مطالبات راکد و منقول از الیر میلیارد 3/2 بالغ بر ي،مال یهاصورت 15 شماره يحیتوض ادداشتی به شرح -4

است. در چنین شرایطي،  تبیین نشده چگونگي وصول مطالبات مورد بحث ویده الوصول قلمداد نگردمشکوک گذشته

، که در صورت دستیابي به اطالعات در این ارتباط الزمکاهش ارزش هرگونه تعدیالت ناشي از احتساب مالي تعیین آثار 

 های مالي مورد گزارش ضرورت مي یافت، برای این مؤسسه میسر نگردیده است.صورت تکمیلي بر



  
 

 

 

  ادامه  - گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني

 (خاص)سهامي  آبزي فرایند بوشهرشركت 

 

 

 قطعي و تسویه شده 1396های مالي، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال صورت 23به شرح یادداشت توضیحي شماره  -5

،  رغم سود ابرازیعلي مالي مورد گزارش سالو به دلیل زیان ابرازی  1398 و 1397های است. از بابت مالیات عملکرد سال

)با احتساب  1397ات و عوارض بر ارزش افزوده مطالبه شده تا پایان سال میلیارد ریال  مالی 4/3همچنین از بابت بالغ بر و

عمل آمده نسبت بهضمن اعتراض  های مالي،صورت 22-3منعکس در یادداشت توضیحي شماره ، میلیارد ریال جرایم( 9/2

 . ها منظور نگردیده استای در حساب، ذخیرهبه مالیات مطالبه شده

، تعیین میزان های یاد شده در باالسال ي شرکت درمالیاتتعهدات تشخیص  نحوه و همچنین با توجه به مراتب گفته شده

 مي باشد.سازمان امور مالیاتي مالیاتي شرکت، مستلزم دستیابي به آرای نهایي  بدهيقطعي 

 

  مشروط اظهار نظر
 

وضعیت مالي شرکت  باال، لي یادشده درهای ماصورت، 5و  4های بندد مندرج در رابه استثنای آثار مو به نظر این مؤسسه، -6

برای سال مالي آن را ی نقد هایجریانو  عملکرد مالي و 1399اسفند ماه  30  تاریخ در (خاص)سهامی  آبزی فرایند بوشهر

 مي دهد. های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشانتمام جنبه منتهي به تاریخ مزبور، از

 

 مورد سایر الزامات قانوني و مقرراتيگزارش در 

 گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانوني
 

 شرح زیر است: موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به -7
 

 ."موریت مدیرانأمدت مانقضای " موضوعقانون تجارت،  اصالحیه 109 ماده مفاد -1-7
  
 ."عضو هیأت مدیرهنماینده توسط شخص حقوقی یک نفر معرفی " موضوعقانون تجارت،  اصالحیه 110 ماده مفاد -2-7

 

 ."ها و آگهی آنثبت شرکت حدود اختیارات مدیرعامل به مرجع " موضوعاصالحیه قانون تجارت،  128مفاد ماده  -3-7
 

صاحبان  1399ماه مرداد 5مورخ ف مقرر در مجمع عمومي عادی ساالنه های شرکت جهت انجام تکالیگیریپي -4-7

به  "های ثابتکوبي دارایيپالک"همچنین موضوع و این گزارش  10 و 5 ،4 هایدر بندموارد گفته شده  سهام، در

 نتیجه نهایي نرسیده است.

 

    اصالحیه  129 معامالت مشمول مادهعنوان کلیه  های مالي، بهصورت 27 در یادداشت توضیحي شماره مندرجمعامالت  -8

قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطالع این مؤسسه رسیده، مورد بررسي 

خصوص کسب مجوز از هیأت مدیره  قانوني یاد شده در ماده گرفته است. معامالت مذکور با رعایت تشریفات مقرر در قرار

نظر این مؤسسه، به شواهدی حاکي از اینکه معامالت لیکن  ،است پذیرفتهنگیری صورت دیر ذینفع در رأیعدم شرکت م و

 .مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است

 

یه قانون تجارت، که به منظور تقدیم اصالح 232فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده ی هگزارش هیأت مدیره در بار -9

های به مجمع عمومي عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي

انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک 

 از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.ارایه شده 
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  ادامه  - گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني

 (خاص)سهامي  آبزي فرایند بوشهرشركت 

 

 

 حسابرس يو مقررات يقانون يها تیمسئول ریگزارش در مورد سا
 

 

دستورالعمل اجرایي قانون مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین 33ماده مفاد در اجرای  -10

ربط و استانداردهای حسابرسي، های ابالغي مرجع ذیلیستب چکهای اجرایي مرتبط، در چارچوها و دستورالعملنامه

عدم به استثنای های انجام شده، رسیدگي یو در محدودهتوسط این مؤسسه مورد ارزیابي قرار گرفته است. در این ارتباط 

 شناسایي هایارهشم درج مربوطه، اطالعاتي هایپایگاه از هویتيشناسایي اولیه و کامل ارباب رجوع، استعالم مدارک 

 مدارک نگهداری و مشکوک معامالت و عملیات دهيگزارش و کشف جهت اتکا قابل هایرویه تدوین ها،معتبر در تمام فرم

ی حاکي از با اهمیت دیگر نظر این مؤسسه، به موارد، کارکنان به مزبور قانون مفاد ابالغ و رجوع ارباب شناسایي سوابق

 ، جلب نگردیده است. یاد شده قوانین و مقرراتعدم رعایت 
 

  قانوني مستقل و بازرسحسابرس    

 رسمی( ان)حسابدارؤسسه حسابرسي دش وهمکاران م                                     1400 ماه خرداد 10:  تاریخ

              عرب زاده    نیدحسیس                        سعید ربیعي 

    800528عضویت:  شماره        901791شماره عضویت:  
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