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 01كوي نارنج به شماره ثبت شهرك  انمؤسسه مالك
 

هتاي تاتاري هتا   مالكتت اداره ثبت  شترك  10ن شهرك كوي نارنج به شماره ثبت  اترازنامه مؤسسه مالك

ي ستا  ملكرد جاري   عمرانت  بتراهاي بودجه   عصورت ،1991 ماهاسفند 29در تاريخ آباد شهرستان عباس

نت  متورد بررست  ايناا ،پتوست  9 ال  1هاي توضتح  شماره ، همراه با يادداش مال  منته  به تاريخ مزبور

اظهتار نرتر نستب  بته هاي متال  بتا هتتات متديره   مستئولت  ايناانت  قرار گرفته اس . مسئولت  صورت

ده   نتز گزارش موارد عدم رعاي  الزامات قتانون  مرترر هاي مال  مزبور بر اساس حسابرس  اناام شصورت

 .باشدم    قوانتن مربوطه مؤسسه مصوبات ماامع عموم  ،در مفاد اساسنامه

كنتد اردهاي مزبور ايااب مت ستاندا ،هاي حسابرس  اناام شده اس دبررس  ايناان  بر اساس استاندار  -1

از نبتود تحريفت  بتا اهمتت  در   اجترا  كنتد كته  ريتزي، حسابرس  را چنتان برنامتهقانون  كه بازرس

اي به شتواهد   ل رستدگ  نمونهجمله شام ز، اطمتنان  معرو  به دس  آيد. حسابرس  اهاي مال صورت

همچنتتن شتامل ارزيتاب  هاي مال  اس . حسابرست  ه مبالغ   اطالعات مندرج در صورتمدارك پشتوان

مديره   ارزياب    برآ ردهاي عمده به عمل آمده توسط هتات  هاي حسابداري استفاده شدهاصو    ر يه

  معرتو  بتراي كه حسابرس  اناتام شتده مبنتايم ايناان  اعتراد دار هاي مال  اس .كلت  ارائه صورت

 كند.اظهار نرر فراهم م 

  مورد بررس  ايناانهاي آن توس   پ 1991 سا موسسه در ره اسناد مال  فرس    د     تعداد يک صد -2

 همتت  جل  نشد.اغتر قابل قبو    با رد قرار گرف    به موا

مورد  10 به استثناي ،سسهؤهاي احتمال  با اعضاي مرفع مغايرتق حساب   تتطبدر سا  مورد گزارش  -9

تكلتف تعتتن كنون به داليل مختلف نسب  به مورد كه تا 10  مشخص اس  كه آدرس مالكان آن نا

متلتون ريا  اس .  6000اناام شده اس . ماموع بده  اين گر ه بالغ بر  د،انبده  خود اقدام نكرده

 باشد.راي ايناان  متسر نم بباره آثار ناش  از تعديالت احتمال  در مانده بده  آنان  در اظهار نرر

همچنتتن مفاصاحستاب بتا ستازمان امتور  ،در سا  مورد گزارش، مفاصا حساب با سازمان تامتن اجتماع  -1

بتنت  شتده است ، نتز پتش 91درياف    ذختره الزم براي پرداخ  حق بتمه اسفند  1999تا سا    مالتات

 بتن  نشده اس .ذختره الزم پتش ، مالتات تكلتف مواردي از پرداخ  رد مولكن در 



د ها منرور نشده اس . اقتالم موجتومحاسبه   به حساب ،ارزش موجودي انبار در پايان سا  مورد گزارش -5

در بختش آب   بتر ، موجتود در انبتار در انبار ازجمله رنگ براي استخر، مواد شوينده، اقتالم مصترف  

هتاي جتاري ستا  شود، هزينه رد م متلتون ريا  برآ 250 بتش ازاير موارد كه ارزش آن   س فضاي سبز

 دهد.الذكر متورم نشان م را در سرفصل هاي فو  1991

هتاي  اقتع در پتالد، دفتتر، ستالن اجتماعتات،   ستاير سسه از جملته ستاحتمانهاي غتر منرو  مؤداراي  -6

ثبت  نشتده است . بنتا بتر ايتن  هتاي مؤسسته در دفتاتر تتن ارزش نشده   به عنوان دارايت تاستسات تع

 هاي مال  منرور نشده اس . نتز در صورت اي استهالك اين موردههزينه

به طور كامل اناام نشده اس . از سه پر ده عمران  مصوب، ديوار  1991صوب در سا  اقدامات عمران  م -7

تا زمان تهته سازي ساختمان نگهبان  رصد اناام شده اس ، لكن براي بازد 55كامل   بر  طور شرق  به 

ن هاي مال  بته عنتواريا ، كه در صورت 505،951،600لغ گزارش اقدام  اناام نشده اس . الزم اس  مب

ذختتره بازستازي ستاختمان  حستابشده است ، بته داده نشان   " 1991مازاد بودجه عمران  در سا   "

 نگهبان    تكمتل پر ده بر  منرور شود.

هاي مال  صورتاين گزارش،  7تا  9 هاي هاي احتمال  ناش  از بندبه استثناي آثار تعديل، به نرر ايناان  -5

هتاي بتا اهمتت  طبتق از تمتام جنبته  1991ماه استفند 29 خ ضعت  متال  مؤسسته را در تتاري ،موسسه

براي استحضتار مامتع محتترم را ات زير تتوضحدهد. ي حسابداري به نحو مطلوب نشان م استانداردها

 :دانمضر ري م 

   ثب  صورت جلسه مامع عموم    همچنتن صورت جلسه هتئ  مديره در خصوص معرف

دار فعل    امضاي هاي مؤسسه با اطالع خزانه  چک صاحبان امضاهاي مااز اناام نشده اس 

 دار سابق صادر شده اس .خزانه

  زات   تبراي نگهداري ابزار   تاه  مناسب اكنون كه محلداري مناسب  ندارد. ستستم انبار مؤسسه

شده اس ، الزم اس  موضوع در دستور كار هتئ  محتترم همچنتن مواد    سايل مصرف  ايااد 

 . اقالم انبار ايااد شود كنتر  نتز برايستستم انبارداري  گترد   مديره قرار

  900حتد د هتا قلتم   بته ارزش دفتتري هاي ثاب  مؤسسه شتامل ده، داراي 1991 در پايان سا 

لكتن امتوا   ،ها در ستستم مال  به درست  اناام شده است باشد. ثب  اين داراي متلتون ريا  م 

يده   بته ستادگ  ده، در بستاري موارد تحويل گترنده آن ثب  نگردمذكور فاقد برچس  اموا  بو

 د.نباشقابل شناساي  نم 



متورد كه براي ترديم به مامع عمتوم  تهتته شتده است    1995 بودجه پتشنهادي هتات مديره براي سا  -9

  نگرديتد، ل قبو    بتا اهمتتت  جلتب، توجه ايناان  به موارد غتر قا. در اقالم هزينهبررس  قرار گرف 

ديركترد   ستود حاصتل از  خستارت هتايهاي موسسته از جملته درآمتد ستاير ،لكن در منابع درآمدي

 اس . نشده منرور ي كوتاه مدت گذارسرمايه

منرور ترديم به مامع عموم  عادي به اره فعالت     ضع عموم  مؤسسه كه بگزارش هتات مديره در -10

هاي اناام شده نرر . با توجه به رستدگ اان  قرار گرف   اينسالتانه مالكان تنرتم گرديده، مورد بررس

اان  به موارد با اهمتت  كه حاك  از مغايرت اطالعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد   مدارك اين

 ارائه شده از جان  هتات مديره باشد جل  نشده اس .

محترم مديره، اعضاي محترم موسسه،  هاي صمتمانه هتات  همكاري داند از خدماتدر پايان الزم م  -11

ها ان  در بررس  اسناد   رفع مغايرتمدير محترم مال ، مدير داخل  شهرك كه نهاي  همكاري را با اينا

 قدردان  نمايد. د،به عمل آ ردن
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