کمیسیون برنامه و بودجه
کمیته بودجه و نظارت
فرم شماره یک .گروه بندی واحدهای اجرایی مناطق،ستاد،سازمانها،شرکتها و موسسات وابسته برای حسابرسی سال1396
نام گروه

واحدهای اجرائی مناطق و
ستاد

الف
منطقه 1
منطقه 4
منطقه 8
منطقه13
منطقه 14

ب
منطقه 2
منطقه 6
منطقه 11
منطقه 16
منطقه 19

ج
منطقه 3
منطقه 7
منطقه 12
منطقه 15
منطقه 20

د
منطقه 5
منطقه 9
منطقه 10
منطقه 17
منطقه 18

ه
منطقه 22
منطقه 21
اداره کل امور مالی (ستاد)*
انبار گردانی شهرداری مرکز
معاونت فنی و عمرانی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی
شورای اسالمی شهر تهران
اداره راهنمائی و رانندگی
شهر تهران
اداره کل رفاه،تعاون و خدمات
اجتماعی
* موسسه منتخب می بایست عالوه بر حسابرسی ساالنه ،نسبت به تفریغ بودجه و تدوین گزارش تلفیق صورتهای مالی سال  1396نیز اقدام نماید و پیش بینی هزینه این خدمات در برآورد قیمت ضروری
است.
نام گروه

واحدهای اجرائی سازمانها و
شرکت ها

خدمات شهری

حمل و نقل و ترافیک

عمران و شهرسازی

اجتماعی و فرهنگی

اداری،مالی

سازمان آتش نشانی

سازمان پایانه ها و پارکسوارها

سازمان مشاور فنی و مهندسی

سازمان ورزش

سازمان امالک

سازمان پارکها و فضای سبز

سازمان حمل و نقل و ترافیک

سازمان عمرانی مناطق

سازمان رفاه وخدمات اجتماعی

سازمان سرمایه گذاری

سازمان مدیریت پسماند

سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی

سازمان مهندسی و عمران

سازمان فرهنگی و هنری و
موسسات وابسته

سازمان بازنشستگی

سازمان میادین میوه و تره بار
سازمان بهشت زهرا(س)
سازمان زیباسازی
ساماندهی صنایع و مشاغل
شهربان و حریم بان

بهره برداری مترو
راه آهن شهری تهران
کنترل کیفیت هوا
مجتمع ایستگاهی مترو
شرکت واحد اتوبوس رانی

سازمان نوسازی
توسعه فضاهای فرهنگی
یادمان سازه
نوسازی عباس آباد
خاکریز آب

کاالی شهروند

همشهری
پیام رسا
شهر سالم
برج میالد

سازمان فناوری اطالعات
سازمان مدیریت بحران
سرمایه گذاری شهر
ارتباطات مشترک شهر
خدمات اداری شهر
نمایشگاه شهر آفتاب
فناوران

بسمه تعالی
شورای اسالمی شهر تهران
فرم شماره دو ؛برآورد بودجه و هزینه حسابرسی از شهرداری،سازمانها،شرکتها و موسسات وابسته
مشخصات واحد مورد حسابرسی
نام واحد سازمانی :

اندازه کار :

سال مالی مورد رسیدگی:
مشخصات موسسه حسابرسی پیشنهاد دهنده قیمت

نام موسسه:

مدیرارشد:

مدیر فنی:
برآورد بودجه و هزینه حسابرسی
عنوان قسمتهای کار

ساعت بودجه سال جاری
مدیر

سرپرست

ارشد

حسابرس

جمع

کمك

عطف به کاربرگ

برنامه ریزی
تهیه یا بروز کردن پرونده دائمی
شناخت سیستم وثبت و ارزیابی کنترلهای داخلی
اجرای آزمون کنترلها(رعایت )
ارزیابی نهائی خطر کنترل
ارزیابی نهائی خطر عدم کشف مانده حسابهاو معامالت
تعیین و انتخاب نمو نه های آزمون محتوا
جمع
آزمون محتوا-نقدو بانك
آزمون محتوا-حسابهاو اسناد دریافتنی
آزمون محتوا -موجودی موادو کاال
آزمون محتوا -پیش پرداختها و سفارشات
آزمون محتوا -داراییهای ثابت
آزمون محتوا-سرمایه گذاریها
آزمون محتوا -حسابهای پرداختنی
آزمون محتوا-مالیات
آزمون محتوا-تسهیالت مالی دریافتی
آزمون محتوا-ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
آزمون محتوا -سرمایه
آزمون محتوا -سود و زیان انباشته
آزمون محتوا -اندوخته ها
آزمون محتوا -فروش/درآمد
آزمون محتوا  -بهای تمام شده فروش /درآمد
آزمون محتوا -هزینه های اداری و فروش
آزمون محتوا -هزینه های مالی
آزمون محتوا -سایر در آمدهاو هزینه ها
سایر
جمع

0

نظارت و کنترل
سایر بررسیهای تكمیلی
تهیه گزارشهای حسابرسی-بازرس
تهیه نامه مدیریت
ساعت ایاب و ذهاب
جمع

0

جمع کل ساعات

0

نرخهای استاندارد
بهای تمام شده ( درصد)
حق الزحمه حسابرسی( درصد)
قیمت پیشنهادی
برای حسابرسی سال مالی  ...............مبلغ .....................................................ریال از سوی موسسه .........................................................به عنوان قیمت پیشنهادی اعالم می گردد.
این موسسه در واحد مورد رسیدگی سابقه فعالیت به عنوان حسابرس منتخب شورای اسالمی شهر تهران را
این موسسه در واحد مورد رسیدگی سابقه فعالیت به عنوان حسابرس منتخب شهرداری تهران را

دارد
دارد

)

ندارد ( سال مالی
ندارد ( سال مالی

این موسسه در واحد مورد رسیدگی در همین سال مالی سابقه فعالیت به عنوان حسابرس منتخب شهرداری تهران(مجمع واحد مذکور) را

)
دارد

ندارد

مدت زمان انجام کار برابر بررسی این موسسه  .......................روز از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد.
مهر و امضاء شرکاء و مدیران موسسه

سایر توضیحات

کمیسیون برنامه و بودجه
کمیته بودجه و نظارت
فرم شماره سه .اعالم قیمت و اولویت حسابرسی واحدهای اجرایی شهرداری تهران در سال 1396
اطالعات موسسه
نام موسسه

نام مدیر

نام گروه

الف

آدرس

شماره تلفن

اولویت ها و اعالم قیمت واحدهای اجرائی مناطق و ستاد
ب

ج

ه

د

اولویت حسابرسی از نظر موسسه
(از  1تا )5

قیمت پیشنهادی
اولویت ها و اعالم قیمت واحدهای اجرائی سازمانها و شرکت ها
نام گروه

خدمات شهری

حمل و نقل و ترافیک

عمران و شهرسازی

اجتماعی و فرهنگی

اداری،مالی

اولویت حسابرسی از نظر موسسه
(از  1تا )5

قیمت پیشنهادی

توضیحات
 -1شایسته است موسسات حسابرسی اولویت های خود را متناسب با سوابق و تجربیات خود انتخاب نمایند.
 -2موسسات حسابرسی در صورتیکه در تمام واحدهای اجرایی یک گروه در دوسال گذشته به عنوان حسابرس منتخب شورا یا شهرداری داشته اند از انتخاب آن گروه خودداری نمایند.
 -3حداقل برای  40درصد گروههای مناطق و ستاد  ،سازمانها و شرکت ها می بایست از سوی موسسه قیمت و اولویت بندی اعالم گردد.
 -4فرم شماره یک برای هر یک از گروهها تکمیل و به عنوان پیوست این فرم ضمیمه و در پاکت اعالم قیمت قرار داده شود.
مهر و امضاء موسسه حسابرسی
تاریخ:

