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 لیاتک

 دامنه کاربرد

 شارايط ماورد   در ، اركاان راهباری  حسب مورد و، اجرايی مديرانبا  توافق خصوص درحسابرس های  مسئولیت ،اين استاندارددر  . 1

 ماديران اجرايای  بر عهاده   هاآنبرقراری ت مسئولی كه شود معینی می های  شرط پیششامل  توافق. اين شود می مطرح حسابرسی كار

، مطارح  كنترل حسابرس اسات حیطه هايی از پذيرش كار كه در  جنبه ،2201استاندارد  باشد. در می ، اركان راهبریحسب مورد ،و

   (1-. )رک: بند تشود می

 تاریخ اجرا

شااود،  و پااا از آن شاروع مای   1401فاروردين   اولماالی كااه دوره ماالی آنهاا از    هاای   صاورت ايان اساتاندارد بارای حسابرساای     .2

 االجراست. الزم

 هدف

توافاق   زيار  ، باه شارح  كار حسابرسی درباره مبانی انجاماست كه  شرايطی تنها درسی ركار حساب ادامهپذيرش يا  ،هدف حسابرس . 3

 :باشد شده

 و ،برقرار باشد حسابرسی كار های شرط پیش الف.

 اركاان راهباری   ،حساب ماورد   ،اجرايای و  انباین حساابرس و مادير    یمشاترك  درکخصوص شرايط كار حسابرسی،  در  ب.

 .حاصل شده باشد

 ریفاتع

 بکار رفته است: نی مشخص شده برای آنزير با مع ، اصطالحهای حسابرسیاستاندارد در . 4

توساط   ماالی هاای   صاورت در تهیاه   قباول چارچوب گزارشگری ماالی قابال    بکارگیری يک –حسابرسیکارهایشرطپیش

بار اسااس آن انجاام    حسابرسی كار كه  2فرض اساسی با اركان راهبری، حسب مورد ،مديران اجرايی و موافقتو  ،ان اجرايیرمدي

 شود. می

 .شود نظر گرفته می در “، اركان راهبریحسب مورد ،ومديران اجرايی ” معادل “مديران اجرايی” اصطالحاز اين پا،  اين استاندارد، در . 5

 

 “(1386شده  يدنظر)تجد كنترل كیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاريخی”، 220. استاندارد حسابرسی 1

 13 بند ،(“1391شده  يدنظر)تجد یحسابرس یطبق استانداردها یحسابرس مستقل و انجام حسابرس یاهداف كل”، 200 یاستاندارد حسابرس. 2
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 تالزاما

 حسابرسیکار های  شرط پیش

 حسابرسی بايد:كار های  شرط پیشبرقرار بودن  اطمینان ازكسب  حسابرس برای . 6

. )رک: را تعیاین كناد   ماالی هاای   صاورت تهیاه  در شاده  بکار گرفتاه  چارچوب گزارشگری مالی  قابل قبول بودن يا نبودن الف.

 (9-تا ت 2-بندهای ت

اذعاان  آن باه  زير اطاالع داشاته و    به شرحاز مسئولیتهای خود كه آنها  ن خصوص كسب كندايدر را مديران اجرايی  أيیدت  ب.

 (20-و ت ،13-تا ت 10-)رک: بندهای ت :دارند

 (14-)رک: بند ت ،چارچوب گزارشگری مالی مربوطمالی طبق های  صورتتهیه  .1

از  یناشا  یات بااهم هاای  ياف عااری از ترر  یمالصورتهای  و ارائه تهیه مربوط به یی داخلها كنترلاعمال و حفظ  ی،طراح .2

 (18-تا ت 15-)رک: بندهای ت ،اشتباه ياتقلب 

 كردن موارد زير برای حسابرس: فراهم .3

 ،مرباوط اسات  تهیه صورتهای مالی كه مديران اجرايی از آن آگاهی دارند و به  یاطالعات تمامامکان دسترسی به  الف.

 ،مرتبط تاطالعاو ساير حسابداری مانند سوابق 

از ماديران اجرايای بارای دساتیابی باه اهاداف حسابرسای        حساابرس  كه ممکن اسات   ديگریاطالعات هرگونه   ب.

 و (19-)رک: بند ت كند، درخواست

به آنها را برای كسب شاواهد   امکان دسترسی نامردود به كاركنانی از واحد تجاری كه حسابرس دسترسی  پ.

 دهد. حسابرسی، ضروری تشخیص می

   حسابرسی قبل از پذیرش کار یحسابرس ودیت در دامنهمحد

 ، مردوديتی را بر دامناه كاار حساابرس   حسابرسی قرارداددر شروط و قیود  با پیشنهاد برخی، اگر مديران اجرايی يا اركان راهبری . 7

 ،شاود  ماالی  ای ها  صاورت باه   نسابت  ویاظهاارنظر  عادم  منجار باه    مرادوديت آن حساابرس   اعتقاد بهبه نروی كه  ترمیل كنند،

باه  ملازم  قاوانین ياا مقاررات     باه موجاب   به جز در مواردی كه ،كار حسابرسی بپذيرديک  عنوان بهرا  ینبايد چنین كارحسابرس 

 .كار باشدآن  پذيرش

 سایر عوامل موثر بر پذیرش کار حسابرسی

صاورت وجاود   در اجرايی مذاكره كند.  انربا مديخصوص  اين در، حسابرس بايد برقرار نباشدحسابرسی كار های  شرط پیشاگر  . 8

اينگوناه   پاذيرش باه  ملزم حسابرس را قوانین يا مقررات كار حسابرسی پیشنهادی را بپذيرد، مگر اينکه  حسابرس نبايد شرايط زير،

 :كارها كند
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، ماالی هاای   صاورت در تهیاه   بکاار گرفتاه شاده    چارچوب گزارشگری مالی كهباشد  بر اين باوردر مواردی كه حسابرس  الف.

 ، يا16در بند  استثنای موارد ذكر شده قبول نیست، به قابل

 .نشده باشد حاصل ب-6توافق مندرج در بند  كه یدر موارد . ب
 شرایط کار حسابرسیمورد  درتوافق به دستیابی 

 (21-)رک: بند ت ق كند.تواف و در صورت لزوم، اركان راهبری اجرايی مديرانبا در خصوص شرايط كار حسابرسی بايد  حسابرس . 9

 (  25-تا ت 22-: )رک: بندهای تشود و شامل موارد زير باشد درجدر قرارداد حسابرسی بايد شرايط مورد توافق كار حسابرسی  . 10

 ، مالیهای  صورتحسابرسی  دامنه هدف و الف.

 حسابرس، های  مسئولیت  ب.

 ،  تجاریواحد های  مسئولیت  پ.

 ومالی، های  صورتبرای تهیه  مربوطمالی زارشگری چارچوب گكردن مشخص   ت.

 .خواهاد شاد  ارائاه   توسط حساابرس  و نوع اظهارنظرهايی كه حسب مورد ها گزارشمورد انتظار  شکل و مرتوایبه  اشاره  ث.

 (22-)رک: بند ت
 تغییر در نوع خدمت حسابرس

 دهاد،  تغییار  تار  پاايین  یناناطمسطح  بابرسی را به كاری كار حسا شود حسابرس درخواست از ،از تکمیل كار حسابرسی پیشاگر  . 11

گوناه توجیاه    حساابرس در ماواردی كاه های      ياا خیار.   توجیه منطقی برای انجام اين كار وجود داردآيا بايد مشخص كند كه  یو

 (30-تتا  26-ت های)رک: بند در نوع خدمت وجود ندارد، نبايد با تغییر آن موافقت كند.  منطقی برای تغییر

 جديد به توافق برسند.قرارداد ، حسابرس و مديران اجرايی بايد در مورد شرايط نوع خدمت صورت تغییر در . 12

 بايد: وی ، را ندهندكار حسابرسی  ادامه اجازهمديران اجرايی و  کندنموافقت  نوع خدمتتغییر  باحسابرس اگر  . 13

 و، گیری كند كنارهكار  آن از باشد، میسر مربوط قوانین يا مقررات طبق كهمواردی  در الف.

باه سااير اشاخاص نظیار اركاان       وضاعیت ايان  ( بارای گازارش   غیر از آنقراردادی يا از  اعمكند كه آيا تعهدی ) مشخص  ب.

مثبات باودن پاساخ ايان ساوال، وضاعیت        و در صاورت  وجود دارد يا خیر مراجع نظارتیيا واحد تجاری مالکان  ،راهبری

 .مذكور را گزارش كند
 مالحظات در پذیرش کاردیگر 

 مالی گزارشگری  مؤثر برالزامات قانونی یا مقرارتی 

الزاماات  باین   ناقضای كند كه آيا ت مشخصبايد حسابرس ، داردوجود گزارشگری مالی  موثر برالزامات قانونی يا مقرراتی  در مواردی كه . 14

، قضادر صاورت وجاود تنا   وجود دارد ياا خیار.    قانونی يا مقرراتیامات الزآن و حسابداری تدوين شده توسط مرجع تدوين استانداردها 

 :  برسدتوافق به در خصوص موارد زير  الزامات مذاكره كند وآن حسابرس بايد با مديران اجرايی در خصوص ماهیت 

 و ،خیر ياكرد مالی رعايت های  صورتاز طريق افشا در را  قانونی يا مقرراتیالزامات توان  اينکه آيا می الف.
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 تعديل كرد يا خیر. مالی راهای  صورت تهیه درچارچوب گزارشگری مالی مربوط توصیف  توان اينکه آيا می  ب.

 7051كناد كاه آياا تعاديل اظهاارنظر طباق اساتاندارد         مشاخص نباشاد، حساابرس باياد     پذير نامکا فوق اگر هی  يک از اقدامات

 (31-)رک: بند ت يا خیر. ضرورت دارد

 قوانین یا مقررات درشده  تجویزرشگری مالی چارچوب گزا

 دلیال ه با  اماا  ،نیسات  قباول قابل  قوانین يا مقررات در شده تجويز چارچوب گزارشگری مالی به اين نتیجه برسد كه حسابرس اگر . 15

،كاار  يط زيرشارا  صورت وجود درحسابرس بايد فقط ، بايد از آن تبعیت شود است شده تجويزقوانین يا مقررات  به موجب هاينک

   :حسابرسی را قبول كند

 ، وشوندمالی های  صورتكننده شدن  گمراهاز مانع مالی های  صورتدر  اطالعات بیشترافشای با  موافقت نمايند ان اجرايیمدير الف.

 :كه باشدشده تصريح حسابرسی  قرارداددر   ب.

تاا   خواهاد باود  كید بار مطلاب خااص    أبند تيک  شامل 7062طبق استاندارد مالی های  صورت نسبت بهگزارش حسابرس  . 1

 و ،كندجلب  اطالعات افشا شده در اين زمینهبه را توجه استفاده كنندگان 

طبق چاارچوب گزارشاگری ماالی     های بااهمیت از تمام جنبه عبارت مالی شاملهای  صورت به نسبتاظهارنظر حسابرس  . 2

 .نخواهد بود، دهد نشان می منصفانهمربوط، به نرو 

 : بايدحسابرس  ،باشد قوانین يا مقرراتطبق به پذيرش كار حسابرسی حسابرس ملزم و  ،برقرار نباشد 15شرايط مندرج در بند  اگر . 16

 ، وبر گزارش حسابرس ارزيابی كندمالی را های  صورتكننده  گمراهاثر ماهیت  الف.

 .دكندرج  حسابرسی قرارداد درمناسب به نرو را اين موضوع  . ب

 

 توضیحات کاربردی

 (1)رک: بند  کاربرددامنه 

الزاماات   به اين نتیجه برساد كاه   حسابرسكه  توان پذيرفت می  زمانیفقط را  ،حسابرسی های كار جمله از ،یبخش ینانخدمات اطم .1-ت

از ) یمعینا های  ويژگی دارای حسابرسی كارو  خواهد شد،در اين خدمات احراز ای  حرفه صالحیتاخالقی مربوط نظیر استقالل و 

مورد نظار، دسترسای    كنندگان بودن آن برای استفادهوجود معیارهای مناسب و در دسترس  ،3 جمله موضوع مورد رسیدگی مناسب

 

 (“1401)تجديد نظرشده  اظهارنظرهای تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل”، 705استاندارد حسابرسی  . 1

 “(1401شده  تجديدنظر) بندهای تأكید بر مطلب خاص و ساير بندهای توضیری در گزارش حسابرس مستقل”، 706. استاندارد حسابرسی 2

 یدگی مناسب دارای ويژگیهای زير است: . موضوع مورد رس 3

 قابل تشخیص باشد، (1

 گیری آن طبق معیارهای مشخصی وجود داشته باشد، و  امکان ارزيابی يا اندازه (2

 كسب نمود.ها  گیری با استفاده از روشهای كسب شواهد حسابرسی بتوان در مورد آن، شواهد كافی و مناسب پشتوانه نتیجه (3
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های حسابرس در يک گزارش مکتوب متناسب باا ناوع    گیری ها، درج نتیجه گیری به شواهد حسابرسی كافی و مناسب پشتوانه نتیجه

 جرياان  درالزاماات اخالقای    درخصوصحسابرس های  مسئولیت، 220در استاندارد  .باشد هدفی معقول( بخشی، و خدمات اطمینان

 آن دساته از باه   ايان اساتاندارد   1شاده اسات.   مطارح  ،باشاد در كنتارل حساابرس    اين الزاماتكه  يیجاتا و پذيرش كار حسابرسی 

آنها بارای حساابرس و ماديران اجرايای      مورد در و توافق تسای پردازد كه در كنترل واحد تجار می هايی شرط ا پیشي موضوعات

 .ت داردضرور

 حسابرسیکار های  شرط پیش 

 الف(-6چارچوب گزارشگری مالی )رک: بند 

مناساب و   ،یبخشا  اطمینان خدماتدر تعريف  شده اشارههای معیاراين است كه  یبخش اطمینان خدماتپذيرش  يکی از شرايط .2-ت

ماورد نظار    موضاوع  گیری مورد استفاده برای ارزيابی يا اندازه های مالک ،معیارها .باشدنظر  موردن كنندگا استفاده در دسترس

گیاری   ارزياابی ياا انادازه    امکاان مناساب   هاای معیار شاوند.  مای ارائاه و افشاا   بارای   مالكهايیشامل  هستند كه در موارد مقتضی

، ی حسابرسای . بارای مقاصاد اساتانداردها   كنند میسر میای  فهقضاوت حر از استفاده با مورد نظر راموضوع  يکنواخت و معقول

و ارزيابی اينکاه   ،مالیهای  صورت یحسابرس برایآورد كه حسابرس  ، معیاری را فراهم میمالی مربوط چارچوب گزارشگری

 كند. استفاده می از آن يا خیر،است   شدهارائه  منصفانهبه نرو مالی های  صورتآيا 

مالی و حساابرس، معیاار   های  صورتمبنای مناسبی برای تهیه  ، مديران اجرايیقبول گزارشگری مالی قابل چارچوب يکبدون  .3-ت

تشاريح   9-و ت 8-ت یبنادها همانطور كه در  ،مواردبسیاری از د. حسابرس در نمالی ندارهای  صورتحسابرسی  یمناسبی برا

 قابل قبول است.بوط مرچارچوب گزارشگری مالی فرض كند كه  تواند چنین می ،شده است

  تعیین قابل قبول بودن چارچوب گزارشگری مالی

، ماالی هاای   صاورت در تهیاه  فته شاده  ربکار گ چارچوب گزارشگری مالی قابل قبول بودنتعیین  حسابرس در كه برایعواملی  .4-ت

   :استبه شرح زير  شود، مربوط تلقی می

  بخش عمومی يا ياک  واحد  اعی خصوصی، يکفانت ، يک واحدیتجاربرای مثال، اينکه آيا واحد )تجاری ماهیت واحد

،(است غیرانتفاعی موسسه

  برای بارآورده كاردن نیازهاای اطالعاات ماالی مشاترک        مالیهای  صورتاينکه آيا  ،مالی )برای مثالهای  صورتهدف

،اند( هتهیه شد كنندگان خاص كنندگان يا نیازهای اطالعات مالی استفاده ای از استفاده طیف گسترده

  ياک صاورت    ياا ماالی  هاای   صورتمالی، مجموعه كاملی از های  صورتمالی )برای مثال، اينکه آيا های  صورتماهیت

مالی است(، و

 

 .11تا  9، بندهای 220. استاندارد حسابرسی 1
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  است يا خیر تصريح گرديده نظر چارچوب گزارشگری مالی مورد، قوانین يا مقرراتدر اينکه آيا. 

نیازهای اطالعاتی خااص خاود    متناسب با  مالیهای  صورتقعیتی نیستند كه مالی در موهای  صورتكنندگان  استفادهاز  یبسیار .5-ت

نیازهاای اطالعاات ماالی    اماا   د،كار  بارآورده  را كنندگان خاص  همه نیازهای اطالعاتی استفادهتوان  نمی اگرچه كنند.را مطالبه 

ماالی باا مقاصاد عماومی،     هاای   صاورت منظاور از  كننادگان مشاترک اسات.     ای از اساتفاده  برای طیف گساترده وجود دارد كه 

 بارای بارآورده كاردن نیازهاای اطالعاات ماالی مشاترک        كهاست  یمال یچارچوب گزارشگرشده طبق  مالی تهیههای  صورت

   .است طراحی شدهكنندگان  ای از استفاده طیف گسترده

بارآورده كاردن نیازهاای     بارای شاود كاه    تهیاه مای   یماال  یچاارچوب گزارشاگر  يک طبق  مالیهای  صورتدر برخی موارد،  .6-ت

ماالی باا مقاصاد خااص گفتاه      هاای   صورتمالی، های  صورت اينبه  .شده استطراحی خاص  كنندگان اطالعات مالی استفاده

در  كناد.  را تعیین می یمال یچارچوب گزارشگركنندگان مورد نظر،  استفادهنیازهای اطالعات مالی  در چنین شرايطی، شود. می

بارآورده كاردن نیازهاای اطالعاات ماالی       شاده بارای   گزارشگری مالی طراحای های  چارچوب بودن بولق قابل ،800استاندارد 

 1.است مورد برث قرار گرفتهكنندگان خاص  استفاده

ممکان اسات بعاد از     اسات، چاارچوب   قباول باودن آن   از غیرقابال  حاكیكه مربوط  یمال یچارچوب گزارشگرهای  نارسائی .7-ت

، باشاد  شاده الزامی  قوانین يا مقرراتبه موجب  چنین چارچوبیاستفاده از  در مواردی كه شود.مشخص  حسابرسی كارپذيرش 

نباشاد، ماديران    قاوانین ياا مقاررات    مبتنای بار الزاماات   ن چاارچوب  اياستفاده از  چنانچهكاربرد دارد.  16 و 15الزامات بندهای 

چناین   12طباق الازام بناد     هنگاامی كاه ماديران اجرايای     .داست بکار گیرنقابل قبول  ديگری را كهچارچوب  توانند میاجرايی 

زيارا   باشاد تغییر در چاارچوب   كننده منعکا گیرد تا دهند، شرايط جديد كار حسابرسی مورد توافق قرار می  میكاری را انجام 

 .مصداق نداردشرايط مورد توافق قبلی ديگر 

 عمومیبا مقاصد های  چارچوب

وجاود   آوری الازام و  هی  مبنای عینای با مقاصد عمومی، های  چارچوببودن  قبول مورد قابل دربرای قضاوت ، در حال حاضر .8-ت

گزارشاگری ماالی    اساتانداردهای  شاود  مای فارض  نبود چنین مبنايی، در . باشد به رسمیت شناخته شدهدر سطح جهان ندارد كه 

ماورد   گزارشاگر واحادهای   ساط اناواع معینای از   توكاه   اساتاندارد كننده  ينتدو شناخته شدهيا مجاز  مراجعتدوين شده توسط 

 باه شارط اينکاه    ،باشاد  قباول واحادها قابال    ينشده توسط ا یهته یبا مقاصد عموم یمالهای  صورتبرای  گیرد، استفاده قرار می

از هاايی   نموناه  .را دنباال كناد   و شفاف، شامل برث و بررسی نظرات ذينفعاان مرباوط   يافته سازمانشده، يک فرآيند  يادمرجع 

 گزارشگری مالی به شرح زير است: استانداردهای گونه اين

 سازمان حسابرسیشده توسط   تدوينحسابداری  استانداردهای،

 

 8بند  ،“(1390)تجديدنظر شده  شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص یهته یصورتهای مال یمالحظات خاص در حسابرس”،  800 یاستاندارد حسابرس. 1
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 و حسابداری،المللی  بینشده توسط هیئت استانداردهای   تدوينگزارشگری مالی المللی  بین استانداردهای

  ن حسابرسیسازماشده توسط تدوين استانداردهای حسابداری بخش عمومی.  

 قوانین یا مقرراتبه موجب شده  تجویزگزارشگری مالی های  چارچوب

قابال   ،ماالی های  صورتاستفاده در تهیه  موردآيا چارچوب گزارشگری مالی كه كند  مشخص، حسابرس بايد الف-6طبق بند  .9-ت

، ماوارد در برخای  مقاصاد عماومی    باا ماالی  هاای   صاورت تهیاه  استفاده شاده در  چارچوب گزارشگری مالی . يا خیر قبول است

بر ايان اسات   فرض  بطور كلی .شده باشد تجويزقوانین يا مقررات  در ،گرگزارشی واحدهاانواع مشخصی از  برایاست  ممکن

 گزارشاگر گوناه واحادهای    ايان تهیه شاده توساط   با مقاصد عمومی مالی های  صورتچارچوب گزارشگری مالی برای  اين كه

، تلقای نشاود   قباول  قابال مورد نظار  چارچوب اگر  .هايی برخالف اين فرض وجود داشته باشد نکه نشانه، مگر اياستقابل قبول 

 كاربرد دارد. 16 و 15بندهای 

 ب(-6مدیران اجرایی )رک: بند های  مسئولیت درخصوص موافقت

منادرج در بناد   های  مسئولیت ازن راهبری و اركا مديران اجرايیكه  شود انجام میاين فرض با ی سرنداردهای حسابحسابرسی طبق استا .10-ت

 در قوانین و مقررات نظیر قانون تجارت تصريح شاده اسات.   ها مسئولیتدر كشور ما اين  1.رنداذعان داآن  به اطالع داشته وب -6

 ساتقل سای م حسابر، مفهاوم  ايان  وجاود  باا . گیارد  ناديده نمای را  قوانین يا مقررات، یمسائلچنین ر خصوص د حسابرسیهای  استاندارد

و اينکاه   نباشاد عهاده حساابرس    ربا واحاد تجااری    مارتبط باا  داخلای  هاای   كنتارل ماالی ياا   های  صورتمسئولیت تهیه كند  می ايجاب

كه مديران اجرايای قاادر باه ارائاه      تا آنجاالبته  ،داشته باشد كسب اطالعات ضروری برای حسابرسی به نسبتحسابرس، انتظار معقولی 

 ،تداشات نادرسا  بربارای اجتنااب از    اسات.  اساسای  فارض  يک برای اجرای حسابرسی مستقل مزبور براين، فرضبنا .يا تهیه آن باشند

منادرج در  باه شارح   شارايط كاار حسابرسای     درخصاوص  توافق  از بخشی عنوان بهها  مسئولیتبه اين  اجرايی مديراناشراف واذعان 

 شود. در قرارداد حسابرسی درج و ثبت می 10 و 9بندهای 

و هار  منابع و ساختار واحاد تجااری   با  متناسبگزارشگری مالی بین مديران اجرايی و اركان راهبری های  مسئولیت تقسیم نروه .11-ت

ماديران   مديران اجرايی و اركان راهبری در واحد تجاری تغییار خواهاد كارد. اساساا      ینقشها و يا مقررات مربوط،وانین قگونه 

. در برخای  كنناد  مای در حالیکه اركان راهبری بار كاار ماديران اجرايای نظاارت       دارند،عهده اداره امور را به یت اجرايی مسئول

هساتند ياا   گزارشاگری ماالی    مرتبط باا داخلی های  كنترلمالی يا نظارت بر های  صورتموارد، اركان راهبری، مسئول تصويب 

برخای از ايان   ممکان اسات    بزرگ، یارتج یواحدهايا  عمومی بخش. در واحدهای يی دارندها مسئولیتچنین  شود فرض می

 .مرول شوداركان راهبری نظیر كمیته حسابرسی  های مجموعهزيربه نظارتی های  مسئولیت

ارائاه   شاان يها مسائولیت برخای از   فاای كتبی مبنای بار اي   ای  يهتأيید بخواهداز مديران اجرايی بايد  حسابرس ،580استاندارد طبق  .12-ت

 

 2-، بند ت200. استاندارد حسابرسی 1
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هماراه   ،يه كتبیتأيید اينرود  انتظار میكه مناسب باشد موضوع  اين ازاجرايی مديران آگاه كردن  است ممکن ،بنابراين 1.كنند

سااير شاواهد    پشاتوانه  هاای كتبای   ياه تأيید، حساب ضارورت  ، و ساير اساتانداردهای حسابرسای   طبق الزامیكتبی  های يهتأيیدبا 

   .دريافت شودمالی، های  تصورمالی يا يک يا چند ادعای خاص در های  صورت با مرتبطحسابرسی 

كساب شاواهد    ،کنناد ن  تموافقا ماورد نظار    كتبای   ياه تأيید، ياا باا ارائاه    را نپذيرناد خاود  های  مسئولیت ،كه مديران اجرايی در مواردی .13-ت

مناساب  توساط حساابرس،   پاذيرش كاار حسابرسای    در چنین شرايطی،  2.دشنخواهد توسط حسابرس میسر حسابرسی كافی و مناسب 

. در حسابرسای كناد   پاذيرش كاار  باه  ملازم  مقاررات حساابرس را    قوانین ياا ، مگر اينکه حسابرس آن كار را نخواهد پذيرفت و نیست

 بار آنهاا   ثیرتاأ و  مساائل اهمیات ايان    ضروری بداند است ممکنحسابرس مواردی كه حسابرس ملزم به پذيرش كار حسابرسی است، 

   توضیح دهد.به مديران اجرايی را گزارش حسابرس 

 (1-ب-6مالی )رک: بند های  صورتتهیه 

، تهیاه  هاا  چاارچوب  در ايان . اسات ماالی  هاای   صاورت باا ارائاه    در ارتباطگزارشگری مالی شامل الزاماتی های  چارچوببیشتر  .14-ت

، اهمیات هادف   ارائه منصافانه های  چارچوبشود. در  می نیزآن  شامل ارائه ،گزارشگری مالیچارچوب مالی طبق های  صورت

طباق   ،منصافانه اشاره خااص باه ارائاه     دربرگیرندهمديران اجرايی  با است كه فرض مورد توافقای  به اندازهمنصفانه به نرو ئه ارا

 د.باش ، میمربوطچارچوب گزارشگری مالی 

 (2-ب-6داخلی )رک: بند های  کنترل

 يان كاه ا  كنند  اعمال و حفظ ی،طراحای  به گونهرا  یصورتهای مال و ارائه یهمربوط به ته یی داخلها كنترلبايد  مديران اجرايی .15-ت

دلیال   به ،میزان اثربخشی آنهانظر از  صرف ،داخلیهای  كنترل .اشتباه باشد يااز تقلب  یناش یتبااهم يفعاری از تررها  صورت

فاراهم   تجااری  دند اطمینانی معقول از دستیابی باه اهاداف گزارشاگری ماالی بارای واحا      نتوا تنها میخود  ی ذاتیها مردوديت

 3.كنند

هاای   صاورت تهیاه   جهتداخلی الزم های  كنترلبرای  يگزينیحسابرسی مستقل طبق استانداردهای حسابرسی به عنوان جاانجام  .16-ت

كسب كند كاه  خصوص  اين در را اجرايی مديرانتايید حسابرس بايد شود. بنابراين،  مرسوب نمی ،مالی توسط مديران اجرايی

 ماذكور هاای   مسائولیت تائید ، حال اين با .مطلع بوده و به آنها اذعان دارند داخلیهای  كنترل قبال در خودهای  تمسئولی آنها از

ماديران  طراحای، اعماال و حفاظ شاده توساط      داخلای  هاای   كنتارل ، حساابرس نظار   ازكه  به اين معنی نیست 2-ب-6طبق بند 

 وجود ندارد. هانضعفی در آاينکه اند يا  دست يافته اهداف خودبه اجرايی، 

 

 11و  10ندهای ب “(1396)تجديدنظر شده   يرانمد يه كتبیتأيید”،  580 یاستاندارد حسابرس.  1

 23، بند ت ا 580. استاندارد حسابرسی2

 53-، بند ت“(1393شده  تجاری و مریط آن )تجديدنظر طريق شناخت واحد تشخیص و ارزيابی خطرهای ترريف بااهمیت از”، 315 یاستاندارد حسابرس. 3
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كنتارل  ”اصاطالح   .اسات  برعهده مديران اجرايی ضروری است مالیهای  صورت و ارائه تهیه برای داخلیهای  كنترلاينکه كدام تعیین  .17-ت

مرایط  را باا عنااوين    زاتاوان ايان اجا    میاست كه داخلی های  كنترلاجزای قالب  درها  ای از فعالیت گسترده طیف گیرندهدربر “داخلی

و  ط باا گزارشاگری مااالی  تبواحاد تجااری، سیسااتم اطالعااتی )شاامل فراينادهای تجااری مار       توساط  ، فرايناد ارزياابی خطار    ترلای كن

اعماال و   ی،طراحا  یچگاونگ  لزوماا   بنادی  یمتقس اين ،حال اين با .كردتوصیف ها  كنترلبر و نظارت  ،رسانی(، فعالیتهای كنترلی اطالع

 )باه داخلی واحد تجااری  های  كنترل 1.دهد را نشان نمی یآن توسط واحد تجار یاجزا یبند هطبق یچگونگ يا یداخلهای  كنترلحفظ 

، واحاد تجااری  فعالیت نیازهای مديران اجرايی، پیچیدگی  كننده منعکا (آن حسابداری یها سیستمو دفاتر حسابداری يا ، سوابق ويژه

 خواهد بود.مربوط  قرراتقوانین يا مو  كند، را تهديد می واحد تجاری كهی يماهیت خطرها

داخلای از طارف   هاای   كنتارل از يک طارف و  ی حسابداری ها سیستمسوابق و دفاتر حسابداری يا  بیندر عمل ممکن است  گاه .18-ت

ناپاذير   جازو جادايی   ،17-ی حساابداری طباق بناد ت   هاا  سیساتم سوابق و دفاتر حساابداری ياا    كه از آنجا .قائل شدتمايز ديگر 

نشده است. برای اشاره خاصی  آنهابه در توصیف مسئولیت مديران اجرايی  2ا ب ا  6در بند  ،رود به شمار می داخلیهای  كنترل

 دهد.شرح  مديران اجرايی برای ، دامنه اين مسئولیت رامناسب بداند ، ممکن است حسابرسبرداشت نادرستجلوگیری از 

 ( ب(3)ب()6)رک: بند  دیگراطالعات 

ممکن اسات،  درخواست كند  از مديران اجرايی اهداف حسابرسیدستیابی به به منظور  تواند میحسابرس  كه ديگریاطالعات  .19-ت

  باشد. 7202ساير اطالعات طبق استاندارد  مرتبط با مواردشامل حسب مورد، 

 ب(-6)رک: بند  واحدهای تجاری کوچک خاصمالحظات 

مديران اجرايای و  های  مسئولیت از نادرست های برداشتجلوگیری از  ،شرايط كار حسابرسی خصوصدرتوافق اهداف يکی از  .20-ت

اجرايای   ماديران باه   اين نکتاه  يادآوری، ندنك مالی كمک های  صورتبه تهیه  هرگاه اشخاص ثالثحسابرس است. برای مثال، 

 .  استآنها  برعهده همچنان چارچوب گزارشگری مالیمالی طبق های  صورتتهیه مسئولیت  كهتواند سودمند باشد  می

 حسابرسی قرارداد

 (9)رک: بند  شرایط کار حسابرسیمورد توافق در  به دستیابی

باه سااختار راهباری     تجااری،  واحاد  شرايط كار حسابرسای خصوص در برای توافق مديران اجرايی و اركان راهبری  های نقش .21-ت

 بستگی دارد. مربوط قوانین يا مقرراتواحد تجاری و 

 

 1و پیوست  58 -بند ت، 315اندارد حسابرسی . است1

 (“1401 یدنظرشدهاطالعات )تجد یرحسابرس در قبال سا های یتلمسئو”، 720یاستاندارد حسابرس. 2
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 ارداد حسابرسیشکل و محتوای قر

 كناد.  هاای نادرسات و ساواتفاهم كماک مای      عقد قرارداد حسابرسی پیش از شروع كار حسابرسای باه جلاوگیری از برداشات     .22-ت

ب -6بناد   1باشاد.  200مبتنی بار اساتاندارد   تواند  میحسابرس های  مسئولیتاطالعات مندرج در قرارداد حسابرسی در خصوص 

 شاده طباق   یالزاما نکاات  بار درج   عاالوه قرارداد حسابرسی  در. كند را توصیف میان اجرايی مديرهای  مسئولیتاين استاندارد 

 :اشاره شودنیز ، به موارد زير مثالبرای  است، ممکن، 10 بند

 الزاماات  و سااير   ای آياین رفتاار حرفاه   دامنه حسابرسی شامل اشاره به قوانین، مقررات، استانداردهای حسابرسی و  تشريح

.كند از آنها تبعیت می حسابرس يربط كهذای  حرفه نهاد مقرر شده توسط

 رسانی نتايج كار حسابرسی اطالع ساير اشکال.

  7012حسابرسی در گزارش حسابرس طبق استاندارد  رسانی مسائل عمدهاطالع بهالزام حسابرس.

  انجاام شاده باشاد   و ريازی   ای مناساب برناماه   گوناه  حتی اگر حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی باه كه  واقعیتاين، 

 ناپذير وجود دارد كه خطر اجتناباين داخلی، های  كنترلی ذاتی ها مردوديت و ی ذاتی حسابرسیها مردوديت علت به

 نشود.برخی ترريفهای بااهمیت كشف 

  شامل تركیب تیم حسابرسی حسابرسیاجرای عملیات و ريزی  برنامهتمهیدات مرتبط با.

  (.شود مراجعهنیز  12-مديران اجرايی. )به بند ت های كتبی از دريافت تأيیديهانتظار

 مرباوط  ماالی  هاای   صاورت  آگاه هساتند و بارای تهیاه    از آن آنها دسترسی به كلیه اطالعاتی را كه  ان اجرايیاين انتظار كه مدير

.نمايندافشا را فراهم  موارد به دسترسی به اطالعات مربوط ان اجرايید، از جمله اين انتظار كه مديرنفراهم كنشوند،  تلقی می

 طالعات مربوط باه تهیاه آنهاا،    ، شامل كلیه اتوسط مديران اجرايی به حسابرس مالیهای  صورت نويا پیش موقع ارائه به

 )از جمله كلیاه اطالعاات مرباوط باه     كل و معین واحد تجاری باشد يا نباشددفاتر متکی به اطالعات مذكور اعم از اينکه 

  .پیشنهادیزمانی حسابرسی طبق جدول  كار به منظور تسهیل تکمیل، 3اطالعات سايرو  فشا(ا تهیه موارد

  و ،مالی را ترات تااثیر قارار دهاد    های  صورت تواند میكه  مسائلیحسابرس از  كردنموافقت مديران اجرايی برای آگاه 

  .شوند میآگاه  آنهامالی از های  ورتصتاريخ گزارش حسابرس تا تاريخ انتشار  بین زمانی حد فاصلمديران اجرايی در 

  نروه پرداخت آن.و  الزحمه حقمبنای مراسبه

 

 9تا  3، بندهای 200. استاندارد حسابرسی 1

 “در گزارش حسابرس مستقل یمسائل عمده حسابرس یرسان اطالع”، 701. استاندارد حسابرسی 2

 تعریف شده است. (“1401 یدنظرشدهت )تجداطالعا یرحسابرس در قبال سا های یتمسئول”، 720یاستاندارد حسابرس. همانگونه که در 3
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 .درخواست از مديران اجرايی برای اعالم دريافت قرارداد حسابرسی و موافقت با شرايط مندرج درآن

 رساانی مساائل عماده حسابرسای در    عامکاان اطاال  تواناد   مای رسانی مسائل عمده حسابرسی نیست، كه حسابرس ملزم به اطالع در مواردی .23-ت

 .  را در قرارداد حسابرسی تصريح كند تا در صورت صالحديد خود بتواند مسائل عمده حسابرسی را گزارش كندگزارش حسابرس 

 :كرددر قرارداد حسابرسی درج  توان در صورتیکه سودمند تلقی شود را نیز می نکات زير .24-ت

  حسابرسی.كار مختلف  های كارشناسان در جنبه و ها  بخش مشاركت حسابرسانچگونگی

 داخلی و ساير كاركنان واحد تجاری. مشاركت حسابرسان چگونگی

 ینستی نخرسبابا حسابرس قبلی، در صورت وجود، در حس چگونگی ارتباط.

  ماوارد  حسابرس طبق قوانین، مقررات يا ساير الزامات اخالقی مربوط كه گزارشاگری  های  مسئولیتو توصیف برشمردن

.  كند را تصريح میخارج از واحد تجاری يربط ذجع ايا مشکوک عدم رعايت قوانین و مقررات به مرقطعی 

  توافق ديگر بین حسابرس و واحد تجاری. گونهبه هراشاره

  ،ثالث ارائه كاربرگهای حسابرسی به اشخاص حسابرس به تعهددر صورت ضرورت.

 ارائه شده است. استانداردای از قرارداد حسابرسی در پیوست  نمونه

 های واحد تجاری بخشحسابرسی 

 گیاری  بر تصمیم موثر ، عواملباشدنیز  واحد تجاری های بخش ی ازيک حسابرس احد تجاری اصلی،وحسابرس كه در مواردی  .25-ت

 :ير استشامل موارد ز ،ارسال شود يا خیر بخش آن برایحسابرسی مجزا قرارداد  بايد اين موضوع كه آيا مورد در

  كیست بخشحسابرس  كننده منصوباينکه،  

  يا خیر دوش می صادربه صورت جداگانه آن بخش گزارش حسابرس برای آيا اينکه،

  انتخاب حسابرس، مربوط بهالزامات قانونی

 ودر آن بخش اصلیتجاری مالکیت واحد  میزان ،

 اصلی.تجاری واحد  از بخش آن یان اجرايمديراستقالل  میزان

 (13تا  11بندهای در نوع خدمت حسابرس ) تغییر

، نظار  خدمت مورد بهتغییر در شرايط موثر بر نیاز  دلیل بهممکن است  نوع خدمت حسابرس برای تغییرواحد تجاری از درخواست  .26-ت

ياا   ی،هنگام درخواست اولیه واحاد تجااری از حساابرس بارای انجاام كاار حسابرسا        بهحسابرسی  كار ماهیت از اشت نادرستدبر

 ،شاود. حساابرس   انجاام  ،موجودشرايط  ايتوسط مديران اجرايی ی ايجاد شده ها مردوديتاعم از  ،دامنه حسابرسیدر  مردوديت



  210استاندارد حسابرسی 

 توافق در خصوص شرایط کار حسابرسی

 (1401)تجدید نظر شده 

 13 

 دهد. نظر قرار  مد را دامنه كار حسابرسیدر مردوديت  ويژه پیامدهای به، درخواستاين توجیه ارائه شده برای بايد ، 11طبق بند 

 از حسابرس ابتدادر كه  ن خدمتآماهیت  از برداشت نادرستيا  نیاز واحد تجاری به خدمت مورد نظربر  ثرمو تغییر در شرايط .27-ت

  باشد. ای ديگر حرفهكارحسابرسی به خدمات مبنای معقولی برای درخواست تغییر  تواند میشده   درخواست

، ايان تغییار   نیسات  بخاش  ياا رضاايت   كامال درسات،   مرتبط با اطالعاتی است كه تغییردرخواست  مشخص شوداگر  در مقابل، .28-ت

كاه حساابرس قاادر باه      توان به ماواردی اشااره كارد    به عنوان مثالی از درخواست تغییر نامعقول میشود.  تلقی  امعقولن تواند می

مشاروط ياا    اظهاارنظر  باه منظاور جلاوگیری از    تجااری  واحاد و  نیسات هاا   كسب  شواهد كاافی و مناساب در ماورد درياافتنی    

 .دهدبررسی اجمالی تغییر كار به را كار حسابرسی بخواهد  حسابرساز  ،اظهارنظر دمع

ياک كاار   باه  موافقت با تغییار حسابرسای    قبل ازبرای انجام كار حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی  انتخاب شدهحسابرس  .29-ت

ارزياابی   باه  نیااز  28-تاا ت  26-تنادهای  ببر موضوعات منادرج در   عالوهاست  خدمت مرتبط، ممکن يک بررسی اجمالی يا

 باشد. داشته قراردادی تغییريا حقوقی و  پیامدهای

خادمت مارتبط    ياک  بررسی اجمالی يا كار يک حسابرسی بهكار به اين نتیجه برسد كه توجیه منطقی برای تغییر حسابرس اگر  .30-ت

، حاال  ايان  باا  ؛جديد نیاز قابال اساتفاده باشاد    كار  در ستا ممکنتا تاريخ تغییر از كار حسابرسی شده  انجام بخشوجود دارد، 

 ساردرگمی بارای جلاوگیری از    باشاد. جدياد   خادمت  متناسب با بايد شود میصادر ی كه و گزارش خواهد شد انجامكه  یكار

 :شود اشاره به موارد زير نبايد  ،جديد خدمت گزارش در خواننده،

 ، و خدمت مورد توافق قبلی الف.

باه  كاار حسابرسای    در مواردی كهشده باشد، بجز  اجرا توافق شده در ابتدا، حسابرسی  كارراستای  ممکن است در كه روشهايی . ب

 .شود مرسوب میاشاره به روشهای اجراشده، بخش عادی از گزارش  يابد كه بدين ترتیب، توافقی تغییر روشهای  اجرای
 مالحظات در پذیرش کار دیگر 

 (14گزارشگری مالی )رک: بند مؤثر بر  الزامات قانونی یا مقرراتی

چارچوب گزارشگری مالی تدوين شده توسط مرجع تدوين اساتانداردها نظیار    بر یقانونی يا مقررات الزاماتاست  ممکن، مواردبرخی در   .31-ت

بارای   ی ماالی مرباوط  چاارچوب گزارشاگر  ، موارددر اين حسابداری بخش عمومی موثر باشد.  استانداردهای حسابداری يا استانداردهای

باا   شارط اينکاه   باه باشاد   مای  ماذكور الزامات  استانداردهای مصوب مرجع تدوين استانداردها وحسابرسی شامل  استانداردهای بکارگیری

 ،قوانین يا مقررات كه آيد زمانی پديدممکن است  وضعیتاين  ،. برای نمونهنباشنددر تضاد  استانداردهای مصوب مرجع تدوين استانداردها

 طبق حسابداری مجازروشهای يا دامنه  كند تجويزرا  ، موارد افشای ديگریحسابداریاستانداردهای  طبقشده  الزامی افشای موارد بر عالوه

 1.نمايد را مردودمصوب مرجع تدوين استانداردها استانداردهای 

 

شامل الزامای در ماورد ارزياابی ايان موضاوع اسات كاه آياا          13، بند “(1401های مالی )تجديدنظر شده  اظهارنظر و گزارشگری نسبت به صورت”، 700استاندارد حسابرسی  .1

 كند. توصیف میمالی به میزان كافی به استانداردهای حسابداری اشاره دارد و آن را های  صورت
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  پیوست
 (23-و ت 22-ت ی)رک: بندها

  قرارداد حسابرسي  نمونه

باا مقاصاد     مالی  صورتهای  حسابرسی  قرارداد  نمونه يک ،در اين پیوست

عمومی كه طبق استانداردهای حسابداری تهیاه شاده شاده اسات، ارائاه      

  .شود می

 سربرگ مؤسسه حسابرسی )حاوی نشانی(

  قـرارداد حسابـرسـی

ماالی )واحاد   هاای   صاورت   سابرسیح  ( ... برای ... )حسابرس  واحد تجاری( ... از اين  ... )نام  درخواست  به  عطف

 ، تغییرات در حقاوق مالکاناه   ، سود و زيان جامع سود وزيان  ... و صورتهای  تاريخ به صورت وضعیت مالی تجاری( شامل

  قارارداد   ، ايان  مرباوط   توضایری   با يادداشاتهای   مزبور، همراه  تاريخ  به  منتهی  مالی  / دوره  سال  برای  آنجريانهای نقدی و 

 گردد. زير منعقد می  شوند با شرايط می  نامیده "واحد تجاری"و  " حسابرس"به ترتیب   پا  از اين  ... و ... كه  بین

 

 قـرارداد  موضوع

ماالی، باه   هاای   صورتی بودن راز عاكسب اطمینان معقول   در باال با هدف  يادشده  مالی  صورتهای  حسابرسی  .1

 آن  باا صادور    نسابت باه  اظهاارنظر  و  ريف بااهمیت ناشی از تقلب ياا اشاتباه،  عنوان يک مجموعه واحد، از تر

ايان ساطح از اطمیناان باه مفهاوم      اطمینان معقول سطح بااليی از اطمینان است اماا،  . باشدمیحسابرس گزارش 

 هاای ترريفمنجر باه كشاف    استانداردهای حسابرسی همواره حسابرسی طبق انجام  آن نیست كه برایتضمینی 

د كه باه  نشود و در صورتی بااهمیت تلقی میند ناشی از تقلب يا اشتباه باشنتوانمیها  ترريف شود. میاهمیت با

اتخااد  ماالی  هاای   صاورت مبناای  بر را كه كنندگان  استفادهتنهايی يا درمجموع انتظار رود تصمیمات اقتصادی 

 د.نترت تاثیر قرار دهشود،  می

  حسابرسهای  مسئولیت

  ايجااب  ی مزباور اساتانداردها  .حسابرسيیاستانداردهایطبقمالیصورتهایحسابرسیانجام  .2

حسابرسای طباق   در اجارای  كناد. همچناین،   ای را رعايات  الزاماات آياین رفتاار حرفاه     كاه حساابرس   كناد  می
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ای حسابرسی تردياد حرفاه  جريان و در گیرد  میای را به كار قضاوت حرفه حسابرساستانداردهای حسابرسی، 

 همچنین: حسابرسكند. را حفظ می

 و مشاخص  تقلاب ياا اشاتباه را    ناشی از مالی، های  صورتهای ناشی از ترريف بااهمیت خطر

و اجارا  طراحای و  خطرهاا  ايان   برخاورد باا  و روشهای حسابرسی را به منظور كند  میارزيابی 

. نماياد  مای ر فاراهم  به منظور ارائه مبناايی بارای اظهاارنظ   را مناسب و كافی شواهد حسابرسی 

ناشای از  خطار تررياف بااهمیات    كشف ترريف بااهمیت ناشی از تقلب نسابت باه   خطر عدم

تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرسات   تواند با استفاده از میاشتباه بیشتر است زيرا، تقلب 

 .انجام گیردداخلی های  كنترلگذاشتن زيرپا يا 

 ظر نسابت باه   نسب با شرايط كار و نه با هدف اظهارهای حسابرسی متنابه منظور طراحی روش

واحد تجاری شناخت كافی كساب خواهاد   داخلی های  كنترلداخلی، از های  كنترلاثربخشی 

داخلای  هاای   كنترل های بااهمیت در حسابرس در صورت تشخیص ضعف، اين . با وجودكرد

واحاد  ورت كتبای باه   به ص ها رانآ ،حسابرسیجريان مالی در های  صورتحسابرسی مرتبط با 

 .خواهد كردرسانی اطالعتجاری 

  انجاام   حسابداری استفاده شده، معقول باودن برآوردهاای حساابداری   های  رويهمناسب بودن

خواهاد  را ارزياابی  ماديران اجرايای   توساط  ماالی  هاای   صورتدر  اطالعات افشا شده و شده

 .كرد

  ،تاداوم  تفاده از مبنای حسابداری در مورد مناسب بودن اسبراساس شواهد حسابرسی كسب شده

خواهد كرد تا مشخص شاود آياا ابهاامی بااهمیات در     گیری نتیجهتوسط مديران اجرايی فعالیت 

اداماه  به توانايی واحد تجاری عمده نسبت به ترديدی  تواند میكه  یرويدادها يا شرايطبا  ارتباط

 ابهاامی بااهمیات  كاه  برساد  یجاه  . اگر حساابرس باه ايان نت   ، وجود دارد يا خیرفعالیت ايجاد كند

اطالعاات افشاا   يا اگر  خواهد شد مالی اشارههای  صورتمربوط در موارد افشای به وجود دارد، 

حساابرس بار   گیری  نتیجه. شود میاظهار نظر حسابرس تعديل نباشد كافی  شده در اين خصوص

رويدادها ياا   ،اين تا تاريخ گزارش حسابرس است. با وجود كسب شدهاساس شواهد حسابرسی 

 .واحد تجاری شودتداوم فعالیت  مانع ازممکن است آتی شرايط 

 كناد. باه    ی بااهمیت در كسب شواهد حسابرسی كافی ومناساب را گازارش مای   ها مردوديت

دلیل عواملی مانند شرايط خارج از كنترل واحد تجاری، شرايط مرتبط با ماهیت ياا زمانبنادی   

اد شده توسط مديران اجرايی، اين احتمال وجاود دارد  ی ايجها مردوديتكار حسابرس و يا 
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كه كساب شاواهد حسابرسای كاافی و مناساب، حتای باا اجارای روشاهای جاايگزين، بارای            

 حسابرس امکانپذير نباشد.

 ماوارد افشاا، ايان     ماالی شاامل  هاای   صاورت ، ساختار و مرتوای عالوه بر ارزيابی كلیت ارائه

كاه آياا معاامالت و رويادادهای مبناای تهیاه        د دادقارار خواها  نیز ماورد ارزياابی    را موضوع

ارائاه منصافانه حاصال     تاا اند  مالی منعکا شدههای  صورتای در  مالی، به گونههای  صورت

 .شود

  رسانی خواهد كرد. ، اطالع701هر گونه مسائل عمده حسابرسی را طبق استاندارد 

  به استانداردهای حسابرسای  مالی اظهارنظر خواهد كرد. حسابرس با توجه های  صورتدرباره

 ياا های به عمل آمده، حسب مورد اظهارنظر تعديل نشاده )مقباول(    و براساس نتايج رسیدگی

 كند. عدم اظهارنظر( ارائه می يااظهارنظر تعديل شده )مشروط، مردود 

      ساير وظايف بازرس قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و اساسانامه واحاد تجااری را باه

 یرد.گ عهده می

حتی اگر حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی باه گوناه ای مناساب     .ییذاتیحسابرسهامحدودیت . 3

هااای   سیسااتم  ذاتای   مراادوديتهای  شااامل  حسابرسای   ذاتاای  مراادوديتهای  دلیال   بااهبرناماه رياازی و اجارا شااود،   

در   باا اهمیات    ترريفهاای   برخای   ناپاذير وجاود دارد كاه    خطار اجتنااب    ، ايان  داخلای  هاای   و كنترل  حسابداری

  نشود.  ، كشف مالی  صورتهای

   واحد تجاریهای  مسئولیت

كاه ماديران اجرايای و اركاان راهباری از       گیارد  صاورت مای   بار ايان مبناا    حساابرس توساط   حسابرسای انجام  . 4

 آگاه هستند: به شرح زيرخود های  مسئولیت

 داری،مالی طبق استانداردهای حسابهای  صورتتهیه  الف(

ماالی عااری از   هاای   صاورت و ارائاه   مرباوط باه تهیاه     داخلی  كنترلهای  و حفظ اعمال طراحی، ب(

 بااهمیت ناشی از اشتباه يا تقلب، و های ترريف

 حسابرس: یبرا يرز شرايطفراهم كردن  پ(

 یاه باه ته ی كاه ماديران اجرايای از آن آگااهی دارناد و      باه تماام اطالعاات    یامکان دسترس (1)

 ،مرتبط اطالعاتو ساير حسابداری مانند سوابق  مربوط است یمالای ه صورت
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 یاركاان راهبار   ياا  يیاجرا يراناز مدحسابرس كه ممکن است  ديگریاطالعات هرگونه  (2)

 درخواست كند، و یحسابرس در راستای دستیابی به اهداف یواحد تجار

باه آنهاا را    یبرس دسترسا كه حساا  یاز واحد تجار ینامردود به كاركنان یامکان دسترس (3)

 .دهد یم یصتشخ یضرور ی،كسب شواهد حسابرس یبرا

مالی، شامل كلیه اطالعات مربوط باه تهیاه آنهاا، اعام از اينکاه اطالعاات       های  صورت  نويا ارائه به موقع پیش .5

ه ماوارد  از جمله كلیه اطالعاات مرباوط باه تهیا    )مذكور متکی به دفاتر كل و معین واحد تجاری باشد يا نباشد 

 و ساير اطالعات، طبق جدول زمانی پیشنهادی. (افشا

در   كه  اطالعاتی  درباره تجاریواحد  مديران اجرايی و، در صورت لزوم، اركان راهبری  توسط  ای تايیديه  ارائه .6

 شود. می  ارائه  حسابرس  باال به در  ياد شده  مالی  صورتهای  با حسابرسی  ارتباط

مالی را ترت تأثیر قرار دهد و در حاد فاصال زماانی    های  صورتتواند  سابرس از مسائلی كه میآگاه كردن ح .7

 شوند. مالی از آنها آگاه میهای  صورتحسابرس تا تاريخ انتشار  بین تاريخ گزارش

  ائاه و ار  در تهیاه  تجااری واحاد    كاركناان   همکااری   و همچناین   مناساب   و تساهیالت   كار، امکانات  مرل  تامین .8

 . حسابرسی  بهتر عملیات  هرچه  اجرای  مورد نیاز برای  تفصیلی  ريز و جداول  صورت

 . حسابرسی  الزحمه حق  صورترسابهای  موقعه ب  پرداخت .9
 

   الـزحمـه حـق

كار   فتبا پیشر  متناسب  كه  كار است  مامور انجام  كاركرد حسابرسان  ، مدت حسابرسی  الزحمه حق  تعیین  . مبنای10

  میازان   و در نتیجه  و مهارت  تجربه  بر حسب  از حسابرسان  هريک  ساعتی  الزحمه حق  شود. نرخ می  صورترساب

  ، شاامل  حسابرسای   الزحماه  ، حاق  آماده   عمال   باه   بررسایهای   . طباق  اسات   دارند، متفااوت   عهده  به  كه  مسئولیتی

از مركاز    خارج  ماموريت  العاده فوق  های هزينه  )از قبیل  مستقیم  های ، ساير هزينه كار مستقیم  ساعات  الزحمه حق

 شود. برآورد می  ريالمیلیون  ...   میزان  به  ، در مجموع تخصیص  ( و سربار قابل و ذهاب  و اياب
 

 سـایـر مـوارد

 .  است تاريخ امضای آن توسط طرفین مدت اعتبار اين قرارداد.................... ماه از. 11

 موجاود و در صاورت ضارورت    اين قرارداد، طبق قوانین و مقاررات مفاد   قرارداد در اجرای  طرفین  اختالف  هرگونه  .12

 خواهد شد.  و فصل  حل الطرفین رضیمارجاع به داور   از طريق

ايان قارارداد امکانپاذير     . اگر به عللی خارج از حیطه اقتدار و اراده طرفین، انجام تمام ياا قسامتی از تعهادات موضاوع    13
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نباشد، مادام كه علل مزبور ادامه دارد عدم انجاام تعهاداتی كاه متاأثر از ايان عوامال اسات، تخلاف از مفااد قارارداد           

 شود. مرسوب نمی

باه صاورت   در نشاانی،  پذيرد و هرگونه تغییار   صورت می نشانی طرفین قرارداد به شرح زيرمابین به  . كلیه مکاتبات فی14

 شود. قرارداد اعالم می ديگر طرفكتبی به 
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