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    كليـات
  :  در موارد زير است  الزم  استانداردها و راهنماييهاي ، ارائهاستاندارد   اين هدف    . 1

  . كار  انجام  شرايط  با صاحبكار درباره  حسابرس توافق  -الف
    حـسابرس     تغيير خدمت    صاحبكار درباره    با درخواست    برخورد حسابرس   چگونگي -   ب

  .تر  پايين  اطمينان  با سطح  خدمتي  به از حسابرسي
  

 مـورد    شـرايط  .  كننـد    توافـق    كار حـسابرسي     و صاحبكار بايد در مورد شرايط       حسابرس    .2
  .شود  مستند مي  ديگري  مناسب  شكل  يا به  در قرارداد حسابرسي توافق

   بـه    مربـوط    قراردادهـاي    و تنظـيم     در تهيـه     حـسابرس    بـه    منظور كمك    استاندارد به   اين    .3
 اسـتاندارد در مـورد        در ايـن     شـده    ارائه  ضوابط. شود   مي   ارائه   مالي   صورتهاي  حسابرسي
   تـوافقي    روشهاي  ، اجراي    مالي   صورتهاي   اجمالي  ، بررسي   يعني (  حسابرسي   مرتبط  خدمات
   كـه    هـم   در مـواردي  . نيز كاربرد دارد  )   مالي   اطالعات   يا تنظيم    مالي   اطالعات   به  رسيدگي

   چون   يا خدماتي    است   شده   مشخص   مربوط   و مقررات    قوانين   موجب   كار به    و دامنه   هدف
   ضـروري    جداگانه   قراردادهاي  شود، تنظيم    مي   ارائه   و مديريت   ، حسابداري    مالياتي  مشاوره
  . است

  

     قرارداد حسابرسي
   حـسابرس    نفـع    به   صاحبكار و هم     نفع   به   كار، هم    از شروع    پيش  حسابرسي قرارداد     تنظيم    .4

   كـه   قرارداد حـسابرسي  . كند   مي   از كار جلوگيري     نادرست   برداشت  ؛ زيرا، از هرگونه     است
، حـدود      حـسابرسي    و دامنـه     كـار، هـدف     فرسـتد، پـذيرش      صاحبكار مي    براي  حسابرس
 خواهـد داد،      ارائـه    را كـه     گزارشـهايي   صـاحبكار و شـكل       به   نسبت   حسابرس  مسئوليت
  .كند  و مستند مي مشخص
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     قرارداد حسابرسي  اساسي نكات
  ، متفـاوت     مختلـف    صـاحبكاران    بـراي    اسـت    ممكـن    قرارداد حسابرسي    و محتواي   شكل    .5

  :گيرد  موارد زير را دربر مي باشد؛اما، هر قرارداد حسابرسي

 مالي  صورتهاي رسي از حساب  هدف  .  

 مالي  صورتهاي  به  نسبت  مديريت مسئوليت  .  

 و    قـوانين    كـار و همچنـين       انجام   و ضوابط    اصول   به   اشاره  ، از جمله     حسابرسي   دامنه 
  .  مربوط مقررات

 آن  ارائه  تقريبي  كار و تاريخ  نتايج  اعالم  گزارش  هرگونه شكل  .  

  و ساير محدوديتهاي    گيري   نمونه   رسيدگيها بر مبناي     انجام   دليل   به   كه   واقعيت  تذكر اين   
،    داخلـي    و كنترل    حسابداري   هر سيستم    ذاتي  ، محدوديتهاي    و همچنين    حسابرسي  ذاتي
 در    بـا اهميـت      و يا تحريفهاي     اشتباهات   برخي  ناپذير وجود دارد كه      خطر اجتناب   اين

  . بماند ي باق  نشده ، كشف  مالي صورتهاي

 و سـاير اطالعـات       سند، مدرك    هرگونه   به   حسابرس   محدوديت   بدون   دسترسي  امكان   
  .  با كار حسابرسي موردنياز درارتباط

 حسابرسي ريزي  برنامه  و ترتيب چگونگي  .  

 از   در مـورد حـسابرسي    شـده   ارائـه   اطالعـات   بايد درباره  حسابرس  كه  هايي  تاييديه ،
  ).  مديران تاييديه( كند  فت دريا مديريت

 قـرارداد     شـرايط    و تاييـد كتبـي       پـذيرش    عنـوان    صاحبكار به    قرارداد توسط   امضاي 
  . حسابرسي

 شود  صاحبكار ارائه  به  در نظر است  كه  ساير گزارشهايي  كردن مشخص .  

 ها صورتحساب  و پرداخت  ارسال  و ترتيب  آن  محاسبه ، مباني  حسابرسي الزحمه حق.  
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  : شود  درج تواند در قرارداد حسابرسي  زير نيز مي ، نكات در موارد مقتضي    .6
 از    در برخـي     يـا كارشناسـان      ساير حـسابرسان     از خدمات    استفاده   و ترتيب   چگونگي 

  .   حسابرسي هاي زمينه

 د  واحد مـور     و ساير كاركنان     داخلي   حسابرسان   از خدمات    استفاده   و ترتيب   چگونگي
  .  كار حسابرسي  انجام  درجهت رسيدگي

 نخستين  در حسابرسي  قبلي  با حسابرس  ارتباط  هرگونه  و ترتيب چگونگي  .  

 است  آمده  عمل  و صاحبكار به  حسابرس  بين  كه  ديگري  توافق  هرگونه  به اشاره  .  

  .  است  شده  استاندارد ارائه  اين  در پيوست  قرارداد حسابرسي نمونه
  

     واحد مورد رسيدگي  اجزاي حسابرسي
   يا قسمتهاي   ، شعب    فرعي   شركتهاي  ، حسابرسي    واحد مورد رسيدگي     حسابرس   كه  هنگامي    .7

 دارد بايـدبا در نظـر         عهده  را نيز به  )   واحد مورد رسيدگي     دهنده   تشكيل  ، اجزاي   يعني ( آن
  واحـد      از اجـزاي     هريك   براي   جداگانه  رسي قرارداد حساب    تنظيم   زير درباره    عوامل  گرفتن

  : كند گيري  تصميم مورد رسيدگي
 واحد مورد رسيدگي  از اجزاي  هريك  حسابرس  كننده منصوب   .  

 از آنها  هريك  براي  جداگانه  گزارش  ارائه لزوم .  

 قانوني الزامات  .  

 ديگر  حسابرسان  توسط  شده  كار انجام  هرگونه حدود و ميزان .  

 آن  از اجزاي  در هريك  واحد مورد رسيدگي  مالكيت ميزان  .  

 واحد مورد رسيدگي  از اجزاي  هريك  مديريت  استقالل ميزان  .  
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     بعدي حسابرسيهاي 
   بـه   موجـود، نـسبت    وضـعيت   بايد با در نظر گـرفتن   بعدي   در حسابرسيهاي   حسابرس     .8

  .   كند گيري ، تصميم ابرسي قرارداد حس  تجديدنظر در شرايط ضرورت

 مـوارد     كند، شامل    را ايجاب    تجديدنظر در مفاد قرارداد حسابرسي       است   ممكن   كه  عواملي    .9
  : زير است

 حسابرسي  و دامنه  صاحبكار از هدف  نادرست  از برداشت اي  نشانه هرگونه  .  

 در آن دي جدي  شرايط  قرارداد يا گنجانيدن  تجديدنظر در شرايط هرگونه  .  

 واحد مورد رسيدگي  يا مالكيت  مديره  ارشد، هيات تغيير در مديريت   .  

 واحد مورد رسيدگي  فعاليت  يا حجم ، نوع  در موضوع  تغيير عمده هرگونه  .  

 قانونـي  الزامـات  .  

 شود  انجام  واحد مورد رسيدگي  تغيير در مفاد قرارداد بايد با تاييد كتبي  هرگونه .  
  

     حسابرس  خدمت ير در نوعتغي
   كـاري    خود را به    شود، خدمت    مي   خواسته   كار از حسابرس     از تكميل    پيش   كه  در مواردي     .10

   يـا نبـودن      بـودن    درست   به   بايد نسبت   تر تغيير دهد، حسابرس      پايين   اطمينان  با سطح 
 و    قـوانين    طبـق   برس حـسا    كـه   در مواردي  .كند    گيري   مزبور تصميم    درخواست  پذيرش
  . پذير نيست  باشد، تغيير مزبور امكان  شده  منصوب  سمت  اين  به مقررات

   از داليل    هريك  تواند به    مي   خدمت   تغيير نوع    براي   از حسابرس    واحد اقتصادي   درخواست   .11
  : زير باشد

  .  درخواستي  خدمت تغيير در نياز به -  الف
 مـورد     مـرتبط    يـا خـدمات      حـسابرسي    از ماهيت   واحد اقتصادي    نادرست  برداشت -   ب

  . درخواست
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   واحد مورد رسـيدگي      توسط   كه   از آن    اعم   رسيدگي   در دامنه    ايجاد شده   محدوديت -   پ
  .  باشد  موجود پديد آمده  يا بر اثر شرايط  شده تحميل

 در    محـدوديت    آثار هرگونه    ويژه  ه مزبور، ب    درخواست   براي   شده   ارائه   بايد دليل   حسابرس
  . كند  بررسي  دقت  را به  حسابرسي دامنه

  

   از ماهيـت     واحد مورد رسـيدگي      نادرست    و برداشت     درخواستي   خدمات  تغيير در نياز به      .12
   خـدمت   تغييـر نـوع     درخواست   براي   منطقي  ، معموال دليلي     اوليه   مورد درخواست   خدمات
   دليـل    بـه    خدمت   تغيير در نوع     نظر رسد درخواست     به  ، چنانچه   برعكس. دشو   مي  محسوب
   داليلـي   ، چنين    است   واحد مورد رسيدگي     اطالعات   نبودن  بخش   يا رضايت   ، نقص   نادرستي
  . نخواهد بود منطقي

  ي حـسابرس    اسـتانداردهاي    را طبـق     مالي   صورتهاي   حسابرسي   انجام   كه   مستقلي  حسابرس   .13
 بايـد آثـار       مـرتبط    از خدمات    يكي   به   تغيير كار حسابرسي     از پذيرش   ، پيش    است  پذيرفته
  . كند  تغيير را نيز ارزيابي  اين  قراردادي  و پيامدهاي حقوقي

 وجـود دارد و       خدمت   تغيير نوع    براي   منطقي   توجيهي   برسد كه    نتيجه   اين   به  اگر حسابرس    .14
 جديد    خدمت   به   مربوط   حسابرسي   با استانداردهاي    وي   شده   انجام  ارهاي ك   كه  در صورتي 

   جلـوگيري   براي.  جديد صادر خواهد كرد      خدمت   با شرايط    متناسب   باشد، گزارشي   منطبق
  :  نخواهد داشت اي  موارد زير اشاره  مزبور به ، گزارش كنندگان  استفاده از سردرگمي

  .  قبلي  مورد توافق خدمت  - الف
   كـه   ؛ مگـر آن      است   شده   انجام   قبلي   خدمت   ارائه   براي   كه   حسابرسي   روش  هرگونه -   ب

 در    باشـد كـه      تغيير يافته    مورد توافق    رسيدگي   روشهاي   اجراي   به   حسابرس  خدمت
  .  است  از گزارش ، بخشي  اجرا شده ، ذكر روشهاي  صورت اين

  

    شـرايط     و صـاحبكار بايـد دربـاره        يابد، حـسابرس     تغيير مي    خدمت   نوع   كه  موارديدر     .15
  . كنند قرارداد جديد توافق
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 وجـود نـدارد نبايـد بـا       خدمت  تغيير نوع  براي  منطقي  توجيهي  كه  در مواردي   حسابرس   .16
   در اجراي    حسابرس   كه   است  ، موردي    زمينه   در اين   مثالي.   كند   موافقت  تغيير درخواستي 

   مطالبات  اثبات   را براي    قبولي   و قابل    باشد شواهد كافي     نتوانسته   مالي   صورتهاي  حسابرسي
 از صـدور      منظـور پيـشگيري      به  و واحد مورد رسيدگي     آورد   بدست  واحد مورد رسيدگي  

   اجمالي بررسي   به   از حسابرسي    تغيير خدمت    اظهارنظر، درخواست    يا عدم    مشروط  گزارش
  .كند  مي  مالي صورتهاي

   كند و اجازه     صاحبكار موافقت    تغيير مورد درخواست     آن   نتواند با انجام     حسابرس  چنانچه   .17
 كنـد و     گيري   كار كناره    آن   رساند بايد از انجام      پايان   مورد قرارداد را به      خدمت  نيابد كه 
   يـا الزامـات     اي   رفتار حرفه   ، آيين    و مقررات   د، قوانين  قراردا   موجب   آيا به    كه   اين  درباره

 يـا     سـرمايه   ، صـاحبان     مـديره    هيـات    خود بـه    گيري   كناره   داليل   گزارش   به  ديگر مكلف 
  . كند گيري ، تصميم باشد يا نه  مي ديگران

  

   اجرا تاريخ
 و 1378از اول فـروردين        آن   مالي   دوره   كه   مالي   صورتهاي   حسابرسي   براي استاندارد  اين  . 18 

  . االجراست باشد، الزم  مي  از آن پس
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   پيوست
  

    قرارداد حسابرسي نمونه
  
  

 در    مـالي    صـورتهاي   حـسابرسي    قرارداد   زير براي   نمونه
   كـه    اسـت    شـده    اسـتاندارد ارائـه      اين   با مطالب   ارتباط

  هـر مـورد و در        و نيازهـاي     شـرايط   تواند برحـسب    مي
   تعـديل   نظر مـشاور حقـوقي     ، با كسب     ضرورت  صورت

  .شود
  
  )حاوي نشاني(ربرگ مؤسسه حسابرسي س
  

   قـرارداد حسابـرسـي
  

  بـراي ) ...  حـسابرس  ... ( از ايـن  ) ...   واحـد مـورد رسـيدگي       نام ... (  درخواست   به  عطف
سـود و   ،     سـود وزيـان     رتهايو صو  ...  در تاريخ ) ...  واحد مورد رسيدگي   ... (  ترازنامه  حسابرسي
 بـا    مزبـور، همـراه    تـاريخ   بـه   منتهـي   مـالي  دوره /   سال  براي  نقد آن  وجوه  و جريان  زيان جامع 
 و  " حـسابرس "به ترتيـب       پس   از اين   كه... و   ...   بين   قرارداد  ، اين    مربوط   توضيحي  يادداشتهاي

  .گردد  زير منعقد مي طشوند با شراي  مي  ناميده" واحد مورد رسيدگي"
  

   قـرارداد موضوع
  .  آنها  اظهارنظر درباره  در باال با هدف  يادشده  مالي  صورتهاي حسابرسي . 1
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    حسابرس تعهدات
 اسـتانداردها    ايـن   .  حـسابرسي    اسـتانداردهاي    براساس   مالي   صورتهاي   حسابرسي  انجام   . 2

   از نبـود تحريـف       و اجـرا شـود كـه        ريزي  رنامه ب   چنان   حسابرسي  عمليات كند   مي  ايجاب
   شـامل    از جملـه    حـسابرسي .  آيـد    بدسـت    معقول  ، اطميناني    مالي   در صورتهاي   اهميت با

 ،  اسـت    مـالي    در صـورتهاي     مندرج   و اطالعات    مبالغ   شواهد پشتوانه    به  اي   نمونه  رسيدگي
 برآوردهاي و شده استفاده ابداريحس هاي رويه و اصول ارزيابي شامل همچنين، حسابرسي

 ايـن . اسـت  مـالي  صـورتهاي  ارائه كليت ارزيابي و مديره هيئت توسط آمده بعمل عمده
  .كند مي فراهم اظهارنظر براي معقول مبنايي شده انجام حسابرسي كه دارد اعتقاد مؤسسه

   دليـل    به   اينكه  ح توضي .شود   مي   كشف   مالي   در صورتهاي    كه   با اهميتي    تحريفهاي  گزارش   .3
،    و همچنـين     حـسابرسي    ذاتـي    و ديگر محـدوديتهاي     گيري   نمونه   رسيدگيها بر مبناي    انجام

ناپـذير وجـود       خطر اجتناب   ، اين    داخلي   و كنترل    حسابداري   هر سيستم    ذاتي  محدوديتهاي
  .  بماند  باقي  نشده ، كشف  مالي  در صورتهاي  با اهميت  تحريفهاي  برخي دارد كه

   استانداردهاي   به   با توجه   حسابرس  ) .  حسابرس  گزارش (  مالي   صورتهاي  اظهارنظر درباره    .4
،   ، مـشروط     مورد، نظر مقبـول     ، حسب    آمده   عمل   به   رسيدگيهاي   نتايج   و براساس   حسابرسي

  .كند  مي  اظهارنظر ارائه ، عدم  اساسي مردود يا در موارد وجود محدوديتها و ابهامات

 واحد    داخلي   و كنترل    حسابداري   در سيستمهاي    كه   با اهميتي   ضعف   نقاط   جداگانه  گزارش  . 5
  .شود   مي  كشف مورد رسيدگي

  

     واحد مورد رسيدگي تعهدات
   واحـد مـورد رسـيدگي        مـديريت    توسـط    تاييد و امضا شده      مالي   صورتهاي   و ارائه    تهيه    .6

   صـورتهاي    و ارائـه    تهيـه  ) . . . .   ترازنامه   از تاريخ   پس ...  مدت ... /  ريختا... (حداكثر تا   
   كنترلهاي ، استقرار و اعمال  حسابداري  كافي  مدارك  و نگهداري  حفظ  مستلزم   مطلوب  مالي

 از   حفاظت  شامل  حسابداري  مناسب  و روشهاي  اصول  و بكارگيري ، انتخاب  مناسب داخلي
  .  است  مديريت  توسط  واحد مورد رسيدگي هايدارايي
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سود و زيـان    ،     سود و زيان     و صورتهاي    از ترازنامه    است   عبارت   مالي  صورتهاي  :  تبصره
   كـافي    افـشاي   ، حـاوي     توضيحي   با يادداشتهاي    نقد همراه    وجوه   و جريان   جامع
  .  حسابداري  استانداردهاي طبق

  

   انجـام   مورد نياز بـراي   )   و يا كامپيوتري    دستي( و دفاتر   ، اسناد، مدارك    ات اطالع   كليه  ارائه    .7
  .  حسابرسي عمليات

 بـا     در ارتبـاط     كـه    اطالعـاتي    درباره   واحد مورد رسيدگي     مديريت   توسط  اي   تاييديه  ارائه    .8
  .شود  مي  داده  حسابرس  درباال به  ياد شده  مالي  صورتهاي حسابرسي

 واحـد مـورد       كاركنـان    همكاري   و همچنين    مناسب   و تسهيالت    كار، امكانات    محل  مينتا    .9
 بهتـر     هرچه   اجراي   مورد نياز براي     تفصيلي   ريز و جداول     صورت   و ارائه    در تهيه   رسيدگي
  .  حسابرسي عمليات

  .  حسابرسي الزحمه  حق  صورتحسابهاي  بموقع پرداخت  . 10
  

    الـزحمـه حـق
   كـه    كـار اسـت      مامور انجام    كاركرد حسابرسان   ، مدت    حسابرسي  الزحمه   حق   تعيين  مبناي   . 11

   از حسابرسان    هريك   ساعتي  الزحمه   حق  نرخ. شود   مي   كار صورتحساب    با پيشرفت   متناسب
.   اسـت    دارنـد، متفـاوت      عهده   به   كه   مسئوليتي   ميزان   و در نتيجه     و مهارت    تجربه  بر حسب 

 كـار     سـاعات   الزحمـه    حـق   ، شـامل     حـسابرسي   الزحمه  ، حق    آمده   عمل   به   بررسيهاي  طبق
 از مركـز و       خارج   ماموريت  العاده   فوق  هاي   هزينه  از قبيل  (   مستقيم  هاي  ، ساير هزينه    مستقيم
  .شود  برآورد مي ريال ...   ميزان  به ، در مجموع  تخصيص و سربار قابل)   و ذهاب اياب

  

  سـايـر مـوارد
  . اعتبار دارد...  تا   مبادله  قرارداد از تاريخ اين   . 12
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 از    متـشكل    نفـره    سـه    هيـاتي    از طريق    مفاد آن    قرارداد در اجراي     طرفين   اختالف   هرگونه   .13
 و  ، حل   دو طرف    مورد قبول    شخص    و يك     حسابرس  ، نماينده    واحد مورد رسيدگي    نماينده
  .اهد شد خو فصل

،   واحد اسـت   در حكم   هر دو نسخه     كه   نسخه 2 و در      تبصره   و يك    ماده 14 قرارداد در     اين   .14
  . است  قرارداد رسيده  طرفين  امضاي به... ...............   و در تاريخ تنظيم

  
  

    حسابرس   واحد مورد رسيدگي  


