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    كليات
 كـار     از نتـايج     اسـتفاده    دربـاره    الزم   استانداردها و راهنماييهاي    ، ارائه استاندارد   اين  هدف    . 1

  .  است  از شواهد حسابرسي  بخشي  عنوان  به كارشناس

   و قابـل   كند بايد شواهد كـافي      استفاده   كار كارشناس    بخواهد از نتايج     حسابرس  چنانچه     .2
  . آورد ، بدست  مقاصد حسابرسي  براي  كاري  چنين  بودن  مناسب  را درباره قبولي

  ، دانـش     مهارت   داراي  شود كه   ي م   اطالق  اي   فرد يا موسسه     استاندارد به     در اين     كارشناس    .3
  .  است  و حسابرسي  غير از حسابداري  خاص اي  در زمينه و تجربه

   تجـاري    گونـاگون    فعاليتهـاي    از انـواع    شود وي    مي   سبب   حسابرس   و تجارب   تحصيالت    . 4
   بـراي    ديـده    فـرد آمـوزش     رود تخصص    انتظار نمي    پيدا كند، اما از حسابرس       كلي  آگاهي
  . باشد  را داشته  يا مهندسي  وكالت  چون  ديگري حرفه

  : قرار گيرد  زير مورد استفاده هاي  از راه  يكي تواند به  مي  كارشناس خدمات    .5
  .  در واحد مورد رسيدگي  استخدام-   الف
  .  حسابرس  توسط  استخدام-     ب
  .  واحد مورد رسيدگي  كار توسط  به  دعوت-     پ
  .  حسابرس  كار توسط  به  دعوت-     ت

   خـدمات    عنوان   به   وي  ، خدمات    است   حسابرس   استخدام  ، تحت    كارشناس   كه  در مواردي 
 ،2201 اسـتاندارد  در     كـه    چنان  ، آن   اي   كادر حرفه    عنوان   به  شود نه    مي   محسوب  كارشناس

   مـوارد روشـهاي      گونـه    در ايـن    ، حسابرس   بنابراين.   است   آمده   همكار حسابرس   عنوان  به
 و   مهـارت    ارزيـابي   كنـد، امـا بـه        را اجرا مي     كارشناس  هاي   كار و يافته     ارزيابي   به  مربوط

  . ندارد ، نيازي  هر كار حسابرسي  براي  وي اي  حرفه صالحيت

 
 ”  اطالعات مالي تاريخي حسابرسي  كيفيت كنترل” ،220  حسابرسيستانداردا. 1
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     كارشناس  از خدمات  استفاده  ضرورت تعيين
   از طريـق     شـواهد حـسابرسي      كـسب    بـه    اسـت   ن خود ممك    رسيدگيهاي   ضمن  حسابرس    . 6

،    گـزارش    چـون    گونـاگوني    شكلهاي  تواند به   شواهد مزبور مي  .  باشد   نياز داشته   كارشناس
 از    طـور مـستقل      يـا بـه      واحـد مـورد رسـيدگي        از طريق    باشد كه    يا ارزيابي   نظرخواهي
  :  زير است  شرح  به  كارشناس دمات خ  از موارد نياز به هايي نمونه.  شود  دريافت كارشناس

 و   ، كارخانـه     و سـاختمان    ، زمـين     مثـال    از داراييهـا؛ بـراي       مشخـصي    گـروه   ارزيابي 
  .  قيمتي  و سنگهاي  هنري ، كارهاي آالت ماشين

 انبـار شـده      فله   صورت   به   كه  ، مواد كاني     مثال   داراييها؛ براي    مقدار يا وضعيت    تعيين    ،
  . آالت  عمر مفيد ماشين  و باقيمانده  خام  و نفت  مواد كاني نيذخاير زيرزمي

 ارزيـابي     مثـال    دارد؛ بـراي     ويـژه    و روشهاي    از فنون    استفاده   نياز به    كه   مبالغي  تعيين ،  
  . عمر  هاي نامه بيمه

 پيمانكاري  در قراردادهاي  تكميل  و كار در جريان  شده  كار تكميل  ميزان گيري اندازه  .  

 و مقررات  تفسير مفاد قراردادها، قوانين  درباره نظر حقوقي  .  
  

   موارد زير را ارزيابي      بايد كليه    از كار كارشناس     استفاده   ضرورت   تشخيص   براي  حسابرس    .7
  :كند
  . مورد نظر  سرفصل  اهميت-   الف
  . مورد نظر  موضوع  و پيچيدگي  و ماهيت  نوع  به  با توجه  نادرست  خطر ارائه-     ب
  .  در دسترس  ساير شواهد حسابرسي  مقدار و كيفيت-     پ

  

      كارشناس  و بيطرفي اي  حرفه صالحيت
   وي  اي   حرفه   بايد صالحيت    كار كارشناس    از نتايج    استفاده   براي  ريزي   در برنامه   حسابرس    .8

  :شود  مي  زير انجام يها  از راه  با استفاده  ارزيابي  اين. كند را ارزيابي
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   كارشناس  عضويت  يا مدارك  ذيصالح ، جواز كار از مراجع اي  حرفه  مدارك  بررسي-  الف
  . معتبر اي  حرفه در جوامع

خواهـد     مـي    حـسابرس    كـه   اي   در زمينه    كارشناس   شهرت   و حسن    تجارب   بررسي -    ب
  . آورد  دست  را به شواهد حسابرسي

  . كند  را ارزيابي  كارشناس بايد بيطرفي  حسابرس     .9

  :يابد  مي  زير افزايش  از وضعيتهاي  در هريك  كارشناس  بيطرفي دارشدن  خدشه احتمال   .10
  .   در واحد مورد رسيدگي  استخدام-   الف
 واحد    به   مالي  ، وابستگي    مثال  ؛ براي    واحد مورد رسيدگي     ديگر به    وابستگي   هرگونه -    ب

  .  در آن گذاري  يا سرمايه رد رسيدگيمو
   ترديـد داشـته      كارشـناس    و بيطرفي   اي   حرفه   صالحيت   به   نسبت   كه   در مواردي   حسابرس

   كـسب    و امكـان     مطـرح    واحد مورد رسـيدگي      ترديد خود را با مديريت      باشد بايد داليل  
 منظـور     بـه   حـسابرس .  كنـد   ، ارزيـابي     كار كارشناس    را درباره    قبول   و قابل   شواهد كافي 

   اسـت    را اجرا كند يا ممكـن        حسابرسي   اضافي   بايد روشهاي    باره   در اين    اطمينان  حصول
با در نظـر     (  ديگري   كارشناس   مورد نياز، از خدمات      شواهد حسابرسي    كسب  بخواهد براي 

  . كند استفاده)  باال7 در بند    ياد شده  عوامل گرفتن
  

     كارشناس  فعاليت دامنه
   فعاليـت    دامنـه    آورد تـا از كفايـت        بدسـت    قبـولي    و قابل    بايد شواهد كافي    حسابرس   .11

  توانـد از طريـق    مـي   شواهد حسابرسي. يابـد    اطمينان  مقاصد حسابرسي  براي  كارشناس
   بـه   تبـي  ك   صـورت    بـه    اغلـب    واحد مورد رسـيدگي      آيد كه    بدست   دستور كاري   بررسي

  : موارد زير را در بر گيرد  چون تواند مطالبي  دستور كارها مي  گونه اين. دهد  مي كارشناس

 كارشناس  فعاليت هدفها و دامنه  .  
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 مطـرح    كارشناس   انتظار دارد در گزارش      حسابرس   كه   خاصي   موضوعات   كلي  رئوس   
  .شود

  مشخصات    نام   به   اشاره   احتمال  شامل،     كار كارشناس    از نتايج    حسابرس  موارد استفاده ،  
  .  در گزارش  كارشناس  فعاليت و دامنه

 مربوط  اسناد و مدارك  به  كارشناس حدود دسترسي  .  

 با واحد مورد رسيدگي  كارشناس  ارتباط  هرگونه توصيف  .  

 واحد مورد رسيدگي  اطالعات  بودن محرمانه  .  

 كنـد و لـزوم       بايـد اسـتفاده      كارشـناس    كـه   يي و روشها    مفروضات   درباره  اطالعاتي   
  .  قبل هاي  در دوره  بكار رفته  و روشهاي  آنها با مفروضات يكنواختي

   ممكـن    باشد، حـسابرس     نشده   تصريح   كارشناس   به   موارد باال در دستور كار كتبي       چنانچه
ـ    مستقيم   آنها، مكاتبه    درباره   شواهد حسابرسي    كسب   براي  است    را ضـروري    ا كارشـناس   ب

  . دهد تشخيص
  

     كار كارشناس  نتايج ارزيابي
   سرفـصل    به   مربوط   شواهد حسابرسي    عنوان   را  به     كار كارشناس    بايد كفايت   حسابرس   . 12

   صـحيح    انعكـاس    ارزيابي   كار مستلزم     اين  . كند   ارزيابي   مالي   از صورتهاي   مورد رسيدگي 
   از طريـق     مـالي    صـورتهاي    يـا تاييـد منـدرجات        مالي   در صورتهاي    كارشناس  هاي  يافته
  :  موارد زير است  به  مزبور و توجه هاي يافته

 مورد استفاده  اوليه اطالعات  .  

 قبل هاي  آنها با دوره  و يكنواختي  بكار رفته  و روشهاي مفروضات  .  
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 واحـد مـورد       كـه    صـنعتي   از   حسابرس   كلي   با شناخت    كار كارشناس    نتايج  همسويي 
   سـاير روشـهاي      از اجـراي     حاصل   با نتايج   كند و همچنين     مي   فعاليت   در آن   رسيدگي
  . حسابرسي

   كارشـناس    مـورد اسـتفاده      اوليه   اطالعات   بودن   از مناسب    اطمينان   حصول   براي  حسابرس   .13
  :كند  زير را اجرا مي  موجود روشهاي شرايط در

،    از كـافي     اطمينان   حصول   براي   كارشناس   مورد استفاده    روشهاي  وجو درباره    پرس -  الف
  .  اوليه  اطالعات  و معتبر بودن مربوط

  .  كارشناس  مورد استفاده  اطالعات  يا آزمون  بررسي-    ب

  

 خـود و      مـورد اسـتفاده      و روشـهاي     مفروضات   بودن   و منطقي    مناسب   در قبال   كارشناس   . 14
 را نـدارد،      كارشـناس    تخصص   حسابرس  از آنجا كه  .  دارد   كاربرد آنها مسئوليت    گونگيچ

 بايـد   امـا، حـسابرس  .  كنـد   را ارزيـابي   كارشناس  و روشهاي تواند مفروضات   نمي  هميشه
   بـه    آورد و بـا توجـه        بدسـت    كارشـناس    مورد استفاده    و روشهاي    از مفروضات   شناختي
   سـاير روشـهاي      از اجـراي     حاصـل    و نتايج    واحد مورد رسيدگي    يت خود از فعال    شناخت

  . آنها را بسنجد  بودن  و منطقي ، مناسب حسابرسي

   نكند يـا نتـايج       را فراهم    حسابرسي   قبول   و قابل    شواهد كافي    كار كارشناس    نتايج  چنانچه   .15
   را بـه     بايد موضـوع    ابرس باشد، حس    نداشته   هماهنگي   با ساير شواهد حسابرسي     كار وي 
 واحـد     بـا مـسئولين      مذاكره   مستلزم   است   امر ممكن   اين . كند   و فصل    حل   مناسب  اي  گونه

   كار بـه     احتمالي   ارجاع  شامل (  اضافي   روشهاي   مزبور، اجراي    و كارشناس   مورد رسيدگي 
  . باشد  حسابرس  گزارش يا تعديل)  ديگر كارشناس

  



  ۶۲۰   حسابرسي استاندارد
    كار كارشناس  از نتايج استفاده

  

 456

     حسابرس  در گزارش  كارشناس  از خدمات اده استف  به اشاره
   خـود بـه     كند نبايـد در گـزارش        استاندارد صادر مي     گزارش   كه   در مواردي   حسابرس   . 16

   مـشروط   عنـوان   به  است  ممكن   مطلب   اين   به   اشاره  . كند   اشاره   از كار كارشناس    استفاده
   كـدام    هـيچ    كـه    شود، در حالي     تلقي  مسئوليت   تقسيم   عنوان   يا به    حسابرس   گزارش  شدن

  .  است مورد نظر نبوده

 بگيرد    شده   تعديل   صدور گزارش    به   تصميم   كار كارشناس    نتايج   دليل   به   حسابرس  چنانچه    .17
 و    كارشـناس    مشخـصات   ، بـه     در گزارش    شرط   موضوع   و ماهيت    نوع   توصيف  بايد ضمن 

   از صدور گزارش     بايد پيش   ، حسابرس    شرايط   گونه  در اين .  كند  ز اشاره  او ني    فعاليت  دامنه
   اجـازه    از دادن    كارشـناس   چنانچـه .  كنـد    دريافـت    كار را از كارشـناس       اين  خود اجازه 
   وي   در گـزارش     كـار كارشـناس      بـه    دهـد اشـاره      تشخيص   ورزد و حسابرس    خودداري
  . را جويا شود  بايد نظر مشاور حقوقي  است ضروري

  

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

  . االجراست باشد، الزم  مي از آن پس


