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 كلیـات

در  حسهابر  ايحرفهه مسئوليتهاي درباره الزم استانداردها و راهنماييهاي استاندارد، ارائه اين هدف . 1
 كهه اسهت گزارشهي و محتهواي ، و شهك مهالي اطالعات به رسيدگي توافقي روشهاي موارد اجراي
 ايلزاما فرد يا موسسه، ابخش در اين كند. منظور از حسابر موارد صادر مي گونه در اين حسابهر 

 دارد. عهده را به واحد مورد رسيدگي مالي صورتهاي حسابرسي كه نيست
 بهه رسهيدگي توانهد بهراي، امها مياسهت مهالي اطالعهات بهه اسهتاندارد، رسهيدگي تاكيد اين اگرچه . 2

 منطقهي و معيارهايي از موضوع حسابر  كه بر آن شود، مشروط نيز سودمند واقع غيرمالي اطالعات
 در سهاير اسهتانداردهاي شهده ارائهه باشهد. ضهواب  داشهته كافي خود شناخت هاييافته سنجش براي

 رساند. استاندارد ياري اين را در بكارگيري تواند حسابر نيز مي حسابرسي
 )ماننهد، حسهابهاي از اقهالم هريك درباره مشخصي روشهاي تواند شام مي توافقي روشهاي اجراي . 3

واحد مورد  از اجزاي و سود هريك و فروش وابسته ، خريد از اشخاصدريافتني ، حسابهايپرداختني
 باشد. مالي صورتهاي مجموعه ( يا حتي، ترازنامهمثال )براي مالي از صورتهاي (، يكيرسيدگي
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  فقیتوا روشهای از اجرای هدف

 بها ماهيه  مشهص  روشههاي از اجراي ناشي عيني هاييافته ، گزارشتوافقي روشهاي از اجراي هدف . 4

قهرار  ذيربطهي ثالث و/يا هر شص  ، واحد مورد رسيدگيحسابرس مورد توافق كه اس  حسابرسي

 .اس  گرفته

كند، اكتفامي توافقي روشهاي از اجراي ناشي عيني هاييافته گزارش تنها بهه حسابر  كه اين نظر به . 5
 هاي، رسهيدگيها و يافتههاز گهزارش كنندگان، استفادهشود؛ بلكهنيز اظهار نمي اطميناني هيچ بنابراين
 كنند.ميگيري ، نتيجهآن و برمبناي را راسا ارزيابي حسابر  توس  شده گزارش

 مزبهور توافه  روشهاي در مورد اجراي شود كهمي داده اشخاصي منحصرا به عيني هايفتهيا گزارش . 6
، توافقيروشههاي انتخها  از داليه  آگهاهي عدم دلي  به است ديگر ممكن اند؛ زيرا، اشخاصكرده
 بگيرند. گزارش از آن نادرستي نتايج
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  توافقی روشهای بر اجرای حاكم كلی اصول 

رفتهار  آيهين اصهول كنهد. را رعايه  "ايرفتار حرفهه آيين"بايد  توافقي روشهاي در اجراي حسابرس . 7
 :زير است شرح به حسابر  ايحرفه بر مسئوليتهاي حاكم ايحرفه
  استقالل  ه الف
  درستكاري ه   
  بيطرفي  ه پ
  ايحرفه و مراقبت صالحيت  ه ت
  رازداري ه  ث
  ايرفتار حرفه ه  ج
 مربوط ايحرفه و ضواب  اصول ه  چ

 .اجرا كند در قرارداد مربوط مندرج استاندارد و شرايط اين را براساس توافقي بايد روشهاي حسابرس  . 8

 قرارداد  اساسی نكات

 گهزارش كه ذيربطي ثالث ، هر شص نو همچني واحد مورد رسيدگي يابد كه بايد اطمينان حسابرس  .9

 نكهاتي .قهرارداد دارد و شرايط توافقي از روشهاي روشني كند، شناخ مي را درياف  عيني هاييافته
 :زير است شرح قرار گيرد به بايد مورد تواف  كه
 يها بررسهي ، حسابرسهيتهوافقي روشهاي اجراي كه واقعيت اين تصريح كار، شام  و ماهيت نوع 

 نيز اظهار نخواهد شد. اطميناني ، هيچشود و بنابرايننمي محسو  اجمالي
 كار. انجام براي شده مشخص هدف 
 اجرا خواهد شد. آن درباره توافقي روشهاي كه مالي اطالعات هرگونه كردن مشخص 
 بايد اجرا شود. مورد نظر كه سيدگير اجرا و حدود روشهاي ، زمانبنديو ماهيت نوع 
  عيني هاييافته گزارش مورد انتظار براي شك. 
 ايهن مغهاير بهودن در صهورت اسهت . بديهيعيني هاييافته گزارش در توزيع محدوديت هرگونه 

 نبايد كار را بپذيرد. ، حسابر قانوني محدوديتها با الزامات گونه
، قهانوني ذيصهالح مقامهات بهين رسهيدگي روشههاي كهه ، در مهوارديمثال )براي شراي  ايدر پاره .  10

 نتواند روشهاي است ممكن شود( حسابر مي تواف  حسابداري حرفه و نمايندگان صنايع نمايندگان
توانهد مهثال مي يطيشهرا در چنهين كند. وي مطرح گزارش كننده دريافت طرفهاي را با كليه توافقي
بها  شهده انجهام كنهد، مكاتبهات درگيهر مطهرح از طرفهاي مناسبي را با نمايندگان رسيدگي روشهاي
 ايشهان صهادر خواههد شهد بهراي را كهه گزارشهي از نهوع اينمايد يا نمونهه مزبور را بررسي طرفهاي
 بفرستد.
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 نفهع بهه صهاحبكار و ههم نفهع بهه باشد، ههم كار مستند شده ياصل شراي  در آن كه قراردادي تنظيم . 11
 برداشهت و از ههر گونهه مشهخص حسهابر  كار را توسه  ، پذيرشقراردادي . چنيناست حسابر 
 كهه گزارشهي و شهك  حسابر  مسئوليتهاي كار، ميزان و دامنه هدف چون مواردي درباره نادرست
 كند.مي د، جلوگيريخواهد كر ارائه

 :موارد زير است شود، شام  تواند در قرارداد درجمي كه موضوعاتي . 12
 شده تواف  رسيدگي روشهاي فهرست. 
 در مهورد روشههاي شود كه توزيع اشخاصي ، تنها بايد بينعيني هاييافته گزارش كه اين تصريح 

 اند.كرده مزبور تواف 
خواههد كهرد نيهز  ارائهه را كهه عينهي هاييافتهه از گهزارش ايتواند نمونههمي ، حسابر نبراي عالوه
 .است شده ارائه 1 در پيوست قراردادي چنين قرارداد كند. نمونه پيوست
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  ریزیبرنامه

 يابد. اطمينان ثر آنمو از اِعمال كند كه ريزيبرنامه را چنان توافقي روشهاي بايد اجراي حسابرس .13

  مستندسازی

 عيني هاييافته از گزارش پشتيباني براي شواهد الزم كردن در فراهم را كه بايد موضوعاتي حسابرس .14

، مستند اس  اهمي  قرارداد، داراي استاندارد و شرايط اين كار طبق شدن انجام به و شواهد مربوط

 كند.

  و شواهد یرسيدگ روشهای

 گهزارش مبنهاي عنهوان ، بههشهد  را اجرا و از شواهد كسب رسيدگي توافقي بايد روشهاي حسابرس .15

 كند. استفاد  عيني هاييافته

 كند: زير استفاده هاياز شيوه توافقي روشهاي تواند در اجرايمي حسابر  . 16
  و تحلي  وجو و تجزيهپر. 
 محاسباتي و ساير كنترلهاي د، مقايسهمجد محاسبه. 
 مشاهده. 
 بازرسي. 
 تاييديه دريافت. 

 قهرارداد اجهراي از انجهام بخشهي عنهوان توانهد بههمي كه از روشهايي فهرستي ، حاويگزارش نمونه
 .است شده ارائه 2 شود، در پيوست استفاده توافقي روشهاي
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  گزارشگری

 ايگونهه و بهه كافي را با جزييات مورد تواف  و روشهاي بايد هدف توافقي روشهاي راياج گزارش . 17
بهه  الزم ، شهناختشهده و حدود كار انجام و ماهيت بتوانند از نوع كنندگاناستفاده كند كه توصيف
 آورند. دست

 بايد موارد زير را دربر گيرد: عيني هاييافته گزارش . 18

 .مستقل حسابرس عنوان  ه  فال

كهار  به دعوت توافقي روشهاي اجراي را براي حسابرس كه ه معموال صاحبكاري گزارش مصاطب ه  ب

 .اس  كرد 

 .اس  آنها اجرا شد  دربار  توافقي روشهاي كه مالي اطالعات عناوين كردن مشص  ه  پ

 .اس  گزارش با مصاطب شد  توافق روشهاي ، همانجرا شد ا روشهاي كه اين تصريح ه  ت

 انجهام "مهالي اطالعات به رسيدگي توافقي روشهاي اجراي"استاندارد  كار، طبق كه اين تصريح ه  ث

 .اس  شد 

 .از رسيدگي هدف  ه  ج

 .اجرا شد  رسيدگي روشهاي فهرس  ه  چ

 .شد  كشف ايراد يا اشتبا  هرگونه جزييات ، شاملعيني هاييافته توصيف  ه  ح

، و بنهابراين نيسه  اجمهالي يها بررسهي ، حسابرسياجرا شد  رسيدگي روشهاي كه اين تصريح ه  خ 

 شود.نيز اظهار نمي اطميناني

كهرد، ( را اجهرا مياجمهالي يا بررسي حسابرسي )يعني اضافي روشهاي اگر حسابرس كه اين بيان ه  د

 .ياف مي آنها ضرورت گزارش شد كهمي كشف بود موارد ديگري ممكن

 روشههاي در مهورد اجهراي شهود كهه داد  اشصاصهي بايد منحصرا بهه گزارش كه اين تصريح  ه  ذ

 اند.كرد  توافق رسيدگي

 مهالي يها اطالعهات عناصر، حسهابها، اقهالم ، تنها بهگزارش كه موضوع اين ، بيانلزوم در صورت ه  ر

دربر  مجموعه يك عنوان را به واحد مورد رسيدگي مالي و صورتهاي اس  مربوط شد  مشص 

 گيرد.نمي

 .گزارش تاريخ ه  ز

 .حسابرس نشاني ه  ژ
 .سحسابر امضاي ه  س

، در مهالي اطالعهات بهه رسيدگي توافقي روشهاي از اجراي ناشي عيني هاييافته از گزارش اينمونه
 .است شده ارائه 2 پيوست

 اجرا تاريخ

 .االجراستالزم از آنو پس 1378استاندارد از اول فروردين  اين . 19
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 1 پیـوسـت

 قرارداد نمونه

 
 

 

 مالی اطالعات به رسيدگی توافقی روشهای یقـرارداد اجرا
 

( ... مورد رسيدگي ... )موضوع ، دربارهتوافقي روشهاي اجراي ( ... براي... )حسابر  ( ... از اينكنندهدرخواست ... )نام درخواست به عطف
واحد  /واحد مورد رسيدگي"و  "حسابر " ترتيب به پس از اين ... كه... و  قرارداد بين ، ايناست ... قرار گرفته اين مورد پذيرش كه

 گردد. زير منعقد مي شوند با شراي مي ناميده "كنندهدرخواست

 قـرارداد موضوع
 ( ... ذيصالح مراجع به ، ارائهمثال ... )براي آنها با هدف از اجراي حاص  عيني هاييافته و گزارش توافقي روشهاي اجراي . 1

 شود. مزبور اجرا مي هدف به در رسيدن كمك روشها تنها براي : اينتبصره

 حسابرس تعهدات 
 :"مالي اطالعات به رسيدگي توافقي روشهاي اجراي"استاندارد  زير، براسا  شرح به توافقي روشهاي اجراي . 2

مشخصا بايهد مهورد  كه و مستنداتي مدارك به روشن اشاره بايد اجرا شود، شام  كه يياجرا و حدود روشها ، زمانبنديو ماهيت نوع )توصيف
 گردد(. دريافت تاييديه بايد از آنان كه شود و اشخاصي گرفتهتما  بايد با آنان كه قرار گيرد، افرادي رسيدگي

 نيز اظهار نخواهد شد. اطميناني ، هيچو بنابراين نيست اجمالي يا بررسي حسابرسي منزله ال، بهبا 2در بند  ياد شده روشهاي اجراي . 3
 يهك عنهوان را بهه شهركت مهالي شهود و صهورتهايمي قهرارداد مربهوط 1در بنهد  منهدرج رسيدگيهاي ، تنها بهعيني هاييافته گزارش . 4

 گيرد.واحد دربر نمي مجموعه

  واحد مورد رسيدگی داتتعه
 .توافقي روشهاي اجراي ( مورد نياز برايو يا كامپيوتري و دفاتر )دستي ، اسناد، مداركاطالعات كليه ارائه . 5
 منحصهرا بهينمزبهور  گهزارش بهاال، و توزيهع 1در بنهد  يهاد شهده غير از هدف مقاصدي ( برايعيني هاي)يافته از گزارش استفاده عدم . 6

 اند.كرده باال تواف  در مورد روشهاي كه اشخاصي
 ريز و جداول صورت وارائه در تهيه واحد مورد رسيدگي كاركنان ، همكاريو همچنين مناسب و تسهيالت كار، امكانات مح  تامين . 7

 قرارداد. بهتر موضوع هر چه انجام مورد نياز براي تفصيلي
 .الزحمهح  صورتحسابهاي بموقع پرداخت .  8

  الـزحمـهحـق
 الزحمهشود. ح مي كار، صورتحسا  با پيشرفت متناسب كه كار است كاركرد حسابرسانِ مامور انجام ، مدتالزحمهح  تعيين مبناي . 9

 بهه بررسيهاي . طب است دارند، متفاوت عهده به كه مسئوليتي ، ميزانو در نتيجه و مهارت تجربه برحسب از حسابرسان هر يك ساعتي
از  خارج ماموريت العادهفوق هايهزينه )ازقبي  مستقيم هاي، ساير هزينهكار مستقيم ساعات الزحمهح  ، شام الزحمه، ح آمده عم 

 شود.مي براورد ... ريال ميزان به ، در مجموعتخصيص ( و سربار قاب و ذها  مركز، ايا 

 سـایـر مـوارد
 تا ... اعتبار دارد.  مبادله قرارداد از تاريخ اين . 10
 / واحد درخواست واحد مورد رسيدگي از نماينده متشك  نفره سه هياتي ، از طري مفاد آن قرارداد در اجراي طرفين اختالف هرگونه . 11

 خواهد شد. و فص  ، ح دو طرف مورد قبول شخص و يك سابر ح ، نمايندهكننده
 طهرفين امضهاي ... بهه و در تهاريخ ، تنظهيمواحهد اسهت در حكهم هر دو نسهخه كه نسخه 2و در  تبصره و يك ماده 12قرارداد در  اين . 12

 . است قرارداد رسيده

  حسابرس     كنندهواحد درخواست /واحد مورد رسيدگی

نشانی)حاویحسابرسیموسسهسربرگ
) 

 اين با مطالب در ارتباط توافقي روشهاي قرارداد اجراي زير براي نمونه
هر مورد و  و نيازهاي شراي  اند برحسبتومي كه است شده استاندارد ارائه
 شود. تعدي  نظر مشاور حقوقي ، با كسبضرورت در صورت
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 2 پیوست

 پرداختنی حسابهای درباره عینی هایيافته گزارش نمونه

  عينی هاییافته گزارش

 اند(...بكار كرده را دعوت حسابرس كه : ...)اشخاصیبه 
، اجرا ريز پيوست صورت شرح ، به13××مهر  30 در تاريخ نمونه شركت پرداختني زير را در مورد حسابهاي شده تواف  روشهاي موسسه اين
 به منظور كمك ، تنها بهاست شده انجام مالي اطالعات به رسيدگي توافقي روشهاي استاندارد اجراي براسا  زير كه . روشهاياست كرده

 :است گرفته صورت پرداختني اعتبار حسابهاي شما در ارزيابي
بها  آن و مانهده آزمهون آن جمعهاي و درستي ، دريافتنمونه شركت توس  شده تهيه 13××مهر  30 در تاريخ رداختنيپ تراز حسابهاي . 1

 شد. ، مطابقتدر دفتر ك  مربوط حسا 
در  مندرج و مبالغ ، با اساميوستپي شرح ، به13××مهر  30 در تاريخ آنان بستانكاري مواد و كاال و مبالغ عمده كنندگانتامين فهرست . 2

 شد.  مقايسه پرداختني تراز حسابهاي
شهد  مزبور درخواست كنندگانيا از تامين دريافت 13××مهر  30 تاريخ مواد و كاال به عمده كنندگانتامين به مربوط وضعيت صورت . 3

 تاييد كنند. يادشده خود را در تاريخ طلب مانده
 ، از شهركتداشهت مغهايرت كهه اقالمهي شهد. بهراي باال مقايسه 2بند  موضوع در فهرست مندرج مزبور با مبالغ هايوضعيتها يا تاييديه صورت . 4

، تطبيه  در صهورتهاي منهدرج از .......... ريال بيش با مبالغ در راه بستانكار و چكهاي هايشد. صورتحسابها، برگه دريافت تطبي  صورت نمونه
 از آن مزبور پهس در راه چكهاي و تحوي  13××مهر  30 از تاريخ بستانكار پس هايصورتحسابها و برگه اين شد. دريافت و فهرست شناسايي
 شد. حاص  اطمينان تطبي  آنها در صورتهاي درج ، و از ضرورتو رسيدگي ، مشخصتاريخ
 شود:مي زير اعالم شرح به موسسه اين هاييافته
 .داشت مطابقت با دفتر ك  آن بود و مانده تراز، درست ، جمعهاي1در مورد بند  ه  الف
 .داشت مطابقت مورد مقايسه ، مبالغ2در مورد بند  ه   
 موجود بود. 13××مهر  30 خمواد و كاال در تاري عمده كنندگانتامين كليه وضعيت ، صورت3در مورد بند  ه  پ
 بهود كهه كهرده تهيهه تطبي  ، صورتهاينمونه ، شركتمورد اختالف مبالغ يا براي داشت بند مطابقت اين موضوع ، مبالغ4در مورد بند  ه  ت

منظهور  مناسهب ايگونهه مهوارد زيهر، بهه ناياسهتث ، بهاز ... ريال بيش با مبالغ در راه بستانكار، صورتحسابها و چكهاي هايبرگه در آن
 بود: شده

 

 موارد استثنا( كردن )مشخص
مهر  30 تاريخ به پرداختني حسابهاي درباره نيز اطميناني موسسه ، ايننيست اجمالي يا بررسي باال، حسابرسي رسيدگي روشهاي از آنجا كه

 كند.اظهار نمي 13××
 را انجام حسابرسي با استانداردهاي منطب  اجمالي يا بررسي كرد يا حسابرسيرا اجرا مي بيشتري رسيدگي روشهاي سهموس اين چنانچه 

 .يافتمي آنها ضرورت گزارش كرد كهبرخورد مي د ديگريداد، احتماال با موارمي
 ديگر يا ارائه هدف و نبايد براي است شده شما تهيه منظور اطالع و به گزارش در ابتداي مندرج هدف به دستيابي منحصرا براي گزارش اين 
 يك عنوان را به شركت مالي شود و صورتهايمي در باال مربوط شده مشخص حسابها و اقالم ، تنها بهگزارش شود. اين استفاده سايرين به

 گيرد.واحد، دربر نمي مجموعه
 

 ...  حسابرسی موسسه          تاریخ

 

 (نشانی)حاویحسابرسیموسسهسربرگ


