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   كليـات
   اي   حرفـه   ليتهاي مـسئو    دربـاره    الزم   استانداردها و راهنماييهـاي     ، ارائه ستانداردا   اين  هدف  .1

   و محتواي   ، و شكل     مالي   اطالعات   به   رسيدگي   توافقي   روشهاي   در موارد اجراي    حسابرس
   در اين   منظور از حسابرس  . كند   موارد صادر مي     گونه   در اين    حسابـرس   كه   است  گزارشي
 را   مورد رسيدگي  واحد     مالي   صورتهاي   حسابرسي   كه   نيست  اي  ، الزاما فرد يا موسسه      بخش

  . دارد  عهده به

   رسـيدگي  تواند بـراي    ، اما مي     است   مالي   اطالعات   به   استاندارد، رسيدگي    تاكيد اين   اگرچه  .2
 و    از موضـوع     حـسابرس    كـه    بـر آن     شود، مشروط    نيز سودمند واقع     غيرمالي   اطالعات  به

   شده   ارائه  ضوابط.  باشد   داشته   كافي  ت خود شناخ   هاي   يافته   سنجش   براي   منطقي  معيارهايي
 اسـتاندارد     ايـن    را در بكـارگيري     تواند حسابرس    نيز مي    حسابرسي  در ساير استانداردهاي  

  . رساند ياري

ماننـد،   (  از اقـالم     هريك   درباره   مشخصي   روشهاي  تواند شامل    مي   توافقي   روشهاي  اجراي  .3
   و سود هريـك      و فروش    وابسته  ، خريد از اشخاص     ريافتني د  ، حسابهاي    پرداختني  حسابهاي
  يـا حتـي   )  ، ترازنامـه     مثال  براي (  مالي   از صورتهاي   ، يكي )  واحد مورد رسيدگي    از اجزاي 
  . باشد  مالي  صورتهاي مجموعه

  

      توافقي  روشهاي  از اجراي هدف
   مشخص   روشهاي   از اجراي    ناشي  عيني  هاي   يافته  ، گزارش    توافقي   روشهاي   از اجراي   هدف  .4

يـا هـر    / و  ، واحـد مـورد رسـيدگي         حسابرس   مورد توافق    كه   است   حسابرسي  با ماهيت 
  .  است  قـرار گرفته  ذيربطـي  ثالث شخص

   تـوافقي    روشهاي   از اجراي    ناشي   عيني  هاي   يافته   گزارش   تنها بـه    حسابرس   كه   اين  نظر به   .5
،    از گـزارش    كننـدگان   ، استفاده   شود؛ بلكه    نيز اظهار نمي     اطميناني   هيچ  ، بنابراين كند  اكتفامي

،    آن   و برمبنـاي     را راسـا ارزيـابي       حـسابرس    توسـط    شـده    گزارش  هاي  رسيدگيها و يافته  
  .كنند مي ي گير نتيجه
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   روشـهاي   جـراي  در مـورد ا     شود كه    مي   داده   اشخاصي   منحصرا به    عيني  هاي   يافته  گزارش  .6
   از داليـل     آگـاهي    عـدم    دليـل    بـه    است   ديگر ممكن   اند؛ زيرا، اشخاص     كرده  مزبور توافق 

  . بگيرند  گزارش  از آن  نادرستي ، نتايج توافقي  روشهاي انتخاب
  

      توافقي  روشهاي  بر اجراي  حاكم  كلي  اصول
   اصـول .   كنـد    را رعايت  " اي   رفتار حرفه   آيين" بايد     توافقي   روشهاي   در اجراي   حسابرس   . 7

  :  زير است  شرح  به  حسابرس اي  حرفه  بر مسئوليتهاي حاكم  اي  رفتار حرفه آيين
      استقالل-   الف
      درستكاري-     ب
      بيطرفي-     پ
    اي  حرفه  و مراقبت   صالحيت-     ت
      رازداري-     ث
    اي   رفتار حرفه-     ج
    مربوط اي  حرفه  و ضوابط   اصول-     چ

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

   قرارداد    اساسي نكات
   ثالـث   ، هـر شـخص       و همچنـين     واحد مـورد رسـيدگي       يابد كه    بايد اطمينان   حسابرس    .9

   از روشـهاي     روشـني   كنـد، شـناخت      مـي    را دريافت    عيني  هاي   يافته   گزارش  ه ك  ذيربطي
  :  زير است  شرح  قرار گيرد به  بايد مورد توافق  كه نكاتي.   قرارداد دارد  و شرايط توافقي

 يا   ، حسابرسي    توافقي   روشهاي   اجراي   كه   واقعيت   اين   تصريح   كار، شامل    و ماهيت   نوع 
  . نيز اظهار نخواهد شد  اطميناني ، هيچ شود و بنابراين  نمي  محسوب لي اجما بررسي

 كار  انجام  براي  شده  مشخص هدف .  
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 اجرا خواهد شد  آن  درباره  توافقي  روشهاي  كه  مالي  اطالعات  هرگونه  كردن مشخص .  

 اجرا شود بايد   مورد نظر كه  رسيدگي  اجرا و حدود روشهاي بندي ، زمان  و ماهيت نوع.  

 عيني هاي  يافته  گزارش  مورد انتظار براي شكل  .  

 مغـاير     در صـورت     است  بديهي.   عيني  هاي   يافته   گزارش   در توزيع    محدوديت  هرگونه 
  . نبايد كار را بپذيرد ، حسابرس  قانوني  محدوديتها با الزامات  گونه  اين بودن

   ذيـصالح    مقامـات    بـين    رسـيدگي    روشهاي   كه  مواردي، در      مثال  براي (  شرايط  اي  در پاره    . 10
   ممكـن   حـسابرس ) شود   مي   توافق   حسابداري   حرفه   و نمايندگان    صنايع  ، نمايندگان   قانوني
 در   وي.  كنـد    مطرح   گزارش   كننده   دريافت   طرفهاي   را با كليه     توافقي   نتواند روشهاي   است
 درگيـر     از طرفهـاي     مناسبي   را با نمايندگان     رسيدگي  تواند مثال روشهاي     مي   شرايطي  چنين
   از نـوع    اي   نمايـد يـا نمونـه        مزبور را بررسـي      با طرفهاي    شده   انجام   كند، مكاتبات   مطرح

  . بفرستد  ايشان  صادر خواهد شد براي  را كه گزارشي

   صـاحبكار و هـم    نفع  به م باشد، ه  كار مستند شده     اصلي   شرايط   در آن    كه   قراردادي  تنظيم   .11
 و از هـر       مشخص   حسابرس   كار را توسط    ، پذيرش    قراردادي  چنين.   است   حسابرس   نفع  به

   مـسئوليتهاي    كـار، ميـزان      و دامنـه     هـدف    چـون    مـواردي    درباره   نادرست   برداشت  گونه
  .كند  مي  خواهد كرد، جلوگيري  ارائه  كه  گزارشي  و شكل حسابرس

  :  موارد زير است  شود، شامل تواند در قرارداد درج  مي  كه موضوعاتي   .12

 شده  توافق  رسيدگي  روشهاي فهرست  .  

 در مورد    شود كه    توزيع   اشخاصي  ، تنها بايد بين      عيني  هاي   يافته   گزارش   كه   اين  تصريح 
  .اند  كرده  مزبور توافق روشهاي

 خواهد كرد     ارائه   را كه    عيني  هاي   يافته   از گزارش   اي  هتواند نمون    مي  ، حسابرس    براين  عالوه
  .  است  شده  ارائه1   در پيوست  قراردادي  چنين نمونه.  قرارداد كند نيز پيوست
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      ريزي برنامه
   مـوثر آن     از اِعمـال     كنـد كـه     ريزي   برنامه   را چنان    توافقي   روشهاي   بايد اجراي   حسابرس   .13

  . يابد اطمينان

       مستندسازي
   از گـزارش     پشتيباني   براي   شواهد الزم    كردن   در فراهم    را كه    بايد موضوعاتي   حسابرس   .14

   اسـتاندارد و شـرايط       ايـن    كـار طبـق      شـدن    انجـام    به   و شواهد مربوط     عيني  هاي  يافته
  .، مستند كند  است  اهميت قرارداد، داراي

   و شواهد       رسيدگي روشهاي
   مبناي   عنوان  ، به    شده   را اجرا و از شواهد كسب        رسيدگي   توافقي   بايد روشهاي   حسابرس  . 15

  . كند  استفاده  عيني هاي  يافته گزارش

  : كند  زير استفاده هاي  از شيوه  توافقي  روشهاي تواند در اجراي  مي حسابرس   .16
 و تحليل وجو و تجزيه پرس  .  
 محاسباتي ساير كنترلهاي و   مجدد، مقايسه محاسبه  .  
 مشاهده .  
 بازرسي .  
 تاييديه دريافت  .  

 قـرارداد     از انجـام     بخشي   عنوان  تواند به    مي   كه   از روشهايي    فهرستي  ، حاوي    گزارش  نمونه
  .  است  شده  ارائه2   شود، در پيوست  استفاده  توافقي  روشهاي اجراي

      گزارشگري
 و    كـافي    را با جزييات     مورد توافق    و  روشهاي     بايد هدف    توافقي   روشهاي   اجراي  گزارش   .17

   و حـدود كـار انجـام         و ماهيت    بتوانند از نوع    كنندگان   استفاده   كند كه    توصيف  اي   گونه  به
  . آورند  بدست  الزم ، شناخت شده
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  : بايد موارد زير را دربر گيرد  عيني هاي  يافته گزارش   . 18
  .  مستقل حسابرس   عنوان-الف
   تـوافقي    روشـهاي    اجراي   را براي    حسابرس   كه   معموال صاحبكاري  -   گزارش   مخاطب -  ب

  .  است  كار كرده  به دعوت
   آنهـا اجـرا شـده     درباره  توافقي  روشهاي  كه  مالي  اطالعات   عناوين   كردن  مشخص  -پ 

  . است
   گـزارش    با مخاطب    شده   توافق   روشهاي  ، همان    اجرا شده    روشهاي   كه   اين  تصريح  - ت

  . است
   به   رسيدگي   توافقي   روشهاي  اجراي"   استاندارد حسابرسي    كار، طبق    كه   اين   تصريح -  ث

  .  است  شده  انجام"  مالي اطالعات
  .  از رسيدگي  هدف-  ج

  .  اجرا شده  رسيدگي  روشهاي  فهرست-چ 
  .  شده  كشف  ايراد يا اشتباه  هرگونه  جزييات مل، شا  عيني هاي  يافته  توصيف-ح  
 و    نيـست    اجمالي   يا بررسي   ، حسابرسي    اجرا شده    رسيدگي   روشهاي   كه   اين   تصريح -     خ

  .شود  نيز اظهار نمي ، اطميناني بنابراين
را )   اجمـالي    يـا بررسـي      حسابرسي  يعني (  اضافي   روشهاي   اگر حسابرس    كه   اين   بيان - د      

   آنهـا ضـرورت      گـزارش   شد كـه     مي   كشف   بود موارد ديگري    كرد، ممكن   اجرا مي 
  . يافت مي

   در مـورد اجـراي       شود كـه     داده   اشخاصي   بايد منحصرا به     گزارش   كه   اين   تصريح - ذ      
  .اند  كرده  توافق  رسيدگي روشهاي

 يـا    عناصـر، حـسابها، اقـالم    ، تنهـا بـه       گزارش   كه   موضوع   اين  ، بيان    لزوم   در صورت  - ر      
   واحد مورد رسـيدگي      مالي   و صورتهاي    است   مربوط   شده   مشخص   مالي  اطالعات

  .گيرد  دربر نمي  مجموعه  يك  عنوان را به
  .  گزارش تاريخ  - ز   
  .  حسابرس نشاني  - ژ   
  .  حسابرس امضاي  -  س
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   اطالعـات    به   رسيدگي   توافقي   روشهاي   از اجراي    ناشي   عيني  هاي   يافته   از گزارش   اي  نمونه
  .  است  شده  ارائه2  ، در پيوست مالي

  

   اجرا تاريخ
 و 1378از اول فـروردين        آن   مالي   دوره   كه   مالي   صورتهاي   حسابرسي   براي استاندارد  اين   .19

 . االجراست باشد، الزم  مي از آن پس
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  ۱  پيـوسـت
  
   قرارداد نمونه

  
  
  
  
  
  

  
  

    مالي  اطالعات  به  رسيدگي  توافقي  روشهاي قـرارداد اجراي
  
   روشهاي  اجراي براي) ...  حسابرس ... ( از اين) ...  كننده  درخواست نام ... (  درخواست  به عطف 

  ، اين  است قرار گرفته ...   اين  مورد پذيرش كه) ...  گي مورد رسيد موضوع ... ( ، درباره توافقي
واحد /  واحد مورد رسيدگي" و " حسابرس"   ترتيب  به  پس  از اين كه... و  ...  قرارداد بين
  . گردد  زير منعقد مي شوند با شرايط  مي  ناميده" كننده درخواست

  

   قـرارداد   موضوع
  براي ... (  آنها با هدف  از اجراي  حاصل  عيني هاي  يافته ارش و گز  توافقي  روشهاي اجراي   .1

  ) ...   ذيصالح  مراجع  به ، ارائه مثال
  . شود  مزبور اجرا مي  هدف  به  در رسيدن  كمك  روشها تنها براي اين:   تبصره

  

    حسابرس  تعهدات
   روشهاي اجراي"  برسي استاندارد حسا  زير، براساس  شرح  به  توافقي  روشهاي اجراي   .2

  :"  مالي  اطالعات  به  رسيدگي توافقي

 )نشانيحاوي(حسابرسي موسسه ربرگس  

   روشهاي  قرارداد اجراي  زير برايمونهن
   استاندارد ارائه  اين  با مطالب  در ارتباط توافقي
 و  رايط ش تواند برحسب  مي  كه  است شده

، با   ضرورت  هر مورد و در صورت نيازهاي
  . شود   تعديل  نظر مشاور حقوقي كسب
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    اشاره  بايد اجرا شود، شامل  كه  اجرا و حدود روشهايي بندي ، زمان  و ماهيت  نوع توصيف(
 بايد   كه  قرار گيرد، افرادي  مشخصا بايد مورد رسيدگي  كه  و مستنداتي  مدارك  به روشن
  ). گردد  دريافت  تاييديه  بايد از آنان  كه  و اشخاصي شود گرفته  تماس با آنان

 و   نيست  اجمالي  يا بررسي  حسابرسي  منزله  باال، به2 در بند   ياد شده  روشهاي اجراي   .3
  . نيز اظهار نخواهد شد  اطميناني ، هيچ بنابراين

شود و   مي ارداد مربوط قر1 در بند   مندرج  رسيدگيهاي ، تنها به  عيني هاي  يافته گزارش   .4
  .گيرد  واحد دربر نمي  مجموعه  يك  عنوان  را به  شركت  مالي صورتهاي

  

     واحد مورد رسيدگي تعهدات 
   اجراي مورد نياز براي)   و يا كامپيوتري دستي( و دفاتر  ، اسناد، مدارك  اطالعات  كليه ارائه   .5

  .  توافقي روشهاي

 1 در بند   ياد شده  غير از هدف  مقاصدي براي)   عيني هاي يافته ( ش از گزار  استفاده عدم   .6
   باال توافق  در مورد روشهاي  كه  اشخاصي  مزبور منحصرا بين  گزارش باال، و توزيع

  .اند كرده

 واحد مورد   كاركنان ، همكاري  و همچنين  مناسب  و تسهيالت  كار، امكانات  محل تامين   .7
 بهتر   هر چه  انجام  مورد نياز براي  تفصيلي  ريز و جداول  صورت  وارائه ه در تهي رسيدگي
  . قرارداد موضوع

  . الزحمه  حق  صورتحسابهاي  بموقع پرداخت   . 8
  

    الـزحمـه حـق
 با   متناسب  كه  كار است  كاركرد حسابرسانِ مامور انجام ، مدت الزحمه  حق  تعيين مبناي   .9

   برحسب  از حسابرسان  هر يك  ساعتي الزحمه حق. شود  مي حساب كار، صورت پيشرفت
  طبق.   است  دارند، متفاوت  عهده  به  كه  مسئوليتي ، ميزان  و در نتيجه  و مهارت تجربه
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  هاي ، ساير هزينه  كار مستقيم  ساعات الزحمه  حق ، شامل الزحمه ، حق  آمده  عمل  به بررسيهاي
و سربار )   و ذهاب  از مركز، اياب  خارج  ماموريت العاده  فوق هاي نه هزي ازقبيل ( مستقيم
  .شود  براورد مي ريال ...   ميزان  به ، در مجموع  تخصيص قابل

  

  سـايـر مـوارد
  . اعتبار دارد...  تا   مبادله  قرارداد از تاريخ اين   .10

 از   متشكل  نفره  سه  هياتي ز طريق، ا  مفاد آن  قرارداد در اجراي  طرفين  اختالف هرگونه   .11
   شخص   و يك  حسابرس ، نماينده  كننده واحد درخواست /   واحد مورد رسيدگي نماينده

  . خواهد شد  و فصل ، حل  دو طرف مورد قبول

،   واحد است  در حكم  هر دو نسخه  كه  نسخه2 و در   تبصره  و يك  ماده12 قرارداد در  اين   .12
   .  است  قرارداد رسيده  طرفين  امضاي به ...  در تاريخ و  تنظيم

  
      حسابرس         كننده واحد درخواست/  واحد مورد رسيدگي
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  ۲  پيوست
  

    پرداختني  حسابهاي  درباره  عيني هاي  يافته  گزارش نمونه
  
  
  
  

     عيني هاي  يافته  گزارش
  )...اند ه بكار كرد  را دعوت  حسابرس  كه اشخاصي...(  :  به

 در   نمونه  شركت  پرداختني  زير را در مورد حسابهاي  شده  توافق  روشهاي  موسسه  اين  
   براساس  زير كه روشهاي.   است ، اجرا كرده  ريز پيوست   صورت  شرح ، به13×× مهر 30  تاريخ

  ، تنها به  است  شده م انجا  مالي  اطالعات  به  رسيدگي  توافقي  روشهاي  اجراي استاندارد حسابرسي
  :  است  گرفته  صورت  پرداختني  اعتبار حسابهاي  شما در ارزيابي  به منظور كمك

 و  ، دريافت  نمونه  شركت  توسط  شده  تهيه13×× مهر 30   در تاريخ  پرداختني تراز حسابهاي   .1
  . شد ، مطابقت  در دفتر كل  مربوط  با حساب  آن  و مانده  آزمون  آن  جمعهاي درستي

، 13×× مهر 30   در تاريخ  آنان  بستانكاري  مواد و كاال و مبالغ  عمده كنندگان  تامين فهرست   .2
  .  شد  مقايسه  پرداختني  در تراز حسابهاي  مندرج  و مبالغ ، با اسامي  پيوست  شرح به

 13×× مهر 30  اريخ ت  مواد و كاال به  عمده كنندگان  تامين  به  مربوط  وضعيت صورت   .3
   يادشده  خود را در تاريخ  طلب  شد مانده  مزبور درخواست كنندگان  يا از تامين دريافت

  .تاييد كنند

   باال مقايسه2 بند   موضوع  در فهرست  مندرج  مزبور با مبالغ هاي  وضعيتها يا تاييديه صورت   .4
.  شد  دريافت  تطبيق  صورت نه نمو ، از شركت  داشت  مغايرت  كه  اقالمي براي. شد

 در   مندرج ريال. ......... از   بيش  با مبالغ  در راه  بستانكار و چكهاي هاي صورتحسابها، برگه
 بستانكار  هاي  صورتحسابها و برگه  اين دريافت.  شد  و فهرست ، شناسايي  تطبيق صورتهاي

) نشاني حاوي( حسابرسي موسسه ربرگس  
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 و  ، مشخص  تاريخ  از آن مزبور پس   در راه  چكهاي  و تحويل13×× مهر 30   از تاريخ پس
  . شد  حاصل  اطمينان  تطبيق   آنها در صورتهاي  درج ، و از ضرورت رسيدگي

  :شود  مي  زير اعالم  شرح  به  موسسه  اين هاي يافته
  .  داشت  مطابقت  با دفتر كل  آن  بود و مانده  تراز، درست ، جمعهاي1در مورد بند   -الف
  .  داشت  مطابقت  مورد مقايسه ، مبالغ2در مورد بند   -  ب
 30   مواد و كاال در تاريخ  عمده كنندگان  تامين  كليه  وضعيت ، صورت3در مورد بند   -  پ

  . موجود بود13××مهر 
،   مورد اختالف  مبالغ  يا براي  داشت  بند مطابقت  اين  موضوع ، مبالغ4در مورد بند   -  ت

 بستانكار،  هاي  برگه  در آن  بود كه  كرده  تهيه ق تطبي ، صورتهاي  نمونه شركت
   موارد زير، به  استثناي ، به ريال...  از   بيش  با مبالغ  در راه صورتحسابها و چكهاي

  : بود  منظور شده  مناسب اي گونه
  

  ) موارد استثنا  كردن مشخص(
   نيز اطميناني  موسسه ، اين  نيست  اجمالي  يا بررسي  باال، حسابرسي  رسيدگي  روشهاي  از آنجا كه

  .كند  اظهار نمي13×× مهر 30   تاريخ  به  پرداختني  حسابهاي درباره
   اجمالي  يا بررسي كرد يا حسابرسي  را اجرا مي  بيشتري  رسيدگي  روشهاي  موسسه  اين چنانچه 

  كرد كه  برخورد مي  ديگريداد، احتماال با موارد  مي  را انجام  حسابرسي  با استانداردهاي منطبق
  . يافت  مي  آنها ضرورت گزارش

 شما   منظور اطالع  و به  گزارش  در ابتداي  مندرج  هدف  به  دستيابي  منحصرا براي  گزارش  اين
  ، تنها به  گزارش اين.  شود  استفاده  سايرين  به  ديگر يا ارائه  هدف  و نبايد براي  است  شده تهيه

   يك  عنوان  را به  شركت  مالي شود و صورتهاي  مي  در باال مربوط  شده  مشخص المحسابها و اق
  .گيرد  واحد، دربر نمي مجموعه
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