
 210استاندارد حسابرسی 

 قرارداد حسابرسی

 

1 

  
 1 ـ 3 اتیلک 
 4 ـ 7 یقرارداد حسابرس 
 8ـ  9 یبعد یهایحسابرس 
 10 ـ 17 حسابرس خدمت ر در نوعییتغ 
 18 اجرا خیتار 
  یقرارداد حسابرس : نمونه وستیپ 

 
لی حسابرس مستقل و کاهداف ” 200 ید همراه با استاندارد حسابرسین استاندارد بایا

 مطالعه شود.“ ام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسیانج

 



 210استاندارد حسابرسی 

 قرارداد حسابرسی

 

2 

 لیاتک
 :ر استیدر موارد ز الزم یهاییاستانداردها و راهنما ، ارائهاستاندارد نیا هدف .  1

 ار.ک انجام طیشرا ار دربارهکبا صاحب حسابرس توافق ـ الف
 تر.نییپا نانیاطم با سطح یخدمت به یاز حسابرس حسابرس ر خدمتییتغ ار دربارهکصاحب با درخواست برخورد حسابرس یچگونگ ـ ب

 یگـرید مناسب لکش ا بهی یدر قرارداد حسابرس مورد توافق طیشرا نندک توافق یار حسابرسک طید در مورد شرایار باکو صاحب حسابرس . 2
 شود.یمستند م

 نیـدر ا شـده ارائـه شود. ضوابطیم ارائه یمال یصورتها یحسابرس به مربوط یقراردادها میو تنظ هیدر ته حسابرس به کمکمنظور  استاندارد به نیا . 3
 میا تنظـیـ یمـال اطالعـات بـه یدگیرس یتوافق یروشها ی، اجرایمال یصورتها یاجمال ی، بررسیعنی) یحسابرس مرتبط استاندارد در مورد خدمات

 چـون یا خـدماتیـ اسـت شـده مشـص  مربـوط و مقـررات نیقوان موجب ار بهک و دامنه هدف هک هم یاربرد دارد. در مواردکز ی( نیمال طالعاتا
 .است یضرور جداگانه یقراردادها میشود، تنظیم ارائه تیریو مد ی، حسابداریاتیمال مشاوره

  یقرارداد حسابرس
ار کـاز  نادرسـت برداشـت را، از هرگونـهیـ؛ زاسـت حسـابرس نفع به ار و همکصاحب نفع به ار، همک از شروع شیپ یقرارداد حسابرس میتنظ . 4

 تی، حـدود مسـلولیحسابرسـ و دامنـه ار، هـدفکـ رشیفرسـتد، پـ یار مکصـاحب یبرا حسابرس هک یند. قرارداد حسابرسکیم یریجلوگ
 ند.کیو مستند م خواهد داد، مشص  ارائه هکرا  ییگزارشها لکار و شکصاحب به نسبت حسابرس

  یقرارداد حسابرس یاساس اتکن
 رد:یگیر را دربر میموارد ز یباشد؛اما، هر قرارداد حسابرس ، متفاوتمصتلف ارانکصاحب یبرا است نکمم یقرارداد حسابرس یو محتوا لکش . 5

 یمال یصورتها یاز حسابرس هدف. 
 یمال یصورتها به نسبت تیریمد تیمسلول. 
  مربوط و مقررات نیقوان نیار و همچنک انجام و ضوابط اصول به اشاره ، از جملهیحسابرس دامنه. 
 آن ارائه یبیتقر خیار و تارک جینتا اعالم گزارش هرگونه لکش. 
  یذاتـ یتهای، محـدودنیو همچنـ یحسابرس یذات یتهایر محدودیو سا یریگنمونه یها بر مبنایدگیرس انجام لیدل به هک تیواقع نیر اکت 

 یدر صـورتها تیـبـا اهم یفهایا تحریو  اشتباهات یبرخ هکر وجود دارد یناپ خطر اجتناب نی، ایداخل نترلکو  یحسابدار ستمیهر س
 بماند. یباق شدهن شفک، یمال

 یار حسابرسکبا  از درارتباطیموردن ر اطالعاتیو سا کسند، مدر هرگونه به حسابرس تیمحدود بدون یدسترس انکام. 
 یحسابرس یزیربرنامه بیو ترت یچگونگ. 
 (.رانیمد هیدییند )تاک افتیدر تیری، از مدیدر مورد حسابرس شده ارائه اطالعات د دربارهیبا حسابرس هک ییهاهیدییتا 
 یقرارداد حسابرس طیشرا یتبکد ییو تا رشیپ  عنوان ار بهکصاحب قرارداد توسط یامضا. 
  شود. ار ارائهکصاحب به در نظر است هک ییر گزارشهایسا ردنک مشص 
 صورتحسابها. و پرداخت ارسال بیو ترت آن محاسبه ی، مبانیحسابرس الزحمهحق 

 شود: درج یتواند در قرارداد حسابرسیز میر نیز اتک، نیدر موارد مقتض . 6
 یحسابرس یهانهیاز زم یدر برخ ارشناسانکا ی ر حسابرسانیسا از خدمات استفاده بیو ترت یچگونگ . 
 یار حسابرسک انجام درجهت یدگیحد مورد رسوا نانکارکر یو سا یداخل حسابرسان از خدمات استفاده بیو ترت یچگونگ. 
 نینصست یدر حسابرس یقبل با حسابرس ارتباط هرگونه بیو ترت یچگونگ. 
 است آمده عمل ار بهکو صاحب حسابرس نیب هک یگرید توافق هرگونه به اشاره. 

 .است شده استاندارد ارائه نیا وستیدر پ یقرارداد حسابرس نمونه
  یدگیواحد مورد رس یاجزا یحسابرس

ز یـ( را نیدگیواحد مورد رسـ دهنده لیکتش ی، اجزایعنی) آن یا قسمتهای ، شعبیفرع یتهاکشر ی، حسابرسیدگیواحد مورد رس حسابرس هک یهنگام . 7
 ند:ک یریگمیتصم یدگیواحد مورد رس یاز اجزا کیهر یبرا جداگانه یحسابرسقرارداد  میتنظ ر دربارهیز عوامل دبا در نظر گرفتنیدارد با عهده به
 یدگیواحد مورد رس یاز اجزا کیهر حسابرس نندهک منصوب. 
 از آنها. کیهر یبرا جداگانه گزارش ارائه لزوم 
 یقانون الزامات. 
 گر.ید حسابرسان توسط شده ار انجامک هرگونه زانیحدود و م 
 آن یاز اجزا کیدر هر یدگیواحد مورد رس تیکمال زانیم. 
 یدگیواحد مورد رس یاز اجزا کیهر تیریمد استقالل زانیم. 
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  یبعد یهایحسابرس

8 .

 :ر استیموارد ز ند، شاملک جابیرا ا یدنظر در مفاد قرارداد حسابرسیتجد است نکمم هک یعوامل . 9
 یحسابرس و دامنه ار از هدفکصاحب نادرست از برداشت یانشانه هرگونه. 
 در آن یدیجد طیشرا دنیا گنجانیقرارداد  طیدنظر در شرایتجد هرگونه. 
 یدگیواحد مورد رس تیکا مالی رهیمد اتیارشد، ه تیریر در مدییتغ. 
 یدگیواحد مورد رس تیفعال ا حجمی ، نوعدر موضوع ر عمدهییتغ هرگونه. 
 یقانونـ الزامـات.  
 شود. انجام یدگیواحد مورد رس یتبکد یید با تایر در مفاد قرارداد باییتغ هرگونه 

  حسابرس خدمت نوعر در ییتغ

10 .
 هکـ یدر مـوارد

.ستیر نیپ انکر مزبور امییباشد، تغ شده منصوب سمت نیا به و مقررات نیقوان قطب حسابرس
 ر باشد: یز لیاز دال کیهر تواند بهیم خدمت ر نوعییتغ یبرا از حسابرس یواحد اقتصاد درخواست . 11

 .یدرخواست خدمت از بهیر در نییتغ ـ  الف
 .مورد درخواست مرتبط ا خدماتی یحسابرس تیاز ماه یتصادواحد اق نادرست برداشت ـ  ب
  باشد. د آمدهیموجود پد طیا بر اثر شرای شده لیتحم یدگیواحد مورد رس توسط هک از آن اعم یدگیرس در دامنه جاد شدهیا تیمحدود ـ  پ

 ند.ک یبررس دقت را به یحسابرس در دامنه تیمحدود آثار هرگونه ژهیو مزبور، به درخواست یبرا شده ارائه لید دلیبا حسابرس
 یمنطق یلی، معموال دلهیاول مورد درخواست خدمات تیاز ماه یدگیواحد مورد رس نادرست و برداشت یدرخواست خدمات از بهیر در نییتغ . 12

 ، نقـ ینادرسـت لیدل به خدمت ر در نوعییتغ نظر رسد درخواست به ، چنانچهسکشود. برعیم محسوب خدمت ر نوعییتغ درخواست یبرا
 نصواهد بود. یمنطق یلیدال نی، چناست یدگیواحد مورد رس اطالعات نبودن بصشتیا رضای

 بـه یار حسابرسکر ییتغ رشیاز پ  شی، پاست هرفتیپ  یحسابرس یاستانداردها را طبق یمال یصورتها یحسابرس انجام هک یمستقل حسابرس . 13
 ند.ک یابیز ارزیر را نییتغ نیا یقرارداد یامدهایو پ ید آثار حقوقیبا مرتبط از خدمات یکی

بـا  یو شـده انجـام یارهـاک هکـ یوجـود دارد و در صـورت خـدمت ر نـوعییـتغ یبـرا یمنطقـ یهیتوج هکبرسد  جهینت نیا به اگر حسابرس . 14
 یریجلـوگ یارد. برکد صادر خواهد یجد خدمت طیبا شرا متناسب یباشد، گزارش د منطبقیجد خدمت به مربوط یحسابرس یاستانداردها
 :نصواهد داشت یار اشارهیموارد ز مزبور به ، گزارشنندگانکاستفاده یاز سردرگم

 .یقبل مورد توافق خدمت ـ الف
 یدگیرسـ یروشـها یاجـرا بـه حسابرس خدمت هک ؛ مگر آناست شده انجام یقبل خدمت ارائه یبرا هک یحسابرس روش هرگونه ـ ب

 .است از گزارش ی، بصشاجرا شده یر روشهاک، ذصورت نیدر ا هکباشد  افتهیر ییتغ مورد توافق
15 .
 یمثـال. 16

 یرا بـرا یقبـول و قابـل یافکـباشد شـواهد  نتوانسته یمال یصورتها یحسابرس یدر اجرا حسابرس هک است ی، موردنهیزم نیدر ا
 ا عـدمیـ مشروط از صدور گزارش یریشگیمنظور پ به یدگیو واحد مورد رس آورد به دست یدگیواحد مورد رس مطالبات اثبات

ند.کیم یالم یصورتها یاجمال یبررس به یاز حسابرس ر خدمتییتغ اظهارنظر، درخواست
17 .

 اجرا خیتار
.االجراستد، الزموشیمشروع  از آن پس و 1378ن یاز اول فرورد آن یمال دوره هک یمال یصورتها یحسابرس یبرا استاندارد نیا . 18
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 یقرارداد حسابرس نمونه: وستیپ
 توانـد برحسـبیم هکـ اسـت شده استاندارد ارائه نیا با مطالب ارتباط در یمال یصورتها یحسابرس قرارداد یر برایز نمونه
 شود. لیتعد ینظر مشاور حقوق سبک، با ضرورت صورت هر مورد و در یازهایو ن طیشرا

 (ینشان ی)حاو یسربرگ مؤسسه حسابرس
 یقـرارداد حسابـرسـ

سود  ی... و صورتها خی( ... در تاریگدی... )واحد مورد رس ترازنامه یحسابرس ی( ... برا... )حسابرس نی( ... از ایدگیواحد مورد رس ... )نام درخواست به عطف
از  هک... و ...  نیب قرارداد نی، امربوط یحیتوض یادداشتهایبا  مزبور، همراه خیتار به یمنته یمال / دوره سال یبرا نقد آن وجوه انیو جر و زیان جامع ، سودانیوز
 گردد.یر منعقد میز طیشوند با شرایم دهینام "یدگیواحد مورد رس"و  "حسابرس"ب یبه ترت پس نیا

 

 قـرارداد موضوع
 آنها.  اظهارنظر درباره در باال با هدف ادشدهی یمال یصورتها یحسابرس . 1

 حسابرس تعهدات
و اجرا شـود  یزیربرنامه چنان یحسابرس اتیعمل ندکیم جابیاستانداردها ا نیا  .  2

 و اطالعـات مبـال  شـواهد پشـتوانه بـه یانمونـه یدگیرسـ شامل از جمله ید. حسابرسیآ به دست معقول ینانی، اطمیمال یدر صورتها تیاهم با فیاز نبود تحر هک
 رهیمـد لـتیه توسـط مدهآ بعمل عمده یهاراوردب و شده استفاده یحسابدار یهاهیرو و اصول یابیارز شامل ن،یهمچن یحسابرس ،است یمال یدر صورتها مندرج

 .ندکیم فراهم اظهارنظر یبرا معقول ییمبنا شده انجام یحسابرس هک دارد اعتقاد مؤسسه نیا. است یمال یصورتها ارائه تیلک یابیارز و
 یتهایگر محدودیو د یریگنمونه یها بر مبنایدگیرس جامان لیدل به هکنیا حیتوض  . 3

 تیـبـا اهم یفهایتحر یبرخ هکر وجود دارد یناپ خطر اجتناب نی، ایداخل نترلکو  یحسابدار ستمیهر س یذات یتهای، محدودنیو همچن یحسابرس یذات
 بماند.  یباق نشده شفک، یمال یدر صورتها

، آمـده عمل به یهایدگیرس جینتا و براساس یحسابرس یاستانداردها به با توجه حسابرس  . 4
 ند.کیم اظهارنظر ارائه ، عدمیاساس تها و ابهاماتیا در موارد وجود محدودی، مردود ، مشروطمورد، نظر مقبول حسب

5 . 

  یدگیواحد مورد رس تعهدات
و  هی( . . . . ته ترازنامه خیز تارا ... پس ... / مدت خیثر تا ... )تارکحدا یدگیواحد مورد رس تیریمد توسط د و امضا شدهییتا یمال یصورتها و ارائه هیته  . 6

 اصـول یریارگکـو ب ، انتصابمناسب یداخل ینترلهاک ، استقرار و اعمالیحسابدار یافک کمدار یو نگهدار حفظ مستلزم مطلوب یمال یصورتها ارائه
 .است تیریمد سطتو یدگیواحد مورد رس یهاییاز دارا حفاظت شامل یحسابدار مناسب یو روشها
، یحیتوضـ یادداشـتهایبـا  نقـد همـراه وجـوه انیو جر ، سود و زیان جامعانیسود و ز یو صورتها از ترازنامه است عبارت یمال یصورتها : تبصره

 .یحسابدار یاستانداردها طبق یافک یافشا یحاو
 .یحسابرس اتیعمل انجام یاز برای( مورد نیوتریامپکا یو  یدستو دفاتر) ک، اسناد، مداراطالعات هیلک ارائه . 7
 شود.یم داده حسابرس درباال به اد شدهی یمال یصورتها یبا حسابرس در ارتباط هک یاطالعات درباره یدگیواحد مورد رس تیریمد توسط یاهیدییتا ارائه . 8
از یـمورد ن یلیتفص ز و جداولیر صورت و ارائه هیدر ته یدگیواحد مورد رس نانکارک یارکهم نیو همچن مناسب التیو تسه اناتکار، امک محل نیتام . 9

 .یحسابرس اتیبهتر عمل هرچه یاجرا یبرا
 .یحسابرس الزحمهحق یصورتحسابها بموقع پرداخت . 10

  الـزحمـهحـق
 یسـاعت الزحمـهحق شـود. نـر یم ار صورتحسـابکـ شـرفتیبـا پ متناسب هک ار استک مامور انجام رد حسابرسانکارک ، مدتیسابرسح الزحمهحق نییتع یمبنا .  11

، یحسابرسـ الزحمـه، حقآمـده عمـل به یهایبررس . طبقاست دارند، متفاوت عهده به هک یتیمسلول زانیم جهیو در نت و مهارت تجربه بر حسب از حسابرسان کیهر
، در  یتصصـ ل( و سـربار قابـو ذهاب ابیز و اکاز مر خارج تیمامور العادهفوق یهانهیهز لی)از قب میمستق یهانهیر هزی، سامیار مستقک ساعات الزحمهحق شامل

 شود.یم براورد الی... ر زانیم به مجموع

 ـر مـواردیسـا
 تا ... اعتبار دارد.  مبادله خیاد از تارقرارد نیا .  12
 شـص  کیـو  حسـابرس نـدهی، نمایدگیواحد مـورد رسـ ندهیاز نما لکمتش نفره سه یاتیه قیاز طر مفاد آن یقرارداد در اجرا نیطرف اختالف هرگونه  . 13

 خواهد شد. و فصل ، حلدو طرف مورد قبول
 .است دهیقرارداد رس نیطرف یامضا ... به............... خیو در تار می، تنظواحد است مکدر ح هر دو نسصه هک نسصه 2و در  تبصره کیو  ادهم 14قرارداد در  نیا . 14

 

 حسابرس       یدگیواحد مورد رس  


