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 لیاتک

 اربردکدامنه 
ای حسابرسـیهای بعـدی شـود. ایـن اسـتاندارد اساسـا  بـرریزی حسابرسی صورتهای مالی مطـرح میدر این استاندارد، مسئولیت حسابرس برای برنامه . 1

 شود.های پس از حسابرسی نخستین( تدوین شده است. مالحظات خاص در حسابرسی نخستین نیز، جداگانه مطرح می)دوره

 ریزیبرنامه زمانبندینقش و 
ار بـرای کـب ریزی مناسـلـی حسابرسـی و برنامـه حسابرسـی اسـت. مزایـای اصـلی برنامـهکمستلزم تدوین طرح  حسابرسیار کریزی برنامه . 2

 (3ـتا ت 1ـ: بندهای تکحسابرسی صورتهای مالی به شرح زیر است: )ر
 های مهم حسابرسی.به حسابرس برای توجه مناسب به جنبه کمک 
 الت بالقوه.کبه حسابرس برای تشخیص و حل و فصل به موقع مش کمک 
 ارآمد آن.کبخش و ار حسابرسی برای انجام اثرکبه حسابرس در سازماندهی و مدیریت مناسب  کمک 
 ی ورد با خطرهـاه دارای توانمندیها و صالحیتهای الزم برای برخکهای مختلف به نحوی به انتخاب اعضای تیم حسابرسی در رده کمک

 ار بین آنها.کمورد انتظار حسابرسی باشند و تقسیم مناسب 
  ار آنها.کتسهیل هدایت و سرپرستی اعضای تیم حسابرسی و بررسی 
 ارشناسان، در صورت لزوم.کار انجام شده توسط حسابرسان بخشها و کنگی به هماه کمک 

 تاریخ اجرا
 االجراست.شود، الزمو پس از آن شروع می 1392ه دوره مالی آنها از اول فروردین کبرای حسابرسی صورتهای مالی  استاندارداین  . 3

 هدف
 ای اثربخش انجام شود.گونهه بهکردد ریزی گار حسابرسی چنان برنامهکه کهدف حسابرس این است  .4

 الزامات

 ت اعضای اصلی تیم حسابرسی کمشار
ت در بحث بـین اعضـای کار و مشارکریزی ریزی حسابرسی شامل برنامهار و سایر اعضای اصلی تیم حسابرسی باید در برنامهکمدیرمسئول  . 5

 (4ـ: بند تکتیم حسابرسی، نقش فعال داشته باشند. )ر

 ی مقدماتی فعالیتها
 ار حسابرسی، فعالیتهای زیر را انجام دهد:کشروع  درحسابرس باید  . 6

  ار،کار حسابرسی و رابطه با صاحبکخصوص تداوم در  2201استاندارد  ی طبقاجرای روشهای الزام ـ الف
 ، و2202ان رعایت الزامات اخالقی شامل استقالل، طبق الزامات استاندارد کبررسی ام ـ ب
 (7ـتتا  5ـت: بندهای ک. )ر2103ار حسابرسی، طبق استاندارد کشناخت از شرایط  سبک ـ پ

 ریزیفعالیتهای برنامه
حسابرسی را مشخص و رهنمودهای  مسیرند. این طرح باید دامنه رسیدگی، زمانبندی اجرا و کتدوین  لی حسابرسی راکحسابرس باید طرح  . 7

 ئه نماید.الزم را برای تدوین برنامه حسابرسی ارا

 لی حسابرسی باید:کبرای تدوین طرح  حسابرس . 8

 ند،کار حسابرسی را برای تعیین دامنه رسیدگی مشخص کویژگیهای  ـ الف
 ند،کمشخص  رسانی و ارتباطات مورد لزوم،ار و تعیین ماهیت اطالعکار حسابرسی را به منظور زمانبندی انجام کاهداف گزارشگری  ـ ب

                                                                                                                                                                                          
 

 18تا  14 ، بندهای“(1386یفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی )تجدیدنظر شده کنترل ک”، 220استاندارد حسابرسی  .1
 13تا  8، بندهای 220استاندارد حسابرسی  .2
 “قرارداد حسابرسی”،210استاندارد حسابرسی  .3
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 ار تیم حسابرسی، مهم هستند مدنظر داشته باشد،کای وی برای هدایت ه قضاوت حرفهه بکعواملی را  ـ پ
ای انجام شده توسط سب شده از سایر خدمات حرفهکار حسابرسی، و حسب مورد، مربوط بودن شناخت کنتایج فعالیتهای مقدماتی  ـ ت

 ار برای واحد تجاری را مورد توجه قرار دهد، وکمدیرمسئول 
 (11ـ تا ت 8ـ : بندهای تکند. )رکار حسابرسی را تعیین کزمانبندی اجرا و میزان منابع مورد نیاز برای انجام ماهیت،  ـ ث

 ه دربرگیرنده موارد زیر باشد:کند کای تدوین گونهحسابرس باید برنامه حسابرسی را به . 9

 .3151دماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای ارزیابی خطر، طبق استاندار ـ الف

 .3302ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی الزم در سطح ادعاها، طبق استاندارد  ـ ب
 ( 12ـ: بند تکار طبق استانداردهای حسابرسی ضروری است. )رکه برای انجام کسایر روشهای حسابرسی  ـ پ

ند و تغییرات الزم را در آنها اعمال کبرنامه حسابرسی را به روز لی حسابرسی و کطرح  ، حسب ضرورت،ارکانجام  در جریان س بایدحسابر . 10
 (13ـبند ت: کنماید. )ر

ار آنها را مشخص کریزی، ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان هدایت و سرپرستی اعضای تیم حسابرسی و بررسی برنامه مرحلهحسابرس باید در  . 11
 (15ـتو  14 ـت: بندهای کند. )رک

 مستندسازی
 :3ندکموارد زیر را مستند  بایدحسابرس  . 12

 لی حسابرسی،کطرح  ـ الف
 برنامه حسابرسی، و ـ ب
: بنـدهای کار و دالیل انجام ایـن تغییـرات. )رکلی حسابرسی یا برنامه حسابرسی در جریان انجام کهرگونه تغییر بااهمیت در طرح  ـ پ

 (19ـتا ت 16ـت

 مالحظات خاص در حسابرسی نخستین
 باید قبل از شروع حسابرسی نخستین، اقدامات زیر را انجام دهد: حسابرس . 13

 ، و4ارکار حسابرسی و رابطه با صاحبکدرخصوص پذیرش  220اجرای روشهای الزامی شده در استاندارد  ـ الف
 (20ـ: بند تکای. )راتبه با حسابرس قبلی، طبق الزامات آیین رفتار حرفهکدر صورت تغییر حسابرس، م ـ ب

*** 

 اربردیکتوضیحات 

 (2: بند ک)رریزی برنامه زمانبندینقش و 
 تجاریاز واحد تیم حسابرسی  اصلیمیزان شناخت اعضای ، تجاریبسته به اندازه و پیچیدگی واحد  ،ریزیماهیت و دامنه فعالیتهای برنامه .1ـت

 ار حسابرسی، متفاوت خواهد بود.کانجام  در جریانو تغییر شرایط 
میـل کوتـاهی از تکه غالبا  پس از گذشت مدت زمـان که فرایندی مستمر و پویاست کار حسابرسی نیست، بلک کای مجزا از یریزی مرحلهبرنامه .2ـت

وضـوع توجـه ریزی بـه ایـن میابـد. در برنامـهار حسابرسی جاری، ادامه میکمیل کشود و تا زمان تار حسابرسی قبلی )یا همزمان با آن( آغاز میک
ریزی، قبـل از ر برنامـهمیـل شـود. بـرای م،ـال، دکه برخی از فعالیتها و روشهای حسابرسی باید قبل از اجرای روشهای حسابرسی دیگر تکشود می

 شود:میل میک، موضوعاتی از قبیل موارد زیر تتشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت
 ارگیری روشهای تحلیلی برای ارزیابی خطر.کب 

                                                                                                                                                                                          
 

 “(1393شده  تجاری و محیط آن )تجدیدنظر طریق شناخت واحد تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از”، 315استاندارد حسابرسی  .1
 “(1393شده  شده )تجدیدنظر س با خطرهای ارزیابیبرخوردهای حسابر”، 330استاندارد حسابرسی  .2
 6و ت ـ  11تا 8، بندهای “(1395)تجدیدنظر شده  ات حسابرسیمستند”، 230استاندارد حسابرسی  .3

 18تا  14، بندهای 220استاندارد حسابرسی  .4
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 بر واحد تجاری و چگونگی رعایت آن توسط واحد تجاری.م کی از چارچوب قانونی و مقرراتی حالکسب شناخت ک 
 .تعیین سطح اهمیت 

  ارشناسان.کاستفاده از خدمات 
 .اجرای سایر روشهای ارزیابی خطر 

نـد )بـرای کمدیریت واحد تجاری مطرح  ریزی حسابرسی را باار حسابرسی، برخی اجزای برنامهکن است برای تسهیل اجرا و مدیریت کحسابرس مم .3ـت
یـن موضـوعات بـا نـان واحـد تجـاری(. بـا وجـود طـرح اکارکار کـریزی شـده بـا ردن برخی از روشهای حسابرسی برنامهکم،ال، به منظور هماهنگ 
ربـوط بـه مضـوعات ردن موکـلی حسابرسی و برنامه حسابرسی همچنان به عهده حسابرس است. حسـابرس هنگـام مطـرح کمدیریت، مسئولیت طرح 

ئیـات و زمانبنـدی جز ردن ماهیـتکـاهش نیابد. برای م،ال، مطـرح که اثربخشی حسابرسی کلی حسابرسی یا برنامه حسابرسی باید مراقب باشد کطرح 
و  شـود حـد تجـاریبینی شدن روشهای حسابرسی برای مدیریت وان است منجر به قابل پیشکروشهای حسابرسی با مدیران اجرایی واحد تجاری مم

 اهش دهد.کاثربخشی حسابرسی را 

 (5: بند ک)رت اعضای اصلی تیم حسابرسی کمشار
ارگیری تجربه و بینش آنها، موجـب کریزی حسابرسی، از طریق بار و سایر اعضای اصلی تیم حسابرسی در برنامهکت مدیرمسئول کمشار .4ـت

 1شود.ریزی میارایی فرآیند برنامهکافزایش اثربخشی و 

 (6: بند ک)ریتهای مقدماتی فعال

ه کـار حسابرسی، به حسابرس در تشخیص و ارزیابی رویدادها یا شرایطی ک، هنگام شروع 6اجرای فعالیتهای مقدماتی مطرح شده در بند  .5ـت
 ند.کمی کمکار حسابرسی داشته باشد، کریزی و اجرای ن است اثر نامطلوبی بر برنامهکمم

 ند:کمی کمکریزی برای دستیابی به اهدافی مانند موارد زیر ماتی، حسابرس را در برنامهاجرای فعالیتهای مقد .6ـت
  ار.کافی و توان انجام کحفظ استقالل 
 ذارد.ار اثر بگکه بتواند بر تمایل حسابرس به ادامه کاری مدیران اجرایی واحد تجاری کرفع نگرانی در رابطه با درست 
 ار حسابرسی.کر خصوص شرایط ار دکاجتناب از سوءتفاهم با صاحب 

ار و رعایـت کاری بـا صـاحبکار حسابرسی، باوقوع شرایط جدید یا تغییر شرایط موجود، موضوع ادامه همکحسابرس در مراحل مختلف  .7ـت
ار و نیز کاحببا صاری کهم دهد. اجرای روشهای مقدماتی در رابطه با ادامهویژه استقالل، را مورد توجه قرار میالزامات اخالقی مربوط، به

ایر بل از اجـرای سـه این روشها قکار حسابرسی به این معنی است کارزیابی چگونگی رعایت الزامات اخالقی )شامل استقالل( در شروع 
میـل کت پـس از وتاهیکشوند. در حسابرسی بعدی، غالبا  روشهای مزبور در مدت زمان میل میکار حسابرسی جاری، تکفعالیتهای عمده 

 شوند.سابرسی قبلی یا همزمان با آن اجرا میار حک

 ریزیفعالیتهای برنامه

 (8و  7: بندهای ک)رلی حسابرسی کطرح 

 ند:کمی کمکمیل روشهای ارزیابی خطر، در تعیین مواردی از قبیل موضوعات زیر به حسابرس کلی حسابرسی، به شرط تکتدوین طرح  .8ـت
 دمات سـتفاده از خـهای پرخطـر یـا امانند استفاده از اعضای با تجربه تیم حسابرسی در حوزه های خاص حسابرسیمنابع الزم برای حوزه

 ارشناسان در موضوعات پیچیده و تخصصی،ک

 ودیهـای های خاص حسابرسی مانند تخصیص تعداد اعضای تـیم حسابرسـی بـرای نظـارت بـر شـمارش موجمیزان منابع الزم برای حوزه
 های پرخطر،سان بخشها در حسابرسی گروه یا تخصیص بودجه زمانی مناسب برای حوزهار حسابرکعمده، میزان بررسی 

 ار حسابرسی یا در مقاطع زمانی مهم، وکارگیری آنها در طول کارگیری این منابع، برای م،ال، بکزمان ب 

                                                                                                                                                                                          
 

ند. استاندارد کپذیری صورتهای مالی مطرح میبه منظور بررسی احتمال آسیب ، الزامات و رهنمودهایی برای نشست اعضای تیم حسابرسی10، بند 315استاندارد حسابرسی  .1
، رهنمودهایی را برای بحث بین اعضای تیم حسابرسی 15، بند “(1394شده  مالی )تجدیدنظر مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهای”، 240حسابرسی 

 .ندکری در نتیجه تقلب ارائه میپذیری صورتهای مالی واحد تجادرباره آسیب
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 م سات بعـدی تـییهی اولیه و جلبینی شده برای برگزاری جلسات توجچگونگی مدیریت، هدایت و سرپرستی منابع برای م،ال، زمان پیش
ا در یواحد تجاری  ار )برای م،ال، انجام بررسیها در محلکننده کار و مدیر بررسیکحسابرسی، چگونگی انجام بررسیهای مدیر مسئول 

 ار حسابرسی.کیفیت کنترل کمؤسسه حسابرسی( و بررسیهای مربوط به 

 شود، درج شده است.لی حسابرسی در نظر گرفته میکه در تدوین طرح کتی مالحظا هایی ازدر پیوست این استاندارد، نمونه .9ـت
لـی کتوانـد بـا در نظـر گـرفتن موضـوعات گونـاگون مشـخص شـده در طـرح لی حسابرسی، برنامه حسابرسـی میکپس از تدوین طرح  .10ـت

 لـیکدوین طـرح تـع حسابرسـی، تـدوین شـود. حسابرسی و باتوجه به ضرورت دستیابی به اهداف حسابرس از طریق استفاده بهینه از مناب
ن کـی از آنهـا ممکباشند زیرا تغییر در یه وابسته به هم میکحسابرسی و برنامه تفصیلی حسابرسی لزوما  دو فرایند مجزا یا متوالی نیستند بل

 است موجب تغییر در دیگری شود.

 کوچکمالحظات خاص در حسابرسی واحدهای تجاری 
انجـام شـود.  کوچـکتـیم حسابرسـی بسـیار  کن اسـت توسـط یـکـار حسابرسی ممک، تمامی کوچکحدهای تجاری در حسابرسی وا .11ـت

تیم  کشود. در ینفر دیگر انجام می کاری یکار به تنهایی یا با همکتوسط مدیر مسئول  کوچکحسابرسی بسیاری از واحدهای تجاری 
سابرسـی لـی حسابرسـی بـرای حکتر اسـت. تـدوین طـرح حسابرسی سـادهتر، ایجاد هماهنگی و ارتباط بین اعضای تیم کوچکحسابرسی 

سی و اندازه ار حسابرکلی حسابرسی به اندازه واحد تجاری، پیچیدگی کبر نیست. طرح اری پیچیده و زمانک، کوچکواحدهای تجاری 
 واربرگهـا کررسی بسی قبلی )براساس ار حسابرکمیل کوتاه تهیه شده در زمان تکیادداشت  کتیم حسابرسی، بستگی دارد. برای م،ال، ی

را پوشـش  8 شود، چنانچه موضوعات مطرح شـده در بنـدروز می، بهکمال ـرات انجام شده با مدیرکه با مذاکات مهم مشخص شده( کن
 ار حسابرسی جاری استفاده شود.کلی حسابرسی مدون برای کتواند به عنوان طرح دهد، می

 (9: بند ک)ر برنامه حسابرسی

ه کـلی حسابرسی است زیرا دربرگیرنده ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشـهای حسابرسـی اسـت کتر از طرح برنامه حسابرسی، تفصیلی .12ـت
امـه بخشـی از برن ریزی روشهای حسابرسی مزبور در جریان انجام حسابرسی به عنوانتوسط اعضای تیم حسابرسی اجرا خواهد شد. برنامه

حـال، تعیـین شـود. بـا اینریزی روشهای ارزیابی خطر در ابتدای فرآیند حسابرسی انجام میگیرد. برای م،ال، برنامهحسابرسی صورت می
 رد. ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی الزم، به نتایج حاصل از اجرای روشهای ارزیابی خطر، بستگی دا

 (10: بند ک)رریزی در جریان انجام حسابرسی تغییرات برنامه

ن است ضـرورت یابـد حسـابرس، کدر نتیجه وقوع رویدادهای غیرمنتظره، تغییر شرایط، یا شواهد حسابرسی حاصل از اجرای روشهای حسابرسی، مم .13ـت
رزیـابی اظر در تجدیـدن لی حسابرسی و برنامه حسابرسی و در نتیجه، ماهیـت، زمانبنـدی اجـرا و میـزان روشـهای حسابرسـی الزم را، بـر مبنـایکطرح 

ریزی روشـهای نامـهه هنگـام برکـسب شده توسط حسابرس با اطالعاتی که اطالعات جدید کافتد ند. این موضوع هنگامی اتفاق میکخطرها، تعدیل 
ت بـا اسـن کـحتـوا مممحسابرسی، در اختیار وی بوده است تفاوت بااهمیتی داشته باشد. برای م،ال، شـواهد حسابرسـی حاصـل از اجـرای آزمونهـای 

 نترلها، متناقض باشد.کشواهد حسابرسی حاصل از اجرای آزمون 

 (11: بند ک)ر هدایت، سرپرستی و بررسی

 ار آنها به عوامل زیادی از جمله موارد زیر بستگی دارد:کماهیت، زمانبندی اجرا و میزان هدایت و سرپرستی اعضای تیم حسابرسی و بررسی  .14ـت
 ری.اندازه و پیچیدگی واحد تجا 
  ار حسابرسی.کحوزه 
 عمـوال  ار حسابرسـی مکـحـوزه خـاص از  کخطرهای ارزیابی شده تحریف بااهمیت )برای م،ال، افزایش خطر تحریـف بااهمیـت در یـ

 ار آنهاست(.کتر مستلزم افزایش میزان و به موقع بودن هدایت و سرپرستی اعضای تیم حسابرسی و بررسی تفصیلی
 اعضای تیم حسابرسی.از  کتوانایی و صالحیت هر ی 
 .1دهدار حسابرسی ارائه میک، رهنمودهای بیشتری را در مورد هدایت، سرپرستی و بررسی 220استاندارد  
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 کوچکمالحظات خاص در حسابرسی واحدهای تجاری 

تی اعضـای تـیم حسابرسـی و بررسـی شود، مسائل مربوط به هدایت و سرپرسـار انجام کامل توسط مدیر مسئول کار حسابرسی به طور ک کچنانچه ی .15ـت
گـاه آموضـوعات مهـم  دهـد و از تمـامیار را شخصـا  انجـام میکـهای ار، همه جنبـهکار آنها مورد نخواهد داشت. در چنین مواردی، مدیر مسئول ک
ه، های انجـام شـددن قضـاوتنظـر عینـی دربـاره مناسـب بـو کشود، دستیابی به یـنفر انجام می کار حسابرسی توسط یک که تمام یکشود. زمانی می
سابرسـان حشود، مشاوره بـا سـایر نفر انجام  کل خواهد بود. چنانچه موضوعات بسیار پیچیده و غیرعادی وجود داشته باشد و حسابرسی توسط یکمش

 ن است مدنظر قرار گیرد.کای ذیصالح مممجرب یا مراجع حرفه

 (12: بند ک)رمستندسازی 

رسـانی ار حسابرسـی و اطالعکـریزی صـحیح ه بـرای برنامـهکـای از تصـمیمات مهمـی اسـت ابرسـی، سـابقهلـی حسکمستندسازی طرح  .16ـت
ی حـاوی ل یادداشـتکلی حسابرسی را به شکن است طرح کموضوعات بااهمیت به تیم حسابرسی ضروری است. برای م،ال، حسابرس مم

 ند.کخالصه  ار حسابرسی،کتصمیمات مهم درخصوص دامنه، زمانبندی و نحوه انجام 
ریزی شده برای ارزیابی خطر و روشـهای حسابرسـی الزم ای از ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای برنامهمستندسازی برنامه حسابرسی، سابقه .17ـت

 هکـرسـی اسـت ابریزی صـحیح روشـهای حسای از برنامـهدر سطح ادعاها در برخورد با خطرهای ارزیابی شده است. مستندسازی همچنین سـابقه
ه کـار کـل میـکلیسـتهای تکهای استاندارد حسابرسی یا چتواند از برنامهند. حسابرس میکان بررسی و تصویب آنها را قبل از اجرا فراهم میکام

 ند.کشود، استفاده ار حسابرسی خاص تعدیل میک کباتوجه به ویژگیهای ی
ه به ایجاد تغییر در ماهیت، زمانبندی اجـرا و میـزان روشـهای حسابرسـی که حسابرسی لی حسابرسی و برنامکسابقه تغییرات مهم در طرح  .18ـت

ب بـا برخورد مناسـ ند. این سابقه همچنینکلی و برنامه حسابرسی نهایی را تشریح میکشود، دالیل تغییرات مهم و پذیرش طرح منجر می
 د.نکس میکار حسابرسی را منعکتغییرات مهم رخ داده در جریان انجام 

 کوچکحسابرسی واحدهای تجاری  خاص درمالحظات 
یادداشت خالصه و مناسب بـه عنـوان  کن است یک، ممکوچکواحد تجاری  کر شد، برای حسابرسی یکذ 11ـه در بند تکهمانطور  .19ـت

سابرسـی حسـتاندارد لیسـتهای اکها یـا چ، برنامـهکوچـکریزی حسابرسی واحدهای تجاری ار رود. برای برنامهکلی حسابرسی بکطرح 
فاده شـود بـه اینگونـه اسـت( اسـت کوچـکه احتماال  در واحدهای تجاری کنترلی مربوط )کن است با فرض وجود حداقل فعالیتهای کمم

 (17ـ: بند تکار )شامل ارزیابی خطر( تعدیل شود. )رکه باتوجه به شرایط کشرطی 

 (13: بند ک)رمالحظات خاص در حسابرسی نخستین 

ه حسـابرس در حسابرسـی نخسـتین، در کـریزی حسابرسی در حسابرسی نخستین و حسابرسیهای بعدی، مشابه است. از آنجـا ف برنامههد .20ـت
ی رش فعالیتهـان اسـت گسـتکـیزی فاقد تجربه قبلـی در رابطـه بـا واحـد تجـاری اسـت، ممرمقایسه با حسابرسی بعدی، برای انجام برنامه

سابرسـی، لی حسابرسی و برنامـه حکن است در تدوین طرح ک. در حسابرسی نخستین، حسابرس ممریزی را ضروری تشخیص دهدبرنامه
 موضوعات بیشتری شامل موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

  حسابرس قبلی. اربرگهایکرده است( به عنوان م،ال، برای بررسی که قانون یا مقررات منع کارتباط با حسابرس قبلی )مگر در مواردی 

 ایـن  رسانیاطالع ارگیری استانداردهای حسابداری یا استانداردهای حسابرسی(،کوضوع مهم مطرح شده با مدیران اجرایی )شامل بهر م
 لی حسابرسی و برنامه حسابرسی.کان راهبری واحد تجاری و تأثیر این موضوعات بر طرح کموضوعات به ار

  1دوره اولهای مناسب درخصوص ماندهافی و کسب شواهد حسابرسی کروشهای حسابرسی الزم برای. 

  ـال، سیسـتم ارهای حسابرسی نخستین الزامی است )بـرای مکیفیت مؤسسه حسابرسی برای کنترل که به موجب سیستم کسایر روشهایی،
گزارشـها  لی حسابرسی را قبل از اجرای روشهای مهم حسابرسی یا بررسیکن است بررسی طرح کیفیت مؤسسه حسابرسی ممکنترل ک
 ند(.کای مؤسسه، الزامی کی دیگر از شرکا قبل از صدور آنها توسط یر
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 پیوست

 (11ـتا ت 8ـو بندهای ت 8و  7: بندهای ک)ر

 لی حسابرسیکمالحظات مربوط به تدوین طرح 
 یاری از این. بسدهد لی حسابرسی مدنظر قرارکن است در تدوین طرح که حسابرس ممکدر این پیوست م،الهایی از موضوعاتی ارائه شده است 

ا رهای حسابرسی ارکتر ای از موضوعات مربوط در بیشموضوعات بر برنامه تفصیلی حسابرسی نیز تأثیر خواهد داشت. این م،الها طیف گسترده
ت وضوعااین م ما همهان است توسط سایر استانداردهای حسابرسی الزامی شده باشند کدهند. هرچند برخی از موضوعات اشاره شده ممپوشش می
 امل نیست.کارهای حسابرسی مصداق ندارد و این فهرست، لزوما  کدر تمامی 

 ار حسابرسیکویژگیهای 

  ه اطالعات مالی مورد رسیدگی براساس آن تهیه شده است.کچارچوب گزارشگری مالی

 عت.صنعت از قبیل گزارشهای طراحی شده توسط مراجع تدوین مقررات آن صن کالزامات خاص گزارشگری در ی

 ان بخشهای مورد رسیدگی.کبینی شده برای حسابرسی شامل تعداد و مگستره پیش

  ند.که چگونگی تلفیق گروه را مشخص میکنترلی بین واحد تجاری اصلی و بخشهای آن کماهیت روابط

 .میزان حسابرسی بخشها توسط حسابرسان دیگر

  د.ندار دانش تخصصی ه نیاز بهکماهیت قسمتهای تجاری مورد رسیدگی شامل مواردی

 .واحد پول گزارشگری مورد استفاده، شامل ضرورت تسعیر واحد پولی اطالعات مالی حسابرسی شده

  ار آنها.کا بر کار حسابرسان داخلی و میزان اتکدسترسی به نتایج

 ی نترلهـاکرد کارکـسپاری خدمات حسابداری و گزارشگری مالی و چگونگی دسترسی حسابرس به شواهدی درخصـوص طراحـی یـا برون

ار گرفته شده توسط آنها.کب

  طـر و ای ارزیـابی خسب شده در حسابرسیهای قبلی، برای م،ال، شواهد حسابرسی مرتبط بـا روشـهکاستفاده مورد انتظار از شواهد حسابرسی

نترلها.کآزمون 

 رایانه کمکفنون حسابرسی به ارگیری کها و نحوه بتأثیر فناوری اطالعات بر روشهای حسابرسی، شامل دسترسی به داده.

  ده طـی ایـن شـسـب کای و تـأثیر اطالعـات دورهار حسابرسی با بررسی اجمالی اطالعات مالی میـانکهماهنگی محدوده و زمانبندی اجرای

بررسیها بر حسابرسی.

  ار.کهای صاحبنان و دادهکارکدسترسی به

 رسانیالعار حسابرسی و ماهیت اطکاجرای  زمانبندیاهداف گزارشگری، 

 ای و نهایی.دورهبرنامه زمانی واحد تجاری برای گزارشگری از قبیل میان

 برسی.ار حساکره در مورد ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان کان راهبری برای مذاکسازماندهی جلسات با مدیران اجرایی و ار

 ی شـامل گـزارشتبـی و شـفاهکرسـانی و سایر موارد اطالع ان راهبری درخصوص نوع و زمانبندی گزارشهاکره با مدیران اجرایی و ارکمذا 

ان راهبری واحد تجاری.کرسانی به ارمدیریت و اطالع حسابرس، نامه

 ار حسابرسی در طول انجام آن.کرسانی مورد انتظار درباره وضعیت ره با مدیران اجرایی درخصوص اطالعکمذا

 ها.ا حسابرسی بخشرسانی در ارتباط به قرار است صادر شود و سایر موارد اطالعکگزارشهایی  اتبه با حسابرسان بخشها درخصوص نوع و زمانبندیکم

 ر انجام شده.اکرسانی بین اعضای تیم حسابرسی، شامل ماهیت و زمانبندی جلسات تیم حسابرسی و زمانبندی بررسی ماهیت و زمانبندی اطالع

 گزارشگری به مراجع قانونی. رسانی به اشخاص ثالث، شامل مسئولیتهایلزوم اطالع
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 ارهای حسابرسیکسب شده در سایر کعوامل مهم، فعالیتهای مقدماتی و آگاهی 

  و در صورت لزوم: 3201تعیین سطح اهمیت طبق استاندارد

o 6002رسانی آن به حسابرسان بخش طبق استاندارد تعیین سطح اهمیت برای بخشها و اطالع. 

o وههای معامالت، مانده حسابها و موارد افشای بااهمیت.تشخیص مقدماتی بخشهای عمده و گر 

 ه در آنها خطر ناشی از تحریف بااهمیت، بیشتر است.کهایی تشخیص مقدماتی حوزه

  ار حسابرسی.کاثر خطرهای ارزیابی شده تحریف بااهمیت در سطح صورتهای مالی بر هدایت، سرپرستی و بررسی

 آوری و ارزیابی شواهد حسابرسی.ای درجمعورد ضرورت اعمال تردید حرفهید به اعضای تیم حسابرسی در مکشیوه تأ

  اقـدامات صـورت نترلهای داخلی، شامل ماهیت نقاط ضعف مشخص شده وکرد کارکنتایج حسابرسیهای قبلی در رابطه با ارزیابی اثربخشی 

گرفته برای شناسایی آنها.

  ب ایـن قبیـل نترلهای داخلی مطلوب، شـامل مستندسـازی مناسـکی، اعمال و حفظ به تعهد مدیریت واحد تجاری برای طراحشواهدی راجع

نترلهای داخلی.ک

  نترلهای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.کا به کگیری حسابرس برای اتن است تصمیمکه ممکتعدد معامالت

  آمیز بودن عملیات آن.نترلهای داخلی از نظر واحد تجاری برای موفقیتکاهمیت

  صـیل، ن اصلی، و تحتجاری مهم مؤثر بر واحد تجاری، شامل تغییرات در فناوری اطالعات و فرآیندهای تجاری، تغییرات در مدیراتحوالت

ادغام و واگذاری.

 .تغییرات مهم در صنعت از قبیل تغییر در مقررات صنعت و الزامات گزارشگری جدید

 ر استانداردهای حسابداری.تغییرات مهم در چارچوب گزارشگری مالی، از قبیل تغییر د

 .دیگر پیشرفتهای مهم و مربوط، مانند تغییرات در محیط قانونی مؤثر بر واحد تجاری

 ماهیت، زمانبندی و میزان منابع

 اگـذاری ار بـین آنـان، شـامل وکـار حسابرسـی( و تقسـیم کـیفیـت کنترل کننده کانتخاب اعضای تیم حسابرسی )و حسب ضرورت، بررسی
طر تحریف بااهمیت باال به اعضای با تجربه تیم.های با خحوزه

 اشد.ن است خطر تحریف بااهمیت آنها باالتر بکه ممکهایی ار حسابرسی، شامل تخصیص زمان مناسب به حسابرسی حوزهکبندی بودجه
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