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 ـاتیلک
 یدگیرسـ یتوافق یروشها یدر موارد اجرا حسابرس یاحرفه یتهایمسئول درباره الزم یهاییاستانداردها و راهنما استاندارد، ارائه نیا هدف . 1

لزاما ، ابخش نیدر ا ند. منظور از حسابرسکیموارد صادر م گونه نیدر ا حسابـرس هک است یگزارش یو محتوا لک، و شیمال اطالعات به

 دارد. عهده را به یدگیواحد مورد رس یمال یصورتها یحسابرس هک ستین یاا موسسهیفرد 
شـود،  ز سـودمند واقـ یـن یرمـالیغ اطالعـات بـه یدگیرسـ یتواند بـرای، اما ماست یمال اطالعات به یدگیاستاندارد، رس نید ایکتا اگرچه . 2

ر یدر سا شده ارائه باشد. ضوابط داشته یافک خود شناخت یهاافتهی سنجش یبرا یمنطق ییارهایو مع از موضوع حسابرس هک بر آن مشروط
 رساند. یاریاستاندارد  نیا یریارگکرا در ب تواند حسابرسیز مین یحسابرس یاستانداردها

د از یـ، خریافتنیـدر ی، حسـابهایپرداختن ی)مانند، حسابها از اقالم کیهر درباره یمشخص یروشها تواند شاملیم یتوافق یروشها یاجرا . 3

 مجموعـه یا حتـیـ( ، ترازنامـهمثـال ی)بـرا یمال یاز صورتها یکی(، یدگیواحد مورد رس یاز اجزا کیو سود هر و فروش وابسته اشخاص
 باشد. یمال یصورتها

  یفقتوا یروشها یاز اجرا هدف

4 . 

ز اظهـار یـن ینـانیاطم چیهـ نینـد، بنـابراکیتفامکا یتـوافق یروشـها یاز اجـرا یناش ینیع یهاافتهی گزارش تنها بـه حسابرس هک نیا نظر به . 5
 یریگجـهی، نتآن یو برمبنا یابیرا راسا ارز حسابرس توسط شده گزارش یهاافتهیها و یدگی، رساز گزارش نندگانک، استفادههکشود؛ بلینم
 نند.کیم

 نکـگـر ممید را، اشـخاصیـاند؛ زردهک مزبور توافق یروشها یدر مورد اجرا هکشود یم داده یاشخاص منحصرا به ینیع یهافتهای گزارش . 6

 رند.یبگ گزارش از آن ینادرست جی، نتایتوافقیروشها انتخاب لیاز دال یآگاه عدم لیدل به است

  یتوافق یروشها یبر اجرا مکحا یلک اصول 

 یتهایبـر مسـئول مکحـا یارفتـار حرفـه نییآ اصول . 7
 :ر استیز شرح به حسابرس یاحرفه
  استقالل  ـ الف
  یارکدرست ـ  ب

  یطرفیب  ـ پ
  یاحرفه و مراقبت تیصالح  ـ ت
  یرازدار ـ  ث
  یارفتار حرفه ـ  ج

 مربوط یاحرفه و ضوابط اصول ـ  چ
8 .

 قرارداد  یاساس اتکن

9.
ر یـز شـرح رد بـهیـقـرار گ د مـورد توافـقیبا هک یاتکن .

 :است

 چی، هنیشود و بنابراینم محسوب یاجمال یا بررسی ی، حسابرسیتوافق یروشها یاجرا هک تیواقع نیا حیتصر ار، شاملک تیو ماه نوع 

 ز اظهار نخواهد شد.ین ینانیاطم



 4400استاندارد خدمات مرتبط 

 اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطالعات مالی
 

3 

 ار.ک انجام یبرا شده مشخص هدف 

 اجرا خواهد شد. آن درباره یتوافق یروشها هک یمال اطالعات هرگونه ردنک مشخص 

 د اجرا شود.یبا هکمورد نظر  یدگیسر یاجرا و حدود روشها ی، زمانبندتیو ماه نوع 

 ینیع یهاافتهی گزارش یمورد انتظار برا لکش. 

 یقـانون اتتها بـا الزامـیمحـدود گونـه نیـا ر بـودنیمغـا در صـورت است یهی. بدینیع یهاافتهی گزارش  یدر توز تیمحدود هرگونه ،

 رد.یار را بپذکد ینبا حسابرس
 حرفـه نـدگانیو نما  یصـنا نـدگانی، نمایقـانون صـالحیذ مقامـات نیبـ یدگیرسـ یروشـها هکـ ی، در مـواردمثال ی)برا طیشرا یادر پاره .  10

 نیدر چن یند. وک مطرح گزارش نندهک افتیدر یطرفها هیلکرا با  یتوافق ینتواند روشها است نکمم شود( حسابرسیم توافق یحسابدار
مزبـور را  یبـا طرفهـا شـده انجـام اتبـاتکنـد، مک ر مطرحیدرگ یاز طرفها یمناسب ندگانیرا با نما یدگیرس یتواند مثال روشهایم یطیشرا

 بفرستد. شانیا یصادر خواهد شد برا هکرا  یگزارش از نوع یاا نمونهید ینما یبررس

ار ک رشی، پذیقرارداد نی. چناست حسابرس نف  به ار و همکصاحب نف  به باشد، هم ار مستند شدهک یاصل طیشرا در آن هک یقرارداد میتنظ . 11
 لکو شـ حسـابرس یتهایمسـئول زانیـار، مکـ و دامنه هدف چون یموارد درباره نادرست برداشت و از هر گونه مشخص حسابرس را توسط
 ند.کیم یرید، جلوگرکخواهد  ارائه هک یگزارش

 :ر استیموارد ز شود، شامل تواند در قرارداد درجیم هک یموضوعات . 12

 شده توافق یدگیرس یروشها فهرست. 

 اند.ردهک مزبور توافق یدر مورد روشها هکشود   یتوز یاشخاص نید بی، تنها باینیع یهاافتهی گزارش هک نیا حیتصر 

در  یقرارداد نیچن نمونه ند.کقرارداد  وستیز پیرد نکخواهد  ارائه هکرا  ینیع یهاافتهی از گزارش یاتواند نمونهیم ، حسابرسنیبرا عالوه
 .است شده ارائه 1 وستیپ

  یزیربرنامه

13.

  یمستندساز

14.

  و شواهد یدگیرس یروشها

15.

 ند:ک ر استفادهیز یهاوهیاز ش یتوافق یروشها یتواند در اجرایم حسابرس . 16

 لیو تحل هیوجو و تجزپرس. 

 یمحاسبات ینترلهاکر یو سا سهید، مقامجد محاسبه. 

 مشاهده. 

 یبازرس. 

 هیدییتا افتیدر. 

 2 وسـتیشود، در پ استفاده یتوافق یروشها یقرارداد اجرا از انجام یبخش عنوان تواند بهیم هک ییاز روشها یفهرست ی، حاوگزارش نمونه
 .است شده ارائه

  یگزارشگر
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بتوانند  نندگانکاستفاده هکند ک فیتوص یاگونه و به یافک اتییرا با جز مورد توافق یو روشها د هدفیبا یتوافق یروشها یرااج گزارش . 17
 آورند. به دست الزم ، شناختشده ار انجامکو حدود  تیو ماه از نوع

18 .

 .است شده ارائه 2 وستی، در پیمال اطالعات به یدگیرس یتوافق یروشها یاز اجرا یناش ینیع یهاافتهی از گزارش یانمونه

 اجرا خیتار
 .االجراستالزم از آنو پس 1378ن یاستاندارد از اول فرورد نیا . 19
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 1 ـوسـتیپ

 قرارداد نمونه

 
 

 یمال اطالعات به یدگیرس یتوافق یروشها یقـرارداد اجرا
 

 هک( ... یدگیمورد رس ع... )موضو ، دربارهیتوافق یروشها یاجرا ی( ... برا... )حسابرس نی( ... از انندهکدرخواست ... )نام درخواست به عطف
واحد  /یدگید رسواحد مور"و  "حسابرس" بیترت به پس نیاز ا هک... و ...  نیقرارداد ب نی، ااست ... قرار گرفته نیا رشیمورد پذ

 گردد. یر منعقد میز طیشوند با شرایم دهینام "نندهکدرخواست

 قـرارداد موضوع
 ( ... صالحیذ مراج  به ، ارائهمثال ی... )برا آنها با هدف یاز اجرا حاصل ینیع یهاافتهی و گزارش یتوافق یروشها یاجرا . 1

 شود. یمزبور اجرا م هدف به دنیدر رس کمک یها تنها براروش نی: اتبصره

 حسابرس تعهدات 
 :"یمال اطالعات به یدگیرس یتوافق یروشها یاجرا"استاندارد  ر، براساسیز شرح به یتوافق یروشها یاجرا . 2

رد د مـویـمشخصـا با هکـ یو مسـتندات کمـدار بـه روشـن اشاره ود، شاملد اجرا شیبا هک ییاجرا و حدود روشها ، زمانبندیتیو ماه نوع فی)توص
 گردد(. افتیدر هیدییتا د از آنانیبا هک یشود و اشخاص گرفتهتماس د با آنانیبا هک یرد، افرادیقرار گ یدگیرس

 ز اظهار نخواهد شد.ین ینانیاطم چی، هنیو بنابرا ستین یلاجما یا بررسی یحسابرس منزله باال، به 2در بند  اد شدهی یروشها یاجرا . 3
 مجموعـه کیـ عنـوان را بـه تکشـر یمـال یشود و صورتهایم قرارداد مربوط 1در بند  مندرج یهایدگیرس ، تنها بهینیع یهاافتهی گزارش . 4

 رد.یگیواحد دربر نم

  یدگیواحد مورد رس تعهدات
 .یتوافق یروشها یاجرا یاز برای( مورد نیوتریامپکا یو  یو دفاتر )دست ک، اسناد، مداراطالعات هیلک ارائه . 5
 یاشخاصـ نیمزبور منحصـرا بـ گزارش  یباال، و توز 1در بند  اد شدهی ر از هدفیغ یمقاصد ی( براینیع یهاافتهی) از گزارش استفاده عدم . 6

 اند.ردهک باال توافق یدر مورد روشها هک
 ز و جـداولیـر صـورت وارائـه هیـدر ته یدگیواحد مـورد رسـ نانکارک یارک، همنیو همچن مناسب التیو تسه اناتکار، امک محل نیتام . 7

 قرارداد. بهتر موضوع هر چه انجام یاز برایمورد ن یلیتفص
 .الزحمهحق یصورتحسابها بموق  پرداخت .  8

  الـزحمـهحـق
 الزحمـهشـود. حقیم ار، صورتحسـابکـ شـرفتیبـا پ متناسـب هک ار استک رد حسابرسانِ مامور انجامکارک ، مدتالزحمهحق نییتع یمبنا . 9

 عمـل به یهایبررس . طبقاست دارند، متفاوت عهده به هک یتیمسئول زانی، مجهیو در نت و مهارت تجربه برحسب از حسابرسان کیهر  یساعت
 ابیز، اکاز مر خارج تیمامور العادهفوق یهانهیهز لی)ازقب میمستق یهانهیر هزی، سامیار مستقک ساعات الزحمهحق ، شاملالزحمه، حقآمده

 شود.یم براورد الی... ر زانیم به ، در مجموعصیتخص ( و سربار قابلو ذهاب

 مـوارد ـریسـا
 تا ... اعتبار دارد.  مبادله خیقرارداد از تار نیا . 10
 / واحـد درخواسـت یدگیواحـد مـورد رسـ نـدهیاز نما لکمتشـ نفره سه یاتیه قی، از طرمفاد آن یقرارداد در اجرا نیطرف اختالف هرگونه . 11

 خواهد شد. و فصل حل، دو طرف مورد قبول شخص کیو  حسابرس ندهی، نمانندهک
قـرارداد  نیطـرف یامضـا ... بـه خیو در تـار می، تنظـواحد است مکدر ح هر دو نسخه هک نسخه 2و در  تبصره کیو  ماده 12قرارداد در  نیا . 12

 . است دهیرس

  حسابرس     نندهکواحد درخواست /یدگیواحد مورد رس

ینشانی)حاویحسابرسموسسهسربرگ
) 

 نیا با مطالب در ارتباط یتوافق یروشها یقرارداد اجرا یر برایز نمونه
 هر مورد و یازهایو ن طیشرا تواند برحسبیم هک است شده استاندارد ارائه
 شود. لیتعد ینظر مشاور حقوق سبک، با ضرورت در صورت
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 2 وستیپ

 یپرداختن یحسابها درباره ینیع یهاهافتی گزارش نمونه

  ینیع یهاافتهی گزارش

 اند(...ردهکار کب را دعوت حسابرس هک ی: ...)اشخاصبه 
 ردهک، اجرا وستیز پیر صورت شرح ، به13××مهر  30 خیدر تار نمونه تکشر یپرداختن یر را در مورد حسابهایز شده توافق یروشها موسسه نیا

شما در  به کمکمنظور  ، تنها بهاست شده انجام یمال اطالعات به یدگیرس یتوافق یروشها یاستاندارد اجرا براساس هکر یز ی. روشهااست
 :است گرفته صورت یپرداختن یاعتبار حسابها یابیارز
 با حساب آن و مانده آزمون آن یجمعها یو درست افتی، درنمونه تکشر توسط دهش هیته 13××مهر  30 خیدر تار یپرداختن یتراز حسابها . 1

 شد. ، مطابقتلکدر دفتر  مربوط
ز در تـرا مندرج و مبالغ ی، با اساموستیپ شرح ، به13××مهر  30 خیدر تار آنان یارکبستان اال و مبالغکمواد و  عمده نندگانکنیتام فهرست . 2

 شد.  سهیمقا یپرداختن یحسابها
 شد مانـده مزبور درخواست نندگانکنیا از تامی افتیدر 13××مهر  30 خیتار اال بهکمواد و  عمده نندگانکنیتام به مربوط تیوضع صورت . 3

 نند.کد ییتا ادشدهی خیخود را در تار طلب
 نمونـه تک، از شـرداشـت رتیمغـا هکـ یاقالمـ یشد. برا سهیباال مقا 2بند  موضوع در فهرست مندرج مبالغ مزبور با یهاهیدییا تایتها یوضع صورت . 4

و  یی، شناسـاقیـتطب یدر صـورتها مندرج الیاز .......... ر شیب با مبالغ در راه یهاکار و چکبستان یهاشد. صورتحسابها، برگه افتیدر قیتطب صورت
 ، مشـخصخیتـار از آن مزبور پس در راه یهاکچ لیو تحو 13××مهر  30 خیاز تار ار پسکبستان یهاصورتحسابها و برگه نیا افتیشد. در فهرست
 شد. حاصل نانیاطم قیتطب یآنها در صورتها درج ، و از ضرورتیدگیو رس

 شود:یم ر اعالمیز شرح به موسسه نیا یهاافتهی
 .داشت مطابقت لکبا دفتر  آن بود و مانده تراز، درست ی، جمعها1در مورد بند  ـ  الف
 .داشت مطابقت سهیمورد مقا ، مبالغ2در مورد بند  ـ  ب
 موجود بود. 13××مهر  30 خیاال در تارکمواد و  عمده نندگانکنیتام هیلک تیوضع ، صورت3در مورد بند  ـ  پ
 در آن هکـبـود  ردهک هیته قیتطب ی، صورتهانمونه تک، شرمورد اختالف مبالغ یا برای داشت بند مطابقت نیا موضوع ، مبالغ4د بند در مور ـ  ت

 بود: ظور شدهمن مناسب یاگونه ر، بهیموارد ز یاستثنا ، بهالیاز ... ر شیب با مبالغ در راه یهاکار، صورتحسابها و چکبستان یهابرگه

 

 موارد استثنا( ردنک )مشخص
 13××مهر  30 خیتار به یپرداختن یحسابها درباره ینانیز اطمین موسسه نی، استین یاجمال یا بررسی یباال، حسابرس یدگیرس یروشها هکاز آنجا 
 ند.کیاظهار نم

داد، یم را انجام یحسابرس یبا استانداردها منطبق یاجمال یا بررسی یا حسابرسیرد کیرا اجرا م یشتریب یدگیرس یروشها موسسه نیا چنانچه 
 .افتییم آنها ضرورت گزارش هکرد کیبرخورد م یگریاحتماال با موارد د

 به ا ارائهیگر ید هدف ید برایو نبا است دهش هیشما ته منظور اطالع و به گزارش یدر ابتدا مندرج هدف به یابیدست یمنحصرا برا گزارش نیا 
 مجموعه کی عنوان را به تکشر یمال یشود و صورتهایم در باال مربوط شده مشخص حسابها و اقالم ، تنها بهگزارش نیشود. ا استفاده نیریسا

 رد.یگیواحد، دربر نم
 

 ...  یحسابرس موسسه          خیتار

 

 (ینشانی)حاویحسابرسموسسهسربرگ


