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 اتیلک
 یو محتـوا لکو ش یمال اطالعات میدر تنظ حسابرس یاحرفه یتهایمسئول درباره الزم یهاییاستانداردها و راهنما ، ارائهرداستاندا نیا هدف .  1

 هکـ سـتین یاها موسسـیـاسـتاندارد، الزامـا فـرد  نیـدر ا ند. منظـور از حسـابرسکیموارد صادر م گونه نیدر ا حسابرس هک است یگزارش
 دارد. عهده را به یواحد اقتصاد یمال یصورتها یسحسابر

 هکـ بر آن شود، مشروط ز سودمند واقعین یرمالیغ اطالعات میتنظ یتواند برای، اما ماست یمال اطالعات میاستاندارد، تنظ نید ایکتا اگرچه .  2
منظور  به یحسابدار موارد خاص و فصل ار مثالً حلکصاحب و محدود به نیمع خدمات باشد. ارائه داشته یافک شناخت از موضوع حسابرس

را در  توانـد حسـابرسیز میـن ر اسـتانداردهایدر سـا شـده ارائه شود. ضوابطینم محسوب یمال اطالعات می، تنظیمال یدر صورتها اسکانع
 رساند. یاریاستاندارد  نیا یریارگکب

  یمال اطالعات میاز تنظ هدف
3 .  

 فهـم ابـلو ق خالصـه ییصـورتها را در قالـ  یلیتفص اطالعات طور معمول به ار، حسابرسک نوع نیدر ا 
 میدر تنظـ مـورد اسـتفاده یروشـها باشـد. اگرچـه مزبـور داشـته یصـورتها مندرجات یدرست آزمون به یالزام هک آن ند، بدونکیم عیتجم

 ند، اما بـهک فراهم حسابرس ی، برایمال اطالعات به را نسبت ینانیاطم اظهار هرگونه انکام هک است نشده یطراح یاگونه به یمال اطالعات
منـد مزبـور بهره یصـورتها میدر تنظـ حسابرسـان تکاز مشـار یمـال اطالعـات نندگانک، اسـتفادهیاحرفـه و مهارت ار بادقتک انجام لیدل
 شوند.یم

ر یسـا صیو تلخـ یبند، طبقهیتواند گردآوری، اما ماست یمال یاز صورتها یا بخشی تمام میتنظ معموال شامل یمال اطالعات میقرارداد تنظ .  4
 شود. ز شاملیرا ن یمال اطالعات

  یمال اطالعات میبر تنظ مکحا یلک اصول
در  حسـابرس یاحرفـه یتهایبـر مسـئول مکحـا  .  5

 :ر استیز شرح به یمال اطالعات میتنظ یاردادهاقر
  یارکدرست  ـ الف
  یطرفیب  ـ ب
  یاحرفه و مراقبت تیصالح  ـ پ
  یرازدار  ـ ت
  یارفتار حرفه  ـ ث
 مربوط یاحرفه و ضوابط اصول ـ  ج

 نیـنـدارد، ا استقالل حسابرس هک ی، امادر مواردستین ی، ضروریمال العاتاط میتنظ یانعقاد قراردادها یبرا استقالل اصل تیرعا اگرچه
 ابد.ی اسکانع یو د در گزارشیبا موضوع

6  . 

 قرارداد  یاساس اتکن

شـود  ینـیبشید در قـرارداد پیـبا هکـ یاتکـن  . 7

 :ر استیموارد ز شامل

 اطالعـات ربارهد ینانی، اطمنیو بنابرا نخواهد گرفت انجام یاجمال یا بررسی یحسابرس هک تیواقع نیا حیتصر ار، شاملک تیو ماه نوع 

 ز اظهار نخواهد شد.ین شدهمیتنظ یمال

 ا یـ ، ماننـد تقلـ ر تخلفـاتیا سـایـ یرقـانونیغ ، اعمـالاشتباهات یو افشا شفکمقاصد  ی، برایمال اطالعات میار تنظک هک تیواقع نیا
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 ا باشد.کات تواند قابلی، نماختالس
 شود. وارائه هیار تهکصاحب سطد تویبا هک یاطالعات تیو ماه نوع 
 واحـد  تیری، با مداملکو  قیدق یمال اطالعات میتنظ یبرا حسابرس به شده ارائه اطالعات بودن املکو  قیدق تیمسئول هک تیواقع نیا

 .است یاقتصاد
 افشـا یحسـابدار یار از اسـتانداردهاکآشـ انحـراف هرگونـه هک تیواقع نیو ا یمال اطالعات میدر تنظ مورد استفاده یحسابدار یمبنا ،

 خواهد شد.
 مزبور. یگزارشها رندگانیگ نییو تع یمال اطالعات میمنظور از تنظ 
 صادر خواهد شد. شده میتنظ یمال اطالعات درباره هک یگزارش لکش 

باشـد،  ار مستند شدهک یاصل طیشرا در آن هک یقرارداد میند. تنظکیم کمک یمال اطالعات میو تنظ اتیعمل یزیربرنامه انعقاد قرارداد، به . 8
 برداشـت و از هرگونـه اسـت حسـابرس ار توسـطک رشیپذ یایگو یقرارداد نی. وجود چناست حسابرس نفع به ار و همکصاحب نفع به هم

نـد. کیم یریخواهـد شـد، جلـوگ ارائـه هکـ یگزارش لکو ش حسابرس یتهایمسئول زانیار، مک امنهو د هدف چون یموارد درباره نادرست
 .است شده ارائه 1 وستیدر پ یمال اطالعات میاز قرارداد تنظ یانمونه

  یزیربرنامه
9 .

  یمستندساز
10 .

 روشها 
11 .

 کدفـاتر و مـدار لک، شید اقتصادواح یمال یدادهایر رویا سایو  معامالت تیو ماه از نوع است الزم یمال اطالعات میتنظ یبرا حسابرس .  12
 تجـارب قیـرا از طر یشـناخت نیمعموال چن آورد. حسابرس به دست یلک شناخت آن یمال اطالعات یربنایز یحسابدار یو مبان یحسابدار

 ند. کیم س ک آن نانکارکوجو از ا پرسی یواحد اقتصاد خود درباره
 :ستیر نیموارد ز انجام به استاندارد، معموال ملزم نیدر ا شده حیصرجز در موارد ت حسابرس .  13

 .شده ارائه اطالعات بودن املکاعتماد و  تیقابل یابیارز درباره یواحد اقتصاد رانیوجو از مدپرس ـ   الف
 .یداخل ینترلهاک یابیارز ـ  ب
 .شده مطرح موضوع هرگونه اثبات ـ  پ
 .شده ارائه حیتوض هرگونه اثبات  ـ ت

14 .

15. 
 :ر استیموارد ز نجا شاملیدر ا فیتحر 

 یحسابدار یاستانداردها یریارگکدر ب اشتباه. 
 ار از آنکآش انحراف و هر گونه یحسابدار یهاهیرو اهم یافشا عدم. 
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 است شده آگاه از آن حسابرس هک یتیبا اهم ر موضوعاتیسا یافشا عدم. 

16 .

  تیریمد تیمسئول

17 .
 هیـاول کاسـناد و مـدار بـودن امـلکو  قیـبـر دق یمبنـ تیریاز مد یاهیدییتا افتیتواند با دریم ینانیاطم نیچن

 شود. ، حاصلحسابرس به یمال با اطالعات و مرتبط تیموارد بااهم هیلک و ارائه یحسابدار

  یمال اطالعات میدر موارد تنظ یگزارشگر

18 .

 مورد نظر از اطالعات نندهکاستفاده به ا اشارهی یمال اطالعات هیاز ته خاص هدف فیتوص است نکمم ، حسابرسطیشرا یدر برخ
 تـوانینظـر ممقاصـد مـورد  یمنحصـرا بـرا یو از گزارش هک نیاز ا یکحا یعبارات ا بخواهد با افزودنیبداند  را مناس  شده هیته

 .است شده ارائه 2 وستیدر پ یمال اطالعات میتنظ از گزارش ییهاند. نمونهک یریشگیپ آن نامربوط رد، از استفادهک استفاده

19 .

 اجرا خیتار
 .االجراستالزم از آنپسو  1378ن یاز اول فرورد استاندارد نیا . 20
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 1 ـوسـتیپ

 قرارداد نمونه

 یمال یصورتها میقـرارداد تنظ

، سود انیسود و ز ی... و صورتها خیر تار( ... دی... )واحد اقتصاد ترازنامه میتنظ یرا( ... ب... )حسابرس نی( ... از ایواحد اقتصاد ... )نام درخواست به عطف 
 نیاز ا هک... و ...  نیقرارداد ب نی، امربوط یحیتوض یادداشتهایبا  مزبور، همراه خیتار به یمنته یمال دوره/سال یبرا نقد آن وجوه انیو جر ( انباشتهانی)ز
 گردد.یر منعقد میز طیشوند، با شرایم دهینام "حسابرس"و  "یواحد اقتصاد"  یترت به پس

 قـرارداد موضوع
 ( ... کبان به ، ارائهمثال ی... )برا با هدف مربوط با گزارش در باال همراه اد شدهی یمال یصورتها میتنظ .  1

 حسابرس تعهدات
 ."یمال اطالعات میتنظ" استاندارد و طبق تکشر تیریمد توسط شده ارائه اطالعات براساس یلما یصورتها میتنظ . 2
 یاشود. نمونـهیز اظهار نمین ینانی، اطمنیو بنابرا ستین یحسابرس یاستانداردها براساس یاجمال یا بررسی ی، حسابرسیمال یصورتها میتنظ . 3

 (.2 وستیپ د بهینک )نگاه است وستیپ شرح به یمال یورتهاص میتنظ از گزارش
و  شـده میتنظـ یمـال یدر صـورتها یحسـابدار یاز اسـتانداردها تیار بااهمکآش انحراف و هرگونه مورد استفاده یحسابدار یمبنا حیتصر . 4

 .یمال یصورتها میتنظ مزبور در گزارش انحراف به اشاره
ا کـات ، قابلا اختالسی ، مانند تقل ر تخلفاتیا سای یر قانونیغ ، اَعمالاشتباهات یو افشا شفکمقاصد  یتواند براینم یمال یصورتها میتنظ . 5

 خواهد شد. گزارش یواحد اقتصاد به موارد، موضوع گونه نیبرخورد با ا باشد؛ هرچند در صورت

  یواحد اقتصاد تعهدات
 ، دفاتر و ...(. یشی)مانند تراز آزما یمال یصورتها میتنظ یبرا الزم اطالعات هیلک ارائه . 6
 یواحد اقتصـاد تیری، با مدموسسه نیا توسط شده میتنظ یمال ی، صورتهانیدر باال و همچن اد شدهی اطالعات بودن املکو  قیدق تیمسئول . 7

و  و انتخـاب مناسـ  یداخلـ ینترلهـاک ، اسـتقرار و اعمـالیحسـابدار یافکـ کمـدار یو نگهدار حفظ مستلزم تیمسئول نیا یفای. ااست
 .است یواحد اقتصاد تیریمد توسط یحسابدار مناس  یو روشها اصول یریارگکب

 قرارداد. نیا 1در بند  اد شدهی ز هدفر ایغ یمقاصد یبرا شده میتنظ یمال یاز صورتها استفاده عدم .  8
 هرچـه انجـام یاز بـرایمورد ن اطالعات در ارائه یواحد اقتصاد نانکارک یارک، همنیو همچن مناس  التیو تسه اناتکار، امک محل نیتام . 9

 قرارداد. بهتر موضوع
 .الزحمهحق یصورتحسابها بموقع پرداخت . 10

  الـزحمـهحـق
 الزحمـهحق شود. نرخیم ار، صورتحسابک شرفتیبا پ متناس  هک ار استک مامور انجام رد حسابرسانکارک ، مدتالزحمهحق نییتع یمبنا . 11

 عمـل بـه یهایبررس . طبقاست دارند، متفاوت عهده به هک یتیمسئول زانی، مجهیو در نت و مهارت تجربه برحس  از حسابرسان کیهر یساعت
ز و کـاز مر خـارج تیـمامور العـادهفوق یهانهیهز لی)از قب میمستق یهانهیر هزی، سامیار مستقک ساعات الزحمهحق ، شاملالزحمه، حقآمده
 شود.یم براورد الی... ر زانیم به ، در مجموعصیتخص ( و سربار قابلو ذهاب ابیا

 ـر مـواردیسـا
 .. اعتبار دارد. .......تا . مبادله خیقرارداد از تار نیا . 12
 کیـو  حسـابرس نـدهی، نمایواحـد اقتصـاد نـدهیاز نما لکمتشـ نفره سه یاتیه قی، از طرمفاد آن یقرارداد در اجرا نیطرف اختالف هرگونه . 13

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

 . است
  

  حسابرس        یواحد اقتصاد 

 نیـا بـا مطالـ  در ارتباط یمال یم صورتهایتنظقرارداد  یر برایز نمونه
هر مورد  یازهایو ن طیشرا برحس  تواندیم هک شودیم استاندارد ارائه
 .شود لیتعد ینظر مشاور حقوق س ک، با ضرورت و در صورت

 (سربرگ موسسه حسابرسی )حاوی نشانی
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 2 وستیپ

 یمال اطالعات میتنظ از گزارش ییهانمونه

 )استاندارد( یمال یصورتها میتنظ ارشگز ـ نمونه الف

  یمال یصورتها میتنظ گزارش

 ( ...نمونه تکشر رهیمد اتی... )ه به 

 

 نیا مزبور توسط خیتار به یمنته یمال سال یبرا نقد آن وجوه انیو جر انیسود و ز یو صورتها 13××خرداد  31 خیدر تار نمونه تکشر ترازنامه
 تیریبا مد یمال یصورتها نیا تی. مسئولاست شده میتنظ "یمال اطالعات میتنظ" استاندارد ، طبقردهک ارائه تیریمد هک یاطالعات ، براساسموسسه
ا ی یدر باال را حسابرس اد شدهی یمال یز صورتهاین موسسه نیو ا ستین یاجمال یا بررسی ی، حسابرسیمال یصورتها می. تنظاست نمونه تکشر
 ند.کیآنها اظهار نم درباره ینانی، اطمنیو بنابرا است ردهکن یاجمال یبررس

 

 ... یحسابرس موسسه          خیتار

 

 

 

  یار از استاندارد حسابدارکآش د بر انحرافیکبند تا یحاو یمال یصورتها میتنظ گزارش ـ نمونه ب

 

 

  یمال یصورتها میتنظ گزارش

  ( ...نمونه تکشر رهیمد اتی... )ه به

 

 نیا مزبور توسط خیتار به یمنته یمال سال یبرا نقد آن وجوه انیو جر انیسود و ز یو صورتها 13××خرداد  31 خیدر تار نمونه تکشر ترازنامه
 تیریبا مد یمال یصورتها نیا تی. مسئولاست شده میتنظ "یمال اطالعات میتنظ"استاندارد  ، طبقردهک ارائه تیریمد هک یاطالعات ، براساسموسسه
ا ی یدر باال را حسابرس اد شدهی یمال یز صورتهاین موسسه نیو ا ستین یاجمال یا بررسی ی، حسابرسیمال یصورتها می. تنظاست نمونه تکشر
 ند.کیآنها اظهار نم درباره ینانی، اطمنیو بنابرا است ردهکن یلاجما یبررس
 برخالف ثابت یهاییدارا کیتمل شرط به از قرارداد اجاره ی، آثار ناششده حیتشر یمال یصورتها همراه ×× شماره ادداشتیدر  هک گونههمان

 . است افتهین اسکانع یمال ی، در صورتهایحسابدار یاستانداردها

 

 ... یحسابرس موسسه          خیتار

 

 (سربرگ موسسه حسابرسی )حاوی نشانی

 (سربرگ موسسه حسابرسی )حاوی نشانی


