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   كليـات
  مـديريت  بـا   حسابرس  روابط و  ارتباطات  درباره  الزم  راهنماييهاي  ارائه ،استاندارد  اين  هدف  .1 

  . است  اقتصادي  واحد
  

 و كنـد   مـي   تعيـين   اي  وحرفـه   قانوني  الزامات را  مديريت با  حسابرس  روابط  هاي  جنبه  برخي  . 2 
  همواره  مديريت با  حسابرس  ارتباط.  است  حسابرس  اجرايي  روشهاي تاثير  تحت ديگر  برخي

  .شود مي برقرار روشها و  الزامات  اين  به  توجه با
  

 از  نيابـت   بـه   كه  كساني ساير يا  اجرايي ارشد  مديران و  مديره  هيات ،  بخش  اين در  مديريت  . 3 
  .شود مي  شامل رند،دا  عهده  به را  رسيدگي مورد واحد امور  اداره  مسئوليت ، آنان  طرف

  

    اي وحرفه  قانوني  الزامات 
    اي حرفه رفتار  آيين 
 مـورد  واحد  مديريت با را  ارتباطي  چنان بايد  مالي  صورتهاي  حسابرسي  جريان در  حسابرس  . 4 

  ايـن  . دهـد   انجام كارامد و  اثربخش  اي  گونه  به را  حسابرسي بتواند  كه كند برقرار  رسيدگي
  .شود ايجاد  اي حرفه رفتار  اصول  رعايت با بايد  باطارت

  

 رفتـار   اصـول  بـا  رود  مـي   احتمال  كه  منافعي از بايد  اي  حرفه كار هر  اجراي  براي  حسابرس  . 5 
  .كند  دوري باشد، ناسازگار  اي حرفه

  
    حسابرسـي قرارداد 
  اجـراي   شرايط و  حسابرسي كار  ذيرشپ  آن در  كه  حسابرس  توسط  حسابرسي قرارداد  تنظيم  . 6 

  الزم  راهنماييهـاي .  اسـت  صاحبكار  نفع  به  هم و  حسابرس  نفع  به  هم  شده تاييد و مستند  آن
  . است  شده  ارائه ،2101 استاندارد در ، باره  دراين

  

 
 “ حسابرسي قرارداد ” ،210  حسابرسياستاندارد. 1
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  پيـشگيري   حـسابرسي  كـار   انجـام   چگونگي  درباره  نادرست  برداشت از  حسابرسي قرارداد  . 7 
  حـسابرسي  قرارداد  محتواي و  شكل.  است صاحبكار و  حسابرس  بين  ارتباط  مبناي و كند  مي

 قـرارداد  هـر  در معموال  كه  مواردي اما باشد،  متفاوت  مختلف  صاحبكاران  براي  است  ممكن
  . است  شده  ارائه، 210استاندارد  در شود مي  درج  حسابرسي

  

 حـايز   حسابرسي كار  انجام  چگونگي و  حسابرس  مسئوليتهاي حدود  درباره  وافقت  كه آنجا از  . 8 
 و قـرارداد   دوم  نـسخه   امـضاي  بـا  بخواهد صاحبكار از بايد قاعدتا  حسابرس ،  است  اهميت
  .كند تاييد را كار  انجام  شرايط ،  حسابرس  براي  آن  ارسال

  

    مديران  تاييديه 
  : كند  تامين را زير موارد تواند مي   مديران  تاييديه  . 9 

 طبـق   مـالي   صـورتهاي   مطلـوب   ارائـه   مـسئوليت   مـديريت   اينكـه  از  حاكي  شواهدي  
  . است  كرده تاييد را  آن و  پذيرفته را  حسابداري  استانداردهاي

 ينا.  است  شده اظهار  مديريت  توسط ،  حسابرسي  جريان در  كه  مهمي  مطالب  كتبي تاييد  
  .دهد مي  كاهش را  مديريت  شفاهي  اظهارات از  حسابرس  نادرست  برداشت  احتمال امر

 توانـد   مي  حسابرس  كه  است  مدركي تنها  مديران  تاييديه  كه  مواردي  براي  كتبي  شواهدي 
  يريتمد قصد تاييد  به  توان  مي ،  مثال  براي باشد؛  داشته را  آن  دريافت انتظار  منطقي بطور
  .كرد  اشاره  مدت بلند بطور  خاص  گذاري سرمايه  يك  نگهداري در

  . است  شده  ارائه  ،5802 استاندارد در  مديران  تاييديه  درباره  الزم  راهنماييهاي
  

    حسابرسي  عمليات  طول در  مديريت با  ارتباط 
  مـديريت  بـا  زيـر  موارد  چون  گوناگوني  موضوعات  درباره ،  حسابرسي  جريان در  حسابرس  . 10 

  :كند مي  مذاكره
 رسيدگي مورد واحد  فعاليت  موضوع  شناخت .  

 
 “مديران  تاييديه” ،580  حسابرسي استاندارد. 2
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 حسابرسي  كلي  طرح .  
 حسابرسي كار بر جديد  اي حرفه   استانداردهاي يا  قوانين تاثير .  
 حسابرسي خطر براورد  براي  الزم  طالعاتا .  
 مديريت  اظهارات و  حسابرسي شواهد ،  توضيحات .  
 اداري يـا   عمليـاتي   كـارايي   چون  موضوعاتي حسابرسيِ  جريان در  شده  مشاهده موارد  ، 

  . زمينه  اين در پيشنهاد  هرگونه و  عالقه مورد  موضوعات ساير و  تجاري  سياستهاي
 بايـد   حـسابرس  ، شـود   مي  انجام  حسابرسي شواهد  كسب  هدف با  مذاكرات  كه  مواردي در  .11 

  .كند  شناسايي  حسابرسي شواهد  كسب  براي را فرد  مناسبترين
  

  حـسابرسي   كاربرگهـاي  در را  مديريت با  شده  انجام  اهميت با  مذاكرات  كليه بايد  حسابرس  .12 
  سـاير  و  معـامالت   دربـاره   مـديريت   اظهارات و  توضيحات بايد  مستنداتي  چنين. كند مستند

  .گيرد دربر را  اهميت با  مالي  رويدادهاي 
  
     حسابرسي كار  پايان در  مديريت با  ارتباط 
 مـوارد   چـون   موضـوعاتي   درباره  مديريت و  حسابرس  مذاكره ،  حسابرسي  عمليات  پايان در  .13 

  : است  ضروري زير،
 رسيدگي در  محدوديت  جمله از  حسابرسي  عمليات  انجام در  اجرايي  مشكل  هرگونه .  
 مالي  صورتهاي با  ارتباط در  مديريت با  توافق  عدم  هرگونه .  
 است  شده  مشخص  حسابرسي  جريان در  كه  اهميتي با  تعديالت .  
 وافـشاي   شـده   گرفته بكار  حسابداري  هاي  رويه  به  مربوط  توجه  قابل  مشكالت و  مسايل  

  .نجامدابي  حسابرس  گزارش  تعديل  به تواند مي آنها  رفع  عدم  كه  مالي  صورتهاي در  اقالم
 كـرده   جلـب  را  حـسابرس  نظر  كه  مقررات و  قوانين  رعايت در ترديد يا  تخلف  هرگونه  

  . است
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 ؛  اسـت  روبـرو   آن بـا   بالفعل يا  بالقوه بطور  رسيدگي مورد واحد  كه  اهميتي با  هايخطر 
  بـه  خـود   فعاليت  ادامه در را  رسيدگي مورد واحد  توانايي تواند  مي  كه  موضوعاتي مانند
  .اندازد خطر

 ماننـد  كنـد؛   ارائـه  خواهـد   مـي   حـسابرسي   انجـام   نتيجه در  حسابرس  كه  پيشنهادهايي 
  . داخلي  كنترلهاي با  مرتبط  موضوعات

  بـه  تواند  مي امر  اين. كند  مطرح  مديريت از  مناسبي  رده با را  موضوعاتي  چنين بايد  حسابرس  .14 
  موضـوعات  بايـد   حسابرس ،  شفاهي  تماس  درصورت. شود  انجام  كتبي يا و  شفاهي  صورت
  .كند مستند  حسابرسي  كاربرگهاي در را  آن  نتايج و  بحث مورد

  
 ،  حـسابرسي   نهـايي   نتـايج   دربـاره   مـذاكره  منظور  به و  حسابرسي  عمليات  پايان در معموال  .15 

 ،  ذيـربط   مـديران  ديگر يا  حسابرسي  كميته ،  مديره  ياته ،  حسابرس حضور با  خاص  نشستي
  .شود مي برگزار

    داخلي  كنترل  سيستم  درباره  گزارش 
  حـسابرسي   فرعـي   محـصول  ،  داخلـي   كنتـرل   سيـستم   دربـاره   اصـالحي   پيشنهادهاي  ارائه   .16 

  ارزش با صاحبكار  براي هادهاپيشن  اين ،  حال  اين با ؛  آن  اصلي  هدف  نه  است  مالي  صورتهاي
  اجـراي  يـا   طراحـي  در  كـه   اهميتـي  بـا   ضـعف   نقـاط  از را  مديريت بايد  حسابرس.  است

  .كند  آگاه  بموقع يابد، مي  داخلي  كنترل و  حسابداري  سيستمهاي
  

  :كند يم  توجه زير  نكات  به  داخلي  كنترل  سيستم  درباره  گزارش  تهيه  هنگام  حسابرس   .17 
 را  حـسابرس   گزارش در  شده  ارائه نظر  كه باشد  اي  گونه  به نبايد  گزارش  اين  مندرجات 

  .كند  نقض
 قـرار   توجـه  مورد  ميزاني  به تنها ،  داخلي  كنترل و  حسابداري  سيستمهاي  كه  اين  تصريح 

  نسبت  گزارش  ارائه منظور  به  الزم  حسابرسي  روشهاي حدود  تعيين  براي  كه  است  گرفته
  سيـستم   كفايـت   تعيـين   بـراي   نـه   است  شده  داده  تشخيص  ضروري ،  مالي  صورتهاي  به
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  سيـستمهاي   بـه   نـسبت   اطمينـان   كـردن   فراهم با  مديريت مقاصد  لحاظ از  داخلي  كنترل
  . داخلي  كنترل و  حسابداري

 جريـان  در  حـسابرس   كـه  شـود   مـي   گزارش  ضعفي  نقاط تنها  كه  موضوع  اين  تصريح  
 در نيز  ديگري  ضعف  نقاط رود  مي  احتمال و  است  كرده برخورد آنها با خود  رسيدگيهاي
  .باشد  داشته وجود  داخلي  كنترلهاي

 ديگـري   اشـخاص  يا (  مديريت  استفاده  براي صرفا  گزارش  اين  كه  موضوع  اين  تصريح  
  . است  شده  تهيه) اند شده  مشخص  نام  به  كه

  انجـام   بـراي   الزم  پيشنهادهاي و  داخلي  كنترل  سيستم  درباره  گزارش  ارائه از  پس  حسابرس  .18 
  برخي رد  داليل و  مديريت  توسط  شده  انجام  اقدامات معموال ،  مديريت  به  اصالحي  اقدامات
 در  مـديريت   اصـالحي   اقدامات  توصيف با تواند  مي  حسابرس . كند  مي  ارزيابي را پيشنهادها
  .كند  ترغيب روند  اين  ادامه  به را  مديريت ،  داخلي  كنترل  سيستم  بعدي  گزارش

 بـا   اسـت   ممكـن   داخلـي   كنترل و  حسابداري  سيستمهاي  درباره  حسابرس  هاي  يافته  اهميت  .19 
  اقـدام   كـه   گذشته  سالهاي  حسابرسي در  شده  ارائه پيشنهاد  هرگونه.  كند تغيير  زمان  گذشت
 وجـود   همچنان  رسيدگي مورد  سال در  مربوط  نارسايي و  نشده  انجام  آن  به  مربوط  اصالحي

  گزارشهاي  به يا تكرار ،  گزارش مورد  مالي  سال  داخلي  كنترل  سيستم  گزارش در عموما دارد،
  .شود مي  داده  عطف  قبلي

  ارزيـابي   ضرورت ،  مديريت  به  ديگري  مطلب هر يا  داخلي  كنترل  سيستم  درباره  رشگزا  ارائه  .20 
  بـراي   مناسـبي   جـايگزين  و كنـد   نمي  نفي  حسابرسي يا  مالي  صورتهاي بر را  آن اثر  هرگونه
  .شود نمي  محسوب  حسابرسي  گزارش در  شرط بند  درج يا  خاص  مطلب  يك بر تاكيد

  اجرا  تاريخ

 و 1378از اول فـروردين       آن  مـالي   دوره  كـه   مالي  صورتهاي  حسابرسي  براي استاندارد  اين  . 21 
  . االجراست الزم باشد، مي  آن از  پس


