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  تعاريف
 

 بكار رفته است: رفتار اصطالحات با معاني مشخص شده در زير، در اين آيين
  

هايي كـه از آن   دهد و مهارت شاغل انجام مي رسميرساني درباره خدماتي كه حسابداراطالع آگهي و تبليغات
 اي. منظور جلب مشتري خدمات حرفه  همگاني بههايطريق رسانه  از  استبرخوردار

   

 اي. اي، و آداب و رفتار حرفه ضوابط اخالقي، اعم از اخالق عمومي و اخالق حرفه آيين رفتار
   

 اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران. اساسنامه
   

 از: است استقالل عبارت استقالل
 يا استقالل باطنياستقالل رأي الف) 
مبنـاي    وضعيتي ذهني است كه در آن، رأي شخص درباره يك موضوع، منحصراً بـر  

اي اظهار شود، بدون آن كه از سـاير عوامـل تـأثير پـذيرد يـا سازشـي        قضاوت حرفه
بينـي و   ترتيب، شخص بتواند با درسـتكاري عمـل كنـد و واقـع      صورت گيرد تا بدين

 اي را بكار گيرد.ترديد حرفه
   
 استقالل ظاهري يا استقالل از منظر ديگران ب ) 
شـخص ثالـث     اهميتـي اسـت كـه هـر      معناي پرهيز از هرگونه شرايط يا روابط بـا   به 

اين نتيجه برسـد كـه آن     و مطلعي كه از كليه اطالعات مربوط، آگاه است به صالح ذي
اي مؤسسـه يـا    حرفـه بيني يا ترديد   شرايط يا روابط، ممكن است بر درستكاري، واقع

 بخش خدشه وارد كند.  عضوي از اعضاي گروه حسابرسي يا خدمات اطمينان
   

ارتبــاط بــا يــك بنگــاه اقتصــادي خــاص، اساســاً    زبــان مــالي در  اطالعــات بيــان شــده بــه اطالعات مالي تاريخي
ــدادهاي اقتصــادي رخ    اســتخراج ــاره روي ــاه، درب داده   شــده از سيســتم حســابداري آن بنگ

ــاطعي از     دورهدر  ــا اوضــاع اقتصــادي آن در مق ــاره شــرايط ي ــا درب ــاني گذشــته ي هــاي زم
 در گذشته.  زمان

   

 يا افرادي كه در تكفل رييس خانواده هستند.، فرزندانهمسر اعضاي خانواده
   

بستگان نزديك/ 
  خويشاوندان نزديك

   
 

  بستگان نَسبي و سببي كه در تكفل رييس خانواده نيستند. 
  بستگان نَسبي:

 .اوالد طبقه اول: پدر، مادر، اوالد و اوالد  
 .طبقه دوم: اجداد، برادر، خواهر و اوالد آنها  
 .طبقه سوم:  اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها 

  بستگان سببي:
هركس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نَسبي داشته باشد، در همان خط و 

 ي او خواهد داشت.درجه، قرابت سببي با زوج يا زوجهبه همان
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 از روابط زير را با بنگاه صاحبكار داشته باشد: هر بنگاهي كه يكي بنگاه وابسته
شـرط آن كـه    مستقيم بر بنگاه صاحبكار به تسلط مالكانه (كنترل) مستقيم يا غير الف) 

 باشد.اهميت  لحاظ بنگاه وابسته، با بنگاه صاحبكار از

لحـاظ    شرط آن كه منـافع مزبـور از    به داشتن منافع مالي مستقيم در بنگاه صاحبكار ب ) 
 بنگاه وابسته، اهميت داشته و بنگاه وابسته داراي نفوذ مؤثر بر بنگاه صاحبكار باشد.

 قرار داشتن در تسلط مالكانه (كنترل) مستقيم يا غيرمستقيم بنگاه صاحبكار. پ ) 

 بـاال، “ پ”  آن طبـق بنـد    بهمنافع مالي مستقيم بنگاه صاحبكار، يا بنگاه وابستهوجود ت ) 
لحـاظ بنگـاه    و ايـن منـافع، هـم از    به نفوذ مؤثر در بنگاه وابسته منجـر شـود؛   كه

 لحاظ بنگاه وابسته، اهميت داشته باشد. هم از صاحبكار و

كه هم بنگـاه صـاحبكار   شرط آن   يك بنگاه تحت كنترل مشترك با بنگاه صاحبكار به ث ) 
 كننده آنها، اهميت داشته باشند. لحاظ بنگاه كنترل  دو، از  هم آن بنگاه، هر  و

    

توانـد نشـانه    بـه شـرايطي كـه مـي      نگرشي كه متضمن يك ذهن پرسشگر (هوشياري نسبت اي ترديد حرفه
 از تقلب يا اشتباه باشد) و ارزيابي نقادانه شواهد حسابرسي است. ناشي تحريف

    

 جامعه حسابداران رسمي ايران.  جامعه حسابداران
    

 ، پذيرفته شده است.حسابداران جامعهفردي كه به عضويت رسمي حسابدار
    

شاغل در  رسميحسابدار 
 (غيرشاغل) بنگاه/ سازمان

، مؤسسات انتفاعي يـا  ها سازمانموظف يا قراردادي در  صورت موظف، غير حسابدار كه به
از دولتي، عمومي و خصوصي، اشـتغال دارد و در امـوري چـون تجـارت،      غيرانتفاعي، اعم

ي هـا  فعاليـت اي بـه   المنفعه، مراجع نظارتي يا مراجع حرفه صنعت، خدمات، آموزش، عام
 پردازد. اجرايي مي اجرايي يا غير

    

رسمي كه تمام وقت خـود را بـه خـدمات حسابرسـي و بازرسـي      حسابدارانآن دسته از شاغل  رسمي حسابدار
) اساسـنامه جامعـه   1ماده ( “ت”اي (موضوع بند  قانوني و ساير خدمات تخصصي و حرفه

 حسابداران رسمي ايران) تخصيص دهند و داراي مشاغل ديگري اعم از موظـف و غيرموظـف  
الي و پژوهشـي و سـاير   ع ها و مؤسسات آموزش استثناي اعضاي هيأت علمي دانشگاه (به

رعايت مقررات اسـتخدامي مربـوط) نباشـند. ايـن اصـطالح در مـورد        مشاغل آموزشي با
 مؤسسات حسابرسي نيز كاربرد دارد.

    

شاغل كه برابر قرارداد، خدمات حسابرسي، حسابداري، مالياتي، مشـاوره يـا   رسمي  حسابدار حسابرس فعلي
دسـت اجـرا دارد. ايـن اصـطالح در مـورد        صـاحبكار در اي را براي يك  ساير خدمات حرفه

 رود. كار مي مؤسسه حسابرسي نيز به
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اي معـين از   اي كه ميزان آن مبتني و موكول به حاصل يك معامله يـا نتيجـه  الزحمهحق الزحمه مشروطحق
ها يا مراجع  الزحمه خدماتي كه توسط دادگاه خدمات انجام شده توسط مؤسسه باشد. حق

 شود. الزحمه مشروط محسوب نمي شود، حق دولتي يا عمومي تعيين مي
   

شـده   گيـري انجـام   رسمي شاغل نتايج ارزيابي يا اندازه خدمتي است كه در آن، حسابدار بخش خدمات اطمينان
امـر،   ايـن  كنـد؛ و  مي مقايسه با معيارهاي مربوط، بيان باره يك موضوع مشخص را در در

 دهد. به آن موضوع افزايش مي نظر را نسبت كنندگان مورد استفادهميزان اطمينان 
   

/خدمات اي خدمات حرفه
 اي تخصصي و حرفه

سازي سيستم مـالي،   قانوني، مشاوره مديريت مالي، طراحي و پيادهبازرسي،حسابرسيانواع
داوري  الشـركه،  خدمات مالي و حسابداري و مالياتي، نظارت بر تصفيه، ارزيابي سهام و سهم

الـذكر ارجـاع و    چارچوب موارد فـوق   ها و مراجع قضايي در مالي و خدماتي كه توسط دادگاه
 شود. رسمي پذيرفته مي  توسط حسابدار

   

  دفتر كار
 

اي،  اساس مناطق جغرافيايي يـا برحسـب تخصـص حرفـه     اي مشخص كه برزير مجموعه
 سازمان يافته است.

   

 راهبران بنگاه

  (اركان راهبري)
  
 

مسئول نظـارت عاليـه بـر هـدايت راهبـردي و تعهـدات بنگـاه        يهاسازماناشخاص يا
فرآينـد تهيـه     ديدگاه پاسخگويي. اين مسئوليت، شـامل نظـارت عاليـه بـر      اقتصادي از

، بسته به ساختار تشـكيالتي و حقـوقي آن،   باشد. راهبران بنگاه گزارشهاي مالي نيز مي
، يـا  هيأت امنا)، مديران ارشد اجرايي بنگـاه  مجمع عمومي، هيأت مديره (هيأت عامل،

 گيرد. ميبر   مالك مدير را در
   

نظر گرفتن همه حقايق و شرايط خـاص    ، شخص ثالث منطقي و آگاه با درآنسطحي كه در سطحي پذيرفتني
رسـد كـه رعايـت اصـول بنيـادي،       اين نتيجـه مـي    به رسمي،  دسترس حسابدار  موجود و در

 دار نشده است. خدشه
   

  شبكه
 

 ساختاري بزرگ كه:
 و براي همكاري؛ الف)
هـاي مشـترك    هـا و رويـه   هزينه؛ مالكيت،؛ داشتن سياست سرشكن كردنبا هدف   ب )

 نـام تجـاري    ؛ استفاده از يككسب و كاركنترل كيفيت؛ داشتن راهبردهاي مشترك 
 وجود آمده باشد. بهاي عمده،يا منابع حرفه مشترك؛

 
  شدهشركت پذيرفته 

 بورس  در 
بهادار كشـور پذيرفتـه شـده اسـت و      از بورسهاي اوراق شركت سهامي عامي كه در يكي

 شود. ستد مي و بهادار آن، در بورس مزبور داد سهام و يا ساير اوراق
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 و بنگاه (شركت) پذيرفته شده در بورس؛ الف) شركت سهامي عام
 بنگاهي كه: ب )

 يا عنوان بنگاه با منافع عمومي تعريف شده است؛ بهدر قوانين و مقررات، )1(

با معيارهاي اسـتقالل در  بايدطبق الزامات قانوني يا مقرراتي، حسابرسي آن  )2(
گونه الزامـات   هاي پذيرفته شده در بورس، انجام شود. اين حسابرسي شركت

گـذار حسابرسـي،   قانوني، چون نهاد مقررات صالح ذيتوسط هر مقام  توانـد مي
 رسماً اعالم شود.

 

شريك اصلي مسئول 
 حسابرسي

صورت وجود، ساير شـركاي   كار و، در كار، شخص مسئول كنترل كيفيت شريك مسئول
مسايل ي اساسي مربوط به ها قضاوتگيريها يا  مسئولي كه جزو گروه كار هستند و تصميم

 “سـاير شـركاي مسـئول   ”عهـده دارنـد.     مالي مـورد رسـيدگي، بـه     عمده را درباره صورتهاي
كـار   تواند شامل شركاي مسـئول  شرايط و نقش فردي آنان در كار حسابرسي مي به بسته

 هاي عمده باشد.ي فرعي يا قسمتهاشركتحسابرسي
 

گزارشـي را  شريك مؤسسـه يـا عضـوي از مؤسسـه كـه مسـئوليت كـار و اجـراي آن، و          كار  مسئولمدير  /شريك
موارد مقتضـي، داراي   شود و در سوي مؤسسه درباره آن كار صادر مي دارد كه از عهده به

 قانوني باشد. صالح ذياي، قانوني يا نهادمراجع حرفه مجوز الزم از

Engagement partner 

 
 عهده دارد. را به مالي) آن بنگاهي كه مؤسسه، بررسي اجمالي (صورتهاي صاحبكار بررسي اجمالي

 
  . است گرفته عهدهبهمالي آن را  صورتهاي، حسابرسيمؤسسه  كه يك اقتصاديبنگاه  صاحبكار حسابرسي

 
  صاحبكار
 بخش خدمات اطمينان

 شخص (يا اشخاص) مسئولي كه:
  يا عهده دارد؛ در قراردادهاي با گزارشگري مستقيم، مسئوليت موضوع را به الف)
عهـده دارد و   بـر ادعـا، مسـئوليت اطالعـات موضـوع را بـه       مبتنـي در قراردادهاي   ب )

 عهده داشته باشد. است مسئوليت موضوع را نيز به ممكن
 
ي همراه، كـه بـراي گـزارش    ها يادداشتارائه ساختار يافته اطالعات مالي تاريخي، شامل  مالي صورتهاي

زماني يا تغييرات در آنها طي منابع اقتصادي يا تعهدات يك بنگاه اقتصادي در يك مقطع 
ي همراه معمـوالً  ها يادداشتشود.  چارچوب گزارشگري مالي تهيه مي دوره زماني، در يك

توانـد   هاي حسابداري و ساير اطالعات توضيحي است. ايـن اصـطالح مـي    شامل اهم رويه
مالي يا تنها يك صورت مـالي، چـون ترازنامـه يـا صـورت       براي مجموعه كامل صورتهاي

 ي مربوط، بكار رود.هايادداشتمد و هزينه، ودرآ
 
  مالي صورتهاي

 با مقاصد خاص
مالي تهيه شده طبق يك چارچوب گزارشگري مالي كه براي برآوردن نيازهـاي   صورتهاي

 كنندگان مشخصي طراحي شده است.اطالعات مالي استفاده
 
مالي مورد  صورتهاي

  رسيدگي موسسه
 

، هــا شـركت مـورد گـروه    مـالي آن بنگـاه. در اقتصـادي، صـورتهايمـورد يـك بنگـاه در
 شود. مالي گروه نيز گفته مي آن صورتهاي به مالي تلفيقي، كه صورتهاي
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 خدماتي كه بـه دانـش و مهارتهـاي حسـابداري نيـاز دارد و توسـط حسـابداران رسـمي          اي  فعاليت حرفه
ور مالياتي، مشـاوره مـديريت و   اي، حسابداري، حسابرسي، ام شود. خدمات حرفه مي انجام

 رد.ـگيمديريت مالي را در بر مي
 

در راهبـري بنگـاه    ،راهبري يا ساير اشخاصي كه فارغ از عنوان سازمانيهيأتاعضاي مديره/ مدير  عضو هيأت
 اقتصادي مشاركت دارند.

 
رسمي   يا كه حسابدار ،اجماليبخش، انجام شده طبق استاندارد بررسي  يك خدمت اطمينان كار بررسي اجمالي

آورد، نظر خود را  اساس روشهايي كه همه شواهد الزم براي حسابرسي را فراهم نمي  شاغل بر
هـاي   تمـام جنبـه    مـالي، از   تهيه و ارائـه صـورتهاي    عدم از  موردي حاكي  به كه  بر اين  مبني

 دارد. اظهار ميكرده يا نكرده است،   اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، برخورد  با
 

شاغل نظر خود را درباره تهيـه   رسمي بخش معقولي كه در آن، حسابدارخدمت اطمينان كار حسابرسي
اهميت (يا درست و منصفانه بودن آن يا ارائه مطلوب  هاي با همه جنبه مالي، از صورتهاي

حسابرسـي  چارچوب گزارشـگري مـالي، ماننـد كـار      اهميت)، در هاي با همه جنبه آن، از
حسابرسـي، حسابرسـي قـانوني را     كند. كار منطبق بر استانداردهاي حسابرسي، اظهار مي

 گيرد. كه در آن، انجام حسابرسي يك الزام قانوني يا مقرراتي است نيز دربر مي
 

اي، شـامل كاركنـان موقـت، مؤسسـه يـا مؤسسـه       شريك و از كاركنان حرفه شخص (كه هر سازماني  كارشناس برون
هـايي غيـر از حسـابداري و     ) يا سازماني با مهارت، دانش و تجربـه در زمينـه  نباشداي  شبكه

نظـر،    زمينـه مـورد    رسمي براي گردآوري شواهد كافي و مناسـب در   حسابرسي كه حسابدار
 گيرد.كارِ كارشناسي آن بهره مي  از

 
از  فرآيند طراحي شده براي ارزيابي بيطرفانه، در زمان صدور گزارش حسـابرس يـا پـيش    كار كنترل كيفيت

گيريهاي آنان  عمل آمده توسط اعضاي گروه حسابرسي و نتيجه ي عمده بهها قضاوتآن، 
 اي.نظر حرفه به براي دستيابي

 
  گروه بررسي اجمالي

 
 دهند؛ و اجمالي را انجام ميكليه اعضاي گروهي كه كار بررسي الف)
تواننـد بـر نتـايج كـار بررسـي اجمـالي مسـتقيماً        ساير شاغلين در مؤسسه كه مي ب )

 بگذارند، شامل: تأثير
ها و مزايا و همچنـين، اشخاصـي كـه بـر      الزحمهاشخاص مسئول تعيين حق )1( 

لحاظ اجراي كار، نظـارت مسـتقيم،    شريك مسئول انجام بررسي اجمالي از
كار  هاي باالتر شريك مسئول مديريت يا نظارت عاليه دارند، شامل همه رده

 عامل مؤسسه؛ رده شريك ارشد يا مدير تا
صـنعت،   خاص هاي فني، مسايل زمينه  اشخاصي كه از خدمات مشورتي آنان در )2( 

 شود؛ معامالت و رويدادها در اجراي كار استفاده مي
 و كار انجام شده؛ كنترل كيفيتكنندگان طراحان و اجرا )3( 
توانند بر نتـايج كـار بررسـي اجمـالي،      اي كه ميكليه شاغلين در مؤسسه شبكه پ ) 

 مستقيماً تأثير بگذارند.
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 دهند؛ انجام ميدر مؤسسه اعضاي گروهي كه حسابرسي راهمه الف) گروه حسابرسي
 حسابرسي مستقيماً تأثير بگذارنـد،   كارتوانند بر نتايج ساير شاغلين در مؤسسه كه مي ب ) 

 شامل:
ها و مزايـا و همچنـين، اشخاصـي كـه بـر       الزحمهاشخاص مسئول تعيين حق )1( 

لحاظ اجراي كار، نظارت مسـتقيم، مـديريت يـا     شريك مسئول حسابرسي از
كـار تـا رده    هـاي بـاالتر شـريك مسـئول     نظارت عاليه دارند، شامل همه رده

 عامل مؤسسه؛ شريك ارشد يا مدير
 هاي فني، مسايل خاص صـنعت،  زمينه  اشخاصي كه از خدمات مشورتي آنان در )2( 

 شود؛ و معامالت و رويدادها در اجراي كار استفاده مي
 كار انجام شده؛ و كنندگان كنترل كيفيت طراحان و اجرا )3( 

رسـي مسـتقيماً   تواننـد بـر نتـايج كـار حساب     اي كه ميشبكهكليه شاغلين در مؤسسه )پ 
 بگذارند. تأثير

   
گروه خدمات 

 بخش  اطمينان
 دهند؛ بخش را انجام مي كليه اعضاي گروهي كه يك خدمت اطمينان الف)
بخـش مسـتقيماً     توانند بر نتايج يك خـدمت اطمينـان   ساير شاغلين در مؤسسه كه مي  ب )

 شامل:تأثير بگذارند،
مزايا و همچنين، اشخاصي كـه بـر   ها و  الزحمهاشخاص مسئول تعيين حق )1( 

لحـاظ اجـراي كـار،      بخـش از   شريك مسئول انجام يك خـدمت اطمينـان  
 نظارت مستقيم، مديريت يا نظارت عاليه دارند؛

 هاي فني، مسايل خاص صـنعت،  زمينه  اشخاصي كه از خدمات مشورتي آنان در )2( 
 و شود؛ معامالت و رويدادها در اجراي كار استفاده مي

 كار انجام شده. كنندگان كنترل كيفيت طراحان و اجرا )3( 
   

شخص ديگـر بكـار گرفتـه شـده توسـط        همه شركا و كاركنان مؤسسه و همچنين، هر گروه كار
بخــش كــه درگيــر   اي بــراي اجــراي روشــهاي اطمينــان مؤسســه يــا مؤسســه شــبكه

مؤسسه يا مؤسسه باشند؛ اما، كارشناسان برون سازماني طرف قرارداد  كار مي  يك  انجام
همچنين، كاركناني از واحد حسابرسي داخلـي  “ كار   گروه  ”گيرد.  نمي  اي را دربر شبكه

از   اسـتفاده ”عنوان   با  610حسابرسي شـماره   استانداردگيرد كه طبق  بر نمي  صاحبكار را در
طـور مسـتقيم بـه حسـابرس مسـتقل و در انجـام وظـايفش          بـه “ كار حسابرسي داخلـي 

 رسانند.مي  ياري
  

بهـادار يـك بنگـاه اقتصـادي،      الشركه، اوراق مشاركت يـا سـاير اوراق  مالكيت سهام، سهم منافع مالي
شامل حقوق و تعهداتي كه مستقيماً از مالكيت مزبور براي تحصيل اوراق مشتقه يا كسب 

 شود.منافع ايجاد مي
 



 تعاريف

7 

گذاري، امـالك و مسـتغالت    طريق ابزارهاي مشترك سرمايه  از مالكيت از  منافع مالي ناشي مستقيم  منافع مالي غير
توانـد   يا هر طريق ديگر كه شخص حقيقي يا حقوقي بر آن كنترل ندارد يا نمي ها تراست مشاع،

 گذاري آن، تأثير بگذارد.مربوط به سرمايهگيريهايبر تصميم
 

 منافع مالي: منافع مالي مستقيم
مالكانه يك شخص حقيقي يا حقوقي (شامل آنهـايي كـه   از مالكيت و تسلط ناشي الف)

 يا  شود)؛ توسط نمايندگاني مديريت مي
گـذاري، امـالك و مسـتغالت     طريق ابزارهاي مشـترك سـرمايه   از مالكيت از ناشي  ب )

مشاع، تراست يا هر طريق ديگر كه شخص حقيقي يا حقوقي بر آن كنترل دارد يا 
 گذاري آن، تأثير بگذارد. به سرمايهگيريهاي مربوطتواند بر تصميممي

 
منظور انجام خدمات حسابرسي، بازرسي قانوني و ساير خـدمات  مؤسسه حسابرسي كه به مؤسسه

) اساسـنامه جامعـه حسـابداران رسـمي     1مـاده (  “ت”اي مندرج در بند  تخصصي و حرفه
در اسـاس شـرايط منـدرج     رسـمي شـاغل و بـر    ايران، توسط حداقل سـه نفـر حسـابدار   

ايـن اصـطالح    شـود.  ) اساسنامه جامعه حسـابداران رسـمي ايـران تشـكيل مـي     25( ماده
 مورد شاغلين انفرادي نيز كاربرد دارد. در

 
 اي كه عضو شبكه است.مؤسسه  اي مؤسسه شبكه
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  رسمي االجرا توسط همه حسابداران احكام الزم  - “الف”
  100بخش 

 كليات و اصول بنيادي
 

اسـت.   حرفه حسابداري، پـذيرش مسـئوليت حفـظ منـافع عمـومي     از ويژگيهاي بارز  يكي . 100  - 1
 كارفرمـا منحصـر  ، تنها به رضايتمندي صاحبكار يـا  رسمي  حسابداررو، مسئوليت  اين  از

رفتـار   آيـين ايـن   بـه  بايـد  راسـتاي حفـظ منـافع عمـومي     در رسمي حسابدار شود. نمي
را از رعايـت   رسـمي  حسـابدار كند. چنانچه قوانين يا مقررات،  عمل  )اي حرفه رفتار آيين(

را  رفتـار  ايـن آيـين   بخشهايساير  بايد رسمي حسابداردارد،  باز رفتار بخشي از اين آيين
 كند.رعايت 

براي را  اي اصول بنيادي اخالق حرفه“ الف قسمت”است.  قسمتبر سه  مشتمل رفتار آيين . 100  - 2
 بايـد  رسـمي   كند كه حسـابداران  الزم را تعيين مي نظري  چارچوب، تبيين و رسمي  حسابدار

 موارد زير بكار گيرند: در

  شناسايي خطرهاي مؤثر در نقض اصول بنيادي؛  -الف
 و  شناسايي شده؛ارزيابي اهميت خطرهاي   - ب 

موارد لزوم، براي برطرف كردن يا كـاهش    ، در(بازدارنده) ساز بكارگيري تدابير ايمن  - پ 
آينـد كـه    سـاز در مـواردي بكـار مـي     . تدابير ايمنپذيرفتني سطحي  به خطرها  آن

رسـد كـه خطرهـا در سـطحي نيسـتند كـه        ايـن نتيجـه مـي     بـه  رسمي  حسابدار
نظر گـرفتن همـه حقـايق و شـرايط خـاص        شخص ثالث منطقي و آگاه با در  يك

اين نتيجه برسد كه رعايـت اصـول     بهبتواند  ،رسمي  حسابداردسترس   موجود و در
  دار نشده است. بنيادي، خدشه

  استفاده كند.اي  قضاوت حرفه از بايد نظري  چارچوببكارگيري اين در  رسمي  حسابدار

كننـد.   برخـي شـرايط، توصـيف مـي     را در نظـري  چارچوبكاربرد “ پ”و “ ب” قسمتهاي . 100  - 3
آيـد.   مـي  قسـمتها در اين  ،اصول بنياديمناسب براي رعايت ساز  يي از تدابير ايمنها نمونه
برابـر خطرهـا    سـاز در  كنند كه تدابير ايمـن  را توصيف مي شرايطيهمچنين،  قسمتها اين

پرهيـز شـود.    بايـد  ايجـاد كننـده خطرهـا    روابـط  شـرايط يـا   نتيجـه، از  در و وجود ندارد
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بــه  مربــوط “پ قســمت ” اســت و شــاغلرســمي  مربــوط بــه حســابداران“ ب قســمت ”
. رسـمي غيـر شـاغل) اسـت     (حسـابدار  هـا  سـازمان / هـا  بنگاهشاغل در رسمي  حسابداران
شـرايط خـاص،    را در“ پ قسـمت  ”نيز ممكن اسـت مـواردي از    شاغلرسمي  حسابداران
 بيابند.  سودمند

يـا مؤسسـه    رسـمي  حسـابدار معنـاي الـزام    بـه  رفتار در اين آيين “بايدن”و “ بايد” ي واژه . 100  -  4
 الزامي است ،رفتار  در آن بكار رفته است. رعايت اين آيين ها رعايت مفادي است كه اين واژه  به

 تصريح شده باشد. رفتار در اين آيينمگر خالف آن 

  اصول بنيادي
 از اصول بنيادي زير پيروي كند: بايد رسمي  حسابدار . 100  - 5

خـود،  كـار   و كسـب  اي و روابـط حرفـه  همـه  در  بايد رسمي حسابدار - درستكاري  -الف
  باشد. صريحصادق و 

اجازه دهد كه جانبداري، تضاد منـافع يـا    نبايد رسمي  حسابدار -  (بيطرفي) بيني  واقع  -ب 
  او تأثير بگذارد.يا كار اي  بر قضاوت حرفه ،ديگرانبيجاي نفوذ 

را  اي خـود  دانش و مهارت حرفـه  بايد رسمي حسابدار اي صالحيت و مراقبت حرفه  -پ 
 و قوانين و مقـررات، همـواره  در حرفه جديد  يهاكيتكنو  هاروشزمينه تحوالت،  در
اي  دهد كه صاحبكار يا كارفرماي وي اطمينان يابد از خدمات حرفه سطحي ارتقا به

اي خود را با شايستگي  خدمات حرفه بايد رسمي  حسابدارشود.  كارآمدي برخوردار مي
  اي مرتبط، انجام دهد. اساس استانداردهاي فني و حرفه  و بر

اي يـا   جريان ارائه خـدمات حرفـه    اطالعاتي را كه در بايد رسمي  حسابدار -  رازداري  -ت 
و بدون مجوز صريح صـاحبكار    آورد، محرمانه تلقي كند؛ بدست ميكار   و  كسب روابط

حـق يـا تكليـف قـانوني يـا       بنا بركه   آن  اطالعاتي را افشا نكند، مگريا كارفرما چنين 
اطالعـات  ايـن  از  نبايـد  رسـمي   حسـابدار افشاي آن اطالعات باشد.   به اي، ملزم حرفه

  كند.استفاده جهت منافع شخصي يا منافع اشخاص ثالث،   در همحرمان

را رعايـت نمايـد و از   قوانين و مقررات  بايد رسمي حسابدار -اي رفتار و آداب حرفه  -ث 
  كند. مياعتبار  كه حرفه را بي دانجام اعمالي بپرهيز
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  نظري  چارچوببر  رويكرد مبتني
 كننـد ممكـن اسـت مخـاطرات     در آن كار مـي رسمي   يي كه حسابدارانها وضعيتشرايط و  . 100  -  6

يي كه چنين مخـاطراتي  ها وضعيتاصول بنيادي ايجاد كند. بيان همه براي رعايت را  خاصي
نيسـت.  پذير  از آنها، امكانيك   هردر آن وجود دارد و مشخص كردن اقدام مناسب براي رفع 

كند كـه نيازمنـد    مخاطرات متفاوتي را ايجاد  تواند كار مياين، تفاوت ماهيت و نوع   بر  افزون
آورد  وجود مي  به چارچوبي را ،رفتار  رو، آيين  اين  ساز خاص براي رفع آنهاست. از تدابير ايمن

را به شناسايي، ارزيابي و برخورد با خطرهاي مؤثر در نقض اصول بنيادي  رسمي  حسابداركه 
در رعايت الزامـات ايـن   رسمي   به حسابداران نظري  چارچوب  بر كند. رويكرد مبتني ملزم مي

ي هـا  نمونـه همچنـين،  رسـاند.   رفتار و ايفاي مسئوليت حفظ منافع عمومي، ياري مـي   آيين
در تواند  كند و مي گوناگوني از شرايط پديد آورنده خطرهاي نقض اصول بنيادي را مطرح مي

گيـري   نتيجه  را از رسمي  حسابدارطور صريح منع نشده است،   مواردي كه يك وضعيت خاص به
 دارد.  بر مجاز بودن آن، باز   مبني

كنـد و   مـي بـا مخـاطراتي برخـورد    اصـول بنيـادي   در رعايت  رسمي  حسابداردر مواردي كه  . 100  -  7
 نيسـتند  پـذيرفتني  سطحيرسد كه آن مخاطرات، در  اين نتيجه مي  به اساس ارزيابي آنها  بر

 ساز مناسب و قابليت بكـارگيري آنهـا را بـراي رفـع     وجود داشتن يا نداشتن تدابير ايمن بايد
 بـراي ايـن   رسـمي   حسـابدار ، مشـخص كنـد.   پذيرفتنيسطحي   به مخاطرات يا كاهش آنها

نظر بگيـرد كـه آيـا      اي خود استفاده نمايد و اين موضوع را در از قضاوت حرفه بايد تشخيص
نظر گـرفتن همـه حقـايق و شـرايط خـاص موجـود و         منطقي و آگاه با درثالث شخص   يك
رسد كه بـا بكـارگيري تـدابير     اين نتيجه مي  بهاحتمال زياد   به ،رسمي  حسابداردسترس   در

كـه  اي  گونـه   بـه يابـد   كـاهش مـي   پذيرفتني يسطح  به ياشود  ميساز، مخاطرات، رفع  ايمن
 دار نشود. رعايت اصول بنيادي، خدشه

طور منطقي انتظـار   يا بهاست يا روابطي آگاه  ها وضعيتاز  رسمي حسابداردر مواردي كه  . 100  - 8
آثـار   بايـد  توانـد خطـر نقـض اصـول بنيـادي را ايجـاد كنـد        كـه مـي   باشـد رود آگـاه   مي
 كند. يرعايت اصول بنيادي، ارزياب  عدم را برمخاطرات  آن

عوامـل   بايـد  بـر نقـض اصـول بنيـادي     خطـر  هـر تأثير بالقوه  ارزيابيدر  رسمي حسابدار . 100  - 9
نظـري  چـارچوب در بكارگيري  رسمي حسابدارنظر بگيرد. گاه،  در مانكيفي را توأ و يكم 
 سـاز يـا   دليل عمده بودن خطر يا نبـود تـدابير ايمـن    شود كه، به يي روبرو ميها وضعيتبا 

، پـذيرفتني سـطحي   بـه  توانـد رفـع يـا    بكارگيري آن تدابير، مخاطرات نمـي ناممكن بودن 



 رسمي االجرا توسط همه حسابداران احكام الزم  -  “الف”

 14

 از انجام يا ادامـه آن خـدمت   بايد شاغل رسمي حسابدارشرايط،  اين شود. در كاهش داده
شـاغل   رسمي حسابدارگيري كند و  كار، كناره ازصورت لزوم،  در، خودداري يا خصوص به

 استعفا نمايد. از كار در سازمان كارفرما بايد سازمان بنگاه/در 

صورت شناسايي   در بايد رسمي  حسابدارحاوي رهنمودهايي است كه  291و  290هاي  بخش . 100  -  10
 ،رسمي  حسابدار چنانچهبندد.   ، بكاررفتار  آيينمندرج در اين  استقاللبه   مربوط مواداز  نقضي

آن را بر توانايي  مورد نقض و اثر بايدرفتار را شناسايي كند   مورد نقضي از ساير مواد اين آيين
هرچه زودتـر، هرگونـه اقـدام     بايد رسمي  حسابدارارزيابي كند. ، رعايت اصول بنيادي  خود در

 بايـد  رسـمي   حسـابدار آورد.   عمـل   بـه  ممكن را براي برخورد مناسب با پيامدهاي آن نقض،
تحـت تـأثير آن نقـض    اسـت    ممكـن كـه   افرادي  به ،مورد نقض، مثالً گزارش كردن  مورد  در
 گيري كند. ربط، تصميم گذار يا مقام ناظر ذي ، مقرراتحسابدارانجامعه  گيرند،  قرار

كنـد كـه در آن    ي غيـر عـادي برخـورد مـي    يهـا  وضعيتبا  رسمي حسابداردر مواردي كه  . 100  - 11
اي نامتعـارف يـا خـالف منـافع      رفتار به نتيجـه  ، رعايت الزامات خاص اين آيينها وضعيت

يـا نهـاد   بـا جامعـه حسـابداران     رسـمي  حسـابدار  شود گردد، توصيه مي ميعمومي منجر 
 قانوني مربوط، مشورت كند. صالح ذي

 

  تدابير ايمن سازخطرها و 

وضعيت   وجود آورد. در مواردي كه يك  تواند مخاطرات را به و روابط گوناگوني مي ها وضعيت . 100  -  12
توانـد رعايـت اصـول بنيـادي را توسـط       مـي مخـاطره  شـود، آن   يا رابطه سبب مخاطره مـي 

وضـعيت يـا     كند. يك دار مي نظر رسد كه خدشه  يا چنين به كنددار  ، خدشهرسمي  حسابدار
از   تواند بـر رعايـت بـيش    را ايجاد كند و يك مخاطره مي از يك مخاطره  تواند بيش رابطه مي

 گيرد: تواند در يك يا چند دسته زير قرار اصل بنيادي تأثير بگذارد. خطرها مي يك

اي نامناسب  گونه بتواند به يرماليغكه منافع مالي يا  خطر اين - خطر منافع شخصي  -الف
  تأثير بگذارد. رسمي حسابداربر قضاوت يا رفتار 

ارزيـابي دوبـاره و    ،رسـمي  حسـابدار كـه   خطر اين - نظر در تجديد خودبينيخطر   -ب  
را خـودش،   يـا قضـاوت   آن كـار  ،يـا قضـاوتي كـه پيشـتر     ،نظر در نتايج كار تجديد
اسـاس آن،    انجام داده است و بر وي اي همان مؤسسه يا همكار سازماني حرفه  همكار
اي مناسـب   گونه  كند را به مي  آن اتكا  بر خود جاري كاراي درباره  ارائه نظر حرفه  براي

  انجام ندهد.
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 ،ي خودصاحبكار يا كارفرمااز  رسمي  حسابداركه   خطر اين -  خطر حمايت يا مخالفت  -پ  
  دار كند. بيني وي را خدشه كه واقعنمايد  يا با وي مخالفت اي طرفداري گونه به

مدت يا نزديـك بـا    رابطه درازدليل  به رسمي حسابداركه  خطر اين -خطر قرابت   -ت  
حفظ منافع آنان يا پذيرش كارشـان تمايـل زيـادي     به ،ي خود صاحبكار يا كارفرما

  داشته باشد.

دليل فشارهاي واقعي ديگران يا ترس  به رسمي حسابداركه  خطر اين -خطر تهديد  -ث  
بينانـه   اقـدام واقـع   ، ازرسـمي  حسـابدار بـر  بجـا   نـا از فشارهاي متصور، شامل نفوذ 

  داشته شود. باز

 بـه يـا  كنـد  د مخـاطرات را رفـع   ـتوان ميكه  شود يماز به اقداماتي گفته ـس ر ايمنـتدابي . 100  -  13
 شوند: زير تقسيم ميكلي دسته   . اين تدابير به دوسطحي پذيرفتني، كاهش دهد

 ،ايـران قـوانين و مقـررات   يـا  جامعه حسـابداران   ضوابطسازي كه در  تدابير ايمن - الف
  و  شود؛ تدوين و مقرر مي

  شود. تدابيري كه در محيط كار اتخاذ مي -ب 

جامعـه حسـابداران    يا تدوين ضـوابط  ايرانكه با وضع قوانين و مقررات  يساز ايمنتدابير  . 100  - 14
 آيند شامل موارد زير است: مي  پديد

  تحصيلي، كارآموزي و تجربه الزم براي ورود به حرفه.الزامات 

 مستمر. اي الزامات آموزش حرفه 

  و ديگر اشخاص حقوقي. ها شركتمقررات مربوط به راهبري 

 اي. استانداردهاي حرفه 

 يا انضباطي.اي  نظارت حرفه يهاروش 

  ــههاگزارشــبررســي ــا ، اظهارنام ــه شــده توســط   ه ــا ديگــر اطالعــات تهي ــات ي ، مكاتب
 با پشتوانه قانوني. مرجعي مستقل و وسيله به رسمي  حسابدار

 رسـمي   حسابدارساز متناسب با محيط كار  رفتار، تدابير ايمن  اين آيين “پ”و “ ب”  قسمتهاي . 100  -  15
  دهد. مي بحث قرار  را مورد سازمان بنگاه/شاغل در  رسمي  حسابدارو  شاغل
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تواند احتمال شناسايي و پيشگيري از رفتارهاي خالف اخـالق   ساز مي از تدابير ايمن برخي . 100  - 16
تواند توسـط حرفـه حسـابداري، قـانون،      ميكه سازي  ايمنتدابير گونه  اينرا افزايش دهد. 

 پديد آيد شامل موارد زير است: كارفرما مقررات يا سازمان

 هـا  سـازمان   /ها بنگاهشده براي بررسي شكايات در  ناعالكارآمد و  يها سيستم استقرار، 
اي كـه همكـاران، كارفرمايـان و     گونـه  قانوني بـه  صالح ذييا نهاد جامعه حسابداران 

را اعـالم و  رسـمي   اخالقي حسـابداران  اي يا غير حرفه بتوانند اعمال غيرعامه مردم 
 آنان شكايت كنند. از

 .تعريف صريح و روشن وظيفه گزارش موارد نقض الزامات اخالقي 

  منافع تضاد
 شـود.   رو به  رو با تضاد منافع، اي است در انجام دادن يك فعاليت حرفه  ممكن رسمي  حسابدار . 100  - 17

شود و ممكن است خطر نقض ديگر اصول بنيـادي را   بيني مي تضاد منافع سبب نقض واقع
 آيد:  موارد زير پديد تواند در گونه خطرها مي آورد. اين  پديد

  به يك موضوع خـاص را بـراي     اي مربوط يك فعاليت حرفه رسمي  حسابدارهنگامي كه
 تضاد منافع دارند؛ يا آن موضوع  به  دهد كه نسبت نفع يا بيشتر انجام مي دو ذي

  به يـك موضـوع خـاص و منـافع طرفـي كـه         نسبت رسمي  حسابدارهنگامي كه منافع
 ،دهـد  انجام مـي  وي آن موضوع را براي  به  اي مربوط يك فعاليت حرفه رسمي  حسابدار

 تضاد است.  در

و  شـاغل  رسـمي  حسـابدار رفتار موارد تضاد منافع براي  اين آيين“ پ”و “ ب”هاي  قسمت . 100  -  18
 دهد. شاغل در بنگاه/ سازمان را مورد بحث قرار مي رسمي  حسابدار

  ي اخالقيها فصل تناقض و  حل
 بـه  ممكن است بـا تناقضـي در بكـارگيري اصـول بنيـادي روبـرو و ملـزم        رسمي حسابدار . 100  - 19

 شود. آن  فصل  و حل

يـا   يـك رسمي،  طور غير چه به طور رسمي و فصل تناقض، چه به و در اجراي فرآيند حل . 100  - 20
 آيد: تواند بكار عوامل زير ميهمه 

  حقايق مرتبط؛  -الف
  نظر؛  تناقض اخالقي مورد  -ب 
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  ؛با موضوع مورد نظر اصول بنيادي مرتبط  -پ 
  و  داخلي؛ دونمي ها رويه  -ت 
  كارهاي جايگزين. راه  -ث 

 بايـد  كار ممكن راه  هرپيامدهاي  ارزيابي باال ومرتبط نظر گرفتن عوامل   با در رسمي  حسابدار
توانـد بـا    مـي  رسـمي  حسـابدار كار مناسب را تعيين كند. چنانچه اين مسأله حل نشد،  راه

 ،آن  و از آنـان بـراي حـل   كند مشورت خود  اشخاص مسئولي در مؤسسه يا سازمان كارفرماي
  كمك بخواهد.

درون يـك سـازمان مربـوط     به يا سازمان بنگاه/يك  به در مواردي كه نقض اصول اخالقي . 100  - 21
يـا   مـديره  هيـأت مشورت با راهبران بنگاه را، چون ضرورت  بايد رسمي حسابدارشود،  مي

 دهد. قرار توجه  موردكميته حسابرسي، 

شده   مستند كردن محتواي مسأله اخالقي، جزييات گفتگوهاي انجام شده و تصميمات گرفته . 100  - 22
 بهترين وجه، محفوظ بدارد. به را رسمي  حسابدارتواند منافع  درباره آن، مي

ممكن است دريافت نظـر   رسمي  حسابدار، نتواند حل و فصل شودچنانچه يك تناقض عمده،  . 100  -  23
 ،رسمي  حسابدار اگر قرار دهد. توجه  موردحقوقي را مشاوران يا جامعه حسابداران  مشورتي از

اسـاس رازداري حقـوقي بـا مشـاور       يا برجامعه حسابداران  موضوع را بدون ذكر نام و نشان با
 تواند بدون نقض اصل رازداري، راهنمايي دريافت نمايد.  مطرح كند معموالً مي ،حقوقي

همه تـدابير مـرتبط و    استفاده از به نقض اصول اخالقي با در مواردي كه يك مسأله منجر . 100  -  24
خـود را   باشـد،  داشتهنمنع قانوني چنانچه  بايد رسمي حسابدارنشود، فصل  و حل ،ممكن

دربـاره   بايـد  اقتضـاي موقعيـت و وضـعيت    بـه  بنا، رسمي حسابداركند.  آن مسأله مبرا از
گيري كامل از كار مورد رسيدگي، يا استعفا از خدمت در مؤسسه  ، كنارهكار  گروهخروج از 

 گيري كند. يا سازمان كارفرما، تصميم

  با راهبران بنگاه تماس
 بايـد يا مؤسسه هنگام تماس با راهبران بنگاه برطبق مفاد اين آيين رفتار  رسمي حسابدار . 100  -  25

مناسـبي را در سـاختار   (افـراد)   فـرد توجه به نوع و اهميت موضـوع و شـرايط موجـود،     با
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يا مؤسسه با زيـر مجموعـه    رسمي حسابدارتعيين كند. چنانچه  سنگاه براي تمابراهبري 
ضـرورت   بايـد ثال، كميته حسابرسـي يـا يـك فـرد     م گيرد، براي راهبران بنگاه تماس مي

اي تعيين كند كه آنان از آگـاهي كـافي    گونه داشتن يا نداشتن تماس با همه راهبران را به
 .برخوردار شوند

مثال، بنگـاه كـوچكي    موارد، همه راهبران بنگاه در مديريت آن سهيمند، براي برخي در . 100  -  26
ديگري نقش راهبـري در آن   فردكند و هيچ  ، بنگاه را مديريت ميتنهايي به كه مالك آن
هـاي   بـا مسـئوليت  (افـراد)   فـرد نظر بـا   گونه موارد، اگر موضوعات مورد اين را ندارد. در
عهـده دارد، ديگـر    هاي راهبري نيـز بـه   شود كه مسئوليت مي ميان گذارده مديريتي در

هـاي   دليـل مسـئوليت   به(افراد) فرد  همان  به لزومي نيست كه موضوعات مربوط دوباره
در هـر حالـت از ايـن     بايـد يـا مؤسسـه    رسمي  حسابدارشود.  رساني اطالعوي  راهبري
انـدازه كـافي بـه      بـه  مسئوليت مديريتي با (افراد) فردمطمئن شود كه تماس با موضوع 

مسـئوليت  چـارچوب    در ويايـن صـورت، بـا     غيـر  كند كه در رساني مي اطالعديگراني 
 شد. رساني مي اطالعوي  راهبري
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  110بخش 
  درستكاري

  

و  اي روابط حرفههمه در  صراحتو صداقت  به را رسمي همه حسابداران ،اصل درستكاري . 110  - 1
 ديگر الزامات ضمني  ازراستگويي نيز و برخورد منصفانه كند.  ملزم ميخود كار   و  كسب روابط

 است.  اصل درستكاري

ارتبـاط   يو ديگر اطالعـات  ها ، اعالميهها ، اظهارنامههاگزارش ابآگاهانه  نبايد رسمي حسابدار . 110  -  2
 داند آنها: ميداشته باشد كه 

  ؛است اهميت كننده با حاوي مطالب نادرست و گمراه  -الف
  ؛ يابدون دقت تهيه شده است  -ب 
  كننده است. دليل حذف اطالعات الزم يا درج اطالعات مبهم، گمراه به  -پ 

   

چنين اطالعاتي   ه باـود كـش اه ميـوع آگـن موضـاز اي رسمي  دارـحسابه ـواردي كـم  در
  انجام دهد. ،شدن از آن براي مبرارا اقدامات الزم  بايداست   شده درگير

 شـده  تعديلرا نقض نكرده است كه گزارش  110 -2بند الزام  صورتي در رسمي حسابدار . 110  -  3
  كند. درباره آن ارائه 
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  120بخش 
  (بيطرفي) واقع بيني

  

را به پرهيز از جانبـداري، تضـاد منـافع    رسمي  همه حسابداران ،)بيطرفي( بيني اصل واقع . 120  - 1
  كند. ملزم ميكار خود  و  كسب اي يا ي حرفهها قضاوتديگران در  يا نفوذ و

دار كند.  بيني وي را خدشه تواند واقع گيرد كه مي شرايطي قرار مي گاه در رسمي حسابدار . 120  -  2
ارائـه  از  بايـد  رسـمي  حسـابدار طور كامل تعريف و توصيف شود.  تواند به اين شرايط نمي

وي  اي قضـاوت حرفـه   ديگران را بـر  بپرهيزد كه امكان جانبداري و نفوذفعاليت يا خدمتي 
  آورد. فراهم مي
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  130بخش 
  اي  صالحيت و مراقبت حرفه

  

  كند: تعهدات زير ملزم مي به رارسمي  همه حسابداران ،اي اصل صالحيت و مراقبت حرفه . 130 - 1
 انصـاحبكار مطمئن شـود  اي در سطحي كه  كسب و حفظ دانش و مهارت حرفه  -الف

  و  ؛شوند مياي كارآمدي برخوردار  وي از خدمات حرفه يانيا كارفرما
 اسـاس اسـتانداردهاي    اي بر خدمات حرفهيا  ها فعاليتجهت انجام دادن   در كوشش  -ب 

  اي مرتبط. فني و حرفه

اي در  اي كارآمد مستلزم استفاده درست و بجا از دانش و مهـارت حرفـه   ارائه خدمت حرفه . 130 -  2
  دسته متمايز زير تقسيم شود: تواند به دو اي مي دادن كارهاست. صالحيت حرفه  انجام
  و  اي؛ كسب صالحيت حرفه  -الف
  اي. حفظ صالحيت حرفه  -ب 

 ي فني،ها و درك پيشرفتاز اطالعات مرتبط گاهي مستمر اي مستلزم آ حفظ صالحيت حرفه . 130 -  3
سـازد   را قادر مـي  رسمي حسابداراي مستمر،  اي و تجاري مرتبط است. آموزش حرفه حرفه

 اي كارآمد، گونه اي و به حرفه محيطيوظايف خود در هاي الزم را براي انجام دادن  توانمنديتا 
  كسب و حفظ كند.

الزم، دقــت كــافي و مراقبــت  اي شــامل خــدمات حرفــهكوشــش در انجــام دادن درســت  . 130 - 4
  گيرد. عهده مي به رسمي  حسابداربموقع وظايفي است كه كامل و دادن   انجام

اي  اقـدامات الزم را بـراي اطمينـان از برخـورداري همكـاران حرفـه       بايـد  رسمي حسابدار . 130 - 5
  عمل آورد. سرپرستي خود از آموزش و نظارت مناسب، به  تحت

كننـدگان   رد مقتضي، صاحبكاران، كارفرمايان و ديگـر اسـتفاده  امو در بايد رسمي حسابدار . 130 - 6
 خـدمات يـا   هـا  فعاليـت گونه  ي ذاتي اينها محدوديتاي را از  حرفه خدماتيا  ها فعاليت از

  كند. آگاه
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  140بخش 
  رازداري

  

  كند: پرهيز از موارد زير ملزم مي به رارسمي  همه حسابداران ،اصل رازداري . 140 - 1
روابــط اي و  نتيجــه روابــط حرفــه بدســت آمــده در همحرمانــافشــاي اطالعــات   -الف

اي  مجوز صريح يا وجود حق يا تكليف قـانوني يـا حرفـه    بدون ،كار خود و كسب
  و خارج از مؤسسه يا سازمان كارفرما؛ براي افشاي آن، در

روابـط  اي و  نتيجـه روابـط حرفـه    از اطالعات محرمانه بدسـت آمـده در  استفاده   -ب 
  جهت منافع شخصي يا منافع اشخاص ثالث. دركار خود  و  كسب

 رسـمي  حسابدار، حفظ كند. اجتماعي يها طيمحرازداري را حتي در  بايد رسمي حسابدار . 140 -  2
اعضاي خانواده يا بسـتگان نزديـك    نزدعمد اطالعات  مراقب امكان افشاي غير بايد ژهيو به

  يا اشخاص ديگري باشد كه با آنان، مناسبات نزديك كاري دارد.

صـاحبكار يـا    پـذيرش يـك  بـه   در گفتگوهاي مربوط كهاطالعاتي را  بايد رسمي حسابدار . 140 -  3
  محرمانه تلقي و حفظ كند.، گيرد مي اختيار وي قرار كارفرما دراستخدام نزد يك 

را در درون مؤسسـه يـا سـازمان كارفرمـا،      بـودن اطالعـات  محرمانـه   بايد رسمي حسابدار . 140 - 4
  كند.  حفظ

نظر  با اتخاذ تدابير الزم، از رعايت اصل رازداري توسط همكاران تحت بايد رسمي حسابدار . 140 - 5
  كار، اطمينان يابد. و اشخاص مورد مشورت در انجام

با صاحبكار  رسمي  حسابداراز پايان رابطه كاري   ضرورت رعايت اصل رازداري، حتي پس . 140 -  6
دهـد يـا    مـي  كارفرمـا  رييتغ، رسمي  حسابدارمواردي كه   يابد. در يا كارفرما نيز ادامه مي

تواند از تجارب پيشـين خـود اسـتفاده كنـد؛ امـا       بندد، مي تازه قرارداد مي يصاحبكار  با
خـود  كـار    و  روابـط كسـب   اي و روابط حرفـه جريان   اي را كه در اطالعات محرمانه نبايد

  فاش كند.مورد استفاده قرار دهد يا آن را است،   كرده  آورده يا دريافت  بدست

آزاد  منـافع عمـومي اسـت؛ زيـرا، جريـان     عنوان يك اصل بنيـادي در خـدمت    رازداري به . 140 - 7
كنـد.   تسـهيل مـي   رسمي حسابداربه  رسمي حسابدار كارفرماييا  اطالعات را از صاحبكار
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 باشد افشاي اطالعات محرمانه مي  به زير، مجاز يا ملزم  شرايط  در رسمي  حسابدارهر حالت،   در
  يا ممكن است افشاي چنين اطالعاتي، مناسبت داشته باشد:

  را بدهد؛  اجازه افشاي آن كارفرما صاحبكار يا باشد كردهافشاي اطالعات را قانون مجاز   - الف
  موارد زير:  جمله در از است،افشاي اطالعات، الزام قانوني   -ب 

  يا  تهيه مدارك يا ساير شواهد مورد نياز در دعاوي حقوقي؛  )1(
  و  قوانين؛ي مشاهده شده از هامورد تخطي در صالح ذيمراجع  به اعالم  )2(

 

 ه منع قـانوني ـچنانچ ،رـموارد زي  درات ـاي اطالعـاي افش هـار حرفـه يا اختيـوظيف  - پ 
  د:ـباش هـنداشت

  ؛جامعه حسابداران اساس الزامات در اجراي كنترل كيفيت بر  )1(
  قانوني؛ صالح ذييا مقام جامعه حسابداران  يا تحقيقات هاپرسشپاسخ به در   )2(
  يا  در دعاوي حقوقي؛ رسمي  حسابداراي  حفظ منافع حرفهدر   )3(
  .رفتار اين آيين الزاماتاي، شامل  حرفهرعايت استانداردهاي فني و در   )4(

 بايـد مورد افشا كردن يا نكردن اطالعـات محرمانـه    گيري در براي تصميم رسمي حسابدار . 140 - 8
  نظر بگيرد: نكات زير را در

  بدهد، افشـاي   رسمي  حسابدارچنانچه صاحبكار يا كارفرما، اجازه افشاي اطالعاتي را به
نفـع،   جملـه اشـخاص ثالـث ذي     ي درگير، ازهابر منافع طرف را آن اطالعات چه لطماتي

 .كند مي  وارد

 اثبـات    ، گردآوري شده و بهامكانحد   همه اطالعات مربوط، دركه  اطمينان يافتن از اين
 ناقصمبناي حقايق اثبات نشده و اطالعات   گيري، بر مواردي كه نتيجه  در .رسيده است

، دربـاره  خـود  اي اسـاس قضـاوت حرفـه     بـر  بايـد  رسمي  حسابدارگرفته باشد،   صورت
 گيري كند. نكردن آن اطالعات و نوع افشا، تصميم  كردن يا  افشا

   مخاطبو شخص يا اشخاص  ،و تماسارتباط نوع. 

 اشخاصـي محـق بـراي دريافـت آن اطالعـات      مخاطبانكه همه   اطمينان يافتن از اين ،
  باشند. مي
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  150بخش 
  اي  رفتار و آداب حرفه

  

رعايـت قـوانين و مقـررات و     بـه  رارسـمي   اي همـه حسـابداران   اصل رفتار و آداب حرفـه  . 150  - 1
كنـد. مقصـود از    دار  اعتبار حرفـه را خدشـه  ممكن است كه  نمايد ميملزم  ياز اعمال پرهيز
نظر گرفتن همه حقايق و  اعمال، اعمالي است كه يك شخص معقول و آگاه با درگونه  اين

رسـد   اين نتيجه مي بهاحتمال زياد  به، رسمي حسابداردسترس  شرايط خاص موجود و در
  .دارد شهرت حرفه   حسن، اثري نامطلوب بر اعمال آنكه 

شهرت و اعتبار حرفه، خدشه   به نبايددر بازاريابي براي كار و معرفي خود رسمي  حسابداران . 150  -  2
  كنند:  شريف و صادق باشند و از اعمال زير، خودداري بايدرسمي  وارد كنند. حسابداران

تواننـد   دربـاره مـدارك تحصـيلي، تجـارب و نـوع خـدماتي كـه مـي        گويي  گزافه  -الف
  يا  كنند؛ ارائه

مقايسـه   ي اثبـات نشـده در  هـا ذكـر برتري كار ديگران يـا   بهي ناروا هادادن نسبت  -ب 
  .رسمي خود با ديگر حسابداران كار
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  شاغل رسمي  االجرا توسط حسابداران احكام الزم - “ب”
  200بخش 

  كليات
  

ايـن   “الـف  ” قسـمت  بيـان شـده در   نظـري  چـارچوب در اين بخش، چگونگي بكـارگيري   . 200 - 1
كه  و روابطي را ها وضعيتشود. اما، همه  تشريح مي شاغلرسمي  توسط حسابدارانرفتار   آيين

 را با خطر نقض اصول بنيادي مواجـه نمايـد،   شاغلرسمي  تواند حسابداران ممكن است يا مي
بـراي برخـورد بـا    شـود   توصيه مي شاغلرسمي  حسابداران بهرو،  اين كند. از توصيف نمي

  هوشيار باشند.و روابط،  ها وضعيتگونه  اين

بپـردازد كـه    يتيفعـال يـا  پيشـه  كـار،   و بـه كسـب  آگاهانـه   نبايـد  شاغل رسمي حسابدار . 200 -2
توانـد   يـا مـي  سـازد   دار مي اعتبار حرفه حسابداري را خدشهيا بيني وي  واقعيا درستكاري 

  با اصول بنيادي سازگار نيست. ،نتيجه درو   دار كند خدشه
  
  ساز و تدابير ايمن خطرها

 تواننـد خطـر نقـض و    طـور بـالقوه مـي    و روابط گوناگون به ها وضعيتاي از  دامنه گسترده . 200 -3
آمدن  ، بسته به پديدخطرهارعايت اصول بنيادي را پديد آورند. ماهيت و اهميت اين  عدم
مـورد  بنگـاه   عام بودن يا نبـودن  ارتباط با ارائه خدمات به صاحبكار حسابرسي، سهامي در

تواند  مي، به بنگاهي كه صاحبكار حسابرسي نيستبخش  حسابرسي، ارائه خدمات اطمينان
  متفاوت باشد.

  گيرد: در يك يا چند دسته زير قرار دوانت مي خطرها
  منافع شخصي؛خطر   -الف
  نظر؛  در تجديد خودبيني  -ب 
  حمايت يا مخالفت؛  -پ 
  و قرابت؛  -ت 
  تهديد.  -ث 

  تفصيل بيان شد. بهرفتار   اين آيين “الف ”  خطرها در قسمتاين 
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  خطر منافع شخصي
 شـاغل  رسـمي  حسـابدار بـراي  را خطـر منـافع شخصـي    يي كـه  هـا  وضعيتيي از ها نمونه . 200 - 4

  اما، منحصر به اين موارد نيست: شرح زير است بهآورد  مي  پديد
 بخـش در بنگـاه    از اعضاي گروه خـدمات اطمينـان   داشتن منافع مالي مستقيم يكي

 بخش. صاحبكار خدمات اطمينان
  يك صاحبكار. به درآمد مؤسسه از حد بيشوابستگي 
 بخش بـا صـاحبكار    اطمينان گروه خدماتاز اعضاي  داشتن روابط عمده تجاري يكي

 بخش. اطمينان خدمات
 دست دادن يك صاحبكار بزرگ. نگراني مؤسسه از احتمال از 
  در بنگاه صاحبكار حسابرسي.براي اشتغال آتي از اعضاي گروه حسابرسي   يكيمذاكره 
 بخش. الزحمه مشروط در خدمات اطمينان حق 

 خطر خود بيني در تجديد نظر

 رسـمي  حسـابدار بـراي  را نظـر   در تجديـد  خـودبيني خطر يي كه ها وضعيتيي از ها نمونه . 200 -5
  اما، منحصر به اين موارد نيست: شرح زير است  بهآورد  پديد مي شاغل
  ي مـالي هـا  سيستمتوسط مؤسسه درباره اثربخشي عملكرد اطمينان بخش ارائه گزارش 

 توسط همان مؤسسه. ها سيستماز تدوين يا استقرار آن   پس
  عضـو عنـوان   يا اشتغال اخيـر وي بـه  بخش   خدمات اطميناناشتغال عضوي از گروه 

 يا مدير اجرايي صاحبكار. مديره هيأت
  يا اشتغال اخير وي در بنگاه صاحبكار بخش   خدمات اطميناناشتغال عضوي از گروه

 اي بر موضوع مورد رسيدگي داشته باشد. مقامي كه تأثير قابل مالحظه در
  اي در هنگام ارزيابي نتايج خدمت حرفـه  رسمي  حسابداركشف يك اشتباه عمده توسط 

 اي مؤسسه. از همكاران حرفه  شده در گذشته توسط يكي ارائه

 خطر حمايت يا مخالفت

هايي كه خطر حمايت يا مخالفـت را بـراي حسـابداران رسـمي شـاغل       اي از وضعيت نمونه . 200 - 6
بدبينانه در ارائه خدمت به صاحبكار است، اما منحصـر  بينانه يا  آورد، نگرش خوش پديد مي

  باشد. به اين مورد نمي
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  خطر قرابت
آورد  مـي  پديـد شـاغل   رسـمي  حسابداربراي را خطر قرابت يي كه ها وضعيتيي از ها نمونه . 200 -7

  اما، منحصر به اين موارد نيست: شرح زير است به
 از اعضاي  نزديك يكي بستگاناز خانواده يا   عضو، بخش عضوي از گروه خدمات اطمينان 

 ا مديران اجرايي صاحبكار باشد.ي مديره هيأت

 از  نزديـك يكـي  از بسـتگان  خانواده يـا   عضوبخش،  عضوي از گروه خدمات اطمينان
مـورد  اي بـر موضـوع    كاركنان صاحبكار در مقـامي باشـد كـه تـأثير قابـل مالحظـه      

 رسيدگي دارد.

 يـا مـدير اجرايـي     مـديره  هيـأت  عضـو كار مؤسسه، پيشـتر   از شركاي مسئول يكي
 قبالً در مقامي اشتغال داشته است كـه تـأثير   ،باشد يا در بنگاه صاحبكاربوده صاحبكار 

 رسيدگي دارد.مورد اي بر موضوع  مالحظه قابل

  از مزاياي ويژه در معامله بـا صـاحبكار؛    رسمي حسابدارپذيرفتن هدايا يا برخورداري
 باشد.كه، ارزش آن ناچيز  مگر آن

 بخش.  خدمات اطمينان مدت كاركنان ارشد مؤسسه با صاحبكار وجود ارتباط دراز 

 خطر تهديد

آورد  مي پديدشاغل  رسمي دارـحساببراي را د ـخطر تهديه ـيي كها وضعيتيي از ها نمونه . 200 - 8
  اما، منحصر به اين موارد نيست: شرح زير است به

 عهده گرفته است.  بهبركناري مؤسسه از خدمتي كه   به تهديد صاحبكار 

 توسط صاحبكار تهديد به اقامه دعوا عليه مؤسسه. 

  دهـد   دامنه كاري كه انجام مـي نامناسب در فشار قرار دادن مؤسسه براي محدود كردن
 خدمات.الزحمه  حقكاهش  منظور به

  از كاركنـان صـاحبكار     براي موافقت بـا نظـر يكـي    رسمي  حسابداردر فشار قرار گرفتن
 نظر دارد.  كه آن شخص، تجربه بيشتري درباره موضوع مورداين دليل   به

 حسابرسـي    عضـو گـروه   رسـمي   حسابدارارتقاي   عدم مؤسسه بهشركاي از   تهديد يكي
 نكردن وي با نحوه عمل نامناسب صاحبكار حسابرسي.  صورت موافقت  در
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 ساز تدابير ايمن

 ،دهـد   سطحي پذيرفتني كاهش  به يا كند تواند مخاطرات را برطرف كه ميي ساز تدابير ايمن . 200 -9
  گيرند: در دو طبقه كلي زير قرار مي

  و ، قوانين يا مقررات؛جامعه حسابداران مقرر توسطساز  ايمنتدابير   -الف
  محيط كار.ساز در  ايمنتدابير   -ب 

  

 ، قـوانين يـا مقـررات در   جامعـه حسـابداران   مقرر توسـط ساز  ايمنيي از تدابير ها نمونه
  آمد. رفتار  اين آيين “الف  ”  قسمت 100  - 14  بند

با بكارگيري تدابير   براي تعيين بهترين شيوه برخورد با مخاطرات، چه شاغل رسمي  حسابدار . 200 - 10
گيـري   كنـاره   چـه   وپـذيرفتني  سـطحي    ساز براي برطرف كردن يا كاهش مخاطرات به ايمن

دربـاره  اي  حرفـه   اي اسـتفاده كنـد. قضـاوت    از قضـاوت حرفـه   بايـد كار يا نپذيرفتن كـار    از
فـرض صـورت گيـرد كـه       اين  با بايدوضعيت خاص   هربودن تدابير انتخاب شده در   مناسب

نظـر گـرفتن همـه حقـايق و شـرايط خـاص         ثالث منطقي و آگاه بـا در  صچنانچه يك شخ
احتمـال زيـاد     بـه ، گرفـت  چنين وضعيتي قرار مـي   در رسمي  حسابداردسترس   موجود و در

سطحي   يا بهشود  ميساز، مخاطرات، رفع  رسيد كه با بكارگيري تدابير ايمن نتيجه مي  اين  به
 .شـود  نمـي  دار خدشـه  ،اي كـه رعايـت اصـول بنيـادي     گونـه   بـه يابـد   كاهش مي ،پذيرفتني

گيـري   تصـميم   ايـن   موضوعاتي چـون اهميـت خطـر، ماهيـت كـار و سـاختار مؤسسـه، بـر        
  دارند. تأثير

كار   محيط  ساز در كند. تدابير ايمن شرايط، فرق مي  به محيط كار، بسته  هرساز در  ايمن رتدابي . 200 - 11
 كار است.  هر  سطح  درساز  ر ايمنـه و تدابيـسطح مؤسس  ساز در شامل تدابير ايمن

  سطح مؤسسه شامل موارد زير است: ساز در محيط كار در يي از تدابير ايمنها نمونه . 200 -12
 مديريت مؤسسه بر اهميت رعايت اصول بنيادي. تأكيد 

  بخـش در رعايـت    خدمات اطمينـان  گروهتبيين انتظارات مديريت مؤسسه از اعضاي
 .عمومي منافع

  را و ارزيابي كنترل كيفيت كارها.جاي هاو روش ها سياستاستقرار 
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  ي مؤسسه درباره ضرورت شناسايي موارد خطر نقض اصـول بنيـادي،  ها سياستتدوين 
 آنهـا  كـاهش منظور رفع يا   ساز به ارزيابي اهميت آن مخاطرات و بكارگيري تدابير ايمن

ا نـاممكن بـودن   يـ ساز مناسـب   صورت نبود تدابير ايمن يا، در پذيرفتنيسطحي  به
 كار.آن كار يا نپذيرفتن  گيري از آنها، كنارهبكارگيري 

  رعايت اصول بنيادي.مورد الزامات  ي درون سازماني درهاو روش ها سياستتدوين 

  كار  هاي گروها اعضاي يي شناسايي منافع و روابط مؤسسه هاو روش ها سياستتدوين
 با صاحبكاران.

  صورت لزوم، مديريت وابستگي به درآمـدهاي   ي تنظيم و، درهاو روش ها سياستتدوين 
 يك صاحبكار. از حاصل

  نابجـاي  يرگـذار يتأثي مناسب براي پيشگيري از دخالت و هاو روش ها سياستاستقرار 
 .بر نتايج كار كار نيستند  آنگروه   عضواشخاصي كه 

 همه شركا  ي مؤسسه، شامل تغييرات در آنها، بههاو روش ها سياست بموقعرساني  اطالع 
 آنها به همكاران.مناسب و آموزش نظري و عملي   اي مؤسسه، و كاركنان حرفه

 بر كفايت عملكـرد سيسـتم كنتـرل     براي مسئوليت نظارت مديراناز  تخصيص يكي
 كيفيت مؤسسه.

 اي دربـاره الزامـات اسـتقالل از صـاحبكاران      رساني به شركا و كاركنان حرفـه  اطالع
 آنها. به ي وابستهها بنگاهبخش و  خدمات اطمينان

 مؤسسه.  يهاو روش ها سياستمورد رعايت  استقرار سيستم انضباطي در 

  دهـد   اي اجازه و اختيار مـي  كه به كاركنان حرفه ييهاروشو  ها سياستتدوين و نشر
ـ  ،رعايـت اصـول بنيـادي     عدم موارد نگراني خود را از  مـديريت ارشـد مؤسسـه     اب

 بگذارند.  ميان  در

  شرح زير است: كار به هرسطح  دردر محيط كار ساز  يي از تدابير ايمنها نمونه . 200 -13
  توســط يــك  ،بخــش انجــام شــده اطمينــاناز خــدمات بررســي كــار خــدمات غيــر

ديگري كه درگيـر انجـام آن كـار نبـوده اسـت يـا دريافـت نظـرات          رسمي حسابدار
 وي. از  مشورتي الزم
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 ديگـري   رسـمي  حسـابدار توسط يك  ،بخش انجام شده بررسي كار خدمات اطمينان
 دريافت نظرات مشورتي الزم.كه درگير انجام آن كار نبوده است يا 

 يا  جامعه حسابداران، اي از مديران مستقل وره با اشخاص ثالث مستقل، چون كميتهمشا
 ديگر. رسمي  حسابدار

 .توضيح مسايل اخالقي به راهبران صاحبكار 

  به راهبران صاحبكار. الزحمه نوع و ماهيت خدمات و ميزان حقو تشريح توضيح 

 خشب خدمات اطمينان هاي گروهجايي (يا چرخش) كاركنان ارشد  به جا. 

دهد ممكن است بتواند بر تدابير  حسب نوع خدمتي كه انجام مي بر شاغل رسمي حسابدار . 200 -14
اتكـا بـر ايـن     حـال، تنهـا   هر سازي اتكا كند كه در بنگاه صاحبكار برقرار است. اما به ايمن

  .سطحي پذيرفتني، كاهش دهد به تواند مخاطرات را تدابير نمي

  شرح زير است: ي صاحبكار بههاساز در سيستم و روش ايمن يي از تدابيرها نمونه . 200 -15
  اشـخاص نظر توسط  مورد انجام دادن خدمتتأييد انتصاب مؤسسه حسابرسي براي 

 از مديريت. غير ديگري به

 گيريهاي مديريتي. براي تصميمتجربه  وجود كاركنان ارشد اليق و با 

  ارجـاع خـدمات   در  نـه بيطرفااطمينـان از انتخـاب   ي داخلـي بـراي   هابرقراري روشـ
 بخش. اطمينانخدمات  از اي غير حرفه

 نظارت  ،وجود اركان راهبري در بنگاه صاحبكار كه بر چگونگي ارائه خدمات مؤسسه
 داشته باشد.مناسب 
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  210بخش 
   اي انتصاب حرفه

 
  
  

  و ادامه همكاري پذيرش صاحبكار
صـاحبكار جديـد، احتمـال بـروز      هراز برقراري ارتباط با  پيش بايد شاغل رسمي حسابدار . 210 - 1

 يادرستكاري بالقوه نقض اصول  هاي. خطرقرار دهد توجه مورد خطر نقض اصول بنيادي را
بـه صـاحبكار (مالكـان، مـديريت يـا       مربوط ، مثالً، از مسايلتواند مياي  حرفه آدابرفتار و 
، ) شـويي  موضـوعاتي چـون اعمـال خـالف قـانون (مـثالً، پـول        ناشي شود. )ي آنها فعاليت

جملـه مسـايلي اسـت كـه      برانگيز توسط صـاحبكار، از  پرسشنادرست يا گزارشگري مالي 
 تواند سبب نقض اصول بنيادي را فراهم آورد. از آن، مي صورت آگاهي در

  

مـوارد   سـاز را در  خطر را ارزيابي كند و تدابير ايمـن  هراهميت  بايد شاغل رسمي حسابدار . 210 -2
  بكار بندد. پذيرفتنيسطحي  به ضروري، براي رفع يا كاهش آن

  شرح زير است: بهساز  ايمنگونه تدابير  يي از اينها نمونه
         كسب شناخت كـافي از بنگـاه صـاحبكار، مالكـان، مـديران و مسـئولين راهبـري و

 يا ي تجاري آن؛ها فعاليت

  برخورد با مسايل پرسش برانگيز، مثالً، قصد و تعهد صاحبكار براي  از افتنياطمينان
 داخلي.كنترلهاي يا  بنگاه بهبود راهبريطريق  از

 شاغلرسمي حسابدار پذير نباشد،  سطحي پذيرفتني، امكان  به مواردي كه كاهش مخاطرات  در . 210 -3
  .رابطه با صاحبكار جديد خودداري ورزدبرقراري از  بايد

وجود آمده باشد كه اگر   به كاراز پذيرش   است پس  خطرات بالقوه نقض اصول بنيادي ممكن . 210 - 4
رو،   ايـن   پـذيرفت. از  كـار را نمـي    بـود، آن  آن آگاه مي  از كار پيش از پذيرش، رسمي  حسابدار
گـاه    چنـد   هرادامه رابطه كاري با صاحبكاران موجود نيز  در مورد بايد شاغل رسمي  حسابدار

اخالقي يك صاحبكار، چون مديريت   مثال، رفتار غير  گيري مجدد بكند. براي بار، تصميم  يك
توانـد خطـر نقـض اصـول بنيـادي را       هاي نامناسب اقالم ترازنامه، مي نامناسب سود يا ارزيابي

 كند اصول بنيادي را شناسايي مي نقضيك خطر  شاغل رسمي  حسابداركه  مواردي  آورد. در  پديد
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 موارد ضروري، براي رفع يا كـاهش   ساز را در خطر را ارزيابي كند و تدابير ايمن  آناهميت  بايد
پـذيرفتني،   سطحي مواردي كه كاهش مخاطرات به پذيرفتني بكار بندد. در سطحي به آن

بـا صـاحبكار   كـاري  بـه قطـع رابطـه     نسـبت  بايد شاغل رسمي حسابدارپذير نباشد،  امكان
  باشد. رابطه را ممنوع كرده آنكه قانون يا مقررات، قطع گيري كند، مگر تصميم

  پذيرش كار

را تنهـا بـه ارائـه خـدماتي ملـزم       شاغل رسمي حسابداراي،  اصل صالحيت و مراقبت حرفه . 210 -5
از  پـيش  بايـد  رسـمي  حسـابدار كند كه توانايي و صالحيت انجـام آن خـدمات را دارد.    مي

آورد. بـراي   نمي كار مطمئن شود پذيرش آن كار، خطر نقض اصول بنيادي را پديد پذيرش
ـ  ا نميرا ندارد ي آندرست مثال، هنگامي كه گروه كار مربوط، توانايي الزم براي انجام   دتوان

  شود. مي  نقضشخصي،   منافعخطر دليل  اي به بدست آورد، اصل صالحيت و مراقبت حرفه

مـوارد   سـاز را در  را ارزيابي كند و تدابير ايمـن  خطر هراهميت  بايد شاغل رسمي حسابدار . 210 - 6
  بكار بندد. پذيرفتنيسطحي  به ضروري، براي رفع يا كاهش آن

  شرح زير است: بهساز  ايمنگونه تدابير  يي از اينها نمونه
  كافي دربـاره ماهيـت كسـب و كـار صـاحبكار، پيچيـدگي        شناختبدست آوردن

و ماهيـت و دامنـه     نظـر،   كـار مـورد    ات خاص و مقصود از انجامآن، الزام  عمليات
 ؛ارائه شود بايدخدمتي كه 

  ؛نظر  يا موضوعات مورد صنعت مربوطاز الزم  شناختكسب 

 ؛الزم درباره مقررات نظارتي يا گزارشگري مرتبطيا تأمين تجربه داشتن اختيار   در 

 ؛تعداد كافي  به تعيين و برگماري كاركنان با صالحيت 

 ؛صورت لزوم  استفاده از كارشناسان در 

 ؛ ياكار  براي انجام نانهيب واقعدرباره دوره زماني  توافق با صاحبكار 

  بـراي حصـول اطمينـان    ي كنترل كيفيت طراحي شده هاو روش ها سياسترعايت
، با شايستگي و مهارت الزم هاكارآن صورتي كه   تنها در ،هاكار  پذيرش از معقول
 شود. مي انجام
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خواهد از نظرات يا كارِ كارشناسان اسـتفاده كنـد    مي شاغل رسمي حسابدارمواردي كه  در . 210 - 7
شـهرت، تخصـص،    گيري كند. عواملي چـون حسـن   تصميم ،آن بودن موجهبه  نسبت بايد

است.  گيري مرتبط، مبناي اين تصميمو اخالقي اي  دسترس و استانداردهاي حرفه منابع در
  ديگران بدست آيد. يا نظر يا مشاوره  تواند از تجارب قبلي با متخصص مورد گونه اطالعات مي اين

  اي جايگزيني در خدمات حرفه

ديگـري   رسمي حسابدارشود جايگزين  خواسته مي شاغل رسمي حسابدارمواردي كه از  در . 210 - 8
ديگر  رسمي حسابدار شود كه توسط يك گردد يا براي انجام دادن كاري از وي استعالم مي

را  يا رحرفـه يغاي يـا   هرگونه دليل حرفه بايد شاغل رسمي حسابدارجريان انجام است،  در
كننده خطر نقـض   ي ايجادها وضعيت ، مانندكند كه براي نپذيرفتن آن وجود دارد، بررسي

سـطحي   بـه  را برطـرف كـرد يـا    سـاز نتـوان آن   ايمـن  اصول بنيادي كه با بكارگيري تدابير
اي ممكـن   صـالحيت و مراقبـت حرفـه    نقض اصـل  مثال، خطر ، كاهش داد. برايپذيرفتني

همـه حقـايق    از آگـاهي از  پـيش  ،شـاغل  رسـمي  حسابدارآيد كه  اين دليل پديد به است
 بپذيرد.كار پيشنهادي، آن كار را  به  مربوط

 

موارد ضرورت، براي رفع يـا   دررا ارزيابي كند. خطر  هراهميت  بايد شاغل رسمي حسابدار . 210 -9
هـايي از   ساز بكار گرفته شود. نمونه تدابير ايمن بايدسطحي پذيرفتني  به كاهش مخاطرات

  شرح زير است: ساز به گونه تدابير ايمن اين
 از  كـه پـيش   بيـان روشـن ايـن    استعالم يا درخواست انجـام دادن كـار،   به در پاسخ

 فعلـي كار، از صاحبكار درخواست خواهد شد تـا اجـازه دهـد بـا حسـابرس       پذيرش
اي  حرفـه  اي و غيـر  وي درباره هرگونه دليل حرفـه  گرفته شود و از تماسپيشين  يا

 داير بر نپذيرفتن كار، نظرخواهي گردد؛
  ي هـا  وضعيتايق و به حق براي اعالم اطالعات مربوطپيشين درخواست از حسابرس

ــناخته ــده ش ــه   ش ــه ب ــيش  اي ك ــاهي از آن پ ــر او، آگ ــذيرش نظ ــراي   از پ ــار، ب ك
داليل ارائه شـده بـراي جـايگزيني     مثال، . برايجايگزين الزم است رسمي حسابدار
توافـق بـا حسـابرس     عـدم  تواند نشانه همه حقايق را روشن نكرده و مياست  ممكن

 گيري درباره پذيرش كار، اثرگذار باشد؛ يا تصميمتواند بر  پيشين باشد كه مي
 .كسب اطالعات الزم از ديگر منابع 
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 پـذيرفتني سـطحي   به ساز، رفع يا كاهش مخاطرات مواردي كه با بكارگيري تدابير ايمن در . 210 - 10
كـه   آن ورزد مگـر  از پذيرفتن كار خـودداري  بايد شاغل رسمي حسابدارپذير نيست،  امكان

  خاطر حاصل كند. بتواند درباره حقايق الزم، رضايت هاروشديگر   استفاده از با

 فعلـي افزون بر كار حسابرس  ممكن است درخواست شود كاري را شاغل رسمي حسابداراز  . 210 -11
اي را مـثالً   تواند خطر نقض اصل صـالحيت و مراقبـت حرفـه    ميموارد گونه  انجام دهد. اين

ايجاد كند. اهميـت   شاغل رسمي حسابداردليل نبود يا كافي نبودن اطالعات الزم، براي  به
سـطحي   بـه  ساز الزم براي رفع يا كاهش آن مخـاطرات  ارزيابي و تدابير ايمن بايدخطر  هر

گونه موارد، اعالم موضـوع بـه    ساز در اين اي از تدابير ايمن . نمونهپذيرفتني، بكار گرفته شود
براي انجام دادن درسـت   دهد اطالعات مورد نياز وي فرصت مي به است كه فعليحسابرس 
  دهد. اختيار قرار كار را در

رعايت اصل رازداري است. بنابراين، حدود اطالعـاتي كـه    به ملزميا پيشين  فعليحسابرس  . 210 -12
نوع خدمت و نكـات زيـر بسـتگي     به جايگزين قرار دهد رسمي حسابداراختيار  تواند در مي

  دارد:
 يا اجازه دريافتي از صاحبكار؛ 

  به مبادله و افشاي اطالعات  يا اخالقي مربوطقانوني الزامات.   

دليـل ديگـري، مناسـب     هر به يا مجاز است يا مواردي كه افشاي اطالعات محرمانه، الزامي
  ه است.آمد رفتار اين آيين“ الف”قسمت  140باشد در بخش  مي

يـا  حسابرس فعلـي  با گفتگو  ارتباط و براي، صاحبكاركتبي به اجازه  شاغل رسمي حسابدار . 210 -13
 بايـد يـا پيشـين   نيازمند است. هنگامي كه اين اجازه گرفته شود، حسابرس فعلـي  پيشين 

تهيه يا پيشين فعلي  الزامات قانوني و مقرراتي مربوط را رعايت كند. اطالعاتي كه حسابرس
جايگزين نتوانـد بـا    رسمي حسابدارصادقانه و بدون ابهام باشد. چنانچه  بايدكند  و ارائه مي
جـو از   و از منـابع ديگـري چـون پـرس     بايـد ارتباط برقرار كند  يا پيشين ليفعحسابرس 

سوابق تحقيقـاتي دربـاره مـديريت ارشـد يـا ديگـر راهبـران بنگـاه         بررسي اشخاص ثالث، 
 صاحبكار، اطالعات الزم را بدست آورد.
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رسـمي را   اي مورد قـرارداد، حسـابدار   مواردي كه صاحبكار، پيش از پايان خدمات حرفه در . 210 -14
رسمي ديگري پيشنهاد كند، پـذيرش كـار توسـط     عزل، قرارداد را لغو و كار را به حسابدار

رسمي جايگزين، افزون بر رعايـت همـه احكـام مربـوط بـه پـذيرش صـاحبكار و         حسابدار
 پذيرش كار، مستلزم رعايت ساير مقررات قانوني است.

  آنكه: پيشين است مگررسمي   حال، پذيرش كار منوط به دريافت نظر حسابدار هر در
رسـمي جـايگزين،    حسابدار رسمي پيشين از پاسـخ دادن بـه پرسـش حسـابدار      الف)

اي داير بر عدم پذيرش كار توسط  خودداري يا در پاسخ خود از بيان داليل حرفه
  رسمي جايگزين خودداري كند.  حسابدار

اسـت يـا    رسمي پيشين، شاغل انفرادي بوده، فوت كرده، محجور شـده  حسابدار   ب )
  دليل مشكالت جسماني، قادر به ادامه كار نباشد يا مؤسسه، منحل شده باشد. به

رسمي پيشين بنابر الزامات قانوني يا احكام جامعه حسابداران قـادر بـه    حسابدار  پ )
  دادن كار مورد قرارداد نباشد.  ادامه

  

صـورت   مالحظـات پـذيرش كـار را بـه     بايـد رسمي جـايگزين   حسابدار ،در چنين مواردي
را بـراي دريافـت    گيري خود بناي تصميم نظر قرار دهد و خالصه مستندات زير تر مد جدي

 مجوز به جامعه حسابداران بفرستد.

كنـد   از حسابرس پيشـين درخواسـت   بايدهاي مالي  در حسابرسي صورت رسمي حسابدار . 210 -15
 بايدنظر وي، حسابرس جايگزين  ست و بههرگونه حقايق يا ديگر اطالعاتي كه از آن آگاه ا

  دهد.  قرار رسمي  حسابداراختيار  پيش از پذيرش كار از آن آگاه شود را در

 گونه موارد: اين در
 را  گونه حقايق يـا اطالعـات   چنانچه صاحبكار به حسابرس پيشين اجازه دهد كه اين

 و ارائـه اطالعات الزم را صادقانه و بدون ابهام تهيـه   بايدكند، حسابرس پيشين  ارائه
 و  ؛كند

       اگر صاحبكار در دادن اجازه به حسابرس پيشـين بـراي تبـادل اطالعـات و مسـايل
را ندهـد، حسـابرس    يا اجـازه صاحبكار با حسابرس جايگزين كوتاهي كند يا چنين 

جـايگزين   اين حقيقت را به حسابرس جايگزين اطالع دهـد. حسـابرس   بايدپيشين 
 دقـت  بـه به پذيرش كار،  گيري نسبت اين كوتاهي يا خودداري را هنگام تصميم بايد

 دهد. مورد توجه قرار
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، حسـابرس  رعايـت آن  به عـدم  مشكوك رعايت قوانين و مقررات يا در موارد آگاهي از عدم
  كند.  عمل 225-31بند  شرح به بايدپيشين 

 موارد زير باشد:  از  ممكن است حاكيرسمي پيشين   اطالعات ارائه شده توسط حسابدار . 210 -16

رسمي پيشين، منطبق با واقعيـت نيسـت و يـا     داليل ابرازي صاحبكار براي تغيير حسابدار
ارد ودليل پافشاري وي بر موضع خود نسبت به مورد يا مـ  رسمي پيشين به تغيير حسابدار

طبـق ضـوابط    دن كـار بـر  اي يـا انجـام دا   باره اصول و ضوابط حرفـه  اختالف نظر عمده در
  درستي انجام داده است. را به  ، وظايف خودپيشيناي با صاحبكار است كه حسابرس  حرفه

  كند: گونه موارد، تماس طرفين به موضوعات زير كمك مي اين در
 آن  رسمي جايگزين در پذيرش كاري كه همه حقـايق مربـوط بـه    هشياري حسابدار

 روشن نيست.

  طور كامل از داليل تغيير حسابرس،  بنگاه صاحبكار كه بهحفظ حقوق مالكان اقليت
 آگاه نيستند يا برخي از آنان با اين تغيير مخالفند.

 درسـتي و   بـه  ،را آگاهانـه  رسمي پيشين كه وظيفه خـود  حمايت از منافع حسابدار
 و  اي و مستقل انجام داده است، عنوان فردي حرفه به

  پوشـي   اي و غير قابل چشم و ضوابط حرفهآگاه شدن صاحبكار از لزوم رعايت اصول
 بودن آن.

جـايگزين و اعـالم   رسـمي   رسمي پيشين، پـس از دريافـت درخواسـت حسـابدار     حسابدار . 210 -17
 :بايدموافقت صاحبكار با ارائه اطالعات 

 هرگونـه دليـل   نبـود   وجـود يـا   كـاري)  روز 10 ،ترين زمان ممكن (حداكثر در كوتاه
رسـمي جـايگزين را كتبـا بـه      توسـط حسـابدار  اي داير بر عـدم پـذيرش كـار     حرفه

 رسمي جايگزين اعالم كند.  حسابدار

 رسـمي   كاري پاسخي از حسـابدار   روز 10رسمي جايگزين حداكثر تا   چنانچه حسابدار 
توانـد   پيشين دريافت نكند و دليل يا داليل خاصي براي عدم پذيرش كار نيابد، مـي 

 گيري كند. مورد پذيرش كار تصميم در

همه دفاتر، اسناد و مدارك متعلـق بـه صـاحبكار را كـه نـزد او       بايدرسمي پيشين   حسابدار . 210 - 18
الزحمه خدمات  رسمي پيشين از بابت حق  چنانچه حسابدار .وجود دارد به صاحبكار برگرداند
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رسـمي    توانـد ايـن موضـوع را نيـز بـه حسـابدار       خود مطالباتي از صاحبكار داشته باشد، مي
 جايگزين اعالم كند.

صـورت   مالحظـات پـذيرش كـار را بـه     بايـد رسمي جايگزين  گونه موارد، حسابدار اين در
نظر قرار دهد و پيش از بستن قرارداد، از تسويه حساب صاحبكار با حسـابرس   تر مد جدي

شامل مكاتبات با صاحبكار  مستندات خالصه بايدصورت  اين غير درپيشين اطمينان يابد. 
 براي دريافت مجوز، به جامعه حسابداران بفرستد. را  گيري خود بناي تصميم و زير

رسمي ديگر  رسمي توسط يك حسابدار بازبيني يا رسيدگي دوباره كار حسابرسي حسابدار . 210 -19
 موارد زير مجاز است: تنها در

 بـه اطـالع جامعـه     بايـد اين صـورت موضـوع    اجراي حكم دادگاه صالحه، كه در در
 حسابداران برسد.

 حسابرسي.اجراي استانداردهاي  در 

 اجراي مقررات جامعه حسابداران. در 

پيش از بستن قرارداد، خطرات ناشي از اجراي  بايدرسمي دوم  گونه موارد، حسابدار اين در
حسـابرس و   گزارشتفاوت در خطر بازبيني يا رسيدگي دوباره در شرايط موجود را (شامل 

كه در زمـان رسـيدگي اول،   دليل دسترسي به اطالعات جديدي  اي ارائه شده به نظر حرفه
ساز الزم بـراي رفـع يـا كـاهش خطـرات       در اختيار نبوده است) ارزيابي كند و تدابير ايمن

رسـمي اول را از خطـرات    اي بكار گيرد كه خود و حسابدار سطحي پذيرفتني را به گونه به
از پـذيرش كـار،    بايـد رسـمي دوم   صـورت، حسـابدار   ايـن  غيـر  دراحتمالي، ايمن سازد. 

  دداري كند.خو
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  220بخش 
  منافع تضاد

منـافع   بـا تضـاد   ،اي است در جريان ارائه يك خـدمت حرفـه   ممكن شاغل رسمي حسابدار . 220 - 1
نقـض   اسـت خطـر   شود و ممكن بيني مي رو شود. تضاد منافع، سبب خطر نقض واقع به رو

 آيد:  موارد زير پديد  تواند در گونه خطرها مي آورد. اين پديدنيز ديگر اصول بنيادي را 
  بـه يـك موضـوع خـاص را      اي مربوط يك خدمت حرفه رسمي حسابدارهنگامي كه

منـافع   بـه آن موضـوع، تضـاد    دهـد كـه نسـبت    نفع يا بيشتر انجام مـي  ذي براي دو
 يا  دارند؛

  به يك موضوع خاص با منافع صـاحبكاري   نسبت رسمي حسابدارهنگامي كه منافع
انجـام  بـراي وي   آن موضـوع را  بـه  اي مربـوط  يك خدمت حرفه رسمي حسابداركه 
 تضاد است. دهد، در مي

را  وي كسـب و كـاري   اي يـا  حرفـه  منافع، قضاوت تضاد اجازه دهد نبايد رسمي حسابدار 
  دار كند. خدشه

بخش است، رعايـت اصـل بنيـادي      اي، ارائه يك خدمت اطمينان هنگامي كه خدمت حرفه
بخـش    اطمينـان به صاحبكاران خـدمات   نسبت رسمي حسابداربيني مستلزم استقالل  واقع
  باشد. مورد، نيز مي  ، حسب291يا  290طبق مفاد بخشهاي  بر

 است: تواند پديد آيد شامل موارد زير مي منافع  تضاديي كه ها وضعيتهايي از  نمونه . 220 - 2
 از صـاحبكاران   پي تحصيل يكـي  اي به صاحبكاري كه در باره معامله مشاوره در ارائه

ــهمؤسســه اســت و مؤسســه در جريــان حسابرســي   ــه اطالعــات محرمان اي  خــود ب
 آن معامله، مربوط است. يافته كه احتماالً به  دست

 هـم   صـاحبكاري كـه بـر سـر تحصـيل يـك شـركت بـا         ارائه مشاوره همزمان به دو
احتماالً بتواند بر وضـعيت رقـابتي آنهـا     رسمي حسابدارمشورتي  دارند و نظر رقابت

 گذارد.  اثر

 معامله.  خريدار در يك فروشنده و هم به ارائه خدمت هم به 

 هـم رقابـت    مورد آن داراييها، بـا  ارائه خدمات ارزيابي داراييها براي دو طرفي كه در
 دارند.



 االجرا توسط حسابداران رسمي شاغل احكام الزم - “ ب”

 46

 اسـاس قـرارداد    امتياز دريـافتني بـر   بخش درباره حق ارائه گزارش خدمت اطمينان
طور همزمان با ارائه خدمات مشـاوره بـه امتيـاز گيرنـده      امتياز به مربوط به صاحب

 ه درستي مبالغ پرداختني.دربار

 رسـمي  حسـابدار  گذاري در بنگاهي كـه،  يك صاحبكار براي سرمايه ارائه مشاوره به 
 در آن بنگاه داراي منافع مالي است. ،شاغل

 كـه بـا    حـالي  زمينه وضعيت رقـابتي آن در  ارائه مشاوره راهبردي به صاحبكاري در
 مشاركتي مشابه دارد. از رقباي عمده صاحبكار، مشاركت خاص يا ترتيبات  يكي

 كه مؤسسه نيز خواهان تحصيل دارايي  يك ارائه مشاوره به صاحبكاري براي تحصيل
 است. آن

منـافع   تواند تضـاد  هنگام شناسايي و ارزيابي منافع يا روابطي كه مي شاغل رسمي حسابدار . 220 - 3
 ساز مقتضي بـراي رفـع خطـر نقـض اصـول بنيـادي يـا        آورد و بكارگيري تدابير ايمن پديد

را  موضـوع  اي خود استفاده كند و اين حرفه از قضاوت بايدپذيرفتني  سطحي كاهش آن به
حقايق و شرايط  نظر گرفتن همه شخص ثالث منطقي و آگاه با در بگيرد كه آيا يك نظر در

رسـد كـه    نتيجـه مـي   ايـن  بهاحتمال زياد  به، رسمي حسابداردسترس  خاص موجود و در
 شود. دار نمي خدشهرعايت اصول بنيادي، 

ميان گذاشتن اطالعات با  منافع، شامل افشا يا در در برخورد با تضاد شاغل رسمي حسابدار . 220 - 4
به رعايت اصـل بنيـادي    نسبت بايدهمكاران مؤسسه يا شبكه و دريافت نظر اشخاص ثالث 

  رازداري، هوشيار باشد.
 رسـمي  حسـابدار منافع، در سطحي پذيرفتني نباشد،  اثر تضاد آمده در چنانچه خطر پديد . 220 - 5

پذيرفتني، بكـار   سطحي ساز الزم را براي رفع خطر يا كاهش آن به تدابير ايمن بايد شاغل
پـذيرفتني كـاهش دهـد،     سـطحي  ساز نتواند خطـر را بـه   صورتي كه تدابير ايمن بندد. در
اي  ه ارائـه خـدمت حرفـه   از ادامـ  بايـد  كـار را بپـذيرد يـا    آن نبايـد  شاغل رسمي حسابدار
ــده تضــاد پديــد ــا  آورن ــا كــاهش آن   بايــدمنــافع خــودداري ورزد؛ ي بــراي رفــع خطــر ي

 پذيرفتني، آن روابط را قطع يا منافع مربوط را واگذار كند.  سطحي به



  شاغل  رسمياالجرا توسط حسابداران  احكام الزم  - “  ب ”

 47

، كـاري  و كسـب  پيش از پذيرش صاحبكار جديد، كار يـا رابطـه   بايد شاغل رسمي حسابدار . 220 - 6
كردن موارد زيـر،   يي، شامل مشخصها وضعيتهرگونه اقدام منطقي الزم را براي شناسايي 

 آورد:  منافع پديد  تواند تضاد عمل آورد كه مي به

 هاي درگير؛ و نوع و ماهيت روابط و منافع مربوط بين طرف 

 هاي مربوط. طرف يك از نظر و آثار آن بر هر  نوع و ماهيت خدمات مورد  

، ژهيـ و بهتواند در جريان انجام كار تغيير كند؛  نوع و ماهيت خدمات و روابط و منافع مربوط مي
دهـد كـه     شـرايطي انجـام    شـود كـاري را در   خواسـته مـي   رسـمي   حسابدارمواردي كه از   در

از  رسـمي   حسـابدار هاي دعوت كننـده از   چند طرف  نظر بينجامد، هر  است به اختالف  ممكن
بـه چنـين تغييراتـي      همـواره نسـبت   بايـد  رسمي  حسابدارف نبوده باشند. ابتدا، درگير اختال

  آورد، هوشيار باشد. مي  منافع پديد  لحاظ شناسايي شرايطي كه احتماالً تضاد  از

منـافع را پديـد آورنـد، وجـود      است تضاد براي مقاصد شناسايي منافع و روابطي كه ممكن . 220 - 7
منـافع   را در شناسايي تضـاد  شاغل رسمي حسابدارمنافع،  يك فرآيند مؤثر شناسايي تضاد

جريـان انجـام    به پذيرش كار و همچنـين، در  گيري نسبت پيش از تصميم ،موجود و بالقوه
هـاي بـرون    رساند. اين فرآيند، موارد و مسايل شناسـايي شـده توسـط طـرف     مي آن، ياري

يـك   گيـرد.  مـي  بـر  سازماني چـون صـاحبكاران موجـود يـا صـاحبكاران بـالقوه را نيـز در       
 رسـمي  حسـابدار منافع موجود يا بالقوه هرچه زودتر شناسايي شـود، احتمـال آنكـه     تضاد

بيني و هرگونه خطر نقـض   ساز مقتضي خطر نقض اصل واقع بتواند با بكارگيري تدابير ايمن
شـود. فرآينـد    پذيرفتني كاهش دهـد، بيشـتر مـي    سطحي ديگر اصول بنيادي را رفع يا به

 عواملي چون موارد زير بستگي دارد: جود يا بالقوه بهمنافع مو  شناسايي تضاد

 اي ارائه شده. نوع و ماهيت خدمات حرفه 

 .اندازه مؤسسه 

 .اندازه و نوع و ماهيت صاحبكار 

 مثال، تعداد و محل جغرافيايي دفاتر كار. براي ؛ساختار مؤسسه 

افعي را هرگونـه تضـاد منـ    بايـد منـافع   چنانچه مؤسسه، عضو شبكه باشد، شناسايي تضـاد  . 220 - 8
باشـد يـا بتوانـد     است وجود داشته ممكن ،شاغل رسمي حسابدارگيرد كه بنا بر باور  بر در
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اي پديد آيد. اقدامات منطقي براي شناسايي  از مؤسسات شبكه دليل منافع و روابط يكي به
عواملي چون نـوع و ماهيـت خـدمات     اي به به مؤسسه شبكه گونه منافع و روابط مربوط اين

ربط بستگي خواهـد   هاي ذي ارائه شده، صاحبكاران شبكه و محل جغرافيايي طرفاي  حرفه
 داشت.

 موارد زير را ارزيابي كند: بايدمنافع   از شناسايي يك تضاد  شاغل پس رسمي  حسابدار . 220 - 9

 اهميت منافع يا روابط مربوط،؛ و 

 طور كلي، هرچه رابطـه بـين    از اجراي خدمت يا خدمات. به اهميت مخاطرات ناشي
تـر   هاي درگير در تضـاد اسـت مسـتقيم    اي و موضوعي كه منافع طرف ت حرفهخدم

رعايت ديگـر اصـول بنيـادي بيشـتر      بيني و عدم باشد، اهميت خطر نقض اصل واقع
 خواهد شد.

منـافع يـا    از تضـاد  براي رفع مخاطرات نقض اصـول بنيـادي ناشـي    شاغل رسمي حسابدار . 220 - 10
هـايي از   گيـرد. نمونـه   را بكـار  سـاز الزم  تـدابير ايمـن   بايدپذيرفتني  سطحي كاهش آن به

 است: شرح زير ساز به گونه تدابير ايمن اين

 مـوارد   هـاي پيشـگيري از افشـاي غيـر مجـاز اطالعـات محرمانـه در        برقراري روش
صاحبكار كه دربـاره   چند يا به يك موضوع خاص به دو اي مربوط خدمات حرفه ارائه

شـرح   گونه روشها به هايي از اين منافع دارند. نمونه تضاديكديگر  نظر با موضوع مورد
 است: زير

o يك از كارها و ابالغ رهنمودهاي صريح و  كار جداگانه براي هر  بكارگيري گروه
 روشن درباره حفظ رازداري.

o اي كـه   گونـه  يك از كارهـا در مؤسسـه بـه    ايجاد فضاي كاري جداگانه براي هر
يك فضاي كاري به فضاي ديگر درون مؤسسه اطالعات محرمانه صاحبكاران از 

 منتقل نشود.
o هاي صـاحبكاران، تـدوين    هاي محدوديت در دسترسي به پرونده برقراري روش

يـا   موافقتنامه رازداري و امضاي آن توسط همـه شـركا و كاركنـان مؤسسـه و    
 جداسازي فيزيكي و الكترونيكي اطالعات محرمانه.

 
 ارائـه   ساز توسط همكار ارشدي كـه در  ير ايمنبررسي منظم چگونگي بكارگيري تداب

 نظر، دخالتي ندارد.  خدمت به صاحبكار مورد
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 كـار يـا    ديگري كه درگيـر انجـام آن   رسمي حسابدارشده، توسط  بررسي كار انجام
بـودن يـا    تعيـين مناسـب   منظور بهمنافع نبوده است  اي تحت تأثير آن تضاد گونه به

 هاي اساسي. گيري و تصميم ها قضاوتنبودن 

 ديگر. رسمي  حسابداريا  حقوقيمشاور   ،حسابداران جامعه ، چونثالثبا اشخاص  مشورت 

سـاز الزم بـراي    منـافع و هرگونـه تـدبير ايمـن     بر اين، افشاي نـوع و ماهيـت تضـاد    افزون . 220 - 11
 مواردي هـم كـه بكـارگيري تـدابير     منافع، عموماً ضروري است. در صاحبكاران داراي تضاد

يابـد، كسـب موافقـت آنـان      پذيرفتني ضـرورت مـي   سطحي ساز براي كاهش خطر به ايمن
دهد نيز الزم است. شكل افشا  اي را ارائه مي كه خدمات حرفه شاغل رسمي حسابدارتوسط 

 مثال: تواند گوناگون باشد، براي و موافقت مي

  ات خـود، خـدم  كسـب و كـار    راسـتاي روال عـادي   ، دررسمي حسابدارهنگامي كه
مثـال،   كند (براي طور انحصاري براي هيچ يك از صاحبكاران ارائه نمي اي را به حرفه

بـراي   هـا  وضـعيت بخش ويـژه بـازار)، افشـاي كلـي      خدمت خاص در يك ارائه يك
مربـوط   تواند، مثالً، در بخش گونه افشا مي صاحبكاران و كسب موافقت كلي آنها. اين

 درج شود. رسمي  حسابدارنمونه قرارداد در 

   خصـوص بـراي صـاحبكاران، شـامل شـرح       افشاي ويژه درباره شرايط يك تضـاد بـه
نظـر و مخـاطرات    سـاز مـورد   تفصيلي وضعيت و تشريح كامل هرگونـه تـدبير ايمـن   

اي كافي كه صاحبكار بتواند آگاهانه درباره موضوع، تصـميم بگيـرد و    گونه مترتب، به
 م كند.را اعال  همين اساس، موافقت صريح خود بر

 معلــوم شــود آن طــور تلــويحي از عملكــرد توانــد بــه گــاه، موافقــت صــاحبكار مــي 
اعتراضـي نكننـد و    ،وجـود تضـاد   بـه  چنانچه صـاحبكاران نسـبت  مواردي كه  مانند

نتيجــه برســد كــه  ايــن اختيــار دارد كــه بــه شــواهدي كــافي در رســمي حســابدار
ـ    طـور كامـل از   صاحبكاران از همان ابتـدا بـه   منـافع را   وده و تضـاد شـرايط آگـاه ب

 اند. پذيرفته

لـزوم   عـدم  منافع، لزوم يا نوع و ماهيت و اهميت تضاد به توجه با بايد رسمي حسابدار
 بايد رسمي حسابدارافشاي ويژه و كسب موافقت صريح را تعيين كند. براي اين منظور، 

ربـط،   ذيمنافع، شـامل اشـخاص    براي سنجش نتيجه ارزيابي شرايط پديد آورنده تضاد
موضـوع   آمدن يك است مطرح شود و احتمال پديد و ماهيت موضوعاتي كه ممكن نوع

  را بكار گيرد.  اي خود حرفه ، قضاوترمنتظرهيغشكلي  خاص به
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كنـد و   از يك صاحبكار درخواست موافقت صريح مـي  شاغل رسمي حسابدارمواردي كه  در . 220 - 12
كـار را نپـذيرد؛    انجام آن بايد شاغل رسمي حسابدارپذيرد،  صاحبكار اين درخواست را نمي

 بايـد منـافع خـودداري كنـد؛ يـا      اي پديد آورنـده تضـاد   از ادامه ارائه خدمات حرفه بايديا 
اي كـه خطـر، رفـع يـا      گونـه  ع مربـوط را واگـذار كنـد بـه    ـربط را قطع يـا منافـ   ذي طـرواب
ر ـبكارگيري هرگونـه تدابيـ  پذيرفتني كاهش داده شود تا موافقت مزبور بتواند با  سطحي به

 ساز الزم كسب گردد. ايمن

 رسـمي   حسابداريا تلويحي است به  باشد مواردي كه افشا، شفاهي يا موافقت، شفاهي  در . 220 - 13
سـاز   منـافع، تـدابير ايمـن     شود نوع و ماهيت شرايط پديد آورنده تضـاد  توصيه مي شاغل
موافقـت دريـافتي را   پـذيرفتني و    سـطحي   گرفته شده براي كـاهش مخـاطرات بـه     بكار

 كند.  مستند

انجامـد.   نقض اصل رازداري مي  كسب موافقت صريح، به منظور بهبرخي شرايط، افشاي ويژه   در . 220 - 14
 است: شرح زير گونه شرايط به هايي از اين نمونه

 ارتبـاط بـا تحصـيل     اي بـراي يـك صـاحبكار در    به معامله انجام يك خدمت مربوط
 سه.خصمانه يكي ديگر از صاحبكاران مؤس

  ارتبـاط بـا يـك عمـل متقلبانـه احتمـالي بـراي         جـويي دادگـاهي در   انجام يك پـي
اي بـراي   كه مؤسسـه در جريـان انجـام يـك خـدمت حرفـه       حالي صاحبكار در يك

دهنـده احتمـال    يافته است كه نشان اي دست صاحبكاري ديگر به اطالعات محرمانه
 درگيري آن صاحبكار در اين تقلب است.

آنكـه   آن كار را بپذيرد يا كار فعلي را ادامه دهد، مگـر  نبايدچنين شرايطي  مؤسسه در
  شرايط زير برآورده شود:  همه

 متضادي   مواردي نداشته باشد كه سبب نقش  مؤسسه، نقش نماينده يك صاحبكار را در
 ارتباط با همان موضوع شود؛  براي صاحبكار ديگري در

 هـاي كـار    العـات محرمانـه بـين گـروه    هاي مشخصي براي پيشگيري از افشاي اط روش
 باشد؛ و  دو صاحبكار وجود داشته  اين
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 آگاه بـا    شخص ثالث منطقي و  باشد كه يك  خاطر داشته  مؤسسه از اين موضوع رضايت
، شاغل رسمي  حسابداردسترس   نظر گرفتن همه حقايق و شرايط خاص موجود و در  در
كـار يـا ادامـه كـار فعلـي توسـط         رسد كه پذيرش آن نتيجه مي  اين  بهاحتمال زياد   به

دليل مناسب است كه هرگونه محدوديت در توانايي مؤسسه بـراي ارائـه     اين  مؤسسه به
نفـع   مراتب بدتر براي صاحبكاران يا ديگـر اشـخاص ثالـث ذي     اي به آن خدمت، نتيجه

 آورد. وجود مي  به

 رسـمي  حسـابدار نوع و ماهيت شـرايط، شـامل نقشـي كـه      بايد شاغل رسمي حسابدار
مشـخص دايـر بـراي پيشـگيري از افشـاي اطالعـات بـين        هاي  روش، گيرد عهده مي به

كـار را   دانستن پذيرش به مناسب هاي كار آن دو صاحبكار و داليل منطقي مربوط گروه
  كند.  مستند
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  225بخش 
  رعايت قوانين و مقررات عدم چگونگي برخورد با موارد

  هدف

صـاحبكاري،   راياي ب حرفهي ها فعاليتانجام است در جريان  ممكن شاغل رسمي حسابدار .225 -  1
رعايـت   عدم به رو شود يا موردي مشكوك به رو رعايت قوانين و مقررات عدم با موردي از

هـاي   كـردن مسـئوليت   قوانين و مقررات به آگاهي وي برسد. هدف ايـن بخـش، مشـخص   
رعايـت   عـدم  رعايت يا مشكوك به عدم مواردگونه  رويي با اين به رو هنگام رسمي حسابدار

وع و ـوضـار مـي آثـابـارزي در رسمي دارـحسابي ـررات و همچنين، راهنمايـن و مقـوانيـق
نظـر   صـاحبكاري، صـرف   مـورد هـر   است. اين بخش در برخورد با آن كارهاي ممكن در راه
 نوع و ماهيت آن، شامل سهامي عام بودن يا نبودن، كاربرد دارد. از

ارتكـاب اعمـالي،     عـدم  يـا شـامل ارتكـاب   “) عدم رعايت”عدم رعايت قوانين و مقررات ( .225 -  2
سهو، توسط صاحبكار، يا توسـط راهبـران بنگـاه، مـديريت يـا ديگـر افـراد          عمد يا به  به
 استخدام يا تحت رهبري صاحبكار است كه برخالف قوانين و مقررات جاري باشد.  در

 بـا مـوارد   رسـمي  حسـابدار بـراي چگـونگي برخـورد    ايران قانوني يا مقرراتي موارد برخي   .225 -  3
است با اين بخـش فـرق كنـد يـا فراتـر از آن باشـد.        ممكنآن  رعايت يا مشكوك به عدم

آن، مسـئول   رعايت يا مشكوك به عدم گونه موارد رويي با اين به هنگام رو رسمي حسابدار
 . ايـن مسـئوليت، الـزام گـزارش موضـوع     اسـت د و رعايت آنها رواـب شناخت از آن مـكس
صاحبكار پـيش از هرگونـه   سازي  و رعايت هرگونه ممنوعيت هشيار صالح ذي نهاد يك به

 گيرد. مي بر درنيز  )شويي اجراي قانون مبارزه با پول مثال، در براي( افشا را

هاي بارز حرفه حسابداري، پذيرش مسئوليت حفـظ منـافع عمـومي اسـت.      از ويژگي يكي .225 -  4
 از:  آن عبارتند مشكوك بهرعايت يا   عدم در برخورد با موارد رسمي  حسابدارهاي  هدف

  اي؛ رعايت اصول بنيادي درستكاري و رفتار و آداب حرفه  - الف
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  براي: صورت لزوم، راهبران بنگاه صاحبكار، تالش با هشيارسازي مديريت يا، در  -ب 
  رعايـت   عـدم  آنان براي اصالح، جبران يا كاهش آثار مـوارد توانمندسازي

 آن؛ يا شناسايي شده يا مشكوك به

 و پيش از وقوع آن؛ ،پيشگيري از ارتكاب عدم رعايت 

 .راستاي حفظ منافع عمومي انجام هرگونه اقدام الزم در  -پ 

  دامنه كاربرد

 رعايت  عدم با رويي به  موارد رو  در رسمي  حسابداركند كه  اين بخش، رويكردي را مشخص مي .225 -  5
  بندد: مي بكار را موارد زير ،يا آگاهي از آنرعايت   يا مشكوك به عدم

هاي مـالي   اهميت و موارد افشا در صورت با قوانين و مقرراتي كه بر تعيين مبالغ  -الف
  و صاحبكار اثر مستقيم دارد؛

اهميت و مـوارد افشـا    ساير قوانين و مقرراتي كه اثر مستقيمي بر تعيين مبالغ با  -ب 
 هـاي عمليـاتي   هزمين  تواند در هاي مالي صاحبكار ندارد اما، رعايت آنها مي در صورت

 ،م سـنگين ـز از جرايـاري يا پرهيـت تجـكار صاحبكار، توانايي ادامه فعالي  و  كسب
  باشد.  نقشي اساسي داشته

هايي از قوانين و مقررات موضـوع ايـن بخـش شـامل قـوانين و مقرراتـي اسـت كـه          نمونه .225 -  6
 پردازند: موارد زير مي به

 ارتشا. تقلب، فساد و 

  از تبهكاري. تروريسم و وجوه حاصلپولشويي، تأمين مالي 

 داد و ستدبهادار و  بازارهاي اوراق. 

 .بانكداري و ديگر محصوالت و خدمات مالي 

 ها. امنيت داده 

 .بدهيهاي مالياتي و بازنشستگي و پرداختهاي مربوط 

 زيست.  حفظ محيط 

 مردم سالمت و ايمني عموم. 
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ديگـر پيامـدهايي بـراي صـاحبكار     تواند به جريمه شدن، دعاوي حقوقي يا  رعايت مي عدم .225 -  7
باشـد. مهمتـر    اهميـت داشـته   هاي مالي آن، اثري با است بر صورت منجر شود كه ممكن

 بـراي بـالقوه  هنگفـت  صورت زيان  تري بر منافع عمومي، به است آثار گسترده آنكه ممكن
ش، باشـد. از ديـد ايـن بخـ     ، اعتبار دهندگان، كاركنان يا عموم مردم داشتهگذاران سرمايه

مـالي   شود آن است كه پيامـدهاي ناخوشـايندي را، چـه    مي هنگفت زيانب بعملي كه س
مـالي  آورد. ارتكاب تقلبي كه سبب زيان  ها پديد  كدام از اين گروه غيرمالي، براي هر چه و

يـا   سـالمت زيسـت كـه    گذاران شود و تخطي از قوانين و مقررات محـيط  عمده به سرمايه
 گونه اعمال است. هايي از اين نمونه ،خطر اندازد را بهمردم ايمني كاركنان يا عموم 

روشـني   يابد كه بـه  شود يا از آن آگاهي مي رو مي به كه با مواردي رو رسمي حسابدار يك .225 -  8
نـوع و   بـه  توجـه  اثر ناچيزي بر صاحبكار، ذينفعان بنگاه صاحبكار و عموم مـردم دارد، بـا  

مفـاد ايـن    از مـوارد گونـه   مالي، الزم نيست درباره ايـن  از مالي و غير ماهيت و اثر آن، اعم
 بخش پيروي كند.

 پردازد: موارد زير نمي به اين بخش .225 -  9

  و ي تجاري صاحبكار،ها فعاليتتخلفات شخصي نامرتبط با   -الف
از صـاحبكار يـا راهبـران آن، مـديريت يـا ديگـر        غيـر افرادي  رعايت توسط عدم  -ب 

مثـال،   كنند. براي نظر صاحبكار كار مي يا زيرافرادي كه در استخدام صاحبكارند 
باره يك بنگاه ديگر را بـراي   يك رسيدگي ويژه در رسمي حسابدار زماني كه يك
آن،  رعايت شناسايي شده يـا مشـكوك بـه    گيرد و عدم عهده مي صاحبكارش به

  گرفته است. توسط آن بنگاه ديگر صورت
از رهنمودهاي اين بخش را در برخـورد  است استفاده  ممكن رسمي حسابداروجود،  اين با

  گونه شرايط، سودمند بيابد. با اين

 صاحبكارهاي مديريت و راهبران  مسئوليت

، بــا نظــارت عاليـه راهبــران آن، اطمينــان يــافتن از انجــام  صــاحبكارمسـئوليت مــديريت   .225 -  10
طبق قوانين و مقررات است. مسئوليت شناسايي و برخورد  ي تجاري صاحبكار برها فعاليت

فــردي كــه در راهبــري بنگــاه  توســط صــاحبكار، هــرداده  رخرعايــت  بــا هرگونــه عــدم
 رهبـري  فردي كه در استخدام بنگاه است يا تحـت  دارد، هر عضو مديريت يا هر مسئوليت
 است. صاحبكارعهده مديريت و راهبران  كند نيز به مي كارصاحبكار 
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 شاغل  رسمي  حسابدارهاي  مسئوليت

يابد كه مشـمول ايـن بخـش اسـت،      از موضوعي آگاهي مي رسمي حسابدارمواردي كه  در .225 -  11
بـر درك   موقـع، مبتنـي   بـه  بايدآورد  ل مـي ـعم ت اين بخش بهـراي رعايـب هـاقداماتي ك
گـذاران،   منـافع بنگـاه، سـرمايه    از نوع و ماهيت موضوع و زيان بـالقوه بـه   رسمي حسابدار

 دهندگان، كاركنان و عموم مردم باشد. اعتبار

  هاي مالي حسابرسي صورت

 كسب شناخت از موضوع

ي مـورد  به هاي مالي از اطالعات مربوط حسابرسي صورت مسئول رسمي حسابدارچنانچه  .225 -  12
طريـق   از چـه  آن آگاهي يابـد، چـه در جريـان انجـام كـار و      رعايت يا مشكوك به عدم از

شناختي از موضوع، شـامل نـوع و ماهيـت فعـل و      بايد، اطالعات دريافتي از ساير اشخاص
 دهد. است رخ  داده يا ممكن شرايطي كسب كند كه آن فعل در آن شرايط رخ

 ،را بكـار گيـرد امـا    اي و مهارت خود حرفه رود دانش، قضاوت انتظار مي رسمي حسابداراز  .225 -  13
انجام كار اسـت.  از نياز  رود قوانين و مقررات را در سطحي بداند كه بيش وي انتظار نمي از

عهـده دادگـاه يـا سـاير مقامـات       نهايت بـه  در ،رعايت است يا نه تعيين اينكه فعلي، عدم
نـوع و ماهيـت و اهميـت موضـوع      بـه  بـا نگـرش   رسـمي  حسـابدار قضايي مناسب اسـت.  

ــن ــه  ممك ــت ب ــبكه    اس ــه ش ــك مؤسس ــه، ي ــاران مؤسس ــه از همك ــور محرمان ــا ط  اي ي
 نظرخواهي كند.حقوقي  يا مشاورحسابداران  جامعه

رعايـت را شناسـايي يـا گمـان كنـد كـه        ، يك مورد رخـداد عـدم  رسمي حسابدارچنانچه  .225 -  14
صـورت لـزوم،    ايـن موضـوع را بـا سـطح مناسـبي از مـديريت و در       بايد دهد رخ تواند مي

 ميان گذارد. راهبران بنگاه در

بـه   از حقـايق و شـرايط مربـوط    رسـمي  حسـابدار سازي درك  چنين گفتگوهايي به روشن .225 -  15
اسـت   گونه گفتگوها همچنين، ممكـن  كند. اين موضوع و پيامدهاي احتمالي آن كمك مي

 كند. جويي موضوع وادار پي به مديريت يا راهبران بنگاه را
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 كند. ن ميـاي تعيي هـرفـح اوتـا را قضـه گفتگوهـگون نـراي ايـت بـب مديريـسطح مناس .225 -  16
 است: شامل موارد زير شود نظر گرفته در بايدكه در اين مورد  يعوامل

 .نوع و ماهيت و شرايط موضوع 

 .افراد درگير يا بالقوه درگير 

 .احتمال تباني 

 .پيامدهاي احتمالي موضوع 

 جويي موضوع و انجام اقدام الزم. پي توانايي يا ناتواني آن سطح مديريت در 

كم يك سطح باالتر از فرد يا افراد درگير  عموماً سطحي از مديريت، مناسب است كه دست .225 -  17
بـاور باشـد كـه مـديريت،      ايـن  بـر  رسمي حسابداريا احتماالً درگير موضوع باشد. چنانچه 

ميـان گـذارد.    موضوع را با راهبران بنگاه در بايدرعايت است  درگير يا احتماالً درگير عدم
گـذارد.   ميـان   صورت لزوم، با حسابرسان داخلي نيز در  تواند موضوع را در مي رسمي  حسابدار

تواند مديريت بنگاهي باشد كه كنتـرل   ، سطح مناسب مديريت ميها شركت  مورد گروه در
 اختيار دارد. صاحبكار را در

 برخورد با موضوع

 بـاره  درصـورت لـزوم، راهبـران بنگـاه      هنگـام گفتگـو بـا مـديريت و در     رسـمي  حسابدار .225 -  18
را،  موقـع بـراي مـوارد زيـر     انجام اقدامات مناسب و بـه  بايدآن  رعايت يا مشكوك به عدم
 آنان توصيه كند: به اند، هنوز انجام نداده  اگر

  رعايت؛  عدم اصالح، جبران يا كاهش پيامدهاي  -الف
  يا  مواردي كه هنوز رخ نداده است؛ رعايت در  عدم پيشگيري از رخداد  -ب 
مـوارد الـزام قـانوني و مقرراتـي يـا       مناسب در صالح ذي نهادافشاي موضوع نزد   -پ 

  حفظ منافع عمومي. ضرورتموارد  در

آگــاه بــودن يــا نبــودن مــديريت و راهبــران بنگــاه صــاحبكار از   بايــد رســمي حســابدار .225 -  19
آن را مـورد توجـه    رعايت يـا مشـكوك بـه    عدم به قانوني و مقرراتي مربوط هاي مسئوليت

آنان  تواند منابع اطالعاتي مناسب را به مي رسمي حسابداردهد. چنانچه ناآگاه باشند،  قرار
 نظر مشاور حقوقي دريافت نمايند. كه كند پيشنهادمعرفي يا 
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 موارد زير را رعايت كند: بايد رسمي  حسابدار .225 -  20

 م بر گزارشگري مواردـواد قانوني يا مقرراتي حاكـررات، شامل مـن و مقـقواني  -الف
مناسـب. در ايـن مـورد،     صـالح  ذي نهاد  آن به يك  رعايت يا مشكوك به  عدم

رر ـراي گزارشدهي مقـرا ب مهلتيت ـررات ممكن اسـن و مقـوانيـي قـرخـب
  و  د؛ـباشن  ردهـك

  زير:  به موارد  الزامات استانداردهاي حسابرسي، شامل استانداردهاي مربوط  -ب 
 شامل تقلب.رعايت،   عدم شناسايي و برخورد با موارد 

 .گزارش به راهبران بنگاه 

 آن بر گزارش حسابرس.  رعايت يا مشكوك به  عدم توجه به آثار 

 ها شركت  مورد گروه گزارشگري در

 از حاالت زير ارائه خدمت كند:  يكي به است  ممكن رسمي  حسابدار .225 -  21

، رسـيدگي بـه اطالعـات مـالي      هـاي مـالي گـروه    براي مقاصد حسابرسي صورت  -الف
  ؛ ياحسابرس اصلي به درخواست  از اجزاي گروه  يكيبه   مربوط

از مقاصـد   غيـر  به  از اجزاي گروه هاي مالي يكي صورتيكي از اجزاي حسابرسي   -ب 
  .ويژه مثال، حسابرسي ، براي حسابرسي گروه

يـك از مـوارد بـاال      در هـر آن   رعايت يا مشـكوك بـه    عدم از رسمي  حسابداركه   مواردي  در
بر برخورد با آن طبـق مفـاد ايـن بخـش، موضـوع را بـه شـريك          افزون ،بايديابد  آگاهي مي

امر سـبب    . اينداشته باشد منع قانوني يا مقرراتيكه   آن  مگرگروه گزارش كند،   كارِ  مسئول
،  گـروه   چـارچوب حسابرسـي    گـروه از موضـوع آگـاه گـردد و در     شود شريك مسئول كارِ مي

  ين بخش تعيين كند.ضرورت و چگونگي برخورد با آن را طبق مفاد ا

 از  هـاي مـالي گـروه    مواردي كه شريك مسئول كارِ گروه در جريان حسابرسـي صـورت   در .225 -  22
 ،225- 21  نتيجه رعايت بند  شود، شامل آگاهي در آن آگاه مي  رعايت يا مورد مشكوك به  عدم

  چارچوب حسابرسـي گـروه   ر برخورد با موضوع درـب  افزون دـباي  شريك مسئول كارِ گروه
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جـزء مـورد رسـيدگي     يك يا چند به طبق مفاد اين بخش، احتمال ربط داشتن موضوع بر
 بررسي كند:نيز شرح زير را  به

هـاي مـالي    اطالعات مالي آن، موضوع رسيدگي براي مقاصد حسابرسـي صـورت    -الف
  است؛ يا  گروه

،  از حسابرسـي گـروه   اطالعات مالي آن، موضوع حسابرسي بـراي مقاصـدي غيـر     -ب 
  است.ويژه  ثال، حسابرسيم براي

بـه  رسـاني   اقدامات الزم براي اطـالع  بايد  صورت ربط داشتن، شريك مسئول كارِ گروه در
 آنها مربـوط شـود،    به است  عمل آورد كه موضوع ممكن  كار در اجزايي را به  مسئولين اجراي

بـاال  “ ب” ارتبـاط بـا بنـد    صورت لزوم در باشد. در آنكه منع قانوني يا مقرراتي داشته مگر
مـديريت يـا    اي مناسـب (از  گونـه  درباره حسابرسي شدن يا نشدن اجزاي مربـوط، بـه   بايد

صـورت حسابرسـي شـدن، شناسـايي      جـو شـود و در   و دسترس عموم) پرس اطالعات در
كـار   شود مسـئولين اجـراي   سبب مي رساني اطالع صورت امكان. اين حسابرس مربوط، در

دند و ضرورت و چگونگي برخورد بـا آن را طبـق مفـاد    چنين اجزايي از موضوع آگاه گر در
  اين بخش تعيين كنند.

 انجام اقدامات بيشتر ضرورتتعيين 

 صـورت لـزوم، راهبـران بنگـاه را     مناسب بودن برخورد مديريت و در بايد رسمي حسابدار .225 -  23
 .ارزيابي كند

راهبـران بنگـاه   صورت لـزوم،   برخورد مديريت و در مناسب بودنارزيابي  عوامل مربوط در .225 -  24
 است: شامل موارد زير

 موقع بودن برخورد. به 

 آن. رعايت يا مشكوك به  عدم جويي كفايت پي 

       انجام شدن يا در جريان انجام بودن اقدامات الزم بـراي اصـالح، جبـران يـا كـاهش
 رعايت.  عدم پيامدهاي

          انجام شـدن يـا در جريـان انجـام بـودن اقـدامات الزم بـراي پيشـگيري از هرگونـه 
 مواردي كه هنوز رخ نداده است. رعايت در  عدم
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   ،انجام شدن يا در جريان انجام بودن اقدامات مناسب براي كاهش ريسك رخداد دوبـاره
 بيشتر.هاي  آموزش يا كنترلمثال،   براي

 و صالح ذي نهاديك  زدـورد، نـم  بـ، حسآن  هـب يا مشكوك تـرعاي  دمـع ايـافش 
 افشا.  كفايت ارزيابي

صـورت لـزوم، راهبـران بنگـاه،       توجه به برخـورد مـديريت و در    با بايد رسمي  حسابدار .225 -  25
 راستاي حفظ منافع عمومي تعيين كند.  هرگونه اقدام بيشتر را در

 چـون  عوامـل گونـاگوني   تعيين ضرورت اقدامات بيشتر و نـوع و ماهيـت و ميـزان آن بـه     .225 -  26
 دارد: زير، بستگي  موارد

 .چارچوب قانوني و مقرراتي 

  موضوع.فوريت 

 .فراگير بودن موضوع در سطح بنگاه صاحبكار 

  صورت لزوم، راهبران بنگاه.  به درستكاري مديريت و در رسمي  حسابدارتداوم اطمينان 

 آن. رعايت يا مشكوك به  عدم احتمال رخداد دوباره 

 منـافع   بـراي  حتمـالي ايا  واقعي هنگفت زيانبه  موثق بودن يا نبودن شواهد مربوط
 دهندگان، كاركنان يا عموم مردم. گذاران، اعتبار بنگاه، سرمايه

، به درستكاري مديريت و يـرسم  دارـابـحسود ـش ب ميـه سبـهايي از شرايطي ك هـنمون .225 -  27
 د شامل شرايطي است كه در آن:ـران بنگاه ديگر اطمينان نكنـراهب زوم،ـصورت ل  در

 گمـان اسـت يـا     رعايـت، بـد   عـدم  درباره درگيري آنان در هرگونـه  رسمي حسابدار
 دست دارد. در شواهدي

 رغـم الزامـات    رعـايتي آگاهنـد و، بـه    عدم داند كه آنان از چنين مي رسمي حسابدار
انـد يـا اجـازه     گـزارش نكـرده   صـالح  ذي نهـاد  يـك  قانوني يا مقرراتي، موضوع را به

 اند. ندادهرا در مهلتي معقول گزارشدهي 
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 بايـد و نـوع و ماهيـت و ميـزان اقـدامات بيشـتر       بـراي تعيـين ضـرورت،    رسمي حسابدار .225 -  28
گيـرد كـه    فـرض صـورت   ايـن  بـا  بايـد اي  حرفه اي استفاده كند. قضاوت حرفه قضاوت از

نظر گـرفتن همـه حقـايق و شـرايط خـاص       شخص ثالث منطقي و آگاه با در چنانچه يك
گرفــت، احتمــاالً  چنــين وضــعيتي قــرار مــي در رســمي حســابداردســترس  موجــود و در

راسـتاي حفـظ منـافع     اي مناسـب و در  گونه ، بهرسمي حسابداررسيد كه  نتيجه مي اين به
 كرده است.  عمومي عمل

 بر گيرد: تواند موارد زير را در مي رسمي  حسابداراقدامات بيشتر  .225 -  29

  مقرراتـي وجـود  اگر الزام قـانوني يـا    مناسب حتي صالح ذيافشاي موضوع نزد نهاد 
 باشد.  نداشته

 قـانوني يـا مقرراتـي    ي كـه منـع  صـورت  اي، در گيري از كار و قطع رابطه حرفه كناره 
 نداشته باشد.

اي را مناسـب   گيـري از كـار و قطـع رابطـه حرفـه      ، كنـاره رسـمي  حسابدارمواردي كه  در .225 -  30
ماتي شـود  اتواند جايگزين ديگر اقد گيري و قطع رابطه نمي دهد، چنين كناره تشخيص مي

طبـق مفـاد ايـن بخـش،      بـر  رسـمي  حسابدارهاي  به هدف است براي دستيابي كه ممكن
دسترس  ر درـات بيشتـورد اقدامـم يي درها محدوديتت ـاس نـممكگاه،  د.ـروري باشـض

كـار   اسـت تنهـا راه   گيـري از كـار، ممكـن    و كنـاره  دـاشـ ـب رر شدهـمق يـرسم دارـابـحس
 د.ـدسترس باش در

اي  روابـط حرفـه   225-29 و 225-25بنـدهاي   در اجـراي  رسمي حسابدارمواردي كه  در .225 -  31
درخواست حسابرس جـايگزين، همـه حقـايق و اطالعـات      به بايد را قطع كرده است خود

دارد حسـابرس   آن را كـه بـاور   رعايت شناسايي شده يا مشكوك بـه  عدم به موارد مربوط
اختيـار   كـار از آن آگـاه شـود، در    پـذيرش بـاره   گيـري در  پيش از تصـميم  بايدجايگزين 

مفـاد   بـدون توجـه بـه    كـار را  ايـن  بايـد پيشـين   دهد. حسابرس حسابرس جايگزين قرار
آنكه قانون يا مقررات، آن را ممنـوع كـرده باشـد. چنانچـه      انجام دهد، مگر 210 -14 بند

اقـدامات منطقـي بـراي     بايـد تماس بگيـرد  پيشين  حسابرس جايگزين نتواند با حسابرس
جـو    و  هـاي ديگـر، چـون پـرس     راه  كسب اطالعات درباره داليـل تغييـر حسـابرس را از   

 جويي پيشينه مديريت يا راهبران بنگاه، انجام دهد. اشخاص ثالث يا پي  از
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گيريهـاي   هـا و تصـميم   است مستلزم تجزيه و تحليل ممكن اين موضوع كه بررسي آنجا از .225 -  32
 تواند دريافت مشاوره درون سازماني، دريافت نظر حقـوقي  مي رسمي  حسابدارد، ـده باشـپيچي

 خصـوص، يـا    اي يا قانوني هر اقـدام بـه   كارهاي بديل و پيامدهاي حرفه براي شناخت راه
 توجـه   را موردجامعه حسابداران  يا صالح ذياساس رازداري، از نهاد   رتي، برودريافت نظر مش

 د.ـده  رارـق
 

  صالح ذيگيري درباره افشاي موضوع نزد نهاد  تصميم

صورتي ممنوع است كه خالف قانون يا مقررات باشد.  در صالح ذيافشاي موضوع نزد نهاد  .225 -  33
 جويي موضـوع  به صدور مجوز پي صالح ذيسازي نهاد   غير اين صورت، هدف افشا، توانمند  در

 و انجام اقدام الزم براي حفظ منافع عمومي است.

نـوع و ماهيـت و ميـزان زيـان واقعـي يـا        بـه  ويژه باره چنين افشايي، به گيري در تصميم .225 -  34
دهندگان، كاركنان يا عمـوم مـردم    گذاران، اعتبار سرمايه برايشده يا احتمالي  وارد بالقوه

را  صـالح  ذياست افشاي موضوع نزد نهاد  ممكن رسمي حسابدارمثال،  دارد. براي بستگي
 اقدامي مناسب تشخيص دهد:زير،   موارد در

 داخلـي يـا خـارجي    دولتـي  مقامـات   بـه  مثال، دهي است (براي بنگاه، درگير رشوه
 هدف گرفتن پيمانهاي بزرگ). با

 كـه نـرخ فـروش     …ون آب، برق، تلفـن، گـاز،   ـ(چ تـاس ات عموميـبنگاه خدم (
 صالح ذي اتـن و مقررات و با هماهنگي مقامـاس قوانيـاس ات آنها برـكاالها و خدم

  .شود مي  تعيين

 د بر بازار منصفانه ـتوان ت و موضوع ميـبهادار اس بنگاه، پذيرفته شده در بورس اوراق
 سيستميب يك ريسك ـا سبـذارد يـد بگـر نامساعـادار بنگاه، اثـبه  اوراق منظم و

 مالي شود. هايبازار در

 رود. فروش مي  احتماالً توسط بنگاه به مردم ي مضر براي سالمت و ايمني عمومهاكاال 

 كند. عرضه ميخود  بنگاه، طرحي را براي فرار از ماليات به مشتريان 
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  شرح زير، نيز بستگي دارد: عوامل برون سازماني، به باره چنين افشايي به گيري در تصميم
 گونه اطالعـات و توانـايي صـدور مجـوز      براي دريافت اين صالح ذييك نهاد  وجود

نوع و ماهيـت    به ،صالح ذينهاد  مناسب بودنجويي موضوع و انجام اقدام الزم.  پي
مورد گزارشگري مالي متقلبانه، نهـاد نظـارتي     مثال، در  موضوع بستگي دارد، براي

زيسـت،    طـررات محيـ ـن و مقـ ـمـورد تخطـي از قوانيـ     در يـا ادار ـبه  بورس اوراق
 زيست.  سازمان حفاظت محيط

 اي، يـا پيگردهـاي   برابر مسئوليت مدني، كيفري يا حرفه  تأميني قوي و معتبر در وجود 
 قانوني يا مقرراتي، مانند قوانين و مقررات حفاظت از مخبران.

 يـا  رسمي حسابداره ايمني فيزيكي ـب تـا احتمالي نسبـدهاي واقعي يـتهدي ودـوج 
 راد.ـاف  رـديگ

 شـرايط موجـود، افشـاي مـوارد     نتيجـه برسـد كـه در    ايـن  بـه  رسـمي  حسـابدار چنانچه  .225 -  35
منزلـه   امـر بـه   اقدامي مناسب است، اين ،صالح ذيآن نزد نهاد  رعايت يا مشكوك به عدم

شـود.   رفتـار محسـوب نمـي    آيـين  ايـن  140شـرح بخـش    رازداري بـه  وظيفـه تخطي از 
را  و ادعـاي خـود   نيـت عمـل كنـد    بـا حسـن   بايـد چنين موارد افشا  در رسمي حسابدار

دادن بـه   مناسب بودن يا نبودن آگاهي بايد رسمي حسابداررعايت احتياط اظهار نمايد.  با
 .كند ارزيابي نيزباره مقاصدش را، پيش از افشاي موضوع،  صاحبكار در

 آگـاه شـود كـه    اقـدامي  قصداز اقدامي يا  است ممكن رسمي حسابداراستثنايي،  موارد در .225 -  36
نظر وي، تخلفي به نسبت قطعي از يك قانون يا مقررات است و اين تخلف بتواند زيـاني   به

دهنـدگان، كاركنـان يـا عمـوم مـردم سـبب شـود.         گذاران، اعتبار هنگفت را براي سرمايه
ميـان گذاشـتن يـا نگذاشـتن موضـوع بـا        باره در گيري در از تصميم پس رسمي حسابدار

منظور  به ،صالح ذيدرنگ موضوع نزد نهاد  باره افشاي بي در دبايمديريت يا راهبران بنگاه 
اي اسـتفاده كنـد.    حرفـه  از قضـاوت  ،پيشگيري از پيامدهاي چنين تخلفـي يـا كـاهش آن   

رفتـار، محسـوب    آيـين  ايـن  140 افشايي، تخطي از وظيفـه رازداري طبـق بخـش    چنين
 نخواهد شد.
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 مستندسازي

مشـمول ايـن    آن كه رعايت يا مشكوك به عدم موردارتباط با هر  در بايد رسمي حسابدار .225 -  37
بـر رعايـت الزامـات     كنـد. ايـن مستندسـازي، افـزون     ، موارد زير را مسـتند شود بخش مي

 حسابرسي مورد استفاده، است: مستندسازي طبق استانداردهاي

 .چگونگي برخورد مديريت و حسب مورد، راهبران بنگاه با موضوع 

 نظـر گـرفتن    بـا در  رسـمي  حسابدارگيريهاي  و تصميم ها قضاوتنظر،  اقدامات مورد
 شخص ثالث منطقي و آگاه. ديدگاه

 هـاي   باره مراعات مسـئوليت  در رسمي حسابدارخاطر توسط  چگونگي كسب رضايت
 .225-25 مندرج در بند

هاي مـالي   حسابرسي صورت مسئول رسمي حسابدارمثال،  حسابرسي، براي استانداردهاي .225 -  38
 كند: زير ميموارد  به را ملزم

  جريان حسابرسي   كه در مهميمستندات كافي براي كسب شناخت از موضوعات تهيه
آن اي عمـده مبنـاي    ي حرفـه ها قضاوتعمل آمده و   به هاي گيري نتيجهآيد،  پديد مي

 ها؛ گيري نتيجه

 بـه موضـوعات عمـده بـا مـديريت، راهبـران بنگـاه و          مستندسازي گفتگوهاي مربوط
ــوع و ماهيــت موضــوعات عمــده مــورد بحــث، زمــان گفتگوهــا و   ديگــران، حــاوي ن

 و گفتگوها؛ طرف

 آن، نتـايج گفتگـو بـا      رعايت شناسايي شده يـا مشـكوك بـه     عدم مستندسازي موارد
 مورد، راهبران بنگاه و ساير اشخاص برون سازماني. مديريت و حسب

  هاي مالي از حسابرسي صورت اي غير ارائه ساير خدمات حرفه
 موضوع و برخورد با آن همراه با مديريت و راهبران بنگاهكسب شناخت از 

هـاي   از حسابرسي صـورت  غير به اي كننده يك خدمت حرفه ارائه رسمي حسابدارچنانچه  .225 -  39
، يابـد  آگـاهي  آن رعايـت يـا مشـكوك بـه     عـدم  بـه يـك مـورد    مالي از اطالعات مربـوط 

شناختي از موضوع، شامل نوع و ماهيت فعل و شرايطي كسـب كنـد    بايد رسمي حسابدار
 دهد. است رخ  داده يا ممكن كه فعل، در آن رخ
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 ،را بكـار گيـرد امـا    اي و مهارت خود حرفه رود دانش، قضاوت انتظار مي رسمي حسابداراز  .225 -  40
ارائـه خـدمتي    از نيـازِ  رود قوانين و مقررات را در سطحي بداند كه بيش وي انتظار نمي از

رعايـت اسـت يـا نـه در نهايـت       عـدم  عهده گرفته است. تعيين اينكـه فعلـي،   است كه به
نـوع و   بـه  نگرش با رسمي حسابداراست.  صالح ذي عهده دادگاه يا ساير مقامات قضايي به

طور محرمانه از همكاران مؤسسـه، يـك مؤسسـه     است به ماهيت و اهميت موضوع ممكن
 يا مشاور حقوقي نظرخواهي كند.جامعه حسابداران  اي يا شبكه

رعايـت را شناسـايي يـا گمـان كنـد كـه        عـدم  ، يك مورد رخـداد رسمي حسابدارچنانچه  .225 -  41
صـورت دسترسـي و     اين موضوع را با سـطح مناسـبي از مـديريت و در    بايد دهد  تواند رخ مي

 ميان گذارد. راهبران بنگاه دربا  لزوم،

بـه   از حقـايق و شـرايط مربـوط    رسـمي  حسـابدار سازي درك  چنين گفتگوهايي به روشن .225 -  42
اسـت   گونه گفتگوها همچنين، ممكـن  كند. اين موضوع و پيامدهاي احتمالي آن كمك مي

 .كند جويي موضوع وادار پي به مديريت يا راهبران بنگاه را

 كند. عوامل مربوط تعيين مياي  حرفه  گونه گفتگوها را قضاوت مديريت براي اين مناسبسطح  .225 -  43
 است: نظر شامل موارد زير  مورد
 .نوع و ماهيت و شرايط موضوع 
 .افراد درگير يا بالقوه درگير 
 .احتمال تباني 
 .پيامدهاي احتمالي موضوع 
 جويي موضوع و انجام اقدام الزم. پي توانايي يا ناتواني آن سطح مديريت در 

  مستقل بنگاه حسابرسبا  ميان گذاشتن موضوع در
يك صاحبكار حسابرسي  به از حسابرسي را غير مجاز خدمت، يك رسمي حسابدارچنانچه  .225 -  44

 كند مي اي، ارائه از اجزاي يك صاحبكار حسابرسي مؤسسه شبكه يا يكياي،  مؤسسه شبكه
آن بـه مؤسسـه    بـه  رعايـت يـا مشـكوك    عدم به گزارش كردن يا نكردن مورد نسبت بايد

طبق پروتكل  بايدكردن، گزارش  صورت تصميم به گزارش كند. درگيري  اي تصميم شبكه
هايي، مستقيماً به شريك مسـئول كـار    هاي شبكه يا، در نبود چنين پروتكل و رويه يا رويه

 ود.ـه شـحسابرسي ارائ
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 كند كه: از حسابرسي را به صاحبكاري ارائه مي ، يك خدمت غيررسمي  حسابدارچنانچه  .225 -  45

  اي، يا حسابرسي مؤسسه يا يك مؤسسه شبكهيك صاحبكار   -الف
  .اي از اجزاي يك صاحبكار حسابرسي مؤسسه يا يك مؤسسه شبكه  يكي  -ب 
رعايـت يـا     عـدم  باره گـزارش كـردن يـا نكـردن مـورد       در بايد اي حرفه  باشد، حسابدار نمي

صورت وجود،   ، دراست آن به مؤسسه حسابرسي كه حسابرس مستقل صاحبكار  مشكوك به
  گيري كند. تصميم

 است: شامل موارد زير 225-45 و 225-44 طبق بندهايبر عوامل مرتبط با تماس  .225 -  46

 .خالف قانون يا مقررات بودن يا نبودن تماس 

       وجود داشتن يا نداشتن محدوديت افشاي مقرر توسط نهـاد نـاظر قـانوني يـا دادسـتان
 آن.  رعايت يا مشكوك به  عدم مورد  كننده به رسيدگي

  منظور   بهدر درون بنگاه رعايت احتمالي   عدم جويي كردن يا نكردن پي، انجام كارهدف
 انجام اقدام مناسب.

 بنگاه راهبرانمديريت يا  توسطبنگاه به حسابرس مستقل  موضوع ندادندادن يا  آگاهي. 

 يـا،   صـاحبكار هـاي مـالي    صـورت  لحـاظ حسابرسـي    ميزان اهميت احتمالي موضوع از
، ميزان اهميت احتمـالي موضـوع    از اجزاي گروه  يكيصورت مربوط بودن موضوع به   در
 . مالي گروه  هاي صورت لحاظ حسابرسي  از

رعايت يـا مشـكوك    عدم از موارد حسابرسي كار حال، آگاهي يافتن شريك مسئول هر در .225 -  47
كـار، از موضـوع    شود شريك مسـئول  امر سبب مي هاست. اين گونه تماس آن، هدف اين به

 چگونگي برخورد با آن را طبق مفاد اين بخش، تعيين كند.گردد و ضرورت و  آگاه

 تعيين ضرورت انجام اقدامات بيشتر

عمومي نيـز   اي حفظ منافعـراست ر را درـات بيشتـام اقدامـانجلزوم  دـباي رسمي حسابدار .225 -  48
 دهد. توجه قرار  مورد
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مـوارد زيـر   عـواملي چـون    تعيين ضرورت اقدامات بيشتر و نوع و ماهيت و ميـزان آن بـه   .225 -  49
 بستگي دارد:

 .چارچوب قانوني و مقرراتي 

 صورت لزوم، راهبران بنگاه. در ،و  موقع بودن برخورد مديريت و به مناسب 

 .فوريت موضوع 

 .درگير بودن مديريت يا راهبران بنگاه در موضوع 

 دهندگان، كاركنـان   گذاران، اعتبار احتمال بروز زيان هنگفت براي صاحبكار، سرمايه
 مردم.يا عموم 

 تواند شامل موارد زير باشد: مي رسمي  حسابداراقدام بيشتر  .225 -  50

  ــزام قــانوني يــا مقرراتــي  حتــي صــالح ذيافشــاي موضــوع نــزد يــك نهــاد اگــر ال
 باشد.  نداشته وجود

 قـانون   از ديـد  صـورت مجـاز بـودن    اي در گيري از كـار و قطـع رابطـه حرفـه     كناره
 .مقررات يا

 است: شامل موارد زير ،صالح ذيباره افشا نزد يك نهاد  گيري در عوامل مرتبط در تصميم .225 -  51

 .خالف قانون يا مقررات بودن يا نبودن افشا 

   قـانوني يـا دادسـتان     نـاظر وجود داشتن يا نداشتن محدوديت افشاي مقرر توسط نهـاد
 آن.  رعايت يا مشكوك به  عدم مورد  كننده به رسيدگي

  منظور   بهدر درون بنگاه رعايت احتمالي   عدم جويي كردن يا نكردن ، پيانجام كارهدف
 انجام اقدام مناسب.

رعايـت    عـدم  شرايط موجود، افشاي موارد  نتيجه برسد كه در  اين  به رسمي  حسابدارچنانچه  .225 -  52
 منزلـه تخطـي از    امـر بـه    اقدامي سنجيده است، ايـن  ، صالح ذيآن نزد نهاد   يا مشكوك به

 رسـمي   حسـابدار شـود.   رفتـار محسـوب نمـي     اين آيين 140شرح بخش   رازداري به وظيفه
 (كتبـي يـا شـفاهي)     را نيت عمـل كنـد و ادعـاي خـود      با حسن بايدگونه موارد افشا  اين  در
مناسب بودن يا نبـودن آگـاهي دادن بـه     بايد رسمي  حسابداررعايت احتياط اظهار نمايد.   با

 .ارزيابي كند باره مقاصدش را، پيش از افشاي موضوع،  صاحبكار در
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از اقدامي يا اقدام مورد نظري آگـاه شـود    است ممكن رسمي حسابدار، استثناييموارد  در .225 -  53
نسبت قطعي از يك قانون يا مقررات است و ايـن تخلـف بتوانـد     به نظر وي، تخلفي كه به

دهندگان، كاركنان يا عموم مردم سبب شـود.   گذاران، اعتبار زياني هنگفت را براي سرمايه
ميـان گذاشـتن يـا نگذاشـتن موضـوع بـا        باره در گيري در يماز تصم پس رسمي حسابدار

منظور  به ،صالح ذيدرنگ موضوع نزد نهاد  باره افشاي بي در بايدمديريت يا راهبران بنگاه 
كند. چنين  اي استفاده از قضاوت حرفه ،پيشگيري از پيامدهاي چنين تخلفي يا كاهش آن

 شد.  رفتار محسوب نخواهد اين آيين 140افشايي، تخطي از وظيفه رازداري طبق بخش 

 ،خصـوص  اي يا قـانوني هـر اقـدام بـه     حرفه پيامدهايآگاهي از  منظور به رسمي حسابدار .225 -  54
طـور   است نظرخواهي درون سازماني كند يـا نظـر حقـوقي دريافـت نمايـد يـا بـه        ممكن

 قانوني مشورت كند. صالح ذيمقام  ياجامعه حسابداران  محرمانه با

 مستندسازي 

 بايـد  رسـمي  حسابدارآن،  رعايت شناسايي شده يا مشكوك به عدم ارتباط با هر مورد در .225 -  55
 كند:  موارد زير را مستند

 .موضوع 

 مورد، راهبران بنگاه و ساير اشخاص.  حسب ،و  نتايج گفتگو با مديريت 

 مورد، راهبران بنگاه با موضوع.  حسب، و  چگونگي برخورد مديريت 

 رسمي  حسابدارگيريهاي  و تصميم ها قضاوتنظر،   اقدامات مورد. 

 هـاي   بـاره مراعـات مسـئوليت     در رسمي  حسابدارخاطر توسط   چگونگي كسب رضايت
 .225- 49مندرج در بند 
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  230بخش 
  نظر دوم اظهار

  
  

حسـابداري،  يـك موضـوع   شود دربـاره   مي شاغل خواسته رسمي حسابدارمواردي كه از  در . 230 - 1
بنگاه يا معامالت خاصـي از  استانداردها در يك يا حسابرسي، گزارشگري مالي يا كاربرد اصول 

ممكن اسـت مخـاطرات نـاقض     ،از صاحبكاران وي نيست نظر كند و آن بنگاه  اظهار بنگاه آن
توانـد   مـي اي  اصول بنيادي پديد آيد. براي مثال، خطر نقض اصل صالحيت و مراقبـت حرفـه  

د كه ـنباشان حقايق و مداركي ـبر هم  مبتني ،نظر دوم  ارـد كه اظهـكن بروز يي ها وضعيت  در
اسـاس شـواهد ناكـافي      ه است يـا بـر  ـرار گرفتـآن بنگاه ق فعلي نظر حسابرس  ارـمالك اظه

حقـايق  ط حاكم بر درخواسـت و همـه ديگـر    ـرايـش  ر، بهـخط  هرت ـود. اهميـر شـنظ  اظهار
  گيرد. مي اي قرار حرفه  دسترس و مفروضاتي بستگي دارد كه مبناي قضاوت  در

اهميت  بايدوي  ،شود مينظر دوم  درخواست اظهار شاغل رسمي حسابدارمواردي كه از  در . 230 -2
 ،پـذيرفتني سطحي   ساز الزم را براي رفع يا كاهش آن به را ارزيابي كند و تدابير ايمنخطر   هر

 ساز شامل گرفتن اجازه تماس با حسابرس فعلـي  گونه تدابير ايمن يي از اينها نمونهبكار گيرد. 
و فرستادن مربوط  ده در گزارشـار شـاظه  بر نظر  حاكمي ها محدوديتتشريح آن بنگاه، 

  است. آن بنگاه نظر براي حسابرس فعلي از اظهار اي نسخه

را ندهـد،   خـود اجـازه تمـاس بـا حسـابرس فعلـي       دومكننـده نظـر    اگر بنگـاه درخواسـت   . 230 -3
ارائـه   عـدم  بـه ارائـه يـا    گرفتن همه شـرايط، نسـبت  نظر  دربا  بايد شاغل رسمي حسابدار

  گيري كند. نظر تصميم  اظهار
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  240بخش 
 الزحمه و ساير انواع اجرت حق

اي را  الزحمه حق  هرتواند  اي مي درباره خدمات حرفهگفتگو  هنگام شاغل رسمي  حسابدار . 240- 1
تـر از   پـايين اي  الزحمـه  حق شاغل رسمي  حسابدارداند، پيشنهاد كند. اگر  كه مناسب مي

 اي الزحمـه  حـق وجود اين،   نيست. با خالف آيين رفتار خود  خودي  ديگري اعالم كند، به
آورد. بـراي مثـال، اگـر      تواند خطـر نقـض اصـول بنيـادي را پديـد      شود مي كه اعالم مي

اي،  استانداردهاي فني و حرفهطبق   كار بر  اعالمي چنان پايين باشد كه انجام الزحمه حق
 اي را تواند نقض اصل صـالحيت و مراقبـت حرفـه    شود، خطر منافع شخصي مي  بسيار دشوار

  آورد.  پديد

پيشـنهادي و نـوع خـدمتي    الزحمـه   حـق ميـزان  به عواملي چون خطر  هروجود و اهميت  . 2-240
سـاز الزم   ارزيابي و تدابير ايمن بايدخطر  هربستگي دارد كه الزم است انجام شود. اهميت 

گونـه   يي از ايـن هـا  نمونـه ، بكار گرفتـه شـود.   پذيرفتنيسطحي  براي رفع يا كاهش آن به
  شرح زير است: ساز به ايمن  تدابير
  الزحمه و خـدمات  ، مبناي محاسبه حقويژه  كار و، به جزيياتآگاه ساختن صاحبكار از 

 يا  الزحمه پيشنهادي؛ به حق  مربوط

 كار.  كافي براي انجام  گماردن كاركنان با صالحيت و اختصاص زمان 

بخـش، بسـيار متـداول     اطمينـان از خدمات ي مشروط براي برخي خدمات غير ها الزحمه حق . 240- 3
را   مخاطرات نقض اصـول بنيـادي  برخي شرايط،   تواند در مي ها الزحمه گونه حق اما اين. است

 بينـي  واقع  خطر منافع شخصي را در نقض اصلتواند  مي ي مشروطها الزحمه حقفراهم كند. 
  گونه مخاطرات به عوامل زير بستگي دارد: آورد. وجود و اهميت اين  پديد
  يا كار خدمتو ماهيت نوع. 

 ممكن الزحمه دامنه مبالغ حق. 

 الزحمه. مبناي تعيين حق 

  شدن يا نشدن نتايج كار توسط شخص ثالث مستقل.بررسي 
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سـاز الزم بـراي رفـع يـا كـاهش آن       ارزيـابي و تـدابير ايمـن    بايد خطرهاگونه  اهميت اين . 240- 4
شـرح زيـر    ساز به گونه تدابير ايمن يي از اينها نمونه، بكار گرفته شود. پذيرفتنيسطحي  به

  است:
 ؛كار پيش از شروع الزحمه محاسبه حقمورد مباني   انعقاد قرارداد كتبي با صاحبكار در 

  الزحمـه بـه    و مبناي تعيـين حـق   شاغل رسمي حسابداراعالم كار انجام شده توسط
 نظر؛  كنندگان مورد استفاده

  يا ي كنترل كيفيت؛هاو روش ها سياستاستقرار 

  رسمي ديگر  يك حسابدار توسط شاغل رسمي  حسابداربررسي كار انجام شده توسط. 

 كميسيونارجاع كار و 

پرداخت كميسيون براي گرفتن كار و دريافت كميسيون براي ارجاع كار به ديگري از بابت  . 5-240
 اي، ممنوع است. خدمات حرفه

ممكـن اسـت تمـام يـا بخشـي از مؤسسـه حسابرسـي ديگـري را          شـاغل  رسمي حسابدار . 240- 6
 آن مؤسسه يـا بازمانـدگان   يا صاحبان اساس خريداري كند كه مبالغي را به صاحب اين بر

ارجـاع   الزحمه باال، كميسيون يا حق 240-5 ديدگاه بند از هاگونه پرداخت بپردازد. اين آنان
  شود. محسوب نمي
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  250بخش 
  اي  بازاريابي خدمات حرفه

  

 

آگهـي   هـا  رسـانه  براي بدست آوردن كارهاي جديـد در  شاغل رسمي حسابدار هنگامي كه . 250 - 1
ممكن است خطر نقض اصول  ،شود ميمتوسل  كند يا به ساير شكلهاي بازاريابي منتشر مي

ممكن است به پيـروي  نشريات  تبليغ خدمات، دستاوردها يا ادي پديد آيد. براي مثال،ـبني
  آورد.  پديداي را  حرفه باشد كه نقض اصل رفتار و آداب اي گونه از منافع شخصي به

شـود.   اعتبـاري حرفـه   با بازاريـابي خـدمات خـود، سـبب بـي      نبايد شاغل رسمي حسابدار . 250 -2
  :نبايدو درستكار باشد و  راستگو بايد شاغل رسمي  حسابدار

ي تخصصـي خـود و تجـاربي كـه     هاكنـد، صـالحيت   درباره خدماتي كه عرضه مي  -الف
  .گويي كند بدست آورده است، گزافه

مقايسـه بـا كـار ديگـران بپـردازد يـا         ي اثبـات نشـده كـار خـود در    هابه برتري  -ب 
  دهد.ارزش جلوه   ديگران را كم  كار

وجـود   توجيه از نتايج كار خود به قابل كننده يا غير انتظارات دور از واقع، گمراه  -پ 
قـانوني،   صـالح  ذينهادهـاي   ،هـا  آورد و به داشتن توانايي اعمال نفوذ بـر دادگـاه  

  مالياتي و نهادهاي مشابه يا مقامات رسمي تظاهر كند.

 بر تمجيد  را ارائه كند و اظهارات مبنيكننده يا فريبكارانه   مطالب غير واقعي، گمراه  -ت 
  كند. اثبات، ابراز از خود بدون پشتوانه قابل

ودن شكل و محتـواي تبليغـات يـا    ـب بـورد مناسـم در لـشاغ رسمي دارـحسابه ـچنانچ
  د.ـ، نظرخواهي كنه حسابدارانـجامع از دـبايد ـه باشـترديد داشت بازاريابي خود
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  260بخش 
  هدايا و پذيرايي

اعضـاي خـانواده يـا بسـتگان      ،شـاغل  رسـمي  حسـابدار گاه، صاحبكاري ممكن اسـت بـه    . 260 - 1
نقـض اصـول    تواند خطر چنين پيشنهادي ميبدهد. هديه يا پذيرايي پيشنهاد ، وي نزديك

دليل توجـه بـه منـافع     تواند به پي داشته باشد. براي مثال، پذيرش هديه مي بنيادي را در
شـدن   تهديـد فـاش   ربينـي را پديـد آورد؛ خطـ    خطر نقض اصـل واقـع  ، يا قرابت شخصي

  آورد.  بيني را فراهم  تواند سبب نقض اصل واقع گونه پيشنهادها مي اين

پيشـنهاد،  آن و قصد صاحبكار از وجود و اهميت چنين خطرهايي، به نوع و ماهيت، ارزش  . 260 -2
كه  منطقي و آگاهديد شخص ثالث  بستگي دارد. چنانچه ارزش هديه يا مخارج پذيرايي از

ممكن است به اين  شاغل رسمي حسابدارنظر رسد،  است، ناچيز به مطلعاز كليه اطالعات 
شرايط عادي كسـب و كـار صـورت گرفتـه اسـت و       صاحبكار، درنتيجه برسد كه پيشنهاد 

وي يـا كسـب اطالعـات نـدارد.      صاحبكار، قصد خاصي بـراي تاثيرگـذاري بـر تصـميمات    
كه خطـر نقـض    گيري كند تواند چنين نتيجه مي شاغل رسمي حسابدارچنين مواردي،  در

 فتني است.ارتباط با پذيرفتن هديه يا پذيرايي، در سطحي پذير اصول بنيادي در

سـاز مناسـب را،    خطر را ارزيابي كند و تدابير ايمـن  اهميت هر بايد شاغل رسمي حسابدار . 260 -3
بنـدد. چنانچـه بـا     پـذيرفتني بكـار   يصورت لزوم، براي رفع يـا كـاهش آن بـه سـطح     در

پذيرفتني كاهش داد،  يسطح را رفع كرد يا به خطرهاساز نيز نشود  بكارگيري تدابير ايمن
  گونه پيشنهادها را بپذيرد. اين نبايد شاغل رسمي  حسابدار
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  270بخش 
  ي صاحبكارهانگهداري دارايي

رد ـي صـاحبكار را بپذيـ  هاپول يا ساير دارايي مسئوليت نگهداري نبايد شاغل رسمي  حسابدار . 270 - 1
كـه  هرگونـه مسـئوليت اضـافي     بايـد صـورت    اين  كه قانوناً مجاز به آن باشد؛ كه در  آن  مگر

گذاشته اسـت را   هاگونه دارايي ارتباط با نگهداري اين  شاغل در رسمي  حسابدارعهده   قانون بر
  كند. رعايت

آورد. براي مثـال،   رعايت اصول بنيادي را پديد مي عدم ي صاحبكار، خطرهانگهداري دارايي . 270 -2
اي شـود و ممكـن اسـت     سبب نقض اصل رفتار و آداب حرفهتواند  ميمنافع شخصي  خطر

بينـي را   نقض اصل واقـع  ي صاحبكار، خطرهااز نگهداري دارايي ع شخصي ناشيفخطر منا
ي هـا نقـد يـا سـاير دارايي    كـه امانتـدار وجـوه    شاغل رسمي حسابداررو،  اين آورد. از پديد

  :بايدديگران است 
 ي خود يا مؤسسه، نگهداري كند؛هامزبور را جدا از داراييي هادارايي 

 نظر، استفاده كند؛  تنها براي مقاصد مورد هااز آن دارايي 

 و هرگونه درآمد، سود سـهام يـا ديگـر منـافع      هاهمواره آماده باشد حساب آن دارايي
 و را به اشخاصي پس بدهد كه مجاز به دريافت آن هستند؛  از آن حاصل

  را  هـا گونـه دارايي  ايـن دربـاره  و پاسخگويي به نگهداري  مقررات مربوطهمه قوانين و
 كند. رعايت

 كار و صـاحبكاري   به پذيرش  ي مربوطهاعنوان بخشي از روش  به بايد شاغل رسمي  حسابدار . 270 -3
پـي داشـته باشـد، تحقيقـات الزم را      ي صاحبكار را درهاكه ممكن است نگهداري از دارايي

و مقرراتـي  ي قـانوني  هاعمـل آورد و مسـئوليت   بـه  هادارايي گونه مورد منبع تحصيل اين در
ي هـا  فعاليـت  از هـا قرار دهـد. بـراي مثـال، چنانچـه ايـن دارايي      توجه موردرا  از آن ناشي
آيـد.   شويي، تحصيل شده باشد، خطر نقض اصول بنيادي پديـد مـي   قانوني، چون پول غير
  را رعايت كند. 225مفاد بخش  بايد رسمي  حسابدارگونه موارد،  اين در
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  280بخش 
  همه خدماتدر   -بيني   واقع

  

بينـي را   واقـع  خطـر نقـض اصـل    بايداي  هنگام ارائه خدمات حرفه شاغل رسمي حسابدار . 280 - 1
، مـديران  مـديره  هيأتاثر داشتن منافع در بنگاه صاحبكار يا رابطه با صاحبكار، اعضاي  در

بينـي   نقـض اصـل واقـع    قرار دهد. براي مثال، خطـر  توجه مورد ،يا كاركنان آن اجرايي و
  اثر قرابت خانوادگي يا داشتن رابطه نزديك شخصي يا تجاري پديد آيد. تواند در مي

مسـتقل از صـاحبكار    بايدپردازد  بخش مي كه به ارائه خدمات اطمينان شاغل رسمي  حسابدار . 280 -2
الزمه آن است  شاغل رسمي  حسابدارظاهري استقالل باشد. استقالل رأي و گونه خدمات  اين

 نظـر برسـد    نظر كند و بـه   اظهار ،موجه  نا كه بتواند بدون جانبداري، تضاد منافع و تأثيرپذيري
 رسـمي  حسـابدار كند. رهنمودهاي الزم درباره الزامـات اسـتقالل    نظر مي كه چنين، اظهار

  آيد. مي 291و  290 هايبخش در بخش خدمات اطمينانموارد ارائه  در شاغل

اي، به وضعيت خاص  گونه خدمت حرفه هررد ارائه امو بيني در واقعاصل وجود خطر نقض  . 280 -3
  گيرد. عهده مي به شاغل رسمي  حسابداركار و نوع خدمتي بستگي دارد كه 

سـاز مناسـب را،    خطر را ارزيابي كند و تدابير ايمـن اهميت هر  بايد شاغل رسمي حسابدار . 280 - 4
يي از هـا  نمونـه بكـار بنـدد.    ،پـذيرفتني سطحي صورت لزوم، براي رفع يا كاهش آن به  در
  شرح زير است: ساز به گونه تدابير ايمن اين
 ؛كارگيري از گروه  كناره 

 نظارتي؛ي هااستفاده از روش 

 كننده خطر؛ پايان بخشيدن به روابط مالي يا تجاري ايجاد 

 يا  باالتر مديريت مؤسسه؛ يها ردهباره موضوع با  گفتگو در 

 صاحبكار. بنگاهباره موضوع با راهبران  گفتگو در 

، دهد به سطحي پذيرفتني، كاهشرا  ساز نتواند خطر را رفع كند يا آن چنانچه تدابير ايمن
 .از ادامه آن خودداري كند كار را نپذيرد يا بايد شاغل رسمي  حسابدار
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  290بخش 
  در خدمات حسابرسي و بررسي اجمالي  - استقالل

  

  فهرست مطالب
  

    
  شماره بند  

   

    ساختار اين بخش 
    به استقالل نظري  چارچوب 

   ايو مؤسسات شبكه ها شبكه
   عام ي سهاميها شركت
    ي وابستههابنگاه

    بنگاهراهبران 
    سازي  مستند

    دوره قرارداد
    ادغام و تحصيل

   تخطي از مفاد اين بخش
    به استقالل نظري چارچوب كاربرد

    منافع مالي
    وامها و تضامين
   صاحبكارروابط تجاري با 

   روابط خويشاوندي و شخصي
   حسابرسياشتغال در بنگاه صاحبكار

   حسابرسيمأموريت موقت كاركنان مؤسسه در بنگاه صاحبكار
   استفاده از خدمات شاغالن سابق در بنگاه صاحبكار حسابرسي

    يا مدير اجرايي در بنگاه صاحبكار حسابرسيمديره هيأت عضوعنوان  اشتغال به
    مدت همكاران ارشد مؤسسه (شامل چرخش شركا) با صاحبكار حسابرسي ارتباط بلند
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  فهرست مطالب
  

    
  شماره بند  

   بخش به صاحبكار حسابرسياز خدمات اطمينان خدمات غيرارائه
   ي مديريتهامسئوليت

    خدمات اداري
   ي ماليهاتهيه اسناد و مدارك حسابداري و صورت

   خدمات ارزيابي
   خدمات مالياتي

   حسابرسي داخليخدمات 
   ي فناوري اطالعاتهاسيستمبه خدمات مربوط

   خدمات پشتيباني از صاحبكار در دعاوي حقوقي
   خدمات حقوقي

   خدمات گزينش كاركنان
   خدمات تأمين مالي

    

    الزحمه حق
   الزحمهاندازه نسبي حق

   ي معوقها الزحمه حق
   الزحمه مشروط حق

   

   ارزيابي و جبران خدمات يهاو روش ها سياست
    هدايا و پذيرايي

   دعاوي اقامه شده يا تهديد به اقامه دعوا
   ي حاوي محدوديت در استفاده و توزيعهاگزارش
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  در خدمات حسابرسي و بررسي اجمالي  -استقالل 
  

  ساختار اين بخش
پـردازد كـه    به استقالل در حسابرسي و بررسـي اجمـالي مـي    اين بخش به الزامات مربوط . 290 - 1

ي مـالي  هادربـاره صـورت   ،شاغل رسمي حسابدار ،و در آن باشند ميبخش  خدمات اطمينان
منظـور ارائـه    كند. اين گونه خدمات شامل حسابرسي و بررسي اجمـالي بـه   نظر مي اظهار

  ي مالي يا يك صورت مالي است.  هاگزارش درباره مجموعه كامل صورت

و اسـت  و توزيـع آن  حاوي محـدوديت در اسـتفاده   گزارش حسابرس شرايطي ويژه كه  در . 290 - 2
 اساس  تواند بر الل ميـبه استق  وطـات مربـدن برخي شرايط، الزامـبرآورده شمشروط به 

مـورد حسابرسـي    تعـديل شـود. چنـين تعـديالتي در     290-513 تـا  290 -500بندهاي 
  اساس قوانين و مقررات، جايز نيست. ي مالي برهاصورت

 در اين بخش، اصطالحات: . 290 - 3

 ،“گزارش حسابرس”  و“ صاحبكار حسابرسي”، “حسابرسي كار ” ،“گروه حسابرسي ”، “حسابرسي”  -الف
 كار بررسي اجمـالي ـبررسي اجمالي، صاحب كارروه بررسي اجمالي، ـ، گاجمالي بررسي

  و  گيرد؛ بر مي و گزارش بررسي اجمالي را در
  گيرد مگر خالف آن تصريح شده باشد. بر مي درنيز اي را  ، مؤسسه شبكه“مؤسسه”  -ب

  استقالل نظري چارچوب 
از صـاحبكار حسابرسـي،    بايد اي حسابرسي، مؤسسات و مؤسسات شبكه هاي گروهاعضاي  . 290 - 4

 رفتار آيين  اين  رو، در  اين  راستاي حفظ منافع عمومي است و از  درمستقل باشند كه اين امر، 
  الزامي شده است.

 هـاي  گـروه اعضـاي   اي و مؤسسـات شـبكه   هدف اين بخش، ياري رسانيدن به مؤسسات و . 290 - 5
به اسـتقالل و   توصيف شده در زير براي دستيابي نظري چارچوب بكارگيري در حسابرسي

  .است آن حفظ
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  استقالل شامل: . 290 - 6
  يا استقالل باطني يرأاستقالل   -الف

مبنـاي   وضعيتي ذهني است كه در آن، رأي شخص درباره يك موضوع، منحصراً بر
سازشـي   عوامـل تـأثير پـذيرد يـا    ر يسااي اظهار شود، بدون آن كه از  قضاوت حرفه

بينـي و   ، شخص بتواند با درستكاري عمل كنـد و واقـع  ترتيب گيرد تا بدين صورت
 اي را بكار گيرد. ترديد حرفه

  

  استقالل ظاهري يا استقالل از منظر ديگران   -ب 
و  صـالح  ذي شـخص ثالـث   هراهميتي است كه  ابط باويا رشرايط پرهيز از هرگونه 

 شـرايط مطلعي كه از كليه اطالعات مربوط، آگاه است به اين نتيجـه برسـد كـه آن    
اي مؤسسه يا عضـوي   بيني يا ترديد حرفه ، ممكن است بر درستكاري، واقعروابط يا

  از اعضاي گروه حسابرسي خدشه وارد كند.

  را در همه موارد زير بكار گيرد: استقالل نظري چارچوب بايد رسمي  حسابدار . 290 - 7
  به استقالل؛  شناسايي خطرهاي مربوط  -الف
  و  خطرهاي شناسايي شده؛اهميت ارزيابي   -ب 
صورت لزوم، بـراي رفـع خطرهـا يـا كـاهش آنهـا        ساز، در بكارگيري تدابير ايمن  -پ 

  سطحي پذيرفتني. به
  

سـاز بـراي رفـع يـا      رسد كه تـدابير ايمـن   به اين نتيجه مي رسمي حسابدارمواردي كه  در
شـرايط   بايدتواند آنها را بكار گيرد  كاهش خطرها به سطحي پذيرفتني وجود ندارد يا نمي

فسـخ  را  قـرارداد حسابرسي را نپذيرد يا  كند يا كاربرطرف كننده خطرها را  ايجاد روابطيا 
  نمايد.

  اي استفاده كند. از قضاوت حرفه ،نظري چارچوبدر بكارگيري اين  بايد رسمي  حسابدار

در تشخيص خطرهـاي مربـوط بـه    تواند  ، ميها وضعيتي گوناگون، يا تركيب ها وضعيت . 290 - 8
گونه خطرها و تعيين  وجود آورنده اين  ي بهها وضعيتتك   بيان تكاستقالل، مؤثر باشد. 

 ،رفتـار   ايـن آيـين   رو،  ايـن   پـذير نيسـت. از   يك از آنهـا، امكـان    اقدام الزم براي رفع هر
آورد كه مؤسسات و اعضاي گروههاي حسابرسي را به شناسايي،  چارچوبي را به وجود مي

، نظـري   وبـچارچ كند. زم ميـالل ملـه استقـوط بـاي مربـا خطرهـورد بـارزيابي و برخ
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اين   رساند. در مي  ياري ارـرفت  نـات اين آييـدر رعايت الزام، رسمي شاغل حسابداران  به
ه استقالل ـود كه خطرهايي را متوجـش ان ميـي گوناگوني بيها وضعيتنظري،   چارچوب

روشني،   دارد كه به  تصور مجاز بودن وضعيتي باز  را از رسمي  حسابدارتواند  كند و مي مي
  ممنوع نشده است.

كند.  را بيان مي اللـاستق ريـنظ وبـچارچ ردـكارببه بعد چگونگي  290 -100اي ـبنده . 290 - 9
راي اسـتقالل  ـه خطرهايي را بـد كـكن رح نميـطط و روابطي را مـه شرايـا، همـدهـبن اين
  وجود آورد. ممكن است بهآورد يا  مي  وجود به

خصـوص در    مؤسسه براي پذيرش صاحبكار يا ادامه همكاري با آن يا عضويت يـك فـرد بـه    . 290 - 10
چنانچـه  اسـتقالل را شناسـايي و ارزيـابي كنـد.      مربـوط بـه  خطرهاي  بايدگروه حسابرسي 

درباره پذيرش يك صاحبكار يا عضـويت   ،گيري پذيرفتني نباشد و تصميم سطحيخطرها در 
تـدابير   فـراهم بـودن يـا نبـودن     بايدخصوص در گروه حسابرسي باشد، مؤسسه   يك فرد به

ــه   ايمــن ــا كــاهش آن ب ــراي رفــع خطرهــا ي پــذيرفتني را مشــخص كنــد.  ســطحيســاز ب
اثـربخش بـودن    بايـد درباره ادامه همكاري با يك صاحبكار باشد، مؤسسه  ،گيري تصميم  اگر

پذيرفتني، يـا نيـاز بـه تـدابير      سطحيساز موجود براي رفع يا كاهش خطرها به  تدابير ايمن
ل اجـراي  طـو   . هنگامي كـه در كند ارزيابي ساز ديگر يا قطع همكاري با آن صاحبكار را ايمن
 بايـد يابـد   دسـت مـي  مربوط به استقالل ، مؤسسه به اطالعات جديدي درباره يك خطر كار

  ارزيابي كند. ،نظري  چارچوب اساس  برآن خطر را اهميت 

رو،  ايـن  شـود. از  سر اين بخش مطـرح مـي   تا در سراهميت خطرهاي مربوط به استقالل،  . 290 - 11
  قرار گيرند. توجه  مورد هر دو، ،كيفي ي وعوامل كم بايدخطر  اهميت هر ارزيابي در

مؤسسـه بـراي انجـام اقـدامات      كاركنـان اين بخش، در بيشتر موارد، بـه تجـويز مسـئوليت     . 290 - 12
 مؤسسه، مسئوليت كيسازمان زيرا، بسته به اندازه، ساختار و  ؛پردازد به استقالل نمي  مربوط
، كيفيـت   كنتـرل اسـتانداردهاي  اسـاس    تواند متفاوت باشد. مؤسسه مكلـف اسـت بـر    مي افراد

طراحي شده براي تـأمين اطمينـان معقـول از حفـظ اسـتقالل طبـق        يها هيروو  ها سياست
 نيــز حسابرســي اســتانداردهايايــن،   بــر  را برقــرار كنــد. افــزونآيــين رفتــار  ايــن الزامــات
كـار،    بـه   رعايـت الزامـات اسـتقالل مربـوط     ارزيـابي ميـزان   كار را بـه   مسئول  مدير  /شريك
  كرده است.  موظف
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  عام ي سهاميها شركت 
 هـا  بنگـاه برخـي   عمـومي را در حاوي بندهاي بيشتري است كه ميزان منـافع   290بخش  . 290 - 13

  از:  عام عبارتند  ي سهاميها شركتدهد. براي مقاصد اين بخش،  نشان مي
 عـام    عنـوان شـركت سـهامي     ارت بهـون تجـه قانـق اصالحيـه طبـك ييها شركت همه

  پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار.ي ها شركتاند شامل  ثبت شده
 است (چون، نهادهـاي    شدها منافع عمومي تعريف ب بنگاهعنوان   در قوانين و مقررات به

  عمومي غير دولتي).
  با معيارهاي استقالل در حسابرسـي   بايدطبق الزامات قانوني يا مقرراتي، حسابرسي آن

مقام   هرتواند توسط  گونه الزامات مي ي پذيرفته شده در بورس، انجام شود. اينها شركت
  رسماً اعالم شود.، قانوني صالح ذي

از  ي ديگر يا برخيها شركتشود منظور كردن  مؤسسات توصيه ميو حسابداران رسمي به  . 290 - 14
دليل داشتن تعداد زياد سـهامدار يـا    را به عام يسهامي ها شركتعنوان  به ها شركتانواع 
بـاره شـامل مـوارد     ايـن  قـرار دهنـد. عوامـل مـؤثر در     توجه موردذينفعان،  گستردهطيف 

  است: زير
     نفعـان،   نوع و ماهيت كسب و كار، مانند امانتداري داراييهـا بـراي تعـداد زيـادي ذي

اي  ونـه ي بازنشسـتگي، نم ها صندوقي بيمه و ها شركت، ها بانكمؤسسات مالي چون 
 دست است؛  اين از

 و  اندازه؛ 

 .تعداد كاركنان 

  وابستهو فرعي  يها شركت 
اي بـه صـاحبكار حسابرسـي     اشـاره  گونـه هري پذيرفته شده در بـورس،  ها شركتمورد  در . 290 - 15

خالف آن تصـريح   گيرد (مگر بر مي را نيز در وابسته آني فرعي و ها شركت، اين بخش در
اي به صاحبكار حسابرسـي   اشاره گونههرحسابرسي،  صاحبكارانمورد ساير  شده باشد). در

گيـرد كـه صـاحبكار،     بـر مـي   وابسـته را در ي فرعي و ها شركت دسته از در اين بخش، آن
دارد. چنانچـه گـروه   مالحظـه   يا نفوذ قابـل  آنها كنترل مستقيم بر طور مستقيم يا غير به

بـاور باشـد كـه     اين يا بر اي آگاه وابستهشركت فرعي و  حسابرسي از وجود روابط و شرايط
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 حسابرسـي  به صاحبكار حسابرسي، مربوط اسـت، گـروه   ديدگاه استقالل مؤسسه نسبت از
نظـر بگيـرد و    را درشركت  استقالل، آن خطرهاي مربوط بهبراي شناسايي و ارزيابي  بايد

  ساز مناسب را بكار بندد. تدابير ايمن

  بنگاهراهبران 
باره روابـط    صاحبكار حسابرسي درراهبران مؤسسه و  برقراري ارتباط منظم و مرتب بين . 290 - 16

طـور منطقـي بـر اسـتقالل مؤسسـه        توانـد بـه   مؤسسه مي دگاهيدو ديگر مسايلي كه از 
استانداردهاي حسابرسي مـرتبط، قـوانين يـا     ،رفتار  آيين اينگذارد، حتي اگر توسط   اثر

انجـام    بنگاه را بـه راهبران شود. چنين ارتباطاتي،  مقررات الزامي نشده باشد، توصيه مي
  سازد: موارد زير قادر مي

خطرهـاي مربـوط بـه    زمينه شناسايي و ارزيابي  در مؤسسه يها قضاوتتوجه به   -الف
  استقالل؛

بـراي رفـع مخـاطرات يـا كـاهش آنهـا بـه        سـاز   ناسب تدابير ايمنتتوجه به   -ب 
  و  سطحي پذيرفتني؛

  انجام اقدامات مناسب.  -پ 
  

  است.ياري رسان  ،موارد خطرهاي قرابت و تهديد در ژهيو بهچنين رويكردي 
توجـه بـه نـوع و     با بايدالزامات اين بخش رعايت  درمؤسسه هنگام تماس با راهبران بنگاه 

) مناسبي را در ساختار راهبـري بنگـاه بـراي    افراد(يا  فرداهميت موضوع و شرايط موجود، 
مثال،  گيرد، براي راهبران بنگاه تماس مي تماس تعيين كند. چنانچه مؤسسه با زيرمجموعه

ضـرورت داشـتن يـا نداشـتن تمـاس بـا همـه         بايـد  ، مؤسسهكميته حسابرسي يا يك فرد
  اي تعيين كند كه آنان از آگاهي كافي برخوردار شوند. گونه بهنيز راهبران را 

  سازيمستند 
گيـري وي دربـاره    را بـراي نتيجـه   رسـمي  حسابداري ها قضاوت ، شواهدي ازسازي مستند . 290 - 17

خـود، عامـل    خـودي  نبـود مسـتندات، بـه   گرچـه  كنـد.   رعايت الزامات استقالل فراهم مي
قرار داده يا  توجه موردارتباط با استقالل  دراي را  كه مؤسسه، مسأله ويژه كننده اين تعيين

را دربـاره   گيريهـاي خـود   نتيجـه  بايـد  رسمي حسابداراما  ، باشد مستقل است يا خير نمي
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 كنـد.   مسـتند  ،خـود  گيريهاي رعايت الزامات استقالل و محتواي هرگونه بحث پشتيبان نتيجه
  رو:  اين از

سـاز بـراي رفـع يـا كـاهش مخـاطرات بـه سـطحي          موارد نياز به تدابير ايمن در  -الف
ساز موجود  نوع و ماهيت مخاطرات و تدابير ايمن بايد رسمي حسابدارپذيرفتني، 

  و ؛كنديا مورد استفاده براي كاهش آنها به سطحي پذيرفتني را مستند 
 تحليل  و  مستلزم تجزيه ،خطر  مورد يك  در ساز ايمن تدابيرلزوم  تعيينمواردي كه   در  -ب 

 بـودن  دليـل پـذيرفتني   رسد كه به به اين نتيجه مي رسمي حسابدارزياد است و 
 خطـر   نوع و ماهيت بايد رسمي  حسابدار ،ساز نيازي نيست به تدابير ايمن ،خطر آن

  .گيري خود را مستند كند و منطق نتيجه

  دوره قرارداد
طـول دوره   هـم در  كـار و  طـول اجـراي   هـم در  ،به صاحبكار حسابرسـي  استقالل نسبت . 290 - 18

شود كه گروه حسابرسـي، شـروع    كار از زماني آغاز مي هرمالي، الزم است. دوره  صورتهاي
پـذيرد كـه گـزارش حسـابرس      زماني پايان مـي ، كار هركند. دوره  به اجراي حسابرسي مي

شونده، زمان پايان كار، زمان اعالم خاتمه قرارداد توسـط   مورد كار تكرار شود. در صادر مي
  ديرتر است، خواهد بود.كه  كدام هرگزارش نهايي،  صدوراز طرفين يا زمان   يكي

عنوان صـاحبكار حسابرسـي    از آن به مالي يا پس صورتهايطول دوره  چنانچه بنگاهي در . 290 - 19
 بايده ـد، مؤسسـنظر كن مالي اظهار اره آن صورتهايـدرب دـباي هـود و مؤسسـه شـپذيرفت

  از موارد زير را مشخص كند:  احتمال خطر نقض استقالل ناشي
 مـالي  طول دوره صورتهاي درحسابرسي وجود رابطه مالي يا تجاري با صاحبكار   -الف

  يا  حسابرسي؛ كار  از پذيرش  ، اما پيشاز آن يا پس
  ت.ـده اسـه شـصاحبكار حسابرسي ارائآن اين به از   اي كه پيش هـات حرفـخدم  -ب 

  ادغام و تحصيل
وابسـته يـك صـاحبكار    شـركت فرعـي يـا    ، اثر ادغام يا تحصـيل  برشركتي  مواردي كه در . 290 - 20

 را  شـركت  پيشين و جاري بـا آن و منافع روابط آن دسته از  بايدمؤسسه شود،  ميحسابرسي 
تواند بر استقالل مؤسسـه   ساز موجود مي توجه به تدابير ايمن كه باشناسايي و ارزيابي كند 

  گذارد.  ، اثريا تحصيلتاريخ مؤثر ادغام   از  كار حسابرسي پس  رو، توانايي ادامه  اين و از
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مغـاير بـا ايـن     منـافع جـاري  اقدامات الزم بـراي قطـع هرگونـه روابـط يـا       بايدمؤسسه  . 290 - 21
يـا   روابـط گونه  اينعمل آورد. اما چنانچه   تاريخ مؤثر ادغام يا تحصيل به  رفتار را از  آيين

اي منطقـي قطـع شـود،     گونـه   تاريخ مـؤثر ادغـام يـا تحصـيل بـه       نتواند از منافع جاري
كه را بخشي   از خدمات اطمينان  نتواند خدمات غيرآن شركت  مواردي كه  مثال در  براي

خطـر   بايـد  طريق مناسب ديگري دريافت كند، مؤسسـه   ازدهد،  مي  آن ارائه  به مؤسسه
را ارزيابي كند. هرچه خطر، بزرگتر باشد، احتمـال آن  منافع يا  روابطگونه  به اين مربوط

عنـوان حسـابرس، خـدمات خـود را       مخـدوش شـود و نتوانـد بـه     مؤسسـه بيني  واقع كه
  خطر به عواملي چون موارد زير بستگي دارد: اهميتود. ـش بيشتر مي ،دـده  هـارائ
  ؛منافعروابط يا  اهميتنوع و ماهيت و 

  و  )؛وابستهبنگاه  بودن اصلي(براي مثال، فرعي يا آن شركت   رابطه اهميتو  ماهيتنوع و 

  منافعمدت زمان الزم براي قطع منطقي روابط يا. 

تـاريخ مـؤثر ادغـام يـا تحصـيل و       از منافعقطع روابط يا  عدم منطقيداليل  بايد مؤسسه
 كتبـي   طـور   اصلي و جامعه حسابداران بهمخاطرات را با راهبران بنگاه  اهميتارزيابي خود از 

  ميان گذارد. در

ادامـه دهـد،   خـود   عنوان حسابرس به كار بخواهند كه به مؤسسهچنانچه راهبران بنگاه از  . 290 - 22
  كار خود ادامه دهد:  بهتواند  ميصورت برآورده شدن همه شرايط زير  تنها در مؤسسه
تـاريخ   مـاه از  در كوتاهترين زمان ممكن و حداكثر ظـرف شـش   ،منافعروابط يا   -الف

  شد؛ دادغام يا تحصيل، قطع خواه
راي خـدمت  ـر اجـاث  كه درفردي  را دارد، شامل منافعيه چنين روابط يا ـكفردي   -ب 

منافع مغاير با اين آيـين رفتـار   بخش داراي چنان رابطه يا  خدمات اطمينان از  غير
  و  حسابرسي نباشد؛  گروه حسابرسي يا مسئول كنترل كيفيت آن كار  عضواست،   شده

ماه پـس از   يكاز جامعه حسابداران براي كنترل كيفيت كار حسابرسي، حداكثر   -پ 
  صورت كتبي درخواست شود. صدور گزارش حسابرس، به

تاريخ مؤثر ادغام يا تحصيل،  از كار حسابرسي را پيش ممكن است بخش بزرگي از مؤسسه . 290 - 23
هـاي حسابرسـي را در يـك مـدت زمـان كوتـاه،        باشد و بتواند باقيمانـده روش  داده انجام

براي تكميـل حسابرسـي    مؤسسهاز  اصليصورت درخواست راهبران بنگاه  كند. در تكميل
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 تواند مي  صورتي  تنها در مؤسسه، باال 290- 20 شناسايي شده در بند منافعوجود روابط يا   با
  را بپذيرد كه همه شرايط زير را برآورده كند: آن

ميان گذاشتن  و در منافعاز آن روابط يا  ده ناشيـاد شـخطر ايجاهميت ارزيابي   -الف
  ؛اصلي با راهبران بنگاهنتايج ارزيابي خود 

  و باال؛ 290-22 جزءهاي ب و پ بندالزامات رعايت   -ب 
  از صدور گزارش حسابرس. پسدرنگ  بي ،صاحبكار -قطع رابطه حسابرس  -پ 

  و 290-22 پيشـين و جـاري اشـاره شـده در بنـدهاي      منافعموارد برخورد با روابط يا  در . 290 - 24
 اهميـت  بايـد  ، موسسههمه الزامات مقرروجود امكان برآورده شدن  باال، حتي با 23-290

بينـي   اي باشد كـه واقـع   را تعيين كند و اگر به اندازه منافعاز آن روابط يا  مخاطرات ناشي
  گيري نمايد. حسابرسي كناره كار از بايد كند دار مي مؤسسه را خدشه

تـاريخ  كه تـا   290-23 و 290-21 نظر بندهاي مورد منافعروابط يا  بايد رسمي حسابدار . 290 - 25
 قطع آنهـا، اقـدامات قابـل انجـام در     عدم د و داليلـشون ام يا تحصيل قطع نميـر ادغـمؤث

كـه   ايـن توجيـه  و و جامعه حسابداران با راهبران بنگاه مكاتبه  از گذار، نتايج حاصل دوره
 مؤسسـه بينـي   شـوند كـه واقـع    پيشين و جاري سبب مخـاطراتي نمـي  منافع چرا روابط يا 

 كند.  مستندبندي و  جمعرا   دار شود خدشه

  تخطي از مفاد اين بخش
از حفـظ   معقـول هاي طراحي شده براي حصول اطمينـاني   و رويه ها سياستبه رغم وجود  . 290 - 26

تخطـي   دهـد. پيامـد يـك    توانـد رخ  اين بخش مي هر مادهاستقالل در مؤسسه، تخطي از 
 تواند ضرورت فسخ قرارداد حسابرسي باشد. مي

منافع يا  بايدداده است  رسد كه يك مورد تخطي رخ مينتيجه  اين هنگامي كه مؤسسه به . 290 - 27
بـا   ه سبب تخطي شـده اسـت و  ـد كـروابطي را قطع كند، به تعليق درآورد يا برطرف نماي

 پيامدهاي تخطي برخورد كند.

هرگونـه الـزام قـانوني يـا      بايـد ، مؤسسـه  شود ميهنگامي كه يك مورد تخطي، شناسايي  . 290 - 28
آن الزامـات را   بايـد صـورت وجـود    دهـد و در  ا مورد توجه قرارمقرراتي مرتبط با تخطي ر

، ه حسـابداران ـجامعـ  هـتخطي را ب يا نكردن ردنـزارش كـگ دـبايه ـد. مؤسسـت كنـرعاي
 .دهد  مورد توجه قرار ناظر مربوط قانوني يا مقام صالح ذي  نهاد
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و  هـا  سياسـت طبـق   بـر  بايـد شود، مؤسسـه   ورد تخطي، شناسايي ميـه يك مـهنگامي ك . 290 - 29
هاي  و رويه ها سياستبه شريك مسئول كار، مسئولين درنگ  بي، موضوع را خود هاي هـروي

اطالع دهـد  افرادي  صورت اقتضا، شبكه و و، در يا هيأت مديره مؤسسه به استقالل مربوط
 بايـد  عمـل آورنـد. مؤسسـه    دام مناسبي را بهـاق بايدالل ـات استقـاط با الزامـارتب كه در
 ،صدور گـزارش حسـابرس  آن در بيني مؤسسه و توانايي  واقع بررا تخطي و آثار آن  اهميت

 عواملي چون موارد زير بستگي خواهد داشت: تخطي به  ارزيابي كند. اهميت

 نوع و ماهيت و طول دوره تخطي؛ 

  مقايسه با كار حسابرسي جاري؛  پيشين در هاي تخطيتعداد و نوع و ماهيت 

 ع يا رابطـه  ـي از منافـابرسـحس  از اعضاي گروه  ن يكيـداشتـي داشتن يا نـآگاه
 تخطي؛ه آورند  پديد

 الزامـات   بايدحسابرسي يا فرد ديگري است كه   از اعضاي گروه  كه باني تخطي، يكي اين
 ؛استقالل را رعايت كند

 گـروه   حسابرسي، نقش آن فرد در  از اعضاي گروه  صورت ارتباط تخطي با يكي  در  
 ؛حسابرسي

  اي ناشي باشد، هرگونه اثر آن بـر اسـناد و مـدارك     تخطي از ارائه يك خدمت حرفهاگر
 و  ؛مؤسسه هاي مالي مورد رسيدگي حسابداري يا مبالغ مندرج در صورت

 ا مخالفت، تهديد يا ديگر مخـاطرات  ـت يـشخصي، حماي  اي منافعـزان خطرهـمي
 تخطي.  از  ناشي

اسـت   حسابرسي ضرورت يابد يا ممكـن  است فسخ قرارداد بسته به اهميت تخطي، ممكن . 290 - 30
بخـش بـا پيامـدهاي تخطـي      اي رضـايت  گونـه  باشد كه به امكان انجام اقدامي وجود داشته

شـرايط   امكان انجام چنـين اقـدامي و مناسـب بـودن آن را در     بايدشود. مؤسسه  برخورد
 اي حرفـه  از قضـاوت  بايـد گيري براي اين تشخيص  كند. مؤسسه در تصميم موجود تعيين

شـخص ثالـث منطقـي و آگـاه بـا       نظر بگيرد كه آيا يـك  كند و اين موضوع را در استفاده
نظر و همـه حقـايق و شـرايط خـاص موجـود و       گرفتن اهميت تخطي، اقدام مورد نظر در
بينـي مؤسسـه،    رسـد كـه واقـع    نتيجـه مـي   ايـن  ، احتماالً بـه رسمي حسابداردسترس  در

  گزارش حسابرس صادر كند. دتوان ميرو، مؤسسه ن  اين شود و از دار مي خدشه
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 آيد: هايي از اقدامات احتمالي مؤسسه در زير مي نمونه . 290 - 31

 حسابرسي؛  مربوط از گروه فرد بركنار كردن 

 كـار    ر پذيرفته كار حسابرسي يـا اجـراي دوبـاره آن   ـر آن بخش تأثيـبررسي بيشت
 استفاده از كاركناني متفاوت؛  با دو حالت  در هر ميزان الزم،  به

اي  گونـه  نـد اقـدامي انجـام دهـد كـه بـه      اتو نتيجه برسد كه نمـي   اين  چنانچه مؤسسه به . 290 - 32
درنـگ موضـوع را    بـي  بايـد بخش با پيامـدهاي تخطـي برخـورد شـود، مؤسسـه       رضايت

 بـر طبـق  آگاهي راهبران بنگاه برساند و اقدامات الزم براي فسخ قرارداد حسابرسي را   به
عمل آورد. اگر قـانون يـا     به فسخ قرارداد حسابرسي به  الزامات قانوني يا مقرراتي مربوط

همـه الزامـات گزارشـگري و افشـا را      بايـد مقررات، فسخ را ممنوع كرده باشد، مؤسسـه  
 رعايت كند.

اي  گونـه  توانـد اقـدامي انجـام دهـد كـه بـه       نتيجه برسد كـه مـي    اين  چنانچه مؤسسه به . 290 - 33
 مـورد تخطـي و اقـدام    بايـد بخش با پيامدهاي تخطـي برخـورد شـود، مؤسسـه      رضايت

درنـگ   بـي  بايـد ميان گذارد. مؤسسـه    ران بنگاه درـا راهبـرا ب  نظر  ده يا موردـش  امـانج
 است:  مطرح شود شامل موارد زير بايدموضوعاتي كه  .را بكند  كار  اين

 دوره آن؛ و طول اهميت تخطي، شامل نوع و ماهيت 

 چگونگي رخداد تخطي و شناسايي آن؛ 

 اي  گونـه  چرا اين اقدامات بـه  مؤسسه كهنظر و منطق   يا موردشده   اقدامات انجام
 تواند گزارش حسـابرس را  كند و اينكه مي بخش با پيامدهاي تخطي برخورد مي رضايت

 صادر نمايد؛

 اي،  حرفـه   اسـتفاده از قضـاوت    بينـي مؤسسـه بـا    باره اينكه واقـع   گيري در نتيجه
 و  گيري؛ مخدوش نشده است و منطق آن نتيجه

 نظر مؤسسه براي كـاهش يـا پرهيـز از خطـر رخـداد        شده يا مورد  اقدامات انجام
 هاي ديگر.   تخطي
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طـور كتبـي بـا      بـه  بـاال را  290  - 33 همه موضوعات مورد بحث طبق بنـد  بايدمؤسسه  . 290 - 34
نظر   شده يا مورد  به اقدامات انجام  ميان گذارد و موافقت آنان را نسبت  راهبران بنگاه در

حـاوي   بايـد بخش با پيامدهاي تخطي، كسـب كنـد. ايـن گـزارش      براي برخورد رضايت
هاي مؤسسه باشد كه اطميناني معقـول از حفـظ اسـتقالل     و رويه ها سياستتوصيفي از 
نظر مؤسسه براي كاهش يـا    شده يا مورد  دهد و همچنين، هرگونه اقدام انجام بدست مي

را بيان دارد. اگر راهبران بنگاه موافق اين نباشند  هاي ديگر ز از خطر رخداد تخطيـپرهي
تخطـي برخـورد كنـد،     اي رضايت بخش با پيامدهاي گونه تواند به نظر مي  كه اقدام مورد

يـا   صورت نداشتن منع قـانوني   اقدامات الزم براي فسخ قرارداد حسابرسي را، در بايدمؤسسه 
عمل آورد.   به فسخ قرارداد حسابرسي به  مقرراتي، طبق الزامات قانوني يا مقرراتي مربوط

همه الزامات گزارشـگري و   بايدباشد، مؤسسه   اگر قانون يا مقررات، فسخ را ممنوع كرده
 افشا را رعايت كند.

 بايـد داده باشد، مؤسسه   چنانچه تخطي، پيش از صدور گزارش حسابرس سال پيش رخ . 290 - 35
در ارائه گزارش حسابرس  آنبيني مؤسسه و توانايي  اثر آن را بر واقع اهميت آن تخطي و

بيني مؤسسـه   هرگونه اثر تخطي بر واقع بايدجاري، ارزيابي كند. مؤسسه همچنين   دوره
گيـري آن   پـس   و امكـان بـاز    ارتباط با گزارشهاي حسابرس صـادر شـده در گذشـته،     در

 دهد.  بنگاه را مورد بررسي قرارميان گذاشتن موضوع با راهبران   و در  گزارشها،

و همه موضوعات مطرح  عمدهگيريهاي  شده، تصميم  تخطي، اقدامات انجام بايدمؤسسه  . 290 - 36
مربوط يا مقـام نـاظر عاليـه را     صالح ذي، نهاد جامعه حسابداران شده با راهبران بنگاه و

ن دهـد، موضـوعاتي چـو    مواردي كه مؤسسه، كار حسابرسي را ادامه مي  كند. در  مستند
مخـدوش نشـده    كـه مؤسسه  اي حرفه  بيني با استفاده از قضاوت گيري درباره واقع نتيجه

بخـش بـا پيامـدهاي آن     اي رضـايت  گونـه  شده به  است و منطق اينكه چرا اقدامات انجام
 بايـد تواند گزارش حسابرس را صادر كند نيـز   تخطي برخورد كرده است كه مؤسسه مي

  مستند شود.
  

  
 




