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  پيشگفتار

اي از دانـش بشـري، فـراهم سـاختن امكـان       عنـوان رشـته    ن نقشهاي حسابداري بهـاز مهمتري  يكي
هاي عمومي و خصوصي به اشخاص ذيحـق، ذينفـع و    پاسخگويي مديران و مباشران سازمانها و بنگاه

 قالب گزارشهاي مختلف مالي مؤسسات گونـاگون   و در اي حرفهنقش توسط حسابداران   ذيعالقه است. اين
 اتكـا   و  اعتمـاد   صورتي نتايج كارشان قابل  دهند در ميشود. حسابداراني كه چنين خدماتي را ارائه  مي  ايفا

چـون درسـتكاري،    هاي اخالقي بر دانش، مهارت، تجربه و آموزش مستمر از فضيلت  بود كه عالوه  خواهد
اي   را با رعايت آيين رفتار پذيرفته شـده   اي خود بيني و صداقت برخوردار باشند و خدمات حرفه واقع
  د.ـام دهنـانج

 است.  گرفته  قرارنظر   باز در ادبيات حسابداري مورد بحث و اظهار  اي حسابداران از دير حرفه چگونگي رفتار
اي  هـاي حرفـه   رش تشكلـا پيدايش و گستـراي آن بـاج به خصوص الزام ار و بهـن رفتـتدوين آيي اما

مواردي نيز مراجـع دولتـي يـا عمـومي آيـين رفتـار        وده است. درـان قرين بـپهنه جه داري درـحساب
 را  اي هـهـاي حرفـ   ده توسط تشكلـه شـار تهيـن رفتـرده يا آييـرر كـن و مقـتدوي را اي حسابداران حرفه

اي حسـابداران بـه عمـوم مـردم      مورد خدمات حرفـه  خصوص در امر، به اند. اين د يا تصويب كردهـتأيي
  شركتهاي سهامي عام نمود دارد.مالي   قالب حسابرسي صورتهاي در

نشر  - حسابداران را المللي ون بينـاي فدراسي هـار حرفـن رفتـدد آييـم مصطفي علياد استاد ـي دهـزن
اي،  باره اخالق و رفتار حرفه از افزودن توضيحاتي كلي در اند كه پس پارسي برگردانيده به -2006 سال

 بر  ور، نظام حسابداري در ايران، نكاتي از مقررات حاكمـاحكام رفتاري مقرر در قوانين و مقررات كش
اي  اي از احكـام آيـين رفتـار حرفـه     مالي در اتحادية اروپا و پاره حسابرسي الزامي (يا قانوني) صورتهاي

 اي اخـالق و آيـين رفتـار حسـابداران حرفـه     عنـوان   ه، باـه و پيشرفتـاي با سابق هـرفـع حـبرخي از جوام
  توسط سازمان حسابرسي چاپ و منتشر شد. 1389فروردين  در

عهـده دارد و   اجراي وظايفي كـه طبـق اساسـنامه قـانوني خـود بـه       حسابداران رسمي ايران درجامعه 
منظور ارتقاي اعتماد عمومي به حرفه حسابداري و بهبود رفتار حسابداران رسمي، نشـريه حاضـر را    به
 )2012  سال  (نشر اي براي حسابداران هـار حرفـاستانـداردهاي رفتالمللي تدوين  هيأت بينوب ـمتن مص  از
 1393و در سـال   المللي حسابداران از انگليسي بـه پارسـي برگردانيـد    با اجازه رسمي فدراسيون بين و

  رد.ـك منتشر

  



 

 

اي بـراي   تـدوين اسـتانداردهاي رفتـار حرفـه     المللـي  بـين  أتيـ هكـه   اي با نگرش به تغييرات گسترده
اي پديـد آورده اسـت،    رفتـار حرفـه   آيين ) در1395تا  1392( 2016تا  2013در سالهاي  حسابداران

اي  رفتـار حرفـه اسـاس آييـن را بر خود 13 شد تا نشريه شماره بر آنجامعه حسابداران رسمي ايران 
االجـرا از تـاريخ    ي حسـابداران همـراه بـا مصـوبات الزم    المللـ  ) فدراسيون بين1395( 2016ر سال ـنش
  است. ) بازنگري كند كه نشريه حاضر حاصل آن1396 رـتي 24( 2017ه ـژوئي  15

ـ كتاب ه در نگارش آن از ـكاست اب سليماني ـل كار آقاي عباس اربـه، حاصـاين نشري  ارـاخالق و آيين رفت
 مظفري  ثابت  جم و احمد  ان محمدـايـده آقـاي ارزنـا و پيشنهادهـرهـنظو  اي هـرفـداران حـحساب

 آرايي بندي و صفحه د. صفحهـان ر بردهـبهره واف )1393ال ـس رـنش مشيرفاطمي خانم شيرين سركار و (
ار ـز امكان انتشـمركز آموزش و تحقيقات نيداده و همكاران  امـدستمزد انج فاطمه نوشتار را خانم اين
  د.ـان فراهم كرده را آن

 اي، پژوهشگران و استادان برخوردار شويم تا بتوانيم هـدر پايان اميدواريم از راهنماييهاي همكاران حرف
 ايران را با نگرش به فرهنگ، قوانين و مقـررات ايـران تـدوين و    براي حسابداراناي  هـحرف ارـرفت آيين

  منتشر كنيم.
  

  

  اي و تحقيقات حسابداري و حسابرسي حرفهمركز آموزش   
  ران رسمي ايراناجامعه حسابد  



 

 

  مقدمه
 

ـ  يراـب يا هـحرف ارـرفت ياستانداردها نـيدوـت يالملل نيب أتيه ـ ، دارانـحساب اي  رفتـار حرفـه   نـآيي
گيتـي، تـدوين و    سـر  تا رـاي در س هـداران حرفـحساب استفـادهراي ـرا ب اي هـداران حرفـراي حسابـب

  كند. مي منتشر

تـر از اسـتانداردهاي    يا مؤسسه نبايد از استانداردهايي پايين حسابداران يالملل نيب ونيفدراس  عضو
دليـل منـع     اي بـه  پيروي كند. اما، چنانچه عضـوي يـا مؤسسـه    يا هـحرف رفتار نييآمقرر در اين 

را   آن يهابخشساير بايد  را رعايت كند يا حرفه رفتار نييآاز اين  ييهابخشقانوني يا مقرراتي نبايد 
  نمايد.  رعايت

باشـد.   داشته يا حرفه رفتار نييآبا اين  ييهاتفاوتالزامات و رهنمودهاي برخي از قلمروها ممكن است 
 را  تـر  آگاه باشند و الزامات و رهنمودهاي سـخت  هاتفاوتاز اين بايد  اين قلمروهادر اي  حسابداران حرفه

  د.ـكه قانون يا مقررات، آنان را منع كرده باش مگر آن ،كنند رعايت
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  اي االجرا توسط همه حسابداران حرفه احكام الزم  - “الف”
  100بخش 

 بنياديكليات و اصول 

 

اسـت.   1ه حسابداري، پذيرش مسئوليت حفظ منافع عمـومي ـحرفاز ويژگيهاي بارز   يكي . 100  -  1
 ه رضايتمندي صاحبكار يا كارفرمايشـا بـاي، تنه هـدار حرفـابـت حسـرو، مسئولي  اين  از

اين   به ايدـب ع عموميـافـظ منـاي حفـراست  اي در هـرفـدار حـود. حسابـش ر نميـمنحص
اي را از رعايـت   كند. چنانچه قوانين يا مقررات، حسابدار حرفه اي عمل  حرفه  رفتار  آيين

 ايـن   ايشـه بخر ـسايد ـباي اي هـدار حرفـدارد، حساب اي باز هـرفتار حرف بخشي از اين آيين
 اي را رعايت كند. رفتار حرفه  آيين

را   اي حرفه اصول بنيادي اخالق“ الف قسمت”است.  قسمتبر سه   اي مشتمل رفتار حرفه  آيين . 100  -  2
كند كه حسـابداران   الزم را تعيين مي نظري  چارچوباي، تبيين و  هـدار حرفـبراي حساب

 موارد زير بكار گيرند:  دربايد  اي حرفه

  مؤثر در نقض اصول بنيادي؛ 2شناسايي خطرهاي  -الف
 و  ارزيابي اهميت خطرهاي شناسايي شده؛  -ب 

لـزوم، بـراي برطـرف كـردن يـا كـاهش       مـوارد   ، در3سـاز  بكارگيري تـدابير ايمـن    -پ 
آينـد كـه    سـاز در مـواردي بكـار مـي     . تدابير ايمنپذيرفتني سطحي به خطرها آن

رسد كـه خطرهـا در سـطحي نيسـتند كـه       ه ميـاين نتيج به اي هـدار حرفـحساب
نظر گـرفتن همـه حقـايق و شـرايط خـاص       شخص ثالث منطقي و آگاه با در يك

اين نتيجه برسد كه رعايت  به ممكن است ،اي هدسترس حسابدار حرف موجود و در
  دار نشده است. اصول بنيادي، خدشه

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

 

1. Public interest 

بكار رفته اسـت كـه معمـوالً      Threatالمللي حسابداران براي بيان اين موضوع، واژه  اي فدراسيون بين در آيين رفتار حرفه  .2
بيـان شـده كـه     Intimidationاز عوامل نقض اصـول بنيـادي بـا واژه     كه يكي شود. اما نظر به اين تهديد برگردانده مي به

  هم دارد، از اين واژه استفاده شد. خطر و مخاطره رامعناي  Threatتهديد است و از طرفي  مراد
3.  Safeguards  ساز برگردانده شد. رسد، اما به لحاظ امانت در ترجمه، اين اصطالح به ايمن نظر مي  . اگرچه واژه بازدارنده رساتر به  



  اي االجرا توسط همه حسابداران حرفه احكام الزم -  “الف ”

 2

كننـد.   برخي شـرايط، توصـيف مـي     را در نظري  چارچوبكاربرد “ پ”و “ ب” قسمتهاي . 100  -  3
 آيـد.  مي قسمتهادر اين  ،ول بنياديـاصمناسب براي رعايت ساز  ر ايمنـيي از تدابيها نمونه
برابـر خطرهـا     ساز در كنند كه تدابير ايمن را توصيف مي شرايطيهمچنين،  قسمتها  اين

پرهيـز شـود.    بايـد  شرايط يـا رابطـه ايجـاد كننـده خطرهـا       نتيجه، از  در و  وجود ندارد
 “پ  قســمت  ” اســت واي شــاغل در حرفــه  مربــوط بــه حســابداران حرفــه“ ب  قســمت  ”

اي شاغل  ست. حسابداران حرفههاسازمانها/  بنگاهاي شاغل در  به حسابداران حرفه  مربوط
 شرايط خاص، سودمند بيابند.  را در“ پ  قسمت  ”حرفه نيز ممكن است مواردي از   در

يـا مؤسسـه   اي  معنـاي الـزام حسـابدار حرفـه     اي بـه  رفتـار حرفـه   در اين آيين“ بايد”واژه  . 100  -  4
اي،  رفتار حرفـه  مفادي است كه اين واژه در آن بكار رفته است. رعايت اين آيينرعايت  به

 تصريح شده باشد.اي  حرفه رفتار در اين آيينالزامي است مگر خالف آن 

  اصول بنيادي
 زير پيروي كند: 1از اصول بنيادي بايد اي حسابدار حرفه . 100  - 5

خود، صادق و  تجارياي و  روابط حرفههمه در  بايد اي حسابدار حرفه - 2درستكاري  -الف
  باشد. صريح

اجازه دهد كه جانبداري، تضاد منـافع يـا نفـوذ     بايدن اي حسابدار حرفه - 3بيني واقع  -ب 
  او تأثير بگذارد.يا كار اي  بر قضاوت حرفه ،ديگرانبيجاي 

اي  دانـش و مهـارت حرفـه    بايـد  اي حسـابدار حرفـه   -4اي صالحيت و مراقبت حرفه  -پ 
و قـوانين و مقـررات،   در حرفه جديد  يهاكيتكنو  هاروشزمينه تحوالت،  را در خود

دهد كه صاحبكار يا كارفرماي وي اطمينان يابد از خدمات  اـسطحي ارتق به همواره
اي خود را  خدمات حرفه بايد اي شود. حسابدار حرفه اي كارآمدي برخوردار مي حرفه

  اي مرتبط، انجام دهد. و حرفه اساس استانداردهاي فني و بربا شايستگي 

 

1. Fundamental Principles 

2. Integrity  
3. Objectivity 

4. Professional Competence and Due Care  
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 اي يـا  جريان ارائه خدمات حرفه  اطالعاتي را كه در بايد اي حسابدار حرفه -  1رازداري  -ت 
و بدون مجوز صريح صاحبكار يـا   ه تلقي كند؛ـآورد، محرمان روابط تجاري بدست مي

 ،اي حرفهيا  قانوني تكليفحق يا  بنا بركه   آن  ، مگرنكندرا افشا  اطالعاتيكارفرما چنين 
 هـات محرمانـاطالعاين اي نبايد از  هـدار حرفـافشاي آن اطالعات باشد. حساب  به ملزم
  كند.استفاده جهت منافع شخصي يا منافع اشخاص ثالث،  در

قوانين و مقررات را رعايت نمايـد و  بايد  اي حسابدار حرفه - 2اي رفتار و آداب حرفه  -ث 
  كند. مياعتبار  كه حرفه را بي داز انجام اعمالي بپرهيز

بـا تفصـيل بيشـتر مـورد بحـث       150تا  110 بخشهايادي در ـول بنيـن اصـك از ايـي هر
 رد.ـگي مي  رارـق

  نظري  چارچوببر  رويكرد مبتني
 كنند ممكـن اسـت مخـاطرات    اي در آن كار مي يي كه حسابداران حرفههاشرايط و وضعيت . 100  - 6

يي كه چنين مخاطراتي هاايجاد كند. بيان همه وضعيتاصول بنيادي براي رعايت را  خاصي
پـذير   از آنهـا، امكـان  يـك   هـر در آن وجود دارد و مشخص كردن اقدام مناسب براي رفـع  

كند كـه   مخاطرات متفاوتي را ايجاد  تواند كار مياين، تفاوت ماهيت و نوع  بر نيست. افزون
چـارچوبي   ،اي رفتار حرفه رو، آيين ناي ساز خاص براي رفع آنهاست. از نيازمند تدابير ايمن

اي را به شناسايي، ارزيـابي و برخـورد بـا خطرهـاي      آورد كه حسابدار حرفه وجود مي به را
به حسـابداران   3نظري چارچوب بر كند. رويكرد مبتني مؤثر در نقض اصول بنيادي ملزم مي

اي و ايفاي مسئوليت حفظ منافع عمومي،  رفتار حرفه اي در رعايت الزامات اين آيين حرفه
ي گوناگوني از شرايط پديد آورنده خطرهاي نقض اصول ها نمونههمچنين، رساند.  ياري مي

طور صـريح منـع    تواند در مواردي كه يك وضعيت خاص به كند و مي بنيادي را مطرح مي
 دارد. ز بودن آن، بازبر مجا   گيري مبني نتيجه اي را از نشده است، حسابدار حرفه

كنـد و   مـي بـا مخـاطراتي برخـورد    اصول بنيادي در رعايت اي  در مواردي كه حسابدار حرفه . 100  -  7
 نيسـتند  پـذيرفتني  سطحيرسد كه آن مخاطرات، در  اين نتيجه مي  به اساس ارزيابي آنها  بر
را بـراي  از مناسب و قابليت بكارگيري آنها ـس ر ايمنـن تدابيـن يا نداشتـوجود داشتد ـباي

اي بـراي   د. حسـابدار حرفـه  ـ، مشخص كنپذيرفتنيسطحي   به مخاطرات يا كاهش آنها  رفع

 

1. Confidentiality 
2. Professional Behavior 
3. Conceptual Framework Approach 
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نظر بگيـرد كـه     اي خود استفاده نمايد و اين موضوع را در از قضاوت حرفه بايد تشخيص  اين
نظر گرفتن همه حقايق و شـرايط خـاص موجـود و      منطقي و آگاه با درثالث شخص   آيا يك

 سـاز،  ايمن تدابير بكارگيريرسد كه با  اين نتيجه مي  به احتماالًاي،  حرفه حسابداردسترس   در
كـه رعايـت اصـول    اي  گونه  بهيابد  كاهش مي پذيرفتني يسطح  به ياشود  ميمخاطرات، رفع 
 دار نشود. بنيادي، خدشه

طور منطقـي    يا بهت ـاسا روابطي آگاه ـي هااي از وضعيت هـدار حرفـه حسابـدر مواردي ك . 100  -  8
آثـار   بايـد  تواند خطر نقض اصول بنيـادي را ايجـاد كنـد    كه مي باشدرود آگاه  انتظار مي

 كند. يرعايت اصول بنيادي، ارزياب  عدم را برمخاطرات   آن

عوامـل   بايد اديـول بنيـبر نقض اص رـخط هروه ـر بالقـتأثي ارزيابياي در  هـدار حرفـحساب . 100  - 9
نظري چارچوبدر بكارگيري اي  نظر بگيرد. گاه، حسابدار حرفه در مانكيفي را توأ و يكم 

سـاز يـا    دليل عمده بودن خطـر يـا نبـود تـدابير ايمـن      شود كه، به يي روبرو ميهابا وضعيت
 ، كـاهش پـذيرفتني سطحي   به تواند رفع يا ر، مخاطرات نميـغيرقابل بكارگيري آن تدابي

از انجـام يـا ادامـه آن     بايـد  در حرفـه  اي شـاغل  شرايط، حسابدار حرفـه  اين شود. در داده
 اي حرفـه   گيري كند و حسـابدار  از كار، كنارهصورت لزوم،   در، خودداري يا خصوص  به خدمت

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

صـورت    اي بايـد در  حاوي رهنمودهايي است كه حسابدار حرفـه  291و  290هاي  بخش . 100  -  10
 ار، بكار بندد. چنانچهـرفت به استقالل مندرج در اين آيين  شناسايي نقضي از مواد مربوط

رفتار را شناسايي كنـد بايـد مـورد      مورد نقضي از ساير مواد اين آيين ،اي حسابدار حرفه
اي  ارزيابي كند. حسابدار حرفـه ، رعايت اصول بنيادي  نقض و اثر آن را بر توانايي خود در

دتر، هرگونه اقدام ممكن را براي برخورد مناسـب بـا پيامـدهاي آن نقـض،     هرچه زو بايد
،  گزارش كردن يا نكردن مورد نقض، مـثالً   مورد  اي بايد در عمل آورد. حسابدار حرفه  به
اي متبـوع،   تحت تأثير آن نقـض قـرار گيرنـد، انجمـن حرفـه     است   ممكنكساني كه  به

 ري كند.گي ربط، تصميم گذار يا مقام ناظر ذي مقررات

 ،هاكند كه در آن وضـعيت  ي غير عادي برخورد مييهااي با وضعيت در مواردي كه حسابدار حرفه . 100  -  11
 اي نامتعارف يا خـالف منـافع عمـومي    اي به نتيجه رفتار حرفه  رعايت الزامات خاص اين آيين

اي خود يا نهاد ذيصالح  اي با انجمن حرفه حسابدار حرفه شود گردد، توصيه مي ميمنجر 
 قانوني مربوط، مشورت كند.
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  تدابير ايمن سازخطرها و 

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

وضـعيت يـا    كند. يـك  دار مي نظر رسد كه خدشه دار يا چنين به اي، خدشه حسابدار حرفه
از  تواند بر رعايت بـيش  از يك مخاطره را ايجاد كند و يك مخاطره مي تواند بيش رابطه مي

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

1خطر منافع شخصي  -الف
 اي نامناسـب  گونه بتواند به يرماليغكه منافع مالي يا   خطر اين -   

  اي تأثير بگذارد. بر قضاوت يا رفتار حسابدار حرفه
اي، ارزيابي دوبـاره و   كه حسابدار حرفه  خطر اين -  2نظر  در تجديد خودبينيخطر   -ب  

 را  قضـاوت يـا  ، خـدمت  آن كار ،يا قضاوتي كه پيشتر ، خدمتنظر در نتايج كار  تجديد
اي همان مؤسسه يا همكار سازماني وي انجـام داده اسـت و    خودش، همكار حرفه

آن   اش بـر  جـاري كـار يـا خـدمت    اي دربـاره   اساس آن، براي ارائه نظـر حرفـه    بر
  .ندهداي مناسب انجام  گونه  كند را به مي  اتكا

 يا كارفرمـايش، صاحبكار از اي  كه حسابدار حرفه  خطر اين -  3خطر حمايت يا مخالفت  -پ  
  دار كند. بيني وي را خدشه  كه واقعاي طرفداري نمايد  گونه به

مدت يـا نزديـك    دليل رابطه دراز اي به كه حسابدار حرفه خطر اين - 4خطر قرابت  -ت  
حفظ منافع آنان يـا پـذيرش كارشـان تمايـل زيـادي       به با صاحبكار يا كارفرمايش،

  داشته باشد.
دليل فشارهاي واقعي ديگران   اي به هـدار حرفـكه حساب  اينخطر  -  5دـخطر تهدي  - ث  

اي، از اقـدام   بـر حسـابدار حرفـه   بجـا   نـا ترس از فشارهاي متصـور، شـامل نفـوذ     يا
  داشته شود. بينانه باز واقع

پديـد آمـدن ايـن مخـاطرات را      گياي چگـون  رفتار حرفـه  اين آيين“ پ”و “ ب”قسمتهاي 
اي شـاغل در   حرفـه  اناي شـاغل در حرفـه و حسـابدار    حرفـه  انحسـابدار بـراي  ترتيب  به

اي شاغل در حرفه نيز ممكن اسـت مـواردي    كند. حسابدار حرفه تشريح مي ،سازمان /بنگاه
  شرايطي خاص، سودمند بيابد. را در“ پ”  قسمتاز 

 

1. Self- interest threat 
2. Self- review threat 
3. Advocacy threat 
4. Familiarity threat 
5. Intimidation threat 
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يـا  كنـد  د مخـاطرات را رفـع   ـتوان ميه ـك ودـش يمه ـاتي گفتـه اقدامـاز بـس ر ايمنـدابيـت . 100  - 13
 د:ـشون زير تقسيم ميكلي دسته  ر به دوـ. اين تدابيدـسطحي پذيرفتني، كاهش ده به

 ،قـوانين و مقـررات كشـور   اي يا  ضوابط مراجع حرفهسازي كه در  تدابير ايمن - الف
  و  شود؛ تدوين و مقرر مي

  شود. تدابيري كه در محيط كار اتخاذ مي -ب 

اي  وري يا تدوين ضوابط مراجع حرفهـمقررات كشن و ـكه با وضع قواني يساز ايمن رـتدابي . 100  - 14
 ر است:ـد شامل موارد زيـآين مي  پديد

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

 1اي مستمر الزامات آموزش حرفه. 

  و ديگر اشخاص حقوقي. 2هاشركتمقررات مربوط به راهبري 

 اي. استانداردهاي حرفه 

 يا انضباطي.اي  نظارت حرفه يهاروش 

  ات يـا ديگـر اطالعـات تهيـه شـده توسـط       ـ، مكاتبها ، اظهارنامهاـهگزارشبررسي
 با پشتوانه قانوني. اي توسط مرجعي مستقل و هـحرف  حسابدار

ساز متناسب بـا محـيط كـار     اي، تدابير ايمن رفتار حرفه  اين آيين “پ”و “ ب”  قسمتهاي . 100  -  15
را  ســازمان  بنگــاه/اي شــاغل در  اي شــاغل در حرفــه و حســابدار حرفــه حســابدار حرفــه

  د.ـده مي  رارـبحث ق  وردـم

تواند احتمال شناسايي و پيشگيري از رفتارهاي خالف اخـالق را   ساز مي از تدابير ايمن  برخي . 100  - 16
توانـد توسـط حرفـه حسـابداري، قـانون،       كـه مـي  سازي  ايمنير تدابگونه  اينافزايش دهد. 

 كننده (كارفرما) پديد آيد شامل موارد زير است: مقررات يا سازمان استخدام

 سازمانها  بنگاهها/كارآمد و معرفي شده براي بررسي شكايات در  هايسيستم استقرار ،
كارفرمايـان و عامـه   اي كـه همكـاران،    گونه  اي يا نهاد ذيصالح قانوني به مرجع حرفه

اي را اعالم و از آنان  اخالقي حسابداران حرفه  اي يا غير حرفه  مردم بتوانند اعمال غير
 شكايت كنند.

 .تعريف صريح و روشن وظيفه گزارش موارد نقض الزامات اخالقي 

 

1. Continuing professional development 
2. Corporate governance 
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  منافع تضاد
 1بـا تضـاد منـافع    ،اي است در انجـام دادن يـك فعاليـت حرفـه      اي ممكن حسابدار حرفه . 100  -  17

شود و ممكن است خطر نقـض ديگـر    بيني مي شود. تضاد منافع سبب نقض واقع  رو به  رو
 آيد:  موارد زير پديد  تواند در گونه خطرها مي آورد. اين  اصول بنيادي را پديد

 به يك موضوع خاص را براي  اي مربوط اي يك فعاليت حرفه هنگامي كه حسابدار حرفه
 آن موضوع تضاد منافع دارند؛ يا به  تدهد كه نسب نفع يا بيشتر انجام مي دو ذي

 به يك موضوع خـاص و منـافع طرفـي كـه      اي نسبت حرفه هنگامي كه منافع حسابدار
 ،دهـد  آن موضوع را برايش انجـام مـي   به اي مربوط اي يك فعاليت حرفه حسابدار حرفه

 تضاد است. در

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

  ي اخالقيها فصل تناقض و  حل
 بـه  اي ممكن است با تناقضي در بكـارگيري اصـول بنيـادي روبـرو و ملـزم      حسابدار حرفه . 100  - 19

 شود. آن  فصل  و حل

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

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

كـار   راه  هـر باال و سنجيدن پيامـدهاي  مرتبط نظر گرفتن عوامل   اي با در حسابدار حرفه
اي  كار مناسب را تعيين كند. چنانچه اين مسأله حل نشد، حسابدار حرفـه  راه بايد ممكن

و از آنـان  كنـد  تواند با اشخاص مسئولي در مؤسسه يا سازمان كارفرمـايش مشـورت    مي
  كمك بخواهد. ،براي حل آن

 

1. Conflict of interest 
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درون يـك سـازمان مربـوط     به يا سازمان بنگاه/يك  به در مواردي كه نقض اصول اخالقي . 100  - 21
يـا   مـديره  هيأتمشورت با راهبران بنگاه را، چون ضرورت  بايد اي حسابدار حرفهشود،  مي

 دهد. قرار توجه  موردكميته حسابرسي، 

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

اي ممكن است دريافـت   ، حسابدار حرفهنتواند حل و فصل شودچنانچه يك تناقض عمده،  . 100  -  23
قرار دهد. چنانچه  توجه مورداي مربوط يا مشاورين حقوقي را  نظر مشورتي از مرجع حرفه

اسـاس   اي مربوط يـا بـر   موضوع را بدون ذكر نام و نشان با مرجع حرفه ،اي حسابدار حرفه
تواند بـدون نقـض اصـل رازداري،     مطرح كند معموالً مي ،ا مشاور حقوقيرازداري حقوقي ب

 راهنمايي دريافت نمايد. 

همه تـدابير مـرتبط و    استفاده از ض اصول اخالقي بابه نق در مواردي كه يك مسأله منجر . 100  -  24
خـود را  باشـد،   داشـته ن منع قانونيچنانچه اي بايد،  نشود، حسابدار حرفهفصل   و  حل ،ممكن

دربـاره   بايـد  اقتضـاي موقعيـت و وضـعيت    به بنااي،  كند. حسابدار حرفه آن مسأله مبرا از
رسيدگي، يا استعفا از خدمت در مؤسسه گيري كامل از كار مورد  ، كنارهكار  گروهخروج از 

 گيري كند. يا سازمان كارفرما، تصميم

  با راهبران بنگاه تماس
رفتـار   مؤسسه هنگام تماس با راهبران بنگاه برطبق مفـاد ايـن آيـين    يااي  حرفه حسابدار . 100  -  25

مناسبي را در سـاختار راهبـري    فردتوجه به نوع و اهميت موضوع و شرايط موجود،  با بايد
اي يا مؤسسه با زير مجموعه راهبـران   تعيين كند. چنانچه حسابدار حرفه سبراي تما نگاهب

مثال، كميته حسابرسـي يـا يـك فـرد بايـد ضـرورت داشـتن         گيرد، براي بنگاه تماس مي
اي تعيـين كنـد كـه آنـان از آگـاهي كـافي        گونـه  نداشتن تماس با همه راهبـران را بـه   يا

 برخوردار شوند.
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مثال، بنگاه كوچكي كـه   ه راهبران بنگاه در مديريت آن سهيمند، برايموارد، هم برخي در . 100  - 26
ديگري نقش راهبـري در آن را نـدارد.    فردكند و هيچ  تنها مالك آن، بنگاه را مديريت مي

ميـان   هـاي مـديريتي در   بـا مسـئوليت   فـرد نظر با  گونه موارد، اگر موضوعات مورد اين در
عهـده دارد، ديگـر لزومـي نيسـت كـه       نيـز بـه   هاي راهبري شود كه مسئوليت مي گذارده

شـود.   رساني هاي راهبريش اطالع دليل مسئوليت بهفرد  همان به موضوعات مربوط دوباره
فرد مطمئن شود كه تماس با موضوع اي يا مؤسسه بايد در هر حالت از اين  حسابدار حرفه

اين صورت،  غير كه دركند  رساني مي اطالع فردياندازه كافي به  به مسئوليت مديريتي با
 شد. رساني مي قالب مسئوليت راهبريش اطالع در ويبا 
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  110بخش 
  درستكاري

  

اي  روابط حرفـه همه در  صراحتو صداقت  به اي را همه حسابداران حرفه ،اصل درستكاري . 110  - 1
ديگر الزامات ضـمني اصـل    ازراستگويي نيز عمل و  كند. انصاف در ملزم ميخود  تجاريو 

 است. درستكاري

 يو ديگـر اطالعـات   هـا  ، اعالميـه هـا  ، اظهارنامـه هاگزارش اباي نبايد آگاهانه  حسابدار حرفه . 110  -  2
 داند آنها: ارتباط داشته باشد كه مي

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

   

چنـين اطالعـاتي    شود كه بـا  اه ميـوع آگـاي از اين موض هـدار حرفـه حسابـمواردي ك در
  انجام دهد. ،شدن از آن براي مبرارا است بايد اقدامات الزم   شده درگير

 شـده   تعديلرا نقض نكرده است كه گزارش  110  - 2صورتي موارد بند   اي در حسابدار حرفه . 110  -  3
  كند. درباره آن ارائه 
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  120بخش 
  واقع بيني

  

 يـا   ، تضـاد منـافع و  1اي را به پرهيز از جانبـداري  همه حسابداران حرفه ،بيني  اصل واقع . 120  - 1
  كند. اي يا تجاري ملزم مي ي حرفههاديگران در قضاوت 2نابجاي  نفوذ

 دار كنـد.  بيني وي را خدشه  تواند واقع گيرد كه مي شرايطي قرار مي  اي گاه در حسابدار حرفه . 120  -  2
ارائه اي بايد از  طور كامل تعريف و توصيف شود. حسابدار حرفه  تواند به اين شرايط نمي

قضـاوت    ديگـران را بـر  نابجـاي  بپرهيزد كه امكان جانبداري و نفـوذ  فعاليت يا خدمتي 
  آورد. وي فراهم مي  اي حرفه

  

 

1. Bias 
2. Undue influence 
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  130بخش 
  اي  صالحيت و مراقبت حرفه

  

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

  و  ؛شوند مياي كارآمدي برخوردار  وي از خدمات حرفه يانيا كارفرما
اسـاس   اي بـر  خـدمات حرفـه  هـا يـا    فعاليـت جهـت انجـام دادن    كوشش در  -ب 

  اي مرتبط. استانداردهاي فني و حرفه

اي در  فاده درست و بجا از دانش و مهـارت حرفـه  اي كارآمد مستلزم است 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 

اي و  ي فنـي، حرفـه  هااي مسـتلزم آگـاهي مسـتمر و درك پيشـرفت     حفظ صالحيت حرفـه  . 130 -  3
سـازد تـا    را قـادر مـي  اي  اي مسـتمر، حسـابدار حرفـه    آموزش حرفـه  تجاري مرتبط است.

اي  گونـه  اي و بـه  حرفـه  محيطـي وظـايف خـود در   توانمنديهاي الزم را براي انجـام دادن  
  كسب و حفظ كند.كارآمد، 

اي شــامل مواظبــت الزم، دقــت كــافي و  كوشــش در انجــام دادن درســت خــدمات حرفــه . 130 - 4
  گيرد. عهده مي اي به است كه حسابدار حرفهبموقع وظايفي كامل و دادن   انجام

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

 كننـدگان از  رد مقتضي، صاحبكاران، كارفرمايان و ديگر اسـتفاده امو  اي بايد در حسابدار حرفه . 130 - 6
 خـدمات هـا يـا    فعاليـت گونـه   ي ذاتي ايـن هااي را از محدوديت حرفه خدماتها يا  فعاليت

  د.ـكن  آگاه
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  140بخش 
  رازداري

  

  كند: پرهيز از موارد زير ملزم مي به اي را همه حسابداران حرفه ،اصل رازداري . 140 - 1
 ،اي و تجـاري  نتيجـه روابـط حرفـه    بدست آمـده در  همحرمانافشاي اطالعات   -الف

افشـاي آن،  اي بـراي   مجوز صريح يا وجود حق يا تكليف قانوني يا حرفه بدون
  و خارج از مؤسسه يا سازمان كارفرما؛ در

اي و تجـاري   نتيجه روابط حرفـه  از اطالعات محرمانه بدست آمده دراستفاده   -ب 
  جهت منافع شخصي يا منافع اشخاص ثالث. در

 اي ، حفظ كند. حسابدار حرفهاجتماعي يها طيمحاي بايد رازداري را حتي در  حسابدار حرفه . 140 -  2
اعضاي خانواده يا بستگان نزديك يا  نزدعمد اطالعات  بايد مراقب امكان افشاي غير ژهيو به

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

اختيــار وي   در احتمــاليكــه صــاحبكار يــا كارفرمــاي اي بايــد اطالعــاتي را  حســابدار حرفــه . 140 -  3
  د.ـه تلقي و حفظ كنـمحرماند، ـده مي رارـق

را در درون مؤسسـه يـا سـازمان كارفرمـا،      بودن اطالعـات اي بايد محرمانه  حسابدار حرفه . 140 - 4
  د.ـكن  حفظ

اي بايـد بـا اتخـاذ تـدابير الزم، از رعايـت اصـل رازداري توسـط همكـاران          حسابدار حرفـه  . 140 - 5
  د.ـكار، اطمينان ياب  نظر و اشخاص مورد مشورت در انجام  تحت

اي با صاحبكار  حرفه پايان رابطه كاري حسابداراز  ضرورت رعايت اصل رازداري، حتي پس . 140 -  6
دهـد يـا    مـي  كارفرمـا  رييـ تغاي،  مواردي كه حسابدار حرفه يابد. در يا كارفرما نيز ادامه مي

نبايـد  تواند از تجارب پيشين خود استفاده كند؛ امـا   بندد، مي تازه قرارداد مي يصاحبكار با
خـود بدسـت آورده يـا    اي و تجـاري   روابـط حرفـه  جريان   اي را كه در اطالعات محرمانه

  فاش كند.مورد استفاده قرار دهد يا آن را است،   كرده  دريافت
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آزاد  عنوان يك اصل بنيـادي در خـدمت منـافع عمـومي اسـت؛ زيـرا، جريـان        رازداري به . 140 -  7
اي  اي به حسـابدار حرفـه   حسابدار حرفه كارفرماياي يا  اطالعات را از صاحبكار حسابدار حرفه

افشـاي    بـه  شـرايط زيـر، مجـاز يـا ملـزم       اي در حسابدار حرفـه كند. در هر حالت،  تسهيل مي
  باشد يا ممكن است افشاي چنين اطالعاتي، مناسبت داشته باشد: اطالعات محرمانه مي

نيـز اجـازه    كارفرمـا و صـاحبكار يـا    باشـد  كردهافشاي اطالعات را قانون مجاز   -الف
  را بدهد؛  افشاي آن

  موارد زير:  جمله در از است،افشاي اطالعات، الزام قانوني   -ب 
  يا  تهيه مدارك يا ساير شواهد مورد نياز در دعاوي حقوقي؛  )1(
  و  ي مشاهده شده از قوانين؛هامورد تخطي  مراجع ذيصالح عمومي در  به اعالم  )2(

  چنانچه منع قانوني نداشته باشد: ،رـموارد زي  دراي اطالعات ـاي افش هـار حرفـه يا اختيـوظيف  -پ 
  ؛مربوط اي اساس الزامات مرجع حرفه در اجراي كنترل كيفيت بر  )1(
  اي مربوط يا مقام ذيصالح قانوني؛ يا تحقيقات مرجع حرفه هاپرسشپاسخ به در   )2(
  يا  اي در دعاوي حقوقي؛ اي حسابدار حرفه حفظ منافع حرفهدر   )3(
  الزامات اخالقي.اي، شامل  حرفهرعايت استانداردهاي فني و در   )4(

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

 اي بدهد، چنانچه صاحبكار يا كارفرما، اجازه افشاي اطالعاتي را به حسابدار حرفه 
جملـه اشـخاص     ي درگيـر، از هـا بر منافع طرف را اطالعات چه لطماتيافشاي آن 
 .كند مي نفع، وارد ثالث ذي

 اثبـات رسـيده اسـت؟     ، گـردآوري شـده و بـه   امكـان حـد   آيا همه اطالعات مربوط، در
ــر مــواردي كــه نتيجــه در ــاقصمبنــاي حقــايق اثبــات نشــده و اطالعــات   گيــري، ب  ن

، دربـاره  خـود  اي اسـاس قضـاوت حرفـه    د بـر اي بايـ  گرفته باشد، حسابدار حرفه صورت
 گيري كند. نكردن آن اطالعات و نوع افشا، تصميم كردن يا  افشا

  مخاطبو شخص يا اشخاص و تماس ارتباط  برقراريچگونگي. 

 اشخاصي محق براي دريافت آن اطالعات مخاطبانه ـه همـك  ن از اينـاطمينان يافت ،
 باشند. مي
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  150بخش 
  اي  رفتار و آداب حرفه

  

رعايت قـوانين و مقـررات و    به اي را هـه حسابداران حرفـاي هم هـار و آداب حرفـل رفتـاص . 150  -  1
كند. مقصود از  دار  اعتبار حرفه را خدشهممكن است كه  نمايد ميملزم  ياز اعمال  زـپرهي
 نظر گرفتن همـه حقـايق و    اعمال، اعمالي است كه يك شخص معقول و آگاه با درگونه   اين

رسد كـه   اين نتيجه مي  به احتماالًاي،  حسابدار حرفهدسترس   شرايط خاص موجود و در
  .دارد هـشهرت حرف   حسن، اثري نامطلوب بر اعمال  آن

شـهرت و اعتبـار حرفـه،     بـه  اي در بازاريابي براي كار و معرفي خود نبايد حسابداران حرفه . 150  -  2
اي بايـد شـريف و صـادق باشـند و از اعمـال زيـر،        خدشه وارد كنند. حسـابداران حرفـه  

  كنند:  خودداري
تواننــد  دربــاره مــدارك تحصــيلي، تجــارب و نــوع خــدماتي كــه مــيگــويي  گزافــه  -الف

  يا د؛ـكنن  هـارائ
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  اي شاغل در حرفه االجرا توسط حسابداران حرفه احكام الزم - “ب”
  200بخش 

  كليات
  

ايـن   “الـف   ”  قسـمت  بيان شده در نظري  وبـچارچري ـدر اين بخش، چگونگي بكارگي . 200 - 1
شـود. امـا، همـه     اي شاغل در حرفه تشريح مي توسط حسابداران حرفه اي آيين رفتار حرفه

را بـا  شاغل در حرفـه   اي تواند حسابداران حرفه و روابطي را كه ممكن است يا مي هاوضعيت
اي  حسابداران حرفـه به رو،  اين كند. از خطر نقض اصول بنيادي مواجه نمايد، توصيف نمي

  هوشيار باشند.و روابط،  هاگونه وضعيت برخورد با اينبراي شود  توصيه ميشاغل در حرفه 

بپردازد كه  يتيفعاليا پيشه كار،  و به كسبآگاهانه اي شاغل در حرفه نبايد  حسابدار حرفه . 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 بـه  هااي از وضعيت دامنه گسترده . 200 -3
آمدن  ، بسته به پديدخطرهارعايت اصول بنيادي را پديد آورند. ماهيت و اهميت اين  عدم
عام بودن يا نبودن شركت مـورد   سهاميارتباط با ارائه خدمات به صاحبكار حسابرسي،  در

به بنگاهي كه صاحبكار حسابرسي نيست يـا ارائـه   بخش  حسابرسي، ارائه خدمات اطمينان
  تواند متفاوت باشد. بخش به صاحبكار، مي اطمينان از خدمات خدمات غير

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

  تفصيل بيان شد. به اي رفتار حرفه  اين آيين “الف ”  خطرها در قسمتاين 
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حرفه  اي شاغل در براي حسابدار حرفهرا خطر منافع شخصي وضعيتهايي كه يي از ها نمونه . 200 - 4
  شرح زير است: بهآورد  مي  پديد

 بخش در بنگـاه   ات اطمينانـروه خدمـاي گـاز اعض م يكيـمستقيع مالي ـن منافـداشت
 بخش. خدمات اطمينان صاحبكار

  يك صاحبكار. به درآمد مؤسسه از حد بيشوابستگي 

 بخش با صاحبكار  اطمينان روه خدماتـاي گـاز اعض اري يكيـده تجـداشتن روابط عم
 بخش. اطمينان خدمات

 يك صاحبكار بزرگ.دست دادن  نگراني مؤسسه از احتمال از 

  در بنگاه صاحبكار حسابرسي.براي اشتغال آتي از اعضاي گروه حسابرسي   يكيمذاكره 

 بخش. الزحمه مشروط در خدمات اطمينان حق 

 اي اي در هنگام ارزيابي نتايج خدمت حرفـه  كشف يك اشتباه عمده توسط حسابدار حرفه 
 سه.اي مؤس از همكاران حرفه  شده در گذشته توسط يكي ارائه

 اي شـاغل  براي حسابدار حرفـه را نظر   در تجديد خودبينيخطر وضعيتهايي كه يي از ها نمونه . 200 -5
  شرح زير است: بهآورد  پديد ميحرفه  در
  ي مـالي  هاتوسط مؤسسه درباره اثربخشي عملكرد سيستماطمينان بخش ارائه گزارش

 توسط همان مؤسسه. هااز تدوين يا استقرار آن سيستم  پس

 خـدمات  توسـط مؤسسـه كـه مـورد      ها(مـدارك) اوليـه زيربنـاي حسـاب     تهيه اطالعات
 گيرد. همان مؤسسه قراربخش   اطمينان

  عضـو عنـوان   يـا اشـتغال اخيـر وي بـه    بخش   خدمات اطميناناشتغال عضوي از گروه 
 يا مدير اجرايي صاحبكار. مديره هيأت

  بنگـاه صـاحبكار   يا اشتغال اخيـر وي در  بخش   خدمات اطميناناشتغال عضوي از گروه
 اي بر موضوع مورد رسيدگي داشته باشد. مقامي كه تأثير قابل مالحظه در

  بر اطالعاتكه مستقيماً بخش   خدمات اطمينانارائه خدماتي توسط مؤسسه به صاحبكار 
 بخش تأثير بگذارد. موضوع خدمات اطمينان
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اي شـاغل در   حسابدار حرفـه براي وضعيتهايي كه خطر حمايت يا مخالفت را يي از ها نمونه . 200 - 6
  شرح زير است: بهآورد  مي  دـپدي هـحرف
 سهام بنگاه صاحبكار حسابرسي. يبازار گردان 

  در اختالفات يا دعاوي حقوقي عليه اشخاص ثالث.حسابرسي نمايندگي صاحبكار 

اي شـاغل در حرفـه    بـراي حسـابدار حرفـه   را خطـر قرابـت   وضعيتهايي كـه  يي از ها نمونه . 200 -7
  شرح زير است: بهد آور مي  دـپدي

 از  نزديـك يكـي   از بسـتگان خانواده يا  عضو، بخش عضوي از گروه خدمات اطمينان
 ا مديران اجرايي صاحبكار باشد.ي مديره هيأتاعضاي 

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

 رسيدگي دارد.

 يـا مـدير اجرايـي     مـديره  هيـأت  عضـو كار مؤسسه، پيشـتر   از شركاي مسئول يكي
قبالً در مقامي اشـتغال داشـته اسـت كـه      ،باشد يا در بنگاه صاحبكاربوده صاحبكار 
 رسيدگي دارد.مورد ر موضوع اي ب مالحظه تأثير قابل

      اي از مزايـاي ويـژه در معاملـه بــا     پـذيرفتن هـدايا يـا برخـورداري حســابدار حرفـه
 كه، ارزش آن ناچيز باشد. صاحبكار؛ مگر آن

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

اي شـاغل در حرفـه    بـراي حسـابدار حرفـه   را خطـر تهديـد   وضعيتهايي كـه  يي از ها نمونه . 200 - 8
  شرح زير است: بهآورد  مي  پديد
 عهده گرفته است. بركناري مؤسسه از خدمتي كه به به تهديد صاحبكار 

  از خـدمات   غيـر يـك خـدمت   قـرارداد  واگذاري  عدم بهحسابرسي تهديد صاحبكار
اري صورت موافقت نكردن مؤسسه با نحوه عمل حسـابد  نظر در بخش مورد اطمينان

 به يك رويداد مالي بخصوص. مورد استفاده صاحبكار نسبت

 توسط صاحبكار تهديد به اقامه دعوا عليه مؤسسه. 
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  دهد دامنه كاري كه انجام مينامناسب در فشار قرار دادن مؤسسه براي محدود كردن 
 خدمات.الزحمه  حقكاهش  منظور به

    از كاركنـان   نظـر يكـي   اي بـراي موافقـت بـا    در فشار قرار گـرفتن حسـابدار حرفـه
 نظر دارد.  اين دليل كه آن شخص، تجربه بيشتري درباره موضوع مورد صاحبكار به

 صــورت  اي در ارتقــاي حســابدار حرفــه عــدم مؤسســه بــهشــركاي از  تهديــد يكــي
 نكردن وي با نحوه عمل نامناسب صاحبكار حسابرسي. موافقت

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

  و اي، قوانين يا مقررات؛ مقرر توسط مراجع حرفهساز  ايمنتدابير   -الف
  محيط كار.ساز در  ايمنتدابير   -ب 

  

 ن يـا مقـررات در  ـاي، قوانيـ  هـع حرفـ ـط مراجـرر توسـمقاز ـس ايمنر ـيي از تدابيها هـنمون
  اي آمد. رفتار حرفه  اين آيين “الف  ”  قسمت 100  - 14  بند

 وه برخـورد بـا مخـاطرات،   ـن بهتـرين شيـ  ـبراي تعييه ـحرفشاغل در اي  هـدار حرفـحساب . 200 - 10
 پـذيرفتني سطحي   ساز براي برطرف كردن يا كاهش مخاطرات به با بكارگيري تدابير ايمن  چه
اي اسـتفاده كنـد.    حرفـه كـار يـا نپـذيرفتن كـار بايـد از قضـاوت         ازگيـري   كنـاره   چه  و

وضـعيت خـاص بايـد      هـر بودن تدابير انتخـاب شـده در     اي درباره مناسب حرفه  قضاوت
نظـر گـرفتن     ثالث منطقي و آگاه با در صچنانچه يك شخفرض صورت گيرد كه   اين  با

چنـين وضـعيتي     اي در دسترس حسابدار حرفه  همه حقايق و شرايط خاص موجود و در
سـاز،   رسـيد كـه بـا بكـارگيري تـدابير ايمـن       نتيجـه مـي    ايـن   به گرفت، احتماالً قرار مي

اي كـه رعايـت    گونـه   بـه يابد  كاهش مي ،سطحي پذيرفتني  يا بهشود  ميمخاطرات، رفع 
 موضوعاتي چون اهميت خطر، ماهيت كار و ساختار مؤسسـه،  .دار نشود خدشه ،اصول بنيادي

  د.ـدارن  رـگيري تأثي تصميم  اين  بر

كار   ساز در محيط كند. تدابير ايمن شرايط، فرق مي  به محيط كار، بسته  هرساز در  ر ايمنتدابي . 200 -11
 كار است. هر  سطح درساز  سطح مؤسسه و تدابير ايمن ساز در شامل تدابير ايمن
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  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
 منافع عموم.

 را و ارزيابي كنترل كيفيت كارها.جاي هاو روش هااستقرار سياست 

 ي مؤسسه درباره ضرورت شناسايي موارد خطر نقض اصـول بنيـادي،   هاتدوين سياست
 آنها كاهشمنظور رفع يا   ساز به ارزيابي اهميت آن مخاطرات و بكارگيري تدابير ايمن

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

 مورد الزامات رعايت اصول بنيادي.  ي درون سازماني درهاو روش هادوين سياستت 

 كار  هاي گروها اعضاي يه ـي شناسايي منافع و روابط مؤسسهاو روش هان سياستـتدوي
 با صاحبكاران.

 صورت لزوم، مديريت وابستگي به درآمدهاي   ي تنظيم و، درهاو روش هاتدوين سياست
 يك صاحبكار. از  حاصل

  كار متفاوت با خطوط ارتباطي گزارشگري جداگانه براي  هاي گروهاستفاده از شركا و
 بخش. بخش به صاحبكار خدمات اطمينان از خدمات اطمينان  ارائه خدمات غير

 نابجـاي  يرگـذار يتأثي مناسب براي پيشـگيري از دخالـت و   هاو روش هااستقرار سياست 
 .بر نتايج كار كار نيستند  آنگروه   عضوكه  اشخاصي

 همـه   ي مؤسسه، شـامل تغييـرات در آنهـا، بـه    هاو روش هاسياست بموقعرساني   اطالع
 آنها به همكاران.مناسب و آموزش نظري و عملي   اي مؤسسه، شركا و كاركنان حرفه

 ر كفايت عملكرد سيستم ـب  ت نظارتـراي مسئوليـد بـران ارشـاز مدي  تخصيص يكي
 كنترل كيفيت مؤسسه.

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

 مؤسسه. يهاو روش هامورد رعايت سياست  استقرار سيستم انضباطي در 

 دهد موارد  اي اجازه و اختيار مي كه به كاركنان حرفه ييهاروشو  هاتدوين و نشر سياست
 ميان بگذارند. در مديريت ارشد مؤسسه اب ،رعايت اصول بنيادي  عدم نگراني خود را از
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  شرح زير است:  كار به  هرسطح   دردر محيط كار ساز  يي از تدابير ايمنها نمونه . 200 - 13
  توسـط يـك حسـابدار     ،بخـش انجـام شـده    اطمينـان از خـدمات  بررسي كار خدمات غير

 وي.  از اي ديگري كه درگير انجام آن كار نبوده است يا دريافت نظرات مشورتي الزم حرفه

 اي ديگري كـه   توسط يك حسابدار حرفه ،بخش انجام شده بررسي كار خدمات اطمينان
 دريافت نظرات مشورتي الزم.درگير انجام آن كار نبوده است يا 

  ،اي اي از مديران مستقل، مرجع نظارت حرفـه  چون كميتهمشاوره با اشخاص ثالث مستقل 
 اي ديگر. يا حسابدار حرفه

 .توضيح مسايل اخالقي به راهبران صاحبكار 

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

 ديگر. اي كار به مؤسسه واگذاري اجرا يا اجراي دوباره بخشي از 

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

دهـد ممكـن اسـت     حسب نوع خدمتي كه انجـام مـي   اي شاغل در حرفه بر حسابدار حرفه . 200 -14
حـال،   هـر  سازي اتكا كند كه در بنگاه صاحبكار برقرار اسـت. امـا بـه    بتواند بر تدابير ايمن

  .سطحي پذيرفتني، كاهش دهد به مخاطرات راتواند  اتكا بر اين تدابير نمي  تنها

  شرح زير است: ي صاحبكار بههاساز در سيستم و روش يي از تدابير ايمنها نمونه . 200 -15
  ديگري اشخاصنظر توسط   مورد انجام دادن خدمتتأييد انتصاب مؤسسه حسابرسي براي 

 از مديريت. غير  به

 مديريتي.گيريهاي  براي تصميمتجربه   وجود كاركنان ارشد اليق و با 

 اي  ات حرفـه ـارجاع خدمـ در  هـبيطرفاناب ـاطمينان از انتخي داخلي براي هابرقراري روش
 بخش. اطمينانخدمات   از غير

 ات مؤسسـه ـكار كه بر چگونگي ارائـه خدمـ  ـري در بنگاه صاحبـان راهبـود اركـوج، 
 د.ـه باشـداشتمناسب نظارت 
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  210بخش 
  1اي انتصاب حرفه

 
  
  

  2و ادامه همكاري پذيرش صاحبكار
صـاحبكار جديـد،    هراط با ـاز برقراري ارتب د پيشـه بايـاي شاغل در حرف هـدار حرفـحساب . 210 - 1

بالقوه نقض اصـول   هاي. خطرقرار دهد توجه مورد احتمال بروز خطر نقض اصول بنيادي را
به صـاحبكار (مالكـان،    مربوط ، مثالً، از مسايلتواند مياي  حرفه آدابرفتار و  يادرستكاري 

 )، 3شـويي  موضوعاتي چون اعمال خالف قانون (مثالً، پول ناشي شود. )ي آنهامديريت يا فعاليت
جملـه مسـايلي اسـت كـه      صاحبكار، ازبرانگيز توسط  نادرستي يا گزارشگري مالي پرسش

 تواند سبب نقض اصول بنيادي را فراهم آورد. صورت آگاهي از آن، مي در
  

سـاز را   خطر را ارزيابي كند و تدابير ايمـن  هراي شاغل در حرفه بايد اهميت  حسابدار حرفه . 210 -2
  بكار بندد. پذيرفتنيسطحي  به موارد ضروري، براي رفع يا كاهش آن در

  شرح زير است: بهساز  ايمنگونه تدابير  يي از اينها نمونه
     كسب شناخت كافي از بنگاه صاحبكار، مالكان، مـديران و مسـئولين راهبـري و

 يا  ي تجاري آن؛هافعاليت

  برخورد با مسايل پرسش برانگيز، مـثالً، قصد و تعهد صاحبكار براي  از افتنياطمينان 
 داخلي.كنترلهاي بهبود راهبري يا طريق   از

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

وجود آمده باشـد كـه    به كاراز پذيرش  است پس خطرات بالقوه نقض اصول بنيادي ممكن . 210 - 4
رو،   اين  پذيرفت. از كار را نمي  بود، آن آن آگاه مي  از كار اي پيش از پذيرش اگر حسابدار حرفه

ادامه رابطه كاري بـا صـاحبكاران موجـود نيـز      در مورداي شاغل در حرفه بايد  حسابدار حرفه

 

1. Professional Appointment 
2. Client Acceptance and continuance 
3. Money laundering 
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مثال، رفتار غير اخالقي يـك صـاحبكار،     گيري مجدد بكند. براي بار، تصميم  گاه يك  چند  هر
تواند خطر نقض اصـول   نامناسب اقالم ترازنامه، ميهاي  چون مديريت نامناسب سود يا ارزيابي

اي شاغل در حرفه يك خطر نقـض اصـول    مواردي كه حسابدار حرفه  آورد. در  بنيادي را پديد
مـوارد    ساز را در خطر را ارزيابي كند و تدابير ايمن  آنكند بايد اهميت  بنيادي را شناسايي مي

مـواردي كـه كـاهش      بكـار بنـدد. در   پـذيرفتني   سـطحي   به ضروري، براي رفع يا كاهش آن
اي شـاغل در حرفـه بايـد     پذير نباشد، حسـابدار حرفـه   پذيرفتني، امكان  سطحي  مخاطرات به

آنكـه قـانون يـا مقـررات،       گيـري كنـد، مگـر    با صاحبكار تصـميم كاري به قطع رابطه   نسبت
  رابطه را ممنوع كرده باشد. قطع

  پذيرش كار

اي شاغل در حرفه را تنها به ارائه خدماتي  حسابدار حرفهاي،  اصل صالحيت و مراقبت حرفه . 210 -5
اي بايـد   كند كه توانـايي و صـالحيت انجـام آن خـدمات را دارد. حسـابدار حرفـه       ملزم مي
مطمــئن شــود پــذيرش آن كــار، خطــر نقــض اصــول بنيــادي را   1كــار از پــذيرش پــيش
درسـت  زم بـراي انجـام   آورد. براي مثال، هنگامي كه گروه كار مربوط، توانـايي ال  نمي پديد
خطـر  دليـل   اي بـه  بدست آورد، اصـل صـالحيت و مراقبـت حرفـه     دتوان را ندارد يا نمي آن

  شود. مي  نقضشخصي،  منافع

سـاز را   را ارزيابي كند و تدابير ايمـن  خطر هراي شاغل در حرفه بايد اهميت  حسابدار حرفه . 210 - 6
  بكار بندد. پذيرفتنيسطحي  به موارد ضروري، براي رفع يا كاهش آن در

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

و ماهيـت و دامنـه     نظـر،   كار مـورد   ات خاص و مقصود از انجامعمليات آن، الزام
 ؛خدمتي كه بايد ارائه شود

  ؛نظر  يا موضوعات مورد صنعت مربوطاز الزم  شناختكسب 

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

 

 

1. Engagement Acceptance 
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 ؛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 

  1ي كنترل كيفيت طراحي شده براي حصول اطمينان معقولهاو روش هاسياسترعايت 
، بـا شايسـتگي و مهـارت الزم    هـا كارآن صـورتي كـه     تنها در ،هاكار  پذيرش  از

 شود. مي  انجام

خواهـد از نظـرات يـا كـارِ كارشناسـان       اي شاغل در حرفه مي مواردي كه حسابدار حرفه در . 210 - 7
شهرت،  گيري كند. عواملي چون حسن تصميم ،آن بودن موجهبه  د بايد نسبتـاستفاده كن

 گيري مرتبط، مبناي اين تصميمو اخالقي اي  دسترس و استانداردهاي حرفه  تخصص، منابع در
نظـر يـا مشـاوره بـا       تواند از تجارب قبلي بـا متخصـص مـورد    گونه اطالعات مي است. اين

  ديگران بدست آيد.

  اي جايگزيني در خدمات حرفه

شـود جـايگزين حسـابدار     اي شـاغل در حرفـه خواسـته مـي     كه از حسابدار حرفهمواردي   در . 210 - 8
شـود كـه توسـط     ديگري گردد يا براي انجـام دادن كـاري از وي اسـتعالم مـي     اي حرفه
بايد اي شاغل در حرفه  جريان انجام است، حسابدار حرفه  اي ديگر در حسابدار حرفه  يك

ـ   يا رحرفـه يغاي يـا   هرگونه دليل حرفه  ،كنـد   راي نپـذيرفتن آن وجـود دارد، بررسـي   را كـه ب
سـاز   ايمـن   تدابيركننده خطر نقض اصول بنيادي كه با بكارگيري   ي ايجادهاوضعيت  مانند

نقـض    خطـر  مثـال،   ، كـاهش داد. بـراي  پـذيرفتني سـطحي    بـه  را برطرف كرد يـا   نتوان آن
 اي حرفـه  آيـد كـه حسـابدار     اين دليل پديد  به اي ممكن است صالحيت و مراقبت حرفه  اصل

 آن كار را بپذيرد. كار پيشنهادي،  به  همه حقايق مربوط  از آگاهي از شاغل در حرفه، پيش

 
 
 

 

1. Reasonable assurance 
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مـوارد ضـرورت،    دررا ارزيابي كنـد.  خطر  هراهميت  بايداي شاغل در حرفه  حسابدار حرفه . 210 - 9
ساز بكـار گرفتـه شـود.     سطحي پذيرفتني بايد تدابير ايمن به براي رفع يا كاهش مخاطرات

  شرح زير است: ساز به گونه تدابير ايمن هايي از اين نمونه
 از   كـه پـيش    استعالم يا درخواست انجام دادن كار، بيـان روشـن ايـن     به در پاسخ

 فعليكـار، از صاحبكار درخواست خواهـد شـد تا اجازه دهد با حسابرس   پذيـرش
اي  حرفـه   غير اي و وي درباره هرگونه دليل حرفه  گرفته شود و از  تماسپيشين   يا

 داير بر نپذيرفتن كار، نظرخواهي گردد؛

  به حقـايق و وضـعيتهاي    براي اعالم اطالعات مربوط 1پيشيندرخواست از حسابرس
كـار، بـراي حسـابدار     از پـذيرش  نظر او، آگـاهي از آن پـيش   اي كه به  شده شناخته
ني داليــل ارائــه شــده بــراي جــايگزي مثــال، . بــراياي جــايگزين الزم اســت حرفــه
توافـق بـا حسـابرس     عـدم  تواند نشانه همه حقايق را روشن نكرده و مياست  ممكن

 گيري درباره پذيرش كار، اثرگذار باشد؛ يا تواند بر تصميم پيشين باشد كه مي

 .كسب اطالعات الزم از ديگر منابع 

 پـذيرفتني سـطحي    بـه  ساز، رفع يا كاهش مخـاطرات  مواردي كه با بكارگيري تدابير ايمن  در . 210 - 10
ورزد   اي شـاغل در حرفـه بايـد از پـذيرفتن كـار خـودداري       پذير نيست، حسابدار حرفه امكان
  خاطر حاصل كند. بتواند درباره حقايق الزم، رضايت هاديگر روش  استفاده از  كه با آن  مگر

ممكن است درخواسـت شـود كـاري را در تكميـل يـا      اي شاغل در حرفه  از حسابدار حرفه . 210 -11
تواند خطر نقض اصل صـالحيت   ميموارد گونه  انجام دهد. اين فعليافزون بر كار حسابرس 

دليـل نبـود يـا كـافي نبـودن اطالعـات الزم، بـراي حسـابدار          اي را مثالً به و مراقبت حرفه
سـاز الزم   بايد ارزيـابي و تـدابير ايمـن   خطر  هراي شاغل در حرفه ايجاد كند. اهميت  حرفه

اي از تـدابير   . نمونهپذيرفتني، بكار گرفته شودسطحي  به براي رفع يا كاهش آن مخاطرات
دهد  وي فرصت مي به است كه فعليگونه موارد، اعالم موضوع به حسابرس  ساز در اين ايمن

  اختيار قرار دهد. اطالعات مورد نياز براي انجام دادن درست كار را در

 

1.   Predecessor Auditor 
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حـدود اطالعـاتي كـه    ، بنـابراين رعايت اصل رازداري اسـت.    به ملزميا پيشين  فعليحسابرس  . 210 - 12
  نوع خدمت و نكات زير بستگي دارد:  به اي جايگزين قرار دهد اختيار حسابدار حرفه  تواند در مي

 يا  اجازه دريافتي از صاحبكار؛ 

  به مبادله و افشاي اطالعات كه به نظام حقـوقي    قانوني يا اخالقي مربوطالزامات
 قلمرو وابسته است.  هر

 باشد مي مناسبدليل ديگري،   هر  به يا مجاز است يا الزاميانه، اطالعات محرم افشايمواردي كه 
  ه است.اي آمد رفتار حرفه  اين آيين“ الف”قسمت  140در بخش 

ارتباط   برايطور كتبي،   ، ترجيحاً بهاي شاغل در حرفه معموالً به اجازه صاحبكار حسابدار حرفه . 210 - 13
نيازمنـد اسـت. هنگـامي كـه ايـن اجـازه گرفتـه شـود،         يا پيشين حسابرس فعلي و مذاكره با 

بايد الزامات قانوني و مقرراتي مربوط را رعايـت كنـد. اطالعـاتي كـه     يا پيشين حسابرس فعلي 
كنـد بايـد صـادقانه و بـدون ابهـام باشـد. چنانچـه         تهيه و ارائـه مـي  يا پيشين فعلي   حسابرس
ارتباط برقرار كند بايـد از منـابع    پيشينيا  فعلياي جايگزين نتواند با حسابرس  حرفه  حسابدار

سوابق تحقيقاتي دربـاره مـديريت ارشـد يـا     بررسي جو از اشخاص ثالث،   و  ديگري چون پرس
 ديگر راهبران بنگاه صاحبكار، اطالعات الزم را بدست آورد.

هاي مالي بايد از حسابرس پيشين درخواسـت كنـد    اي در حسابرسي صورت حسابدار حرفه . 210 -14
نظر وي، حسابرس جايگزين بايـد   يا ديگر اطالعاتي كه از آن آگاه است و به هرگونه حقايق

 ياسـتثنا  بـه  دهـد.  اي قـرار  اختيار حسابدار حرفه پيش از پذيرش كار از آن آگاه شود را در
رعايـت آن   عـدم  بـه  رعايت قوانين و مقررات يا وجـود ترديـد نسـبت    عدم موارد آگاهي از

 :225-31شرح مندرج در بند  به

 گونـه حقـايق يـا اطالعـات را      نانچه صاحبكار به حسابرس پيشين اجـازه دهـد كـه ايـن    چ
 و  ؛كند و ارائهكند، حسابرس پيشين بايد اطالعات الزم را صادقانه و بدون ابهام تهيه   ارائه

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

پيشين بايد اين حقيقت را به حسابرس جايگزين اطالع دهد. حسابرس جايگزين بايد 
مـورد   دقـت  بهبه پذيرش كار،   بتگيري نس اين كوتاهي يا خودداري را هنگام تصميم

 دهد.  توجه قرار
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  220بخش 
  منافع تضاد

اي بـا   است در جريان ارائـه يـك خـدمت حرفـه      اي شاغل در حرفه ممكن حسابدار حرفه . 220 - 1
است   شود و ممكن بيني مي نقض واقعخطر رو شود. تضاد منافع، سبب   به  منافع رو  تضاد
مـوارد زيـر     توانـد در  گونـه خطرهـا مـي    آورد. اين  ديگر اصول بنيادي را پديد نقض  خطر
 د:ـآي  دـپدي

 به يك موضوع خاص را براي  اي مربوط اي يك خدمت حرفه حرفه هنگامي كه حسابدار
 منافع دارند؛ يا  به آن موضوع، تضاد دهد كه نسبت نفع يا بيشتر انجام مي ذي  دو

 منـافع صـاحبكاري    بابه يك موضوع خاص  اي نسبت حرفه هنگامي كه منافع حسابدار
 دهـد،  رايش انجام مـي آن موضوع را ب  به  اي مربوط اي يك خدمت حرفه حرفه  كه حسابدار

 تضاد است. در

را  اي يـا تجـاري وي   حرفه منافع، قضاوت اي نبايد اجازه دهد يك تضاد حرفه حسابدار يك
  دار كند. خدشه

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

 است: تواند پديد آيد شامل موارد زير مي منافع  تضادهايي كه  هايي از وضعيت نمونه . 220 - 2

 از  پـي تحصـيل يكـي    اي بـه صـاحبكاري كـه در    بـاره معاملـه   ارائه خدمات مشاوره در
 اي ان حسابرسي خود به اطالعـات محرمانـه  صاحبكاران مؤسسه است و مؤسسه در جري

 آن معامله، مربوط است. يافته كه احتماالً به  دست

 و  دارنـد   هم رقابت  كه بر سر تحصيل يك شركت با صاحبكاري  ارائه مشاوره همزمان به دو
 گذارد.  اي احتماالً بتواند بر وضعيت رقابتي آنها اثر حرفه  مشورتي حسابدار  نظر

 معامله.  يكدر خريدار  به فروشنده و هم به ارائه خدمت هم 

 هم رقابت دارند.  مورد آن داراييها، با  ارائه خدمات ارزيابي داراييها براي دو طرفي كه در 

  نمايندگي دو صاحبكار در يك دعواي حقوقي بر سر يك موضوع، مانند تشريفات طالق
 يا انحالل يك مشاركت تضامني.
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 اساس قرارداد مربوط  امتياز دريافتني بر درباره حقبخش  ارائه گزارش خدمت اطمينان
طور همزمان با ارائـه خـدمات مشـاوره بـه امتيـاز گيرنـده دربـاره         امتياز به به صاحب

 درستي مبالغ پرداختني.

 گذاري در بنگاهي كه، مثالً، همسر حسـابدار   يك صاحبكار براي سرمايه به ارائه مشاوره
 بنگاه داراي منافع مالي است.اي شاغل در حرفه، در آن  حرفه

  كـه بـا    حـالي  زمينـه وضـعيت رقـابتي آن در    ارائه مشاوره راهبردي به صـاحبكاري در
 يا ترتيبات مشاركتي مشابه دارد. خاصاز رقباي عمده صاحبكار، مشاركت   يكي

 است.  براي تحصيل بنگاهي كه مؤسسه نيز خواهان تحصيل آن يارائه مشاوره به صاحبكار 

  امتياز  كه قرارداد حق حالي باره خريد كاال يا خدمت در مشاوره به صاحبكاري درارائه
  از فروشندگان بالقوه آن كاال يا خدمت دارد. يا كميسيون با يكي

توانـد   اي شاغل در حرفه هنگام شناسايي و ارزيابي منافع يا روابطي كـه مـي   حرفه حسابدار . 220 - 3
 ساز مقتضي براي رفع خطر نقض اصول بنيـادي  منآورد و بكارگيري تدابير اي  منافع پديد  تضاد

 را  موضـوع   اي خود استفاده كند و اين حرفه  پذيرفتني بايد از قضاوت  سطحي  يا كاهش آن به
حقـايق    ن همهـنظر گرفت  ا درـاه بـث منطقي و آگـشخص ثال  ا يكـرد كه آيـبگي  نظر  در

رسـد كـه    نتيجه مي اين بهاي، احتماالً  حرفه دسترس حسابدار خاص موجود و در و شرايط
 شود. دار نمي رعايت اصول بنيادي، خدشه

ميان گذاشتن  منافع، شامل افشا يا در اي شاغل در حرفه در برخورد با تضاد حرفه حسابدار . 220 - 4
بـه رعايـت    نسـبت يـد  اطالعات با همكاران مؤسسه يا شبكه و دريافت نظر اشخاص ثالث با

  اصل بنيادي رازداري، هوشيار باشد.

اي  حرفـه  منافع، در سطحي پذيرفتني نباشد، حسابدار اثر تضاد آمده در چنانچه خطر پديد . 220 - 5
پذيرفتني،  سطحي  ساز الزم را براي رفع خطر يا كاهش آن به شاغل در حرفه بايد تدابير ايمن

پذيرفتني كـاهش دهـد،    سطحي ساز نتواند خطر را به صورتي كه تدابير ايمن بكار بندد. در
اي  كار را بپذيرد يا از ادامه ارائـه خـدمت حرفـه    اي شاغل در حرفه نبايد آن حرفه حسابدار

ــده تضــاد ــد آورن ــا كــاهش آن    پدي ــراي رفــع خطــر ي ــد ب ــا باي ــافع خــودداري ورزد؛ ي من
 پذيرفتني، آن روابط را قطع يا منافع مربوط را واگذار كند.  سطحي به
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صاحبكار جديد، كار يا رابطه تجاري، اي شاغل در حرفه بايد پيش از پذيرش  حرفه حسابدار . 220 - 6
 كردن موارد زيـر،  هايي، شامل مشخص هرگونه اقدام منطقي الزم را براي شناسايي وضعيت

 آورد:  منافع پديد  تواند تضاد كه مي عمل آورد به

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

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

تواند در جريان انجام كار تغييـر كنـد؛    نوع و ماهيت خدمات و روابط و منافع مربوط مي
شـرايطي    شـود كـاري را در   اي خواسـته مـي   حرفـه   مواردي كـه از حسـابدار    ، درژهيو به

هاي دعوت كننـده از   چند طرف  نظر بينجامد، هر  است به اختالف  دهد كه ممكن  انجام
اي بايـد همـواره    حرفـه   اي از ابتدا، درگير اختالف نبوده باشند. حسـابدار  حرفهحسابدار 

 آورد، مي منافع پديد  احتماالً تضادلحاظ شناسايي شرايطي كه   به چنين تغييراتي از  نسبت
  هوشيار باشد.

منافع را پديد آورنـد، وجـود     است تضاد  مقاصد شناسايي منافع و روابطي كه ممكن براي . 220 - 7
اي شاغل در حرفه را در شناسـايي   حرفه  منافع، حسابدار  مؤثر شناسايي تضاديك فرآيند 

بـه پـذيرش كـار و همچنـين،       گيـري نسـبت   منافع موجود و بالقوه پيش از تصميم  تضاد
رساند. اين فرآيند، موارد و مسـايل شناسـايي شـده توسـط      مي  جريان انجام آن، ياري  در

 گيـرد.  مـي   بـر   نيز درد يا صاحبكاران بالقوه را هاي برون سازماني چون صاحبكاران موجو طرف
اي  حرفه منافع موجود يا بالقوه هرچه زودتر شناسايي شود، احتمال آنكه حسابدار يك تضاد

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

 عواملي چون موارد زير بستگي دارد: منافع موجود يا بالقوه به  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. ساختار مؤسسه، براي 
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منـافعي را  منافع بايـد هرگونـه تضـاد      شبكه باشد، شناسايي تضادچنانچه مؤسسه، عضو  . 220 - 8
باشـد   است وجود داشته اي شاغل در حرفه، ممكن حرفه گيرد كه بنا بر باور حسابدار بر در

اي پديد آيد. اقدامات منطقي بـراي   از مؤسسات شبكه دليل منافع و روابط يكي يا بتواند به
عواملي چون نوع و ماهيـت   اي به به مؤسسه شبكه طگونه منافع و روابط مربو شناسايي اين
ربط بستگي  هاي ذي اي ارائه شده، صاحبكاران شبكه و محل جغرافيايي طرف خدمات حرفه
 خواهد داشت.

منـافع بايـد مـوارد زيـر را       از شناسايي يـك تضـاد    اي شاغل در حرفه پس حرفه  حسابدار . 220 - 9
 ارزيابي كند:

 اهميت منافع يا روابط مربوط،؛ و 

 طور كلي، هرچـه رابطـه     از اجراي خدمت يا خدمات. به  يت مخاطرات ناشياهم
هـاي درگيـر در تضـاد اسـت      اي و موضوعي كـه منـافع طـرف    بين خدمت حرفه

رعايـت ديگـر اصـول      عـدم  بيني و تر باشد، اهميت خطر نقض اصل واقع مستقيم
 بنيادي بيشتر خواهد شد.

از  مخـاطرات نقـض اصـول بنيـادي ناشـي     اي شـاغل در حرفـه بـراي رفـع      حرفه حسابدار . 220 - 10
گيـرد.   را بكـار  سـاز الزم  پذيرفتني بايـد تـدابير ايمـن    سطحي منافع يا كاهش آن به تضاد
 است: شرح زير ساز به گونه تدابير ايمن هايي از اين نمونه

 مـوارد    هاي پيشگيري از افشاي غيـر مجـاز اطالعـات محرمانـه در     روش برقراري
كـه   صـاحبكار   چند  يا  به يك موضوع خاص به دو  مربوطاي  خدمات حرفه  هـارائ

 گونـه روشـها   هـايي از ايـن   منافع دارند. نمونه  يكديگر تضاد  نظر با  درباره موضوع مورد
 است:  شرح زير  به

o يك از كارها و ابـالغ رهنمودهـاي صـريح و      كار جداگانه براي هر  بكارگيري گروه
 درباره حفظ رازداري. روشن

o اي كـه   گونـه  يك از كارهـا در مؤسسـه بـه    اگانه براي هرايجاد فضاي كاري جد
اطالعات محرمانه صاحبكاران از يك فضاي كاري به فضاي ديگر درون مؤسسه 

 منتقل نشود.

o ن ـهاي صاحبكاران، تدوي دهـت در دسترسي به پرونـهاي محدودي راري روشـبرق
يـا    وموافقتنامه رازداري و امضـاي آن توسـط همـه شـركا و كاركنـان مؤسسـه       

 جداسازي فيزيكي و الكترونيكي اطالعات محرمانه.
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  سـاز توسـط همكـار ارشـدي كـه       چگونگي بكارگيري تدابير ايمـن  منظمبررسي
 نظر، دخالتي ندارد.  ارائه خدمت به صاحبكار مورد  در

 كـار    ر انجام آنـاي ديگري كه درگي هـحرف  دارـتوسط حساب ،دهـش  بررسي كار انجام
 بـودن يـا    تعيين مناسـب  منظور بهمنافع نبوده است   ثير آن تضاداي تحت تأ گونه يا به

 .هاي اساسي يگير نبودن قضاوتها و تصميم

 اي، مشـاور حقـوقي يـا حسـابدار      حرفـه  تشـكل  با اشخاص ثالث، چـون  مشورت
 اي ديگر. حرفه

ـ   منـافع و هرگونـه تـدبير ايمـن      بر اين، افشاي نوع و ماهيت تضـاد   افزون . 220 - 11  رايسـاز الزم ب
مواردي هم كه بكارگيري تـدابير    ضروري است. دراً منافع، عموم  صاحبكاران داراي تضاد

يابـد، كسـب موافقـت آنـان      پذيرفتني ضرورت مي  سطحي  به خطرساز براي كاهش  ايمن
 دهـد نيـز الزم اسـت.    اي را ارائه مـي  اي شاغل در حرفه كه خدمات حرفه حرفه  توسط حسابدار

 مثال:  تواند گوناگون باشد، براي شكل افشا و موافقت مي

 اي  راستاي روال عادي تجاري خود، خدمات حرفـه  اي، در حرفه هنگامي كه حسابدار
 مثـال، ارائـه   كنـد (بـراي   طور انحصاري براي هيچ يك از صاحبكاران ارائه نمي را به
براي صاحبكاران ها  بخش ويژه بازار)، افشاي كلي وضعيت خدمت خاص در يك يك

تواند، مثالً، در بخـش شـرايط اسـتاندارد     گونه افشا مي و كسب موافقت كلي آنها. اين
 اي درج شود. حرفه  قرارداد حسابدار

 خصوص براي صاحبكاران، شامل شرح تفصيلي  افشاي ويژه درباره شرايط يك تضاد به 
مترتـب،   نظـر و مخـاطرات    سـاز مـورد   وضعيت و تشريح كامل هرگونه تدبير ايمن

ـ    گونه به آگاهانـه دربـاره موضـوع، تصـميم بگيـرد و       داي كافي كـه صـاحبكار بتوان
 را اعالم كند.  همين اساس، موافقت صريح خود  بر

 طور تلويحي از عملكردش معلوم شـود. چنانچـه     تواند به گاه، موافقت صاحبكار مي
اهدي اي شـو  حرفـه   وجود تضاد اعتراضي نكننـد و حسـابدار    به  صاحبكاران نسبت

طـور    بـه  از همان ابتدا نتيجه برسد كه صاحبكاران  اين  اختيار دارد كه به  كافي در
 اند. منافع را پذيرفته  و تضاد بوده شرايط آگاه  كامل از
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لـزوم   عدم منافع، لزوم يا نوع و ماهيت و اهميت تضاد به توجه اي بايد با حرفه حسابدار
اي  حرفـه  براي اين منظـور، حسـابدار   افشاي ويژه و كسب موافقت صريح را تعيين كند.

منـافع، شـامل اشـخاص     بايد براي سنجش نتيجه ارزيابي شـرايط پديـد آورنـده تضـاد    
آمـدن   احتمـال پديـد   است مطـرح شـود و   و ماهيت موضوعاتي كه ممكن ربط، نوع ذي
  را بكار گيرد.  اي خود حرفه  ، قضاوترمنتظرهيغشكلي  موضوع خاص به  يك

اي شاغل در حرفه از يك صاحبكار درخواست موافقت صـريح   حرفه مواردي كه حسابدار در . 220 - 12
اي شـاغل در حرفـه بايـد     حرفـه  پذيرد، حسـابدار  كند و صاحبكار اين درخواست را نمي مي

منـافع   اي پديـد آورنـده تضـاد    كار را نپذيرد؛ يا بايد از ادامه ارائه خـدمات حرفـه   انجام آن
 ،خطـر اي كه  گونه ع يا منافع مربوط را واگذار كند بهربط را قط خودداري كند؛ يا بايد روابط ذي

موافقت مزبور بتواند با بكـارگيري هرگونـه    تاپذيرفتني كاهش داده شود  سطحي رفع يا به
 ساز الزم كسب گردد. تدابير ايمن

اي شـاغل   حرفه تلويحي است به حسابدارشفاهي يا موافقت،  ياشفاهي  ،مواردي كه افشا در . 220 - 13
سـاز   منـافع، تـدابير ايمـن    شود نوع و ماهيت شرايط پديد آورنده تضـاد  ميدر حرفه توصيه 

پـذيرفتني و موافقـت دريـافتي را     سـطحي  گرفته شـده بـراي كـاهش مخـاطرات بـه      بكار
 د.ـكن  مستند

انجامـد.   نقض اصل رازداري مي  به ،صريح موافقتكسب  منظور بهويژه  افشايبرخي شرايط،   در . 220 - 14
 است:  شرح زير  ط بهگونه شراي هايي از اين نمونه

 ارتباط با تحصـيل خصـمانه    اي براي يك صاحبكار در به معامله  انجام يك خدمت مربوط 
 يكي ديگر از صاحبكاران مؤسسه.

 بـراي  ارتبـاط بـا يـك عمـل متقلبانـه احتمـالي        جـويي دادگـاهي در   ك پيـام يـانج
اي بـراي   ت حرفـه ـكه مؤسسـه در جريـان انجـام يـك خدمـ      حالي درصاحبكار  يك

 دهنده احتمال يافته است كه نشان  اي دست هـات محرمانـصاحبكاري ديگر به اطالع
 درگيري آن صاحبكار در اين تقلب است.
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 ،را ادامـه دهـد   فعلـي رد يا كـار  ـذيـكار را بپآن د ـايـن شرايطي نبـچني  ه درـمؤسس
  شرايط زير برآورده شود:  آنكه همه  مگر

 د كه سـبب  ـه باشـواردي نداشتـم  را دركار ـك صاحبـده يـمؤسسه، نقش نماين
 ارتباط با همان موضوع شود؛ براي صاحبكار ديگري در متضادي  نقش

 هاي كـار   ي براي پيشگيري از افشاي اطالعات محرمانه بين گروهشخصم هاي روش
 باشد؛ و  دو صاحبكار وجود داشته  اين

 شـخص ثالـث منطقـي     باشد كه يك هـخاطر داشت ه از اين موضوع رضايتـمؤسس
 دسترس  ود و درـاص موجـط خـق و شرايـه حقايـن همـنظر گرفت  ا درـآگاه ب  و

 كـار   آنرسد كه پذيرش  مي نتيجه  اين  اي شاغل در حرفه، احتماالً به حرفه  حسابدار
دليل مناسب است كه هرگونه محـدوديت   اين توسط مؤسسه به فعلييا ادامه كار 

مراتب بدتر براي صاحبكاران  اي به در توانايي مؤسسه براي ارائه آن خدمت، نتيجه
 آورد. وجود مي نفع به يا ديگر اشخاص ثالث ذي

اي شــاغل در حرفــه بايــد نــوع و ماهيــت شــرايط، شــامل نقشــي كــه  حرفــه حســابدار
هاي مشخص داير بـراي پيشـگيري از    رد، مكانيزمـگي ده ميـعه  اي به هـحرف  حسابدار

بـه    هـاي كـار آن دو صـاحبكار و داليـل منطقـي مربـوط       افشاي اطالعات بين گـروه 
  د.ـكن  كار را مستند  دانستن پذيرش  مناسب
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  225بخش 
  رعايت قوانين و مقررات عدم چگونگي برخورد با موارد

  هدف

 راياي ب حرفههاي  انجام فعاليتاست در جريان   اي شاغل در حرفه ممكن حرفه  حسابدار .225 -  1
رو شــود يـا مــوردي    بـه   رو رعايـت قــوانين و مقـررات    عـدم  صـاحبكاري، بـا مــوردي از  

رعايـت قـوانين و مقـررات بـه آگـاهي وي برسـد. هـدف ايـن بخـش،            عـدم  به  مشكوك
 رعايت  عدم موارد گونه اينبا  رويي به  رو هنگام اي حرفه  هاي حسابدار كردن مسئوليت  مشخص

 ارزيابياي در  حرفه  حسابداررعايت قوانين و مقررات و همچنين، راهنمايي   عدم يا مشكوك به
 صـاحبكاري،   مـورد هـر    است. اين بخـش در   برخورد با آن  كارهاي ممكن در آثار موضوع و راه

 نظر از نوع و ماهيت آن، شامل سهامي عام بودن يا نبودن، كاربرد دارد. صرف

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

اي بـا   حرفـه   قانوني يا مقرراتي براي چگونگي برخورد حسـابدار برخي قلمروها، موارد   در .225 -  3
است با اين بخش فرق كند يـا    قرر شده كه ممكنآن م  رعايت يا مشكوك به  عدم موارد

رعايـت يـا     عـدم  گونه مـوارد  رويي با اين به  اي هنگام رو حرفه  فراتر از آن باشد. حسابدار
. ايـن مسـئوليت،   اسـت د و رعايت آنها رآن، مسئول كسب شناخت از آن موا  مشكوك به

 سـازي   صالح مناسب و رعايت هرگونه ممنوعيت هشـيار  ذي نهاديك   به الزام گزارش موضوع
شـويي،   اجـراي قـانون مبـارزه بـا پـول      مثال، در  صاحبكار پيش از هرگونه افشا را، براي

 گيرد. مي  بر  در

هاي بارز حرفه حسابداري، پذيرش مسئوليت حفـظ منـافع عمـومي اسـت.      از ويژگي يكي .225 -  4
 از:  آن عبارتند رعايت يا مشكوك به  عدم اي در برخورد با موارد حرفه  هاي حسابدار 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 كـاهش آثـار مـوارد   توانمندسازي

 آن؛ يا بهشناسايي شده يا مشكوك 

 و پيشگيري از ارتكاب عدم رعايت پيش از وقوع آن؛ 

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

  دامنه كاربرد

رويـي بـا    بـه  مـوارد رو  اي در حرفـه  كند كـه حسـابدار   اين بخش، رويكردي را مشخص مي .225 -  5
  بندد: مي رعايت موارد زير بكار  يا مشكوك به عدمرعايت   آگاهي از عدم يا

هـاي مـالي    اهميت و موارد افشـا در صـورت   با قوانين و مقرراتي كه بر تعيين مبالغ  -الف
  و صاحبكار اثر مستقيم دارد؛

اهميت و مـوارد افشـا در    ساير قوانين و مقرراتي كه اثر مستقيمي بر تعيين مبالغ با  -ب 
هـاي عمليـاتي    زمينـه  توانـد در  هاي مالي صاحبكار ندارد اما، رعايت آنها مـي  صورت
، كار صاحبكار، توانايي ادامه فعاليـت تجـاري يـا پرهيـز از جـرايم سـنگين       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. م و وجوه حاصلپولشويي، تأمين مالي تروريس 

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

بـالقوه بـه   هنگفـت  صـورت زيـان    تري بر منافع عمومي، بـه  است آثار گسترده آنكه ممكن
باشـد. از ديـد ايـن بخـش،      ، اعتبار دهندگان، كاركنان يا عموم مردم داشتهگذاران سرمايه
مـالي   شود آن است كه پيامـدهاي ناخوشـايندي را، چـه    مي هنگفت زيانب بكه سعملي 

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 خطر اندازد نمونه هرا بمردم ايمني كاركنان يا عموم 

يابـد كـه    شـود يـا از آن آگـاهي مـي     رو مـي   بـه   كه با مواردي رواي  حرفه  حسابدار  يك .225 -  8
 توجه  روشني اثر ناچيزي بر صاحبكار، ذينفعان بنگاه صاحبكار و عموم مردم دارد، با  به
 مـوارد گونـه   مالي، الزم نيست دربـاره ايـن    از مالي و غير  نوع و ماهيت و اثر آن، اعم  به
 مفاد اين بخش پيروي كند.  از

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

  و هاي تجاري صاحبكار، تخلفات شخصي نامرتبط با فعاليت  -الف
از صاحبكار يـا راهبـران آن، مـديريت يـا ديگـر       رعايت توسط ديگراني غير عدم  -ب 

مثال،  كنند. براي نظر صاحبكار كار مي يا زير افرادي كه در استخدام صاحبكارند
بـاره يـك بنگـاه ديگـر را      اي يك رسيدگي ويژه در حرفه حسابدار زماني كه يك

 آن،  رعايت شناسايي شده يا مشكوك به  گيرد و عدم عهده مي  براي صاحبكارش به
  گرفته است. توسط آن بنگاه ديگر صورت

سـتفاده از رهنمودهـاي ايـن بخـش را در     اسـت ا   اي ممكن حرفه  وجود، حسابدار  اين  با
  د.ـشرايط، سودمند بياب گونه برخورد با اين

 صاحبكارهاي مديريت و راهبران  مسئوليت

، بـا نظـارت عاليـه راهبـران آن، اطمينـان يـافتن از انجـام        صـاحبكار مسئوليت مديريت  .225 -  10
 طبـق قـوانين و مقـررات اسـت. مسـئوليت شناسـايي و        هاي تجاري صاحبكار بر فعاليت

فردي كه در راهبـري بنگـاه     توسط صاحبكار، هرداده   رخرعايت   برخورد با هرگونه عدم
رهبري   فردي كه در استخدام بنگاه است يا تحت  دارد، هر عضو مديريت يا هر  مسئوليت
 است. صاحبكارعهده مديريت و راهبران   كند نيز به مي  بنگاه كار
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 اي شاغل در حرفه حرفه  هاي حسابدار مسئوليت

يابد كه مشمول اين بخـش اسـت،    اي از موضوعي آگاهي مي حرفه مواردي كه حسابدار در .225 -  11
موقـع،   آورد بايـد بـه   عمـل مـي   اي براي رعايت اين بخـش بـه   حرفه اقداماتي كه حسابدار

منـافع بنگـاه،    اي از نوع و ماهيت موضوع و زيان بـالقوه بـه   حرفه بر درك حسابدار مبتني
 ن، كاركنان و عموم مردم باشد.گذاران، اعتبار دهندگا سرمايه

  هاي مالي حسابرسي صورت
 كسب شناخت از موضوع

بـه   هـاي مـالي از اطالعـات مربـوط     اي مجـري حسابرسـي صـورت    حرفه چنانچه حسابدار .225 -  12
طريق   از  چه  وآن آگاهي يابد، چه در جريان انجام كار  رعايت يا مشكوك به مورد عدم يك

شـامل نـوع و    اي بايد شناختي از موضـوع،  حرفه  حسابداراطالعات دريافتي از ساير اشخاص، 
اسـت   داده يـا ممكـن   ماهيت فعل و شرايطي كسب كنـد كـه آن فعـل در آن شـرايط رخ    

 د.ـده رخ

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

عهده دادگاه يا ساير مقامات قضايي  نهايت به رعايت است يا نه در تعيين اينكه فعلي، عدم
اسـت   نوع و ماهيت و اهميت موضـوع ممكـن   به اي با نگرش حرفه مناسب است. حسابدار

 حقوقي  اي يا مشاور رفهح تشكليا  اي شبكه، يك مؤسسه مؤسسهطور محرمانه از همكاران   به
 نظرخواهي كند.

ان كند كه ـرعايت را شناسايي يا گم  دمـاي، يك مورد رخداد ع هـحرف  دارـچنانچه حساب .225 -  14
اي بايد اين موضوع را بـا سـطح مناسـبي از مـديريت و      حرفه  دهد، حسابدار  رخ  تواند مي
 ميان گذارد.  صورت لزوم، راهبران بنگاه در  در

بـه   اي از حقـايق و شـرايط مربـوط    حرفه سازي درك حسابدار روشنچنين گفتگوهايي به  .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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 كنـد.  مين ـاي تعيي حرفه اوتـوها را قضـه گفتگـونـگ نـراي ايـت بـح مناسب مديريـسط .225 -  16
 است: شامل موارد زير شود نظر گرفته ي كه در اين مورد بايد درعوامل

 .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  يت، مناسب است كه دستعموماً سطحي از مدير .225 -  17
بـاور باشـد كـه مـديريت،      اين اي بر حرفه يا احتماالً درگير موضوع باشد. چنانچه حسابدار

ميـان گـذارد.    رعايت است بايد موضوع را با راهبران بنگاه در درگير يا احتماالً درگير عدم
ــا حسابرســان داخلــي نيــز   را درتوانــد موضــوع  اي مــي حرفــه حســابدار ــزوم، ب صــورت ل

توانـد مـديريت بنگـاهي     ا، سطح مناسب مديريت ميتهشرك  مورد گروه گذارد. در ميان در
 اختيار دارد. باشد كه كنترل صاحبكار را در

 برخورد با موضوع

 بـاره   صـورت لـزوم، راهبـران بنگـاه در      اي هنگـام گفتگـو بـا مـديريت و در     حرفـه   حسابدار .225 -  18
را،   موقـع بـراي مـوارد زيـر      آن بايد انجام اقـدامات مناسـب و بـه     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       صـالح مناسـب در   ذي نهـاد افشاي موضوع نزد   -پ 

  حفظ منافع عمومي. ضرورتموارد  در
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اي بايــد آگــاه بــودن يــا نبــودن مــديريت و راهبــران بنگــاه صــاحبكار از   حرفــه حســابدار .225 -  19
آن را مـورد توجـه    رعايت يـا مشـكوك بـه    عدم به قانوني و مقرراتي مربوط هاي مسئوليت

توانـد منـابع اطالعـاتي مناسـب را      اي مـي  حرفـه  ه باشند، حسابداردهد. چنانچه ناآگا قرار
 كند نظر مشاور حقوقي دريافت نمايند. پيشنهادآنان معرفي يا  به

 اي بايد موارد زير را رعايت كند: حرفه  حسابدار .225 -  20

رعايت   عدم قوانين و مقررات، شامل مواد قانوني يا مقرراتي حاكم بر گزارشگري موارد  -الف
صالح مناسب. در اين مورد، برخي قوانين و مقررات  ذي نهاد  آن به يك  بهيا مشكوك 
  و  را براي گزارشدهي مقرر كرده باشند؛ مهلتيممكن است 

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

  بنگاه.گزارش به راهبران 

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

 اتهشرك  مورد گروه گزارشگري در

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

به  ، رسيدگي به اطالعات مالي مربوط هاي مالي گروه براي مقاصد حسابرسي صورت  -الف
  گروه؛ يا كارِ  درخواست گروهبه   از اجزاي گروه  يكي

 ، از مقاصد حسابرسي گـروه   غير  به  از اجزاي گروه  هاي مالي يكي حسابرسي صورت  -ب 
  مثال، حسابرسي قانوني. براي

يك از موارد باال   در هرآن   رعايت يا مشكوك به  عدم اي از حرفه  كه حسابدار  مواردي  در
بر برخورد با آن طبق مفاد ايـن بخـش، موضـوع را بـه شـريك       يابد بايد، افزون آگاهي مي

امـر    . ايـن داشته باشـد  منع قانوني يا مقرراتيكه   آن  مگرگروه گزارش كند،   كارِ  مسئول
 ، گـروه   چارچوب حسابرسـي   گروه از موضوع آگاه گردد و در شود شريك مسئول كارِ سبب مي

  ضرورت و چگونگي برخورد با آن را طبق مفاد اين بخش تعيين كند.
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 از  هاي مـالي گـروه   مواردي كه شريك مسئول كارِ گروه در جريان حسابرسي صورت  در .225 -  22
نتيجـه رعايـت     شـود، شـامل آگـاهي در    آن آگـاه مـي    رعايت يا مورد مشكوك بـه   عدم
چـارچوب    برخورد بـا موضـوع در  بر   بايد افزون  ، شريك مسئول كارِ گروه225- 21  بند

يـك يـا     بـه  طبق مفاد ايـن بخـش، احتمـال ربـط داشـتن موضـوع        بر  حسابرسي گروه
 بررسي كند:نيز شرح زير را   جزء مورد رسيدگي به  چند

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

،  از حسابرسـي گـروه   سي براي مقاصـدي غيـر  اطالعات مالي آن، موضوع حسابر  -ب 
  مثال، حسابرسي قانوني است. براي

به رساني  بايد اقدامات الزم براي اطالع  صورت ربط داشتن، شريك مسئول كارِ گروه  در
آنهـا مربـوط     به است  عمل آورد كه موضوع ممكن  كار در اجزايي را به  مسئولين اجراي

ارتبـاط بـا     صـورت لـزوم در    باشـد. در   مقرراتـي داشـته  آنكه منع قانوني يـا    شود، مگر
اي مناسـب   گونـه  باال بايد درباره حسابرسي شدن يا نشدن اجزاي مربـوط، بـه  “ ب”  بند
صـورت حسابرسـي     جـو شـود و در    و  دسترس عموم) پـرس   مديريت يا اطالعات در  (از

د شـو  سـبب مـي   رسـاني  اطـالع   صورت امكان. اين  شدن، شناسايي حسابرس مربوط، در
چنين اجزايـي از موضـوع آگـاه گردنـد و ضـرورت و چگـونگي         كار در  مسئولين اجراي

  برخورد با آن را طبق مفاد اين بخش تعيين كنند.

 انجام اقدامات بيشتر ضرورتتعيين 

 صورت لزوم، راهبران بنگاه را بسنجد.  اي بايد مناسب بودن برخورد مديريت و در حرفه  حسابدار .225 -  23

صورت لزوم، راهبـران بنگـاه    برخورد مديريت و در مناسب بودنعوامل مربوط در سنجش  .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 اقـدامات الزم بـراي اصـالح، جبـران يـا كـاهش
 رعايت.  عدم پيامدهاي
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    بـودن اقــدامات الزم بـراي پيشــگيري از هرگونــه  انجـام شــدن يـا در جريــان انجــام 
 مواردي كه هنوز رخ نداده است.  رعايت در  عدم

 دوباره رخدادريسك  كاهشبراي  مناسب اقداماتبودن  انجام جريانيا در  شدن انجام، 
 بيشتر.هاي  آموزش يا كنترلمثال،   براي

 صالح مناسـب و   ذي نهاديك  مورد، نزد  ، حسبآن  به يا مشكوك رعايت  عدم افشاي
 سنجش كفايت افشا.

صورت لزوم، راهبران بنگاه، هرگونه  توجه به برخورد مديريت و در اي بايد با حرفه حسابدار .225 -  25
 راستاي حفظ منافع عمومي تعيين كند. اقدام بيشتر را در

 زير،  موارد چون عوامل گوناگوني  تعيين ضرورت اقدامات بيشتر و نوع و ماهيت و ميزان آن به .225 -  26
 دارد:  بستگي

 .چارچوب قانوني و مقرراتي 

 .فوريت موضوع 

 .فراگير بودن موضوع در سطح بنگاه صاحبكار 

 صورت لزوم، راهبران بنگاه.  اي به درستكاري مديريت و در حرفه  تداوم اطمينان حسابدار 

 آن. رعايت يا مشكوك به  عدم احتمال رخداد دوباره 

 به منـافع بنگـاه   حتماليايا  واقعي هنگفت  زيانبه   موثق بودن يا نبودن شواهد مربوط ،
 دهندگان، كاركنان يا عموم مردم. گذاران، اعتبار سرمايه

صورت   اي، به درستكاري مديريت و در حرفه  شود حسابدار هايي از شرايطي كه سبب مي نمونه .225 -  27
 كه در آن: لزوم، راهبران بنگاه ديگر اطمينان نكند شامل شرايطي است

 يـا   گمان است  رعايت، بد  عدم هـرگونـدرباره درگيري آنان در هاي  حرفه  حسابدار
 دست دارد.  در شواهدي

 رغـم   رعـايتي آگاهنـد و، بـه     عـدم  داند كه آنان از چنـين  اي مي حرفه  حسابدار
 اند صالح مناسب گزارش نكرده ذي نهاد  يك  الزامات قانوني يا مقرراتي، موضوع را به

 اند. را ندادهدر مهلتي معقول يا اجازه گزارشدهي 



  اي هـابداران حرفـط همه حسـرا توسـاالج احكام الزم -  “الف”

 51

و نـوع و ماهيـت و ميـزان اقـدامات بيشـتر بايـد         اي براي تعيين ضرورت، حرفه  حسابدار .225 -  28
گيـرد كـه     فـرض صـورت    ايـن   اي بايد بـا  حرفه  اي استفاده كند. قضاوت حرفه  قضاوت  از

نظر گرفتن همه حقـايق و شـرايط خـاص      شخص ثالث منطقي و آگاه با در  چنانچه يك
گرفــت، احتمــاالً  چنــين وضــعيتي قــرار مــي  اي در حرفــه  دســترس حســابدار  موجــود و در

راستاي حفظ منـافع    اي مناسب و در گونه اي، به حرفه  رسيد كه حسابدار مي نتيجه  اين  به
 كرده است.  عمومي عمل

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

 زام قانوني يا مقرراتـي  ـاگر ال ب حتيـصالح مناس اد ذيـزد نهـاي موضوع نـافش
 باشد.  نداشته  وجود

 قانوني يـا مقرراتـي   ي كه منعصورت اي، در گيري از كار و قطع رابطه حرفه كناره 
 نداشته باشد.

اي را مناسـب   گيـري از كـار و قطـع رابطـه حرفـه      اي، كنـاره  حرفه مواردي كه حسابدار در .225 -  30
تواند جايگزين ديگر اقـدماتي شـود    گيري و قطع رابطه نمي دهد، چنين كناره تشخيص مي

طبـق مفـاد ايـن بخـش،      اي بر حرفه هاي حسابدار به هدف است براي دستيابي كه ممكن
مـورد اقـدامات بيشـتر     هـايي در  اسـت محـدوديت   برخي قلمروها ممكن ضروري باشد. در

ر كا گيري از كار، ممكن است تنها راه و كناره باشد اي مقرر شده حرفه دسترس حسابدار در
 دسترس باشد. در

اي  روابـط حرفـه   225-29 و 225-25طبـق بنـدهاي    اي بر حرفه مواردي كه حسابدار در .225 -  31
 درخواست حسابرس جايگزين، همه حقـايق   به اي بايد حرفه  را قطع كرده است، حسابدار  خود

دارد  آن را كـه بـاور   رعايت شناسايي شده يا مشكوك بـه  عدم به موارد و اطالعات مربوط
كـار از آن آگـاه شـود،     بـاره پـذيرش   گيـري در  جايگزين بايـد پـيش از تصـميم   حسابرس 

رغـم مفـاد    كـار را بـه   دهد. حسابرس قبلـي بايـد ايـن    اختيار حسابرس جايگزين قرار در
آنكه قانون يا مقررات، آن را ممنوع كـرده باشـد. چنانچـه     انجام دهد، مگر 210 -14 دـبن

تماس بگيرد بايد اقدامات منطقي براي كسـب   حسابرس جايگزين نتواند با حسابرس قبلي
جو از اشخاص ثالث  و هاي ديگر، چون پرس راه اطالعات درباره داليل تغيير حسابرس را از

 جويي پيشينه مديريت يا راهبران بنگاه، انجام دهد. يا پي
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گيريهـاي   هـا و تصـميم   است مستلزم تجزيه و تحليل ممكن اين موضوع كه بررسي آنجا از .225 -  32
توانـد دريافـت مشـاوره درون سـازماني، دريافـت نظـر        اي مي حرفه پيچيده باشد، حسابدار

خصوص،  اي يا قانوني هر اقدام به كارهاي بديل و پيامدهاي حرفه حقوقي براي شناخت راه
اي را  حرفـه  تشـكل صـالح يـا    اسـاس رازداري، از نهـاد ذي    رتي، بـر ويا دريافت نظر مشـ 

 د.ـده  رارـق توجه  مورد

  
 مناسبصالح  ذيگيري درباره افشاي موضوع نزد نهاد  تصميم

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

 و انجام اقدام الزم براي حفظ منافع عمومي است.

نوع و ماهيت و ميزان زيان واقعي يا بـالقوه   به ويژه باره چنين افشايي، به گيري در تصميم .225 -  34
 دارد.  دهندگان، كاركنان يا عموم مردم بسـتگي   گذاران، اعتبار شده يا احتمالي به سرمايه  وارد
 زيـر،   مـوارد   صالح را در است افشاي موضوع نزد نهاد ذي اي ممكن حرفه  مثال، حسابدار  براي

 اقدامي مناسب تشخيص دهد:

 داخلي يا خـارجي  دولتي ات ـمقام به ال،ـمث ت (برايـدهي اس وهـر رشـبنگاه، درگي
 هدف گرفتن پيمانهاي بزرگ). با

 است و موضوع از چنان اهميتـي برخـوردار اسـت كـه امتيـاز        1ي شدهگذار بنگاه، نرخ
 اندازد. خطر مي  فعاليت آن را به

  توانـد بـر بـازار منصـفانه      بهادار است و موضوع مـي   بورس اوراقبنگاه، پذيرفته شده در
در  سيستمياعد بگذارد يا سبب يك ريسك ـر نامسـادار بنگاه، اثـبه اوراق مـمنظ و

 مالي شود. هايبازار

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

  كند. ماليات به مشتريانش عرضه ميبنگاه، طرحي را براي فرار از 
 

 

1   Regulated entity ،اساس قوانين  ) كه نرخ فروش كاالها و خدمات آنها بر …:   بنگاه خدمات عمومي (چون آب، برق، تلفن، گاز
  شود. صالح تعيين مي و مقررات و با هماهنگي مقامات ذي
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  شرح زير، نيز بستگي دارد: عوامل برون سازماني، به باره چنين افشايي به گيري در تصميم
 گونـه اطالعـات و توانـايي صـدور      صالح براي دريافت ايـن  وجود داشتن يك نهاد ذي

و  نـوع  بـه  ،صـالح  نهـاد ذي  مناسب بودنجويي موضوع و انجام اقدام الزم.  مجوز پي
مورد گزارشـگري مـالي متقلبانـه، نهـاد      مثال، در ماهيت موضوع بستگي دارد، براي

زيسـت،   مورد تخطـي از قـوانين و مقـررات محـيط     در يابهادار  نظارتي بورس اوراق
 زيست.  سازمان حفاظت محيط

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

 يا  اي حرفه  به ايمني فيزيكي حسابدار  وجود داشتن تهديدهاي واقعي يا احتمالي نسبت
 ديگر افراد.

 شـرايط موجـود، افشـاي مـوارد     نتيجـه برسـد كـه در    ايـن  بـه اي  حرفـه  چنانچه حسابدار .225 -  35
امـر   صالح مناسب، اقدامي مناسـب اسـت، ايـن    ذيآن نزد نهاد  رعايت يا مشكوك به عدم
شـود.   رفتار محسوب نمـي  آيين اين 140شرح بخش  رازداري به وظيفهمنزله تخطي از  به

نيـت عمـل كنـد و بيانيـه و ادعـاي       چنين موارد افشا بايد بـا حسـن   اي در حرفه حسابدار
بـودن يـا نبـودن    اي بايـد مناسـب    حرفـه  رعايت احتياط اظهار نمايـد. حسـابدار   را با خود

 بسنجد.نيز باره مقاصدش را، پيش از افشاي موضوع،  دادن به صاحبكار در آگاهي

از اقدامي يا اقدام مورد نظري آگاه شـود   است اي ممكن حرفه استثنايي، حسابدار موارد در .225 -  36
نظر وي، تخلفي به نسبت قطعي از يك قانون يا مقررات است و ايـن تخلـف بتوانـد     كه به

دهندگان، كاركنان يا عموم مردم سبب شـود.   گذاران، اعتبار را براي سرمايه زياني هنگفت
ميان گذاشـتن يـا نگذاشـتن موضـوع بـا       باره در گيري در از تصميم اي پس حرفه حسابدار

صـالح مناسـب،    درنگ موضوع نزد نهاد ذي باره افشاي بي مديريت يا راهبران بنگاه بايد در
اي  حرفـه   از قضـاوت  ،چنـين تخلفـي يـا كـاهش آن    منظور پيشگيري از پيامـدهاي    به

رفتـار،   آيـين  ايـن  140  استفاده كند. چنين افشايي، تخطي از وظيفه رازداري طبـق بخـش  
 محسوب نخواهد شد.
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 مستندسازي

مشـمول   آن كـه   رعايت يا مشكوك بـه   عدم ارتباط با هر مورد  اي بايد در حرفه  حسابدار .225 -  37
بر رعايـت الزامـات     كند. اين مستندسازي، افزون  ، موارد زير را مستندشود اين بخش مي

 حسابرسي مورد استفاده، است: مستندسازي طبق استانداردهاي

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

 نظـر گـرفتن    اي بـا در  حرفـه  گيريهاي حسابدار نظر، قضاوتها و تصميم اقدامات مورد
 شخص ثالث منطقي و آگاه. ديدگاه

 هاي  باره مراعات مسئوليت اي در حرفه خاطر توسط حسابدار چگونگي كسب رضايت
 .225-25  مندرج در بند

كننـده حسابرسـي    اي اجرا حرفه مثال، حسابدار المللي حسابرسي، براي استانداردهاي بين .225 -  38
 كند: موارد زير مي  به هاي مالي را ملزم صورت

  جريان حسابرسـي    كه در مهميمستندات كافي براي كسب شناخت از موضوعات تهيه
آن اي عمـده مبنـاي    عمـل آمـده و قضـاوتهاي حرفـه      به هاي گيري نتيجهآيد،  پديد مي

 ها؛ گيري نتيجه

 به موضوعات عمده با مـديريت، راهبـران بنگـاه و      مستندسازي گفتگوهاي مربوط
ده مـورد بحـث، زمـان گفتگوهـا و     ـوع و ماهيت موضوعات عمـ ـديگران، حاوي ن

 و  گفتگوها؛  طرف

 آن، نتايج گفتگو بـا   رعايت شناسايي شده يا مشكوك به 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
 با آن همراه با مديريت و راهبران بنگاهكسب شناخت از موضوع و برخورد 

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

ب كنـد  اي بايد شناختي از موضوع، شامل نوع و ماهيت فعل و شرايطي كس حرفه حسابدار
 دهد. است رخ  داده يا ممكن كه فعل، در آن رخ
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 ،را بكار گيـرد امـا   اي و مهارت خود حرفه رود دانش، قضاوت انتظار مياي  حرفه از حسابدار .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  اي با نگرش حرفه عهده دادگاه يا ساير مقامات قضايي مناسب است. حسابدار به

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

رعايـت را شناسـايي يـا گمـان كنـد كـه        عدم ، يك مورد رخداداي حرفه چنانچه حسابدار .225 -  41
اي بايد ايـن موضـوع را بـا سـطح مناسـبي از مـديريت و        حرفه دهد، حسابدار تواند رخ مي
 ميان گذارد. راهبران بنگاه دربا صورت دسترسي و لزوم،  در

ـ  اي از حقـايق و شـرايط مربـوط    حرفه سازي درك حسابدار چنين گفتگوهايي به روشن .225 -  42 ه ب
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

كنـد.   ن مـي ـاي تعيي حرفه  ه گفتگوها را قضاوتـگون راي اينـت بـب مديريـح مناسـسط .225 -  43
 است:  نظر شامل موارد زير  عوامل مربوط مورد

  ماهيت و شرايط موضوع.نوع و 

 .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
صـاحبكار حسابرسـي    يـك  بـه  از حسابرسي را اي، يك خدمت غير حرفه چنانچه حسابدار .225 -  44

اي  حرفه كند، حسابدار از اجزاي يك صاحبكار حسابرسي مؤسسه، ارائه مي مؤسسه، يا يكي
آنكـه قـانون يـا     آن را درون مؤسسه مطرح كند، مگـر  رعايت يا مشكوك به عدم بايد مورد

هاي مؤسسـه يـا،    مقررات آن را ممنوع كرده باشد. چنين تماسي بايد طبق پروتكل يا رويه
طور مستقيم بـه شـريك مسـئول كـار حسابرسـي       هايي، به بود چنين پروتكل يا رويهدر ن
 شود.  انجام
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يـك صـاحبكار حسابرسـي     بـه  از حسابرسي را خدمت غيراي، يك  حرفه چنانچه حسابدار .225 -  45
 كنـد،  مـي   اي، ارائـه  از اجزاي يك صاحبكار حسابرسي مؤسسه شبكه  يا يكياي،  مؤسسه شبكه

 آن  بـه   رعايت يا مشكوك  عدم به گزارش كردن يا نكردن مورد  نسبتاي بايد  حرفه  حسابدار
كـردن، گـزارش بايـد     صورت تصميم به گزارش گيري كند. در اي تصميم به مؤسسه شبكه

هايي، مستقيماً به شريك  هاي شبكه يا، در نبود چنين پروتكل و رويه طبق پروتكل يا رويه
 مسئول كار حسابرسي ارائه شود.

 كند كه: از حسابرسي را به صاحبكاري ارائه مي  اي، يك خدمت غير حرفه  چنانچه حسابدار .225 -  46

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

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

 است: شامل موارد زير 225-46و  225-45طبق بندهاي بر عوامل مرتبط با تماس  .225 -  47

 .خالف قانون يا مقررات بودن يا نبودن تماس 

  نهاد ناظر قانوني يا دادستان وجود داشتن يا نداشتن محدوديت افشاي مقرر توسط
 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.

 بنگاه. راهبرانمديريت يا  توسطبنگاه به حسابرس مستقل دادن يا ندادن موضوع  آگاهي 

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

 آن،  رعايت يا مشكوك بـه   عدم از موارد حسابرسي كار  مسئولشريك  يافتن آگاهيحال،   هر  در .225 -  48
 گـردد   كار، از موضوع آگاه  شود شريك مسئول امر سبب مي  هاست. اين گونه تماس هدف اين

 و ضرورت و چگونگي برخورد با آن را طبق مفاد اين بخش، تعيين كند.
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 تعيين ضرورت انجام اقدامات بيشتر

راسـتاي حفـظ    ات بيشتر را درـودن انجام اقدامـودن يا نبـب الزمد ـاي باي هـحرف دارـحساب .225 -  49
 دهد. عمومي نيز مورد توجه قرار منافع

عـواملي چـون مـوارد زيـر      تعيين ضرورت اقدامات بيشتر و نوع و ماهيت و ميـزان آن بـه   .225 -  50
 بستگي دارد:

 .چارچوب قانوني و مقرراتي 

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

 .فوريت موضوع 

 بنگاه در موضوع. درگير بودن مديريت يا راهبران 

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

 تواند شامل موارد زير باشد: اي مي حرفه  اقدام بيشتر حسابدار .225 -  51

 ر الـزام قـانوني يـا مقرراتـي     ـاگـ   صالح مناسب حتي اد ذيـزد يك نهـاي موضوع نـافش
 نداشته باشد.  وجود

 قانون يا مقررات. از ديد صورت مجاز بودن  اي در گيري از كار و قطع رابطه حرفه كناره 

صـالح مناسـب، شـامل مـوارد      باره افشا نزد يـك نهـاد ذي    در گيري تصميمدر  مرتبط عوامل .225 -  52
 است:  زير

 .خالف قانون يا مقررات بودن يا نبودن افشا 

 قانوني يـا دادسـتان    ناظرد وجود داشتن يا نداشتن محدوديت افشاي مقرر توسط نها
 آن.  رعايت يا مشكوك به  عدم مورد  كننده به رسيدگي

  در درون بنگـاه  رعايـت احتمـالي     عـدم  جويي كـردن يـا نكـردن    ، پيانجام كارهدف
 منظور انجام اقدام مناسب.  به

 



  اي هـابداران حرفـط همه حسـرا توسـاالج احكام الزم -  “الف”

 58

 شـرايط موجـود، افشـاي مـوارد     نتيجـه برسـد كـه در    ايـن  اي بـه  حرفـه  چنانچه حسابدار .225 -  53
امـر   صالح مناسب، اقدامي سنجيده اسـت، ايـن   آن نزد نهاد ذي مشكوك بهرعايت يا  عدم
رفتـار محسـوب    ايـن آيـين   140شـرح بخـش    منزله تخطي از مسـئوليت رازداري بـه   به

نيت عمل كنـد و بيانيـه و    گونه موارد افشا بايد با حسن اين اي در حرفه شود. حسابدار نمي
اي بايد مناسب بودن يا نبـودن   حرفه حسابدار رعايت احتياط اظهار نمايد. را با ادعاي خود

 باره مقاصدش را، پيش از افشاي موضوع، بسنجد. آگاهي دادن به صاحبكار در

از اقدامي يا اقدام مورد نظري آگاه شـود   است اي ممكن حرفه ، حسابداراستثناييموارد  در .225 -  54
تخلـف بتوانـد    نسبت قطعي از يك قانون يا مقررات است و ايـن  به نظر وي، تخلفي كه به

دهندگان، كاركنان يا عموم مردم سبب شـود.   گذاران، اعتبار زياني هنگفت را براي سرمايه
ميان گذاشـتن يـا نگذاشـتن موضـوع بـا       باره در گيري در از تصميم اي پس حرفه حسابدار

صـالح مناسـب،    درنگ موضوع نزد نهاد ذي باره افشاي بي مديريت يا راهبران بنگاه بايد در
 كند.  اي استفاده از قضاوت حرفه ،ظور پيشگيري از پيامدهاي چنين تخلفي يا كاهش آنمن  به

رفتـار محسـوب    ايـن آيـين   140ن افشايي، تخطي از وظيفـه رازداري طبـق بخـش    ـچني
 د.ـش  نخواهد

اي يـا قـانوني هـر اقـدام      حرفـه  پيامـدهاي منظـور كسـب دركـي از     اي بـه  حرفه حسابدار .225 -  55
درون سازماني كند يا نظر حقـوقي دريافـت نمايـد يـا      است نظرخواهي خصوص ممكن به
 صالح قانوني مشورت كند. مقام ذي يااي  حرفه تشكلطور محرمانه با  به

 مستندسازي 

اي  حرفـه  آن، بـه حسـابدار   رعايت شناسايي شده يا مشكوك به عدم ارتباط با هر مورد در .225 -  56
 كند: شود موارد زير را مستند توصيه مي

 .موضوع 

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

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

 اي. حرفه  گيريهاي حسابدار ها و تصميم نظر، قضاوت  اقدامات مورد 

 هاي  باره مراعات مسئوليت اي در حرفه خاطر توسط حسابدار چگونگي كسب رضايت
 .225-49مندرج در بند 
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  230بخش 
  نظر دوم اظهار

  
  

يـك موضـوع   شود درباره  مي حرفه خواستهاي شاغل در  مواردي كه از حسابدار حرفه  در . 230 - 1
استانداردها در يك بنگـاه يـا   يا حسابداري، حسابرسي، گزارشگري مالي يا كاربرد اصول 

ممكن اسـت   ،از صاحبكاران وي نيست نظر كند و آن بنگاه  معامالت خاصي از آن اظهار
مخاطرات ناقض اصول بنيادي پديـد آيـد. بـراي مثـال، خطـر نقـض اصـل صـالحيت و         

بر همان   مبتني ،1نظر دوم  كند كه اظهار بروز تواند در وضعيتهايي  مياي  هـراقبت حرفم
آن بنگاه قرار گرفتـه اسـت    فعلي نظر حسابرس  حقايق و مداركي نباشد كه مالك اظهار

و  شرايط حاكم بـر درخواسـت    خطر، به  هرنظر شود. اهميت   اساس شواهد ناكافي اظهار  يا بر
 اي حرفـه  دسـترس و مفروضـاتي بسـتگي دارد كـه مبنـاي قضـاوت       حقـايق در همه ديگر 

  گيرد. مي  قرار

 ،شـود  مـي نظر دوم   اي شاغل در حرفه درخواست اظهار مواردي كه از حسابدار حرفه  در . 230 - 2
ساز الزم را براي رفـع يـا كـاهش     را ارزيابي كند و تدابير ايمنخطر   هروي بايد اهميت 

سـاز شـامل    گونـه تـدابير ايمـن    يي از ايـن هـا  نمونهبكار گيرد. ، پذيرفتنيسطحي   آن به
بـر    ي حـاكم هامحـدوديت تشـريح  گرفتن اجـازه تمـاس بـا حسـابرس فعلـي آن بنگـاه،       

نظـر بـراي حسـابرس      اي از اظهـار  و فرستادن نسـخه مربوط  اظهار شده در گزارش  نظر
  است. آن بنگاه فعلي

را ندهد، حسابدار  خوداجازه تماس با حسابرس فعلي  دومكننده نظر  اگر بنگاه درخواست . 230 - 3
ارائـه    عـدم  به ارائه يـا   گرفتن همه شرايط، نسبتنظر   دربا اي شاغل در حرفه بايد  حرفه
  گيري كند. نظر تصميم  اظهار
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  240 بخش
 1الزحمه و ساير انواع اجرت حق

توانـد   اي مـي  اي شـاغل در حرفـه هنگـام مـذاكره دربـاره خـدمات حرفـه        حسابدار حرفـه  . 240- 1
اي شـاغل در   داند، پيشنهاد كنـد. اگـر حسـابدار حرفـه     اي را كه مناسب مي الزحمه حق هر

اخالقـي نيسـت.    خـود غيـر   خـودي  تر از ديگري اعالم كند، بـه  پاييناي  الزحمه حقحرفه 
 آورد.  تواند خطر نقض اصول بنيادي را پديد شود مي كه اعالم مي اي الزحمه حقوجود اين،   با

اسـتانداردهاي  طبـق   كار بر اعالمي چنان پايين باشد كه انجام الزحمه حقبراي مثال، اگر 
توانـد نقـض اصـل صـالحيت و      اي، بسيار دشوار شود، خطر منافع شخصي مي فني و حرفه

  اي را پديد آورد. بت حرفهمراق

پيشـنهادي و نـوع خـدمتي    الزحمـه   حـق ميـزان  به عواملي چون خطر  هروجود و اهميت  . 2-240
سـاز الزم   بايد ارزيابي و تدابير ايمنخطر  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   ويژه، مبناي محاسبه حق كار و، به جزيياتساختن صاحبكار از  آگاه
 يا  الزحمه پيشنهادي؛ به حق  مربوط

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

بخش، بسـيار متـداول    اطميناناز خدمات ي مشروط براي برخي خدمات غير ها الزحمه حق . 3-240
 را  برخي شرايط، مخاطرات نقض اصول بنيـادي   تواند در مي ها الزحمه گونه حق اما اين. 2است

 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. تعيين حق مبناي 

 شدن يا نشدن نتايج كار توسط شخص ثالث مستقل. بررسي 

 

1. Fees and Other Types of Remuneration  
بخش  بخشي كه به صاحبكاران حسابرسي و ديگر خدمات اطمينان غير از خدمات اطمينانهاي مشروط خدمات الزحمه حق   . 2

 آيد. اي مي رفتار حرفه اين آيين 291و  290شود در بخشهاي  ارائه مي
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سـاز الزم بـراي رفـع يـا كـاهش آن       بايد ارزيابي و تـدابير ايمـن   خطرهاگونه  اهميت اين . 240- 4
شـرح    سـاز بـه   گونه تدابير ايمن اينيي از ها نمونه، بكار گرفته شود. پذيرفتنيسطحي   به

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

 الزحمـه  اي شاغل در حرفه و مبناي تعيين حق اعالم كار انجام شده توسط حسابدار حرفه 
 نظر؛  كنندگان مورد به استفاده

  يا  كنترل كيفيت؛ي هاو روش هاسياستاستقرار 

 شـخص ثالـث   توسـط  اي شـاغل در حرفـه    بررسي كار انجام شده توسط حسابدار حرفه
 مستقل.

الزحمـه يـا    اي شاغل در حرفـه ممكـن اسـت حـق     برخي شرايط خاص، حسابدار حرفه در . 5-240
به صاحبكار به ديگران، دريافـت كنـد. بـراي مثـال،      مربوط 1كميسيوني را بابت ارجاع كار

خدمت خاص مـورد نيـاز صـاحبكارش را    اي شاغل در حرفه  مواردي كه حسابدار حرفه در
 متخصصـي اي ديگر يا  هـدار حرفحسابـ بهكند، ممكن است انجام آن خدمت را  عرضه نمي

اي شـاغل در حرفـه    الزحمه دريافـت كنـد. حسـابدار حرفـه     ازاي آن، حق ارجاع دهد و در
افزار) بابـت فـروش كـاال يـا      نرم فروشندگانند ممكن است كميسيون از اشخاص ثالث (مان

 هايـا كميسـيون   هـا  الزحمـه  حـق گونـه   خدمت به صاحبكارش، دريافت كند. پـذيرفتن ايـن  
بينـي و صـالحيت و    تواند خطر منافع شخصي را ايجاد كند و سبب نقض اصـول واقـع   مي

  اي را فراهم آورد. مراقبت حرفه

حسـابدار   بـراي گـرفتن كـاري از صـاحبكارِ    اي شاغل در حرفه ممكن است  حسابدار حرفه . 240- 6
يا كميسيوني را بابت ارجاع كار، پرداخت كند. براي مثـال،  الزحمه  اي ديگري نيز حق حرفه

اي ديگر نياز به خدمت تخصصـي خاصـي دارد كـه     مواردي كه صاحبكار حسابدار حرفه در
يوني بابـت ارجـاع   الزحمه يا كميسـ  حق ،نتيجه كند و در را ارائه نمي او آنحسابرس فعلي 

يـا   هـا  الزحمه حقگونه  شود. پرداخت اين اي ارجاع كننده پرداخت مي كار به حسابدار حرفه
 بينـي  واقـع   اصولهم سبب نقض   ر منافع شخصي را ايجاد كند وطتواند خ هم مي هاكميسيون

  اي را فراهم آورد. و صالحيت و مراقبت حرفه

 

1. Referral Fee or Commission 
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بـه   آنرا ارزيابي و براي رفع يا كاهش خطر   هر اهميتاي شاغل در حرفه بايد  حسابدار حرفه . 240- 7
 سـاز  گونه تـدابير ايمـن   يي از اينها نمونهساز الزم را اتخاذ كند.  ، تدابير ايمنپذيرفتني يسطح

  شرح زير است:  به

 اي ديگـر   ارجاع كار به حسابدار حرفه الزحمه حقبه پرداخت   اعالم ترتيبات مربوط
 به صاحبكار؛

 اي  حرفـه  صاحبكار بـه حسـابدار  كار ارجاع  الزحمه حقبه دريافت  اعالم ترتيبات مربوط
 يا ديگر؛

 از شخص  الزحمه حقبه دريافت   گرفتن اجازه قبلي از صاحبكار درباره ترتيبات مربوط
 فروشد. بابت كاال يا خدماتي كه آن شخص ثالث به صاحبكار مي  ثالث از

از مؤسسه حسابرسي ديگـري   ممكن است تمام يا بخشياي شاغل در حرفه  حسابدار حرفه . 240- 8
آن مؤسسـه يـا    يـا صـاحبان   اسـاس خريـداري كنـد كـه مبـالغي را بـه صـاحب        اين را بر

بـاال،   240-7تـا   240-5ديـدگاه بنـدهاي    از هـا گونـه پرداخت  بازماندگانشان بپـردازد. ايـن  
  شود. ارجاع محسوب نمي الزحمه كميسيون يا حق
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  250بخش 
  اي  بازاريابي خدمات حرفه

  

 

اي شـاغل در حرفـه بـراي بدسـت آوردن كارهـاي جديـد        هنگامي كه يك حسابدار حرفه . 250 - 1
 ممكن اسـت  ،شود متوسل مي 1كند يا به ساير شكلهاي بازاريابي آگهي منتشر مي ها رسانه  در

تبليغ خـدمات، دسـتاوردها يـا محصـوالت      خطر نقض اصول بنيادي پديد آيد. براي مثال،
باشـد كـه نقـض اصـل رفتــار و      اي گونـه  صـي بـه  ممكـن اسـت بـه پيـروي از منـافع شخ     

  آورد.  دـپدياي را  حرفه آداب

اعتبـاري حرفـه    اي شاغل در حرفه نبايد با بازاريابي خدمات خود، سبب بـي  حسابدار حرفه . 250 -2
  و درستكار باشد و نبايد: راستگواي شاغل در حرفه بايد  حسابداري شود. حسابدار حرفه

ي تخصصي خـود و تجـاربي كـه    هاكند، صالحيت ميدرباره خدماتي كه عرضه   -الف
  يا  د؛ـگويي كن بدست آورده است، گزافه

مقايسـه بـا كـار ديگـران بپـردازد يـا        ي اثبات نشـده كـار خـود در   هابه برتري  -ب 
  د.ـارزش جلوه ده  ديگران را كم كار

  

مورد مناسب بودن شكل و محتواي تبليغـات   اي شاغل در حرفه در چنانچه حسابدار حرفه
  اي متبوع، نظرخواهي كند. حرفه مرجعيا بازاريابي خود ترديد داشته باشد بايد از 

  

 

1. Solicit 
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  260بخش 
  1هدايا و پذيرايي

اي شاغل در حرفـه، اعضـاي خـانواده يـا      گاه، صاحبكاري ممكن است به حسابدار حرفه . 260 - 1
 نقـض   تواند خطـر  چنين پيشنهادي ميبدهد. هديه يا پذيرايي پيشنهاد ، وي  بستگان نزديك

دليـل توجـه     تواند بـه  پي داشته باشد. براي مثال، پذيرش هديه مي  اصول بنيادي را در
تهديـد   ربينـي را پديـد آورد؛ خطـ     نقـض اصـل واقـع   خطر ، يا قرابت به منافع شخصي

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

آن و قصــد صــاحبكار از وجــود و اهميــت چنــين خطرهــايي، بــه نــوع و ماهيــت، ارزش  . 260 - 2
ديـد شـخص ثالـث      پيشنهاد، بستگي دارد. چنانچه ارزش هديـه يـا مخـارج پـذيرايي از    

اي  نظـر رسـد، حسـابدار حرفـه      است، ناچيز به مطلعكه از كليه اطالعات  طقي و آگاهمن
شرايط عـادي    شاغل در حرفه ممكن است به اين نتيجه برسد كه پيشنهاد صاحبكار، در

 وي  كسب و كار صورت گرفته است و صاحبكار، قصد خاصي براي تاثيرگذاري بر تصـميمات 
تواند  ه ميـاي شاغل در حرف هـمواردي، حسابدار حرفچنين   ات ندارد. درـيا كسب اطالع
 ارتباط با پذيرفتن هديه يـا پـذيرايي،    كه خطر نقض اصول بنيادي در گيري كند چنين نتيجه

 در سطحي پذيرفتني است.

ساز  د و تدابير ايمنـخطر را ارزيابي كن  اهميت هراي شاغل در حرفه بايد  حسابدار حرفه . 260 - 3
بنـدد.    پـذيرفتني بكـار   يبراي رفع يا كـاهش آن بـه سـطح   صورت لزوم،   مناسب را، در

پذيرفتني  يسطح  را رفع كرد يا به خطرهاساز نيز نشود  چنانچه با بكارگيري تدابير ايمن
  گونه پيشنهادها را بپذيرد. نبايد اينه ـاي شاغل در حرف كاهش داد، حسابدار حرفه

  

 

1. Gifts and Hospitality 





  اي شاغل در حرفه االجرا توسط حسابداران حرفه احكام الزم  - “  ب ”

 69

  270بخش 
  ي صاحبكارهانگهداري دارايي

ي هـا پـول يـا سـاير دارايي    1اي شاغل در حرفـه نبايـد مسـئوليت نگهـداري     حسابدار حرفه . 270 - 1
صـورت بايـد هرگونـه     ايـن  كه قانوناً مجاز به آن باشد؛ كـه در  آن صاحبكار را بپذيرد مگر

ارتباط با نگهداري  اي شاغل در حرفه در عهده حسابدار حرفه كه قانون برمسئوليت اضافي 
  گذاشته است را رعايت كند. هاگونه دارايي اين

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

بينـي را   نقض اصل واقـع  ي صاحبكار، خطرهااز نگهداري دارايي ع شخصي ناشيفخطر منا
نقد يـا سـاير    ه كه امانتدار وجوهـاي شاغل در حرف هـدار حرفـرو، حساب اين آورد. از دـپدي

  ي ديگران است بايد:هادارايي
 ي خود يا مؤسسه، نگهداري كند؛هاييي مزبور را جدا از داراهادارايي 

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

 و هرگونه درآمد، سود سهام يا ديگر منافع  هااب آن داراييـد حسـهمواره آماده باش
 و را به اشخاصي پس بدهد كه مجاز به دريافت آن هستند؛  از آن حاصل

 را  هـا گونـه دارايي  ايندرباره و پاسخگويي به نگهداري  همه قوانين و مقررات مربوط
 رعايت كند.

كار   به پذيرش  ي مربوطهاعنوان بخشي از روش  اي شاغل در حرفه بايد به حسابدار حرفه . 270 - 3
پـي داشـته باشـد،      ي صـاحبكار را در هـا و صاحبكاري كه ممكن است نگهداري از دارايي

ي هاعمـل آورد و مسـئوليت    بـه  هاداراييگونه  مورد منبع تحصيل اين  تحقيقات الزم را در
 هـا قرار دهد. براي مثال، چنانچـه ايـن دارايي   توجه  موردرا   از آن  ناشيو مقرراتي قانوني 

شويي، تحصيل شده باشد، خطر نقض اصـول بنيـادي    قانوني، چون پول  ي غيرهافعاليت  از
  را رعايت كند. 225بايد مفاد بخش  اي گونه موارد، حسابدار حرفه آيد. در اين پديد مي

  

 

1. Custody 
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  280بخش 
  همه خدماتدر   -بيني   واقع

  

اي بايــد خطــر نقــض  اي شــاغل در حرفــه هنگــام ارائــه خــدمات حرفــه  حســابدار حرفــه . 280 - 1
اثر داشتن منافع در بنگاه صاحبكار يـا رابطـه بـا صـاحبكار، اعضـاي       بيني را در واقع اصل
قـرار دهـد. بـراي مثـال،      توجـه  مـورد  ،يـا كاركنـان آن   ، مـديران اجرايـي و  مـديره  هيأت
اثـر قرابـت خـانوادگي يـا داشـتن رابطـه نزديـك         توانـد در  ميبيني  نقض اصل واقع خطر

  شخصي يا تجاري پديد آيد.

پردازد بايد  بخش مي ات اطمينانـه خدمـه به ارائـه كـدر حرفاي شاغل  هـدار حرفـحساب . 280 - 2
 اي ظاهري حسابدار حرفـه استقالل باشد. استقالل رأي و گونه خدمات  اينمستقل از صاحبكار 

 ،موجـه   نا الزمه آن است كه بتواند بدون جانبداري، تضاد منافع و تأثيرپذيريشاغل در حرفه 
كنـد. رهنمودهـاي الزم دربـاره     نظر مـي   ين، اظهارنظر برسد كه چن  نظر كند و به  اظهار

بخـش   خدمات اطمينانموارد ارائه   دردر حرفه اي شاغل  الزامات استقالل حسابدار حرفه
  آيد. مي 291و  290 هايدر بخش

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

سـاز   خطر را ارزيابي كند و تـدابير ايمـن  اهميت هر اي شاغل در حرفه بايد  حسابدار حرفه . 280 - 4
بكـار بنـدد.    ،پـذيرفتني سـطحي  صورت لزوم، براي رفـع يـا كـاهش آن بـه      مناسب را، در

  شرح زير است: ساز به گونه تدابير ايمن يي از اينها نمونه
 ؛كارگيري از گروه  نارهك 

 ي نظارتي؛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 تدابير ايمن چنانچه
 .از ادامه آن خودداري كند اي شاغل در حرفه بايد كار را نپذيرد يا حسابدار حرفه
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  در خدمات حسابرسي و بررسي اجمالي  -استقالل 
  

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

، دربـاره  در حرفـه  شـاغل  اي حرفـه حسـابدار   ،و در آن باشـند  ميبخش  خدمات اطمينان
كند. اين گونه خدمات شامل حسابرسي و بررسـي اجمـالي    نظر مي  ي مالي اظهارهاصورت

ي مالي يا يك صـورت مـالي اسـت.    هاورتمنظور ارائه گزارش درباره مجموعه كامل ص  به
بخشي كه حسابرسي و بررسي اجمـالي   به استقالل براي خدمات اطمينان  الزامات مربوط
   شود. ارائه مي 291  نباشد در بخش

و اسـت  و توزيـع آن  حاوي محـدوديت در اسـتفاده   گزارش حسابرس شرايطي ويژه كه  در . 290 - 2
اسـاس   توانـد بـر   بـه اسـتقالل مـي    مربوطمشروط به برآورده شدن برخي شرايط، الزامات 

مـورد حسابرسـي    تعـديل شـود. چنـين تعـديالتي در     290-514 تـا  290 -500بندهاي 
  اساس قوانين و مقررات، جايز نيست. ي مالي برهاصورت

 در اين بخش، اصطالحات: . 290 - 3

ـابرس ”  و“ صاحبكار حسابرسي”، “حسابرسي كار ” ،“گروه حسابرسي ”، “حسابرسي”  -الف  ،“گزارش حس
 بررسي اجمالي، صاحبكار بررسي اجمالي و گـزارش  كاربررسي، گروه بررسي اجمالي، 

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

  رويكرد نظري به استقالل
حسابرسـي،   از صاحبكار دـباي اي ات و مؤسسات شبكهـحسابرسي، مؤسس ايـه گروهاي ـاعض . 290 - 4

رو،  ايـن  ت و ازـع عمـومي اسـ  ـظ منافـ ـاي حفـ ـراست درر، ـن امـه ايـد كــاشنـمستقل ب
  اي الزامي شده است. رفتار حرفه آيين  اين در

حسابرسـي اسـت    هـاي  گـروه هدف اين بخش، ياري رسانيدن بـه مؤسسـات و اعضـاي     . 290 - 5
  آن. به استقالل و حفظ  توصيف شده در زير براي دستيابي نظريبكارگيري رويكرد   در
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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
 عوامل تأثير پذيرد يـا سازشـي  ر ـيساه از ـدون آن كـود، بـاي اظهار ش هـاوت حرفـقض

بينـي   د و واقعـل كنـد با درستكاري عمـ، شخص بتوانترتيب تا بدينرد ـگي صورت
 اي را بكار گيرد. و ترديد حرفه

  

  استقالل ظاهري يا استقالل از منظر ديگران   -ب 
شـخص ثالـث ذيصـالح و      هـر اهميتي اسـت كـه     ابط باويا رشرايط از هرگونه  پرهيز
 شـرايط كه از كليه اطالعات مربوط، آگاه است به اين نتيجـه برسـد كـه آن     مطلعي

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: رويكرد نظرياي بايد  حسابدار حرفه . 290 - 7
  به استقالل؛  خطرهاي مربوطشناسايي   -الف
  و  خطرهاي شناسايي شده؛اهميت ارزيابي   -ب 
صورت لزوم، براي رفع خطرها يـا كـاهش آنهـا     ساز، در بكارگيري تدابير ايمن  -پ 

  سطحي پذيرفتني. به
  

سـاز بـراي رفـع يـا      رسد كه تدابير ايمن اي به اين نتيجه مي مواردي كه حسابدار حرفه در
تواند آنهـا را بكـار گيـرد، وي بايـد      ذيرفتني وجود ندارد يا نميكاهش خطرها به سطحي پ

قـرارداد  حسابرسي را نپذيرد يـا   كند يا كاربرطرف كننده خطرها را  ايجاد روابطشرايط يا 
  فسخ نمايد.آن را 

  اي استفاده كند. از قضاوت حرفه ،نظري چارچوباي بايد در بكارگيري اين  حسابدار حرفه

در تشـخيص خطرهـاي مربـوط بـه     توانـد   ، مـي هايا تركيـب وضـعيت  ي گوناگون، هاوضعيت . 290 - 8
گونـه خطرهـا و تعيـين     وجود آورنده اين به يهاتك وضعيت تكاستقالل، مؤثر باشد. بيان 

 ،اي رفتـار حرفـه   آييناين رو،  اين پذير نيست. از يك از آنها، امكان هراقدام الزم براي رفع 
اعضاي گروههاي حسابرسي را بـه شناسـايي،   آورد كه مؤسسات و  چارچوبي را به وجود مي

  ،رويكــرد نظــريكنــد.  ارزيــابي و برخــورد بــا خطرهــاي مربــوط بــه اســتقالل ملــزم مــي 
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اي  رفتـار حرفـه   آيـين ايـن  اي شـاغل در حرفـه در رعايـت الزامـات      حسـابداران حرفـه   به
شـود كـه    ان مـي ـي گونـاگوني بيـ  ها، وضـعيت ريـنظـ  وبـچارچـ  نـاي رساند. در مي ياري

تصـور مجـاز بـودن     اي را از تواند حسابدار حرفه كند و مي خطرهايي را متوجه استقالل مي
  روشني، ممنوع نشده است. دارد كه به وضعيتي باز

كنـد.   ان ميـرا بي ري به استقاللـرويكرد نظرد ـكارببه بعد چگونگي  290 -100اي ـبنده . 290 - 9
كنـد كـه خطرهـايي را بـراي اسـتقالل       رح نمـي طط و روابطي را مـه شرايـا، همـبنده اين
  وجود آورد. ممكن است بهآورد يا  مي  وجود به

خصـوص در   مؤسسه براي پذيرش صاحبكار يا ادامه همكاري با آن يا عضويت يك فرد بـه  . 290 - 10
چنانچـه  اسـتقالل را شناسـايي و ارزيـابي كنـد.      مربوط بـه گروه حسابرسي بايد خطرهاي 

دربـاره پـذيرش يـك صـاحبكار يـا       ،گيـري  پذيرفتني نباشد و تصـميم  سطحيخطرها در 
 خصوص در گروه حسابرسي باشد، مؤسسه بايد فراهم بودن يـا نبـودن   عضويت يك فرد به

پـذيرفتني را مشـخص كنـد.     سـطحي ساز براي رفع خطرها يا كـاهش آن بـه    تدابير ايمن
، مؤسسه بايد اثـربخش بـودن   گيري درباره ادامه همكاري با يك صاحبكار باشد تصميم اگر

پذيرفتني، يا نياز بـه تـدابير    سطحيساز موجود براي رفع يا كاهش خطرها به  تدابير ايمن
، كـار طول اجراي  ساز ديگر يا قطع همكاري با آن صاحبكار را بسنجد. هنگامي كه در ايمن

اهميت  يابد بايد دست ميمربوط به استقالل مؤسسه به اطالعات جديدي درباره يك خطر 
  ارزيابي كند. ،رويكرد نظرياساس  برآن خطر را 

رو،  ايـن  شـود. از  سر اين بخش مطـرح مـي   تا در سراهميت خطرهاي مربوط به استقالل،  . 290 - 11
  قرار گيرند. توجه  موردي و همچنين، كيفي خطر بايد عوامل كم اهميت هر ارزيابي در

بـراي انجـام اقـدامات     اين بخش، در بيشتر موارد، بـه تجـويز مسـئوليت افـراد مؤسسـه      . 290 - 12
مؤسسـه،   كيـ سـازمان  زيرا، بسته بـه انـدازه، سـاختار و     ؛پردازد به استقالل نمي  مربوط
المللي  استانداردهاي بيناساس   ت برـه مكلف اسـتواند متفاوت باشد. مؤسس مي افراد تـمسئولي
 طراحي شده براي تأمين اطمينان معقول از حفظ استقالل يها هيروو  ها، سياستكيفيت  كنتـرل

 نيـز  حسابرسـي   المللي استانداردهاي بيناين،   بر  طبق الزامات اخالقي را برقرار كند. افزون
كـار،    بـه   كـار را بـه قضـاوت دربـاره رعايـت الزامـات اسـتقالل مربـوط          مسـئول   شريك
  كرده است.  موظف
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  اي و مؤسسات شبكه ها شبكه
محسوب شود بايد از صاحبكاران حسابرسـي   اي عنوان مؤسسه شبكه به اي مؤسسهچنانچه  . 290 - 13

 اي). رفتار حرفـه   تصريح شده در اين آيين رداموديگر مؤسسات شبكه، مستقل باشد (مگر در 
بنگاهي،  هرمورد  اي، در شبكه يك مؤسسهالزامات استقالل بيان شده در اين بخش درباره 

اي  اي، كاربرد دارد كه تعريف مؤسسـه شـبكه   امور حقوقي حرفهمانند دفتر مشاوره يا دفتر 
كـه خـود بنگـاه بـا تعريـف مؤسسـه انطبـاق         نظـر از ايـن   درباره آن صـادق اسـت صـرف   

  باشد يا خير.  داشته

مؤسسات و اي، اغلب با ديگر  منظور باال بردن توانمندي در ارائه خدمات حرفه مؤسسات به . 290 - 14
گونه ساختارهاي بزرگتـر،   آورند. شبكه شدن اين پديد مي، ساختارهاي بزرگتري را ها بنگاه

ديدگاه قـانوني،   از ها بنگاهكه مؤسسات و  آن به حقايق و شرايط ايجاد آنها بستگي دارد نه
هم و متمايز باشند يـا نباشـند. بـراي مثـال، سـاختار بزرگتـر ممكـن اسـت بـراي           جدا از
عنوان  عيارهاي الزم براي شناسايي بهخود، م خودي ارجاع كار پديد آيد كه بهسازي  آسان

، سـاختار بزرگتـر ممكـن اسـت بـراي همكـاري پديـد آيـد و         سـو  ديگر شبكه را ندارد. از
اي عمـده مشـترك    ، سيسـتم كنتـرل كيفيـت يـا منـابع حرفـه      تجاري از ناممؤسسات آن 

  شبكه محسوب شوند.  يكعنوان  نتيجه، به برخوردار باشند كه در

ايـن موضـوع    ننظـر گـرفت   بودن چنين ساختار بزرگتري بايـد بـا در  ت درباره شبكه وقضا . 290 - 15
توجه به همه حقايق و شرايط ويـژه   صورت گيرد كه آيا يك شخص ثالث منطقي و آگاه، با

اند كه  هم وابسته اي به گونه بهمؤسسات  و ها بنگاهاين  هد كـرس ه ميـمربوط، به اين نتيج
اي يكنواخـت در همـه    گونـه  گيري بايد بـه  صميمت و توآورد. اين قضا اي را پديد مي شبكه

  گيرد.  شبكه، صورت

تقسيم سـود  روشني با هدف  ايجاد شده و به ،مواردي كه ساختار بزرگتر براي همكاري در . 290 - 16
تقسـيم  شـود. امـا،    پديد آمده است، يك شـبكه محسـوب مـي   هاي آن  يا هزينه بين بنگاه

همچنـين، چنانچـه تقسـيم    شود.  خود سبب ايجاد شبكه نمي خودي اندك، بههاي  هزينه
 يهـا  دورهيـا   هاحسابرسـي، دسـتورالعمل  كلـي  ي هـا به تنها مخـارج تـدوين طرح  ها  هزينه

شـود.   خـود سـبب پديـد آمـدن شـبكه نمـي       خـودي  آموزشي منحصر شود، ايـن نيـز بـه   
مـرتبط ديگـر بـراي ارائـه خـدمات يـا        مؤسسه با يك بنگاه غيـر  ، ارتباط يكاين بر افزون
  شود. خود سبب ايجاد شبكه نمي  خودي يك محصول مشترك نيز به آوردن  دـپدي
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 ،مالكيت آن از هاي بنگاهو همه  آيد مي وجود  به همكاري هدفبا  بزرگتر ساختارمواردي كه   در . 290 - 17
شـود.   مي شبكه محسوب يكعنوان  اين ساختار بهبرخوردارند، كنترل يا مديريت مشترك 

  تواند با عقد قرارداد يا استفاده از ديگر ابزارها حاصل شود. چنين ساختاري مي

ي آن از هـا  بنگـاه و همـه  آيـد   به وجود ميمواردي كه ساختار بزرگتر با هدف همكاري  در . 290 - 18
شـبكه   يكعنوان  اين ساختار بهمشترك برخوردارند، كنترل كيفيت  يها هيروو  هاسياست

 ،كنترل كيفيت مشترك ياـه هـيروو  هاد، سياستـن بنـد ايـمقاص رايـب ود.ـش تلقي مي
  شود. است كه براي استفاده ساختار بزرگتر، طراحي، برقرار و نظارت مي ييآنها

ي آن از هـا  بنگـاه همـه  آيـد و   وجود مي بههمكاري مواردي كه ساختار بزرگتر با هدف  در . 290 - 19
شـود.   شبكه تلقـي مـي   يكعنوان  به، اين ساختار برخوردارندراهبرد مشترك كسب و كار 

بـراي   ني آهـا  بنگاهمعناي وجود قراردادي است بين همه  راهبرد مشترك كسب و كار به
ي راهبردي مشترك. بنگاهي كـه فقـط بـه ايـن دليـل بـا بنگـاه ديگـر         هابه هدف دستيابي

مشـترك  طـور   بـه اي  كند كه تنها بـه يـك درخواسـت ارائـه خـدمات حرفـه       همكاري مي
  شود. اي محسوب نمي مؤسسه شبكه  يكعنوان  د، بهنده  پاسخ

ي آن از هـا  بنگـاه همـه  آيـد و   وجود مي بهمواردي كه ساختار بزرگتر با هدف همكاري  در . 290 - 20
 شـود.  شبكه محسوب مي  يكعنوان   بهاين ساختار ، كنند استفاده مينام تجاري مشترك   يك

. مشـترك اسـت  مشترك يا حروف اختصاري نام  نام تجاري مشترك شامل استفاده از يك
شود كه مثالً، از نام تجاري مشـترك   اي مشمول استفاده از نام تجاري مشترك مي مؤسسه

  امضاي گزارش حسابرس استفاده كند.در عنوان بخشي از نام مؤسسه يا همراه آن  به

 مؤسسـات مجموعـه   خود به عضويت در يـك  يها يآگهيا  هااي در سربرگ چنانچه مؤسسه . 290 - 21
چنـد كـه    هـر عنـوان عضـوي از شـبكه تلقـي شـود       اشاره كنـد ممكـن اسـت ظـاهراً بـه     

از نـام مؤسسـه،    بخشـي عنـوان   نـه از نـام تجـاري مشـترك بـه      اي است و شبكه عضو نه
انديشـيده نشـود،    دقـت  بـه  هاگونه عضويت رو، اگر به نحوه توصيف اين اين كند. از استفاده
  .تعلق دارد يك شبكهبه  ،تصور پديد آيد كه مؤسسه است اين  ممكن

را واگــذار كنــد، قــرارداد واگــذاري، گــاه،  فعاليــت خــوداي بخشــي از  چنانچــه مؤسســه . 290 - 22
دود، از نام مؤسسه ـا مدتي محـد، تـوانـت ده ميـذار شـه بخش واگـت كـاس  اي هـگون  هـب

چنـد كـه ديگـر، ارتبـاطي بـا مؤسسـه نـدارد.          هركند   ه استفادهـمؤسس  از نام بخشييا 
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نام مشترك به فعاليت بپردازند،   بنگاه ممكن است با يك  دو  هرگونه موارد، گرچه  اين  در
و،   آنها به يك ساختار بزرگتر با هدف همكاري تعلق ندارنـد است كه   آن حقايق مربوط بيانگر

 هنگام معرفي خود بـه ديگـران   ها بنگاهدوي اين   هرباشند.  نمياي  مؤسسات شبكهاين،   بر  بنا
  د.ـا كننـاي مناسب، افش گونه  تعلق به يك شبكه را به  عدم  بايد

ي آن هـا  بنگـاه همه د و ـآي ود ميـوج بهر با هدف همكاري ـار بزرگتـمواردي كه ساخت در . 290 - 23
شـبكه   يكار بزرگتر، ـ، آن ساختدـكنن استفاده مياي مشترك  منابع حرفهده ـبخش عم از

  اي شامل موارد زير است: شود. منابع حرفه محسوب مي
 ي مشـتركي كـه تبـادل اطالعـاتي چـون اطالعـات صـاحبكاران، صـدور         هاسيستم

 كند؛ پذير مي اوقات كار را امكان يها برگهحساب و   صورت

 اي؛ شركا و كاركنان حرفه 

 فنـي يـا موضـوعات، معـامالت يـا      هـاي   زمينـه  درفني براي ارائه مشاوره  يهابخش
 بخش؛ خدمات اطمينانارائه موارد  رويدادهاي خاص صنعت در

 و  حسابرسي؛ي هاحسابرسي يا دستورالعملكلي  يهاطرح 

 هاي آموزشي. امكانات و دوره 

 بودن مؤسسات،  شبكه ،نتيجه  و در  اي به اشتراك گذاشته شده تشخيص عمده بودن منابع حرفه . 290 - 24
اي بـه   مـواردي كـه منـابع حرفـه      گيـرد. در  صورت مي مربوطاساس حقايق و شرايط   بر

 شود بـدون تبـادل   هاي حسابرسي يكسان محدود مي دستورالعملحسابرسي يا كلي طرحهاي 
اي  اي يا اطالعات صاحبكاران يا بازار، احتمـال عمـده بـودن منـابع حرفـه      كاركنان حرفه

اي مشـترك نيـز    مـورد آموزشـهاي حرفـه     اشتراك گذارده شده بسيار اندك است. در  به
ي مشـترك شـامل تبـادل    ا مـواردي كـه منـابع حرفـه      در ،مين قاعده برقرار است. امـا ه

 1كاركنان يا اطالعات باشد، مانند تخصيص كاركنان از يك مجموعـه كاركنـان مشـترك   
بخش فني مشترك در ساختار بزرگتر براي ارائه مشاوره فني بـه مؤسسـات     ايجاد يك  يا

احتمال زياد   مجموعه و الزام آن مؤسسات به پيروي از آن، يك شخص منطقي و آگاه به
  باشد. اي به اشتراك گذارده شده، عمده مي رسد كه منابع حرفه ميبه اين نتيجه 

 

1. Staff Pool  
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  عام شركتهاي سهامي
 هـا  بنگـاه برخـي   عمـومي را در حاوي بندهاي بيشتري است كه ميزان منـافع   290بخش  . 290 - 25

  از:  عام عبارتند  دهد. براي مقاصد اين بخش، شركتهاي سهامي نشان مي
  و پذيرفته شده در بورس؛ )شركتهايهاي ( بنگاه همه  -الف
  كه : بنگاهي  -ب 

  يا  ا منافع عمومي تعريف شده است؛ب بنگاهعنوان  در قوانين و مقررات به  )1(
طبق الزامات قانوني يا مقرراتي، حسابرسي آن بايد با معيارهاي استقالل در   )2(

گونـه الزامـات    حسابرسي شركتهاي پذيرفته شده در بورس، انجام شود. اين
گذار حسابرسي،  قانوني، چون نهاد مقررات مقام ذيصالح  هرتواند توسط  مي

  رسماً اعالم شود.

از انواع شـركتها   ردن شركتهاي ديگر يا برخيشود منظور ك به مؤسسات و اعضا توصيه مي . 290 - 26
 گستردهدليل داشتن تعداد زياد سهامدار يا طيف   را به عام يسهامعنوان شركتهاي   به

  باره شامل موارد زير است:  اين قرار دهند. عوامل مؤثر در توجه  مورد ذينفعان،
 نفعان، زيادي ذيد امانتداري داراييها براي تعداد ـار، ماننـب و كـنوع و ماهيت كس 

 اي بازنشستگي،ـه و صندوقهـاي بيمـا، شركتهـون بانكهـي چـات مالـمؤسس
 دست است؛  اين اي از نمونه

 و  ؛اندازه 

 كاركنان. تعداد 

  وابسته يها بنگاه
اي بـه صـاحبكار حسابرسـي     اشـاره   گونـه هرمورد شركتهاي پذيرفته شده در بورس،   در . 290 - 27

 .گيرد (مگر خالف آن تصريح شده باشـد)  بر مي  نيز دررا   وابسته آن يها بنگاه ،اين بخش  در
 اي به صاحبكار حسابرسي در اين بخـش،  اشاره  گونههرحسابرسي،  صاحبكارانمورد ساير   در
طـور مسـتقيم يـا     ه صـاحبكار، بـه  ـرد كـگي ر ميـب ه را درـوابست ياـه بنگاهه از ـدست آن
حسابرسي از وجود روابط و شـرايط بنگـاه   ه گروه ـآنها كنترل دارد. چنانچ مستقيم بر غير

بـه صـاحبكار    ديـدگاه اسـتقالل مؤسسـه نسـبت     باور باشد كـه از  اين اي آگاه يا بر وابسته
اسـتقالل،   خطرهاي مربوط بهمربوط است، گروه بايد براي شناسايي و ارزيابي  حسابرسي،

  ساز مناسب را بكار بندد. نظر بگيرد و تدابير ايمن آن بنگاه را در
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  بنگاهاهبران ر
باره روابـط و   صاحبكار حسابرسي درراهبران برقراري ارتباط منظم و مرتب بين مؤسسه و  . 290 - 28

طور منطقي بر استقالل مؤسسه اثر گـذارد،   تواند به مؤسسه مي دگاهيدديگر مسايلي كه از 
اي، استانداردهاي حسابرسي مرتبط، قـوانين يـا مقـررات     رفتار حرفه حتي اگر توسط آيين

انجـام مـوارد زيـر     بنگاه را بهراهبران شود. چنين ارتباطاتي،  الزامي نشده باشد، توصيه مي
  سازد: قادر مي

  استقالل؛خطرهاي مربوط به زمينه شناسايي و ارزيابي   هاي مؤسسه در توجه به قضاوت  -الف
  و  ؛پذيرفتنيبراي رفع مخاطرات يا كاهش آنها به سطحي ساز  ناسب تدابير ايمنتتوجه به   -ب 
  انجام اقدامات مناسب.  -پ 

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

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

 بايد ضرورت داشتن يا نداشتن تماس با همه راهبـران را  ، مؤسسهكميته حسابرسي يا يك فرد
  اي تعيين كند كه آنان از آگاهي كافي برخوردار شوند. گونه بهنيز 

  سازيمستند 
گيري وي دربـاره   اي را براي نتيجه هاي حسابدار حرفه قضاوت ، شواهدي ازسازي  مستند . 290 - 29

كننده  تعيينخود، عامل   خودي  كند. نبود مستندات، به رعايت الزامات استقالل فراهم مي
  .باشد نميقرار داده يا مستقل است يا خير  توجه  مورداي را  كه مؤسسه، مسأله ويژه  اين

رعايـت الزامـات اسـتقالل و محتـواي     گيريهاي خود را درباره  اي بايد نتيجه حسابدار حرفه
  رو:  اين گيريهايش، مستند كند. از هرگونه بحث پشتيبان نتيجه

سـاز بـراي رفـع يـا كـاهش مخـاطرات بـه سـطحي          موارد نياز به تدابير ايمـن  در  -الف
ساز موجود  اي بايد نوع و ماهيت مخاطرات و تدابير ايمن پذيرفتني، حسابدار حرفه

  و ؛كنديا مورد استفاده براي كاهش آنها به سطحي پذيرفتني را مستند 
مسـتلزم   ،خطـر  ورد يـك مـ  سـاز در  ر ايمـن ـدابيـزوم تـن لـه تعييـواردي كـم در  -ب 

دليـل   رسد كه بـه  اي به اين نتيجه مي تحليل زياد است و حسابدار حرفه و تجزيه
اي بايـد   حسابدار حرفـه  ،ساز نيازي نيست به تدابير ايمن ،پذيرفتني بودن آن خطر

  .گيري خود را مستند كند نوع و ماهيت خطر و منطق نتيجه
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  دوره قرارداد
طـول دوره   هـم در  كـار و  طـول اجـراي   هـم در  ،حسابرسـي به صاحبكار  استقالل نسبت . 290 - 30

شود كه گروه حسابرسي، شروع  كار از زماني آغاز مي  هرمالي، الزم است. دوره   صورتهاي
پذيرد كـه گـزارش حسـابرس     كار زماني پايان مي  هركند. دوره  به اجراي حسابرسي مي

ن اعـالم خاتمـه قـرارداد    شونده، زمان پايان كـار، زمـا    مورد كار تكرار  شود. در صادر مي
  كه ديرتر است، خواهد بود. كدام  هرگزارش نهايي،  صدوراز طرفين يا زمان   توسط يكي

عنوان صـاحبكار حسابرسـي    از آن به مالي يا پس صورتهايطول دوره  چنانچه بنگاهي در . 290 - 31
نظر كند، مؤسسه بايد احتمال  مالي اظهار بايد درباره آن صورتهاي پذيرفته شود و مؤسسه

  از موارد زير را مشخص كند:  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
  اين به صاحبكار حسابرسي ارائه شده است.از  اي كه پيش خدمات حرفه  -ب 

اما  آن  از  يا پس مالي  طول دوره صورتهاي  بخش در نانياطماز خدمات   چنانچه خدمتي غير . 290 - 32
حسابرسي توسط گروه حسابرسي به صاحبكار حسابرسي ارائه شده است و   ع كارواز شر  پيش

خطـر نقـض    حسابرسي، مجاز نباشد، مؤسسه بايد هرگونـه   طول دوره كار  ارائه آن خدمت در
سطح پذيرفتني نباشـد،    كند. اگر خطري در از ارائه آن خدمت را ارزيابي  استقالل ناشي

سـاز الزم بـراي رفـع     صورتي بايد پذيرفته شود كـه تـدابير ايمـن     حسابرسي تنها در  كار
گونـه   هايي از اين شود. نمونه  گرفتهبكار  ،پذيرفتنيي هرگونه خطر يا كاهش آن به سطح

  شرح زير است:  ساز به تدابير ايمن
  اند در گروه حسابرسي؛ ارائه كردهكاركناني كه آن خدمت را نگماردن 

 اي ديگـر بـراي بررسـي كـار حسابرسـي و آن       درخواست از يك حسابدار حرفه
 يا  حسب مورد؛ خدمت، بر

 مؤسسه ديگر براي ارزيابي نتـايج آن خـدمت يـا اسـتفاده از       بكار گرفتن يك
مؤسسه ديگـر بـراي اجـراي دوبـاره آن خـدمت بـه ميزانـي كـه بتوانـد            يك

 خدمت را بپذيرد.مسئوليت آن 
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  ادغام و تحصيل
حسابرسـي  اثر ادغام يا تحصـيل، بنگـاه وابسـته يـك صـاحبكار       مواردي كه بنگاهي بر در . 290 - 33

پيشـين و جـاري بـا آن بنگـاه وابسـته را      و منافع روابط آن دسته از بايد مؤسسه شود،  مي
تقالل مؤسسـه  تواند بر اس ساز موجود مي توجه به تدابير ايمن كه باشناسايي و ارزيابي كند 

  ، اثر گذارد.تاريخ مؤثر ادغام يا تحصيل  از  كار حسابرسي پس  رو، توانايي ادامه  اين و از

مغـاير بـا ايـن     منـافع جـاري  بايد اقدامات الزم بـراي قطـع هرگونـه روابـط يـا      مؤسسه  . 290 - 34
گونـه   ايـن عمل آورد. اما چنانچه   تاريخ مؤثر ادغام يا تحصيل به  اي را از رفتار حرفه  آيين
اي منطقي قطع شود،  گونه  تاريخ مؤثر ادغام يا تحصيل به  نتواند از منافع جارييا  روابط
را بخشـي    از خدمات اطمينان  مواردي كه بنگاه وابسته نتواند خدمات غير  مثال در  براي
 بايد خطر مربوط مؤسسه، كند دريافت ديگري مناسبطريق   از، دهد مي ارائهآن   به مؤسسهكه 

 بينـي  واقع را ارزيابي كند. هرچه خطر، بزرگتر باشد، احتمال آن كهمنافع يا  روابطگونه  به اين
 شـود.  بيشتر مي ،دهد  عنوان حسابرس، خدمات خود را ارائه  مخدوش شود و نتواند به مؤسسه
  خطر به عواملي چون موارد زير بستگي دارد: اهميت

  ؛منافعروابط يا  اهميتنوع و ماهيت و 

  بنگاه وابسته (براي مثال، فرعي يا اصـلي بـودن     رابطه اهميتنوع و ماهيت و
 و  ه)؛ـبنگاه وابست

  منافعمدت زمان الزم براي قطع منطقي روابط يا. 

 تاريخ مؤثر ادغام يا تحصيل و ارزيـابي   از منافعقطع روابط يا   عدم منطقيبايد داليل  مؤسسه
 گذارد.ميان  مخاطرات را با راهبران بنگاه در اهميتخود از 

عنوان حسـابرس بـه كـارش ادامـه دهـد،       بخواهند كه به مؤسسهچنانچه راهبران بنگاه از  . 290 - 35
  كار خود ادامه دهد:  بهتواند  ميصورت برآورده شدن همه شرايط زير  تنها در مؤسسه

تاريخ ادغام  ماه از در كوتاهترين زمان ممكن و حداكثر ظرف شش منافعروابط يا   -الف
  شد؛ ديا تحصيل، قطع خواه

 از  اثر اجراي خدمت غيـر   را دارد، شامل كسي كه در منافعيكسي كه چنين روابط يا   -ب 
 اي منافع مغاير با اين آيين رفتار حرفهبخش داراي چنان رابطه يا  خدمات اطمينان

حسابرسـي    گروه حسابرسي يا مسئول كنترل كيفيت آن كار  عضواست،   شده
  و  نباشد؛
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ميان   در بنگاهو با راهبران د ـآيل ـعم  ذار از اين دوره بهـراي گـات الزم بـاقدام  -پ 
  شرح زير است:  گونه اقدامات به هايي از اين ود. نمونهـش  گذارده

 حسابرسـي يـا خـدمت      كـار  بازبينياي ديگر براي  درخواست از يك حسابدار حرفه
 نظر، حسب مورد؛  مورد

 دهنـده دربـاره     نظـر مؤسسـه    عضـو كـه  ديگـر  اي  درخواست از يك حسابدار حرفه
 يا  كار؛  سطح كنترل كيفيت  مالي نباشد براي انجام يك بررسي در  صورتهاي

  نظـر يـا اجـراي      ديگر براي ارزيابي نتايج خدمت مـورد  مؤسسهبكارگيري يك
 دوباره آن به ميزاني كه بتواند مسئوليت آن خدمت را بپذيرد.

مؤثر ادغام يا تحصيل،  تاريخ از كار حسابرسي را پيش ممكن است بخش بزرگي از مؤسسه . 290 - 36
اي حسابرسي را در يك مدت زمـان كوتـاه،   ـه ده روشـد باقيمانـد و بتوانـباش داده امـانج

 وجـود   بـا براي تكميل حسابرسي  مؤسسهصورت درخواست راهبران بنگاه از   كند. در  تكميل
را  آنتواند  صورتي مي تنها در مؤسسه، باال 290-33شناسايي شده در بند  منافعروابط يا 

  بپذيرد كه همه شرايط زير را برآورده كند:
ميـان گذاشـتن    و در منافعاز آن روابط يا  خطر ايجاد شده ناشياهميت ارزيابي   -الف

  نتايج ارزيابي خود با راهبران بنگاه؛
  و باال؛ 290-35جزءهاي ب و پ بند الزامات رعايت   -ب 
  صدور گزارش حسابرس.از  پسدرنگ  بي ،صاحبكار -قطع رابطه حسابرس  -پ 

  تـا  290- 33پيشـين و جـاري اشـاره شـده در بنـدهاي       منـافع موارد برخورد با روابط يا   در . 290 - 37
 بايـد اهميـت   ، موسسـه وجود امكان برآورده شدن همه الزامـات مقـرر    باال، حتي با 290- 36

ي بينـ  اي باشـد كـه واقـع    را تعيين كند و اگر بـه انـدازه   منافعاز آن روابط يا   مخاطرات ناشي
  گيري نمايد. حسابرسي كناره  كار كند، از دار مي مؤسسه را خدشه

كه تا تـاريخ   290-36و  290-34نظر بندهاي  مورد منافعاي بايد روابط يا  حسابدار حرفه . 290 - 38
قطـع آنهـا، اقـدامات قابـل انجـام        عـدم  شوند و داليـل  مؤثر ادغام يا تحصيل قطع نمي

كه چرا روابـط يـا     اينتوجيه ران بنگاه و ـراهباز گفتگو با   ذار، نتايج حاصلـگ  دوره  در
را   دار شـود  خدشـه  مؤسسـه بيني  شوند كه واقع اري سبب مخاطراتي نميـپيشين و جمنافع 
 كند.  مستند
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  تخطي از مفاد اين بخش

 از حفظ استقالل معقولطراحي شده براي حصول اطميناني  هاي به رغم وجود سياستها و رويه . 290 - 39
 تواند ضرورت تخطي مي  دهد. پيامد يك  تواند رخ اين بخش مي مادههر در مؤسسه، تخطي از 

 فسخ قرارداد حسابرسي باشد.

داده است، مؤسسه بايد  رسد كه يك مورد تخطي رخ مينتيجه  اين هنگامي كه مؤسسه به . 290 - 40
 منافع يا روابطي را قطع كند، به تعليق درآورد يا برطرف نمايد كه سبب تخطي شده است

 تخطي برخورد كند.با پيامدهاي   و

، مؤسسه بايد هرگونه الزام قانوني يا مقرراتـي  شود ميهنگامي كه يك مورد تخطي، شناسايي  . 290 - 41
صورت وجود، بايد آن الزامـات را رعايـت كنـد.      دهد و در  مرتبط با تخطي را مورد توجه قرار

صـالح قـانوني يـا     ذي نهـاد ، (IFAC)  مؤسسه بايد گزارش كردن تخطي را بـه انجمـن عضـو   
اي عمومي يـا   رويهگونه گزارشگري،  ايندهد كه   صورتي مورد توجه قرار  ناظر مربوط در  قامم

 قلمرو خاص باشد.آن در  انتظارمورد 

هايش،  ها و رويه طبق سياست  شود، مؤسسه بايد بر هنگامي كه يك مورد تخطي، شناسايي مي . 290 - 42
به اسـتقالل،    هاي مربوط رويهها و  به شريك مسئول كار، مسئولين سياستبيدرنگ موضوع را 

اطـالع دهـد كـه     افـرادي صـورت اقتضـا، شـبكه و      ربط در درون مؤسسه و، در ديگر افراد ذي
عمل آورند. مؤسسه بايد اهميت تخطي و   ارتباط با الزامات استقالل بايد اقدام مناسبي را به  در
ارزيابي كند.  ،حسابرسزارش ـدور گـصآن در ه و توانايي ـبيني مؤسس واقع  بررا ار آن ـآث

 عواملي چون موارد زير بستگي خواهد داشت:  تخطي به  اهميت

 نوع و ماهيت و طول دوره تخطي؛ 

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

 حسابرسي از منافع يا رابطه   روهـاي گـاز اعض  يـن يكـا نداشتـن يـآگاهي داشت
 تخطي؛ه آورند  دـپدي

 حسابرسي يا فرد ديگري است كه بايـد    از اعضاي گروه  كه باني تخطي، يكي اين
 الزامات استقالل را رعايت كند.

 گـروه  حسابرسي، نقش آن فرد در  از اعضاي گروه صورت ارتباط تخطي با يكي در  
 حسابرسي.
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 مدارك اي ناشي باشد، هرگونه اثر آن بر اسناد و  اگر تخطي از ارائه يك خدمت حرفه
 و  ؛مؤسسه هاي مالي مورد رسيدگي حسابداري يا مبالغ مندرج در صورت

 شخصي، حمايت يا مخالفت، تهديد يـا ديگـر مخـاطرات      ميزان خطرهاي منافع
 از تخطي.  ناشي

اسـت    است فسخ قرارداد حسابرسي ضرورت يابـد يـا ممكـن     بسته به اهميت تخطي، ممكن . 290 - 43
بخـش بـا پيامـدهاي تخطـي      اي رضـايت  گونـه  بهباشد كه  امكان انجام اقدامي وجود داشته

 شـرايط موجـود    شود. مؤسسه بايد امكان انجام چنين اقدامي و مناسب بودن آن را در  برخورد
 كنـد   اي استفاده حرفه  گيري براي اين تشخيص بايد از قضاوت كند. مؤسسه در تصميم  تعيين

گرفتن  نظر و آگاه با درث منطقي ـشخص ثال ا يكـه آيـرد كـنظر بگي و اين موضوع را در
دسـترس   نظـر و همـه حقـايق و شـرايط خـاص موجـود و در       اهميت تخطي، اقدام مـورد 

شود و  دار مي بيني مؤسسه، خدشه رسد كه واقع نتيجه مي اين اي، احتماالً به حرفه حسابدار
 گزارش حسابرس صادر كند. دتوان رو، مؤسسه نمي  اين از

 آيد: مؤسسه در زير ميهايي از اقدامات احتمالي  نمونه . 290 - 44

 حسابرسي؛  مربوط از گروه فرد بركنار كردن 

     كـار    بررسي بيشتر آن بخش تأثير پذيرفته كار حسابرسـي يـا اجـراي دوبـاره آن
 استفاده از كاركناني متفاوت؛  با دو حالت  ميزان الزم، در هر  به

 ي اي ديگر به صاحبكار حسابرسي براي بررسـ  پيشنهاد استفاده از خدمات مؤسسه
 و  ميزان الزم؛  كار به  آن بخش تأثير پذيرفته كار حسابرسي يا اجراي دوباره آن

 شود  بخش مربوط مي  از خدمات اطمينان  مواردي كه تخطي به يك خدمت غير  در
هاي مالي  درج در صورتـك مبلغ منـا يـداري يـدارك حسابـاد و مـاسن رـو ب
استفاده از يك مؤسسه ديگر براي ارزيابي نتايج آن خدمت يا اجراي  گذارد، مي اثر

 ميزان الزم براي پذيرش مسئوليت آن خدمت.  دوباره آن خدمت به

بخش  اي رضايت گونه ند اقدامي انجام دهد كه بهاتو نتيجه برسد كه نمي  اين  چنانچه مؤسسه به . 290 - 45
ع را بـه آگـاهي راهبـران بنگـاه     درنگ موضو با پيامدهاي تخطي برخورد شود، مؤسسه بايد بي

الزامـات قـانوني يـا مقرراتـي      بـر طبـق  برساند و اقدامات الزم براي فسخ قرارداد حسابرسي را 
عمل آورد. اگر قانون يا مقـررات، فسـخ را ممنـوع      به به فسخ قرارداد حسابرسي  وطـمرب

 مؤسسه بايد همه الزامات گزارشگري و افشا را رعايت كند. كرده باشد،
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بخـش   اي رضايت گونه تواند اقدامي انجام دهد كه به نتيجه برسد كه مي  اين  چنانچه مؤسسه به . 290 - 46
را   نظـر   شده يا مورد  انجام با پيامدهاي تخطي برخورد شود، مؤسسه بايد مورد تخطي و اقدام

آنكه راهبران بنگاه،   كار را بكند، مگر  اينبيدرنگ ميان گذارد. مؤسسه بايد   راهبران بنگاه در با
تر مشخص كرده باشـند.   اهميت اي كمـه راي گزارشگري تخطيـري را بـدي ديگـزمانبن

 است:  كه بايد مطرح شود شامل موارد زير موضوعاتي

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

 چگونگي رخداد تخطي و شناسايي آن؛ 

 اي  گونـه  چرا اين اقـدامات بـه   سه كهمؤسنظر و منطق   شده يا مورد  اقدامات انجام
توانـد گـزارش    كنـد و اينكـه مـي    رضايت بخش با پيامدهاي تخطي برخـورد مـي  

 حسابرس را صادر نمايد؛

 اي،  حرفه  استفاده از قضاوت  ه باـبيني مؤسس اره اينكه واقعـب  ري درـگي 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

طور كتبـي بـا راهبـران      به باال را 290  - 46مؤسسه بايد همه موضوعات مورد بحث طبق بند  . 290 - 47
نظر براي برخـورد    شده يا مورد  به اقدامات انجام  ميان گذارد و موافقت آنان را نسبت  بنگاه در
هـا و   كند. اين گزارش بايد حاوي توصيفي از سياست بخش با پيامدهاي تخطي، كسب رضايت

دهـد و همچنـين،    هاي مؤسسه باشد كه اطميناني معقول از حفظ اسـتقالل بدسـت مـي    رويه
نظـر مؤسسـه بـراي كـاهش يـا پرهيـز از خطـر رخـداد          شده يا مـورد  هرگونه اقدام انجام

 تواند نظر مي  د كه اقدام موردهاي ديگر را بيان دارد. اگر راهبران بنگاه موافق اين نباشن تخطي
تخطي برخورد كند، مؤسسه بايد اقـدامات الزم بـراي    اي رضايت بخش با پيامدهاي گونه به

صورت نداشتن منع قانوني يا مقرراتي، طبق الزامات قـانوني   فسخ قرارداد حسابرسي را، در
مقـررات، فسـخ را   عمل آورد. اگر قانون يا  به به فسخ قرارداد حسابرسي يا مقرراتي مربوط

 باشد، مؤسسه بايد همه الزامات گزارشگري و افشا را رعايت كند. ممنوع كرده

داده باشـد، مؤسسـه بايـد      چنانچه تخطي، پيش از صدور گزارش حسـابرس سـال پـيش رخ    . 290 - 48
در ارائـه گـزارش حسـابرس     آنبيني مؤسسـه و توانـايي    اثر آن را بر واقع اهميت آن تخطي و

بينـي مؤسسـه    ند. مؤسسه همچنين بايد هرگونـه اثـر تخطـي بـر واقـع     جاري، ارزيابي ك  دوره
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و   گيري آن گزارشـها،  پس  و امكان باز  ارتباط با گزارشهاي حسابرس صادر شده در گذشته،  در
 دهد.  ميان گذاشتن موضوع با راهبران بنگاه را مورد بررسي قرار  در

و همه موضوعات مطرح شـده   عمدهگيريهاي  شده، تصميم  مؤسسه بايد تخطي، اقدامات انجام . 290 - 49
صـالح مربـوط يـا مقـام نـاظر عاليـه را        ، نهـاد ذي (IFAC)انجمـن عضـو   با راهبـران بنگـاه و   

دهـد، موضـوعاتي چـون     مواردي كه مؤسسـه، كـار حسابرسـي را ادامـه مـي       كند. در  مستند
 مخدوش نشده اسـت و  كهمؤسسه  اي حرفه  بيني با استفاده از قضاوت گيري درباره واقع نتيجه

بخش با پيامـدهاي آن تخطـي برخـورد     اي رضايت گونه شده به  منطق اينكه چرا اقدامات انجام
  تواند گزارش حسابرس را صادر كند نيز بايد مستند شود. كرده است كه مؤسسه مي

  

  
  نانوشته مانده است.عمداً    290-99  تا  290-50بندهاي 
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  استقاللبه كاربرد رويكرد نظري 
  

 توانـد  مـي آورد يـا   هايي از روابط و وضعيتهاي خاصي كه خطر نقض استقالل را پديد مي نمونه . 290- 100
 در اين بندها، خطرهاي بالقوه شود. آورده مي 390- 226تا  290- 102پديد آورد در بندهاي 

از مناسبي بيـان شـده اسـت كـه     ـس نـر ايمـتدابيانواع مورد خاص و  هرنقض استقالل در 
ـ  اـد يـ ـا را رفع كنـد آن خطرهـوانـت مي و همچنـين،   سـطحي پـذيرفتني، كـاهش دهـد      هـب

سطحي پـذيرفتني،   به آن خطرها راتواند  نميسازي  خاصي كه هيچ تدبير ايمن وضعيتهاي
كنند  ه روابط و وضعيتهايي را توصيف نميـجامع نيستند و هم ها هـ. اين نموندـكاهش ده

و اعضـاي گـروه    مؤسسـه د. ـد بشونـتوانن د يا ميـشون ر نقض استقالل ميـب خطـه سبـك
را با روابط و وضعيتهاي مـورد مثـال    اما متفاوت حسابرسي بايد روابط و وضعيتهاي مشابه

سـاز، ازجملـه    ر ايمـن ـتدابيـ  بكـارگيري اره ضرورت ـورد، دربـم  هرد و در ـه كننـمقايس
، براي رفع خطـر نقـض اسـتقالل يـا     200- 15تا  200- 12ده در بندهاي ـش  بيانتدابير 

  گيري كنند. تصميم ،سطحي پذيرفتني  به كاهش آن

  تـا  290-102 اهميت منافع مالي، وام يا تضمين، يـا اهميـت روابـط تجـاري در بنـدهاي      . 290- 101
 گونـه منـافع دربـاره يـك فـرد،      ديدگاه تعيين ميزان اهميت ايـن   شود. از مطرح مي 290  - 125

  گيرد.  رقرا توجه  موردتواند  وي مياعضاي خانواده آن فرد و (ثروت) مجموع ارزش ويژه 

  منافع مالي

توانـد خطـر منـافع شخصـي را      كار حسابرسـي مـي  ـمنفعت مالي در بنگاه صاحبـ  نـداشت . 102-290
  موارد زير بستگي دارد:  به خطر هر اهميتآورد. وجود و   پديد

  نقش دارنده منفعت مالي؛  -الف
  و  مستقيم بودن منفعت مالي؛ مستقيم يا غير  -ب 
  اهميت منفعت مالي.  -پ 

گـذاري،   طريـق صـندوق مشـترك سـرمايه     تواند با واسطه (بـراي مثـال، از   ميمنافع مالي  . 103-290
 بـودن   ميرمسـتق يغ) باشد. تشخيص مستقيم يا 1نهادهاي متولي ياو مستغالت مشاع   امالك

 ،گـذاري  اين بستگي دارد كه دارنده منفعت مالي، بـر ابـزار سـرمايه    به گونه منافع مالي اين

 

1  . Trust 
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اثر گذارد. هنگامي كه كنتـرل   ،گذاري آن تصميمات سرمايهكنترل داشته باشد يا بتواند بر 
 شود. مي  محسوب مستقيممنافع مالي،  ،دارد وجودگذاري  سرمايه تصميماتيا توان اثرگذاري بر 

تواند  گذاري ندارد يا نمي كنترل بر ابزار سرمايه ،سوي ديگر، چنانچه دارنده منفعت مالي از
  شود. محسوب مي ميرمستقيغمنافع مالي،  ،گذاري آن اثر بگذارد بر تصميمات سرمايه

در بنگـاه   مؤسسـه ، يـا  وياز اعضاي خانواده  از اعضاي گروه حسابرسي، يكي چنانچه يكي . 104-290
اهميت داشته باشـد،   با ميرمستقيغصاحبكار حسابرسي منافع مالي مستقيم يا منافع مالي 

سـاز   يـك از تـدابير ايمـن    خواهد بود كه هـيچ  يا اندازه به خطر منافع شخصي ايجاد شده،
يـك از نامبردگـان زيـر     رو، هيچ اين . ازسطحي پذيرفتني، كاهش دهد به را تواند آن نمي

 داشته باشند:اهميت در بنگاه صاحبكار   با ميرمستقيغنبايد منافع مالي مستقيم يا منافع مالي 
  .مؤسسه، يا وياز اعضاي خانواده   گروه حسابرسي، يكي  عضو

داند وي منافع مـالي   هنگامي كه عضوي از گروه حسابرسي خويشاوند نزديكي دارد كه مي . 290- 105
بروز   خطراهميتي در بنگاه صاحبكار حسابرسي دارد،  با ميرمستقيغمستقيم يا منافع مالي 
  :زير بستگي دارد مواردعواملي چون   به خطر اهميتآيد.  منافع شخصي پديد مي

 و  گروه؛  عضورابطه بين آن خويشاوند و  نوع و ماهيت 

 .ميزان اهميت منافع مالي مزبور براي آن خويشاوند 

سـطحي    بـه  ساز الزم براي رفع آن خطر يا كاهش آن خطر بايد ارزيابي و تدابير ايمن اهميت
  هايي از تدابير ا يمن ساز شامل موارد زير است: شود. نمونه گرفتهبكار  ،پذيرفتني

  ميزاني كـه باقيمانـده     به ميرمستقيغانتقال همه منافع مالي مزبور يا انتقال منافع مالي
 اهميت نباشد توسط آن خويشاوند به ديگران در اولين فرصت ممكن؛  ديگر با ،آن

 يا  بازبيني كار انجام شده توسط آن عضو؛براي ديگر اي  استفاده از يك حسابدار حرفه 

  از گروه حسابرسي.  عضوخروج آن 

داراي  مؤسسـه ، يـا  وياز اعضـاي خـانواده    از اعضاي گروه حسابرسـي، يكـي   چنانچه يكي . 106-290
در بنگـاهي باشـد كـه بـر بنگـاه       با اهميتي ميرمستقيغمالي مستقيم يا منافع مالي  منافع

 لحاظ آن بنگاه، بنگاه صاحبكار از اهميت برخوردار است،  ازصاحبكار حسابرسي، كنترل دارد و 
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  سـاز  ايمـن   يـك از تـدابير    زياد خواهد بود كه هـيچ  يا اندازه به خطر منافع شخصي ايجاد شده
از نامبردگان زير نبايـد  يك   رو، هيچ  اين  . ازسطحي پذيرفتني، كاهش دهد  به را  تواند آن نمي
  ه.ـاعضاي خانواده وي؛ و مؤسساز   گروه حسابرسي؛ يكي  عضوگونه منافع مالي را دارا باشد:  اين

 ميرمسـتق يغ، منافع مالي مستقيم يا منافع مالي مؤسسهكاركنان چنانچه صندوق بازنشستگي  . 107-290
د. ـآيـ  مـي   دـپدير منافع شخصي ـخطد، ـه باشـت در بنگاه صاحبكار حسابرسي داشتـاهمي  با

 آن  ســاز الزم بــراي رفــع خطــر يــا كــاهش ايمــنايــن خطــر بايــد ارزيــابي و تــدابير   اهميــت
  بكار گرفته شود. ،پذيرفتني  سطحي  به

مسئول حسابرسي در آن در دفتري مستقر باشند كه شريك  مؤسسهچنانچه ديگر شركاي  . 108-290
كند و آنان يا اعضـاي خـانواده آنـان، منـافع مـالي مسـتقيم يـا منـافع مـالي           دفتر كار مي

خطر منافع شخصـي  اهميتي در آن بنگاه صاحبكار حسابرسي داشته باشند،  با ميرمستقيغ
 ،سطحي پـذيرفتني  به را تواند آن سازي نمي است كه هيچ تدبير ايمن حدي در ايجاد شده

 گونـه  ايـن يـك از آن شـركا يـا اعضـاي خـانواده آنـان نبايـد         رو، هيچ اين كاهش دهد. از
  را در آن بنگاه صاحبكار حسابرسي حفظ كند. مالي منافع

پردازد لزوماً همان  بنگاه صاحبكار ميكار در آن به حسابرسي   دفتري كه شريك مسئول . 109-290
عهده دارد. بنابراين، چنانچـه شـريك     به را  دفتري نيست كه شريك مزبور مسئوليت آن

ستقر است، مسئول حسابرسي در دفتري متفاوت از دفتر ساير اعضاي گروه حسابرسي م
اي  حرفـه   بايد قضـاوت ارتباط با حسابرسي مزبور   كار آن شريك دربراي تشخيص دفتر محل 

  شود.  گرفته  بكار

بخـش   اطمينـان  از خـدمات   غيـر چنانچه ديگر شركا و همكاران مديريتي كـه خـدمات    . 290- 110
آناني كه درگيريشان اندك است، يا اعضاي  جز به دهند، صاحبكار حسابرسي ارائه مي  به

اهميتـي در بنگـاه     بـا  ميرمسـتق يغخانواده آنان منافع مالي مسـتقيم يـا منـافع مـالي     
كه هـيچ  شود  ايجاد مي حدي  درخطر منافع شخصي  صاحبكار حسابرسي داشته باشند،

 رو،  نـايـ   از. دـش دهـ ـي، كاهـ ـسطحي پذيرفتنـ   هـب را  د آنـوانـت ازي نميـس ر ايمنــدبيـت
گونـه   ايـن  را درگونـه منـافع مـالي     ايـن نه اعضاي خـانواده آنـان نبايـد     كاركنان واين   نه

  حفظ كنند. صاحبكاران حسابرسي
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حفـظ منفعـت مـالي در بنگـاه صـاحبكار      بـاال،   290- 110و  290- 108توجه به بندهاي   با . 111-290
كـار   مسئول (الف) شريك مستقر در دفتري كه شريكحسابرسي توسط عضوي از خانواده 

 از (ب) يك شريك يا مديري كه خدمات غيـر  ياپردازد  حسابرسي بنگاه صاحبكاري مي به

دار  استقالل را خدشه يشرط به دهد بخش به صاحبكار حسابرسي ارائه مي اطمينانخدمات 
طريـق   حقوق شغلي آنان ناشـي شـده باشـد (ماننـد از     مالي مزبور، از منفعتكند كه  نمي

 صـورت لـزوم، بتـوان بـا      بهـادار) و در   خريـد سـهام و اوراق    بازنشسـتگي يـا حـق   طرحهاي 
 ،ســطحي پــذيرفتني بــه ، خطــر نقــض اســتقالل رامقتضــي ســاز بكــارگيري تــدابير ايمــن

  داد. كاهش
 آورد مـي   خانواده حق واگذاري منافع مالي را دارد يا بدست  عضوآن حال، هنگامي كه   هر  در
كنـد، منـافع مـالي مزبـور بايـد       را پيـدا مـي   آن اعمـال خريد سهام، حـق   مورد حق دريا 
  نظر شود. يا از اعمال آن حق صرف فرصت ممكن واگذار  اولين در

از اعضـاي خــانواده آن عضــو،   يـا عضــوي از گــروه حسابرسـي، يــا يكــي   مؤسســهچنانچـه   . 112-290
منافعي مالي در بنگاهي باشند كه بنگاه صاحبكار حسابرسي نيز در آن بنگـاه داراي   داراي

تواند پديد آيد. اما اگر منافع مالي مزبور نـاچيز و   ميخطر منافع شخصي منافع مالي است، 
اي در آن بنگاه اعمال كنـد،   اندك باشد و صاحبكار حسابرسي نيز نتواند نفوذ قابل مالحظه

لحـاظ   منافع مزبور ازچنانچه نخواهد شد.  مؤسسهموجب نقض استقالل  منافع مالي مزبور
اي در آن بنگـاه   مالحظـه  باشد و صاحبكار حسابرسي بتواند نفـوذ قابـل   اهميت با ،يك هر

. سـطحي پـذيرفتني، كـاهش دهـد     به تواند خطر را سازي نمي اعمال كند، هيچ تدبير ايمن
از  بايد پيشفردي با چنين منافعي  هرنبايد چنين منافعي داشته باشد و  مؤسسهبنابراين، 

  از اقدامات زير را انجام دهد:  عضويت در گروه، يكي
  يا  انتقال همه منافع مزبور؛  -الف
  اهميت نباشد. ميزاني كه باقيمانده آن، ديگر با به از آن منافع  انتقال بخشي  -ب 

داراي  مؤسسـه ، يـا  وياز اعضـاي خـانواده     يكـي چنانچه عضوي از گروه حسابرسي، يـا   . 113-290
، مديران اجرايـي يـا صـاحب    مديره هيأتاز اعضاي  در بنگاهي باشد كه يكي منافعي مالي

منـافع شخصـي،    سرمايه عمده بنگاه صاحبكار حسابرسي نيز در آن منافع مالي دارد، خطر
عـواملي   بـه  خطـر  هـر  اهميـت توانـد پديـد آيـد. وجـود و      قرابت يا خطر تهديد مـي  خطر
  موارد زير بستگي خواهد داشت:  چون

 اي در گروه حسابرسي؛ نقش شخص حرفه 
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  بنگاه اقتصادي؛كم يا زياد بودن تعداد مالكان 

 و  گذار به كنترل يا نفوذ قابل مالحظه در بنگاه اقتصادي؛ توانايي سرمايه 

 .اهميت منافع مالي 
  

 رفع خطر يـا كـاهش آن  براي  مقتضيساز  خطر بايد ارزيابي و تدابير ايمنگونه  هراهميت 
  شرح زير است: به ساز هايي از تدابير ايمن بكار گرفته شود. نمونه ،سطحي پذيرفتني به

  يا  داراي منافع مالي از گروه حسابرسي؛  عضوخارج كردن 

 روه حسابرسي.گ  عضواي ديگر براي بازبيني كار آن  استفاده از يك حسابدار حرفه 

 عضـو از اعضـاي خـانواده آن    ، يا عضوي از گـروه حسابرسـي يـا يكـي    مؤسسههنگامي كه  . 290- 114
اهميتـي در بنگـاه    بـا  ميرمستقيغداراي منافع مالي مستقيم يا منافع مالي  ،امين عنوان به

چنـين منـافعي    پديد آيد. داشـتن تواند  ميخطر منافع شخصي صاحبكار حسابرسي باشد، 
  را پديد آورد:خطر منافع شخصي  تواند نيز ميتوسط اشخاص زير 

حسابرسـي آن بنگـاه     بـه  كـار   مستقر در دفتـري كـه شـريك مسـئول    ديگر شركاي   -الف
  پردازد؛ مي صاحبكار

بخـش بـه     اطمينـان   از خـدمات   غيرديگر شركا و همكاران مديريتي كه خدمات   - ب 
  يا آناني كه درگيريشان اندك است؛ جز به دهند، ارائه ميحسابرسي صاحبكار 

عضوي از اعضاي خانواده نامبردگان باال منفعت مالي مستقيم يـا منفعـت مـالي      - پ 
  عنوان امين داشته باشند.  به اهميتي را در بنگاه صاحبكار حسابرسي  با ميرمستقيغ

  نگهداري شود:شرايط زير  گونه منافع نبايد جز در اين
  نفعان نهاد متولي نباشند؛  ازجمله ذي ،مؤسسهنه   خانواده وي و  عضونه امين، نه يك   -الف
ديـد نهـاد متـولي،      منافع مـالي نهـاد متـولي در بنگـاه صـاحبكار حسابرسـي از        -ب 

  اهميت نباشد؛  با
  و  باشد؛  نهاد متولي، توانايي اعمال نفوذ مؤثر بر بنگاه صاحبكار حسابرسي را نداشته  -پ 
ــين، يــك   -ت  ــا  ويخــانواده   عضــوام ــ  مؤسســهي ــايي اعمــال نفــوذ مؤث ــر  رـتوان  ب

 را منافع مالي بنگاه صاحبكار حسابرسـي  به گذاري مربوط سرمايه گيريهاي تصميم
  نداشته باشند.
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منافع مالي از   ناشيخطر منافع شخصي پديد آمدن  احتمالاعضاي گروه حسابرسي بايد  . 290- 115
  مشخص كنند:ديگر اشخاص، چون موارد زير، در بنگاه صاحبكار حسابرسي را 

  و از نامبردگان باال، يا اعضاي خانواده آنان؛ ، غيرمؤسسه اي حرفهشركا و كاركنان   -الف
  اعضاي گروه حسابرسي.از  يكيبا  شخصياشخاص با روابط   -ب 

 

مورد چنين اشخاصـي بـه نكـاتي ماننـد عوامـل زيـر        درخطر منافع شخصي احتمال بروز 
  بستگي دارد:

  و  ؛مؤسسهساختار سازماني، عملياتي و گزارشگري 

  گروه حسابرسي.  عضوو نوع و ماهيت روابط بين اين اشخاص 
 

 ساز مقتضي براي رفع خطـر يـا كـاهش آن    بايد ارزيابي و تدابير ايمنهرگونه خطر اهميت 
ارد ساز، شامل مـو  گونه تدابير ايمن هايي از اين سطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود. نمونه به

  زير است:
  از عضـويت گـروه    گروه حسابرسي كه داراي روابط شخصـي اسـت   عضوخروج

 حسابرسي؛

 بـه   گيريهـاي عمـده مربـوط    تصـميم  درگـروه حسابرسـي     عضـو آن  دخالت ندادن 
 يا  حسابرسي؛  كار

 كارهاي انجام شده توسـط  ديگر براي بازبيني اي  استفاده از يك حسابدار حرفه
 گروه حسابرسي.  عضوآن 

 طريق ارث،  از اعضاي خانواده اين شخص از  ، شريك يا كارمند مؤسسه، يا يكيمؤسسهچنانچه  . 116-290
 اهميتـي   با ميرمستقيغها، منفعت مالي مستقيم يا منفعت مالي  نتيجه ادغام بنگاه  هديه يا در

 چنين منفعتي از منظر مقررات اين بخش نو داشت ددر بنگاه صاحبكار حسابرسي تحصيل كن
  جايز نباشد، تدابير زير بايد بكار گرفته شود:

 اي منافع باشد، انتقال فوري منافع مالي يا بخـش عمـده   كننده ليتحص ،مؤسسهاگر   -الف
مقـداري نـاچيز     بـه  باقيمانـده، اي كـه منـافع    گونه  به ميرمستقيغمنافع مالي   از

  يابد؛  كاهش
منـافع مـالي    كننـده  ليتحصخانواده وي،   عضواگر عضوي از گروه حسابرسي، يا   - ب 

 ميرمسـتق يغاي از منـافع مـالي    باشد؛ انتقال فوري منافع مالي يـا بخـش عمـده   
  يا  مقداري ناچيز كاهش يابد؛  به باقيمانده،اي كه منافع  گونه  به
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 كننـده  ليتحص، آن شخصخانواده   عضوگروه حسابرسي، يا   عضواز   اگر شخصي غير  - پ 
منافع مالي باشد، انتقال منافع مالي در اولين فرصـت ممكـن يـا انتقـال بخـش      

مقـداري   بـه  ،اي كـه منـافع باقيمانـده    گونه به ميرمستقيغاز منافع مالي  اي عمده
 ضـرورت  بـه  نسـبت طول زمـان انتقـال منـافع مـالي بايـد       ناچيز كاهش يابد. در
  گيري شود. تصميم ،ساز مقتضي بكارگيري تدابير ايمن

  وامها و تضامين

يا  مؤسسهاز اعضاي خانواده وي، يا   از اعضاي گروه حسابرسي، يا يكي  اعطاي وام به يكي . 117-290
اي اعتبـاري كـه صـاحبكار حسابرسـي اسـت       تضمين وام آنان توسط بانـك يـا مؤسسـه   

تواند خطر نقض استقالل را پديد آورد. چنانچـه وام يـا تضـمين مزبـور بـا شـرايط و        مي
خطر منافع شخصي بانك يا مؤسسه اعتباري، اعطا يا تضمين نشده باشد،  معمولالزامات 

 ،سـطحي پـذيرفتني    بـه  تواند آن خطر را سازي نمي خواهد بود كه هيچ تدبير ايمن حدي  در
نبايـد   مؤسسـه   نـه   خانواده وي و  عضوگروه حسابرسي، نه   عضوكاهش دهد. بنابراين، نه 

  چنين وام يا تضميني را بپذيرد.

اي اعتباري كه صاحبكار حسابرسـي   توسط بانك يا مؤسسه ،مؤسسهبه اعطايي  وامچنانچه  . 290- 118
لحاظ صاحبكار حسابرسـي يـا    پرداخت شده و مبلغ آن از معمولاست با شرايط و الزامات 

توانـد   سـاز مـي   تـدابير ايمـن   بكـارگيري از اهميت برخوردار باشـد،  كننده  مؤسسه دريافت
گونـه تـدابير    اي از ايـن  . نمونـه پذيرفتني، كـاهش دهـد  سطحي  به رامنافع شخصي  خطر
اي اسـت   شبكه مؤسسه عضواي  كار انجام شده توسط يك حسابدار حرفه بازبينيساز،  ايمن

  باشد. كننده وام نه دريافت حسابرسي درگير و كار كه نه در اين

توسـط  يـا تضـمين وام آنـان    وي  خـانواده  عضوعضوي از گروه حسابرسي يا ي وام به اعطا . 119-290
شرطي موجب نقض اسـتقالل   به اعتباري كه صاحبكار حسابرسي است اي بانك يا مؤسسه

باشـد.  معمول صـورت گرفتـه   و الزامات وام يا تضمين مزبور با شرايط اعطاي شود كه  نمي
وام خريـد خـودرو   برداشـت بـانكي،    اضـافه گونه وامها شامل وام مسـكن،   هايي از اين نمونه

 كارت اعتباري است. و
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 از صـاحبكار   عضـو آن ، عضوي از گروه حسابرسي يا عضـوي از خـانواده   مؤسسه چنانچه . 120-290
صـاحبكار  آن كه بانك يا مؤسسه اعتباري نيست وام گرفته يا وام وي توسـط   حسابرسي

سـازي   اسـت كـه هـيچ تـدبير ايمـن      حـدي   درخطر منافع شخصـي  تضمين شده باشد، 
وام يا تضمين مزبور مبلغ كه   آن  كاهش دهد، مگر ،سطحي پذيرفتني  به را  تواند آن نمي

لحـاظ    هـم از   و  عضـو آن خـانواده    عضـو گروه حسابرسي و   عضويا  مؤسسهلحاظ   هم از
  اهميت باشد. صاحبكار، بي

بـه صـاحبكار     عضوآن يا عضوي از گروه حسابرسي يا عضوي از خانواده  مؤسسهچنانچه  . 121-290
كه بانك يا مؤسسه اعتباري نيسـت وام داده يـا وام آن صـاحبكار را تضـمين     حسابرسي 

 را  توانـد آن  سـازي نمـي   ه هيچ تدبير ايمنـاست ك حدي  درخطر منافع شخصي باشد،   كرده
لحـاظ    از  وام يا تضمين مزبـور هـم  مبلغ كه   ، مگر آنپذيرفتني، كاهش دهد  سطحي  به

لحـاظ صـاحبكار،     هـم از   و  عضـو آن خـانواده    عضـو گروه حسابرسي يـا    عضومؤسسه يا 
  اهميت باشد. بي

در يك بانك   عضوآن خانواده   عضويا عضوي از گروه حسابرسي يا  مؤسسهگذاري  سپرده . 122-290
گـذاري آنـان نـزد كـارگزاري اوراق بهـاداري كـه صـاحبكار         يا مؤسسه اعتباري يا سپرده

روال عـادي تجـاري   كـه در  شـود   ب نقض استقالل نميـشرطي موج  به حسابرسي است
  صورت گرفته باشد.

  روابط تجاري با صاحبكار
، يـا عضـوي از گـروه حسابرسـي يـا عضـوي از خـانواده        مؤسسهرابطه نزديك تجاري بين  . 123-290

و صاحبكار حسابرسي يا مـديريت آن از داشـتن روابـط تجـاري يـا منـافع مـالي         عضو آن
 آورد.  تهديـد را پديـد  يـا خطـر   خطـر منـافع شخصـي    توانـد   مـي  شـود و  مشترك ناشي مي

  شرح زير است: به گونه روابط هايي از اين نمونه
 عمده ي حبكار يا صاحب سرمايهاداشتن منافع مالي در يك مشاركت خاص با ص، 

كه امور مديريت ارشـد  شخص ديگري  هرمدير اجرايي يا  يا مديره هيأت عضو
 .استدار  بنگاه صاحبكار را عهده
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  مورد تركيب يـك يـا چنـد خـدمت يـا محصـول        درتوافق و برقراري ترتيباتي
با يك يا چند خدمت يا محصول بنگاه صاحبكار و بازاريـابي مجموعـه    مؤسسه

 طور مشترك.  به خدمات و محصوالتآن 

  برقراري ترتيباتي براي توزيع يا بازاريابي محصوالت يا خدمات صاحبكار توسط
 توسط صاحبكار. مؤسسهيا توزيع يا بازاريابي محصوالت يا خدمات  مؤسسه

 را  توانـد آن  سازي نمـي  است كه هيچ تدبير ايمن حدي  درگونه روابط  از اين  خطر ناشي
اهميـت و روابـط    كـه منـافع مـاليِ آن، بـي      آن  ، مگرسطحي پذيرفتني، كاهش دهد  به

لحاظ بنگاه صاحبكار يا مديريت آن، اندك باشـد.    هم از  و مؤسسهلحاظ   تجاري، هم از
اهميـت    صورت وجود بايد تا ميزان كم  چنين روابطي نبايد برقرار شود يا دررو،   اين  از

اهميـت و رابطـه تجـاري،     كـه منـافع مـالي آن، بـي      آن  كاهش يابد يا قطع گردد، مگر
  باشد.  اندك

چنانچه رابطه تجاري بـين عضـوي از گـروه حسابرسـي و بنگـاه صـاحبكار برقـرار باشـد،         
لحاظ آن عضـو، انـدك باشـد،     اهميت و رابطه تجاري از بيمواردي كه منافع مالي،  در جز
  بايد از گروه حسابرسي خارج شود.  عضو آن

گـروه حسابرسـي و بنگـاه صـاحبكار       عضـو چنانچه رابطه تجاري بين عضوي از خـانواده  
گونـه خطـر بايـد ارزيـابي و       هـر حسابرسي يا مديريت آن برقرار باشد، اهميت و ميـزان  

  بكار گرفته شود. ،سطحي پذيرفتني  به براي رفع يا كاهش آنساز الزم  تدابير ايمن

در بنگـاهي   عضـو  آن، يا عضوي از گروه حسابرسي يـا عضـوي از خـانواده    مؤسسهچنانچه  . 290- 124
حـال، صـاحبكار حسابرسـي،     عـين  عام نيست و در د كه سهاميـه باشـداشت منفعت مالي

، باشـد  منفعـت مـالي   داراير ارشـد آن نيـز در همـان بنگـاه     ـيـا مديـ   مـديره  هيأت وعض
  شود كه: شرطي موجب نقض استقالل نمي به رابطه تجاري  اين

گـروه حسابرسـي يـا عضـوي از      عضـو ، يا مؤسسهلحاظ  رابطه تجاري مزبور هم از  -الف
  لحاظ بنگاه صاحبكار، اندك باشد؛ هم از و  عضو آنخانواده 

  و  اهميت باشد؛ ، بيانگذار هيسرماگذار يا گروه  لحاظ سرمايه منافع مالي آن از  -ب 
گذار يا  عام را براي سرمايه  سهامي  منافع مالي مزبور توانايي كنترل آن بنگاه غير  -پ 

  ايجاد نكرده باشد. انگذار گروه سرمايه
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 ، يا عضوي از گروه حسابرسيمؤسسهخريد كاالها و خدمات يك صاحبكار حسابرسي توسط  . 125-290
كـه معاملـه،   آورد  شرطي خطر نقض استقالل را پديد نمي به عضو آنيا عضوي از خانواده 

گـاه، نـوع و     امـا طور واقعي و بدون شبهه صورت گرفتـه باشـد.    به در روال عادي تجاري و
گونـه   در ايـن  آورد.  را پديـد خطر منافع شخصي تواند  معامله يا هنگفتي مبلغ آن مي ماهيت
 براي رفع يـا كـاهش آن   مقتضيساز  منخطر بايد ارزيابي و تدابير اياهميت هرگونه موارد، 

شـرح   بـه  سـاز  گونه تـدابير ايمـن   هايي از اين نمونه بكار گرفته شود. ،سطحي پذيرفتني به
  است: زير

  يا  اي هنگفت تلقي نشود؛ معامله ،ميزاني كه ديگر  به آنكاهش مبلغ فسخ معامله يا 

 .خارج كردن آن شخص از گروه حسابرسي 

  روابط خويشاوندي و شخصي  

اعضـاي  از  يكـي ط خانوادگي و شخصي بـين عضـوي از گـروه حسابرسـي بـا      ـود روابـوج . 126-290
 تواند صاحبكار حسابرسي مي )حسب نقش آنان  بر( از كاركنان  ، مديران يا برخيمديره  هيأت

 مخـاطرات گونه  اينخطرهاي منافع شخصي، قرابت يا تهديد را پديد آورد. وجود و اهميت 
خـانواده و   عضـو  مسئوليت فرد در گروه حسابرسي، نقشعوامل متعددي، چون نقش و  به

  اشخاص در بنگاه صاحبكار و ميزان نزديكي روابط، بستگي دارد. ساير

  از اعضاي گروه حسابرسي:  مواردي كه عضوي از خانواده يكي در . 127-290
  يا  يا مدير اجرايي صاحبكار حسابرسي است؛ مديره هيأت  عضو  -الف
توانـد بـر تهيـه اسـناد و مـدارك       اشتغال دارد كه مـي  سمتي  به در بنگاه صاحبكار  -ب 

ــورتهاي   ــا ص ــاحبكار ي ــابداري ص ــه     حس ــي مؤسس ــورد حسابرس ــالي م ــم  رـتأثي
  اي داشته باشد؛ مالحظه  قابل

  

مت  ،مـالي  طول دوره رسـيدگي يـا صـورتهاي    يا در شـاغل  شـده در بـاال    هـاي يـاد   در سـ
 از گـروه حسابرسـي   است، خطـر نقـض اسـتقالل تنهـا بـا خـارج كـردن آن شـخص         بوده
است كـه   حدي درنزديكي روابط گونه موارد،  اين در .يابد كاهش مي ،سطحي پذيرفتني به

. سـطحي پـذيرفتني، كـاهش دهـد     بـه  تواند آن خطـر را  ساز ديگري نمي هيچ تدبير ايمن
  گروه حسابرسي باشد.  عضوگونه روابط نبايد  شخصي با داشتن اين هيچرو،   اين از
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 از اعضاي گروه حسابرسي، در بنگاه صاحبكار حسابرسي  عضوي از خانواده يكيدر مواردي كه  . 128-290
 اشتغال داشته باشد كه توانايي تأثيرگـذاري قابـل مالحظـه بـر وضـعيت مـالي،       سمتي به

 آيد. اهميت و تأثير مي  را دارد، خطر نقض استقالل پديد  نقد آن  عملكرد مالي يا گردش وجوه
  زير بستگي دارد: مواردي چون عوامل به خطري چنين

 متيو  خانواده در بنگاه صاحبكار دارد؛  عضوكه  س 

  اي در گروه حسابرسي. حرفه حسابدارنقش 
 
 

 ســاز مقتضــي بــراي رفــع يــا كــاهش آن ر ايمــنـخطــر بايــد ارزيــابي و تدابيــايــن اهميــت 
  شرح زير است:  به ساز ايمنگونه تدابير  هايي از اين . نمونهپذيرفتني، بكار گرفته شود  سطحي  به

  يا  مربوط از گروه حسابرسي؛  عضوخارج كردن 

 اي مربوط، اي كه حسابدار حرفه گونه  به تغيير ساختار وظايف اعضاي گروه حسابرسي 
 خانواده وي قرار دارد.  عضوموضوعاتي نپردازد كه در مسئوليت   به

هـاي زيـر    سمتاز  داراي يكي گروه حسابرسي عضواز بستگان نزديك  مواردي كه يكي در . 129-290
  آيد: باشد، خطر نقض استقالل پديد مي

  يا  يا مدير اجرايي صاحبكار حسابرسي؛ مديره هيأت  عضو  -الف
 تواند بر تهيه اسناد و مدارك حسابداري كه مي حسابرسيدر بنگاه صاحبكار سمتي   -ب 

اي  مالحظـه  قابـل  تـأثير مالي مـورد حسابرسـي مؤسسـه،     صاحبكار يا صورتهاي
  .داشته باشد

  عواملي چون موارد زير بستگي دارد: به اين خطرهااهميت 
 وابسته نزديك؛آن گروه حسابرسي و   عضوو ماهيت رابطه بين  نوع 

 متيو  وابسته نزديك در بنگاه صاحبكار دارد؛آن كه  س 

 اي در گروه حسابرسي. نقش حسابدار حرفه 

سـطحي    بـه  رفع يا كاهش آن ساز مقتضي براي ايمنبايد ارزيابي و تدابير اين خطرها اهميت 
  ساز شامل موارد زير است: گونه تدابير ايمن هايي از اين . نمونهپذيرفتني، بكار گرفته شود

 يا  مربوط از گروه حسابرسي؛  عضوكردن  خارج 

 اي مربـوط،  اي كـه حسـابدار حرفـه    گونـه   به روه حسابرسيـار وظايف گـساخت تغيير 
 وي قرار دارد.  وابسته نزديكموضوعاتي نپردازد كه در مسئوليت   به
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خانواده يـا وابسـته نزديـك     عضواز  روابط نزديك عضوي از گروه حسابرسي با شخصي غير . 130-290
 دـتوان ه ميـاست ك سمتير اجرايي يا در ـ، مديرهـمدي هيأت عضوه در بنگاه صاحبكار، ـك
مالي مـورد حسابرسـي مؤسسـه،     اسناد و مدارك حسابداري صاحبكار يا صورتهاي تهيه  بر

 گروه حسابرسي  عضو .وردآ ميپديد  راداشته باشد، خطر نقض استقالل  اي مالحظه  قابل  تأثير
مشـورتي   ، نظـر مؤسسـه هـاي   اسـاس سياسـتها و رويـه    كه چنين روابطي را دارد بايد بـر 

  زير بستگي دارد: ي چون مواردعوامل به گونه مخاطرات كند. اهميت اين دريافت
 گروه حسابرسي؛  عضوو ماهيت رابطه آن شخص و  نوع 

 متيو  كه آن شخص در بنگاه صاحبكار دارد؛ س 

 اي در گروه حسابرسي. نقش حسابدار حرفه 
  

سـطحي    به براي رفع يا كاهش آن مقتضيساز  بايد ارزيابي و تدابير ايمناين خطرها اهميت 
  ساز شامل موارد زير است: گونه تدابير ايمن هايي از اين بكار گرفته شود. نمونه ،پذيرفتني
  يا  مربوط از گروه حسابرسي؛  عضوخارج كردن 

 اي مربـوط،  اي كـه حسـابدار حرفـه    گونه  به تغيير ساختار وظايف گروه حسابرسي 
 ،اي موضوعاتي نپردازد كه در مسئوليت شخصي قرار دارد كـه حسـابدار حرفـه     به
 نزديك با وي دارد.  بطهرا

گـروه حسابرسـي    عضـو كـه   مؤسسهاز كاركنان  يكيروابط خانوادگي و شخصي شريك يا  . 131-290
كـه  حسابرسـي  از كاركنـان صـاحبكار    ، مدير اجرايـي يـا يكـي   مديره هيأت عضونيست با 

مـالي مـورد حسابرسـي     تواند بر تهيه اسناد و مدارك حسابداري صاحبكار يا صورتهاي مي
تواند خطرهاي منافع شخصي، قرابـت يـا    اي داشته باشد نيز مي قابل مالحظه تأثيرمؤسسه 

گونه روابط آگاهنـد بايـد    كه از اين مؤسسهرو، شركا و كاركنان  اين تهديد را پديد آورد. از
 وجـود و اهميـت  ، نظـر مشـورتي دريافـت كننـد.     مؤسسـه هـاي   و رويه هااساس سياست بر

  موارد زير بستگي دارد:عواملي چون  به مخاطراتگونه  اين
  مـدير  مـديره   هيـأت   عضـو و  مؤسسـه و ماهيت رابطه بين شريك يا كارمند نوع ،

 اجرايي يا كارمند صاحبكار؛

  ؛با گروه حسابرسي مؤسسهميزان مشاركت شريك يا كارمند 

 متو  ؛مؤسسهشريك يا كارمند مربوط در  س 

 متطرف رابطه در بنگاه صاحبكار. س 
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 ساز مقتضي براي رفع يا كـاهش آن  مخاطرات بايد ارزيابي و تدابير ايمنگونه  اهميت اين
شـرح    بـه  سـاز  گونه تدابير ايمن هايي از اين بكار گرفته شود. نمونه ،سطحي پذيرفتني  به

 زير است:

 اي كـه احتمـال تأثيرگـذاري     گونـه   بـه  ماندهي وظايف آن شريك يـا كارمنـد  ساز
 حسابرسي كاهش يابد؛ يا  كار  بر  وي

 حسابرسي انجام شده.كار  بازبينياي ديگر براي  اده از يك حسابدار حرفهاستف 

  حسابرسي اشتغال در بنگاه صاحبكار

از كارمنـدان   صاحبكار حسابرسي يا يكيمدير اجرايي  يا مديره هيأت عضومواردي كه  در . 132-290
مـورد  مالي  بر تهيه اسناد و مدارك حسابداري صاحبكار يا صورتهايتواند  كه ميآن بنگاه 

گـروه حسابرسـي يـا     عضـو پيشـتر   ،اي داشته باشد قابل مالحظه تأثير ،حسابرسي مؤسسه
  تواند پديد آيد. تهديد مي ياشريك مؤسسه بوده است، خطرهاي قرابت 

از شركا يا اعضاي سابق گروه حسابرسي در بنگاه صاحبكار حسابرسي و در   چنانچه يكي . 133-290
ارتبـاط  همچنـان   مؤسسـه بـاال اشـتغال يابـد و بـا      290- 132شده در بند   هاي يادسمت
 را  تواند آن سازي نمي است كه هيچ تدبير ايمن حدي  درداشته باشد، خطر  مالحظه  قابل
از شركا يا اعضاي سابق گروه   رو، چنانچه يكي  اين  كاهش دهد. از ،سطحي پذيرفتني  به

از   يـا يكـي  مدير اجرايي صـاحبكار حسابرسـي    يا مديره  هيأت  عضوعنوان   به حسابرسي
اشتغال يابد كه بتواند بر تهيه اسناد و مـدارك حسـابداري    سمتيدر كارمندان آن بنگاه 

قابـل مالحظـه داشـته باشـد؛      تأثيرمورد حسابرسي مؤسسه  صورتهاي ماليصاحبكار يا 
  كه:  آن  شود، مگر شدن استقالل مي  دار موجب خدشه

گونه مزايا يا پرداخت ديگري از مؤسسه نباشـد،   دريافت هيچ آن شخص، محق به  -الف
اساس ترتيبـات قبلـي، پرداخـت     و بر مؤسسهمگر مبالغي قطعي كه طبق مقررات 

 ،لحـاظ مؤسسـه   كـه هرگونـه ديـن مؤسسـه بـه چنـين فـردي، از        اين و شود مي
  و اهميت نباشد؛ با

 داشته باشد يانمشاركت  مؤسسهاي  در كسب و كار يا فعاليتهاي حرفه ،آن شخص  -ب 
  رسد كه مشاركت دارد.ننظر  به
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از شركا يا اعضاي سابق گروه حسابرسي در بنگاه صـاحبكار حسابرسـي و در    يكي چنانچه . 290- 134
 مؤسسـه بـا  اي  ارتباط قابل مالحظهباال اشتغال يابد و  290-132 شده در بند هاي يادسمت

زيـر   ي چـون مـوارد  عـوامل  بـه  تهديـد اهميت هرگونه خطر قرابت يا و وجود نداشته باشد، 
  بستگي دارد:

 متيكه آن فرد در بنگاه صاحبكار دارد؛ س 

 رابطه آن فرد با گروه حسابرسي فعلي؛ حدود 

  خروج آن شريك يا فرد از مؤسسه؛ واز فاصله زماني سپري شده 

 متبراي مثال، آن فرد مسئوليت  ؛مؤسسهپيشين آن فرد در گروه حسابرسي يا  س
 ارتباط منظم با مديريت يا راهبران آن بنگاه را داشته است يا خير.

 

 بـراي رفـع يـا كـاهش آن     مقتضـي از ـسـ  ر ايمنـد ارزيابي و تدابيـر بايـخطه ـگون  هراهميت 
 شـرح   بـه  ازـسـ  ر ايمنـه تدابيـگون هايي از اين ود. نمونهـه شـبكار گرفت ،پذيرفتني  سطحي  هـب

  است:  زير
  حسابرسي؛كلي اصالح و تعديل طرح 

  بنگـاه    بـه  جـاي فـردي كـه     بـه  گماردن افراد با تجربه كافي در گروه حسابرسـي
 يا  صاحبكار پيوسته است؛

  اي ديگـري بـراي بـازبيني كـار انجـام شـده توسـط         استفاده از حسابدار حرفـه
 حسابرسي.  گروهسابق   عضو

مت از  يكـي بـه يـك بنگـاه اقتصـادي و در      مؤسسـه از شركاي سـابق   يكي چنانچه . 135-290 هاي سـ
حسابرسي  پيوسته باشد و آن بنگاه سپس جزء صاحبكارانباال  290- 132شده در بند  ياد

ساز مقتضـي   بايد ارزيابي و تدابير ايمن نقض استقاللمؤسسه درآيد، اهميت هرگونه خطر 
  بكار گرفته شود. ،سطحي پذيرفتني به براي رفع يا كاهش آن

بنگاه صاحبكار حسابرسي   به داند كه در آينده مي هنگامي كه عضوي از گروه حسابرسي . 136-290
آيـد. سياسـتها و    پديـد مـي  خطر منافع شخصـي  ، خواهد پيوست يا ممكن است بپيوندد

 دادن  انجـام محـض    به باشد كه  كرده  را مكلفحسابرسي   اعضاي گروهبايد  مؤسسههاي  رويه
اطـالع دهنـد.    مؤسسـه ، مراتب را به حسابرسي گفتگوهاي استخدامي جدي با صاحبكار
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ساز مقتضي  درنگ ارزيابي و تدابير ايمن از دريافت چنين اطالعي بي  اهميت اين خطر بايد پس
گونـه   ايـن   هـايي از  گرفته شود. نمونـه   بكار ،سطحي پذيرفتني  به براي رفع يا كاهش آن

  شرح زير است:  به ساز ايمن  رـتدابي
 يا  كردن آن فرد از گروه حسابرسي؛ خارج 

 حسابرسيدر گروه  عضويتشطول   اهميت آن فرد در  با اي حرفه قضاوت هرگونه بازبيني. 

  
  عام هستند صاحبكاران حسابرسي كه شركت سهامي

 از صاحبكاران حسابرسي  هاي زير به يكيسمتكار با   از شركاي اصلي مسئول  هنگامي كه يكي . 137-290
  آيد: مي  تهديد پديديا پيوندد، خطرهاي قرابت  عام هست مي  كه شركت سهامي

  يا  يا مدير اجرايي؛ مديره هيأت  عضو  (الف)
مـالي   بر تهيه اسناد و مدارك حسابداري يا صورتهاي كه بتواند سمتيكارمند با   (ب)

  مورد حسابرسي مؤسسه تأثير قابل مالحظه داشته باشد.
 

از خـارج شـدن آن    كه پس شود مگر آن دار محسوب مي استقالل خدشهچنين حالتي،  در
مـالي   عـام صـورتهاي   كـار، آن شـركت سـهامي    از جمـع شـركاي اصـلي مسـئول    شريك 

منتشـر كـرده باشـد كـه     اي  ماهـه  دوره دوازدهيك براي كم  دستحسابرسي شده خود را 
  مالي نبوده باشد.  گروه حسابرسي آن صورتهاي  عضوشريك مزبور، 

مت ل يا هم سطح آن) بـا  ـعام  رـ(مدي هـمؤسسد ـك ارشـه شريـامي كهنگ . 138-290 هاي زيـر  سـ
پيوندد، خطـر تهديـد    عام است مي  از صاحبكاران حسابرسي كه شركت سهامي  يكي  به

 :آيد مي  پديد

 مـالي   هاي كه بتواند بر تهيه اسناد و مدارك حسابداري يا صورت سمتيكارمند با   -الف
  اي داشته باشد؛ يا مالحظهتأثير قابل صاحبكار 

  يا مدير اجرايي. مديره هيأت  عضو  -ب 
  

مـاه از شـريك    كـه دوازده  شود مگر آن دار محسوب مي هـچنين حالتي، استقالل خدش در
  عامل يا هم سطح آن) بودن آن شريك، سپري شده باشد. د (مديرـارش
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فـردي كـه شـريك    كار يـا    از شركاي اصلي مسئول  پي تركيب تجاري، يكي  چنانچه در . 139-290
هاي بيان شـده در  سمت يكي از سطح آن) بوده است در  عامل يا هم  (مديرموسسه  ارشد

دار محسـوب   اشتغال يابد، استقالل بـه شـرطي خدشـه    290- 138 و 290- 137 بندهاي
  شود كه همه شرايط زير برآورده گردد: نمي

  نبوده باشد؛ سمتقصد از تركيب تجاري، گمارده شدن به آن   (الف)
طـور   به ،كندبايد به شريك سابق پرداخت مؤسسه هرگونه مزايا يا وجه نقدي كه   (ب)

اسـاس ترتيبـات قبلـي و     كامل تسويه شده باشد؛ مگر پرداخت مبـالغ قطعـي بـر   
  اهميت نباشد؛ با ،مؤسسهلحاظ   ، ازشريكيچنين  به مؤسسهكه هرگونه دين   اين

 نداشته باشدمشاركت  مؤسسهاي  در كسب و كار يا فعاليتهاي حرفه ،شريك سابق  (پ)
  و نظر نرسد كه مشاركت دارد؛ به يا

شريك سابق در بنگـاه صـاحبكار حسابرسـي بـا راهبـران بنگـاه صـاحبكار         سمت  (ت)
  ميان گذارده شود. در

  در بنگاه صاحبكار مؤسسهمأموريت موقت كاركنان 

 خـودبيني تواند خطر  يك صاحبكار حسابرسي مي به اي مؤسسه قرض دادن كاركنان حرفه . 140-290
تواند صورت گيـرد كـه تنهـا     شرطي مي به ارائه چنين كمكي نظر را پديد آورد. در تجديد
  اي نداشته باشد: موارد زير هيچ مداخله كوتاه باشد و فرد مأمور در مدت زمان  براي يك
  يا  اين بخش، مجاز نيست؛بخشي كه طبق مقررات   اطميناناز خدمات   غيرارائه خدمات   (الف)
  مديريتي.مسئوليتهاي تقبل   (ب)

  

بـر فعاليتهـاي   حال، صاحبكار حسابرسي بايد مسئوليت هدايت، سرپرستي و نظارت  هر در
  عهده بگيرد.  به گونه افراد را اين

 ساز مقتضي براي رفع يا كـاهش آن  اهميت هرگونه خطر مترتب بايد ارزيابي و تدابير ايمن
ساز، شامل مـوارد   گونه تدابير ايمن هايي از اين بكار گرفته شود. نمونه ،پذيرفتنيسطحي  به

  زير است:
 بررسي بيشترِ كار انجام شده توسط چنين فردي؛ 

     واگذار نكردن مسئوليت حسابرسي وظايف يا فعاليتهايي بـه آن فـرد كـه در دوره
 يا  براي صاحبكار انجام داده است؛مأموريتش 

  فردي در گروه حسابرسي.چنين نگماردن 
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  حسابرسياستفاده از خدمات شاغالن سابق در بنگاه صاحبكار 

، مـديران اجرايـي يـا كاركنـان بنگـاه صـاحبكار       مديره هيأتاز اعضاي سابق يكي اشتغال  . 290- 141
تواند خطرهـاي منـافع شخصـي، خـودبيني      ميهمان بنگاه حسابرسي در گروه حسابرسي 

شود كه مـثالً،   مواردي ايجاد مي د. چنين مخاطراتي درآور نظر يا قرابت را پديد تجديد در
مالي بنگاه صاحبكار حسابرسي اسـت كـه    مزبور ملزم به ارزيابي عنصري از صورتهاي عضو

  را تهيه كرده است.  وي در دوران خدمتش در آن بنگاه، اسناد و مدارك حسابداري آن

، مـديران اجرايـي يـا    مـديره  هيـأت از اعضـاي سـابق    گزارش، يكي چنانچه در دوره مورد . 290- 142
قابل مالحظه بر تهيه اسـناد و مـدارك    تأثيركاركنان بنگاه صاحبكار حسابرسي كه توانايي 

مالي مورد حسابرسي مؤسسه را داشـته اسـت بـه عضـويت گـروه       حسابداري يا صورتهاي
حـدي اسـت كـه هـيچ تـدبير       درآمـده   درآمده باشد، خطـر پديـد   همان بنگاه حسابرسي

نتيجـه، چنـين افـرادي     . درسطحي پذيرفتني، كاهش دهـد  به را تواند آن نميسازي  ايمن
  منصوب شوند. ،گروه حسابرسينبايد در 

يا مديران اجرايي يـا   مديره هيأتاز اعضاي سابق  گزارش، يكي از دوره مورد چنانچه پيش . 290- 143
 گـذاري تأثيرشاغل بوده كه توانـايي   سمتياز كاركنان سابق صاحبكار حسابرسي كه در   يكي

 مالي مورد حسابرسـي مؤسسـه    تهيه اسناد و مدارك حسابداري يا صورتهايبر قابل مالحظه 
خطرهـاي منـافع   باشـد،   درآمـده  همـان بنگـاه  داشته است به عضويت گـروه حسابرسـي   

 باشـد   قـرار . براي مثال، چنانچه آيد  تواند پديد يا قرابت مي نظر  در تجديد خودبيني، شخصي
 زمان اشتغالش  شخص مزبور در دوره گذشته و در انجام شده توسط كاريا گرفته شده تصميم 

گيـرد،   جاري مورد ارزيابي قرار كار حسابرسي دوره از عنوان بخشي به در بنگاه صاحبكار،
 ي چـون عـوامل   گونه مخاطرات به اهميت اين . وجود وآمد  چنين مخاطراتي پديد خواهد

 دارد: يبستگزير  موارد
  

 متبنگاه صاحبكار؛آن فرد در  س 

 و  خروج آن فرد از بنگاه صاحبكار؛سپري شده از زماني   فاصله 

 .نقش آن فرد در گروه حسابرسي 

 براي رفـع يـا كـاهش آن    مقتضيساز  گونه مخاطرات بايد ارزيابي و تدابير ايمن اهميت اين
عنـوان   بـه  كار انجام شـده توسـط آن فـرد    بازبينيبكار گرفته شود.  ،سطحي پذيرفتني به

  است.ساز   ايمنگونه تدابير  اي از اين عضوي از گروه حسابرسي، نمونه
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  يا مدير اجرايي در بنگاه صاحبكار حسابرسي مديره هيأت عضوعنوان  اشتغال به

يـا مـدير اجرايـي در     مديره هيأت عضوعنوان  به مؤسسهاز شركا يا كاركنان  يكيچنانچه  . 144-290
در  خـودبيني و  خطرهـاي منـافع شخصـي   بنگاه صاحبكار حسابرسي اشتغال داشته باشد، 

 را توانـد آن  سـازي نمـي   كه هيچ تدبير ايمـن به حدي است آيد  تجديد نظري كه پديد مي
 مؤسسـه نبايـد  يك از شركا يا كاركنـان   هيچرو،  اين . ازسطحي پذيرفتني، كاهش دهد به
  يا مدير اجرايي در بنگاه صاحبكار حسابرسي اشتغال يابد. مديره هيأت  عضوعنوان  به

 داللت دارد.در قلمروهاي حقوقي مختلف، بر وظايف گوناگوني  1دبيري بنگاه اقتصادي سمت . 145-290
تـا  ) مـديره  هيـأت (از انجام امور كاركنان و مـديريت دبيرخانـه   تواند  دامنه اين وظايف مي

دربـاره موضـوعات    مشـاوره بـر رعايـت قـوانين و مقـررات و      وظايف متنوعي چون نظـارت 
بر رابطه نزديك با بنگاه  ،سمتيطور كلي، چنين  به .گيرد بر را در به راهبري بنگاه مربوط

  اقتصادي داللت دارد.

عهده  به ، دبيري يك بنگاه صاحبكار حسابرسي رامؤسسهاز شركا يا كاركنان  يكيچنانچه  . 290- 146
 آيـد عمومـاً   نظـر و حمـايتي كـه پديـد مـي      در تجديـد  خـودبيني داشته باشد، خطرهاي 

سطحي پذيرفتني،  به را تواند آن سازي نمي اهميت است كه هيچ تدبير ايمن اي با اندازه به
صورتي كه قوانين و مقـررات يـا مقـررات     ، درباال 290-144رغم مفاد بند  . بهكاهش دهد

شـرط آن كـه    را مشخصاً مجاز كرده باشد و بـه  سمتيپذيرش چنين  ،اي يك كشور حرفه
 فعاليتهـاي ، وظـايف و  صاحبكار انجـام شـود  توسط مديريت  ،گيريهاي مربوط تصميمهمه 

جلسات و تهيـه   انجام امور متعارف اداري و اموري رسمي چون تنظيم صورت ر بايد بهيدب
ونـه مـوارد، اهميـت    گ ايـن  در هاي مرتبط با اين امور، منحصـر باشـد.   اظهارنامهو نگهداري 

 سطحي پـذيرفتني،   ساز مقتضي براي رفع يا كاهش آن به خطر بايد ارزيابي و تدابير ايمن  هر
  گرفته شود. بكار

راستاي پشتيباني از امـور دبيرخانـه بنگـاه يـا ارائـه       انجام دادن خدمات متعارف اداري در . 290- 147
شـرط    آورد به پديد نميرا زمينه امور اداري معموالً خطر نقض استقالل   خدمات مشورتي در

  توسط مديريت بنگاه گرفته شود. ،همه تصميمات مرتبط كه  آن

 

1. Company Secretary 
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  (شامل چرخش شركا) با صاحبكار حسابرسي مؤسسهمدت همكاران ارشد  ارتباط بلند
  شرايط عمومي

 ،صاحبكار  يك حسابرسي  كار  در اجراي مؤسسهمدت همكاران ارشد  استفاده مستمر و طوالني . 148-290
ـ  آورد. اهميت ايـن  د ميـنظر را پدي  دـتجديدر  خودبينيخطرهاي قرابت و  ت ه مخـاطرا ـگون

  زير بستگي دارد:عواملي چون موارد   به
 مدت زمان عضويت فرد در گروه حسابرسي؛ 

 نقش فرد در گروه حسابرسي؛ 

  ؛مؤسسهساختار سازماني 

  ؛كار حسابرسينوع و ماهيت 

 و  تغييرات رخ داده در مديريت بنگاه صاحبكار؛ 

  حسابداري و گزارشـگري  موضوعات تغييرات رخ داده در نوع و ماهيت يا پيچيدگي
 صاحبكار.  بنگاه

 براي رفع يا كـاهش آن  مقتضيساز  گونه مخاطرات بايد ارزيابي و تدابير ايمن اين اهميت
سـاز شـامل    گونـه تـدابير ايمـن    هايي از اين . نمونهسطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود  به

  :موارد زير است
 چرخش همكاران ارشد گروه حسابرسي؛ 

 بـازبيني گـروه حسابرسـي نبـوده اسـت بـراي        عضواي كه  استفاده از يك حسابدار حرفه 
 يا  انجام شده توسط آن همكار ارشد؛ كار

 صورت درون يا برون سازماني.  بهطور مرتب و   بهكار   بررسي مستقل سيستم كنترل كيفيت 

  هستندعام  صاحبكاران حسابرسي كه شركت سهامي

از   عام، هيچ فـردي نبايـد بـراي مـدتي بـيش       با حسابرسي شركتهاي سهامي ارتباط  در . 290- 149
عهـده داشـته باشـد. شـريكي كـه        كار را بـه   سال مسئوليت شريك اصلي مسئول  هفت
گروه حسابرسي يا شريك   عضو، از چرخش  پس سال  مدت دو  به شود نبايد ميجا   به  جا

چنين فردي نبايد در حسابرسي  ،طول اين مدت  شود. در صاحبكاركار آن   اصلي مسئول
عهده گيرد، درباره مسـايل فنـي     آن صاحبكار مشاركت كند، كنترل كيفيت آن كار را به

يا موضوعات، معامالت يا رويدادهاي خاص صنعت به گروه حسابرسـي يـا آن صـاحبكار    
  رگذار باشد.طور مستقيم بر نتايج آن كار اث  به ،شكل ديگر  هر  نظر مشورتي بدهد يا به
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بينـي نشـده و خـارج از كنتـرل      مـوارد نـادر پـيش     و در باال 290- 149 بند مفاد رغم به . 290- 150
لحاظ كيفيت حسابرسي مشخصاً   كار كه ادامه كارشان از  ، شركاي اصلي مسئولمؤسسه

گروه حسابرسي باقي بمانند   عضو تر اضافهال ـس  د براي يكـتوانن داراي اهميت است مي
 ،سـاز  وجود نيايد يـا بـا بكـارگيري تـدابير ايمـن       نقض استقالل بهكه خطر   شرط آن  به
 صورت  در تواند ميكار   ، شريك اصلي مسئولمثال. براي كاهش داده شودسطحي پذيرفتني   به

 چون بيماري سخت شريك جايگزين، اي بيني نشده دليل موارد پيش  عملي نبودن چرخش، به
  بماند. تر در گروه حسابرسي باقي سال اضافه  براي يك

 ،عام است هاميسكه شركت  حسابرسيبا يك صاحبكار  مؤسسهمدت ساير شركاي   ارتباط بلند . 290- 151
گونـه مخـاطرات    ايـن  اهميتآورد.  د ميـپديرا نظر  در تجديد خودبينيخطرهاي قرابت و 

  عواملي چون موارد زير بستگي دارد: به
 مدت زمان ارتباط چنين شريكي با صاحبكار حسابرسي؛ 

  و  صورت وجود؛  گروه حسابرسي، درنقش وي در 

 .نوع و ماهيت و تعداد دفعات ارتباط وي با مديريت يا راهبران صاحبكار حسابرسي 
  

 براي رفع يا كـاهش آن  مقتضيساز  گونه مخاطرات بايد ارزيابي و تدابير ايمن اهميت اين
سـاز شـامل    گونـه تـدابير ايمـن    هايي از اين بكار گرفته شود. نمونه ،سطحي پذيرفتني  به

  موارد زير است:
 يا  خارج كردن آن شريك از گروه حسابرسي يا قطع رابطه وي با صاحبكار حسابرسي؛ 

 صورت درون يا برون سازماني.  بهطور مرتب و   بهكار كيفيت   بررسي مستقل سيستم كنترل 

دهـد،   عـام تغييـر وضـعيت مـي      بـه شـركت سـهامي   هنگامي كه يك صـاحبكار حسابرسـي    . 152-290
اصـلي    عنـوان شـريك    از تغيير وضعيت صاحبكار، شخصي بـه   زماني كه در دوران پيش  طول

نظـر گرفتـه شـود.      كار آن صاحبكار بوده است بايد در تعيين زمـان چـرخش وي در    مسئول
اسـت،    كار آن صـاحبكار بـوده    چنانچه شخصي براي پنج سال يا كمتر، شريك اصلي مسئول

از   اسـت   كار باقي بماند عبارت  تواند همچنان شريك اصلي مسئول سالهايي كه آن شخص مي
حاصل تفريق هفت منهاي تعداد سالهايي كه در اين نقش بوده است. چنانچه شخصـي بـراي   

توانـد   كار آن صاحبكار بوده اسـت، آن شـريك مـي     شش سال يا بيشتر، شريك اصلي مسئول
  كند.  صاحبكار، خدمت  كار آن  عنوان شريك اصلي مسئول  اضافي بهسال   مدت دو  به حداكثر
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و تجربه الزم را براي خـدمت   دانشفقط داراي چند نفر است كه  مؤسسه هنگامي كه يك . 153-290
عـام دارنـد، چـرخش شـركاي اصـلي       كار شـركت سـهامي   عنوان شريك اصلي مسئول به

قلمـرو   مستقل در ذيصالحمقام  يكنباشد. چنانچه عملي  يكار ممكن است تدبير مسئول
حقوقي مربوط معافيتي از چرخش شـركا را بـراي چنـين وضـعيتي مقـرر كـرده باشـد،        

ـ  شـرطي مـي   بـه  نظر  شخص مورد مت از هفـت سـال در    د بـيش ـتوان شـريك اصـلي    سـ
 سـاز  اساس آن مقررات باقي بماند كه آن مقام ذيصالح مستقل، تدابير ايمـن   كار و بر  مسئول

  مستقل برون سازماني، مشخص كرده باشد.مرتب و  بازبيني، چون را جايگزيني

  بخش به صاحبكار حسابرسي از خدمات اطمينان ارائه خدمات غير

حسـب مهـارت و    گوناگوني را بـر بخش  از خدمات اطمينان معموالً خدمات غير ،مؤسسات . 154-290
گونـه   حـال، ارائـه ايـن    هر دهند. اما، در تخصصهاي خود به صاحبكاران حسابرسي ارائه مي

يا اعضاي گروه حسابرسـي بنمايـد.    مؤسسهتواند خطرهايي را متوجه استقالل  خدمات مي
نظـر، منـافع شخصـي و     خطرهاي خـودبيني در تجديـد   ،آيد اغلب مخاطراتي كه پديد مي

  حمايت است.

 آوري ابداعات تازه در دنياي كسب و كار، تحول بازارهـاي مـالي و تغييـرات سـريع در فـن      . 155-290
توانـد   بخشي كه مي از خدمات اطمينان هيه فهرستي جامع از كليه خدمات غيرتاطالعات، 

مواردي كه رهنمود مشخصي  به صاحبكار حسابرسي ارائه شود را ناممكن ساخته است. در
در اين بخش ارائه نشده اسـت،  بخش  از خدمات اطمينان خصوص غير براي يك خدمت به

  صورت گيرد. نظري  چارچوباساس  برارزيابي شرايط ويژه آن بايد 

يـك صـاحبكار    بـه  بخـش  خـدمات اطمينـان  از  از پـذيرش ارائـه يـك خـدمت غيـر      پيش . 290- 156
از ارائه چنين خدمتي را  نقض استقالل ناشيبودن يا نبودن بايد خطر  مؤسسهحسابرسي، 

اثـر ارائـه يـك خـدمت      آمـده در  هرگونـه خطـر پديـد   اهميـت  ارزيـابي   كند. درمشخص 
حسابرسـي  نظر گـروه   اي كه به بخش، هرگونه مخاطره از خدمات اطمينان غير خصوصِ به
آيـد   نيـز پديـد  مـرتبط  بخش  از خدمات اطمينان دليل ارائه ديگر خدمات غير تواند به مي
سـازي   آمـده نتوانـد بـا هـيچ تـدبير ايمـن       گيرد. چنانچه خطر پديـد  قرار توجه مورد بايد
  ود.ـه شـد ارائـنبايسطحي پذيرفتني كاهش يابد، آن خدمت  به
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بخشـي كـه طبـق مقـررات ايـن       از خدمات اطمينـان   تواند خدمات غير مي مؤسسه  يك . 290- 157
هـاي وابسـته بـه بنگـاه صـاحبكار       بنگاهآن دسته از   به بخش داراي محدوديت است را

  كه:ارائه كند حسابرسي 
مسـتقيم بنگـاه    يـا غيـر  مسـتقيم  صاحبكار حسابرسي مؤسسه نيستند اما كنترل   -الف

  صاحبكار حسابرسي را دارند؛
صاحبكار حسابرسي مؤسسه نيستند اما منافع مالي مسـتقيم در بنگـاه صـاحبكار      -ب 

در بنگـاه صـاحبكار    آنهـا حسابرسي دارند و اين منافع سبب نفوذ قابـل مالحظـه   
  يا  لحاظ آنها داراي اهميت است؛  شود و از حسابرسي مي

همـراه بـا بنگـاه صـاحبكار حسابرسـي،      ا ـه نيستند امـصاحبكار حسابرسي مؤسس  -پ 
  ،باشند كنترل مشترك مي  تحت

نظـر    در تجديـد  خـودبيني كه (الف) ارائه آن خدمات سبب بـروز خطـر     مشروط بر اين
گيرد  قرار نمي(مؤسسه) هاي حسابرسي  مشمول روش ،شود چون نتايج آن خدمات نمي

 سـاز،  ايمـن   بكـارگيري تـدابير   اثر ارائه چنين خدماتي، بـا   آمده در  هرگونه خطر پديد  و (ب)
  .شود كاهش داده مي ،سطحي پذيرفتني  يا به  رفع

كه بـه شـركت   يك صاحبكار حسابرسي  به بخش از خدمات اطمينان ارائه يك خدمت غير . 158-290
 مؤسسـه شرط رعايت همه موارد زير، ناقض استقالل  دهد به عام تغيير وضعيت مي سهامي

  شود: تلقي نمي
كـه   هاي اقتصادي به بنگاه انطباق با مقررات مربوط گذشته درارائه اين خدمت در   -الف

  شرح اين بخش، صورت گرفته باشد؛ ، بهشركت سهامي عام نيستند

عام هستند   براي صاحبكاران حسابرسي كه شركت سهاميخدماتي كه در اين بخش ارائه   -ب 
 ،عام  سهامي شركتبه  صاحبكار بنگاه وضعيت تغييراز   پيش ،نشده است دانسته مجاز

  و  پذيرد؛ از تغيير وضعيت آن، پايان تمام شده باشد يا در اولين فرصت ممكن پس

ساز مقتضي براي رفع يا كاهش هرگونه خطر نقـض اسـتقالل    تدابير ايمن ،مؤسسه  -پ 
  از ارائه خدمت مزبور را بكار گيرد.  ناشي
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  مسئوليتهاي مديريت
بـه    مربـوط  گيريهـاي  بنگاه، شامل تصـميم رهبري و هدايت كنترل، مسئوليتهاي مديريت با  . 290- 159

  كار دارد.  و سر ،و نامشهود عينيفناوري، لي، ااستقرار و كنترل منابع انساني، م ،تحصيل

بـه شـرايط موجـود بسـتگي دارد و      ،كه فعاليتي، مسـئوليت مـديريت اسـت     اينتعيين  . 160-290
است شامل  يتكه معموالً مسئوليت مدير فعاليتهاييهايي از  نيازمند قضاوت است. نمونه

  موارد زير است:
  راهبردي هدايتسياستها و وضع.  

 .استخدام كاركنان يا قطع همكاري با آنان 

 شده آنان انجام كار  رش مسئوليتـذيـان بنگاه اقتصادي و پـال كاركنـت اعمـهداي
 براي بنگاه.

 معامالت و رويدادها صدور مجوز  . 

 گذاريها. سرمايههاي بانكي يا  كنترل يا مديريت حساب 

 يـا   مؤسسـه توسـط  كـردن پيشـنهادهاي ارائـه شـده      گيري دربـاره اجرايـي   تصميم
 .مشاور ديگر هر

 نمايندگي مديريت. گزارشگري به راهبران به 

 مـالي   چارچوب گزارشگريمالي منطبق با  پذيرش مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي
 .  االجرا الزم

 حفظ سيستم كنترل داخلي.يا نظارت ، پذيرش مسئوليت طراحي، استقرار  

مخـاطرات   .مسئوليت مديريت يك بنگاه صاحبكار حسابرسي را بپـذيرد  نبايد مؤسسه يك . 161-290
 ،سطحي پـذيرفتني  به را تواند آن سازي نمي حدي است كه هيچ تدبير ايمن ايجاد شده در

، اجـرا شـود،   مؤسسـه كه كدام پيشـنهاد   گيري درباره اين . براي مثال، تصميمدكاهش ده
پذيرش  ،اين بر آورد. افزون جديد نظر و منافع شخصي را پديد ميت در خودبينيخطرهاي 

 اي مالحظـه   مقدار قابـل   به مؤسسهچون كه  ،آورد پديد ميمسئوليت مديريت، خطر قرابت را 
كمـك بـه   هايي براي ارائه مشاوره و پيشنهاد شود. مديريت ميراستا با نظرات و منافع  هم

شرطي قبول مسئوليت مـديريت توسـط مؤسسـه     هاي خود به ايفاي مسئوليت در مديريت
 .رعايت شود 290-162باشد كه مفاد بند  نمي
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از خـدمات   منظور پرهيز از خطر پذيرش مسئوليت مديريت هنگام ارائـه خـدمات غيـر    به . 162-290
اطمينان يابد كه همـه قضـاوتها و    بايد مؤسسهيك صاحبكار حسابرسي،  به بخش اطمينان
. شـود  مـي   هاي مديريت است توسط مديريت صاحبكار انجام گيريهايي كه از مسئوليت تصميم

 است كه مديريت صاحبكار: كسب اين اطمينان مستلزم آن

 بين اعضاي مديريت ارشد، بـا مهـارت، دانـش و تجربـه مناسـب        را، ترجيحاً از فردي
شـخص كنـد.   بر خدمات، م  عنوان مسئول هميشگي تصميمات صاحبكار و نظارت  به

هـاي صـاحبكار و    و همچنـين، مسـئوليت   خدمات ها، نوع و نتايج ، هدففرديچنين 
 . هرچند آن فرد لزوماً نبايد تخصص اجرا يا اجرايكند هاي مؤسسه را درك مي مسئوليت

 دوباره آن خدمات را دارا باشد،

 لحاظ مقاصـد صـاحبكار    شده را از  و كفايت خدمات انجام بر انجام خدمات، نظارت، 
 كند؛ و ارزيابي 

 بپذيرداز نتايج خدمات را   مسئوليت هرگونه اقدام ناشي.  

 خدمات اداري

روزمـره در جريـان    كارهـاي در انجام دادن  انبا ياري رساني به صاحبكار ،خدمات اداري . 163-290
نـدارد   اي نياز حرفه گونه خدمات اساساً به قضاوت كار دارد. اين و هاي آن سر عادي فعاليت

نويسي، تهيه و تكميـل فرمهـاي اداري يـا     كارهاي دفتري است. خدمات ماشيننوع   از  و
 طبق دستور صاحبكار، نظارت و كنتـرل   گونه فرمها بر قانوني براي تصويب صاحبكار، ارائه اين

 هـايي از خـدمات اداري اسـت.    تاريخهاي قانوني و يادآوري آن به صاحبكار حسابرسي، نمونه
حال، اهميت هرگونه  هر د. درـانجام اً به نقض استقالل نميـومات عمـه خدمـگون ه اينـارائ

سـاز مقتضـي بـراي رفـع يـا كـاهش آن        آمده بايد ارزيابي و تدابير ايمن  پديد مخاطرات
  شود.  گرفته  پذيرفتني، بكار  سطحي  به

  تهيه اسناد و مدارك حسابداري و صورتهاي مالي 
  شرايط عمومي

مـالي   چـارچوب گزارشـگري  نطبـق بـا   مـالي م  صـورتهاي تهيه و تنظيم و ارائـه مطلـوب    . 290- 164
  گونه مسئوليتها شامل موارد زير است: االجرا از مسئوليتهاي مديريت است. اين الزم
 ها. هاي حسابداري و نحوه عمل منطبق با آن رويه تعيين رويه 
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 آن، الكترونيكي يـا غيـر   ،هاي و تنظيم يا تغيير در مدارك زيربنايي يا ايجاد داده هيته 
دادن يك معامله يا رويداد (مانند سفارش خريد، مدارك ثبت اوقات كاركرد  رخ دـيمؤ

 و ؛ و سفارش فروش)كاركنان 

 بنـدي حسـابهاي    طبقـه تعيـين يـا تصـويب    هاي روزنامه يا  اجازه يا تغيير ثبت صدور
 .  به معامالت و رويدادهاي مالي  مربوط

 حسـابداري چـون تهيـه و تنظـيم اسـناد و مـدارك       حسابداري و دفتـرداري  ارائه خدمات . 290- 165
 در خـودبيني ر ـيك صاحبكار حسابرسي، خط به هـمؤسسط ـمالي توس ه صورتهايـتهي يا

  آورد. مالي پديد مي  نظر را هنگام حسابرسي آن صورتهاي  تجديد

و مديريت بنگاه صاحبكار حسابرسي  مؤسسهفرآيند حسابرسي، گفتگوهاي بسياري را بين  . 166-290
  تواند شامل موارد زير باشد: سازد كه مي ضروري مي

  مالي؛  حسابداري و الزامات افشا در صورتهايهاي  رويهيا بكارگيري استانداردها 

 هاي بكار رفته در تعيـين مبـالغ   و روش  داري،ـودن كنترلهاي مالي و حسابـب بـمتناس 
 يا  داراييها و بدهيها؛

 هاي اصالحي روزنامه. پيشنهاد ثبت 

ازجمله اقدامات عادي در فرآيند حسابرسي است و معمـوالً موجـب    ،گونه خدمات ارائه اين
تصميمات مرتبط با تهيه مدارك حسابداري و  مسئوليت شرط آنكه  بهشود  نمي نقض استقالل

  .باشدصاحبكار عهده   بههاي مالي،  صورت

بـه   دربـاره موضـوعاتي چـون رفـع مشـكالت مربـوط       مديريت بنگاه صاحبكار ممكن است . 167-290
 هـاي الزامـي   تحليل و تجميع اطالعات براي تهيه گزارش و حسابها يا تجزيهگيري  مغايرت

ايـن، صـاحبكار    بـر  درخواست كمك فني بكند. افزون مؤسسهمراجع ذيصالح قانوني از  به
وجـود از  مـالي م  چـون برگـردان صـورتهاي    ،ممكن اسـت دربـاره موضـوعات حسـابداري    

 هاي حسـابداري  يكسان سازي رويهمبنايي ديگر (براي مثال،   بهمالي  گزارشگري  مبناي  يك
مالي تهيه شده طبق استانداردهاي ملي بـا رعايـت    صورتهايترجمه يا در شركتهاي گروه 

چنين خدماتي   . ارائهك فني بكندـدرخواست كم )داريـحساب المللي نـاستانداردهاي بي
 مسـئوليت گونه  ، هيچمؤسسهآورد كه  شرطي خطر نقض استقالل را پديد نمي  به معموالً

  نپذيرد.  مديريتي



  اي شاغل در حرفه االجرا توسط حسابداران حرفه احكام الزم  - “  ب ”

 116

  عام از شركتهاي سهامي صاحبكاران حسابرسي غير

تواند خدمات مرتبط با تهيه و تنظيم اسناد و مدارك حسابداري و  شرطي مي  به مؤسسه . 290- 168
از شـركت    غيـر ، بـه صـاحبكار حسابرسـي    عـادي و تكـراري  صـورت    مالي، به  صورتهاي

 ،سـطحي پـذيرفتني    بـه  نظـر   دـدر تجديـ  خودبينيه خطر ـد كـه كنـام ارائـع  يـسهام
اي  حرفـه  اي حسابدار حرفه اوتـاً به قضـاساس ادي و تكراريـعخدمات يافته باشد.  كاهش

  گونه خدمات شامل موارد زير است: هايي از اين نمونه ندارد.  ازـني
 بـراي   هـاي صـاحبكار   اساس داده  بر حقوق و دستمزدتنظيم ليست محاسبات يا  انجام

  تصويب و پرداخت توسط صاحبكار.

  آسـاني قابـل تعيـين از روي مـدارك يـا        بـه  مبـالغ آن ثبت و ضبط معامالتي كه
 هاي بندي حساب صاحبكار، طبقهو  استهاي مثبته، چون قبض آب، برق يا تلفن،  داده

  .مربوط را تعيين يا تصويب كرده باشد

  چند كه معاملـه،   اي كه مبلغ آن را صاحبكار تعيين كرده است، هر و ضبط معاملهثبت 
 حاوي مفروضات عمده ذهني باشد.

 مفيد برآوردي  هاي حسابداري، عمر اساس رويه  هاي ثابت بر محاسبه استهالك دارايي 
 و ارزش اسقاط تعيين شده توسط صاحبكار.

 هاي مصوب صاحبكار به تراز آزمايشي انتقال ثبت.  

 همراه هاي يادداشت تهيهو  صاحبكارمصوب  آزمايشيتراز  اساس  مالي بر  صورتهاي تهيه 
 اساس مدارك مصوب صاحبكار.  بر

 

ساز مقتضـي بـراي    هرگونه خطر ايجاد شده بايد ارزيابي و تدابير ايمن اهميتحال،  هر در
 ساز ايمن گونه تدابير هايي از اين بكار گرفته شود. نمونه ،سطحي پذيرفتني  به رفع يا كاهش آن

  شامل موارد زير است:
 گونه خدمات توسـط اعضـاي گـروه حسابرسـي      كه اين مؤسسهترتيباتي در  برقراري

 يا  ه نشود؛ـارائ

 صورت ارائه چنين خدماتي توسط عضوي از گروه حسابرسي، استفاده از شـريك    در
 بـازبيني گروه حسابرسي نيست بـراي    وـعضدي با تخصص الزم كه ـد ارشـيا كارمن

 ده.ـام شـانج  كار
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  عام هستند صاحبكاران حسابرسي كه شركت سهامي

و  دسـتمزد ت حسابداري و دفترداري، شامل تهيه ليسـت حقـوق و   اخدممؤسسه نبايد  . 169-290
ه ـمؤسسـ ورد حسابرسي ـمالي م  ايـم صورتهـه و تنظيـا تهيـ، يطـات مرتبـه خدمـارائ
صـاحبكار حسابرسـي كـه      يـك   هـب رامالي   ايـاي صورتهـات مالي زيربنـه اطالعـتهي  يا

  . دـكن  هـارائ ،عام است  شركت سهامي

تواند خـدمات حسـابداري و دفتـرداري را،     مي مؤسسه ، يكباال 290-169 مفاد بند رغم به . 170-290
مـالي يـا    صورتهايه ـو تهيات مرتبط ـه خدمـو ارائوق و دستمزد ـه ليست حقـشامل تهي

هـاي وابسـته بـه بنگـاه      ها يا بنگاهقسمتبه  ،عادي و تكراريصورت  ديگر اطالعات مالي، به
كـه كاركنـان    د مشروط بر اينـه كنـعام است، ارائ صاحبكار حسابرسي كه شركت سهامي

  : و دهنده خدمت، از اعضاي گروه حسابرسي آن بنگاه نباشند  انجام
لحـاظ   شـود از  وابسـته كـه ايـن خـدمات بـه آنهـا ارائـه مـي         هاي ها يا بنگاهقسمت  -الف

  يا اهميت باشند؛ مجموع بي مالي مورد حسابرسي، در  صورتهاي
 قسـمت مـالي   لحاظ صورتهاي خدمات ارائه شده، به موضوعاتي مربوط باشد كه از  -ب 

  اهميت باشد. مجموع بي وابسته، در يا بنگاه

  خدمات ارزيابي
  شرايط عمومي

آمـدهاي آتـي، بكـارگيري روشـها و      از تعيين مفروضاتي درباره پـيش  رت استارزيابي عبا . 171-290
 ها،اي از ارزشـ  منظور تعيين ارزشي معين، يـا دامنـه   دو به هر مناسب و تركيبتكنيكهاي 

  بدهي يا كل بنگاه اقتصادي.  براي يك دارايي، يك

نظـر را    تجديـد   در خـودبيني تواند خطر  صاحبكار حسابرسي مي بهخدمات ارزيابي ارائه  . 172-290
  عواملي چون موارد زير بستگي دارد:  به اين خطر وجود و اهميتآورد.   پديد
 مالي.  اهميت بودن يا نبودن اثر ارزيابي بر صورتهاي  با 

  گيريهـاي  ارزيـابي و ديگـر تصـميم    شيوهميزان درگيري صاحبكار در تعيين و تصويب 
 عمده مرتبط.

 اي. شده و رهنمودهاي حرفه ههاي ارزيابي شناخت روشدسترس بودن   در 

 اساس روشها يا استانداردهاي مشخص، ميزان مفروضات ذهنـي    موارد ارزيابيهايِ بر  در
 ويژه قلم مورد ارزيابي.
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 .قابليت اعتماد و ميزان اطالعات زير بنايي 

  طـور ذاتـي سـبب      دسـته از رويـدادهاي آتـي كـه بـه       نتـايج آن   بـه  ميزان وابسـتگي
 شود. مبالغ ارزيابي ميپذيري زياد در   تغيير

 مالي.  ميزان و شفافيت موارد افشا در صورتهاي 
  

ساز مقتضي براي رفع يا كـاهش   آمده بايد ارزيابي و تدابير ايمن اهميت هرگونه خطر پديد
شـرح   بـه ساز  ايمنگونه تدابير  هايي از اين بكار گرفته شود. نمونه ،سطحي پذيرفتني به آن

  است:زير 
  ـ     حسابدار حرفهاستفاده از  راياي ديگري كه درگير خدمات ارزيـابي نبـوده اسـت ب

 يا كارهاي انجام شده حسابرسي يا ارزيابي؛ بازبيني

  ارائـه دهنـده   بـراي پيشـگيري از مشـاركت كاركنـان      مؤسسهاستقرار ترتيباتي در
 حسابرسي همان صاحبكار. خدمات ارزيابي در كار

نـدارد؛ ماننـد،    كار و سراي از مفروضات ذهني  مالحظهاز موارد ارزيابي با ميزان قابل  برخي . 173-290
تعيـين كـرده اسـت يـا     يا عرف مواردي كه مفروضات زيربنايي آن قلم را قوانين و مقررات 

 ،اساس استانداردهاي پذيرفته شده يا قوانين و مقـررات   روشها و تكنيكهاي مورد استفاده، بر
بيشـتر،   رزيـاب يـا  ا دوتوسط  يك قلمگونه موارد، نتايج ارزيابي  مشخص شده است. در اين

  تواند تفاوتهاي چشمگير داشته باشد. احتماالً نمي

 ايفـاي مسـئوليت   درقصـد يـاري    براي صاحبكار حسابرسي و به هـمؤسسه ـمواردي ك در . 290- 174
دهـد و   ام ميـارزيابي انج اتـدمـخ ،آن زي مالياتيـري هـا برنامـي اتيـمالي ريـگگزارش

 بايـد  290- 186 مالي آن صاحبكار ندارد، مفاد بنـد   نتايج ارزيابي، اثري مستقيم بر صورتهاي
  شود.  گرفته  بكار

  از شركتهاي سهامي عام غيرصاحبكاران حسابرسي 

عـام نيسـت،    يك صاحبكار حسابرسي كه شركت سهامي به ارزيابيموارد ارائه خدمات  در . 290- 175
 اهميت باشـد   مالي مورد حسابرسي مؤسسه داراي اثري با  ارزيابي بر صورتهايچنانچه نتايج 

توانـد   سازي نمي و همچنين، ارزيابي متضمن مفروضات ذهني بسيار باشد، هيچ تدبير ايمن
 نبايـد   مؤسسه، رو  اين  از. سطحي پذيرفتني، كاهش دهد  به نظر را  در تجديد خودبينيخطر 
  .كندبه صاحبكار حسابرسي ارائه را خدمتي  چنين
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  عام هستند صاحبكاران حسابرسي كه شركت سهامي

مـالي   اهميـت بـر صـورتهاي    اثري بـا مجموع،  تنهايي چه در چنانچه نتايج ارزيابي، چه به . 176-290
 نبايد چنين خدمتي را به صـاحبكار حسابرسـي   مؤسسهمورد حسابرسي مؤسسه داشته باشد، 

 كند.عام است، ارائه   كه شركت سهامي

  ياتيلخدمات ما
  شامل موارد زير: ؛اي دارد خدمات مالياتي دامنه گسترده . 177-290

 تهيه اظهارنامه مالياتي؛ 

  ؛تهيه ثبتهاي حسابداريانجام دادن محاسبات مالياتي براي مقاصد 

 و  هاي مالياتي؛ ريزي مالياتي و ديگر مشاوره برنامه 

  مالياتي.دعاوي فصل   و  در حلياوري 
  

كنـد   به صـاحبكار حسابرسـي خـود ارائـه مـي      مؤسسه  مالياتي كه يكگرچه با خدمات 
 عمـل، ايـن فعاليتهـا     شود؛ اما، در ي كلي برخورد ميطور جداگانه تحت اين سرفصلها  به
  هستند.  مرتبط هم  با

نظـر و   در تجديـد  خودبيني هايانجام دادن برخي خدمات مالياتي سبب پديد آمدن خطر . 290- 178
  دارد: اين مخاطرات به عواملي چون موارد زير بستگي وجود و اهميتشود.  مي حمايت

 گيرنـد   بكار مينظر   ات موردـول ماليـات مالياتي براي تشخيص و وصـمقام ي كهسيستم
 در اين فرآيند؛ مؤسسهنقش   و

  يابد؛ در بكارگيري آن، ضرورت ميكه و ميزان قضاوتي  يماليات سيستمپيچيدگي 

  و  نظر؛  كار مورد خاصويژگيهاي 

  و مهارت مالياتي كاركنان صاحبكار. تخصصميزان 

  تهيه اظهارنامه مالياتي

نـويس اظهارنامـه و تكميـل اطالعـات      خدمات تهيه اظهارنامه مالياتي شامل تهيه پـيش  . 179-290
)، روي فرمهـاي اسـتاندارد شـده    مربوط، ازجمله مبلغ ماليـات قابـل پرداخـت (معمـوالً    

يت گزارشگري مالياتي و ارائه اظهارنامه در ايفاي مسئول انراستاي كمك به صاحبكار  در
 باره ن خدماتي شامل راهنمايي صاحبكار درـت. چنيـات مالياتي اسـده به مقامـتكميل ش

 صـاحبكار   نمايندگي  به هاي گذشته و پاسخگويي سال نحوه برخورد با معامالت و رويدادهاي
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جملـه ارائـه     بيشـتر (از به درخواستهاي مقامات ماليـاتي دربـاره اطالعـات و تحليلهـاي     
شـود.   ز مـي ـل مالياتي) نيـوه عمـه نحـب  وطـمربي ـفندارك ـد و مـواهـات و شـتوضيح

گيـرد و اصـوالً    اساس اطالعات مالي تاريخي صورت مي  مالياتي معموالً بر  تهيه اظهارنامه
ت چارچوب قوانين و مقررا  تحليل و ارائه اين اطالعات مالي تاريخي در  و  متضمن تجزيه

ايــن،   بــر  هــاي ماليــاتي) اســت. افــزون و رويــهعملهــا   (شــامل نحــوه موجــود ماليــاتي
گيرند.  هاي مالياتي معموالً توسط مقامات مالياتي، مورد بررسي و تأييد قرار مي اظهارنامه

 كنـد  نمي  شرطي خطري را متوجه استقالل مؤسسه  خدمتي معموالً به نيچنرو، ارائه   اين  از
ت بنگاه صاحبكار ـده، مديريـاوت عمـه قضـل هرگونـامـه را، شـاظهارنامت ـه مسئوليـك
  بگيرد.  عهده  به

  محاسبات مالياتي براي مقاصد تهيه ثبتهاي حسابداري
  از شركتهاي سهامي عام غيرصاحبكاران حسابرسي 

بـراي  آتـي (دارايـي و يـا بـدهي)     هاي  انتقالي به دورهماليات سال جاري و  محاسباتتهيه  . 180-290
حسـابداري كـه قـرار اسـت مـورد حسابرسـي       جهت مقاصد ثبتهـاي  صاحبكار حسابرسي 

آورد. اهميـت ايـن خطـر     نظـر را پديـد مـي    در تجديـد  خـودبيني گيرد خطر  مؤسسه قرار
  موارد زير بستگي دارد: به

 ميزان پيچيدگي قوانين و مقررات مالياتي مربوط و همچنين، ميزان قضـاوت الزم   -الف
  ؛نهادر بكارگيري آ

  و مالياتي كاركنان صاحبكار؛ مهارتميزان تخصص و   -ب 
  مالي.  لحاظ صورتهاي  اهميت مبالغ محاسبه شده از ميزان  -پ 

 ،سـطحي پـذيرفتني    بـه  ع خطر يا كاهش آنـراي رفـد بـاز مقتضي بايـس ر ايمنـدابيـت
  ساز، شامل موارد زير است: ايمنر ـه تدابيـگون هايي از اين نمونه شود.  هـگرفت  بكار
 خدمت؛دادن گروه حسابرسي نيستند براي انجام   عضواي كه  استفاده از افراد حرفه 

 ك يـا  يدهد، اسـتفاده از شـر   چنانچه عضوي از گروه حسابرسي اين خدمت را انجام مي
 يا  محاسبات مالياتي؛ بازبينيگروه حسابرسي نيست براي   عضوكارمند ارشدي كه 

  نظر مشورتي يك متخصص مالياتي برون سازماني درباره اين خدمت.دريافت 
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  عام هستند صاحبكاران حسابرسي كه شركت سهامي
هـاي آتـي يـك صـاحبكار      محاسبات ماليات سال جاري و مالياتهاي انتقالي بـه دوره  چنانچه . 290- 181

 لحاظ  گيرد كه از  هاي حسابداري قرار ثبت تهيه عام است مبناي  حسابرسي كه شركت سهامي
 حسابرسـي مـورد   مؤسسـه  اهميـت اسـت و آن صـورتها توسـط      مالي صاحبكار، بـا   صورتهاي

  محاسبات را تهيه كند.  آن نبايدمزبور  مؤسسهگيرد،  مي  قرار

  ريزي و ديگر خدمات مشاوره مالياتي برنامه
راهنمـايي صـاحبكار   ماننـد   ؛دارداي  ريزي و مشاوره مالياتي دامنه گسـترده  خدمات برنامه . 182-290

زمينه بكارگيري قوانين و  راهنمايي در يا مالياتي ورـامازي اثربخش ـس ه ساختارـزمين در
  مقررات جديد مالياتي.

مـالي   گـذارد كـه در صـورتهاي    مواردي كه راهنمايي ماليـاتي بـر موضـوعاتي اثـر مـي      در . 183-290
وجـود و  آيـد.   توانـد پديـد   نظـر مـي   در تجديد خودبينيشود، خطر  صاحبكار منعكس مي

  ه مخاطرات به عواملي چون موارد زير بستگي دارد:گون اهميت اين
  ماليـاتي در  هنمـايي  اميزان مفروضات ذهني بكار رفته در تعيين نحوه عمل مناسـب ر

 مالي؛  صورتهاي

 مالي؛  ميزان اهميت اثر نتايج راهنمايي مالياتي بر صورتهاي 

 در  نحـوه عمـل حسـابداري يـا نحـوه ارائـه       به وابستگي اثربخشي راهنمايي مالياتي
عمل حسابداري به مناسب بودن نحوه  مالي و ميزان ترديد موجود نسبت صورتهاي

 مربوط؛مالي اساس چارچوب گزارشگري  يا نحوه افشا بر

  مالياتي كاركنان صاحبكار؛ مهارتميزان تخصص و 

 هـا   ر رويـه ـماليـاتي، سايـ  اق راهنمايي ماليـاتي بـا قـوانين و مقـررات     ـزان انطبـمي
 و متعارف؛عملهاي   نحوه يا

 يا توافق قبلـي   ،اتيـورد ماليـوه برخـاره نحـودن حكمي اختصاصي دربـودن يا نبـب
 مالي.  ه صورتهايـاز تهي  با مقامات مالياتي پيش

  

مواردي كـه راهنمـايي مزبـور     درراهنمايي مالياتي ريزي و  براي مثال، ارائه خدمات برنامه
بـر    هـاي پيشـين اسـت، منطبـق     هرويــ   برق ـا منطبـات مالياتي يـق صريح مقامـورد توافـم

 رود، مي  باشد يا مبنايي قانوني دارد كه احتمال موافقت شدن با آن متعارف مي عملهاي  نحوه
  آورد. خطري را براي استقالل پديد نمي  معموالً
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مقتضـي بـراي رفـع يـا كـاهش آن      سـاز   اهميت هرگونه خطر بايد ارزيابي و تدابير ايمن . 184-290
شـامل  سـاز   ايمـن گونـه تـدابير    هايي از اين . نمونهبكار گرفته شودسطحي پذيرفتني،   به

  موارد زير است:
 خدمت؛دادن گروه حسابرسي نباشند براي انجام   عضواي كه  استفاده از افراد حرفه 

 نداشـته اسـت    ينقشـ  ،استفاده از يك متخصص مالياتي كه در ارائه خدمات مالياتي
ــز    ــروه حسابرســي و ني ــه گ ــه مشــاوره ب ــراي ارائ ــب نحــوه اعمــال آن در  يـبازبين

 مالي؛  صورتهاي

 يا  ه آن خدمت؛ـراي ارائـرون سازماني بـاور مالياتي بـدريافت نظر مش 

  ه خدمت.ـاز ارائ مقامات مالياتي يا نظر مشورتي آنان پيشقبلي دريافت توافق 

عمل خاص حسابداري يا نحـوه خـاص    يك نحوه به مالياتي مواردي كه تأثير راهنمايي در . 185-290
  مالي بستگي دارد و:  ه در صورتهايـارائ

عمـل حسـابداري يـا نحـوه ارائـه       نحـوه  مناسب بودن به گروه حسابرسي نسبت  -الف
  و مربوط، ترديد منطقي دارد؛ مالي چارچوب گزارشگري اساس بر

مـالي دارد كـه    اهميتـي بـر صـورتهاي    نتيجه يا پيامد راهنمايي مالياتي، اثر بـا   -ب 
  را حسابرسي خواهد كرد، مؤسسه آن

  

را   آن  تواند سازي نمي ر ايمنـحدي است كه هيچ تدبي  نظر در  دـدر تجدي خودبينيخطر 
 را  گونـه راهنماييهـاي ماليـاتي    نبايد اين مؤسسهنتيجه،   . درسطحي پذيرفتني، كاهش دهد  به
  صاحبكار حسابرسي ارائه دهد.  به

ــن اســت    در . 290- 186 ــاحبكار حسابرســي ممك ــه ص ــاتي ب ــدمات مالي ــه خ ــوارد ارائ ــهاز  م  مؤسس
راستاي كمك به صاحبكار براي ايفاي مسئوليتهاي گزارشگري ماليـاتي   شود در درخواست
 مستقيم بر  ريزي مالياتي، ارزيابيهايي نيز انجام دهد. چنانچه نتايج ارزيابي، اثري يا برنامه
خـدمات  به  مربوط 290-176تا  290-171 ايـاد بندهـد، مفـه باشـمالي داشت صورتهاي
شـود و   مواردي كه ارزيابي، تنها براي مقاصد مالياتي انجـام مـي    كاربرد دارد. در ارزيابي،

ارتبـاط بـا     تنهـا در  ،مـالي   مـالي نـدارد (يعنـي، صـورتهاي      اثري مستقيم بر صورتهاي
صـورتي معمـوالً     گيـرد)، در  مـي ات تحت تأثير قـرار  ـبه مالي  هاي حسابداري مربوط ثبت
اهميت باشـد    مالي، كم  ور بر صورتهايـر مزبـود كه اثـش خطر نقض استقالل نمي  سبب

گيـرد.    قـرار  بـازبيني يا ارزيابي انجام شده، توسط مقامي مالياتي يا ذيصالح قانوني مورد 
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، مـالي   هايگيرد و اثر آن بر صـورت  برون سازماني قرار نمي بازبينيچنانچه ارزيابي، مورد 
آمـده بـه عـواملي چـون مـوارد زيـر         اهميت هرگونه خطر پديدوجود و اهميت است،   با

  دارد:  بستگي
 از  هاي حاصـل  ميزان پذيرفته بودن روش ارزيابي توسط قانون يا مقررات، ساير رويه

 و ميزان مفروضات ذهني ذاتي در ارزيابي.عرف موجود موارد مشابه يا 

  گستردگي اطالعات زيربنايي.ميزان قابليت اعتماد و 

از مقتضي براي رفع يا ـس ر ايمنـد ارزيابي و تدابيـده بايـآم  دـه خطر پديـاهميت هرگون
سـاز   ايمنگونه تدابير  هايي از اين . نمونهسطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود  بهكاهش آن 

  شامل موارد زير است:
  

 ؛انجام دادن خدمتبراي  نيستندگروه حسابرسي   عضواي كه  استفاده از افراد حرفه 

  يـا نتـايج   انجـام شـده   حسابرسـي   كار ينيبازببراي ديگري اي  فرد حرفهاستفاده از
 يا  خدمات مالياتي؛

  توافق قبلي مقامات مالياتي يا نظر مشورتي آنان پيش از ارائه خدمت.دريافت 

  فصل دعاوي مالياتي و ي در حلياور

صـاحبكار حسابرسـي در يـك دعـواي ماليـاتي      نماينـدگي    بـه  مؤسسـه مواردي كـه    در . 290- 187
د و مقامات مالياتي، نپذيرفتن داليـل صـاحبكار را دربـاره موضـوعي     ـكن نقش مي  ايفاي
يا صاحبكار، موضوع را بـراي تعيـين تكليـف،    اند و مقام مالياتي  اعالم كرده آن  به خاص

 نظـر  در تجديد نيخودبيداوري يا دادگاه ارجاع داده است، خطر حمايت يا  هيأت مثالً، به
عواملي چون موارد زيـر    به پديد آمدهخطر   گونههراهميت وجود و د. ـآي  دـتواند پدي مي

  بستگي دارد:
 نباشد؛نكرده را ارائه كرده باشد يا مالياتي خدمت موضوع اختالف  ،مؤسسه 

 مـالي   اهميـت بـر صـورتهاي     اي با گونه  تواند به ميزاني كه نتايج حل اختالف مي 
 ذارد؛ـر گـحسابرسي اث مورد

 از مـوارد مشـابه يـا      هـاي حاصـل   ميزان انطباق موضوع با قانون يا مقررات، رويه
 عرف موجود؛

 و  علني بودن يا نبودن مراحل رسيدگي؛ 

 صاحبكار در حل اختالف. نقش مديريت 
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سـاز مقتضـي بـراي رفـع يـا       بايد ارزيابي و تدابير ايمـن  اهميت هرگونه خطر پديد آمده
گونـه تـدابير شـامل     هايي از اين . نمونهسطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود  به كاهش آن

  موارد زير است:
 ؛انجام دادن خدمتگروه حسابرسي نيستند براي   عضواي كه  استفاده از افراد حرفه 

  خدمت مالياتي نقش نداشته اسـت  آن استفاده از يك متخصص مالياتي كه در ارائه
 يا  مالي؛  اعمال آن در صورتهاي نحوه بازبينيبراي ارائه مشاوره به گروه حسابرسي و نيز 

  از يك متخصص مالياتي برون سازماني.درباره آن خدمت دريافت نظر مشورتي 

يـا   داوري  هيـأت مواردي كه خدمات مالياتي مستلزم نمايندگي صاحبكار حسابرسـي در    در . 188-290
اهميـت   مالي مورد حسابرسـي مؤسسـه، بـا    لحاظ صورتهاي از ،دادگاه باشد و مبلغ مربوط

تواند آن را رفـع كنـد يـا     سازي نمي حدي است كه هيچ تدبير ايمن است، خطر حمايت در
نبايد چنين خدمتي را به صـاحبكار   مؤسسهنتيجه،  . درسطحي پذيرفتني، كاهش دهد به

اساس مقـررات   بر“ يا دادگاه عمومي داوريهيأت ”حسابرسي ارائه كند. تعريف و تشخيص 
  شود. قلمرو، تعيين مي  هر رسيدگي به اختالفات مالياتي

از داشــتن نقــش مســتمر مشــاور ماليــاتي  مؤسســه، بــاال 290-188 مفــاد بنــد رغــم بــه . 290- 189
هاي واقعي، گواهي و  ه حسابـن و ارائـات، تأميـپاسخگويي به درخواستهاي اطالع  (چون

 اتل كردن موضوعـتحلي  و  هـهمكاري با صاحبكار در تجزي تصديق كارهاي انجام شده يا
رتبــاط بــا موضــوع مــورد رســيدگي ا  ماليــاتي مــورد اخــتالف) صــاحبكار حسابرســي در

  .شود نمي ، منععمومي  يا دادگاهداوري   هيأت
  

  خدمات حسابرسي داخلي
  شرايط عمومي

و انـدازه    ، بسـيار گسـترده اسـت و بـه    داخلـي  حسابرسـي  فعاليتهـاي دامنه و هدفهاي  . 190-290
ساختار بنگاه اقتصادي و نيازها و الزامات مـديريت و راهبـران آن بنگـاه بسـتگي دارد.     

  تواند شامل موارد زير باشد: حسابرسي داخلي مي فعاليتهاي
 كنترلهـا  بر عملكرد  ، نظارتكنترلها بازبيني -نظارت عاليه بر سيستم كنترل داخلي

 ؛براي بهبود آنها و ارائه پيشنهاد
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  مورد استفاده در (روشهاي) بررسي ابزارهاي  -يبه اطالعات مالي و عملياترسيدگي
بنــدي و گزارشــگري اطالعــات مــالي و عمليــاتي،  گيــري، طبقــه شناســايي، انــدازه

تـك اقـالم، شـامل آزمـون جزييـات معـامالت،        اره تـك ـجوي مشخص درب و پرس
 ها؛ـروش ها و ابـحس  دهـمان

  ارايي فعاليتهاي عملياتي شـامل فعاليتهـاي   ، اثر بخشي و كه اقتصاديـصرفبررسي
 و مالي بنگاه اقتصادي؛ غير

      بررسي رعايت قوانين، مقررات و ساير الزامات بـرون سـازماني و همچنـين، رعايـت
 مديريت و ديگر الزامات درون سازماني. هاي دستورالعملسياستها و 

اي عمليـات  يـاري رسـانيدن بـه صـاحبكار حسابرسـي در اجـر       ،خدمات حسابرسي داخلي . 191-290
. ارائه خدمات حسابرسي داخلي به صـاحبكار حسابرسـي   است حسابرسي داخلي صاحبكار

نتـايج   از ،مؤسسهشود كه  نظر مي در تجديد خودبينيصورتي موجب پديد آمدن خطر  در
برداري كند.  مالي آن صاحبكار، بهره صورتهايبعدي در حسابرسي  ،حسابرسي داخلي كار

تقبــل احتمــال  ،از عمليــات حسابرســي داخلــي صــاحبكار اي انجــام دادن بخــش عمــده
ن ـه ايـ ـكـ  دهـد  را افزايش مـي مسئوليتهاي مديريت صاحبكار توسط كاركناني از مؤسسه 

هنگام ارائه خدمات حسابرسـي داخلـي    مؤسسهكنند. چنانچه كاركنان  خدمات را ارائه مي
وجـود آمـده    بـه  رـرا تقبـل كننـد، خطـ    به صاحبكار حسابرسي، مسـئوليت مـديريتي آن  

ـ ـت ي نمـي سـاز  ر ايمـن ـدبيـ ـت حدي است كه هيچ در سـطحي پـذيرفتني،    بـه را  د آنـوان
هنگام ارائه خدمات حسابرسي داخلي به صاحبكار  مؤسسهرو، كاركنان  اين . ازدهد كاهش

  كنند. حسابرسي نبايد مسئوليت مديريتي آن صاحبكار را تقبل

از خدمات حسابرسي داخلي كه متضمن قبول مسئوليت مديريتي است شـامل   هايي نمونه . 192-290
  باشد: موارد زير مي

  حسابرسي داخلي؛هدايت راهبردي فعاليتهاي مشي يا    تعيين خط  -الف
هدايت و تقبل مسئوليت اقدامات انجام شـده توسـط كاركنـان واحـد حسابرسـي        -ب 

  داخلي صاحبكار؛
  حسابرسي داخلي؛فعاليتهاي از   پيشنهادهاي ناشياجراي گيري درباره  تصميم  -پ 
از عمليات حسابرسي داخلي به راهبران بنگـاه اقتصـادي    گزارشگري نتايج حاصل  -ت 

  نمايندگي مديريت آن؛ به
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و تصويب  بازبينيمانند است، اجراي روشهايي كه جزيي از سيستم كنترل داخلي   -ث 
  دسترسي كاركنان به اطالعات؛ حقتغييرات در 

  و  پذيرش مسئوليت طراحي، استقرار و حفظ سيستم كنترل داخلي؛  - ج
سـپاري شـده، شـامل همـه يـا بخـش اعظـم          انجام خدمات حسابرسي داخلي برون  -چ 

كننـده دامنـه    تعيـين  ،مؤسسـه مـواردي كـه     وظايف واحـد حسابرسـي داخلـي، در   
 ج بـاال را حسابرسي داخلي است و احتماالً مسئوليت يك يا چند مورد از الف تا   كار
  عهده دارد. بهنيز 

يـافتن   صـورت اطمينـان   تقبل مسئوليتهاي مديريتي بايد تنها در ز ازـبراي پرهي مؤسسه . 193-290
  همه موارد زير، خدمات حسابرسي داخلي را به صاحبكار حسابرسي ارائه كند: از

عنـوان   بين مديريت ارشد، بـه  صاحبكار، شخصي مناسب و ذيصالح را، ترجيحاً از  -الف
 طراحي،  جانبه عمليات حسابرسي داخلي و تصديق قبول مسئوليت براي  همه مسئول

  استقرار و حفظ سيستم كنترل داخلي معين كرده است؛
اوب خدمات حسابرسي ـه، مخاطرات و تنـمديريت يا راهبران بنگاه صاحبكار، دامن  -ب 

  كند؛ ، ارزيابي و تصويب ميبازبينيداخلي را 
 را  آن  از انجـام   هاي ناشي خدمات حسابرسي داخلي و يافتهمديريت صاحبكار، كفايت   -پ 

  كند؛ ميارزيابي 
از انجـام خـدمات حسابرسـي داخلـي را      مديريت صاحبكار، پيشـنهادهاي حاصـل    -ت 

ه كدام يك بكـار گرفتـه شـود و همچنـين، فرآينـد      ـد كـكن ارزيابي و تعيين مي
  و  كند؛ را مديريت مي  استقرار آن

از خـدمات حسابرسـي    حاصـل  هاي عمده و پيشنهادهاي يافتهمديريت صاحبكار،   -ث 
  كند. راهبران بنگاه گزارش مي داخلي را به

 ،المللي حسابرسـي  كار واحد حسابرسي داخلي، استانداردهاي بين  از مؤسسهموارد استفاده   در . 290- 194
 ،مؤسســهاجــراي روشــهايي را بــراي ارزيــابي كفايــت آن كــار الزامــي كــرده اســت. چنانچــه 

خدمات حسابرسي داخلي به صاحبكار حسابرسي را بپذيرد و از نتـايج آن در حسابرسـي     ارائه
آيد كه اعضاي گـروه   مي  نظر بدين دليل پديد  در تجديد خودبينيمستقل استفاده كند، خطر 

يـا  حسابرسي ممكن است بدون ارزيابي درست و مناسب نتـايج خـدمات حسابرسـي داخلـي     
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كردنـد،   گروه حسابرسـي اعمـال مـي     عضو  آنچه كه افراد غير از  اي كمتر اعمال ترديد حرفه  با
  موارد زير بستگي دارد:  به عواملي چونخطر   اينكنند. اهميت  آن نتايج استفاده  از

 مالي؛  اهميت مبالغ مربوط در صورتهاي 

 و  مالي؛  ارتباط با آن مبالغ در صورتهاي خطر تحريف در ادعاهاي مديريت در 

  حسابرسي داخلي.ميزان اتكا بر خدمات 
  

سـاز مقتضـي بـراي رفـع يـا كـاهش آن        اهميت چنين خطري بايد ارزيابي و تدابير ايمـن 
اي از چنـين تـدابيري، اسـتفاده از افـرادي      . نمونـه سطحي پذيرفتني، بكار گرفته شـود  به

  براي انجام خدمات حسابرسي داخلي است.گروه حسابرسي نيستند   كه عضواي  حرفه

  عام هستند كه شركت سهاميصاحبكاران حسابرسي 

به موارد زير را به صاحبكار حسابرسي كـه   خدمات حسابرسي داخلي مربوط نبايد مؤسسه . 290- 195
  عام است، ارائه كند:  شركت سهامي

  به گزارشگري مالي؛  اي از كنترلهاي داخلي مربوط اجراي بخش عمده  -الف
لحـاظ   مجموع، از تنهايي يا در سيستمهاي حسابداري مالي مولد اطالعاتي كه، به  -ب 

مالي صاحبكار مـورد حسابرسـي مؤسسـه،     اسناد و مدارك حسابداري يا صورتهاي
  يا  اهميت است؛ با

مـالي مـورد    لحاظ صورتهاي تنهايي يا در مجموع، از مبالغ و موارد افشايي كه، به  -پ 
  اهميت است. حسابرسي مؤسسه، با

  آوري اطالعات به سيستمهاي فن خدمات مربوط
  ميشرايط عمو

 افزاري آوري اطالعات، طراحي يا استقرار سيستمهاي سخت به سيستمهاي فن  خدمات مربوط . 196-290
هاي اوليـه را تجميـع كنـد،     شود. اين سيستمها ممكن است داده افزاري را شامل مي يا نرم
آورنـده   مـالي را تشـكيل دهـد يـا پديـد     گزارشگري به  از كنترلهاي داخلي مربوط بخشي

كـه   گذارد يا ايـن  مالي اثر مي اسناد و مدارك حسابداري يا صورتهاياطالعاتي باشد كه بر 
گزارشـگري مـالي يـا    بـه   سيستمهاي مزبور به اسناد و مدارك، كنترلهـاي داخلـي مربـوط   

گونه سيستمها  اين به  مالي صاحبكار حسابرسي مربوط نباشد. ارائه خدمات مربوط  صورتهاي
در  خودبينيآوري اطالعات، خطر  مهاي فنتواند بسته به نوع و ماهيت خدمت و سيست مي

  آورد.  نظر را پديد  تجديد
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شرح زيـر خطـري بـراي نقـض       آوري اطالعات به به سيستمهاي فن  ارائه خدمات مربوط . 197-290
مـديريتي را   مسـئوليت هـيچ   ،مؤسسـه كه كاركنان   شرط آن  شود به استقالل تلقي نمي

  عهده نگيرند:  بهموارد زير   در
آوري اطالعـات نـامرتبط بـا كنترلهـاي داخلـي       سيستمهاي فنطراحي يا استقرار   -الف

  به گزارشگري مالي؛  مربوط
كـه مولـد اطالعـاتي نيسـت كـه      آوري اطالعات  طراحي يا استقرار سيستمهاي فن  -ب 

  دهد؛ مالي را تشكيل مي  اي از اسناد و مدارك حسابداري يا صورتهاي بخش عمده
افزارهاي حسابداري يا گزارشگري مالي خريداري شـده در بـازار كـه     استقرار نرم  -پ 

سـازي آن،    كه تغييـرات متناسـب    شرط آن  ، بهتوليد نشده است مؤسسهتوسط 
  و  عمده نباشد؛

شـركت خـدماتي يـا     يـك به سيستمي كـه توسـط    ارزيابي و ارائه پيشنهاد نسبت  -ت 
  شده است.صاحبكار، طراحي، مستقر يا بكار گرفته 

  عام از شركتهاي سهامي صاحبكاران حسابرسي غير

زمينه طراحـي    در صاحبكاران حسابرسي كه شركت سهامي عام نيستندخدمات به  ارائه . 290- 198
داخلـي  ي از كنترلهـاي  ا بخش عمـده   آوري اطالعات كه (الف) يا استقرار سيستمهاي فن

لحـاظ    اطالعاتي اسـت كـه از  مولد   دهد يا (ب) به گزارشگري مالي را تشكيل مي  مربوط
اهميـت    بـا  ،مـالي مـورد حسابرسـي مؤسسـه      يـا صـورتهاي  اسناد و مدارك حسـابداري  

  آورد. نظر را پديد مي  در تجديد خودبينيشود، خطر  مي  تلقي

شـود،   ناشي ميباال  290- 198 خدمات موضوع بنددر تجديد نظري كه از ارائه  خودبينيخطر  . 199-290
الزم براي اطمينان يافتن از همه مـوارد زيـر   ساز  كه تدابير ايمن  آن  است مگر باالبسيار 

  بكار گرفته شود:
بر سيستم كنترل داخلي را تقبل و تصديق  صاحبكار، مسئوليت استقرار و نظارت  - الف

  كند؛ مي
طراحي و استقرار سـخت افزارهـا   به فرآيند  گيريهاي مربوط مسئوليت همه تصميم  -ب 

 بين مديران ارشـد،   صاحبكار، به كارمندي توانا و اليق، مرجحاً ازافزارها توسط  يا نرم
  ود؛ـش مي  واگذار
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به فرآيند طراحي و استقرار سيستم، توسط مـديريت   مربوطگيريهاي  همه تصميم  -پ 
  آيد؛ ميعمل  صاحبكار به

  و  كند؛ مياز طراحي و استقرار سيستم را ارزيابي  نتايج حاصلو صاحبكار، كفايت   -ت 
هـا و   داده و افزارهـا)  صاحبكار، مسئوليت عمليات سيسـتم (سـخت افزارهـا و نـرم      -ث 

  پذيرد. ميرا   برداري آن اطالعات توليد شده توسط سيستم يا مورد بهره

 شود، مي اطالعاتآوري  خاص فن سيستمهايكه در اجراي حسابرسي بر  اتكايي ميزان  بسته به . 290- 200
وان يـك خـدمت   ـعنـ   ات بـه ـن خدمـ ـنكردن ايـ ه كردن يا ـاره ارائـد دربـباي هـمؤسس

 گروه حسابرسي و داراي عضو بخش، آنهم تنها توسط كاركنان غير خدمات اطمينان از غير
 باقيماندههرگونه خطر گيري كند. اهميت  خطوط گزارشگري متفاوت (از حسابرسي) تصميم

سـطحي پـذيرفتني،     بـه  ساز مقتضي براي رفع يـا كـاهش آن   بايد ارزيابي و تدابير ايمن
 ديگـر   اي از يك حسابدار حرفه استفادهساز،  گونه تدابير ايمن اي از اين . نمونهگرفته شود  بكار

  بخش است. از خدمات اطمينان حسابرسي يا كار خدمت غير  كار بازبينيبراي 

  عام هستند كه شركت سهامي حسابرسي صاحبكاران

آوري  دسـته از سيسـتمهاي فـن     آنبه طراحـي و اسـتقرار     نبايد خدمات مربوط مؤسسه . 201-290
عنــوان صــاحبكار حسابرســي ارائــه كنــد كــه   عــام بــه  اطالعــات را بــه شــركت ســهامي

دهد يا  به گزارشگري مالي را تشكيل مي  اي از كنترلهاي داخلي مربوط بخش عمده  (الف)
صـاحبكار يـا   لحاظ اسناد و مـدارك حسـابداري     اطالعات توليد شده توسط آنها از  (ب)

  اهميت باشد.   مالي مورد حسابرسي مؤسسه، با  صورتهاي

  از صاحبكار در دعاوي حقوقي پشتيبانيخدمات 

عنـوان   توانـد اقـداماتي چـون شـهادت دادن بـه      خدمات پشتيباني در دعاوي حقوقي مـي  . 202-290
كارشناس متخصص در دادگاه، برآورد خسارات يا تعيين مبالغ دريافتني يـا پرداختنـي در   

و اسـناد   بازيـابي اطالعـات   وآوري  جمـع  و كمـك در  وقيحقـ  دعواي حقوقي يـا اخـتالف  
در  خـودبيني تواند خطـر   گونه خدمات مي به دعواي حقوقي را شامل شود. ارائه اين مربوط
 آورد.  نظر يا خطر حمايت را پديد  تجديد
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صاحبكار حسابرسي ارائه كند كـه   يك به خدمات پشتيباني در دعاوي حقوقي مؤسسهاگر  . 203-290
مـالي مـورد حسابرسـي مؤسسـه      تعيين مبالغي است كه بـر صـورتهاي   برآورد خسارات يا

بايـد   290-176 تـا  290-171 ، مقررات خدمات ارزيابي منـدرج در بنـدهاي  گذارد مي اثر
 بايد خطر ، اهميت هرارائه خدمات پشتيباني در دعاوي حقوقيدر ساير موارد شود.  رعايت
  .شود  گرفته  بكارسطحي پذيرفتني،   به آن كاهشبراي رفع يا  مقتضي ساز ايمن تدابيرو  ارزيابي

  خدمات حقوقي

ز ويـا مجـ  بايـد  كننـده آن   شـود كـه ارائـه    نـوع خـدمتي گفتـه مـي     هر به خدمات حقوقي . 204-290
هاي قلمرو محل ارائه خدمات، دريافت كرده باشد يا تحصيالت  را در دادگاهدادن آن  انجام

گونه خـدمات، بسـته بـه     باشد. اين و آموزش الزم براي ارائه خدمات حقوقي را احراز كرده
تواند بسيار گسترده و گوناگون باشد و ارائه خدمات مربوط به امور شركتها و  قلمرو، مي هر

دعاوي حقـوقي،  چون تدوين و انعقاد قراردادها، طرح و پيگيري بازرگاني به صاحبكاران را، 
 شـود.   شامل ،ي صاحبكارمورد ادغام و تحصيل شركتها و همكاري با واحد حقوق  در راهنمايي

 خودبينيتواند هم خطر  به صاحبكار حسابرسي مي هـمؤسسات حقوقي توسط ـه خدمـارائ
  آورد.  هم خطر حمايت را پديد  نظر و  تجديد در

ارائه خدمات حقوقي به صاحبكار حسابرسي در اجراي معامالت (ماننـد تـدوين قراردادهـا،     . 290- 205
 خـودبيني خطـر  توانـد   مي حقوقي و ساماندهي معامالت) تجزيه و تحليلحقوقي،  مشاوره

عواملي چون موارد  به اهميت هرگونه خطر پديد آمدهوجود و آورد.  نظر را پديد تجديد در
  زير بستگي دارد:

 نوع و ماهيت خدمت؛ 

 و  ارائه شدن يا نشدن خدمت توسط عضوي از گروه حسابرسي؛ 

 صاحبكار. مالي  ارتباط با صورتهاي موضوع در هر ميزان اهميت 

ساز مقتضي براي رفع يا كـاهش   بايد ارزيابي و تدابير ايمن اهميت هرگونه خطر پديد آمده
شـامل  سـاز   ايمـن گونه تـدابير   هايي از اين . نمونهسطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود به آن

  موارد زير است:
  يا  ؛دادن خدمت انجاماز اعضاي گروه حسابرسي براي  غير به اي افراد حرفهاستفاده از 

  اي كه در ارائه خدمات حقوقي، نقش و دخـالتي نداشـته اسـت    فردي حرفهاستفاده از، 
مـورد    هر و بررسي بازبينيبراي ارائه نظر مشورتي به گروه حسابرسي درباره آن خدمات و 

 مالي. در صورتهاي هـارائ
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مواردي كه مبلـغ    در نيابت از صاحبكار حسابرسي در حل يك اختالف يا دعواي حقوقي . 206-290
 حمايـت   اهميت است، خطر  مالي مورد حسابرسي مؤسسه با  لحاظ صورتهاي  اختالف، ازمورد 
 تواند سازي نمي كند كه هيچ تدبير ايمن ايجاد مي حدي  نظر را در  در تجديد خودبيني  و خطر

بـراي   را  نبايـد چنـين خـدماتي    مؤسسـه . بنابراين، سطحي پذيرفتني، كاهش دهد  به را  آن
   صاحبكار حسابرسي انجام دهد.

فصـل   و حـل  را در حسابرسـي نيابت صـاحبكار  شود  خواسته مي مؤسسهاز مواردي كه  در . 207-290
مـالي مـورد    لحاظ صـورتهاي  كه مبلغ آن، ازعهده بگيرد  بهاختالف يا دعواي حقوقي  يك

 خـودبيني   خطر حمايت و خطـر هرگونه بايد اهميت  مؤسسهحسابرسي مؤسسه، ناچيز است، 
ساز مقتضي براي رفـع   از ارائه آن خدمت را ارزيابي كند و تدابير ايمن ناشينظر  در تجديد

سـاز   ايمـن گونـه تـدابير    هايي از ايـن  سطحي پذيرفتني را بكار بندد. نمونه به يا كاهش آن
  شامل موارد زير است:

 يا  دادن خدمت؛ از اعضاي گروه حسابرسي براي انجام  غير  بهاي  استفاده از افراد حرفه 

 اي كه در ارائه خدمات حقوقي، نقش و دخـالتي نداشـته اسـت     فردي حرفه استفاده از
 و بررسـي  بـازبيني براي ارائه نظر مشورتي به گـروه حسابرسـي دربـاره آن خـدمات و     

 مالي.  مورد ارائه در صورتهاي  هر

 صاحبكار حسابرسي، حقوقيامور  عمومي مشاورعنوان   به مؤسسهانتصاب شريك يا كارمندي از  . 290- 208
تـدبير   كنـد كـه هـيچ    ايجاد ميحدي  نظر و خطر حمايت را در در تجديد خودبينيخطر 
. اصـوالً، مشـاور عمـومي امـور     سطحي پذيرفتني، كاهش دهـد   به را  تواند آن سازي نمي ايمن

نتيجـه،    و در  مدير ارشد با مسئوليتهاي گسترده در مسايل حقوقي اسـت  سمتحقوقي، يك 
  را در بنگاه صاحبكار حسابرسي بپذيرد.سمتي نبايد چنين  مؤسسهيك از اعضاي  هيچ

  گزينش كاركنانخدمات 
  شرايط عمومي

توانـد خطـر منـافع شخصـي،      گزينش كاركنان براي صاحبكار حسابرسي مي خدماتارائه  . 209-290
عـواملي چـون مـوارد زيـر      بـه  خطـر هرگونه اهميت وجود و آورد.  قرابت يا تهديد را پديد

  بستگي دارد:
  و  ؛مؤسسهو ماهيت خدمت درخواست شده از نوع 

 شود. نظر براي فردي كه گزينش مي  نقش مورد 
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سـاز مقتضـي بـراي رفـع يـا كـاهش آن        اهميت هرگونه خطر بايد ارزيابي و تـدابير ايمـن  
 مسـئوليت نبايـد هـيچ    مؤسسـه . اما در همه موارد، سطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود به

گيـري   نماينـدگي صـاحبكار، بپـذيرد و تصـميم     به مديريتي را، شامل نقش مذاكره كننده
  عهده صاحبكار باشد. مورد استخدام فرد برگزيده بايد به  نهايي در
نظر  اي متقاضيان و اظهار حرفهتواند خدماتي چون بررسي صالحيتهاي  معموالً مي مؤسسه

نظر را بـه صـاحبكار حسابرسـي ارائـه كنـد.       مورد سمتدرباره شايستگي آنان براي احراز 
اساس شايستگي، آنـان را بـراي    تواند با متقاضيان، مصاحبه و بر مي مؤسسهاين،  بر افزون
  حسابدار مالي، امور اداري يا كنترلي توصيه كند. سمتاحراز 

  عام هستند كه شركت سهامي حسابرسي صاحبكاران

 اجرايـي  انيـا مـدير   مديره  هيأت  ي ازعضوارتباط با گزينش   موسسه نبايد خدمات زير را در . 210-290
ــ انمــدير  يــا بــر تهيــه اســناد و مــدارك حســابداري صــاحبكار يــا   دارشــدي كــه بتوان

 د به صاحبكار حسابرسيـه باشـري عمده داشتـه تأثيـمؤسسمالي مورد حسابرسي   صورتهاي
  د:ـه كنـعام است، ارائ  كه شركت سهامي

 متگونه  متقاضيان اين براي يافتن جستجوو  ها؛س 

  متگونه  متقاضيان اين هاي نامه معرفيتقبل بررسيها.س 

  خدمات تأمين مالي

نظـر را   در تجديـد  خـودبيني  تواند خطر حمايت و خطـر  خدمات تأمين مالي زير مي ارائه . 211-290
  آورد:  پديد
  ؛سياستهاي راهبرديكمك به صاحبكار حسابرسي در تدوين 

 ؛براي صاحبكار حسابرسي تأمين مالي شناسايي منابع احتمالي 

 مشاوره درباره معامالت فروش و واگذاري؛ 

 و  كمك در معامالت تأمين مالي؛ 

  زمينه ايجاد ساختار الزم براي تأمين مالي.  درمشاوره 
  



  اي شاغل در حرفه االجرا توسط حسابداران حرفه احكام الزم  - “  ب ”

 133

براي رفع يا كـاهش   مقتضيساز  بايد ارزيابي و تدابير ايمن اهميت هرگونه خطر پديد آمده
شـامل  سـاز   ايمـن گونه تـدابير   هايي از اين . نمونهبكار گرفته شودسطحي پذيرفتني،  به آن

  موارد زير است:
 يا  خدمت؛  دادن  از اعضاي گروه حسابرسي براي انجام  غير به اي استفاده از افراد حرفه 

 نقش و دخـالتي نداشـته    ،اي كه در ارائه خدمت تأمين مالي فردي حرفه استفاده از
و  بـازبيني است براي ارائه نظر مشورتي بـه گـروه حسابرسـي دربـاره آن خـدمت و      

  مالي.  مورد ارائه در صورتهاي  بررسي هر

معامالت تأمين مالي ايجاد ساختار الزم براي ارائه خدمات تأمين مالي مانند مشاوره درباره  . 212-290
مـالي مـورد حسابرسـي     ي كـه در صـورتهاي  يا ترتيبات تأمين مالي با اثر مستقيم بر مبالغ

وجـود و  آورد.  نظـر را پديـد   در تجديـد  خـودبيني  خطرتواند  مي ،شود مؤسسه گزارش مي
  عواملي چون موارد زير بستگي دارد: به اهميت هرگونه خطر

   ميزان مفروضات بكار رفته در تعيين نحوه برخورد مناسب با نتايج حاصل يا آثـار
 مالي؛  صورتهايخدمت تأمين مالي بر 

  مـالي و   خدمت تأمين مالي بر مبالغ منـدرج در صـورتهاي  نتايج ميزان اثر مستقيم
 يا  مالي؛  لحاظ صورتهاي همچنين، ميزان اهميت آن مبالغ از

 يك نحوه خـاص برخـورد     به وابسته بودن يا نبودن اثر بخشي خدمت تأمين مالي
به مناسب بودن   رديد نسبتحسابداري يا ارائه در صورتهاي مالي و وجود داشتن ت

چـارچوب  توجـه بـه     مـالي بـا    يا ارائـه در صـورتهاي  آن نحوه برخورد حسابداري 
 مربوط. مالي گزارشگري

 

بـراي رفـع يـا كـاهش آن      مقتضـي سـاز   بايد ارزيابي و تدابير ايمناهميت هرگونه خطر 
شـامل  سـاز   ايمـن گونـه تـدابير    هايي از اين . نمونهسطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود  به

  است:  موارد زير
  

 يا  خدمت؛دادن  انجامگروه حسابرسي براي  اعضاياز   غير به اي استفاده از افرادي حرفه 

 اي كه در ارائـه خـدمت تـأمين مـالي بـه صـاحبكار نقـش و         فردي حرفه استفاده از
دخالتي نداشته است براي ارائه نظر مشورتي به گروه حسابرسي درباره آن خدمت و 

 مالي.  مورد برخورد حسابداري و ارائه در صورتهاي و بررسي هر بازبيني
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خاص حسابداري يـا  ورد ـبرخيك نحوه  به ن ماليـر بخشي خدمت تأميـه اثـمواردي ك در . 213-290
  مالي بستگي دارد و:  ه در صورتهايـارائ

مـالي    حسابداري يا ارائه در صورتهاي مربوط  نحوه مناسب بودنگروه حسابرسي درباره   -الف
  و  ، ترديدي منطقي دارد؛مربوط مالي چارچوب گزارشگري به توجه با

مالي مورد حسابرسي   اهميت بر صورتهاي  اثري با ،نتيجه يا پيامد خدمت تأمين مالي  -ب 
  ،مؤسسه داشته باشد

را  توانـد آن  سـازي نمـي   دي است كه هيچ تدبير ايمنـح نظر در در تجديد خودبيني خطر
 صاحبكار صورت، خدمت تأمين مالي نبايد به اين كه در كاهش دهدسطحي پذيرفتني،  به

  ارائه شود. حسابرسي

يا تضـمين خريـد باقيمانـده سـهام      ستد و ارائه خدمات تأمين مالي متضمن بازاريابي، داد . 290- 214
حـدي   را درنظـر   در تجديـد  خودبينيخطر حمايت يا خطر  ،منتشر شده توسط صاحبكار

. سطحي پذيرفتني، كاهش دهد به را تواند آن سازي نمي ايمنآورد كه هيچ تدبير  مي پديد
  كند.  گونه خدمات را به صاحبكار حسابرسي ارائه نبايد اين مؤسسهرو،   اين از

  الزحمه حق
  الزحمه اندازه نسبي حق

اي  يـك صـاحبكار حسابرسـي، بخـش عمـده       بـه  مربوطالزحمه  مواردي كه جمع حق  در . 215-290
دهد، وابستگي به آن صاحبكار و نگراني از  تشكيل ميالزحمه مؤسسه را  كل درآمد حق  از

آورد.   يـا خطـر تهديـد را پديـد    خطر منافع شخصـي  تواند  دست دادن آن مي  احتمال از
  عواملي چون موارد زير بستگي دارد:  به اهميت اين خطر

 ساختار عملياتي مؤسسه؛ 

 و  جديد يا قديمي بودن مؤسسه؛ 

 مؤسسه.لحاظ   ي صاحبكار ازاهميت كيفي يا كم 
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 بـراي رفـع يـا كـاهش آن     مقتضـي سـاز   اهميت اين خطر بايـد ارزيـابي و تـدابير ايمـن    
شـامل  سـاز   ايمـن گونـه تـدابير    هايي از اين . نمونهسطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود  به

  موارد زير است:
 صاحبكار؛آن  به كاهش ميزان وابستگي 

  يا  سازماني؛اي برون  كنترل كيفيت توسط افراد حرفهبررسي انجام 

  يا حسابدارمتبوع اي  حرفه انجمنمشاوره و نظرخواهي از اشخاص ثالث، مانند 
 حسابرسي. گيريهاي اساسي اي ديگر، درباره قضاوتها و تصميم حرفه

اي از درآمـد   ، بخش عمدهحسابرسي يك صاحبكار به مربوطالزحمه  مواردي نيز كه حق در . 216-290
دهـد،   ران آن شـريك يـا دفتـر، تشـكيل مـي     را از صاحبكا مؤسسهيك شريك يا يك دفتر 

عـواملي چـون مـوارد     آيد. اهميت اين خطر به يا خطر تهديد پديد ميمنافع شخصي  خطر
  زير بستگي دارد:

 و اهميت كيفي ميزان و لحاظ شريك يا دفتر؛ ي صاحبكار ازيا كم 

 آن  مربوط بـه الزحمه  ميزان وابستگي حقوق و مزاياي شريك يا شركاي دفتر، با حق
 .صاحبكار

 براي رفع يا كـاهش آن  مقتضيساز  گونه مخاطرات بايد ارزيابي و تدابير ايمن اهميت اين
شـامل  سـاز   ايمـن گونـه تـدابير    هايي از اين بكار گرفته شود. نمونه ،سطحي پذيرفتني  به

  موارد زير است:

 آن صاحبكار حسابرسي؛ به كاهش ميزان وابستگي 

 كارهـاي انجـام شـده يـا توصـيه       بـازبيني اي ديگـر بـراي    استفاده از حسابدار حرفه
 يا اقدامات مناسب ديگر؛

  صـورت مسـتقل درون يـا     طـور مرتـب و بـه    بـه كـار   كنترل كيفيـت بررسي انجام
 سازماني. برون
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  عام هستند صاحبكاران حسابرسي كه شركت سهامي

الزحمـه   عـام اسـت و جمـع حـق      سهاميمواردي كه صاحبكار حسابرسي يك شركت   در . 217-290
 سـال پيـاپي    ) بـراي دو 290- 27توجه به مفاد بند   به آن (با  وابسته هاي آن و بنگاهبه   مربوط
بايـد ايـن موضـوع را     مؤسسـه دهد،  درصد كل درآمد مؤسسه را تشكيل مي  15از   بيش

درصد   15از   الزحمه آن صاحبكار، بيش ميان گذارد كه جمع حق  راهبران صاحبكار در  با
ه قصد دارد كدام تدابير ـك  نـد و ايـده ل ميـه را تشكيـه مؤسسـالزحم د حقـكل درآم

ري ـو بكارگيـ   سطحي پذيرفتني بكار گيـرد؛   هـب رـش خطـاهكراي ـر را بـاز زيـس نـايم
  :ساز انتخابي ايمن  تدابير
 مـالي سـال دوم، اسـتفاده از     از صـدور گـزارش حسـابرس دربـاره صـورتهاي      پيش

نيست براي انجام كنترل كيفيت آن كـار يـا    مؤسسه عضواي كه  حرفهحسابدار  يك
از  پـيش  بـازبيني كار ( ل كيفيترحد كنت اي در كار توسط جامعه حرفه آن بازبيني
 يا صدور)؛

 از صـدور   مالي سال دوم امـا پـيش   از صدور گزارش حسابرس درباره صورتهاي پس
اي  مالي سال سوم، استفاده از يك حسابدار حرفه گزارش حسابرس درباره صورتهاي

حد كنترل  كار سال دوم در بازبينياي براي  نيست يا جامعه حرفه مؤسسه عضوكه 
 از صدور). پس بازبينيكار ( كيفيت

الزحمـه   درصـد كـل درآمـد حـق     15از  مراتـب بيشـتر   الزحمه به جمع حق مواردي كه در
از  پـس  بـازبيني حدي است كـه   مؤسسه باشد؛ مؤسسه بايد مشخص كند كه اگر خطر در

از صـدور   پـيش  بازبيني، سطحي پذيرفتني، كاهش دهد به صدور نخواهد توانست خطر را
  ور بايد انجام شود.از صد پيش بازبينيگونه شرايط،  يابد. در اين ضرورت مي
كـل درآمـد   درصـد   15از  بـيش  كـه  سـال  هـر  درالزحمه  صورتي كه حق و دراز آن پس 

از  ميـان گـذارد و يكـي    بايد موضوع را با راهبران بنگاه صاحبكار در مؤسسهباشد، مؤسسه 
از  مراتـب بيشـتر   الزحمـه بـه   ساز باال بايد بكـار گرفتـه شـود. اگـر جمـع حـق       تدابير ايمن

باشد، مؤسسه بايد مشخص كنـد كـه اگـر خطـر      مؤسسهالزحمه  درصد كل درآمد حق 15
، سطحي پـذيرفتني، كـاهش دهـد    به را آننتواند از صدور  پس بازبينيحدي است كه  در

از صـدور بايـد    پـيش  بـازبيني چنين شـرايطي،   يابد. در از صدور ضرورت مي پيش بازبيني
  انجام شود.
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  هاي معوق الزحمه حق
مـدت طـوالني معـوق      بـه  هاي دريافتني از يك صاحبكار حسابرسي الزحمه حقه ـچنانچ . 218-290

به   از صدور گزارش مربوط  پيش ،اي از آن مواقعي كه بخش عمده  ويژه در  باشد، به  مانده
والً ـآيـد. معمـ    تواند پديـد  ميخطر منافع شخصي ده است، ـوز پرداخت نشـسال بعد هن

صـاحبكار    د، ازـال بعـ ـبه سـ   وطـزارش مربـدور گـاز ص  پيشرود  مي  ه انتظارـمؤسس  از
از   صـورتي كـه صـاحبكار تـا پـس       هاي معوق را پرداخت كند. در الزحمه كه حقبخواهد 

 اهميت هرگونه خطر پديد آمدهوجود و ها را نپردازد،  الزحمه بعد حق  صدور گزارش سال
 ،پـذيرفتني سـطحي    بـه  ساز مقتضي براي رفع يـا كـاهش آن   بايد ارزيابي و تدابير ايمن

گـروه حسابرسـي     عضـو اي ديگـري كـه    د. اسـتفاده از حسـابدار حرفـه   وگرفتـه شـ    بكار
گونه  اي از اين كار انجام شده، نمونه بازبينيتوصيه اقدام مناسب يا ارائه است براي   نبوده
معـوق   هـاي  الزحمـه  (الـف) تلقـي حـق   دربـاره  بايـد   مؤسسهاين،   بر  است. افزون  رـتدابي
يـا ادامـه   اعطايي به صاحبكار و (ب) پذيرفتن يا نپذيرفتن انتصـاب مجـدد     وامعنوان   به

  د.ـري كنـگي تصميم ،معوق هاي الزحمه توجه به اهميت مبلغ حق  باهمكاري 

  الزحمه مشروط حق
اي معـين از   اي مشروط است كه ميزان آن مبتني و موكول بـه حصـول نتيجـه    الزحمه حق . 219-290

الزحمه خـدماتي كـه توسـط دادگـاه يـا       باشد. حقخدمت انجام شده يا حاصل يك معامله 
  گردد. الزحمه مشروط محسوب نمي شود، حق مراجع عمومي تعيين مي

بـه   طريـق واسـطه، نسـبت    مستقيم از چه غير الزحمه مشروط، چه مستقيم و حق پذيرش . 220-290
آورد كـه هـيچ تـدبير     حـدي پديـد مـي    را درخطـر منـافع شخصـي    حسابرسـي،   كار يك
نبايـد   مؤسسـه رو،  ايـن  . ازسطحي پذيرفتني، كـاهش دهـد   به را د آنتوان سازي نمي ايمن
  حسابرسي را بپذيرد. كار آن

بـه    طريـق واسـطه، نسـبت     مسـتقيم از   چه غيـر   الزحمه مشروط، چه مستقيم و حقپذيرش  . 221-290
توانـد   بخش به صـاحبكار حسابرسـي نيـز مـي     انـات اطمينـاز خدم  رـت غيـيك خدم  هـارائ

حـدي اسـت كـه      مـوارد زيـر در    آمـده در   آورد. خطـر پديـد    را پديـد منافع شخصـي    خطر
  :سطحي پذيرفتني، كاهش دهد  به را  تواند آن سازي نمي تدبير ايمن هيچ
مـالي صـاحبكار،    به صورتهاي شود كه نسبت پذيرفتهاي  الزحمه توسط مؤسسه حق  -الف

اهميـت باشـد يـا      ، بـا مؤسسـه آن لحاظ   الزحمه از كند و مبلغ حق نظر مي  اظهار
  اهميت باشد؛  رود كه با  انتظار
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 از اي شـود كـه در بخـش عمـده     پذيرفتـه اي  الزحمه توسط يك مؤسسه شـبكه  حق  -ب 
اهميت باشـد   ، بامؤسسهلحاظ آن  الزحمه از حسابرسي دخالت دارد و مبلغ حق كار

  يا اهميت باشد؛ يا انتظار رود كه با
الزحمـه،   مبلـغ حـق  تبـع آن،   بخـش و بـه   از خـدمات اطمينـان   نتيجه خدمت غيـر   -پ 

اهميـت در   بـه حسابرسـي يـك مبلـغ بـا      نتيجه آتي يا همزمان مربوط به مشروط
  مالي صاحبكار باشد.  صورتهاي

  چنين كاري نبايد پذيرفته شود.بنابراين، 

ز خــدمات ا الزحمــه مشــروط بــراي ارائــه يــك خــدمت غيــر  مــورد انــواع ديگــر حــق در . 290- 222
عواملي چون موارد  به اهميت هرگونه خطروجود و بخش به صاحبكار حسابرسي،  اطمينان

  زير بستگي دارد:
 الزحمه ممكن؛ لغ حقادامنه مب 

 ود تا مبناي تعيـين  ـش توسط شخص مسئول مناسبي تعيين مي ،ه موضوعـآيا نتيج
 گيرد؛ الزحمه قرار حق

 و  نوع و ماهيت خدمت؛ 

  مالي.  معامله بر صورتهايتأثير رويداد يا  
  

سـاز مقتضـي بـراي رفـع يـا كـاهش آن        بايد ارزيابي و تـدابير ايمـن  اهميت هرگونه خطر 
شامل مـوارد  ساز  ايمنگونه تدابير  هايي از اين نمونه .سطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود به

  زير است:
 كار حسابرسـي انجـام شـده يـا      بازبينياي ديگر براي  حسابدار حرفه يك استفاده از

 يا  توصيه اقدامات مقتضي؛

 انجام دادن خـدمت گروه حسابرسي نيستند براي  عضواي كه  استفاده از افراد حرفه 
 بخش.  از خدمات اطمينان غير

  هاي ارزيابي و جبران خدمات سياستها و روش
ــه  در . 290- 223 ــواردي ك ــر  عضــوم ــروه حسابرســي ب ــر  گ ــروش خــدمات غي از خــدمات  اســاس ف

خطر منافع شود،  يا جبران خدمت ميبخش به همان صاحبكار حسابرسي، ارزيابي  ناناطمي
  زير بستگي دارد: عواملي چون موارد بهآيد. اهميت اين خطر  مي  پديدشخصي 

 خـدمات   گونـه  اساس فروش ايـن   ميزان جبران خدمت يا ارزيابي عملكرد آن فرد كه بر 
 شود؛ تعيين مي
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  و  حسابرسي؛نقش آن فرد در گروه 

 بـه   گيريهـاي مربـوط   ات در تصـميم ـه خدمـگون روش اينـودن فـودن يا نبـر بـمؤث
 ارتقاي كاركنان.

  

صـورت قابـل قبـول نبـودن سـطح آن خطـر،        اهميت اين خطـر بايـد ارزيـابي شـود و در    
دهـد   نظـر قـرار   بايد طرح جبران خدمات يا فرآيند ارزيابي آن فرد را مورد تجديد مؤسسه

دد. ـسـطحي پـذيرفتني بكـار بنـ     بـه  سـازي را بـراي رفـع يـا كـاهش آن      ر ايمنـا تدابيـي
  ساز شامل موارد زير است: ر ايمنـگونه تدابي هايي از اين نمونه
  يا   از گروه حسابرسي؛ عضويخارج كردن چنين  
 كـار انجـام شـده توسـط آن      بـازبيني  اي ديگـر بـراي   يك حسابدار حرفه استفاده از

  گروه حسابرسي.  عضو
از  اسـاس موفقيـت در فـروش خـدمات غيـر      شريك اصلي مسئول حسابرسي نبايد بر يك . 224-290

خـود ارزيـابي يـا جبـران خـدمت شـود.       حسابرسي بخش به صاحبكاران  خدمات اطمينان
امر بدان منظور نيست كه ترتيبات متعارف تقسيم سـود بـين شـركاي يـك مؤسسـه       اين

  ممنوع شود.

  هدايا و پذيرايي

و قرابـت   خطرهاي منافع شخصيتواند  از صاحبكار حسابرسي مي پذيرش هديه يا پذيرايي . 225-290
را بپـذيرد   يا هيـ هديا عضوي از گروه حسابرسي از صاحبكار  مؤسسهچه آورد. چنان را پديد

تـدبير   حـدي اسـت كـه هـيچ     آمـده در  برخوردار شود، خطر پديدصاحبكار يا از پذيرايي 
كـه ارزش هديـه يـا     آن مگر كاهش دهدسطحي پذيرفتني،  به را تواند آن سازي نمي ايمن

يا عضـوي از گـروه حسابرسـي     مؤسسهوضوح ناچيز باشد. بنابراين، يك  به هزينه پذيرايي
  هايي را بپذيرد. نبايد چنين هدايا يا پذيرايي

  دعاوي اقامه شده يا تهديد به اقامه دعوا
صـاحبكار  يا عضوي از گـروه حسابرسـي و    مؤسسهمواردي كه يك دعواي حقوقي بين  در . 226-290

و خطر منافع شخصـي  باشد،  جريان است، يا اقامه چنين دعوايي محتمل مي حسابرسي در
آيد. روابط بين مديريت صاحبكار و اعضاي گروه حسابرسـي بايـد    خطر تهديد پديد مي

 هاي عمليات بنگاه صاحبكار با صـداقت و صـراحت كامـل افشـا شـود.      هـه جنبـدر كلي
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 مؤسسـه اي بـين مـديريت صـاحبكار و     دعوا يا تهديد به اقامه آن، رابطـه خصـمانه    اقامه
ـ  ت تمـايلي ـز ممكـن اسـ  ـمديريت صاحبكار نيـ   هـد كـكن مي  ايجاد اي كامـل  ـافشـ   هـب

آورد.  و تهديـد را پديـد مـي    خطرهـاي منـافع شخصـي   امـر    اينو   موضوع نداشته باشد،
  موارد زير بستگي دارد:عواملي چون   آيد به خطري كه پديد مي  اهميت

 و  اهميت دعواي اقامه شده؛ 

 حسابرسي انجام شده در گذشته. ارتباط موضوع دعوا با كار 

 ساز مقتضي براي رفع يا كـاهش آن  ر ايمنبيگونه مخاطرات بايد ارزيابي و تدا اهميت اين
شـامل  سـاز   گونـه تـدابير ايمـن    هايي از اين . نمونهسطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود  به

  موارد زير است:
 اعضـاي گـروه حسابرسـي اقامـه شـده باشـد،       از  يكـي  طرفيت به چنانچه دعوا

 يا  از گروه حسابرسي؛  عضوگذاشتن آن  كنار

 كار انجام شده. بازبينياي براي  يك فرد حرفه استفاده از  

، سـطحي پـذيرفتني، كـاهش دهـد     بـه ساز نيز نتواند مخاطرات را  چنانچه اين تدابير ايمن
  است. حسابرسيكار يا نپذيرفتن كار   اقدام ممكن، انصراف از ادامه  تنها

  
  عمداً  نانوشته مانده است.  290 - 499تا    290 - 227  بندهاي
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  گزارشهاي حاوي محدوديت در استفاده و توزيع
  اتـكلي

همـه كارهـاي حسابرسـي،    در آمـد   290كـه در بخـش    باره استقالل  الزامات مقرر در . 290 - 500
برخي شرايط كه قرارداد حسابرسي متضمن صدور گـزارش    حال، در  هر  دارد. به  كاربرد
شـده در   بيـان شـرط احـراز شـرايط      محدوديت در استفاده و توزيع اسـت و بـه   حاوي

اسـاس مفـاد     تواند بـر  به استقالل مي  ، الزامات مربوط290- 502و  290- 501 بندهاي
مورد حسابرسـي    درتنها تعديل شود. مفاد اين بندها  290- 514تا  290- 505 بندهاي

بـه آن    قـرار اسـت نسـبت     (الـف)  صورتهاي مالي بـا مقاصـد خاصـي كـاربرد دارد كـه     
مالي   از اين موضوع ابراز شود كه صورتهاي  مالي، نظري مثبت يا منفي حاكي  صورتهاي
تهيـه   مربـوط  گزارشـگري مـالي   نظري  چارچوباهميت، طبق   هاي با همه جنبه  مزبور، از

مـالي مزبـور،     صورت اسـتفاده از مبنـاي مطلوبيـت ارائـه، صـورتهاي       در ده است وـش
 نحو مطلـوب   به  ،گزارشگري مالي مربوط نظري  چارچوباهميت، طبق   با هاي جنبه  همه  از

گزارش حسابرس حاوي محدوديت در اسـتفاده و توزيـع اسـت.      ارائه شده است و (ب)
مـورد حسابرسـي الزامـي صـورتهاي مـالي طبـق قـانون يـا مقـررات،            در تتعديال  اين

  نيست.  مجاز

 كننـدگان  اسـتفاده  شرطي مجاز است كه  به 290اعمال تعديالت در الزامات مقرر در بخش  . 290 -501
نظـر از گـزارش حسـابرس، (الـف) از هـدف و محـدوديتهاي گـزارش آگـاه باشـند           مورد

صـراحت موافقـت كننـد.     به استقالل، بـه  استفاده از الزامات تعديل شده مربوط با (ب) و
 اي توسط نماينـده مستقيم   توانند با مشاركت مستقيم يا غير نظر مي  كنندگان مورد استفاده

طـرف آنـان در تـدوين نـوع و ماهيـت و دامنـه رسـيدگي، از هـدف و          مجاز به اقـدام از 
 مؤسسهشود  محدوديتهاي گزارش حسابرس آگاهي پيدا كنند. چنين مشاركتي سبب مي

به ارزيابي خطرهـاي نقـض    به استقالل را، شامل وضعيتهاي مربوط بتواند مسايل مربوط
اي  گونـه  سطحي پذيرفتني، بـه  به ساز الزم براي رفع يا كاهش آن استقالل و تدابير ايمن

گـذارد و موافقـت آنـان را بـراي اسـتفاده از       ميـان  نظر در كنندگان مورد استفاده بهتر با
 تعديل شده استقالل جلب كند. تالزاما
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به استقالل كـه الزم اسـت در ارائـه خـدمت حسابرسـي        بايد درباره الزامات مربوط مؤسسه . 290 - 502
حسابرسـي) مكاتبـه كنـد.     قـرارداد طريق   نظر (مثالً، از  كنندگان مورد استفاده  گيرد با  بكار
مثـال،    باشـند (بـراي   مـي  اي كننده نظر، گروه استفاده  كنندگان مورد مواردي كه استفاده  در
 ،نـام   طور مشخص و بـه   زمان تدوين شرايط قرارداد كار، به  دهندگان سنديكايي) كه در  وام

اي كه با الزامات  طريق نماينده  كنندگان سرانجام از گونه استفاده قابل شناسايي نيستند، اين
 قـرارداد رسـاني    اطـالع مثـال،   شـوند (بـراي   از آن آگـاه مـي    استقالل موافقت كـرده اسـت  

  كنندگان). همه استفاده  به حسابرسي مؤسسه توسط نماينده مزبور

كند كـه حـاوي    مي يك گزارش حسابرس نيز براي همان صاحبكار صادر  مؤسسهچنانچه  . 290 -503
گونـه   هـيچ  290-514تـا   290-500، مفاد بندهاي نباشدمحدوديت در استفاده و توزيع 

حسابرسـي،   بـراي آن كـار   290-226تـا   290-1مقـرر در بنـدهاي   تغييري در الزامات 
  كند. نمي  ايجاد

باشـد در بنـدهاي    ه تحت شرايط باال مجاز ميك 290تعديالت در الزامات مقرر در بخش  . 290 - 504
در كليـه مـوارد ديگـر،     290. رعايت مفاد بخـش  شود مي توصيف 290- 514تا  290- 505

  الزامي است.

  شركتهاي سهامي عام
 شود، بكـارگيري  احراز مي 290- 502تا  290- 500در بندهاي  مندرجمواردي كه شرايط   در . 290 -505

مـالي    مورد حسابرسي صورتهاي  در 290- 226 تا 290- 100الزامات اضافي مقرر در بندهاي 
  عام، ضرورت ندارد.  شركتهاي سهامي

  هاي وابسته بنگاه
 اشـارات  شـود.  احراز مي 290-502تا  290-500مواردي كه شرايط مقرر در بندهاي  در . 290 - 506

مـواردي كـه گـروه     . اما، درگردد ينمهاي وابسته آن  به صاحبكار حسابرسي، شامل بنگاه
آن صاحبكار آگـاه اسـت    به رابطه يا وضعيت مرتبط با بنگاهي وابسته حسابرسي از وجود

از اسـتقالل   مؤسسـه يا دليلي براي وجود آن دارد كه آن رابطه يـا وضـعيت بـه ارزيـابي     
شود، گروه حسابرسـي بايـد بـراي شناسـايي و ارزيـابي       به آن صاحبكار مربوط مي نسبت

از مناسـب، آن بنگـاه وابسـته را نيـز     سـ  مخاطرات نقض استقالل و بكارگيري تدابير ايمن
 لحاظ كند.
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  اي  و مؤسسات شبكه ها شبكه
شـود،   احـراز مـي   290- 502 تـا  290- 500اي ـمواردي كه شرايط مقـرر در بندهـ    در . 290 - 507

 مؤسسـه مواردي كـه    ا، درـود. امـش اي نمي ات شبكهـشامل مؤسس هـمؤسسبه   ارهـاش
اي آگـاه اسـت    شبكه مؤسسهاثر وجود منافع و روابط يك   پديد آمدن مخاطرات در  از
آمدن آن دارد، آنهـا بايـد در ارزيـابي مخـاطرات نقـض اسـتقالل         دليلي براي پديد  يا

  شود.  لحاظ

  تجاري و روابط خانوادگي و شخصي مين، روابط نزديكاو تض ها منافع مالي، وام

شـود،   احـراز مـي   290- 502 تـا  290- 500مواردي كه شـرايط مقـرر در بنـدهاي      در . 290 - 508
مورد اعضـاي گـروه كـار،      تنها در 290- 143تا  290- 102مقررات مندرج در بندهاي 

  اعضاي خانواده و وابستگان نزديك آنان كاربرد دارد.

اثر وجود منـافع و روابـط،    افزون بر موارد باال، احتمال پديد آمدن خطر نقض استقالل بر . 290 -509
 ، بين صاحبكار حسابرسي و ديگر اعضاي290- 143 تا 290- 102توصيف شده در بندهاي 

  شرح زير بايد تعيين و مشخص شود: گروه حسابرسي به

صـنعت،  موضوعات ويژه مـرتبط بـا   آناني كه خدمات مشاوره درباره مسايل فني يا   -الف
  و  كنند؛ معامالت يا رويدادها را ارائه مي

 كيفيـت   كنترلكنندگان  بازبيني دهند، شامل كار را انجام مي  آناني كه كنترل كيفيت  -ب 
  كار.  همان

  

بر باور اعضاي گروه حسابرسي از وجـود منـافع و روابـط     اهميت هرگونه مخاطراتي كه بنا
 شود  شرطي بايد ارزيابي  به آيد پديد مي مؤسسهبين صاحبكار حسابرسي و ساير شاغلين در 

نظـر شـامل    شـاغلين مـورد   حسابرسي اثر بگذارند. كار كه آنان بتوانند مستقيماً بر نتيجه
ها و مزايا و همچنين، اشخاصـي اسـت كـه بـر شـريك       الزحمه اشخاص مسئول تعيين حق

مديريتي يا نظارت عاليـه دارنـد    يا نظارت مستقيم كار، لحاظ اجراي مسئول حسابرسي از
دستي شريك مسئول حسابرسي تا فـردي كـه شـريك ارشـد يـا       هاي باال (شامل همه رده

  است). همؤسسعامل   مدير
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مالي اشـخاص   منافعدليل وجود  بر باور گروه حسابرسي، مخاطراتي به مواردي كه بنا در . 290 -510
 290- 115تـا   290- 113 و بنـدهاي  290-111تـا   290-108توصيف شـده در بنـدهاي   

  آيد نيز بايد اهميت آن مخاطرات ارزيابي شود. پديد مي

سـاز   بايد تـدابير ايمـن  مواردي كه خطر نقض استقالل در سطحي پذيرفتني نيست   در . 290 - 511
  .سطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود  به براي رفع يا كاهش آن خطر

، چنانچـه  مؤسسـه به منافع   نسبت 290- 115تا  290- 106در بكارگيري مفاد بندهاي  . 290 - 512
مستقيم، در بنگاه صاحبكار   از مستقيم و غير  اهميتي، اعم  داراي منافع مالي با مؤسسه

 سـازي  حدي است كه هيچ تـدبير ايمـن    آمده در  پديدخطر منافع شخصي حسابرسي باشد، 
گونـه   نبايـد ايـن   مؤسسـه . بنـابراين،  سطحي پذيرفتني، كاهش دهد  به را  تواند آن نمي

  منافع مالي را داشته باشد.
  

  اشتغال در بنگاه صاحبكار

بايد  290- 136 تا 290- 132 شرح بندهاي  از هرگونه روابط شغلي به  خطر ناشي  هراهميت  . 290 - 513
سـاز   ايمـن  مواردي كه خطر موجود در سطحي پذيرفتني نيست، تـدابير  ارزيابي شود. در

هـايي از   . نمونـه سطحي پذيرفتني، بكار گرفتـه شـود   به الزم بايد براي رفع يا كاهش آن
  ارائه شده است. 290-134 در بند ،ساز مناسب ايمن  تدابير

  

  بخش  از خدمات اطمينان ارائه خدمات غير

كند كه مسـتلزم صـدور    هم خدمتي را به صاحبكار حسابرسي ارائه مي مؤسسهيك چنانچه  . 290 - 514
از خـدمات    هـم يـك خـدمت غيـر      گزارش حاوي محدوديت در استفاده و توزيـع اسـت و  

بايد  290- 226 تا 290- 154 ، مفاد بندهايدهد ميهمان صاحبكار ارائه   به بخش را اطمينان
 شود. رعايت مؤسسهتوسط  290- 507 تا 290- 504توجه به بندهاي   با

  



  حرفه اي شاغل در االجرا توسط حسابداران حرفه احكام الزم  - “  ب ”

 

  291بخش 
  بخش  ساير خدمات اطميناندر  -استقالل 

  فهرست مطالب
  

  بند  
  291-1  ساختار اين بخش

  291-4  به استقالل  رويكرد نظري
  291-12  بخش  خدمات اطمينان
  291-17  بر ادعا بخش مبتني خدمات اطمينان

  290-20  بخش با گزارشگري مستقيم اطمينانخدمات 
  290-21  گزارشهاي حاوي محدوديت در استفاده و توزيع

  291-28  طرفهاي مسئول متعدد
  290-29  مستند سازي
  290-30  دوره قرارداد

  290-33  تخطي از مفاد اين بخش
  290-100  استقاللبه  رويكرد نظريكاربرد 

  290-104  منافع مالي
  290-112  تضامينوامها و 

  291-118  روابط تجاري با صاحبكار
  291-120  روابط خويشاوندي و شخصي 

  291-126  بخش  اشتغال در بنگاه صاحبكار خدمات اطمينان
  291-130  بخش  استفاده از خدمات شاغالن سابق در بنگاه صاحبكار خدمات اطمينان

  291-133  بخش  يا مدير اجرايي در بنگاه صاحبكار خدمات اطمينان مديره هيأت عضوعنوان  اشتغال به
  291-137  بخش  با صاحبكار خدمات اطمينان مؤسسهمدت همكاران ارشد  ارتباط بلند

  291-138  بخش  بخش به صاحبكار خدمات اطمينان از خدمات اطمينان ارائه خدمات غير
  291-141  مسئوليتهاي مديريت

  291-145  مالحظاتساير 
  291-148  الزحمه حق

  291-148  الزحمه   اندازه نسبي حق
  291-150  هاي معوق الزحمه حق
  291-151  الزحمه مشروط حق

  291-155  هدايا و پذيرايي
  291-156  دعاوي اقامه شده يا تهديد به اقامه دعوا
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  بخش ساير خدمات اطميناندر   -استقالل 

  ساختار اين بخش
حسابرسي پردازد كه  بخشي مي به استقالل در خدمات اطمينان اين بخش به الزامات مربوط . 291 - 1

در  بـه اسـتقالل در حسابرسـي و بررسـي اجمـالي       يا بررسي اجمالي نيست. الزامـات مربـوط  
بخش، صاحبكار حسابرسـي يـا بررسـي     صاحبكار خدمات اطمينانچنانچه آمد.  290 بخش

اي و اعضاي گـروه   ، مؤسسات شبكهمؤسسهنيز درباره  290اجمالي نيز باشد، الزامات بخش 
 ،بخش اي كه گزارش خدمات اطمينان شرايط ويژه  حسابرسي يا بررسي اجمالي كاربرد دارد. در

شـدن برخـي شـرايط،      توزيع است و مشروط بـه بـرآورده  و حاوي محدوديت در استفاده 
  تعديل شود. 291- 27 تا 291- 21بندهاي  بر اساستواند  به استقالل مي  الزامات مربوط

كننــدگان  منظــور بــاال بــردن ميــزان اعتمــاد اســتفاده بخــش اصــوالً بــه خــدمات اطمينــان . 291 - 2
پـيش    معيارهـاي از  اساس ضوابط و  گيري يك موضوع بر نتيجه ارزيابي يا اندازه  به نسبت

بخـش   المللـي خـدمات اطمينـان    بـين  نظـري   چـارچوب شـود.   تعيين شده، طراحـي مـي  
المللـي اسـتانداردهاي    صـادر شـده توسـط هيـأت بـين     بخش)  اطمينان نظري  چارچوب(

بخش را توصيف و  بخش، عناصر و هدفهاي خدمات اطمينان حسابرسي و خدمات اطمينان
دربـاره آنهـا كـاربرد دارد را     بخـش  لي خدمات اطمينانالمل مواردي كه استانداردهاي بين

 نظـري   چـارچوب   بـه  بخـش،   كند. براي تعريف عناصـر و خـدمات اطمينـان    مشخص مي
  .بخش مراجعه كنيد اطمينان

بخـش   بيني، مستلزم مستقل بودن از صاحبكاران خدمات اطمينان رعايت اصل بنيادي واقع . 291 -3
از صاحبكاران خـدمات   مؤسساتبخش و  است. مستقل بودن اعضاي گروه خدمات اطمينان

 مؤسسـه از وجود منـافع و روابـط    بخش و ضرورت ارزيابي هرگونه مخاطرات ناشي اطمينان
اي  رفتـار حرفـه   آيـين ايـن  رو، در  ايـن  مومي است و ازعراستاي حفظ منافع  اي، در شبكه

 نبخش از مربوط بـود  مواردي كه گروه خدمات اطمينان اين، در بر الزامي شده است. افزون
بخش در امر ارزيـابي آگـاه    رابطه يا وضعيت يك بنگاه وابسته به صاحبكار خدمات اطمينان

بخش بايـد در ارزيـابي خطرهـاي نقـض      اطمينانباشد، گروه خدمات  آن باور مي است يا بر
 ساز مقتضي، آن بنگاه وابسته را لحاظ كند. استقالل و بكارگيري تدابير ايمن
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  رويكرد نظري به استقالل
بخش اسـت   خدمات اطمينان هاي گروهو اعضاي  مؤسساتهدف اين بخش، ياري رسانيدن به  . 291 -4

  آن.  به استقالل و حفظ توصيف شده در زير براي دستيابي نظري چارچوبدر بكارگيري 

  استقالل شامل: . 291 -5
  استقالل رأي يا استقالل باطني  -الف

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

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

  

  استقالل ظاهري يا استقالل از منظر ديگران  -ب 
شـخص ثالـث ذيصـالح و     اهميتي است كـه هـر   باشرايط يا روابط پرهيز از هرگونه 

يـا  شـرايط  برسد كه آن  هنتيجاين  به آگاه است ،مطلعي كه از كليه اطالعات مربوط
يـا عضـوي از    مؤسسهاي  بيني يا ترديد حرفه ، ممكن است بر درستكاري، واقعروابط

  بخش خدشه وارد كند. اعضاي گروه خدمات اطمينان

  :را در همه موارد زير بكار گيرد رويكرد نظريبايد اي  حسابدار حرفه . 291 - 6
  به استقالل؛  شناسايي خطرهاي مربوط  -الف
  و  خطرهاي شناسايي شده؛اهميت ارزيابي   -ب 
صورت لزوم، براي رفـع خطرهـا يـا كـاهش آنهـا       ساز، در بكارگيري تدابير ايمن  -پ 

  سطحي پذيرفتني. به

سـاز بـراي رفـع يـا      رسد كه تدابير ايمن اين نتيجه مي به اي مواردي كه حسابدار حرفه در
ا بكـار گيـرد، وي بايـد    تواند آنهـا ر  سطحي پذيرفتني وجود ندارد يا نمي به كاهش خطرها

بخش را نپـذيرد   كننده خطرها را يا برطرف كند يا خدمات اطمينان ايجادروابط شرايط يا 
  فسخ كند.قرارداد آن را يا 

  اي استفاده كند. از قضاوت حرفه ،نظري چارچوباي بايد در بكارگيري اين  حسابدار حرفه



  اي شاغل در حرفه االجرا توسط حسابداران حرفه احكام الزم  - “  ب ”

 149

 بـه اسـتقالل،    تشخيص خطرهاي مربوطتواند در  وضعيتهاي گوناگون، يا تركيب وضعيتها، مي . 291 - 7
ه خطرها و تعيين اقـدام الزم  ـگون وجود آورنده اين به تك وضعيتهاي باشد. بيان تك رـمؤث

اي، چارچوبي را  حرفه رفتار رو، اين آيين اين پذير نيست. از يك از آنها، امكان براي رفع هر
شناسـايي،   بخش را بـه  آورد كه مؤسسات و اعضاي گروههاي خدمات اطمينان وجود مي به

، به حسابداران رويكرد نظريكند.  به استقالل ملزم مي ارزيابي و برخورد با خطرهاي مربوط
رسـاند.   مي اي ياري هـار حرفـرفت نـآيياين ات ـت الزامـه در رعايـل در حرفـاي شاغ هـحرف
متوجه شود كه خطرهايي را  ان ميـي بيـاي گوناگونـ، وضعيتهريـنظ  وبـچارچ  نـاي  در

دارد  ودن وضعيتي بازـاز بـور مجـتص اي را از هـدار حرفـد حسابـتوان كند و مي مي استقالل
  روشني، ممنوع نشده است. به كه

 ،بندها  اين. كند مي  بيانرا  استقالل  به نظري رويكرد كاربرد چگونگي بعد  به 291- 100 بندهاي . 291 -8
آورد يـا   ميوجود  به كند كه خطرهايي را براي استقالل همه شرايط و روابطي را مطرح نمي

  وجود آورد. ممكن است به

خصـوص    ه همكاري با آن يا عضويت يك فرد بهـرش صاحبكار يا ادامـبراي پذي مؤسسه . 291 - 9
 استقالل را شناسايي و ارزيابي كنـد.  مربوط بهبايد خطرهاي بخش  خدمات اطميناندر گروه 

 صـاحبكار يـا   گيري درباره پذيرش يـك  پذيرفتني نباشد و تصميم در سطحيچنانچه خطرها 
يا  بودن  بايد فراهم مؤسسهباشد، بخش  خدمات اطمينانخصوص در گروه   عضويت يك فرد به
 كنـد.   پذيرفتني را مشـخص  سطحي  ساز براي رفع خطرها يا كاهش آن به نبودن تدابير ايمن

بـودن   بايـد اثـربخش   مؤسسهگيري درباره ادامه همكاري با يك صاحبكار باشد،  اگر تصميم
تـدابير   بـه  نيـاز  پذيرفتني، ياسطحي  به ساز موجود براي رفع يا كاهش خطرها تدابير ايمن

، كـار طول اجراي  صاحبكار را بسنجد. هنگامي كه در ساز ديگر يا قطع همكاري با آن ايمن
اهميـت  يابد بايد  مي دستبه استقالل  مربوطاطالعات جديدي درباره يك خطر  به مؤسسه
  ارزيابي كند. ،رويكرد نظرياساس  را بر  آن خطر

رو،  ايـن  شـود. از  سر اين بخـش مطـرح مـي    تا در سر به استقالل، اهميت خطرهاي مربوط . 291 -10
  قرار گيرند. توجه  موردخطر بايد عوامل كمي و همچنين، كيفي  اهميت هر ارزيابي در
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بـه   تجويز مسئوليت افراد مؤسسه براي انجام اقدامات مربوط به اين بخش، در بيشتر موارد، . 291 -11
افراد ، مسئوليت مؤسسه كيسازمان دازه، ساختار و ـان به هـرا، بستـزي ؛پردازد استقالل نمي

، المللي كنترل كيفيـت  استانداردهاي بيناساس  مكلف است بر مؤسسهد. ـتواند متفاوت باش مي
ول از حفظ استقالل طبق ـان معقـن اطمينـده براي تأميـي طراحي شاـه هـيروسياستها و 

  الزامات اخالقي را برقرار كند.

  بخش   خدمات اطمينان
بخـش بيشـتر تشـريح شـده اسـت،       ات اطمينانـخدم نظري وبـچارچه در ـه كـگون همان . 291 -12

 كنـد  مـي   اي را ابراز بخش، نتيجه كار خدمات اطمينان  در هراي شاغل در حرفه  حرفه  حسابدار
به  طرف مسئول) نسبت از نظر (غير كنندگان مورد كه براي باال بردن ميزان اعتماد استفاده

پيش تعيين شده،  اساس ضوابط و معيارهاي از گيري يك موضوع بر نتيجه ارزيابي يا اندازه
  يده است.طراحي گرد

ر بكـارگيري  ـاث از اطالعاتي كه بر تـارت اسـري يك موضوع عبـگي ه ارزيابي يا اندازهـنتيج . 291 - 13
ود. اصطالح ـش حاصل مي ،به موضوع مزبور ده نسبتـپيش تعيين ش ضوابط و معيارهاي از

گيـري آن موضـوع    معنـاي نتيجـه ارزيـابي يـا انـدازه      در اين بخش بـه  “اطالعات موضوع”
ادعـايي دربـاره اثربخشـي     دارد كه هر بيان مي نظري چارچوبرفته است. براي مثال،  بكار

بـه ارزيـابي    مربـوط  نظـري  چـارچوب سيستم كنترل داخلي (اطالعات موضوع) از كـاربرد  
مـورد   (ضـوابط و معيارهـا) در   2“كوكو ”يا  1“كوزو ”كنترل داخلي، مانند  مسيستاثربخشي 

  شود. (موضوع) حاصل ميسيستم كنترل داخلي، يك فرآيند 

 حالـت،   دو  هر  بر ادعا يا با گزارشگري مستقيم باشد. در  مبتني تواند ميبخش  خدمات اطمينان . 291 -14
، حرفه اي شاغل در دار حرفهـحسابد: يك ـكنن دا ميـپي كار و سره با آن ـطرف جداگان هـس

  نظر.  كنندگان مورد طرف مسئول و استفاده  يك

 

  كميته سازمانهاي پشتيبان كميسيون ترِد وِي.  . 1
"Internal Control- Integrated Framework" The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 

  انجمن حسابداران خبره كانادا. -هيأت تدوين معيارهاي كنترل (داخلي)  . 2
"Guidance on Assessing Control- The Co Co Principles" Criteria of Control Board, the Canadian Institute of Chartered Accountants. 
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گيري موضوع توسط طرف مسـئول   ا، ارزيابي يا اندازهـبر ادع  بخش مبتني ات اطمينانـدر خدم . 291 - 15
اختيـار    شـكل يـك ادعـا توسـط طـرف مسـئول در        شـود و اطالعـات موضـوع بـه     انجام مـي 

  شود. نظر گذارده مي  كنندگان مورد استفاده

يا  ،اي شاغل در حرفه دار حرفهـحسابم، ـبخش با گزارشگري مستقي ات اطمينانـدر خدم . 291 - 16
از انجام ارزيابي   اي حاكي دهد يا تأييديه گيري موضوع را انجام مي اندازه شخصاً ارزيابي يا

طـرف مسـئول،     نظر قرار نگرفته است را از  كنندگان مورد اختيار استفاده  گيري كه در يا اندازه
 كننـدگان  اختيار استفاده  دربخش  طريق گزارش اطمينان  كند. اطالعات موضوع از مي  دريافت
  رد.ـگي مي  نظر قرار  مورد

  بر ادعا بخش مبتني خدمات اطمينان
بايـد از   مؤسسـه بخـش و   بر ادعـا، اعضـاي گـروه اطمينـان      بخش مبتني در خدمات اطمينان . 291 - 17

(طرف مسئول اطالعات موضوع، كـه ممكـن اسـت مسـئول     بخش  اطمينانخدمات  رصاحبكا
بخــش و  اي روابــط بــين اعضــاي گــروه اطمينــان موضــوع نيــز باشــد) مســتقل باشــند. پــاره

افـرادي از كاركنـان صـاحبكار كـه      ران اجرايـي و (ب) ـيا مدي رهـمدي هيأتاي ـاعض (الف)
بـه اسـتقالل،     گونه الزامات مربوط اثري عمده بر اطالعات موضوع اعمال كنند را اين توانند مي

 دليل وجود روابط با افرادي از كاركنان  كرده است. خطرهاي نقض استقاللي كه به  ممنوع
اعمـال كننـد نيـز بايـد      موضـوع اثري قابـل مالحظـه بـر    توانند  ميكه آيد  پديد مي صاحبكار

، بر اثر وجـود منـافع و روابـط    مؤسسهبر باور   ونه مخاطراتي كه بناسنجيده شود. اهميت هرگ
  آيد بايد ارزيابي گردد. مي  پديد 1اي شبكه مؤسسه

باشـد   مسئول موضـوع نيـز مـي    ،بخش، مسئول اطالعات موضوع در بيشتر خدمات اطمينان . 291 - 18
مواردي كه از  ال، درـد. براي مثـوع نباشـول موضـول ممكن است مسئـمسئطرف گاه،  اما

 به گزارش  بخش را نسبت شود خدمات اطمينان خواسته مياي شاغل در حرفه  حسابدار حرفه
 ،زيسـت   محـيط  زيست يك شركت درباره اقدامات پايدارانه آن، ارائه كند، مشاور  مشاور محيط

 باشد. مسئول اطالعات موضوع است و شركت، مسئول موضوع (اقدامات پايدارانه) مي
  

 

  اي ارائه كرده است. رهنمودهاي الزم را براي تشخيص مؤسسه شبكه 290-24 تا 290- 13بندهاي   .1
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را  موضوعكه طرف مسئول، مسئوليت اطالعات  بر ادعايي مبتني بخش اطميناندر خدمات  . 291 -19
بايـد   مؤسسـه بخـش و   عهده دارد اما مسـئول موضـوع نيسـت، اعضـاي گـروه اطمينـان       به

اين،  بر بخش) باشند. افزون (صاحبكار خدمات اطمينان موضوعمسئول اطالعات  از مستقل
گـروه   عضـو از وجـود منـافع و روابـط بـين يـك       مؤسسـه بـر بـاور    هرگونه خطري كه بنـا 

آيـد بايـد    اي و مسـئول موضـوع پديـد مـي     شـبكه  مؤسسـه ، يـك  مؤسسـه بخش،  اطمينان
  شود. ارزيابي

  بخش با گزارشگري مستقيم خدمات اطمينان
 مؤسسـه بخـش و   با گزارشگري مستقيم، اعضاي گروه اطمينانبخش  در خدمات اطمينان . 291 - 20

بخش (مسئول موضوع) باشند. هرگونه خطـري   بايد مستقل از صاحبكار خدمات اطمينان
آيـد نيـز بايـد     اي پديد مي شبكه مؤسسهود منافع و روابط ـاز وج هـمؤسساور ـبر ب  كه بنا
  شود.  ارزيابي

  عو توزيگزارشهاي حاوي محدوديت در استفاده 
محـدوديت در اسـتفاده و   حـاوي   ،بخـش   ويژه كه گزارش خدمات اطمينـان برخي شرايط   در . 291 - 21

بـه    ، الزامـات مربـوط  291- 22د ـد و بنـرر در اين بنـرط احراز شرايط مقـش  توزيع است و به
توانـد تعـديل شـود. اعمـال تعـديالت در الزامـات مقـرر         اسـتقالل مقـرر در ايـن بخـش مـي     

ــه 291  بخــش  در ــتفاده   ب ــه اس ــاز اســت ك ــ شــرطي مج ــورددكنن ــزارش  گان م  ،نظــر از گ
اسـتفاده از    بـا   و محـدوديتهاي گـزارش آگـاه باشـند و (ب)     موضوعهدف، اطالعات   زا  (الف)

نظـر    كنندگان مـورد  روشني موافقت كنند. استفاده  به استقالل، به  شده مربوط  الزامات تعديل
طرف آنـان    اقدام از  به اي مجاز طريق نماينده  مستقيم از  توانند با مشاركت مستقيم يا غير مي

 و محـدوديتهاي گـزارش   موضوعهدف، اطالعات   ماهيت و دامنه كار، ازدر تدوين نوع و 
بـه    بتوانـد مسـايل مربـوط    مؤسسـه شـود   كنند. چنين مشاركتي سـبب مـي    آگاهي پيدا

بـه ارزيـابي خطرهـاي نقـض اسـتقالل و تـدابير         شامل وضـعيتهاي مربـوط  را،   استقالل
اي بهتــر  گونــه  ســطحي پــذيرفتني، بــه  بــه رفــع يــا كــاهش آن  ســاز الزم بــراي ايمــن

گذارد و موافقت آنان را براي اسـتفاده از الزامـات     ميان  نظر در  كنندگان مورد استفاده  با
  كند.  تعديل شده استقالل جلب
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بخـش   به استقالل كه الزم است در ارائه خدمت اطمينان بايد درباره الزامات مربوط مؤسسه . 291 - 22
نامـه) مكاتبـه كنـد.     طريـق موافقـت   نظـر (مـثالً، از   كننـدگان مـورد   اسـتفاده  بكار گيرد با

باشند (بـراي مثـال،    كننده مي گروه استفاده يكنظر،  كنندگان مورد مواردي كه استفاده در
 ،نـام  طور مشخص و بـه  زمان تدوين شرايط قرارداد كار، به دهندگان سنديكايي) كه در  وام

ه با الزامات كاي  مايندهطريق ن كنندگان سرانجام از گونه استفاده قابل شناسايي نيستند، اين
نامـه   رسـاني موافقـت   شوند (براي مثـال، اطـالع   از آن آگاه مي استقالل موافقت كرده است

  كنندگان). همه استفاده  به توسط نماينده مزبور

كند  ز براي همان صاحبكار صادر ميـبخش ديگر ني يك گزارش اطمينان ،هـمؤسس هـچنانچ . 291 - 23
 291-27 تـا  291-25اي ـتوزيع نيسـت، مفـاد بندهـ    اوي محدوديت در استفاده وـه حـك

 آن خدمتبراي  291- 156 تا 291- 1اي ـرر در بندهـات مقـري در الزامـه تغييـگون هيچ
زارش حسـابرس نيـز بـراي    ـه، يك گـه مؤسسـانچـچن د.ـكن اد نميـبخش ايج انـاطمين

باشد چه نباشد، حاوي محدوديت در استفاده و توزيع  د، چهـكن ادر ميـصاحبكار ص انـهم
  كار حسابرسي بكار گرفته شود.  آن بايد در 290  بخش مفاد

در بنـدهاي   ،باشد كه تحت شرايط باال مجاز مي 291ات مقرر در بخش ـالت در الزامـتعدي . 291 -24
در كليـه مـوارد ديگـر،     291توصيف شده است. رعايت مفـاد بخـش    291-27تا  25-291

  الزامي است.

، مقررات منـدرج در بنـدهاي   291-22و  291-21ر بندهاي موارد احراز شرايط مقرر د در . 291 -25
مورد اعضاي گروه كار، اعضاي خانواده و بستگان نزديك آنـان   در 291-132 تا 104-291

اثـر وجـود منـافع و     اين، احتمال پديد آمدن خطر نقض استقالل بـر  بر كاربرد دارد. افزون
شرح زير  بخش به روه اطمينانبخش و ديگر اعضاي گ روابط بين صاحبكار خدمات اطمينان

  بايد تعيين و مشخص شود:
 را  آناني كه خدمات مشاوره درباره مسايل فني يا ويژه صنعت، معامالت و رويدادها  -الف

  و  كنند؛ ه ميـارائ
كنتـرل  كننـدگان   دهند، شامل بـازبيني  كار را انجام مي آناني كه كنترل كيفيت  -ب 

  كار. كيفيت آن



  اي شاغل در حرفه االجرا توسط حسابداران حرفه احكام الزم  - “  ب ”

 154

بر باور گروه كار از وجود منافع و روابـط بـين صـاحبكار خـدمت      بناهرگونه مخاطراتي كه 
اساس مقررات  بر شرطي نيز بايد آيد به پديد مي مؤسسهبخش و ساير شاغلين در  اطمينان

ارزيـابي شـود كـه آنـان بتواننـد مسـتقيماً        291 -132تـا   291 -104مندرج در بندهاي 
نظـر شـامل اشـخاص مسـئول      شاغلين مـورد بخش اثر بگذارند.  خدمت اطميناننتيجه  بر

ها و مزايا و همچنـين، كسـاني اسـت كـه بـر شـريك مسـئول خـدمت          الزحمه تعيين حق
  عاليه دارند. كار، نظارت مستقيم، مديريتي يا نظارت  لحاظ اجراي بخش از اطمينان

مسـتقيم، در بنگـاه    از مسـتقيم و غيـر   اهميتـي، اعـم   داراي منافع مالي با مؤسسهچنانچه  . 291 - 26
  تـا  291-21وجـود احـراز شـرايط بنـدهاي      بخش باشد، حتي با صاحبكار خدمت اطمينان

سـازي   نمـ اي يرحـدي اسـت كـه هـيچ تـدب      آمـده در  پديدخطر منافع شخصي ، 22-291
گونـه منـافع    نبايد ايـن  مؤسسهبنابراين، . سطحي پذيرفتني، كاهش دهد به را تواند آن نمي

شـرح   بايد ساير مفاد قابل اعمال اين بخـش بـه   مؤسسهاين،  بر مالي را داشته باشد. افزون
  را رعايت كند. 291-156 تا 291-112بندهاي 

اي  شـبكه  مؤسسـه از وجـود منـافع و روابـط     مؤسسـه بـر بـاور    هرگونه مخاطراتي كـه بنـا   . 291 - 27
  آيد نيز بايد ارزيابي شود. مي  پديد

  طرفهاي مسئول متعدد
بر ادعا و گزارشگري مستقيم، ممكن است   از مبتني  بخش، اعم برخي خدمات اطمينان  در . 291 - 28

در تعيين لزوم كاربرد الزامات اين بخش  مؤسسهباشد. چندين طرف مسئول وجود داشته 
منفعت يـا   تواند ناچيز و اندك بودن يا نبودن يك يك از طرفهاي مسئول مي  مورد هر  در

خصـوص    هب بخش و يك طرف مسئولِ از اعضاي گروه اطمينان  يا يكي مؤسسهرابطه بين 
قرار دهد و  توجه  مورد، موضوعديدگاه اطالعات   را در پديد آوردن خطر نقض استقالل از

  شود: نظر گرفته مي  بسنجد. در اين امر، عواملي چون موارد زير در
 عهده طـرف    (يا خود موضوع) كه مسئوليت آن به موضوعاطالعات  اهميت نميزا

 و  خصوص است؛  به مسئولِ

  شود. بخشي كه ارائه مي عمومي مرتبط با خدمت اطمينان منافعميزان 

اثـر وجـود    آمـده بـر   كه خطـر نقـض اسـتقالل پديـد    اين نتيجه برسد  به مؤسسهچنانچه 
ز و اندك است، بكارگيري ـخصوص، ناچي  به ولِـا رابطه با يك طرف مسئـت يـمنفع  يك

  دارد.ـخصوص لزومي ن به ولِـمورد آن طرف مسئ اين بخش در ادـهمه مف
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  سازي مستند 
گيـري وي دربـاره    اي را بـراي نتيجـه   هاي حسابدار حرفه قضاوتشواهدي از  سازي، مستند . 291 - 29

كننـده   خود، عامل تعيـين  خودي كند. نبود مستندات، به رعايت الزامات استقالل فراهم مي
  باشد. قرار داده يا مستقل است يا خير نمي توجه  مورداي را  ، مسأله ويژهمؤسسهكه   اين

گيريهاي خود را درباره رعايـت الزامـات اسـتقالل و محتـواي      اي بايد نتيجه حسابدار حرفه
  رو:  اين گيريهايش، مستند كند. از هرگونه بحث پشتيبان نتيجه

سـطحي   سـاز بـراي رفـع يـا كـاهش مخـاطرات بـه        تدابير ايمـن  به موارد نياز در  -الف
ساز موجود  مخاطرات و تدابير ايمناي بايد نوع و ماهيت  پذيرفتني، حسابدار حرفه

  و  ؛كندسطحي پذيرفتني را مستند  يا مورد استفاده براي كاهش آنها به
مسـتلزم   ،خطـر   مـورد يـك    سـاز در  مواردي كـه تعيـين لـزوم تـدابير ايمـن       در  -ب 

دليل   رسد كه به اين نتيجه مي  به اي تحليل زياد است و حسابدار حرفه  و  تجزيه
اي بايد  حسابدار حرفه ،ساز نيازي نيست تدابير ايمن  به ،پذيرفتني بودن آن خطر

  .گيري خود را مستند كند نوع و ماهيت خطر و منطق نتيجه

  دوره قرارداد
هـم    كـار و   طـول اجـراي    هـم در  ،بخـش  به صاحبكار خـدمات اطمينـان    استقالل نسبت . 291 - 30

شـود كـه گـروه     كار از زماني آغاز مي  ، الزم است. دوره هرموضوعاطالعات طول دوره   در
كنـد.   مـي كار بخصوص   بخش موضوع آن خدمت اطميناناجراي   به ، شروعبخش اطمينان
شـود.   صـادر مـي  بخـش   خـدمت اطمينـان  پذيرد كه گزارش  كار زماني پايان مي  دوره هر

از   شونده، زمان پايان كـار، زمـان اعـالم خاتمـه قـرارداد توسـط يكـي         مورد كار تكرار  در
  كه ديرتر است، خواهد بود. كدام  فين يا زمان تهيه و ارائه گزارش نهايي، هرطر

حبكار خـدمت  اعنـوان صـ    از آن بـه   يـا پـس   موضـوع اطالعات طول دوره   چنانچه بنگاهي در . 291 - 31
بايـد   مؤسسـه  ،موضوع نظر دهداطالعات آن پذيرفته شود و مؤسسه بايد درباره بخش   اطمينان

  از موارد زير را مشخص كند:  احتمال خطر نقض استقالل ناشي
 ،آن  از  يا پـس  موضوعاطالعات طول دوره   وجود رابطه مالي يا تجاري با صاحبكار در  -الف

  يا  ؛بخش خدمت اطمينان  از پذيرش پيش  اما
  ارائه شده است.بخش  خدمت اطميناناز اين به صاحبكار  اي كه پيش خدمات حرفه  -ب 
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 ،از آن  يـا پـس   موضوعاطالعات طول دوره   بخش در نانياطماز خدمات   چنانچه خدمتي غير . 291 - 32
بـه صـاحبكار   بخش  اطمينانتوسط گروه بخش  خدمت اطميناناجراي از شروع   پيش  اما

 ،بخـش  خدمت اطمينانطول دوره   ارائه شده است و ارائه آن خدمت در بخش خدمات اطمينان
از ارائــه آن خــدمت را  بايــد هرگونـه خطــر نقـض اســتقالل ناشـي    مؤسسـه مجـاز نباشــد،  

صورتي   تنها دربخش  خدمت اطمينانسطح پذيرفتني نباشد،   كند. اگر خطري در  ارزيابي
سـاز الزم بـراي رفـع هرگونـه خطـر يـا كـاهش آن         ر ايمـن ـشود كه تدابي  د پذيرفتهـباي
شـرح    سـاز بـه   گونه تدابير ايمـن  هايي از اين شود. نمونه  گرفته  بكار ،پذيرفتني  يسطح  به
  است:  زير

 ؛بخش اطميناناند در گروه  كاركناني كه آن خدمت را ارائه كرده نگماردن 

 و بخـش   خدمت اطمينـان  بازبينياي ديگر براي  درخواست از يك حسابدار حرفه
 يا  حسب مورد؛  خدمت، بر  آن

 ديگـر بـراي ارزيـابي نتـايج آن خـدمت يـا اسـتفاده از         مؤسسـه   بكار گرفتن يك
ميزاني كه بتوانـد مسـئوليت     به ديگر براي اجراي دوباره آن خدمت مؤسسه يك

 آن خدمت را بپذيرد.

 

بخـش هنـوز تكميـل نشـده اسـت و       از خدمات اطمينـان  خدمت غيرحال، چنانچه  هر در
بـه خـدمات    اي مربـوط  از شـروع خـدمات حرفـه    تكميل يا فسـخ قـرارداد مربـوط پـيش    

بخش را بايد بپـذيرد   صورتي خدمت اطمينان تنها در مؤسسهبخش ممكن نباشد،  اطمينان
  :شودر برآورده ياز شرايط ز  كه يكي

  

 يا  زماني كوتاهي تكميل خواهد شد؛  بخش در فاصله از خدمت اطمينان  غير خدمت 

 كننـده   كـار بـه ارائـه     آن ،زمـاني كوتـاهي    ترتيبي اتخاذ كرده است كه در فاصله صاحبكار
 ديگري واگذار شود.

اين، موضوع بايد   بر  طول دوره كار بكار گرفته شود. افزون  الزم بايد دراز ـس ر ايمنـتدابي
  ميان گذارده شود. راهبران بنگاه صاحبكار در با
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  تخطي از مفاد اين بخش

شود، مؤسسه بايد منـافع يـا    هنگامي كه يك مورد تخطي از مفاد اين بخش شناسايي مي . 291 - 33
تعليق درآورد يا برطرف نمايد كه سبب آن تخطي شـده اسـت و     به روابطي را قطع كند،

صـدور گـزارش   آن در بيني مؤسسـه و توانـايي    بايد اهميت آن تخطي و اثر آن را بر واقع
 كنـد   بخش، ارزيابي كند. مؤسسه بايد وجود داشتن يا نداشتن اقـداماتي را مشـخص    اطمينان

د شـود. مؤسسـه در   رخوربخش ب رضايت اي گونه پيامدهاي آن تخطي به  انجام آن، با  كه با
اي اسـتفاده كنـد و ايـن موضـوع را      حرفه  گيري براي اين تشخيص بايد از قضاوت تصميم

نظـر گـرفتن اهميـت تخطـي،       شخص ثالث منطقي و آگاه با در  نظر بگيرد كه آيا يك  در
اي،  حرفـه   دسـترس حسـابدار    نظر و همه حقايق و شرايط خاص موجـود و در   اقدام مورد

شود كه مؤسسـه   دار مي بيني مؤسسه چنان خدشه رسد كه واقع نتيجه مي  اين  ماالً بهاحت
 بخش صادر كند.  تواند گزارش اطمينان نمي

اي  گونـه  توانـد اقـدامي انجـام دهـد كـه بـه       نتيجه برسد كه نمـي   اين  چنانچه مؤسسه به . 291 - 34
طـرف    به درنگ موضوع را بخش با پيامدهاي تخطي برخورد شود، مؤسسه بايد بي رضايت

مورد، راهبران بنگاه اطالع دهد و اقدامات الزم بـراي فسـخ قـرارداد      قراردادش يا، حسب
بخش   به فسخ قرارداد اطمينان  طبق الزامات قانوني يا مقرراتي مربوط  بخش را بر  اطمينان

 عمل آورد.  به

اي  گونـه  توانـد اقـدامي انجـام دهـد كـه بـه       نتيجه برسد كـه مـي    اين  چنانچه مؤسسه به . 291 - 35
و اقـدام   بخش با پيامـدهاي تخطـي برخـورد شـود، مؤسسـه بايـد مـورد تخطـي         رضايت
مــورد، راهبــران بنگــاه   نظــر را بــا طــرف قــراردادش يــا، حســب  شــده يــا مــورد  انجــام

نوع تخطي،  شرايط قرارداد و  به رساني را با نگرش  گذارد. مؤسسه بايد اين اطالع  ميان  در
 د.ـام دهـموقع انج  به

مورد، موافق اين نباشند كه اقـدام    قرارداد مؤسسه يا راهبران بنگاه، حسبچنانچه طرف  . 291 - 36
بخش با پيامدهاي تخطي برخورد كند، مؤسسه بايـد   اي رضايت گونه تواند به نظر مي  مورد

بخش را طبق الزامات قانوني يا مقرراتي   اقدامات الزم براي فسخ قرارداد خدمات اطمينان
 عمل آورد.  بخش به  اطمينانبه فسخ قرارداد خدمات   مربوط
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و همه موضـوعات مطـرح    عمدهگيريهاي  شده، تصميم  ، اقدامات انجامموسسه بايد تخطي . 291 - 37
مـواردي كـه     د. درـشده با طرف قرارداد مؤسسه يـا راهبـران بنگـاه را مستندسـازي كنـ     

گيـري   دهـد، موضـوعاتي چـون نتيجـه     بخش را ادامه مـي   خدمات اطمينان  مؤسسه، ارائه
، مخـدوش نشـده اسـت و    مؤسسـه  اي حرفـه   استفاده از قضاوت  بيني با ينكه واقعباره ا  در

بخش با پيامدهاي تخطي برخـورد   اي رضايت گونه شده، به  منطق اينكه چرا اقدامات انجام
بخـش را صـادر كنـد نيـز بايـد        تواند گزارش خدمات اطمينان كرده است كه مؤسسه مي

   مستند شود.
 

  
  
  

  عمداً نانوشته مانده است  291 - 99تا    291 -38  بندهاي
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 استقاللبه كاربرد رويكرد نظري 
  

آورد يـا   هايي از روابط و وضعيتهاي خاصـي كـه خطـر نقـض اسـتقالل را پديـد مـي        نمونه . 291 - 100
شـود. در ايـن بنـدها،     آورده مـي  291-156 تـا  291-104تواند پديد آورد در بندهاي  مي

 اسـت   شده  بيانساز مناسبي  مورد خاص و تدابير ايمن  خطرهاي بالقوه نقض استقالل در هر
و همچنـين،   سطحي پذيرفتني، كاهش دهـد  به اـد يـع كنـد آن خطرها را رفـتوان ه ميـك

سطحي پـذيرفتني،   به تواند آن خطرها را سازي نمي وضعيتهاي خاصي كه هيچ تدبير ايمن
كنند كه  ها جامع نيستند و همه روابط و وضعيتهايي را توصيف نمي . اين نمونهكاهش دهد

خـدمات  و اعضـاي گـروه    مؤسسـه توانند بشوند.  شوند يا مي سبب خطر نقض استقالل مي
را بـا روابـط و وضـعيتهاي مـورد     اما متفاوت بايد روابط و وضعيتهاي مشابه بخش  اطمينان

ساز، ازجمله تدابير  رباره ضرورت استفاده از تدابير ايمنمورد، د مثال مقايسه كنند و در هر
، براي رفع خطر نقض استقالل يا كـاهش آن  200 -14تا  200 -11بيان شده در بندهاي 

  گيري كنند. تصميم ،سطحي پذيرفتني به

بــه خــدمات   را نســبت نظــري  چــارچوبشــده در بــاال، چگــونگي كــاربرد   بنــدهاي يــاد . 291 - 101
مـورد مطالعـه    291- 28توجـه بـه بنـد      اين بندها بايد با دهد و بخش نشان مي اطمينان

بخـش،   بيانگر آن است كه در بيشـتر مـوارد خـدمات اطمينـان     291- 28 دگيرد. بن  قرار
 ،باشـد. امـا   بخش مـي  طرف مسئول وجود دارد كه همان صاحبكار خدمات اطمينان  يك
گونه موارد،  ينا  بخش، دو يا چند طرف مسئول وجود دارد. در برخي خدمات اطمينان  در

از وجود منافع و روابط بـين عضـوي از گـروه خـدمات      مؤسسهبر باور   مخاطراتي كه بنا
آيد بايـد   اي و طرف مسئول موضوع پديد مي شبكه مؤسسه، يك مؤسسهبخش،  اطمينان

حـاوي محـدوديت در     كـه  يبخشـ  مورد گزارشـهاي خـدمات اطمينـان     ارزيابي شود. در
 291- 27تـا   291- 21توجـه بـه بنـدهاي      بندهاي مزبور بايد بـا استفاده و توزيع است، 

  مطالعه شود.

مورد  به استقالل مقرر در اين بخش در رهنمودهاي بيشتر درباره بكارگيري الزامات مربوط . 291 - 102
  .شود ميارائه  2005  -01در تفسير شماره  ،بخش ت اطميناناخدم

   تـا  291-104 در بنـدهاي  ،ياهميت منافع مالي، وام يا تضمينها، يا اهميت روابـط تجـار   . 291 - 103
فـرد،   گونه منافع درباره يك ديدگاه تعيين ميزان اهميت اين شود. از مطرح مي 291 -119

  گيرد. رقرا توجه  موردتواند  وي مي اعضاي خانوادهآن فرد و (ثروت) مجموع ارزش ويژه 
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  منافع مالي
 را  شخصـي   منافعخطر تواند  بخش مي منفعت مالي در بنگاه صاحبكار خدمت اطمينان داشتن . 291 - 104

  موارد زير بستگي دارد:  به خطر و اهميت هرآورد. وجود   پديد
  نقش دارنده منفعت مالي؛  -الف
  و  بودن منفعت مالي؛ ميرمستقيغمستقيم يا   -ب 
  اهميت منفعت مالي.  -پ 

گـذاري،   طريـق صـندوق مشـترك سـرمايه      تواند با واسطه (براي مثال، از منافع مالي مي . 291 - 105
 بـودن   ميرمسـتق يغباشد. تشخيص مستقيم يـا  يا نهادهاي متولي) امالك و مستغالت مشاع 

 ،گذاري سرمايهزار ـده منفعت مالي، بر ابـاين بستگي دارد كه دارن به ه منافع ماليـگون اين
 گذاري آن اثر گذارد. هنگامي كـه كنتـرل يـا    كنترل داشته باشد يا بتواند بر تصميمات سرمايه

 شود. منافع مالي، مستقيم محسوب مي ،گذاري وجود دارد اثرگذاري بر تصميمات سرمايهتوان 
گـذاري نـدارد    كنتـرل بـر ابـزار سـرمايه     ،ده منفعت ماليـه دارنـر، چنانچـوي ديگـس  از
 ميمسـتق   ريـ غمنـافع مـالي،    ،ر بگذاردـگذاري آن اث هـات سرمايـد بر تصميمـتوان نمي  يا

  شود. محسوب مي

، يـا  وي  از اعضـاي خـانواده    بخـش، يكـي   از اعضاي گروه خدمت اطمينـان   يكيچنانچه  . 291 - 106
بخش منافع مـالي مسـتقيم يـا منـافع مـالي       در بنگاه صاحبكار خدمت اطمينان مؤسسه

كـه   بود  خواهد يا اندازه به ايجاد شده،خطر منافع شخصي اهميت داشته باشد،   با ميرمستقيغ
رو،   اين  . ازسطحي پذيرفتني، كاهش دهد  به را  آنتواند  ساز نمي از تدابير ايمن  يك   هيچ
اهميـت   بـا  ميرمستقيغاز نامبردگان زير نبايد منافع مالي مستقيم يا منافع مالي  يك هيچ

از اعضـاي    بخـش، يكـي   گـروه خـدمت اطمينـان     عضـو صاحبكار داشته باشـند:   در بنگاه
  .هـمؤسس  ، ياوي  خانواده

دانـد   بخش خويشـاوند نزديكـي دارد كـه مـي     اطمينانهنگامي كه عضوي از گروه خدمات  . 291 - 107
اهميتي در بنگاه صـاحبكار خـدمات    با ميرمستقيغمنافع مالي مستقيم يا منافع مالي  وي

عـواملي چـون    به خطر اهميتآيد.  بخش دارد، خطر بروز منافع شخصي پديد مي اطمينان
  زير بستگي دارد: موارد

 و  گروه؛  عضورابطه بين آن خويشاوند و  نوع و ماهيت 

 .ميزان اهميت منافع مالي مزبور براي آن خويشاوند 
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سـطحي    ساز الزم براي رفع آن خطر يا كاهش آن بـه  خطر بايد ارزيابي و تدابير ايمن اهميت
  تدابير ايمن ساز شامل موارد زير است:گونه  اينهايي از  شود. نمونه گرفتهبكار  ،پذيرفتني

  آن  باقيمانـده ميزاني كه   به ميرمستقيغانتقال همه منافع مالي مزبور يا انتقال منافع مالي، 
 اهميت نباشد توسط آن خويشاوند به ديگران در اولين فرصت ممكن؛  ديگر با

 يا  اي براي بازبيني كار انجام شده توسط آن عضو؛ استفاده از يك حسابدار حرفه 

  بخش. اطميناناز گروه خدمات   عضوخروج آن 

 مؤسسه، يا وي از اعضاي خانواده بخش، يكي از اعضاي گروه خدمات اطمينان يكيچنانچه  . 291 - 108
در بنگـاهي باشـد كـه بـر     بـااهميتي   ميرمستقيغداراي منافع مالي مستقيم يا منافع مالي 

لحاظ آن بنگاه، بنگاه صـاحبكار از   بخش، كنترل دارد و از بنگاه صاحبكار خدمات اطمينان
زيـاد خواهـد بـود كـه      يا انـدازه  به ايجاد شدهخطر منافع شخصي اهميت برخوردار است، 

رو،  ايـن  . ازسطحي پذيرفتني، كاهش دهـد  به را تواند آن ساز نمي يك از تدابير ايمن هيچ
خـدمات  گـروه   عضـو گونه منـافع مـالي را دارا باشـد:     يك از نامبردگان زير نبايد اين هيچ

  .مؤسسهو  ي،و اعضاي خانوادهاز   يكي بخش،  اطمينان

از اعضاي خانواده آن  بخش، يا يكي يا عضوي از گروه خدمات اطمينان مؤسسههنگامي كه  . 291 - 109
اهميتـي در   بـا  ميرمسـتق يغداراي منافع مالي مستقيم يا منافع مـالي   ،امين عنوان به عضو

آيـد.   توانـد پديـد   مـي خطـر منـافع شخصـي    بخش باشد،  بنگاه صاحبكار خدمات اطمينان
  شرايط زير نگهداري شود: در گونه منافع نبايد جز اين

ازجملـه ذينفعـان نهـاد متـولي      ،مؤسسـه نـه   خـانواده وي و  عضونه امين، نه يك   -الف
  نباشند؛

 متـولي،   ديد نهـاد   بخش از منافع مالي نهاد متولي در بنگاه صاحبكار خدمات اطمينان  -ب 
  اهميت نباشد؛ با

بخـش را   نهاد متولي، توانايي اعمال نفوذ مؤثر بر بنگاه صاحبكار خدمات اطمينـان   -پ 
  و  نداشته باشد؛

گيريهاي  تصميم برتوانايي اعمال نفوذ مؤثر  مؤسسهيا  وي خانواده عضوامين، يك   -ت 
بخـش را   به منافع مالي بنگـاه صـاحبكار خـدمات اطمينـان     گذاري مربوط سرمايه

  نداشته باشند.
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از  ناشـي خطر منافع شخصي بايد احتمال پديد آمدن بخش   خدمات اطميناناعضاي گروه  . 291 - 110
بخـش را   منافع مالي ديگر اشخاص، چون موارد زير، در بنگاه صـاحبكار خـدمات اطمينـان   

  مشخص كنند:
  و  از نامبردگان باال، يا اعضاي خانواده آنان؛  ، غيرمؤسسهاي  شركا و كاركنان حرفه  -الف
  بخش. با اعضاي گروه خدمات اطمينان شخصياشخاص با روابط    -ب 

نكـاتي ماننـد عوامـل زيـر      بـه  مورد چنين اشخاصـي  درخطر منافع شخصي احتمال بروز 
  بستگي دارد:

  و  ؛مؤسسهساختار سازماني، عملياتي و گزارشگري 

  بخش. گروه خدمات اطمينان  عضونوع و ماهيت روابط بين اين اشخاص و 

ساز مقتضي براي رفع خطـر يـا كـاهش آن     بايد ارزيابي و تدابير ايمن هرگونه خطر اهميت
ساز، شامل مـوارد   گونه تدابير ايمن هايي از اين سطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود. نمونه به

  زير است:
 از عضويت گروه   بخش كه داراي روابط شخصي است گروه خدمات اطمينان  عضو خروج

 بخش؛ خدمات اطمينان

 گيريهـاي عمـده    تصميم دربخش  ات اطمينانـروه خدمـگ وـعضآن  دادنـدخالت ن
 يا  بخش؛ خدمات اطمينان  كار  به  مربوط

  كارهـاي انجـام شـده توسـط     بـازبيني  بـراي  ديگـر  اي  يك حسـابدار حرفـه   ازاستفاده
 بخش. گروه خدمات اطمينان  عضو آن

از اعضـاي خـانواده     بخـش، يـا يكـي    ، عضوي از گـروه خـدمات اطمينـان   مؤسسهچنانچه  . 291 - 111
هـا، منفعـت مـالي مسـتقيم يـا       نتيجه ادغام بنگاه  طريق ارث، هديه يا در  شخص از  اين

 كنـد  بخـش تحصـيل   اهميتي در بنگاه صاحبكار خدمات اطمينان  با ميمستق  ريغمنفعت مالي 
ر زير بايد ـد، تدابيـاشـز نبـن بخش جايـررات ايـر مقـن منفعتي از منظـچني نـداشت  و

  شود:  گرفته  بكار
اي  انتقال فوري منافع مالي يا بخش عمده ،منافع باشد كننده ليتحص ،مؤسسهاگر   -الف

مقـداري نـاچيز    بـه  ،اي كـه منـافع باقيمانـده    گونـه  بـه  ميرمستقيغاز منافع مالي 
  يا يابد؛ كاهش
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 كننـده  ليتحصـ خـانواده وي،    عضوبخش، يا  اگر عضوي از گروه خدمات اطمينان  -ب 
اي از منـافع مـالي    ع مالي يا بخش عمدهـوري منافـال فـانتق ،دـمنافع مالي باش

 د،ـز كاهش يابـداري ناچيـمق هـب ،دهـع باقيمانـه منافـاي ك هـگون هـب ميمستق ريغ
  .كننده منافع توسط شخص دريافت

  وامها و تضامين

، اعضـاي خـانواده وي  از   بخـش، يـا يكـي    از اعضاي گروه خدمات اطمينان  يكي  به اعطاي وام . 291 - 112
اي اعتباري كـه صـاحبكار خـدمات     مؤسسهيا تضمين وام آنان توسط بانك يا  مؤسسه  يا

تواند خطر نقض استقالل را پديد آورد. چنانچـه وام يـا تضـمين     بخش است مي اطمينان
اعتباري، اعطا يا تضمين نشـده باشـد،    مؤسسهبانك يا  معمولمزبور با شرايط و الزامات 

تواند آن خطر را  سازي نمي تدبير ايمن  حدي خواهد بود كه هيچ  درشخصي خطر منافع 
بخـش،   گـروه خـدمات اطمينـان     عضـو   . بنـابراين، نـه  سطحي پذيرفتني، كاهش دهد  به
  نبايد چنين وام يا تضميني را بپذيرد. مؤسسهنه   خانواده وي و  عضو  نه

اي اعتبـاري كـه صـاحبكار خـدمات      مؤسسهتوسط بانك يا  مؤسسهاعطايي به  چنانچه وام . 291 - 113
لحاظ صاحبكار  پرداخت شده و مبلغ آن از معمولبخش است با شرايط و الزامات  اطمينان

كننده از اهميت برخـوردار باشـد، اتخـاذ تـدابير      دريافت مؤسسهبخش يا  خدمات اطمينان
اي از  . نمونـه سطحي پـذيرفتني، كـاهش دهـد    به راخطر منافع شخصي تواند  ساز مي ايمن
اي  كــار انجــام شــده توســط يــك حســابدار حرفــه بــازبينيســاز،  گونــه تــدابير ايمــن ايــن
بخـش درگيـر باشـد     خـدمات اطمينـان   كـار  اين ه درـن اي است كه كهـشب هـمؤسس وـعض
  باشد. كننده وام دريافت نه و

 يـا تضـمين  خـانواده وي   عضـو بخـش يـا    عضوي از گروه خـدمات اطمينـان  به وام  ياعطا . 291 - 114
بخـش اسـت    اي اعتباري كـه صـاحبكار خـدمات اطمينـان     مؤسسهتوسط بانك يا آنان  وام
ـ ـا تضميـ ـه وام يـ ـود كـ ـش شرطي موجب نقض استقالل نمي  به ور بـا شـرايط و   ـن مزب

گونه وامها شـامل وام مسـكن،    هايي از اين د. نمونهـده باشـت شـپرداخ ولـمعمات ـالزام
  است. كارت اعتباري رو ووام خريد خودبرداشت بانكي،   اضافه

 عضـو  آنبخـش يـا عضـوي از خـانواده      ، عضوي از گروه خدمات اطمينـان مؤسسهچنانچه  . 291 - 115
اعتبـاري نيسـت وام گرفتـه يـا      مؤسسـه كه بانـك يـا   بخش  خدمات اطمينان صاحبكار از

حـدي اسـت كـه     درخطر منافع شخصـي  صاحبكار تضمين شده باشد، آن وي توسط  وام
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كه وام يا  آن ، مگرسطحي پذيرفتني، كاهش دهد به را تواند آن نميسازي  هيچ تدبير ايمن
 خانواده  عضوبخش و  خدمات اطمينان گروه  عضويا  هـمؤسسلحاظ   ور هم ازـتضمين مزب

  اهميت باشد. لحاظ صاحبكار، ناچيز و بي هم از وعضو  آن
 عضـو  آنبخـش يـا عضـوي از خـانواده      يا عضوي از گروه خدمات اطمينـان  مؤسسهچنانچه  . 291 - 116

وام داده يـا وام آن صـاحبكار را تضـمين كـرده باشـد،      بخـش    خدمات اطمينان صاحبكار به
 هـبرا  د آنـتوان سازي نمي نـر ايمـدبيـه هيچ تـت كـدي اسـح دري ـع شخصـمناف رـخط

يـا   مؤسسهلحاظ   كه وام يا تضمين مزبور هم از  ، مگر آنپذيرفتني، كاهش دهد  سطحي
لحاظ صاحبكار،   هم از  و وـآن عضواده ـخان  وـعض و بخش اطمينانات ـروه خدمـگ  وـعض
  اهميت باشد. بي  و  زـناچي

 عضـو  آنخـانواده    عضـو بخـش يـا    يا عضوي از گروه خدمات اطمينان مؤسسهگذاري  سپرده . 291 - 117
گـذاري آنـان نـزد كـارگزاري اوراق بهـاداري كـه        اعتباري يا سـپرده  مؤسسهيك بانك يا   در

شـود كـه    شـرطي موجـب نقـض اسـتقالل نمـي      بخش است به اطمينانصاحبكار خدمات 
  عادي تجاري صورت گرفته باشد.  روال در

  روابط تجاري با صاحبكار

بخـش يـا عضـوي از     ، يا عضوي از گروه خدمات اطمينانمؤسسهرابطه نزديك تجاري بين  . 291 - 118
تجاري يا مديريت آن از داشتن روابط بخش  خدمات اطمينانو صاحبكار عضو  آنخانواده 

يـا خطـر تهديـد را    خطر منـافع شخصـي   تواند  مي شود و يا منافع مالي مشترك ناشي مي
  شرح زير است:  ه روابط بهـگون هايي از اين آورد. نمونه  پديد
       ،داشتن منافع مالي در يك مشاركت خاص با صـاحبكار يـا صـاحب سـرمايه عمـده

كـه امـور مـديريت ارشـد     شخص ديگري  مديره يا مديران اجرايي يا هر هيأت عضو
 .استدار  بنگاه صاحبكار را عهده

 با  مؤسسهمورد تركيب يك يا چند خدمت يا محصول  توافق و برقراري ترتيباتي در
 خـدمات و محصـوالت  آن يك يا چند خدمت يا محصول بنگاه صاحبكار و بازاريابي 

 طور مشترك. به

   ا خـدمات صـاحبكار توسـط    برقراري ترتيباتي براي توزيع يا بازاريابي محصـوالت يـ
 توسط صاحبكار. مؤسسهيا توزيع يا بازاريابي محصوالت يا خدمات  مؤسسه
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را   توانـد آن  سـازي نمـي   حدي است كـه هـيچ تـدبير ايمـن      گونه روابط در از اين  خطر ناشي
اهميـت و روابـط تجـاري،     كه منافع ماليِ آن، بي  آن  ، مگرسطحي پذيرفتني، كاهش دهد  به
لحاظ بنگـاه صـاحبكار يـا مـديريت آن، نـاچيز و انـدك باشـد.          هم از  و مؤسسهلحاظ   از  هم
اهميـت    صـورت وجـود بايـد تـا ميـزان كـم        رو، چنين روابطي نبايد برقرار شود يا در  اين  از

اهميـت و رابطـه تجـاري،     كـه منـافع مـالي آن، بـي      آن  كاهش يابـد يـا قطـع گـردد، مگـر     
  اندك باشد.  و ناچيز
بخش و بنگاه صـاحبكار   انـات اطمينـروه خدمـوي از گـن عضـاري بيـه تجـه رابطـچنانچ
لحـاظ آن عضـو،    اهميت و رابطه تجاري از مواردي كه منافع مالي، بي جز در د،ـباش برقرار
  خارج شود.بخش   خدمات اطمينانبايد از گروه   عضواندك باشد، آن  و ناچيز
بخـش و   ات اطمينـان ـگروه خدم  عضوواده ـوي از خانـن عضـاري بيـه تجـه رابطـچنانچ

 بخش يا مديريت آن برقرار باشد، اهميت و ميـزان هرگونـه   ات اطمينانـبنگاه صاحبكار خدم
 سطحي پـذيرفتني،  به ع يا كاهش آنـراي رفـساز الزم ب ر ايمنـد ارزيابي و تدابيـخطر باي

  .شود  گرفته  بكار

عضـوي از   ، يـا مؤسسـه بخش توسط  خريد كاالها و خدمات يك صاحبكار خدمات اطمينان . 291 - 119
شرطي خطر نقض استقالل را  بهعضو  آنبخش يا عضوي از خانواده  گروه خدمات اطمينان

طـور واقعـي و بـدون شـبهه صـورت       آورد كه معامله، در روال عادي تجاري و به نمي پديد
خطر منافع شخصي تواند  معامله يا هنگفتي مبلغ آن مي ماهيتگرفته باشد. اما گاه، نوع و 

سـاز   خطـر بايـد ارزيـابي و تـدابير ايمـن      هرگونـه گونه موارد، اهميت  را پديد آورد. در اين
هـايي از   نمونـه  .سـطحي پـذيرفتني، بكـار گرفتـه شـود      به براي رفع يا كاهش آن مقتضي

  شرح زير است: ساز به گونه تدابير ايمن اين
  يا  اي هنگفت تلقي نشود؛ معامله ،ميزاني كه ديگر به آنكاهش مبلغ فسخ معامله يا 

  بخش  خدمات اطمينانخارج كردن آن شخص از گروه. 

  روابط خويشاوندي و شخصي

از  يكي اـبخش ب ات اطمينانـوي از گروه خدمـن عضـود روابط خانوادگي و شخصي بيـوج . 291 - 120
صـاحبكار   )حسـب نقـش آنـان    بر(ان ـاز كاركن برخيا ـران يـ، مديرهـمدي أتـهياي ـاعض

 تواند خطرهاي منافع شخصي، قرابـت يـا تهديـد را پديـد آورد.     بخش مي خدمات اطمينان
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عوامل متعددي، چون نقش و مسئوليت فـرد    هـب مخاطراته ـگون نـايت ـاهمي  و  ودـوج
اشخاص در بنگاه صـاحبكار و   سايرخانواده و   عضوبخش، نقش  گروه خدمات اطمينان  در

  ميزان نزديكي روابط، بستگي دارد.

  بخش: از اعضاي گروه خدمات اطمينان  مواردي كه عضوي از خانواده يكي در . 291 - 121
  يا  بخش است؛ يا مدير اجرايي صاحبكار خدمات اطمينان مديره  هيأت  عضو  - الف
 ،موضـوع تواند بر اطالعـات   ه ميـال دارد كـاشتغ سمتيه ـدر بنگاه صاحبكار ب  -ب 

  اي داشته باشد؛ قابل مالحظه  نفوذ

 اسـت،   باال شاغل بوده“ ب”  چون بند سمتيدر ، موضوعطول دوره رسيدگي يا اطالعات   يا در
بخـش   خطر نقض استقالل تنهـا بـا خـارج كـردن آن شـخص از گـروه خـدمات اطمينـان        

حدي اسـت    نزديكي روابط دره موارد، ـگون اين  . دردـياب ميكاهش  ،سطحي پذيرفتني به
. سـطحي پـذيرفتني، كـاهش دهـد      بـه  د آن خطر راـتوان ساز ديگري نمي هيچ تدبير ايمن  كه
 بخش باشد. گروه خدمات اطمينان  عضوگونه روابط نبايد  شخصي با داشتن اينهيچ رو،   اين  از

بخـش، در بنگـاه    از اعضاي گـروه خـدمات اطمينـان    در مواردي كه عضوي از خانواده يكي . 291 - 122
اشتغال داشته باشـد كـه توانـايي تأثيرگـذاري      سمتيبه بخش  خدمات اطمينانصاحبكار 

دارد، خطـر نقـض اسـتقالل ممكـن اسـت پديـد آيـد. اهميـت          موضـوع قابل مالحظه بـر  
  زير بستگي دارد: عواملي چون موارد بهخطري  چنين

 متيو بنگاه صاحبكار دارد؛خانواده در   عضوكه  س 

 بخش. اي در گروه خدمات اطمينان نقش حسابدار حرفه 

سـطحي   بهساز مقتضي براي رفع يا كاهش آن  خطر بايد ارزيابي و تدابير ايمن ايناهميت 
  شرح زير است: بهساز  ايمنگونه تدابير  هايي از اين . نمونهپذيرفتني، بكار گرفته شود

  يا  ؛بخش  خدمات اطمينانمربوط از گروه   عضوخارج كردن 

    اي كـه   گونـه  بـه  بخـش   خـدمات اطمينـان  تغيير ساختار وظايف اعضـاي گـروه
خـانواده   عضـو اي مربوط، به موضوعاتي نپردازد كه در مسئوليت  حسابدار حرفه

 دارد.  رارـوي ق
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از  داراي يكي بخش ات اطمينانـروه خدمـگ وـعضاز بستگان نزديك  ه يكيـمواردي ك در . 291 - 123
  آيد: هاي زير باشد، خطر نقض استقالل پديد مي سمت
  يا  بخش؛ يا مدير اجرايي صاحبكار خدمات اطمينان مديره هيأت  عضو  -الف
 موضوعتواند بر اطالعات  كه ميبخش   خدمات اطميناندر بنگاه صاحبكار سمتي   -ب 

  .اي داشته باشد بخش نفوذ قابل مالحظه در خدمت اطمينان

  زير بستگي دارد: مواردعواملي چون  اين خطرها بهاهميت 
  و وابسته نزديك؛ بخش  خدمات اطمينانگروه   عضونوع و ماهيت رابطه بين 

 متيو  كه وابسته نزديك در بنگاه صاحبكار دارد؛ س 

 بخش. اي در گروه خدمات اطمينان نقش حسابدار حرفه 

سـطحي    بـه ساز مقتضي براي رفع يا كاهش آن  بايد ارزيابي و تدابير ايمن هاخطراين اهميت 
  ساز شامل موارد زير است: گونه تدابير ايمن هايي از اين . نمونهپذيرفتني، بكار گرفته شود

  يا  بخش ؛ مربوط از گروه خدمات اطمينان  عضوخارج كردن 

 اي  كه حسابدار حرفهاي  گونه  بخش به تغيير ساختار وظايف گروه خدمات اطمينان
 وي قرار دارد.  مربوط، به موضوعاتي نپردازد كه در مسئوليت وابسته نزديك

خـانواده يـا    عضـو از  بخش با شخصـي غيـر   روابط نزديك عضوي از گروه خدمات اطمينان . 291 - 124
متي ، مدير اجرايي يـا در  مديره هيأت عضووابسته نزديك كه در بنگاه صاحبكار،  اسـت   سـ

نفوذ قابل مالحظـه داشـته باشـد،    بخش   در خدمت اطمينان موضوععات تواند بر اطال كه مي
 را  كه چنـين روابطـي   يبخش گروه خدمات اطمينان  عضو .آورد ميپديد را خطر نقض استقالل 

 گونـه  ، نظر مشورتي دريافت كند. اهميت اينمؤسسههاي  اساس سياستها و رويه  بايد بر دارد
  زير بستگي دارد: مواردعواملي چون  بهمخاطرات 
  بخش؛ گروه خدمات اطمينان  عضونوع و ماهيت رابطه آن شخص و 

 متيو  كه آن شخص در بنگاه صاحبكار دارد؛ س 

 بخش. اي در گروه خدمات اطمينان نقش حسابدار حرفه 

 
  



  اي شاغل در حرفه االجرا توسط حسابداران حرفه احكام الزم  - “  ب ”

 168

بـراي رفـع يـا كـاهش آن      مقتضـي ساز  نـر ايمـد ارزيابي و تدابيـباي اـهخطرن ـاياهميت 
ساز شـامل   ر ايمنـه تدابيـگون هايي از اين . نمونهودـه شـپذيرفتني، بكار گرفتسطحي   به

  است:  زير موارد
  يا  بخش؛ مربوط از گروه خدمات اطمينان  عضوخارج كردن 

  اي مربوط، حرفه حسابداركه  اي گونه  به بخش  اطمينانخدمات گروه  وظايفتغيير ساختار 
 ،اي شخصي قـرار دارد كـه حسـابدار حرفـه    ه در مسئوليت ـبه موضوعاتي نپردازد ك

 رابطه نزديك با وي دارد.

 خـدمات گـروه    عضـو كـه   مؤسسـه  از كاركنان  يكيروابط خانوادگي و شخصي شريك يا  . 291 - 125
از كاركنـان صـاحبكار     ، مدير اجرايي يـا يكـي  مديره  هيأت  عضوبخش نيست با  اطمينان

بخـش   در خـدمت اطمينـان   موضـوع توانـد بـر اطالعـات     كه مـي بخش   خدمات اطمينان
ع شخصي، قرابت يا ـاي منافـد خطرهـتوان د نيز ميـه باشـاي داشت هـل مالحظـقاب  وذـنف

عـواملي چـون مـوارد زيـر       به گونه مخاطرات و اهميت اين ودـوجد آورد. ـپديرا  دـتهدي
  دارد:  بستگي
  اجرايي  ، مديرمديره هيأت عضوو  مؤسسهنوع و ماهيت رابطه بين شريك يا كارمند

 يا كارمند صاحبكار؛

  ؛بخش با گروه خدمات اطمينان مؤسسهميزان مشاركت شريك يا كارمند 

 متو  ؛مؤسسهشريك يا كارمند مربوط در  س 

 متطرف رابطه در بنگاه صاحبكار. س 
  

 ساز مقتضي براي رفع يا كـاهش آن  گونه مخاطرات بايد ارزيابي و تدابير ايمن اهميت اين
شرح   ساز به ر ايمنـه تدابيـگون هايي از اين . نمونهودـبكار گرفته ش سطحي پذيرفتني،  به
 است:  رـزي

 وي   اي كـه احتمـال تأثيرگـذاري    گونه  سازماندهي وظايف آن شريك يا كارمند به
  ؛ يابخش كاهش يابد خدمات اطمينان  كار بر

 شده.  بخش انجام خدمات اطمينان بازبينياي ديگر براي  دار حرفهـاستفاده از يك حساب 
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  بخش    خدمات اطمينان اشتغال در بنگاه صاحبكار
يـا   بخش  اطمينانخدمات مدير اجرايي بنگاه صاحبكار  يا مديره هيأت عضومواردي كه  در . 291 - 126

بخش نفـوذ   در خدمات اطمينان موضوعتواند بر اطالعات  كه مياز كارمندان آن بنگاه  يكي
 مؤسسـه يا شـريك  بخش   خدمات اطمينانگروه  عضو ، پيشتراي داشته باشد قابل مالحظه

  د.ـآي  دـد پديـتوان تهديد مي ياوده است، خطرهاي قرابت ـب

بخـش در بنگـاه صـاحبكار     از شركا يا اعضاي سـابق گـروه خـدمات اطمينـان     يكيچنانچه  . 291 - 127
باال اشتغال يابد و رابطـه   291-126شده در بند  هاي يادسمتبخش و در  خدمات اطمينان

ي عـوامل  اهميت هرگونه خطر قرابت يا تهديـد بـه  وجود و نداشته باشد،  مؤسسهنزديكي با 
  زير بستگي دارد: چون موارد

 متيكه آن فرد در بنگاه صاحبكار دارد؛ س 

 بخش فعلي؛ رابطه آن فرد با گروه خدمات اطمينان حدود 

 و  ؛مؤسسهاز  شريك يا فردخروج آن سپري شده از زماني   فاصله 

 متبراي مثـال، آن فـرد    ؛مؤسسهبخش يا  پيشين آن فرد در گروه خدمات اطمينان س
 مسئوليت ارتباط منظم با مديريت يا راهبران آن بنگاه را داشته است يا خير.

، مؤسسـه اي  حال، شخص مزبور ديگر نبايـد در كسـب و كـار يـا فعاليتهـاي حرفـه       هر در
  مشاركت داشته باشد.

بـراي رفـع يـا كـاهش آن      مقتضـي سـاز   خطر بايد ارزيابي و تدابير ايمنگونه اهميت هر
شـرح    سـاز بـه   گونه تدابير ايمن هايي از اين . نمونهپذيرفتني، بكار گرفته شود  سطحي  به

  زير است:
 گونـه مزايـا يـا پرداخـت      دريافـت هـيچ   بـه  برقراري ترتيباتي كه آن شخص، محق

اسـاس   و بـر  مؤسسهمگر مبالغي قطعي كه طبق مقررات ديگري از مؤسسه نباشد، 
 شود؛ ترتيبات قبلي، پرداخت مي

  اهميت باشد؛ و بي  ، ناچيزمؤسسهلحاظ   آن شخص، از  به مؤسسهبرقراري ترتيباتي كه دين 

  بخش؛ خدمات اطمينانكلي اصالح و تعديل طرح 

  جاي فردي كه به بنگاه   بخش به تجربه كافي در گروه خدمات اطمينانگماردن افراد با
 يا  صاحبكار پيوسته است؛

 سـابق    عضـو ده توسط ـام شـاي ديگري براي بازبيني كار انج استفاده از حسابدار حرفه
 بخش. خدمات اطمينان گروه
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مت يك بنگـاه اقتصـادي و در     به هـمؤسساز شركاي سابق   يكيچنانچه  . 291 - 128 در  شـده   يـاد هاي سـ
بخـش   اطمينـان  خدمات پيوسته باشد و آن بنگاه سپس جزء صاحبكاران باال، 291- 126  بند

سـاز مقتضـي    بايد ارزيابي و تـدابير ايمـن   نقض استقاللدرآيد، اهميت هرگونه خطر   مؤسسه
 .سطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود  به براي رفع يا كاهش آن

داند بـه بنگـاه صـاحبكار خـدمات      ميبخش  هنگامي كه عضوي از گروه خدمات اطمينان . 291 - 129
آيـد.   پديد ميخطر منافع شخصي ، بخش خواهد پيوست يا ممكن است بپيوندد  اطمينان

محـض    باشـد كـه بـه     بايد همـه كاركنـان را مكلـف كـرده     مؤسسههاي  سياستها و رويه
، مراتـب را  بخـش   خدمات اطمينـان  دادن گفتگوهاي استخدامي جدي با صاحبكار  انجام

درنـگ   از دريافت چنين اطالعـي بـي    اطالع دهند. اهميت اين خطر بايد پس مؤسسه  به
سـطحي پـذيرفتني،     بـه سـاز مقتضـي بـراي رفـع يـا كـاهش آن        ارزيابي و تدابير ايمـن 

  شرح زير است:  ساز به گونه تدابير ايمن هايي از اين . نمونهگرفته شود  بكار
 يا  بخش؛ خارج كردن آن فرد از گروه خدمات اطمينان 

 خـدمات طول عضويتش در گروه   اهميت آن فرد در  اي با هرگونه قضاوت حرفه بازبيني 
 .بخش  اطمينان

  بخش   استفاده از خدمات شاغالن سابق در بنگاه صاحبكار خدمات اطمينان

، مديران اجرايي يا كاركنان بنگاه صاحبكار خدمات مديره  هيأتاز اعضاي سابق يكي اشتغال  . 291 - 130
 ،خطرهاي منافع شخصيتواند  ميهمان بنگاه بخش  بخش در گروه خدمات اطمينان اطمينان
 شـود  مـي   مواردي ايجاد  آورد. چنين مخاطراتي در  نظر يا قرابت را پديد  در تجديد خودبيني

باشـد كـه وي در    موضـوع ارزيـابي عنصـري از اطالعـات     به ور ملزمـمزب وـعضالً، ـه مثـك
  را تهيه كرده است.  در آن بنگاه، آن خدمتش  دوران

، مـديران اجرايـي يـا    مـديره  هيـأت از اعضـاي سـابق    گزارش، يكي چنانچه در دوره مورد . 291 - 131
بخش كه توانايي نفوذ قابل مالحظه بـر اطالعـات    كاركنان بنگاه صاحبكار خدمات اطمينان

 بخـش  عضويت گروه خدمات اطمينـان  به بخش را داشته است ات اطميناندر خدم موضوع
سـازي   حـدي اسـت كـه هـيچ تـدبير ايمـن       آمده در درآمده باشد، خطر پديد همان بنگاه

بايـد   نتيجـه، چنـين افـرادي نمـي     . درسطحي پذيرفتني، كـاهش دهـد   به را تواند آن نمي
  بخش منصوب شوند. گروه خدمات اطمينان در
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يا مديران اجرايي يـا   مديره هيأتاز اعضاي سابق  گزارش، يكي از دوره مورد چنانچه پيش . 291 - 132
متي بخـش كـه در    از كاركنان سابق صاحبكار خدمات اطمينـان  يكي شـاغل بـوده كـه     سـ

 است  بخش داشته در خدمات اطمينان موضوعمالحظه بر اطالعات   گذاري قابل  تأثيرتوانايي 
 ،شخصـي   خطرهاي منافعباشد،   درآمدههمان بنگاه بخش  عضويت گروه خدمات اطمينان به

آيـد. بـراي مثـال، چنانچـه قـرار باشـد        توانـد پديـد   يا قرابت مي نظر در تجديد خودبيني
زمـان   شـخص مزبـور در دوره گذشـته و در    انجام شـده توسـط   يا كار گرفته شده تصميم

جـاري مـورد    دورهبخش  خدمات اطمينان از عنوان بخشي اشتغالش در بنگاه صاحبكار، به
گونـه مخـاطرات    اينوجود و اهميت آمد.  گيرد، چنين مخاطراتي پديد خواهد ارزيابي قرار

  ي دارد:بستگزير  مواردعواملي چون  به
 متآن فرد در بنگاه صاحبكار؛ س 

 و  خروج آن فرد از بنگاه صاحبكار؛سپري شده از زماني   فاصله 

 بخش. نقش آن فرد در گروه خدمات اطمينان 
  

براي رفـع يـا كـاهش آن     مقتضيساز  گونه مخاطرات بايد ارزيابي و تدابير ايمن اهميت اين
عنـوان   كار انجام شـده توسـط آن فـرد بـه     بازبيني. سطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود به

  است.ساز  ايمنگونه تدابير  اي از اين بخش، نمونه عضوي از گروه خدمات اطمينان

  بخش    خدمات اطمينانيا مدير اجرايي در بنگاه صاحبكار  مديره هيأت عضو عنوان بهاشتغال 

يـا مـدير اجرايـي در     مـديره  هيأت عضو عنوان بهاز شركا يا كاركنان مؤسسه  يكيچنانچه  . 291 - 133
و  خطرهـاي منـافع شخصـي   اشتغال داشـته باشـد،   بخش  خدمات اطمينانبنگاه صاحبكار 

سـازي   كـه هـيچ تـدبير ايمـن     حـدي اسـت   آيد به در تجديد نظري كه پديد مي خودبيني
يـك از شـركا يـا     هـيچ رو،  ايـن  . ازسـطحي پـذيرفتني، كـاهش دهـد     بـه  را تواند آن نمي

يـا مـدير اجرايـي در بنگـاه صـاحبكار       مـديره  هيـأت  عضو عنوان بهنبايد  مؤسسه كاركنان
  اشتغال يابد.بخش  خدمات اطمينان

 داللـت دارد. دبيري بنگاه اقتصادي در قلمروهاي حقوقي مختلف، بر وظايف گونـاگوني   سمت . 291 - 134
تـا  مـديره)   (هيـأت از انجام امور كاركنان و مـديريت دبيرخانـه   تواند  دامنه اين وظايف مي

بـر رعايـت قـوانين و مقـررات و مشـاوره دربـاره موضـوعات         وظايف متنوعي چون نظـارت 
بر رابطه نزديك با بنگـاه   ،سمتيطور كلي، چنين  . بهبر گيردرا در به راهبري بنگاه مربوط

  اقتصادي داللت دارد.
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را  بخش خدمات اطمينان، دبيري يك بنگاه صاحبكار مؤسسهاز شركا يا كاركنان   يكيچنانچه  . 291 - 135
 آيد عمومـاً  نظر و حمايتي كه پديد مي در تجديد خودبينيعهده داشته باشد، خطرهاي  به
سطحي پـذيرفتني،   بهرا  تواند آن سازي نمي اهميت است كه هيچ تدبير ايمن با يا اندازه به

صورتي كه قوانين و مقـررات يـا مقـررات     ، درباال 291-133 مفاد بند رغم به. كاهش دهد
شـرط آن كـه    را مشخصاً مجاز كرده باشـد و بـه   سمتياي يك كشور پذيرش چنين  حرفه
 فعاليتهايد، وظايف و ـل آيـعم بهصاحبكار ط مديريت ـتوس ،گيريهاي مربوط تصميمهمه 
جلسات و تهيـه   انجام امور متعارف اداري و اموري رسمي چون تنظيم صورت بايد بهدبير 

اهميـت   ،گونـه مـوارد   ايـن  در هاي مرتبط با اين امور، منحصـر باشـد.   اظهارنامهو نگهداري 
 سـطحي پـذيرفتني،    به رفع يا كاهش آنساز مقتضي براي  خطر بايد ارزيابي و تدابير ايمن  هر

  .بكار گرفته شود

ـ ـراسـتاي پشـتيباني از امـور دبي    ات متعـارف اداري در ـانجام دادن خدم . 291 - 136 ه بنگـاه يـا   ـرخان
آورد  نمي پديدرا ر نقض استقالل ـه امور اداري معموالً خطـزمين خدمات مشورتي در هـارائ
  توسط مديريت بنگاه گرفته شود. ،آن كه همه تصميمات مرتبط شرط به

  بخش خدمات اطمينانبا صاحبكار  مؤسسهمدت همكاران ارشد  ارتباط بلند

 بخـش  خدمات اطمينان  كار  در اجراي مؤسسهاستفاده مستمر و طوالني مدت همكاران ارشد  . 291 - 137
گونه  آورد. اهميت اين نظر را پديد مي در تجديد خودبينيخطرهاي قرابت و  ،صاحبكار يك

  زير بستگي دارد: عواملي چون موارد بهمخاطرات 
  ؛بخش خدمات اطمينانمدت زمان عضويت فرد در گروه 

  ؛بخش خدمات اطميناننقش فرد در گروه 

  ؛مؤسسهساختار سازماني 

  ؛بخش  اطميناننوع و ماهيت خدمت 

 و تغييرات رخ داده در مديريت بنگاه صاحبكار؛ 

  بنگاه صاحبكار. موضوعاطالعات تغييرات رخ داده در نوع و ماهيت يا پيچيدگي 
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براي رفع يا كـاهش آن   مقتضيساز  گونه مخاطرات بايد ارزيابي و تدابير ايمن اهميت اين
سـاز شـامل    گونـه تـدابير ايمـن    هايي از اين . نمونهسطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود  به

  است:  زير  موارد
  ؛بخش خدمات اطمينانچرخش همكاران ارشد گروه 

 نبـوده اسـت   بخـش   خدمات اطمينانگروه   عضواي كه  استفاده از يك حسابدار حرفه
 يا  كار انجام شده توسط آن همكار ارشد؛ بازبينيبراي 

 صـورت درون يـا    بـه طور مرتـب و   بهكار  بررسي مستقل سيستم كنترل كيفيت
 برون سازماني.

  بخش   خدمات اطمينانبخش به صاحبكار  از خدمات اطمينان ارائه خدمات غير

حسـب مهـارت و    بخش گونـاگوني را بـر   از خدمات اطمينان معموالً خدمات غير مؤسسات . 291 - 138
حـال،    هـر   در  اما،دهند.  ه ميـبخش ارائ ات اطمينانـه صاحبكاران خدمـتخصصهاي خود ب

يـا اعضـاي گـروه     مؤسسـه تواند خطرهايي را متوجه استقالل  گونه خدمات مي اين  هـارائ
در  خـودبيني خطرهـاي   ،آيـد اغلـب   بنمايد. مخاطراتي كه پديد ميبخش   اطمينانخدمات 
  منافع شخصي و حمايت است. نظر،  تجديد

 بخـش  از خدمات اطمينـان   خصوص غير  مواردي كه رهنمود مشخصي براي يك خدمت به  در . 291 - 139
 نظـري  چـارچوب اسـاس   در اين بخش ارائه نشده است، ارزيابي شرايط ويـژه آن بايـد بـر   

  گيرد.  صورت
يـك صـاحبكار     بـه  بخـش  از خـدمات اطمينـان    از پذيرش ارائه يك خدمت غير  پيش . 291 - 140

از ارائه   نقض استقالل ناشيبودن يا نبودن بايد خطر  مؤسسه، بخش خدمات اطمينان
اثـر    آمـده در   هرگونـه خطـر پديـد   اهميت ارزيابي   كند. درمشخص چنين خدمتي را 

اي كـه   بخـش، هرگونـه مخـاطره    از خدمات اطمينان  خصوص غير  ارائه يك خدمت به
دليـل ارائـه ديگـر خـدمات مـرتبط        توانـد بـه   ميبخش  خدمات اطميناننظر گروه   به

گيرد. چنانچـه خطـر     قرار توجه  موردآيد بايد   بخش نيز پديد از خدمات اطمينان  غير
كـاهش يابـد،    ،سـطحي پـذيرفتني    بـه  سـازي  د با هيچ تدبير ايمنـده نتوانـآم  دـپدي
 ود.ـه شـد ارائـخدمت نباي  آن
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  مسئوليتهاي مديريت

گيريهـاي عمـده    رهبري و هدايت بنگاه، شامل تصـميم كنترل، مسئوليتهاي مديريت با  . 291 - 141
 ،و نامشـهود لي، عينـي  امـ فنـاوري،  استقرار و كنتـرل منـابع انسـاني،     ،باره تحصيل  در
  دارد.  كار  و  سر

شـرايط موجـود بسـتگي دارد و      بـه  ،كه فعاليتي، مسـئوليت مـديريت اسـت     اينتعيين  . 291 - 142
است شامل  يتكه معموالً مسئوليت مدير فعاليتهاييهايي از  نيازمند قضاوت است. نمونه

  موارد زير است:
  راهبردي هدايتوضع سياستها و.  

  آنان.استخدام كاركنان يا قطع همكاري با 

 شـده آنـان     كار انجام هدايت اعمال كاركنان بنگاه اقتصادي و پذيرش مسئوليت
 براي بنگاه.

 معامالت و رويدادها صدور مجوز.  

 گذاريها. هاي بانكي يا سرمايه كنترل يا مديريت حساب 

 يـا   مؤسسـه كردن پيشنهادهاي ارائـه شـده توسـط      گيري درباره اجرايي تصميم
 . مشاور ديگر  هر

 نمايندگي مديريت.  گزارشگري به راهبران به 

 حفظ سيستم كنترل داخلي.، نظارت يا پذيرش مسئوليت طراحي، استقرار 

بخــش،   ات اطمينــانـيــك صــاحبكار خدمــ بــه بخــش  مــوارد ارائــه خــدمات اطمينــان در . 291 - 143
بخش بپذيرد.   عنوان جزيي از خدمات اطمينان د يك مسئوليت مديريتي را بهـنباي مؤسسه
 بخش بپـذيرد،   عنوان جزيي از خدمات اطمينان  مؤسسه يك مسئوليت مديريتي را به چنانچه

توانــد آن را  ســازي نمــي حــدي اســت كــه هــيچ تــدبير ايمــن مخــاطرات ايجــاد شــده در
عنـوان   مسئوليت مـديريتي را بـه   ، يكمؤسسهچنانچه  پذيرفتني، كاهش دهد. سطحي به

 ،كنـد  ه ميـبخش ارائ ات اطمينانـصاحبكار خدمه ـه بـرد كـذيـر خدماتي بپـساياز  جزيي
در خـدمات   موضـوع بـه موضـوع و اطالعـات     بايد از مربوط نبـودن آن مسـئوليت   مؤسسه
  ه، اطمينان حاصل كند.ـبخش مورد ارائ اطمينان
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قالـب خـدمات     موارد ارائـه خـدمات مـرتبط بـا موضـوع يـا اطالعـات موضـوع در          در . 291 - 144
گيريهـاي   يابـد كـه همـه قضـاوتها و تصـميم     بخش، مؤسسه بايـد اطمينـان     اطمينان
هـاي   بخـش كـه از مسـئوليت     ا اطالعات موضوع خدمات اطمينـان يبه موضوع   مربوط

شود. كسب ايـن اطمينـان مسـتلزم     مي  مديريت است، توسط مديريت صاحبكار انجام
 است كه مديريت صاحبكار:  آن

 گي تصـميمات  عنـوان مسـئول هميشـ     را با مهارت، دانش و تجربه مناسب بـه  فردي
، ترجيحاً از مـديريت ارشـد،   فرديبر خدمات مشخص كند. چنين   صاحبكار و نظارت

هـاي   هاي صـاحبكار و مسـئوليت   ها، نوع و نتايج خدمات و همچنين، مسئوليت هدف
 كند؛ مؤسسه را درك مي

 لحـاظ مقاصـد صـاحبكار،      شده را از  بر انجام خدمات، نظارت و كفايت خدمات انجام
 و  ؛كند ارزيابي 

 بپذيرداز نتايج خدمات را   مسئوليت هرگونه اقدام ناشي. 

  ساير مالحظات

در  موضـوع به اطالعات   بخش مربوط از خدمات اطمينان  خدمات غير مؤسسهمواردي كه   در . 291 - 145
گونـه   آيـد. در ايـن    تواند پديد كند، خطر نقض استقالل مي بخش را ارائه مي خدمات اطمينان

بـه    را با اطالعات موضوع قرارداد، ارزيابي و نسبت مؤسسهبايد ميزان درگيري  مؤسسهموارد، 
نيسـت را  در تجديد نظري كـه در سـطحي پـذيرفتني     خودبينيامكان كاهش هرگونه خطر 

  گيري كند. ساز، تصميم بكارگيري تدابير ايمن  با

در  موضوعي مشاركت كند كه سپس به اطالعات موضوعدر تهيه اطالعات  مؤسسهچنانچه  . 291 - 146
توانـد   نظـر مـي   در تجديـد  خـودبيني  تبـديل شـود، خطـر    مؤسسهبخش  خدمات اطمينان

، اطالعـات مـالي فرضـي صـاحبكاري را تهيـه و سـپس       مؤسسـه آيد. براي مثال، اگر  پديد
بايـد   مؤسسـه نتيجـه،   مورد همـان اطالعـات، ارائـه كنـد. در     بخش را در خدمات اطمينان

ساز مقتضـي   آمده را ارزيابي كند و تدابير ايمن ر پديدنظ در تجديد خودبيني هرگونه خطر
 سطحي پذيرفتني را بكار گيرد. به براي رفع يا كاهش آن
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در  موضـوع عنـوان جزيـي از اطالعـات     يك خدمت ارزيـابي را بـه   ،مؤسسهمواردي كه  در . 291 - 147
 خـودبيني  د اهميـت هرگونـه خطـر   ـايـ ـب مؤسسـه دهـد،   ارائه ميبخش  ات اطمينانـخدم
 آن سـاز مقتضـي بـراي رفـع يـا كـاهش       ر ايمـن ـنظـر را ارزيـابي كنـد و تدابيـ     تجديد در
 پذيرفتني را بكار گيرد.  سطحي به

  الزحمه حق
  الزحمه اندازه نسبي حق

، بخـش  خـدمات اطمينـان  يـك صـاحبكار    بـه  مربـوط الزحمـه   ع حقـه جمـواردي كـم در . 291 - 148
آن  بـه  دهـد، وابسـتگي   را تشـكيل مـي   مؤسسـه الزحمـه   اي از كل درآمد حق عمده بخش

 را  يا خطر تهديـد خطر منافع شخصي تواند  دست دادن آن مي  صاحبكار و نگراني از احتمال از
  عواملي چون موارد زير بستگي دارد: به آورد. اهميت اين خطر  دـديـپ

  ؛مؤسسهساختار عملياتي 

  و  ؛مؤسسهجديد يا قديمي بودن 

 مؤسسهلحاظ   ي صاحبكار ازاهميت كيفي يا كم. 
 

 بـراي رفـع يـا كـاهش آن     مقتضـي سـاز   اهميت اين خطر بايد ارزيـابي و تـدابير ايمـن   
شـامل  سـاز   ايمـن گونه تـدابير   هايي از اين . نمونهسطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود  به

  موارد زير است:
 صاحبكار؛آن   به كاهش ميزان وابستگي 

  يا  برون سازماني؛اي  كنترل كيفيت توسط افراد حرفهبررسي انجام 

    يـا حسـابدار   متبـوع  اي  حرفـه  انجمـن مشاوره و نظرخواهي از اشخاص ثالـث، ماننـد
 بخش.  خدمات اطمينان گيريهاي اساسي اي ديگر، درباره قضاوتها و تصميم حرفه

بخـش، بخـش    يـك صـاحبكار خـدمات اطمينـان     به مربوط الزحمه مواردي نيز كه حق در . 291 - 149
دهــد،  اي از درآمـد يـك شـريك را از درآمـد صـاحبكاران آن شـريك تشـكيل مـي         عمـده 
آيد. اهميت اين خطـر بايـد ارزيـابي و تـدابير      پديد مييا خطر تهديد منافع شخصي  خطر
از  . استفادهسطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود به براي رفع يا كاهش آنمقتضي ساز  ايمن

 بـازبيني بخش نبوده اسـت بـراي    گروه خدمات اطمينان عضواي ديگري كه  حسابدار حرفه
  ساز است. گونه تدابير ايمن اي از اين كارهاي انجام شده يا توصيه اقدامات مناسب ديگر، نمونه
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  هاي معوق الزحمه حق

مـدت طـوالني     بـه  بخش خدمات اطمينانهاي دريافتني از يك صاحبكار  الزحمه حقچنانچه  . 291 - 150
از صـدور گـزارش     پـيش  ،اي از آن در مـواقعي كـه بخـش عمـده     ژهيـ و بهمعوق مانده باشد، 

آيد. معموالً   تواند پديد ميخطر منافع شخصي بعد هنوز پرداخت نشده است،  دورهبه   مربوط
كـه   بخواهـد صاحبكار   بعد، از دورهبه   از صدور گزارش مربوط  پيشرود  از مؤسسه انتظار مي

 دورهاز صدور گـزارش    صورتي كه صاحبكار تا پس  هاي معوق را پرداخت كند. در الزحمه حق
بايـد ارزيـابي و تـدابير     اهميت هرگونه خطر پديد آمدهوجود و ها را نپردازد،  الزحمه بعد حق

. اسـتفاده از  سطحي پذيرفتني، بكار گرفتـه شـود    به براي رفع يا كاهش آن مقتضيساز  ايمن
توصـيه  ارائه نبوده است براي بخش  خدمات اطمينانگروه   عضواي ديگري كه  حرفهحسابدار 

 دربـاره  بايـد  مؤسسه. گونه تدابير است اي از اين كار انجام شده، نمونه بازبينياقدام مناسب يا 
اعطايي به صـاحبكار و پـذيرفتن يـا نپـذيرفتن انتصـاب        وام عنوان بهالزحمه معوق  تلقي حق

  گيري كند. تصميم ،الزحمه معوق اهميت مبلغ حق  به توجه  بايا ادامه همكاري مجدد 

  الزحمه مشروط حق

اي معـين از   حصـول نتيجـه   بـه  اي مشروط است كه ميزان آن مبتني و موكول الزحمه حق . 291 - 151
دادگـاه يـا   توسـط  الزحمه خـدماتي كـه    خدمت انجام شده يا حاصل يك معامله باشد. حق

 گردد. الزحمه مشروط محسوب نمي شود، حق ميمراجع عمومي تعيين 

بـه    نسـبت طريق واسـطه،    از ميرمستقيغچه   الزحمه مشروط، چه مستقيم و حق پذيرش . 291 - 152
آورد كه  د ميـديـدي پـح را درع شخصي ـر منافـخط، بخش انـات اطمينـخدم ارـك  يك
رو،  ايـن  . ازسـطحي پـذيرفتني، كـاهش دهـد     بـه  را توانـد آن  سازي نمي تدبير ايمن هيچ

  .را بپذيردبخش   كار اطمينان آننبايد  مؤسسه

بـه ارائـه     طريق واسطه، نسـبت   از ميرمستقيغچه   الزحمه مشروط، چه مستقيم و حق پذيرش . 291 - 153
توانـد   نيـز مـي  بخـش   خدمات اطمينانبخش به صاحبكار  از خدمات اطمينان  خدمت غير  يك

بخـش و   خـدمات اطمينـان  از   چنانچه نتيجه خـدمت غيـر  آورد.   را پديدخطر منافع شخصي 
به موضـوعي باشـد كـه      نتيجه آتي يا همزمان مربوط  به الزحمه، مشروط تبع آن، مبلغ حق  به
سـازي   اهميت است، هيچ تـدبير ايمـن    بخش، با در خدمت اطمينان موضوعلحاظ اطالعات   از

  شود.كاري نبايد پذيرفته   چنينرو،   اين  ، ازسطحي پذيرفتني، كاهش دهد  به را  تواند آن نمي
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 بخـش  از خدمات اطمينان  الزحمه مشروط براي ارائه يك خدمت غير مورد انواع ديگر حق  در . 291 - 154
عـواملي چـون مـوارد     به اهميت هرگونه خطرو وجود ، بخش خدمات اطمينانبه صاحبكار 

  زير بستگي دارد:
 الزحمه ممكن؛ لغ حقادامنه مب 

 تعيـين شود تـا مبنـاي    توسط شخص مسئول مناسبي تعيين مي ،آيا نتيجه موضوع 
 گيرد؛  الزحمه قرار حق

 و  نوع و ماهيت خدمت؛ 

  موضوعاطالعات تأثير رويداد يا معامله بر.  
  

بـراي رفـع يـا كـاهش آن      مقتضـي سـاز   بايد ارزيابي و تدابير ايمناهميت هرگونه خطر 
شـامل  سـاز   ايمـن گونـه تـدابير    هايي از اين . نمونهسطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود  به

  موارد زير است:
 يـا بخـش   خدمات اطمينـان كار  بازبينياي ديگر براي  يك حسابدار حرفه استفاده از 

 يا  توصيه اقدامات مقتضي؛

 نيسـتند بـراي   بخش  ات اطمينانـخدمگروه  وـعضاي كه  هـراد حرفـاستفاده از اف
 بخش.  از خدمات اطمينان  غير خدمت دادن امـانج

  هدايا و پذيرايي

خطرهـاي منـافع   توانـد   ميبخش  خدمات اطمينانپذيرش هديه يا پذيرايي از صاحبكار  . 291 - 155
از  بخـش  خدمات اطمينـان گروه   ي ازعضويا  هـمؤسسآورد. چنانچه   و قرابت را پديد شخصي

آمـده    شود، خطر پديـد برخوردار صاحبكار ا از پذيرايي ـرد يـرا بپذي يا هـيهدصاحبكار 
سـطحي پـذيرفتني،     بـه  را  توانـد آن  سـازي نمـي   ر ايمـن ـحدي است كه هيچ تدبيـ   در

وضـوح نـاچيز باشـد.      بـه  ه پـذيرايي ـزينـ ـه يـا ه ـديـكه ارزش ه  آن  مگر دـده  كاهش
ا ـنبايد چنـين هدايـ   بخش ات اطمينانـخدمروه ـگ  ي ازوـعضيا  هـمؤسس  يك  بنابراين،

 بپذيرد.را   هايي يا پذيرايي
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  دعاوي اقامه شده يا تهديد به اقامه دعوا
و بخـش   خدمات اطمينانيا عضوي از گروه  مؤسسهمواردي كه يك دعواي حقوقي بين  در . 291 - 156

 باشد، جريان است، يا اقامه چنين دعوايي محتمل مي دربخش  ات اطمينانـخدمصاحبكار 
آيد. روابط بـين مـديريت صـاحبكار و اعضـاي      و خطر تهديد پديد ميخطر منافع شخصي 

ات بنگاه صاحبكار بـا صـداقت   ـهاي عملي هـد در كليه جنبـبايبخش  خدمات اطمينانگروه 
اي بين  هـخصمان ه آن، رابطهـه اقامـد بـوا يا تهديـه دعـود. اقامـا شـت كامل افشـصراح و

 كه مديريت صاحبكار نيز ممكـن اسـت تمـايلي    كند ايجاد مي مؤسسهو  مديريت صاحبكار
و تهديـد را   خطرهـاي منـافع شخصـي    امـر،  ايـن و  اي كامل موضوع نداشته باشد،ـافش به

  عواملي چون موارد زير بستگي دارد: به آيد آورد. اهميت خطري كه پديد مي مي  پديد
 و  اهميت دعواي اقامه شده؛ 

 انجام شده در گذشته.بخش  خدمات اطمينان  ارتباط موضوع دعوا با كار 
  

ساز مقتضي براي رفـع يـا كـاهش آن     گونه مخاطرات بايد ارزيابي و تدابير ايمن اهميت اين
ساز شامل مـوارد   گونه تدابير ايمن هايي از اين . نمونهسطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود به

  زير است:
 باشـد،   اقامه شده بخش اطمينان خدماتاعضاي گروه از   يكيطرفيت   به چنانچه دعوا 

 يا  ؛بخش خدمات اطميناناز گروه   عضوگذاشتن آن  كنار

  كار انجام شده. بازبينيبراي  ديگر اي يك فرد حرفهاستفاده از  

، سـطحي پـذيرفتني، كـاهش دهـد     بـه  ساز نيز نتواند مخاطرات را چنانچه اين تدابير ايمن
  است.بخش   كار اطمينان  آنكار يا نپذيرفتن   اقدام ممكن، انصراف از ادامه  تنها
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  2005 - 01تفسير شماره 

 المللي بين  از پروژه هيأت حاصلانطباق با تغييرات  منظور به) 1388تيـر  - (خرداد 2009بازنگري شده در ژوئيـه (

  اي) رفتار حرفه  سازي آيين مورد بهبود و روشن  تدوين استانداردهاي اخالقي براي حسابداران در

 از حسابرسي صورتهاي مالي   بخش غير در خدمات اطمينان 291كاربرد بخش 

بخـش   در مورد خدمات اطمينان 291رهنمودهاي الزم براي بكارگيري الزامات استقالل مقرر در بخش 
  شود. مالي در اين تفسير ارائه مي  از حسابرسي صورتهاي غير

از حسابرسـي   بخـش غيـر   اين تفسير بر كـاربرد موضـوعاتي تمركـز دارد كـه ويـژه خـدمات اطمينـان       
بـه الزامـات    مطرح شده است كـه بـه مالحظـات مربـوط     291مالي است. مسايلي در بخش  صورتهاي

دارد هرگونـه   مقـرر مـي   291-3 بخش ارتباط دارد. براي مثال، بنـد  استقالل در همه خدمات اطمينان
 آيد بايـد ارزيـابي شـود.    اي پديد مي شبكه مؤسسه، از وجود منافع و روابط مؤسسهبر باور   مخاطراتي كه بنا

 بخش از مربوط بودن رابطه يا وضعيت يك بنگـاه وابسـته   خدمات اطمينان مواردي كه گروه  همچنين، در
بايـد   بخـش  اطمينـان بخش در امـر ارزيـابي آگـاه اسـت، گـروه خـدمات        به صاحبكار خدمات اطمينان

ساز مقتضي، آن بنگـاه وابسـته را لحـاظ كنـد.      ارزيابي خطر نقض استقالل و بكارگيري تدابير ايمن در
  .پردازد ينماين موضوعات   به اخص طور تفسير به  اين

 المللـي  هيـأت بـين  منتشـر شـده توسـط     بخش المللي خدمات اطمينان بين نظري چارچوبگونه كه در  همان
خدمت  در هر اي شاغل در حرفه حسابدار حرفهاست،  آمده بخش استانداردهاي حسابرسي و خدمات اطمينان

 ،پـيش تعيـين شـده     اسـاس معيارهـاي از    را بر موضوعگيري  بخش، نتيجه ارزيابي يا اندازه اطمينان
  كند. ارائه مي ،طرف مسئول  از غير ،نظر  كنندگان مورد بردن ميزان اعتماد استفاده باال منظور به

  بر ادعا  بخش مبتني خدمات اطمينان
اسـاس ضـوابط و معيارهـاي      گيـري بـر   بر ادعا، ارزيابي يـا انـدازه    بخش مبتني در خدمات اطمينان

ادعاي  شكل يك به موضوعات ـود و اطالعـش ام ميـول انجـرف مسئـط طـده توسـن شـتعيي پيش  از
  گردد. ه ميـنظر ارائ  كنندگان مورد استفاده  به ،مسئول طرف

 را  موضـوع طرف مسئول، كه مسئوليت اطالعات   بر ادعا، مستقل بودن از  بخش مبتني در خدمات اطمينان
  نيز باشد، الزامي است.عهده دارد و ممكن است مسئول موضوع  به

را  موضـوع بر ادعا كه طرف مسئول، مسئوليت اطالعـات   بخش مبتني دسته از خدمات اطمينان در آن
ايـن،   بـر  طرف مسئول، الزامي است. افزون باشد، مستقل بودن از عهده دارد اما مسئول موضوع نمي به

بـين عضـوي از گـروه خـدمات     از وجـود منـافع و روابـط     مؤسسـه بـر بـاور    هرگونه مخاطراتي كه بنـا 
  آيد بايد ارزيابي شود. اي و طرف مسئول موضوع پديد مي شبكه مؤسسه، مؤسسهبخش،  اطمينان
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  بخش با گزارشگري مستقيم خدمات اطمينان
 را  يا خـودش موضـوع   ،بخش با گزارشگري مستقيم در خدمات اطمينان اي شاغل در حرفه حسابدار حرفه
 و  از انجام آن توسط طـرف مسـئول    حاكي ،طرف مسئول  اي را از ند يا تأييديهك گيري مي ارزيابي يا اندازه

در گـزارش   موضـوع كنـد. اطالعـات    نظر، دريافت مي كنندگان مورد اختيار استفاده نگرفتن آن در قرار
  گيرد. نظر قرار مي  كنندگان مورد اختيار استفاده بخش در خدمات اطمينان
بخـش بـا    عهـده دارد در خـدمات اطمينـان    موضوع را بـر  تمسئوليطرف مسئولي كه  مستقل بودن از

  گزارشگري مستقل، الزامي است.

  طرفهاي مسئول متعدد
 مسئول  گزارشگري مستقيم، ممكن است چندين طرفبا بر ادعا و   از مبتني  بخش، اعم در خدمات اطمينان

 ماهانـه   شود درباره آمار نشر خواسته مي اي شاغل در حرفه حسابدار حرفهداشته باشد. براي مثال، از   وجود
توانـد از نـوع خـدمت     بخـش ارائـه دهـد. ايـن خـدمت مـي       چندين روزنامه مستقل، گزارش اطمينـان 

گيـري و   بر ادعا باشد كه در آن، هـر روزنامـه، آمـار نشـر ماهانـه خـود را انـدازه        بخش مبتني اطمينان
 توانـد  مي  خدمتدهد. بديل ديگر،  قرار مينظر   ان موردكنندگ اختيار استفاده  شكل ادعايي در  را به  آن  آمار
شـود و تأييديـه    ا گزارشگري مستقيم باشد كه در آن، ادعايي مطرح نمـي ببخش  شكل خدمت اطمينان  به

  تواند وجود داشته باشد يا نباشد. روزنامه مي كتبي
يك از طرفهاي   هرمورد   در 291در تعيين لزوم كاربرد الزامات بخش  مؤسسهگونه خدمات،  در اين

از   يـا يكـي   مؤسسـه ندك بودن يـا نبـودن يـك منفعـت يـا رابطـه بـين        اتواند ناچيز و  مسئول مي
 آمـدن خطـر    دـديـ ـخصوص را در پ  به ولِـرف مسئـبخش و يك ط ات اطمينانـروه خدمـگ  ايـاعض
مـوارد زيـر   ، امرقرار دهد و بسنجد. در اين  هـوجـت  مورد، موضوعديدگاه اطالعات   استقالل از نقض

  ود:ـش مي  هـنظر گرفت  در
  عهـده طـرف مسـئولِ    (يا خود موضوع) كـه مسـئوليت آن بـه    موضوعميزان اهميت اطالعات 

 و  خصوص است؛ به

 شود. بخشي كه ارائه مي ميزان منافع عمومي مرتبط با خدمت اطمينان 
  

منفعـت يـا    يـك  اثـر وجـود   آمده بر اين نتيجه برسد كه خطر نقض استقالل پديد به مؤسسهچنانچه 
مـورد   بخـش در  خصوص، ناچيز و اندك است، بكارگيري همه مفاد ايـن  به رابطه با يك طرف مسئولِ

  لزومي ندارد. ،خصوص به طرف مسئولِ آن
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  نمونه
و با ايـن فـرض تهيـه و     291اد بخش ـري مفـدادن چگونگي بكارگي  انـور نشـمنظ  هـر بـال زيـمث

نيـز   اي شـبكه  مؤسسهيا  مؤسسهبخش، صاحبكار حسابرسي  است كه صاحبكار خدمت اطمينان  شده  ارائه
  باشد. نمي
شـركت مسـتقل    ده ي بخش درباره ذخـاير نفتـي اثبـات شـده     براي ارائه گزارش اطمينان مؤسسه يك

يك از شركتها، ذخاير خود را (موضوع) با انجـام بررسـيهاي جغرافيـايي و     كار شده است. هر دعوت به
اي  حسـابدار حرفـه  مقرر موجود براي اثبـات ذخـاير را    معيارهايمهندسي تعيين كرده است. ضوابط و 

، مناسب انجام اين خدمت تشخيص داده است. ذخاير اثبات شده هر شـركت در تـاريخ   شاغل در حرفه
  ح زير است:شر به 13××شهريور  31

  

  ذخاير نفتي اثبات شده (هزار بشكه)  نام شركت

  5ر200  شركت الف
  725  شركت ب
  3ر260  شركت پ
  15ر000  شركت ت
  6ر700  شركت ث
  39ر126  شركت ج

  345  چشركت 
  175  حشركت 

  24ر135  شركت خ
  9ر635  شركت د

  104ر301  جمع
  

  ساختار يابد:تواند به شكلهاي گوناگون زير  انجام اين خدمت مي

  بر ادعا:  بخش مبتني خدمات اطمينان
كننـدگان   و اسـتفاده  مؤسسـه اختيار   را در اش كند و ادعانامه گيري مي هر شركت، ذخايرش را اندازه . 1آ 

  دهد. نظر قرار مي  مورد

و  مؤسسـه اختيـار   را دراش  كنـد و ادعانامـه   گيـري مـي   از شركتها، ذخاير را انـدازه  بنگاهي غير  . 2آ 
  دهد. نظر قرار مي  كنندگان مورد استفاده
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  بخش با گزارشگري مستقيم خدمات اطمينان

اسـاس   گيـري بـر   بر انجام انـدازه  اي مبني كند و تأييديه گيري مي هر شركت، ذخايرش را اندازه  . 1م 
 گذارد. مي مؤسسهاختيار  ات شده درـر اثبـري ذخايـگي دازهـراي انـرر بـارهاي مقـضوابط و معي

  شود. نظر قرار داده نمي  كنندگان مورد اختيار استفاده تأييديه در  اين

  كند. گيري مي از شركتها را رأساً اندازه  ، ذخاير برخيمؤسسه  . 2م 

  چگونگي اجراي رويكردها

 كننـدگان  و استفاده مؤسسهاختيار   اش را در كند و ادعانامه گيري مي هر شركت، ذخايرش را اندازه  . 1آ 
  دهد. قرار مينظر   مورد

هنگـام   مؤسسـه كـار نقـش دارنـد.     طرفهاي مسئول متعـددي (شـركتهاي الـف تـا د) در ايـن     
ايـن موضـوع    بـه  توانـد  مـورد همـه شـركتها مـي     تعيين لزوم بكـارگيري الزامـات اسـتقالل در   

 نقـض   توانـد خطـر   خصـوص مـي    ه بـا يـك شـركت بـه    ـا يك منفعت يـا رابطـ  ـد كه آيـكن  توجه
 زيـر   سـطحي پـذيرفتني نباشـد. در ايـن امـر، عـواملي چـون مـوارد          كه در آورد  استقاللي را پديد

  شود: مي نظر گرفته در
 

 و گزارش؛  به كل ذخاير مورد ميزان اهميت ذخاير اثبات شده آن شركت نسبت 

 291-28بخش (بند  ميزان منافع عمومي مرتبط با خدمت اطمينان.( 
  

كـل ذخـاير را دارد   درصد  17/0براي مثال، داشتن رابطه تجاري يا منفعت با شركت ح كه تنها 
  آورد. كل ذخاير، خطر كمتري را پديد مي درصد 5/37مقايسه با شركت ج با  در

 بخش شوند، اعضاي گروه خدمات اطمينان الزامات استقالل مي از تعيين شركتهايي كه مشمول  پس
بخـش   ات اطمينـان ـمسـتقل از طرفهـاي مسـئولي باشـند كـه صـاحبكار خدمـ       د ـايـ ـب مؤسسهو 

  ).291- 28شوند (بند  مي  محسوب

و  مؤسسـه اختيـار   اش را در كنـد و ادعانامـه   گيـري مـي   از شركتها، ذخاير را انـدازه  بنگاهي غير  . 2آ 
  دهد. نظر قرار مي  كنندگان مورد استفاده
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اش را  كنـد و ادعـا نامـه    گيري مي ر را اندازهـذخاي هـد كـد مستقل از بنگاهي باشـباي هـمؤسس
). بنگـاه مزبـور   291- 19  دهد (بنـد  نظر قرار مي  كنندگان مورد و استفاده هـمؤسسار ـاختي  در

وجود   تواند از مي مؤسسهاور ـبر ب  نتيجه، هرگونه مخاطراتي كه بنا  مسئول موضوع نيست و در
). 291- 19  وضوع است بايد ارزيابي شـود (بنـد  آيد كه مسئول م  منافع و روابط با طرفي پديد

گونـه كـه    كـار نقـش دارنـد. همـان      ول متعددي (شركتهاي الف تـا د) در ايـن  ـطرفهاي مسئ
ا يـك منفعـت   ـرد كه آيـنظر بگي  د اين موضوع را درـتوان مي مؤسسهد، ـباال آم “  1  آ  ”  مثال  در
آورد كـه در    استقاللي را پديدنقض ر ـخطد ـوانـت مي وصـخص  ت بهـك شركـا يـه بـرابط  اـي

  پذيرفتني نباشد.  سطحي

اسـاس   گيـري بـر   بر انجام انـدازه  اي مبني كند و تأييديه گيري مي هر شركت، ذخايرش را اندازه  . 1 م
 گذارد. مي مؤسسهار ـاختي ات شده درـر اثبـري ذخايـگي راي اندازهـرر بـارهاي مقـضوابط و معي

  شود. نظر قرار داده نمي  كنندگان مورد استفادهاختيار  تأييديه در  اين
هنگـام تعيـين    مؤسسـه كار نقش دارنـد.   طرفهاي مسئول متعددي (شركتهاي الف تا د) در اين

اين موضـوع توجـه كنـد كـه      به تواند مورد همه شركتها مي لزوم بكارگيري الزامات استقالل در
آورد كه  لي را پديدخطر نقض استقالتواند  خصوص مي يك منفعت يا رابطه با يك شركت به آيا
  شود: نظر گرفته مي پذيرفتني نباشد. در اين امر، عواملي چون موارد زير در سطحي در

 و گزارش؛  به كل ذخاير مورد ميزان اهميت ذخاير اثبات شده آن شركت نسبت 

 291-28بخش (بند  ميزان منافع عمومي مرتبط با خدمت اطمينان.( 

كـل ذخـاير را دارد    درصد 17/0براي مثال، داشتن منفعت يا رابطه تجاري با شركت ح كه تنها 
  آورد. كل ذخاير، خطر كمتري را پديد ميدرصد  5/37مقايسه با شركت ج با  در

 بخش شوند، اعضاي گروه خدمات اطمينان از تعيين شركتهايي كه مشمول الزامات استقالل مي  پس
بخـش   از طرفهـاي مسـئولي باشـند كـه صـاحبكار خـدمات اطمينـان       بايد مسـتقل   مؤسسهو 

  ).291-28(بند  شوند محسوب مي

  كند. گيري مي ، ذخاير برخي شركتها را رأساً اندازهمؤسسه  . 2م 
  آمد. “ 1 م ” همان شكلي است كه در مثال به نحوه بكارگيري
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  300بخش 
  اتـكلي

  

اي  حرفـه  رفتـار  آيـين ايـن   “الـف ” قسـمت  بيان شده در نظري چارچوبچگونگي كاربرد  . 300 - 1
 بخـش   در اين ،سازمان  اي شاغل در بنگاه/ توسط حسابداران حرفه برخي وضعيتهاي خاص  در

 سـازمان  اي شـاغل در بنگـاه/   روابطي كه حسـابدار حرفـه  شود. همه وضعيتها و  تشريح مي
آورد،  توانـد پديـد   آورد يا مي پديد ميرا نقض اصول بنيادي  كند كه خطر برخورد ميآن  با

سـازمان   اي شـاغل در بنگـاه/   رو، بـه حسـابدار حرفـه    ايـن  شود. از در اين بخش بيان نمي
  د.ـشيار باشوگونه وضعيتها و روابط، ه به اين  شود نسبت مي  توصيه

كسـب و كـار و    اندركاران دستگذاران، اعطا كنندگان وام و اعتبار، كارفرمايان و ساير  سرمايه . 300 - 2
اي شـاغل در   همچنين، دولتها و عامه مردم ممكـن اسـت بـر نتـايج كـار حسـابداران حرفـه       

 تنهـايي   سازمان ممكن است به  اي شاغل در بنگاه/ سازمان اتكا كنند. حسابداران حرفه  بنگاه/
باشـند كـه     يا مشتركاً مسئوليت تهيه و گزارش اطالعات مـالي و سـاير اطالعـاتي را داشـته    

دسـته از    د. ايـن نـ كن مـي  آنهـا اعتمـاد و اتكـا     بـه  كارفرمايان آنان و اشخاص ثالـث، سازمان 
هـاي   حسابداران، همچنين ممكن است مسئوليت استقرار مديريت مالي كارآمد و ارائه توصيه

  دار باشند. گوناگون كسب و كار را عهده تخصصي در موضوعات

اجرايي،   ، مديربگير، شريك سازمان ممكن است حقوق  اي شاغل در بنگاه/ يك حسابدار حرفه . 300 - 3
اسـاس رابطـه خـدمتي      سازمان باشد يـا بـر    ي مدير بنگاه/ يا صاحب سرمايه رموظفيغمدير 

رابطـه حقـوقي چنـين    طور داوطلبانه با يك يا چند سازمان همكـاري كنـد. نـوع      ديگر يا به
اي  حسابداراني با سازمان كارفرما، هيچ تأثيري بـر مسـئوليتهاي اخالقـي حسـابداران حرفـه     

  سازمان ندارد. شاغل در بنگاه/

سـازمان   عوسازمان، مسئوليت پيشبرد هـدفهاي مشـر    اي شاغل در بنگاه/ حسابدار حرفه . 300 - 4
اي، اخاللي در ايفاي كامل  رفتار حرفه  عهده دارد. اين بخش از آيين  كارفرماي خود را به

قبـال كارفرمايـان     درسازمان   شاغل در بنگاه/اي  وظايف و مسئوليتهاي حسابداران حرفه
دهد كه ممكن اسـت   وضعيتهايي را مورد بررسي و مالحظه قرار مي  كند، بلكه ايجاد نمي

  دار كند. رعايت اصول بنيادي را خدشه
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در سازمان كارفرمـا  بااليي  سمتبه ممكن است سازمان  اي شاغل در بنگاه/ حسابدار حرفه . 300 -5
گـذاري وي بـر رويـدادها،    تأثيرباالتر باشـد، تـوان و امكـان     سمتشود. هرچه اين  گمارده 

اهميتي كـه مـديريت ارشـد بـراي       به توجه  افراد بيشتر است. بنابراين، با فكركار و   طرز
رود رواج و  انتظار مي سازمان /اي شاغل در بنگاه حرفه از حسابدارقايل است،  اخالقي  رفتار

  بر اخالق را در سازمان كارفرماي خود ترغيب كند.  گسترش فرهنگ مبتني

سـازمان نبايـد كسـب و كـار، شـغل يـا فعـاليتي را         اي شاغل در بنگاه/ يك حسابدار حرفه . 300 - 6
كنـد يـا    دار مـي  شهرت حرفـه را خدشـه    بيني يا حسن آگاهانه بپذيرد كه درستكاري، واقع

  بنيادي ناسازگار است.اصول  نتيجه، با بكند و در ممكن است

آورد.  توانـد خطـر بـالقوه نقـض اصـول بنيـادي را پديـد        وضعيتها و روابط گونـاگوني مـي   . 300 -7
  گيرند: زير قرار مي طبقهخطرها در يك يا چند   اين

  منافع شخصي؛  -الف
  نظر؛  در تجديد خودبيني  -ب 
  حمايت؛  -پ 
  و قرابت؛  -ت 
  تهديد.  -ث 

  اي بحث شد. رفتار حرفه اين آيين “الف  ” قسمت در اين خطرها

اي شـاغل   را براي حسابدار حرفهخطر منافع شخصي تواند  كه مي وضعيتهاييهايي از  نمونه . 300 - 8
  شرح زير است: آورد به  سازمان پديد در بنگاه/

 بنگاه داشتن منافع مالي در بنگاه كارفرما يا دريافت وام و تضامين از آن. 

  تشويقي بنگاه كارفرما. طرحهاي  درمشاركت 

 /سازمان.  استفاده شخصي و نابجا از اموال بنگاه 

 .نگراني از امنيت شغلي 

 از عوامل برون سازماني.  فشارهاي مالي ناشي 



  اي شاغل در بنگاه/ سازمان االجرا توسط حسابداران حرفه احكام الزم  -  “پ ”

 191

اي شـاغل   نظر را براي حسابدار حرفـه   در تجديد خودبينيوضعيتي كه خطر از اي  نمونه . 300 - 9
آورد، تعيــين نحــوه مناســب حســابداري تركيــب تجــاري  ســازمان پديــد مــي  در بنگــاه/

 را  امكان سنجي پشتوانه تصميم به تحصـيل بنگـاه ديگـر    ،كه حسابدار مزبوراست مواردي   در
  باشد.  داده  انجام

منظور پيشبرد هـدفهاي   اي در آن اشتغال دارد به جانبداري از سازماني كه حسابدار حرفه . 300 - 10
شـرط آن كـه بـا ابـراز مطالـب       و باال بردن مقام و موقعيت آن، به مشروع سازمان كارفرما

  انجامد. ايجاد خطر حمايت نمي همراه نباشد، معموالً بهكننده  گمراهنادرست و 

اي شـاغل در   تواند خطـر قرابـت را بـراي حسـابدار حرفـه      هايي از وضعيتهايي كه مي نمونه . 300 -11
  سازمان پديد آورد شامل موارد زير است: بنگاه/
 حـال،   عـين  اي، مسئول گزارشگري مالي سازمان كارفرما باشـد و در  حسابدار حرفه

وي كه در استخدام همان سـازمان اسـت    از اعضاي خانواده يا بستگان نزديك يكي
 تصميماتي را بگيرد كه بر گزارشگري مالي سازمان اثر بگذارد.

 تصميمات تجـاري  مدت با طرفهاي تجاري سازمان كارفرما كه بر  داشتن رابطه بلند
 سازمان، تأثير گذارند.

 ز و ـكه ارزش آن ناچي آن رـ، مگاي ترجيحيـمزايا برخورداري از ـه يـپذيرفتن هدي
 د.ـدك باشـان

در اي شـاغل   تواند خطر تهديـد را بـراي حسـابدار حرفـه     وضعيتهايي كه مي هايي از نمونه . 300 -12
  آورد شامل موارد زير است:  سازمان پديد بنگاه/
  از   سازمان يا يكـي   اي شاغل در بنگاه/ اخراج يا جايگزيني حسابدار حرفهنگراني از

مـورد    توافـق بـا كارفرمـا در     عـدم  دليل  وي به  اعضاي خانواده يا بستگان نزديك
 چگونگي كاربرد اصول و استانداردهاي حسابداري يا گزارش اطالعات مالي.

 گيـري در سـازمان    يمداشتن شخصيت اقتدارگرا و كوشش در اثرگذاري بر فرآيند تصم
 از اصول حسابداري.  برد يكيمورد انعقاد قراردادها يا كار  كارفرما؛ براي مثال، در
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گـروه    در دو سطحي پذيرفتني، كاهش دهد  به تواند خطرها را رفع يا سازي كه مي تدابير ايمن . 300 -13
  گيرد: زير قرار مي كلي

مقررات تـدوين و  و قوانين يا در  اي حرفه مراجعسازي كه در ضوابط  تدابير ايمن  -الف
  و  مقرر شده است؛

  شود. سازي كه در محيط كار اتخاذ مي تدابير ايمن  -ب 
تـدوين و   ،مقـررات و قـوانين   يـا در  اي حرفه مراجعسازي كه در ضوابط  نمونه تدابير ايمن

  است. آمدهاي  اين آيين رفتار حرفه “الف”قسمت  100  -14شود در بند  مي مقرر

  در محيط كار شامل موارد زير است: ساز تدابير ايمن . 300 -14
 .استقرار سيستم نظارت عاليه يا ساير سيستمهاي نظارتي در سازمان كارفرما 

 اي حرفه مورد رعايت اصول اخالقي و رفتار  هاي سازمان كارفرما در برنامه. 

 هاي استخدامي سازمان كارفرما. تأكيد بر بكارگيري كاركنان اليق و كاردان در روش 

  سيستم قويِ كنترل داخلي.استقرار 

 .وجود نظام انضباطي مناسب 

 رعايت آن.  به تأكيد مديريت بر اهميت رفتار اخالقي و الزام كاركنان 

 عملكرد كاركنان.كيفيت بر   هاي نظارت استقرار سياستها و روش 

  همـه    بـه  هـاي سـازمان و تغييـرات بعـدي آنهـا      سياستها و روش بموقعآگاهي رساني
 مورد اين سياستها و روشها.  موزشهاي نظري و عملي دركاركنان و دادن آ

 اعالم نگرانيهـاي خـود از مسـايل      به استقرار سياستها و روشهايي براي ترغيب كاركنان
 سطوح باالتر، بدون هراس از عواقب آن.  به اخالقي

 اي ذيصالح ديگري. مشاوره با حسابدار حرفه 

باور باشد كه رفتـار و اعمـال     اين  سازمان بر  اي شاغل در بنگاه/ مواردي كه حسابدار حرفه  در . 300 - 15
شـاغل در  اي  ديگران در سازمان كارفرمـا ادامـه خواهـد يافـت، حسـابدار حرفـه       يراخالقيغ

تواند نظر مشاور حقوقي را جويا شـود. در وضـعيتهاي بسـيار وخيمـي كـه       ميسازمان   بنگاه/
 نباشـد،   پذير فتني، امكانسطحي پذير  به گرفته شده و كاهش خطر  ساز، بكار همه تدابير ايمن
، مناسب  حل  اين نتيجه برسد كه راه  به ممكن استسازمان   در بنگاه/ شاغلاي  حسابدار حرفه

 از سازمان كارفرماست. استعفا
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  310بخش 
  تضاد منافع

اي خـود   در جريان فعاليت حرفـه است   ممكنشاغل در بنگاه/ سازمان اي  حرفه  حسابدار . 310 - 1
 تواند مي آورد و بيني را پديد مي منافع، خطر نقض واقع رو شود. تضاد به تضاد منافعي رو با

موارد زير   تواند در شود. چنين مخاطراتي ميز سبب ـخطر نقض ديگر اصول بنيادي را ني
 د:ـآي  دـپدي

 به يك موضوع خاص براي دو يا چند كارفرمـا   اي مربوط پذيرفتن يك فعاليت حرفه
 منافع دارند؛ يا  يكديگر تضاد نظر با  باره موضوع مورد در كه

 بـاره يـك موضـوع خـاص و منـافع       اي در حرفـه  اد بين منافع حسـابدار ـود تضـوج
 را  به همان موضـوع   اي مربوط اي انجام يك فعاليت حرفه حرفه  كارفرمايي كه حسابدار
 براي آن پذيرفته است.

 ا، يك فروشنده، يك مشتري، يك اعتبار دهنـده، ـتواند سازمان كارفرم طرف قرارداد مي
  شخص ديگري باشد. سهامدار يا هر  يك

اي يـا   منافع، قضاوت حرفه  ادـتض وردـه يك مـد كـازه دهـد اجـاي نباي هـحرف  دارـحساب
  دار كند. را خدشه  تجاري وي

 است: تواند پديد آيد شامل موارد زير منافع مي هايي از وضعيتهايي كه در آن، تضاد نمونه . 310 -2

      مت مديريتي يا راهبري بنگاه در دو سـازمان كارفرمـا و كسـب اطالعـاتداشتن س
نفـع يـا ضـرر ديگـر      به اي حرفه اراز آنها كه بتواند توسط حسابد ياي از يك محرمانه

 گيرد.  سازمان مورد استفاده قرار

 منظور بهتضامني  مشاركتيك شريك  دو اي براي هر تقبل انجام يك فعاليت حرفه 
 آنان در انحالل شركت. به رساني كمك

   تهيه اطالعات مالي براي برخي از اعضاي مديريت سازمان كارفرما كه قصد خريـدن
 آن بنگاه را دارند.
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 مـواردي    كاال براي بنگاه كارفرما در  و  داشتن مسئوليت انتخاب يك فروشنده مواد
اي بتوانـد از آن معاملـه، منفعـت مـالي      حرفه  از اعضاي خانواده حسابدار  كه يكي
 كند.  كسب

 گـذاريهاي خـاص توسـط بنگـاه     داشتن نقش راهبري بنگاه كارفرما و تصويب سرمايه 
 اي حرفه  گذاري حسابدار گذاريها، ارزش پرتفوي سرمايه سرمايهاز اين   كه يكي  حالي  در

 دهد. از اعضاي خانواده وي را افزايش مي  يا يكي

هنگام شناسـايي و ارزيـابي منـافع و روابطـي كـه      شاغل در بنگاه/ سازمان اي  حرفه  حسابدار . 310 - 3
بـراي رفـع    سـاز  صورت لزوم، بكارگيري تدابير ايمـن   در ،و  آورد  منافع را پديد  تواند تضاد مي

اي  حرفـه   پذيرفتني بايد از قضاوت  سطحي  هرگونه خطر نقض اصول بنيادي يا كاهش آن به
شخص ثالـث منطقـي و آگـاه بـا       كه آيا يكبگيرد نظر   كند و اين موضوع را در  استفاده

اي،  حرفه  دارـدسترس حساب  ود و درـاص موجـط خـه حقايق و شرايـن همـنظر گرفت  در
 دار شود. هـتوانست خدش رسد كه رعايت اصول بنيادي مي نتيجه مي  اين  احتماالً به

هنگام برخورد با هـر مـورد   شود  اي شاغل در بنگاه/ سازمان توصيه مي حرفه  به حسابدار . 310 - 4
اي،  مشورتي از درون سازمان كارفرما يـا ديگرانـي چـون تشـكل حرفـه       منافع، نظر  تضاد

اي هنگـام   حرفـه   يافت كند. حسـابدار اي ديگر را در حرفه  حسابدار  مشاور حقوقي يا يك
بـا اشـخاص ثالـث مـورد      واطالعات در درون سازمان كارفرمـا   ميان گذاشتن  افشا يا در

 به رعايت اصل بنيادي رازداري، هوشيار باشد.  مشورت بايد نسبت

اي  حرفـه   منافع در سطحي پذيرفتني نباشـد، حسـابدار    اثر تضاد  آمده در  چنانچه خطر پديد . 310 - 5
را   سـاز  پذيرفتني، تدابير ايمن  سطحي  بنگاه/ سازمان بايد براي رفع يا كاهش آن بهشاغل در 

پـذيرفتني كـاهش دهـد،      سـطحي   سـاز نتوانـد خطـر را بـه     بكار گيرد. چنانچه تدابير ايمـن 
يـا  منـافع خـودداري     آورنده تضاد  اي پديد اي بايد از پذيرش آن فعاليت حرفه حرفه  حسابدار

پـذيرفتني،    سـطحي   يا بايـد بـراي رفـع خطـر يـا كـاهش آن بـه        ام آن را متوقف كند؛ـانج
 مربوط را قطع يا منافع مربوط را واگذار كند.  روابط
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منـافع يـا احتمـال     اي شاغل در بنگاه/ سازمان هنگام شناسايي وجود تضاد حرفه حسابدار . 310 - 6
 عمل آورد: آمدن آن بايد اقداماتي منطقي براي تعيين موارد زير را به  پديد

 و هيت منافع و روابط مربوط بين طرفهاي درگير؛نوع و ما 

 هاي مربوط. نوع و ماهيت فعاليت و اثر آن بر طرف 

طـول زمـان، تغييـر كنـد.       توانـد در  و منافع و روابـط مربـوط مـي    هانوع و ماهيت فعاليت
منـافع بايـد     آورنـده تضـاد    اي براي شناسايي وضعيتهاي احتمـالي پديـد   حسابدار حرفه
 اين تغييرات هوشيار باشد.به   همواره نسبت

اي شاغل در بنگاه/ سـازمان   حرفه منافع، شناسايي شود، حسابدار چنانچه موردي از تضاد  . 310 - 7
 بايد موارد زير را ارزيابي كند:

 و  ميزان اهميت منافع يا روابط مربوط؛ 

 اي. عمومـاً،   هـاي حرفـه   از پذيرش فعاليت يا فعاليـت  ميزان اهميت مخاطرات ناشي
منـافع بـراي    آورنـده تضـاد   اي بـا موضـوع پديـد    ط بين فعاليت حرفهاـه ارتبـهرچ
رعايـت    عـدم  بيني و د، اهميت خطر نقض واقعـتر باش ر مستقيمـاي درگيـه طرف
  بود.  خواهد بيشتراصول بنيادي،  ساير

ساز الزم را براي رفع مخـاطرات   اي شاغل در بنگاه/ سازمان بايد تدابير ايمن حرفه حسابدار . 310 - 8
پـذيرفتني، بكـار گيـرد.     سـطحي  به نمنافع يا كاهش آ از تضاد بنيادي ناشينقض اصول 

 تدبير منافع منجر شود، بكارگيري يك يا چند ادـتواند به تض ب وضعيتهايي كه ميـحس بر
 تواند مناسب باشد: زير مي ساز ايمن

 ها و وظايف. تجديد ساختار يا تفكيك برخي مسئوليت 

 ،ًمديره موظـف   نظر يك عضو هيأت كار كردن زير كسب نظارت عاليه مناسب، مثال
 .رموظفيغيا 

 منافع.  آورنده تضاد  به موضوع پديد  گيري مربوط گيري از فرآيند تصميم كناره 

 حسابدار  اور حقوقي يا يكـاي، مش هـمشاوره با اشخاص ثالث، چون يك تشكل حرف
 اي ديگر. حرفه
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هـاي   هـاي درگيـر، شـامل رده    با طـرف ميان گذاشتن نوع و ماهيت تضاد  بر اين، در افزون . 310 -9
ساز براي كاهش خطر  تدابير ايمن به صورت نياز و در مناسب درون سازماني بنگاه كارفرما،

اي شاغل در بنگاه/ سازمان كـه   حرفه پذيرفتني، كسب موافقت آنان با حسابدار سطحي به
عمـل   نحوهبرخي شرايط خاص،  دهد معموالً ضروري است. در اي را انجام مي فعاليت حرفه

در جـايي كـه    ژهيـ و بـه طـور تلـويحي اعـالم موافقـت وي باشـد،       تواند به طرف درگير مي
هـاي   اختيـار دارد كـه طـرف    گيـري در  اي، شواهدي كافي براي اين نتيجـه  حرفه حسابدار

ــي   ــرايط را م ــدا، ش ــان ابت ــر از هم ــه  درگي ــافع را پذيرفت ــتند و تضــاد من ــد دانس ــه،  ان وگرن
 كردند. منافع ابراز مخالفت مي  وجود تضاد هب  نسبت

صـورت شـفاهي يـا تلـويحي اسـت،       صورت شفاهي، يا موافقـت بـه   مواردي كه افشا به در . 310 - 10
شـود نـوع و ماهيـت شـرايط      اي شـاغل در بنگـاه/ سـازمان توصـيه مـي      حرفه حسابدار به

ت شـده بـراي كـاهش مخـاطرا     گرفتـه  سـاز بكـار   منـافع، تـدابير ايمـن    آورنده تضاد پديد
 پذيرفتني و موافقت كسب شده را مستند سازي كند.  سطحي به

رو  بـه  است با مخـاطرات ديگـري رو   اي شاغل در بنگاه/ سازمان ممكن حرفه حسابدار يك . 310 -11
مـواردي چـون تهيـه يـا      توانـد در  آورد. ايـن مـي   شود كه نقض اصول بنيادي را پديد مـي 

ديگران در سازمان كارفرما يا وجـود روابـط    يجا نا بهگزارشگري اطالعات مالي تحت فشار 
اي بـا سـازمان    حرفـه  مالي، تجاري يا شخصي اعضاي خانواده يا بستگان نزديك حسـابدار 

و  320هـاي   گونه مخاطرات در بخش دهد. راهنماييهاي الزم براي مديريت اين كارفرما رخ
 رفتار آمده است. اين آيين 340
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  320بخش 
  گزارشگري اطالعاتو تهيه 

  

 پردازند كـه  و گزارش اطالعاتي ميسازمان اغلب به تهيه   اي شاغل در بنگاه/ حسابداران حرفه . 320 - 1
 گيرد. شود يا مورد استفاده اشخاصي در درون يا برون سازمان قرار مي منتشر ميبراي عموم يا 

 اي مالي،ـورتهـتواند مالي يا مديريتي باشد و ازجمله برآوردها و بودجه، ص چنين اطالعاتي مي
ان حسابرسي ـجري ان درـابرسـران به حسـديـه مـديـييأـو ت ل مديريت،ـها و تحلي ديدگاه

سـازمان بايـد    اي شـاغل در بنگـاه/   را شامل شود. حسابدار حرفـه  آن بنگاه مالي صورتهاي
اي مربـوط،   و طبـق اسـتانداردهاي حرفـه   اي مطلوب، با صداقت  گونه را به ياطالعاتچنين 

  باشد.ه كند كه محتواي گزارش، قابل درك ـتهيه يا ارائ  انـچن

مـالي بـا    سازمان كه مسئوليت تهيه يا تصويب صورتهاي اي شاغل در بنگاه/ حسابدار حرفه . 320 -2
مـالي   عهده دارد بايـد از تهيـه و ارائـه آن صـورتهاي     مقاصد عمومي سازمان كارفرما را به

  .يابدطبق استانداردهاي گزارشگري مالي اطمينان  بر

اقـدامات الزم را بـراي حفـظ و نگهـداري     سـازمان بايـد    شاغل در بنگاه/اي  حسابدار حرفه . 320 -3
  كه اطالعات مزبور:انجام دهد اي  گونه عهده دارد به را به اطالعاتي كه مسئوليت آن

روشـني   بـه بـدهيها را   ياواقعي معامالت و رويدادهاي مالي، داراييها نوع و ماهيت   -الف
  نشان دهد؛

  و  باشد؛بندي شده  روش مناسبي ثبت و ضبط و طبقه به و بموقع  -ب 
  طور صحيح و كامل ارائه كند. بهاهميت،  هاي با همه جنبه را از  واقعيات  -پ 

بـراي مـرتبط شـدن بـا     سـازمان    اي شـاغل در بنگـاه/   هـمواردي كه حسابدار حرف  در . 320 - 4
اثـر اقـدامات ديگـران      گونـه اطالعـات بـر    كننده يا مرتبط شدن با اين اطالعات گمراه

گيـرد، مخـاطراتي    كسب نفـع شخصـي) قـرار مـي     فشار (برون سازماني يا احتمال  در
و  بينـي يـا صـالحيت    واقـع اصـول بنيـادي   منافع شخصي يا تهديد براي نقـض    چون

  آيد. اي پديد مي مراقبت حرفه
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عواملي چون منبـع فشـار و فرهنـگ سـازماني بنگـاه/ سـازمان        گونه خطرها به اهميت اين . 320 -5
بـه رعايـت اصـل     سـازمان بايـد نسـبت   اي شـاغل در بنگـاه/    حرفـه  بستگي دارد. حسابدار

همـه   درصـراحت  اي را بـه صـداقت و    درستكاري، هوشيار باشد كه همه حسابداران حرفه
مواردي كه مخاطرات از ترتيبات دستمزدي  كند. در خود ملزم ميتجاري اي و  روابط حرفه

 كاربرد دارد. 340شود، رهنمود ارائه شده در بخش  و انگيزشي ناشي مي

ساز مقتضي براي رفـع يـا كـاهش آن     مخاطرات بايد ارزيابي و تدابير ايمنگونه هر اهميت  . 320 - 6
. مشورت با مقامات ارشد سازمان كارفرما، كميته ودـسطحي پذيرفتني، بكار گرفته ش  به

گونه  هايي از اين اي مربوط، نمونه هـحرف تشكلا يا ـان كارفرمـران سازمـحسابرسي، راهب
  ساز است. ايمن  رـتدابي

اي  پذير نيست، حسـابدار حرفـه   امكان ،سطحي پذيرفتني  به مواردي كه كاهش خطر  در . 320 -7
دارد   سـازمان بايـد رابطـه خـود را بـا اطالعـاتي قطـع كنـد كـه بـاور            شاغل در بنگـاه/ 

سازمان ممكن اسـت ناخودآگـاه بـا      اي شاغل در بنگاه/ كننده است. حسابدار حرفه گمراه
 محض بهسازمان  اي شاغل در بنگاه/ شده باشد. حسابدار حرفه كننده مرتبط گمراهاطالعات 

آورد.  عمـل  آگاهي از آن بايد اقدامات الزم را بـراي قطـع ارتبـاط بـا اطالعـات مزبـور بـه       
سازمان براي تعيـين لـزوم آگـاه كـردن مقامـات صـالح        اي شاغل در بنگاه/ حسابدار حرفه

را مــورد توجــه قــرار دهــد.  قيدريافــت نظــر حقــوتوانــد  مــيشــرايط بــرون ســازماني  از
توانـد اسـتعفا از خـدمت در     سـازمان مـي   اي شاغل در بنگـاه/  حسابدار حرفهاين،  بر افزون

 قرار دهد. توجه  موردسازمان كارفرما را نيز 
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  330بخش 
  تخصص كافي براي انجام دادن كار

  

اي شـاغل در   دارد كـه حسـابدار حرفـه    اي مقرر مـي  حرفهاصل بنيادي صالحيت و مراقبت  . 330 - 1
صورتي بپذيرد كه دانش و تخصص يا تجربه خاص  سازمان كارهاي عمده را تنها در بنگاه/

اي شـاغل در   را داشته باشد يا بتوانـد بدسـت آورد. حسـابدار حرفـه     و كافي براي انجام آن
كه دارد كارفرمايش را گمراه كنـد و   تجربياتيسازمان نبايد درباره ميزان تخصص يا  بنگاه/

 ،صـورت لـزوم   ، درصـان نظر تخصصي و يـاري گـرفتن از متخص   همچنين، نبايد در كسب
  كوتاهي ورزد.

سـازمان در انجـام     اي شاغل در بنگاه/ كه مخاطراتي را براي حسابدار حرفه وضعيتهايي . 330 - 2
آورد شـامل مـوارد    اي پديد مـي  ميزان مناسبي از صالحيت و مراقبت حرفهبا  وظايفش

  است:  زير
 درست و مناسب.طور  وظايف مربوط بهكافي براي انجام دادن يا تكميل   نداشتن زمان 

 گونـه كاسـتي در    يا هـر  اطالعات و به دسترسي وجود اطالعات ناقص يا محدوديت در
 وظايف.و مناسب اطالعات مورد نياز براي انجام درست 

 .نداشتن تجربه، كارآموزي يا تحصيالت كافي 

  وظايف.و مناسب نداشتن منابع كافي براي انجام درست 

اي شـاغل در   حسابدار حرفه كاري روابطچون حدود  عواملي به گونه مخاطرات اهميت اين . 330 -3
 يبينبـاز نسبي وي در سازمان كارفرما و ميزان ديگران، جايگاه و ارشديت با سازمان  بنگاه/

ر ـشود. اهميت چنين مخاطراتي بايد ارزيابي و تدابيـ  و نظارتي دارد كه بر كارها اعمال مي
هايي  . نمونهپذيرفتني، بكار گرفته شودسطحي  به مقتضي براي رفع يا كاهش آن ساز ايمن

  ساز شامل موارد زير است: گونه تدابير ايمن اين از
 .دريافت نظر مشورتي يا آموزش بيشتر 

 كافي براي انجام وظايف مربوط.  اطمينان يافتن از وجود زمان 

 از اشخاص داراي تخصص الزم. ياري گرفتن 
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 موارد مقتضي، مشورت با: در 

o ر سازمان كارفرما؛مقامات باال دستي د 

o يا متخصصان مستقل؛ 

o اي مربوط. تشكل حرفه 

سطحي پـذيرفتني نيسـت، حسـابدار     به مواردي كه اين مخاطرات، قابل رفع يا كاهش در . 330 - 4
 ،نظـر  وظـايف مـورد   انجـام سـازمان بايـد دربـاره خـودداري از      / بنگـاه اي شاغل در  حرفه

 را  خـودداري   به تصميمسازمان   بنگاه/اي شاغل در  گيري كند. چنانچه حسابدار حرفه تصميم
  روشني اعالم شود. مناسب دانست، داليل آن بايد به
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  340بخش 
  گيري ، جبران خدمات و انگيزشهاي مرتبط با گزارشگري مالي و تصميممنافع مالي

منافعي مـالي داشـته يـا از     ،سازمان ممكن است خود بنگاه/اي شاغل در  حسابداران حرفه . 340 - 1
 شرايط خاص،  منافع، در منافع مالي اعضاي خانواده يا بستگان نزديك خود آگاه باشند كه اين

آورد. براي مثال، پيروي از منافع شخصـي   رعايت اصول بنيادي را پديد عدم تواند خطر مي
براي كسـب  به قيمت را  ممكن است انگيزه و فرصت دستكاري در اطالعات حساس مربوط

ردي نمونه موا آورد.  بيني و رازداري را پديد رعايت اصول واقع  عدم منفعت فراهم سازد و خطر
عضوي از خانواده يـا بسـتگان    يا سازمان اي شاغل در بنگاه/ كه منافع مالي حسابدار حرفه

  آورد شامل وضعيتهاي زير است:  را پديدخطر منافع شخصي تواند  وي مي  نزديك
  در سازمان كارفرمـا كـه ارزش آن بتوانـد     ميرمستقيغمالي مستقيم يا  منفعتداشتن

 سازمان باشد؛ اي شاغل در بنگاه/ گيريهاي حسابدار حرفه مستقيماً تحت تأثير تصميم

 ر ـبتواند مستقيماً تحـت تأثيـ  پاداش بر سود كه مبلغ آن   برخورداري از پاداش مبتني
 سازمان باشد؛ اي شاغل در بنگاه/ گيريهاي حسابدار حرفه تصميم

 مسـتقيم يـا   سـازمان كارفرمـا   سهاماختيار خريد حق معوق سهام جايزه يا  داشتن ،
دار ـكه ارزش آن بتواند مستقيماً تحت تأثير تصميماتي باشد كه حساب ،ميرمستقيغ
 گيرد؛ سازمان مي ل در بنگاه/ـاي شاغ هـرفـح

    هـاي خـاص    بـه هـدف   وجود طرحهاي جبران خدماتي كه انگيـزه بـراي دسـتيابي
بـراي حـداكثر سـازي ارزش سـهام سـازمان       هايي پشتيباني از كوششعملكردي يا 

مدت انگيزشـي كـه    مثال، مشاركت در طرحهاي بلند آورد. براي كارفرما را پديد مي
 هاي مشخصي مبتني است. هدف به  دستيابي بر

اسـت بـا فشـار      از طرحهاي جبران خـدمات يـا انگيزشـي ممكـن      شخصي ناشي  خطر منافع . 340 - 2
همراه شود كـه مشـمول همـان     در سازمان كارفرما نفعاني يا ديگر ذي رمضاعف مقامات باالت

گونه طرحها اغلب، مشمولين طرح را از اختيار خريد سـهام   مثال، اين  باشند. براي طرحها مي
هـاي   صورت دستيابي سازمان كارفرما به هـدف   قيمت ناچيز يا رايگان در  به سازمان كارفرما

 حقـوق از   مراتب بـيش   است به  گونه سهام ممكن ارزش اينكند. گاه،  مشخص، برخوردار مي
 اي شاغل در بنگاه/ سازمان باشد. حرفه  پايه حسابدار
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سازمان هرگز نبايد اطالعاتي را دستكاري يا از اطالعـات   اي شاغل در بنگاه/ حسابدار حرفه . 340 -3
 شـاغل در اي  حرفه برداري كند. هرچه سمت حسابدار نفع خود يا ديگران بهره محرمانه به

 گيريهـا  سازمان باالتر باشد، امكان و فرصت تأثير گذاري بر گزارشگري مالي و تصـميم   /  بنگاه
و همچنين، ميزان فشار مقامات باالتر و ديگر ذينفعان بـراي دسـتكاري اطالعـات، بيشـتر     

اي شـاغل در بنگـاه/ سـازمان بايـد      حرفـه  هـايي، حسـابدار   چنين وضـعيت  در بود. خواهد
صـداقت   را به اي يت اصل درستكاري، هوشيار باشد كه همه حسابداران حرفهبه رعا نسبت

  كند. اي و تجاري خود ملزم مي و صراحت در همه روابط حرفه

براي رفع  مقتضيساز  بايد ارزيابي و تدابير ايمن از منافع مالي  ناشي مخاطراتهرگونه اهميت  . 340 - 4
 بنگاه/ سازماناي شاغل در  . حسابدار حرفهسطحي پذيرفتني، بكار گرفته شود  بهيا كاهش آن 

بايـد نـوع و     مقتضـي ساز  گونه مخاطرات و انديشيدن تدابير ايمن براي ارزيابي اهميت اين
شود.  شامل مي را مالي منفعتاهميت  مالي را ارزيابي كند. اين امر، ارزيابي منفعتماهيت 
وضـعيت شخصـي افـراد     بـه  رد در سازمان،ـك فـمنافع ي ن اهميتـه تعييـاست ك بديهي
  ساز شامل موارد زير است: گونه تدابير ايمن هايي از اين نمونه .دارد  بستگي
 اي مستقل از مديريت كه نـوع و ميـزان   هاي مدوني براي كميته وجود سياستها و روش 

 كند. مديران ارشد را تعيين مي حقوق و مزاياي

  واگـذاري  حـق برخـورداري يـا     براي اسـتفاده از افشاي همه منافع و هرگونه برنامه
 درون سازماني.هاي  طبق دستورالعمل به راهبران بنگاه بر  ،مربوط  سهام

 موارد مقتضي.  در ،مشورت با مقامات ارشد در سازمان كارفرما 

 موارد مقتضي.  در ،اي مربوط مشورت با راهبران سازمان كارفرما يا تشكل حرفه 

 هاي حسابرسي مستقل و داخلي. روش 

  اي، محدوديتهاي قانوني و ساير مقررات  رفتار حرفه  روز مباحث اخالق و آيين بهآموزش
 اساس اطالعات درون سازماني.  به معامالت بالقوه بر  مربوط
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  350بخش 
  اغوا

  

  دريافت پيشنهاد
وي  سازمان يا عضوي از خـانواده يـا بسـتگان نزديـك     اي شاغل در بنگاه/ هـدار حرفـحساب . 350 - 1

 شـكلهاي   تواند به ميكننده   دريافت كند. پيشنهادهاي اغواكننده   ممكن است پيشنهادي اغوا
دوستي  ا بهـل نابجـالت و توسـورد ترجيحي در معامـا، پذيرايي، برخـگوناگوني چون هداي

  باشد.  وفاداري يا

آورد. هنگـامي كـه    تواند مخاطرات نقض اصول بنيادي را پديد كننده مي پيشنهادهاي اغوا . 350 -2
وي  بسـتگان نزديـك  سازمان يـا عضـوي از خـانواده يـا      اي شاغل در بنگاه/ حسابدار حرفه
اي بايـد وضـعيت را ارزيـابي كنـد.      كند، حسـابدار حرفـه   كننده دريافت مي پيشنهادي اغوا

گذاري ناروا بـر اقـدامات يـا تصـميمات،     تأثيركننده،  مواردي كه غرض از پيشنهاد اغوا در
يا دريافت اطالعات محرمانـه اسـت،    انجام دادن اعمال نادرست يا خالف قانون و ترغيب به

آورد. چنانچـه   بينـي و رازداري را پديـد مـي    ر منافع شخصي، خطر نقـض اصـول واقـع   خط
افشـاي همگـاني موضـوع و     بـه  ويژه كه بعـداً تهديـد   به ،گونه پيشنهادها پذيرفته شود اين

سازمان يا عضوي از خـانواده يـا    شاغل در بنگاه/اي  دار كردن شهرت حسابدار حرفه خدشه
نقـض اصـول    بـه  آيـد كـه   داشته باشد، خطر تهديد پديد ميپي  وي را در بستگان نزديك

  انجامد. بيني يا رازداري مي واقع

نـوع و ماهيـت، ارزش و قصـد از پيشـنهاد      به پديد آمده مخاطراتاهميت هرگونه وجود و  . 350 -3
همه حقـايق و شـرايط مربـوط     و مطلعي كه از ذيصالحبستگي دارد. چنانچه شخص ثالث 

بـه رفتـار خـالف اخـالق      اهميـت و بـدون قصـد ترغيـب     است، آن پيشـنهاد را كـم   آگاه
گيري كنـد   تواند چنين نتيجه سازمان مي اي شاغل در بنگاه/ دهد، حسابدار حرفه تشخيص

براي رعايـت   يشرايط عادي كسب و كار صورت گرفته است و خطر مؤثر كه پيشنهاد، در
  آورد. اصول بنيادي پديد نمي
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سـطحي    بـه  ساز براي رفع يا كـاهش آن  تدابير ايمنبايد ارزيابي و اهميت هرگونه خطر  . 350 - 4
. هنگامي كه خطر نقض اصول نتواند رفع شود يا با بكارگيري پذيرفتني، بكار گرفته شود

اي شـاغل در   سـطحي پـذيرفتني كـاهش يابـد، حسـابدار حرفـه        بـه  ساز نيز تدابير ايمن
رعايـت    عـدم  ا ظـاهري كننده را بپذيرد. خطر واقعي ي  سازمان نبايد پيشنهاد اغوا  بنگاه/

، بلكه گاه صرف ديآ ينمكننده پديد   دليل پذيرش پيشنهادي اغوا  اصول بنيادي، تنها به
ساز بيشتري  ر ايمنـاين، تدابي  اد خطر كند؛ بنابرـد ايجـتوان ن پيشنهادي ميـه چنيـارائ
از   ناشيسازمان بايد مخاطرات   اي شاغل در بنگاه/ ود. حسابدار حرفهـه شـبكار گرفت بايد
زيـر  يـا چنـد اقـدام    لـزوم انجـام دادن يـك      مـورد   پيشـنهادها را ارزيـابي و در   گونه اين

  گيري كند: تصميم
از   درنـگ پـس   هاي باالتر مديريت يا راهبران سازمان كارفرما بـي  آگاه كردن رده  -الف

  دريافت پيشنهاد؛
يـا كارفرمـاي    اي مربوط براي مثال، تشكل حرفه -اعالم پيشنهاد به اشخاص ثالث   - ب 

سازمان  اي شاغل در بنگاه/ حال، حسابدار حرفه هر اما در .دهنده شخص پيشنهاد
 ،بـاره آن  حقـوقي را در  از انجام دادن چنين اقدامي، كسب مشورت تواند پيش مي

  قرار دهد؛ توجه  مورد
دادن هشدار به اعضاي خـانواده يـا بسـتگان نزديـك دربـاره مخـاطرات و تـدابير          - پ 

دليل موقعيت  هستند كه، مثالً به سمتيمواردي كه بالقوه در  مربوط در ساز ايمن
  و كننده قرار بگيرند؛  معرض پيشنهادهاي اغوا  شغلي آنان، ممكن است در

هاي باالتر در سلسله مراتب مديريت يا راهبران سـازمان كارفرمـا    ردهآگاه كردن   - ت 
در استخدام رقبا يا  نزديكي كهاعضاي خانواده يا بستگان درباره وضعيت اشتغال 

  كنندگان بالقوه مواد و كاالي آن سازمان هستند. تأمين

  ارائه پيشنهاد
يـا  رود   انتظـار سـازمان    اي شـاغل در بنگـاه/   از حسـابدار حرفـه    مواردي ممكن است  در . 350 - 5

گذاري بر قضـاوت يـا فرآينـد    تأثيرگيرد كه براي جلب رضايت،   اي در فشار قرار گونه  به
كننده بـه شـخص يـا سـازمان       يا كسب اطالعات محرمانه، پيشنهادي اغوا رييگ تصميم

  د.ـديگري بده
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طرف يـك همكـار يـا      ال ازـراي مثـان كارفرما، بـتواند از درون سازم اري ميـچنين فش . 350 - 6
طرف شخص يا سازماني خارج از سازمان   از  مافوق، وارد شود. همچنين ممكن است  مقام

 اسـت،   راستاي منافع سـازمان كارفرمـا    صميماتي وارد شود كه دركارفرما براي انجام اقدام يا ت
  باشد.  سازمان، اثري نامطلوب داشته  اي شاغل در بنگاه/ كه احتماالً بر حسابدار حرفه

گـذاري نـاروا بـر قضـاوت     تأثيرمنظـور   سازمان نبايد بـه  اي شاغل در بنگاه/ حسابدار حرفه . 350 -7
  بدهد. وي به اي كننده  ثالث، پيشنهاد اغوا يك شخصاي  حرفه

از درون سازمان كارفرما  يراخالقيغكننده  مواردي كه فشار براي ارائه يك پيشنهاد اغوا در . 350 - 8
سـازمان بايـد از اصـول و رهنمودهـاي      اي شـاغل در بنگـاه/   شود، حسابدار حرفـه  مي وارد

اي  رفتـار حرفـه   آيـين  اين “الف ” قسمت شرح فصل تناقضهاي اخالقي به و به حل مربوط
 كند.پيروي 
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  360بخش 
  قوانين و مقرراترعايت  برخورد با موارد عدمچگونگي 

  

  هدف

اي  انجـام فعاليتهـاي حرفـه   است در جريـان    سازمان ممكناي شاغل در بنگاه/  حرفه  حسابدار .360 -  1
 رو شود يا مـوردي مشـكوك بـه     به  قوانين و مقررات رورعايت   كارفرما، با موردي از عدمبراي 
آگـاهي وي برسـد. هـدف ايـن بخـش، مشـخص كـردن          بـه  رعايـت قـوانين و مقـررات     عدم

 رعايت يا مشكوك بـه   عدم گونه موارد رويي با اين به  رو هنگاماي  حرفه  هاي حسابدار يتمسئول
اي در ارزيابي آثار موضوع و  حرفه  رعايت قوانين و مقررات و همچنين، راهنمايي حسابدار  عدم
نظـر    سازمان كارفرمـا، صـرف   مورد هر  است. اين بخش در  كارهاي ممكن در برخورد با آن راه
  ماهيت آن، شامل سهامي عام بودن يا نبودن، كاربرد دارد.نوع و   از

سـهو،   د يا بهـعم شامل ارتكاب اعمالي، به ) “عدم رعايت” ررات (ـو مق نـرعايت قواني عدم .360 -  2
ران، مديريت يا ديگر افراد ـط راهبـاي، يا توس هـحرف دارـاي حسابـان كارفرمـط سازمـتوس
ن يـا مقـررات   ـالف قوانيـ ـه برخـا است كـكارفرمري سازمان ـت رهبـا تحـدام يـاستخ در

 جاري است.

اي بـا   حرفـه   قانوني يا مقرراتي براي چگونگي برخورد حسـابدار  مواردبرخي قلمروها،   در .360 -  3
آن مقرر شده كه ممكن است با اين بخش فرق كند يـا    رعايت يا مشكوك به  عدم موارد

رعايـت يـا     گونه مـوارد عـدم   رويي با اين به  اي هنگام رو حرفه  فراتر از آن باشد. حسابدار
 مسـئوليت،  و رعايت آنها را دارد. اين مواردآن، مسئوليت كسب شناخت از آن  مشكوك به

 يسـاز اريهشح مناسب و رعايت هرگونه ممنوعيـت  صال الزام گزارش موضوع به نهاد ذي
مثال، در اجراي قانون مبارزه با پولشـويي،    سازمان كارفرما پيش از هرگونه افشا را، براي

 گيرد. بر مي  در

حرفه حسـابداري، پـذيرش مسـئوليت حفـظ منـافع عمـومي اسـت.        بارز هاي  از ويژگي  يكي .360 -  4
 از:  آن عبارتند  رعايت يا مشكوك به  عدماي در برخورد با موارد  حرفه  هاي حسابدار هدف

  اي؛ رعايت اصول بنيادي درستكاري و رفتار و آداب حرفه  -الف
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  راي:ـا، تالش بـصورت لزوم، راهبران سازمان كارفرم  مديريت يا، در يساز اريهشبا   -ب 
 رعايـت   سازي آنان براي اصالح، جبـران يـا كـاهش آثـار مـوارد عـدم       توانمند

 آن؛ يا مشكوك بهشناسايي شده يا 

 و رعايت پيش از وقوع آن؛  پيشگيري از ارتكاب عدم 

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

  دامنه كاربرد
رويـي بـا    بـه  مـوارد رو  اي در حرفـه  دارـد كه حسابـكن اين بخش، رويكردي را مشخص مي .360 -  5

 بندد: زير بكار ميرعايت موارد   ا مشكوك به عدميرعايت   آگاهي از عدم يا

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

اهميـت و مـوارد افشـا در     ساير قوانين و مقرراتي كه اثر مستقيم بر تعيين مبالغ بـا   -ب 
هـاي   زمينـه  توانـد در  آنهـا مـي   هاي مالي سازمان كارفرما نـدارد امـا، رعايـت    صورت

كار سازمان كارفرما، توانايي ادامـه فعاليـت تجـاري يـا پرهيـز از        و  عملياتي كسب
  باشد.  جرايم سنگين، نقشي اساسي داشته

مـوارد    بـه  هايي از قوانين و مقررات موضوع اين بخش شامل قوانين و مقرراتي است كـه  نمونه .360 -  6
  پردازد: مي  زير

 .تقلب، فساد و ارتشا 

 از تبهكاري.  لشويي، تأمين مالي تروريستم و وجوه حاصلپو 

 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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شدن، دعاوي حقوقي يـا ديگـر پيامـدهايي بـراي سـازمان      تواند به جريمه  رعايت مي عدم .360 -  7
باشـد.   اهميـت داشـته   ، اثري باآن هاي مالي است بر صورت كارفرما منجر شود كه ممكن

بـالقوه  هنگفت صورت زيان  تري بر منافع عمومي، به است آثار گسترده مهمتر آنكه ممكن
باشد. از ديد اين بخـش،   داشتهدهندگان، كاركنان يا عموم مردم  گذاران، اعتبار به سرمايه

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

زيست كه سـالمت يـا ايمنـي     و تخطي از قوانين و مقررات محيط گذاران، عمده به سرمايه
 گونه اعمال است. هايي از اين خطر اندازد نمونه را بهمردم كاركنان يا عموم 

روشـني    بـه  يابـد كـه   شود يا از آن آگاهي مي رو مي  به  اي كه با مواردي رو حرفه  حسابدار  يك .360 -  8
نـوع و    بـه  توجه  كارفرما و عموم مردم دارد، باسازمان ناچيزي بر سازمان كارفرما، ذينفعان   اثر

از مفاد اين بخـش   مواردگونه  باره اين  مالي، الزم نيست در  از مالي و غير  ماهيت و اثر آن، اعم
 پيروي كند.

 پردازد: موارد زير نمي  به اين بخش .360 -  9

  و هاي تجاري سازمان كارفرما؛ تخلفات شخصي نامرتبط با فعاليت  -الف
يا راهبران آن، مـديريت يـا ديگـر    از سازمان كارفرما  رعايت توسط ديگراني غير عدم  -ب 

  كنند، كار مي نظر آن باشند يا زير افرادي كه در استخدام سازمان كارفرما مي

است استفاده از رهنمودهاي اين بخش را در برخورد  اي ممكن حرفه وجود، حسابدار اين با
  گونه شرايط، سودمند بيابد. با اين

  مديريت و راهبران سازمان كارفرما هايمسئوليت
مسئوليت مديريت سازمان كارفرما، با نظارت عاليه راهبران آن، اطمينان يافتن از انجـام   .360 -  10

طبق قوانين و مقررات است. مسئوليت شناسايي و   هاي تجاري سازمان كارفرما بر فعاليت
كه در راهبـري  فردي   توسط سازمان كارفرما، هر رخ داده رعايت  برخورد با هرگونه عدم

فردي كـه در اسـتخدام سـازمان      عضو مديريت يا هر  سازمان كارفرما مسئوليت دارد، هر
سـازمان  عهـده مـديريت و راهبـران      كند نيز به كار مي  كارفرما است يا تحت رهبري آن

 است. كارفرما
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 اي شاغل در بنگاه/ سازمان حرفه  هاي حسابدار مسئوليت

هاي  هايي (چون منشور اخالقي يا مكانيسم ها و رويه روتكلبسياري از سازمانهاي كارفرما، پ .360 -  11
 را  آن  رعايت يا مشكوك بـه   دهي) براي چگونگي برخورد درون سازماني با موارد عدم  هشدار

موضوعات،  دهي است گزارش ها ممكن رويه وها  گونه پروتكل اين اند. در تهيه و تدوين كرده
چنـين   بينـي شـده باشـد. اگـر     شـده، پـيش  هـاي مشـخص    بدون ذكر نام و نشان و از راه

باشـد،   اي وجـود داشـته   حرفـه  هـايي در سـازمان كارفرمـاي حسـابدار     و رويـه  هـا  پروتكل
رعايـت بايـد آنهـا را     عدم گونه موارد اي براي تعيين چگونگي برخورد با اين حرفه حسابدار

 دهد. مورد توجه قرار

شود كه مشمول اين بخـش اسـت،    مياي از موضوعي آگاه  حرفه  مواردي كه حسابدار  در .360 -  12
، موقـع  بـه آورد بايـد   عمـل مـي    اي براي رعايت اين بخش بـه  حرفه  اقداماتي كه حسابدار

 نمنافع سازما  به اي از نوع و ماهيت موضوع و زيان بالقوه حرفه  بر درك حسابدار  مبتني
 دهندگان، كاركنان و عموم مردم باشد.  گذاران، اعتبار سرمايه كارفرما،

 اي ارشد شاغل در بنگاه/ سازمان هاي حسابداران حرفه يتمسئول

، “)اي ارشــد حســابداران حرفــه”اي ارشــد شــاغل در بنگــاه/ ســازمان ( حســابداران حرفــه .360 -  13
بـر   اي مالحظه توانند نفوذ قابل ر يا كاركنان ارشدي هستند كه ميـمديره، مدي هيأت عضو

فيزيكي و نامشـهود سـازمان   منابع و كنترل منابع انساني، مالي، فناوري، استقرار تحصيل، 
 دليل نقش، سمت و قدرت نفوذشـان   مورد آنها، تصميم گيرنده باشند. به  در وكارفرما داشته 

اي شـاغل   از ديگر حسابداران حرفه اي ارشد بيشتر در سازمان كارفرما، از حسابداران حرفه
راسـتاي حفـظ منـافع     رود هرگونه اقـدام الزم و مناسـب در   ميدر سازمان كارفرما انتظار 

 د.ـعمل آورن آن به رعايت يا مشكوك به  عدم براي برخورد با موارد را  عمومي

 كسب شناخت از موضوع

اي خـود از اطالعـات    هاي حرفـه  اي ارشد در جريان انجام فعاليت حرفه  چنانچه حسابدار .360 -  14
اي بايـد   حرفـه   آن آگـاه شـود، حسـابدار     بـه رعايت يا مشكوك   عدم به يك مورد  مربوط

 شناختي از موضوع، شامل موارد زير، بدست آورد:

  دهد؛  است رخ  داده يا ممكن  فعل در آن شرايط رخ ،فعل و شرايطي كه در آن ماهيتنوع و   -الف
  و  مورد آن شرايط؛  كاربرد قوانين و مقررات مربوط در  -ب 
دهندگان، كاركنان يا  گذاران، اعتبار كارفرما، سرمايهپيامدهاي احتمالي براي سازمان   -پ 

  .مردم عموم
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 ،را بكار گيرد اما  اي و مهارت خود حرفه  رود دانش، قضاوت اي ارشد انتظار مي حرفه  از حسابدار .360 -  15
از نياز انجام كار در سازمان   بداند كه بيشرود قوانين و مقررات را در سطحي  از وي انتظار نمي

عهـده دادگـاه يـا ديگـر       نهايت به  رعايت است يا نه، در  عدم تعيين اينكه فعلي،كارفرما است. 
نـوع و ماهيـت و اهميـت موضـوع       به اي با نگرش حرفه  مقامات قضايي مناسب است. حسابدار

جـويي درون سـازماني موضـوع را سـبب شـود يـا اقـدامات الزم بـراي آن را          است پي  ممكن
كارفرمـا  سـازمان    طور محرمانه از همكـاران درون   اند بهتو اي مي حرفه  آورد. حسابدار  عمل  به
 اي يا مشاور حقوقي، نظرخواهي كند. تشكل حرفه  يا

 برخورد با موضوع

رعايت را شناسايي يا گمـان كنـد     عدم رخداد يك مورداي ارشد،  حرفه  چنانچه حسابدار .360 -  16
بـاال،   360  - 11اي ارشد بايد با نگرش به مفـاد بنـد    حرفه  دهد، حسابدار  تواند رخ كه مي

ميان گذارد تا بتوانند چگونگي برخورد   صورت وجود، در  مافوق بالفصل خود، در  موضوع را با
نيـز   اي حرفـه   نظر رسد كه مافوق بالفصـل حسـابدار    با موضوع را تعيين كنند. اگر چنين به

اي بايـد موضـوع را بـا رده بـاالتر سـازماني كارفرمـا        حرفه  درگير موضوع است، حسابدار
 ذارد.ـميان گ  در

 عمل آورد:  اي ارشد بايد اقدامات مناسب زير را نيز به حرفه  حسابدار .360 -  17

نظـر   كسب موافقت آنان با اقـدامات مـورد   منظور بهرساني موضوع به راهبران  آگاهي  -الف
  ؛يشانها براي برخورد با موضوع و امكان ايفاي مسئوليت

قانوني يا مقرراتي حاكم بـر گزارشـگري   رعايت قوانين و مقررات مربوط، شامل موارد   -ب 
  صالح مناسب؛ نهاد ذيبه آن  رعايت يا مشكوك به  عدم موارد

  آن؛ رعايت يا مشكوك به  عدم اصالح، جبران يا كاهش پيامدهاي  -پ 
  و آن؛ رخداد دوبارهكاهش خطر   -ت 
  مواردي كه هنوز رخ نداده است. رعايت در  عدم تالش براي پيشگيري از رخداد  -ث 

بر برخورد با موضوع طبق مفاد ايـن بخـش بايـد ضـرورت       اي ارشد افزون حرفه  ابدارحس .360 -  18
صـورت وجـود،     را، دران كارفرمـا  ـكردن موضـوع بـه حسـابرس مسـتقل سازمـ       گزارش

ات الزم براي انجام ـه اطالعـن همـزام قانوني تأميـام وظايف سازماني يا الـاي انجـراست در
 توسط حسابرس مستقل، تعيين كند. حسابرسي
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 تعيين ضرورت انجام اقدامات بيشتر

و   صـورت وجـود،    هاي خـود، در  اي ارشد بايد مناسب بودن برخورد مافوق حرفه  حسابدار .360 -  19
 راهبران بنگاه را بسنجد.

و   صورت وجود،  اي، در حرفه  حسابدارهاي  برخورد مافوق مناسب بودنعوامل مربوط در سنجش  .360 -  20
 است: شامل موارد زير راهبران بنگاه

 بودن برخورد. موقع به 

        انجام شدن يا اجازه انجام اقـدامات الزم بـراي اصـالح، جبـران يـا كـاهش پيامـدهاي 
 صورتي كه هنوز رخ نداده است.  رعايت در  عدم رعايت، يا پيشگيري از رخداد  عدم

 افشـا،    صـورت   صـالح مناسـب و در   مورد، نزد نهـاد ذي   رعايت، حسب  عدم افشا شدن
 سنجش كفايت افشا.

و   صـورت وجـود،    هـاي خـود، در   توجه به برخورد مـافوق   اي ارشد بايد با حرفه  حسابدار .360 -  21
 راستاي حفظ منافع عمومي تعيين كند.  راهبران بنگاه، هرگونه اقدام بيشتر را در

عوامـل گونـاگوني چـون      و نوع و ماهيت و ميـزان آن بـه    تعيين ضرورت اقدامات بيشتر، .360 -  22
 دارد:موارد زير بستگي 

 .چارچوب قانوني و مقرراتي 

 .فوريت موضوع 

 .فراگير بودن موضوع در سطح سازمان كارفرما 

 هاي خـود و راهبـران    اي ارشد به درستكاري مافوق حرفه  تداوم اطمينان حسابدار
 سازمان كارفرما.

  آن.  رعايت يا مشكوك به  عدم مورددوباره احتمال رخ دادن 

 يا احتمالي به منـافع سـازمان    واقعي به زيان هنگفت  موثق بودن يا نبودن شواهد مربوط
 دهندگان، كاركنان يا عموم مردم.  گذاران، اعتبار سرمايهكارفرما، 
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هاي خود  اي ارشد به درستكاري مافوق حرفه  شود حسابدار مي بهايي از شرايطي كه سب نمونه .360 -  23
 ديگر اطمينان نكند شامل شرايطي است كه در آن: ،و راهبران سازمان كارفرما

 رعايـت،   عدم آنان در هرگونه احتماليباره درگيري يا درگيري  اي در حرفه حسابدار
 دست دارد. بدگمان است يا شواهدي در

 صالح مناسب گزارش نكـرده يـا   الزامات قانوني يا مقرراتي، موضوع را به نهاد ذي رغم به 
 اند. را نداده مهلتي معقولدر اجازه گزارشدهي 

و نوع و ماهيت و ميزان اقدامات بيشتر بايد   اي ارشد براي تعيين ضرورت، حرفه  حسابدار .360 -  24
گيـرد كـه     فـرض صـورت    ايـن   اي بايد بـا  حرفه  اي استفاده كند. قضاوت حرفه  از قضاوت

ق و شرايط خاص ـه حقايـن همـر گرفتـنظ شخص ثالث منطقي و آگاه با در ه يكـچنانچ
گرفـت، احتمـاالً    ن وضعيتي قرار ميـچني  اي در هـرفـح  دارـدسترس حساب  و در ودـموج
راستاي حفـظ منـافع    اي مناسب و در گونه اي، به حرفه د كه حسابداريرس نتيجه مي اين به

 عمل كرده است. عمومي

 بر گيرد:  تواند موارد زير را در اي مي حرفه  اقدامات بيشتر حسابدار .360 -  25

 باشد.  صورتي كه سازمان كارفرما، عضو گروه  مديريت بنگاه اصلي دربه رساني موضوع   اطالع 

 اگـر الـزام قـانوني يـا مقرراتـي وجـود        صالح مناسب حتـي  افشاي موضوع نزد نهاد ذي
 نداشته باشد.

 .استعفا از سازمان كارفرما 

 دهـد،  مي  تشخيص اي ارشد، استعفا از سازمان كارفرما را مناسب حرفه  مواردي كه حسابدار  در .360 -  26
بـه    است بـراي دسـتيابي    تواند جايگزين ديگر اقداماتي شود كه ممكن چنين كاري نمي

قلمروهـا  برخـي    طبق مفاد اين بخش، ضـروري باشـد. در    اي بر حرفه  هاي حسابدار هدف
اي،  حرفـه  دارـدسترس حساب ر درـات بيشتـورد اقدامـم هايي در تـت محدوديـاس نـممك
 دسترس باشد.  كار در است تنها راه  استعفا، ممكنو  باشد  شده مقرر

گيريهـاي   ها و تصميم است مستلزم تجزيه و تحليل  ممكناين موضوع كه بررسي   آنجا  از .360 -  27
تواند دريافت مشاوره درون سـازماني، دريافـت    اي ارشد مي حرفه  پيچيده باشد، حسابدار

يـا قـانوني هـر اقـدام     اي  كارهاي بديل و پيامـدهاي حرفـه   نظر حقوقي براي شناخت راه
صـالح مناسـب يـا     اسـاس رازداري، از نهـاد ذي    مشورتي، بـر   خصوص، يا دريافت نظر  به

 دهد.  اي را مورد توجه قرار تشكل حرفه
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 صالح مناسب گيري درباره افشاي موضوع نزد نهاد ذي تصميم

ات صورتي ممنوع است كه خالف قانون يـا مقـرر    صالح مناسب در افشاي موضوع نزد نهاد ذي .360 -  28
صـدور مجـوز    برايصالح مناسب  سازي نهاد ذي  غير اين صورت، هدف افشا، توانمند  باشد. در

 جويي موضوع و انجام اقدام الزم براي حفظ منافع عمومي است. پي

به نوع و ماهيـت و ميـزان زيـان واقعـي يـا بـالقوه        ژهيو بهباره چنين افشايي،   گيري در تصميم .360 -  29
دهندگان، كاركنان يا عموم مردم بسـتگي دارد.    گذاران، اعتبار شده يا احتمالي به سرمايه  وارد
مـوارد زيـر،     صالح را در است افشاي موضوع نزد نهاد ذي اي ممكن حرفه  مثال، حسابدار  براي

 اقدامي مناسب تشخيص دهد:

 داخلـي يـا   دولتـي  مثال، بـه مقامـات     دهي است (براي  بنگاه كارفرما، درگير رشوه
 انهاي بزرگ).خارجي با هدف گرفتن پيم

 است و موضوع از چنان اهميتي برخوردار اسـت كـه    ي شدهگذار بنگاه كارفرما، نرخ
 اندازد. خطر مي  امتياز فعاليت آن را به

 توانـد   بهادار اسـت و موضـوع مـي     بنگاه كارفرما، پذيرفته شده در بورس اوراق
 ريسـك   يا سبب يكبهادار بنگاه، اثر نامساعد بگذارد   اوراق منظمبازار منصفانه و   بر

 مالي شود. هايدر بازار يسيستم

  احتمـاالً توسـط بنگـاه كارفرمـا      مـردم  كاالي مضر براي سالمت و ايمني عمـوم
 رود. فروش مي به

 كند. بنگاه كارفرما، طرحي را براي فرار از ماليات به مشتريانش عرضه مي 

  زير، نيز بستگي دارد:شرح  عوامل برون سازماني، به باره چنين افشايي به گيري در تصميم
 گونـه اطالعـات و توانـايي صـدور      صالح براي دريافت ايـن  وجود داشتن يك نهاد ذي

نـوع و   بـه  صـالح،  نهـاد ذي  مناسب بودنجويي موضوع و انجام اقدام الزم.  مجوز پي
 ه،ـورد گزارشگري مالي متقلبانـم  ال، درـمث  رايـگي دارد، بـوع بستـت موضـماهي

زيست،  مورد تخطي از قوانين و مقررات محيط در يابهادار  نهاد نظارتي بورس اوراق
 زيست.  سازمان حفاظت محيط

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

 اي  حرفـه   به ايمني فيزيكي حسابدار  يدهاي واقعي يا احتمالي نسبتوجود داشتن تهد
 يا ديگر افراد.
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 شـرايط موجـود، افشـاي مـوارد      نتيجـه برسـد كـه در     اين  اي ارشد به حرفه  چنانچه حسابدار .360 -  30
 منزله بهامر   صالح مناسب، اقدامي مناسب است، اين آن نزد نهاد ذي  رعايت يا مشكوك به  عدم

ــه وظيفــهتخطــي از  ــينايــن  140شــرح بخــش   رازداري ب شــود.  رفتــار محســوب نمــي  آي
را   نيت عمل كند و بيانيـه و ادعـاي خـود     چنين موارد افشا بايد با حسن  اي در حرفه  حسابدار

 رعايت احتياط اظهار نمايد.  با

از اقدامي يا اقـدام مـورد نظـري      است  ممكن ارشد اي حرفه  موارد استثنايي، حسابدار  در .360 -  31
نسبت قطعي از يك قانون يـا مقـررات اسـت و ايـن       به نظر وي، تخلفي  بهآگاه شود كه 

دهنـدگان، كاركنـان يـا عمـوم       گذاران، اعتبار تخلف بتواند زياني هنگفت را براي سرمايه
ميـان گذاشـتن يـا      بـاره در   گيـري در  از تصـميم   اي پـس  حرفـه   مردم سبب شود. حسـابدار 

 درنـگ موضـوع نـزد    اي بـي ـاره افشـب  د درـبايران بنگاه ـنگذاشتن موضوع با مديريت يا راهب
 ،پيشـگيري از پيامـدهاي چنـين تخلفـي يـا كـاهش آن       منظـور  بـه صالح مناسـب،   ذي  نهاد

 اي) حرفه  اي استفاده كند. چنين افشايي، تخطي از وظيفه رازداري (حسابدار حرفه  قضاوت  از
 رفتار، محسوب نخواهد شد.  اين آيين 140طبق بخش 

 مستندسازي

رعايـت يـا     عدم ارتباط با هر مورد شناسايي شده  شود در اي ارشد توصيه مي حرفه  بداربه حسا .360 -  32
 كند:  آن، موارد زير را مستند  مشكوك به

 .موضوع 

 و راهبران بنگاه و ديگران.  صورت وجود،  اي، در حرفه  هاي حسابدار نتايج گفتگو با مافوق 

 و راهبران بنگاه   وجود،صورت   اي، در هـحرف  دارـهاي حساب چگونگي برخورد مافوق
 با موضوع.

 هـاي   ده و تصـميم ـل آمـعم  اي بهـاي، قضاوته هـحرف  دارـورد بررسي حسابـات مـاقدام
 ده.ـش  هـگرفت

 هـاي   مسـئوليت  ايـايفـ اره ـب  اي در حرفه  خاطر توسط حسابدار  چگونگي كسب رضايت
 .360- 21مندرج در بند 
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 سازمان شاغل در بنگاه/ اي ارشد حرفه حسابداراز  غير اي به هاي حسابداران حرفه مسئوليت

بـه   اي خود از اطالعات مربوط هاي حرفه اي در جريان انجام فعاليت حرفه چنانچه حسابدار .360 -  33
اي بايـد شـناختي از    حرفه  آن آگاهي يابد، حسابدار  رعايت يا مشكوك به  عدم يك مورد

در آن شـرايط،  موضوع، شامل نوع و ماهيت فعل و شـرايطي كسـب كنـد كـه آن فعـل      
 دهد.  است رخ  داده يا ممكن  رخ

 ،را بكار گيرد اما  اي و مهارت خود حرفه  رود دانش، قضاوت اي انتظار مي حرفه  از حسابدار .360 -  34
از نيـاز انجـام كـار      بداند كـه بـيش  رود قوانين و مقررات را در سطحي  وي انتظار نمي  از
 عهده دادگاه  نهايت به  نه در  است يارعايت   عدم است. تعيين اينكه فعلي،سازمان كارفرما   در

 اي بسته به نوع و ماهيت و اهميت موضوع حرفه  حسابداريا ديگر مقامات قضايي مناسب است. 
اي، يا مشاور حقوقي  سازماني يا تشكل حرفه  تواند با حفظ رازداري، با همكاران درون مي

 كند.  مشورت

را شناسايي يـا گمـان كنـد كـه     رعايت   عدم اي موردي از رخداد حرفه  چنانچه حسابدار .360 -  35
را   باال، موضوع 360  - 11اي بايد با نگرش به مفاد بند  حرفه  د، حسابدارـده  رخ دـتوان مي
عمل آورد. اگر چنـين    ميان گذارد تا وي بتواند اقدام الزم را به  مافوق بالفصل خود در  با
 اي حرفـه   حسـابدار اي نيز درگير موضوع اسـت،   حرفه  نظر رسد كه مافوق بالفصل حسابدار  به

 ميان گذارد.  موضوع را با رده باالتر سازماني كارفرما در  بايد

صـالح   اسـت افشـاي موضـوع نـزد نهـاد ذي       اي ممكـن  حرفـه   استثنايي، حسـابدار موارد   در .360 -  36
 راسـتاي   را در  اي چنين كاري حرفه  تشخيص دهد. چنانچه حسابدارمناسب را اقدامي   مناسب

 140 چنين افشايي، تخطي از وظيفه رازداري طبـق بخـش  انجام دهد،  360 -29مفاد بند 
چنـين مـوارد افشـا بايــد      اي در حرفــه  رفتـار، محســوب نخواهـد شـد. حسـابدار      ايـن آيـين  

 رعايت احتياط اظهار نمايد.  را با نيت عمل كند و بيانيه و ادعاي خود  حسن  با

 سازي مستند

رعايـت يـا     عـدم  شناسـايي شـده  ارتباط با هـر مـورد     شود در اي توصيه مي حرفه  به حسابدار .360 -  37
 كند:  آن، موارد زير را مستند  مشكوك به

 .موضوع 

 صورت لزوم، راهبران بنگاه و ديگران.  در ،و  اي، مديريت حرفه  نتايج گفتگو با مافوق حسابدار 

 اي با موضوع. حرفه چگونگي برخورد مافوق حسابدار 

 شده. هاي گرفته آمده و تصميمعمل  اي، قضاوتهاي به حرفه اقدامات مورد بررسي حسابدار 
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 اصطالحات
 

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

دهـد و   اي شـاغل در حرفـه انجـام مـي     حرفـه رساني درباره خدماتي كه حسابدار  اطالع آگهي و تبليغات
منظور جلب مشتري   همگاني به هاي  طريق رسانه  از  مهارتهايي كه از آن برخوردار است

 اي. خدمات حرفه

Advertising 

  
 از: است استقالل عبارت استقالل

Independence 

 استقالل رأي يا استقالل باطني الف) 

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

بينـي و   ل كند و واقعـد با درستكاري عمـترتيب، شخص بتوان رد تا بدينـصورت گي
 اي را بكار گيرد. ترديد حرفه

 

 ديگراناستقالل ظاهري يا استقالل از منظر   ب )

شــخص   اهميتــي اســت كــه هــر  معنــاي پرهيــز از هرگونــه شــرايط يــا روابــط بــا  بــه 
ايـن نتيجـه     بـه  ثالث ذيصـالح و مطلعـي كـه از كليـه اطالعـات مربـوط، آگـاه اسـت        
بينـي يـا ترديـد      برسد كه آن شرايط يـا روابـط، ممكـن اسـت بـر درسـتكاري، واقـع       

 بخـش   خـدمات اطمينـان  اي مؤسسه يا عضـوي از اعضـاي گـروه حسابرسـي يـا       حرفه
 خدشه وارد كند.

  
ارتبــاط بــا يــك بنگــاه اقتصــادي خــاص، اساســاً    زبــان مــالي در  اطالعــات بيــان شــده بــه اطالعات مالي تاريخي

 شــده از سيســتم حســابداري آن بنگــاه، دربــاره رويــدادهاي اقتصــادي رخ داده در   اســتخراج
ــاطعي از      دوره ــادي آن در مق ــاع اقتص ــا اوض ــرايط ي ــاره ش ــا درب ــته ي ــاني گذش ــاي زم ه
 در گذشته. زمان

Historical financial 
information 

  
 همسر (يا شريك زندگي) يا افرادي كه در تكفل رئيس خانواده هستند. اعضاي خانواده

Immediate family 

  
  بستگان نزديك/
 اقرباي طبقه دوم

 هايي كه در تكفل رئيس يك خانواده نيستند. والدين، فرزندان و نوه

Close family 
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 از روابط زير را با بنگاه صاحبكار داشته باشد: هر بنگاهي كه يكي بنگاه وابسته

Related entity (شرط آن كـه    مستقيم بر بنگاه صاحبكار به  تسلط مالكانه (كنترل) مستقيم يا غير الف
 اهميت باشد.  لحاظ بنگاه وابسته، با  صاحبكار ازبنگاه 

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

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

بـاال،  “ پ” آن طبق بند بهوجود منافع مالي مستقيم بنگاه صاحبكار، يا بنگاه وابسته ت ) 
لحـاظ بنگـاه    و ايـن منـافع، هـم از    كه به نفوذ مؤثر در بنگـاه وابسـته منجـر شـود؛    

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

شرط آن كه هم بنگاه صاحبكار  رل مشترك با بنگاه صاحبكار بهيك بنگاه تحت كنت ث ) 
 كننده آنها، اهميت داشته باشند. لحاظ بنگاه كنترل دو، از هم آن بنگاه، هر و

  
المللـي حسـابداران، پذيرفتـه     اي عضو فدراسيون بينفردي كه به عضويت يك تشكل حرفه اي حسابدار حرفه

 Professional accountant شده است.

  
اي شاغل  حسابدار حرفه

 در بنگاه/ سازمان

موظـف يـا قـراردادي در سـازمانها، مؤسسـات       صورت موظف، غير اي كه بهحسابدار حرفه
از دولتي، عمومي و خصوصي، اشـتغال دارد و در امـوري چـون     انتفاعي يا غير انتفاعي، اعم

اي بـه   نظـارتي يـا مراجـع حرفـه    المنفعـه، مراجـع    تجارت، صنعت، خدمات، آمـوزش، عـام  
 پردازد. فعاليتهاي اجرايي يا غير اجرايي مي

Professional accountant 
in business 

  
اي شاغل  حسابدار حرفه

 حرفه در

نظر از نوع تخصص (مانند حسابرسي، مالياتي يـا مشـاوره) كـه در     اي، صرفحسابدار حرفه
مـورد   پـردازد. ايـن اصـطالح در    فعاليـت مـي  اي بـه   مؤسسه ارائه كننده خدمات حرفه يك

 رود. مؤسسه حسابرسي نيز بكار مي
Professional 

accountant in public 
practice 

  
اي شاغل در حرفه كه برابر قرارداد، خدمات حسابرسي، حسابداري، ماليـاتي،  حسابدار حرفه حسابرس فعلي

 Existing accountant دست اجرا دارد. صاحبكار دراي را براي يك  مشاوره يا ساير خدمات حرفه

  
اي معـين از   اي كه ميزان آن مبتني و موكول به حاصل يـك معاملـه يـا نتيجـه    الزحمهحق الزحمه مشروط حق

الزحمه خدماتي كه توسط دادگاهها يا مراجـع   خدمات انجام شده توسط مؤسسه باشد. حق
 شود. الزحمه مشروط محسوب نمي حقشود،  دولتي يا عمومي تعيين مي

Contingent fee 
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گيـري   اي شاغل در حرفه نتايج ارزيابي يا انـدازه خدمتي است كه در آن، حسابدار حرفه بخش خدمات اطمينان
 كنـد؛  وط، بيـان مـي  ـارهاي مربـه با معيـمقايس  باره يك موضوع مشخص را در  ده درـش  انجام

ـ  تـر را نسبـ ـنظـ  وردـدگان مـكنن ادهـان استفـزان اطمينـر، ميـام نـاي و ه آن موضـوع  ـب
 د.ـده افزايش مي

Assurance engagement 

ــان    ــدمات اطمين ــاره خ ــايي درب ــراي راهنم ــش،  (ب ــه بخ ــدمات    ب ــري خ ــارچوب نظ چ
المللي تدوين استانداردهاي حسابرسـي و خـدمات    بخش از انتشارات هيأت بين  اطمينان
بخـش را توصـيف و خـدماتي را      هدفهاي خدمات اطمينـان بخش كه عناصر و   اطمينان

المللي بررسي  المللي حسابرسي، استانداردهاي بين كند كه استانداردهاي بين مشخص مي
بخـش دربـاره آنهـا كـاربرد دارد،       المللي خـدمات اطمينـان   اجمالي و استانداردهاي بين

 مراجعه كنيد).

  
 شده به صاحبكاران.اي ارائههاي حرفهفعاليت اي خدمات حرفه

Professional  services  
  

  دفتر كار
Office 

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

  
مسئول نظارت عاليه بر هدايت راهبـردي  مثال، امين بنگاهي)  يا سازمانهاي (براياشخاص راهبران بنگاه

ديـدگاه پاسـخگويي. ايـن مسـئوليت، شـامل نظـارت عاليـه         تعهدات بنگـاه اقتصـادي از  و 
برخي قلمروها  ها در راهبران بنگاه برخي بنگاه باشد. فرآيند تهيه گزارشهاي مالي نيز مي بر

است كاركنان مديريتي، چون اعضاي اجرايي هيأت راهبري بنگاه بخش خصوصي يا  ممكن
 بر گيرد. عمومي يا مالك مدير را در

Those charged with 
governance 

    
نظـر گـرفتن همـه حقـايق و شـرايط       سطحي كه در آن، شخص ثالث منطقي و آگاه با در سطحي پذيرفتني

 رسد كه رعايت اصول بنيـادي،  اين نتيجه مي  به اي، دسترس حسابدار حرفه  خاص موجود و در
 دار نشده است. خدشه

Acceptable level 

  

  شبكه
Network 

 ساختاري بزرگ كه:

 و براي همكاري؛ الف)

با هدف تقسيم سود يا هزينه؛ مالكيت، كنترل يا مديريت مشترك؛ داشتن سياسـتها و   ب ) 
هاي مشترك كنترل كيفيـت؛ داشـتن راهبردهـاي مشـترك تجـاري؛ اسـتفاده از        رويه
 باشد.وجود آمده   به اي عمده، يا منابع حرفه نام تجاري مشترك؛  يك
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  شركت پذيرفته شده
 بورس  در 

بهادار كشـور پذيرفتـه شـده اسـت و       از بورسهاي اوراق  شركت سهامي عامي كه در يكي
 Listed entity شود. ستد مي  و  بهادار آن، در بورس مزبور داد  سهام و يا ساير اوراق

  
 و بنگاه (شركت) پذيرفته شده در بورس؛ الف) شركت سهامي عام

Public interest entity ( بنگاهي كه ب : 

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

طبق الزامات قانوني يا مقرراتي، حسابرسي آن بايـد بـا معيارهـاي اسـتقالل در      )2( 
گونـه الزامـات    حسابرسي شركتهاي پذيرفته شده در بـورس، انجـام شـود. ايـن    

گذار حسابرسي،  اد مقرراتـام ذيصالح قانوني، چون نهـد توسط هر مقـتوان مي
 رسماً اعالم شود.

  
شريك اصلي مسئول 

 حسابرسي

صورت وجـود، سـاير شـركاي     كار و، در كار، شخص مسئول كنترل كيفيت شريك مسئول
گيريها يا قضاوتهاي اساسي مربـوط بـه مسـايل     مسئولي كه جزو گروه كار هستند و تصميم

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

 حسابرسي شركتهاي فرعي يا قسمتهاي عمده باشد.

Key audit partner 

  
دارد   عهده  مؤسسه كه مسئوليت كار و اجراي آن، و گزارشي را بهشريك مؤسسه يا عضوي از كار شريك مسئول

مـوارد مقتضـي، داراي مجـوز الزم      شود و در سوي مؤسسه درباره آن كار صادر مي  كه از
 د.ـاد ذيصالح قانوني باشـاي، قانوني يا نه هـمراجع حرف  از

Engagement partner 

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

Review client 
    

عهـده گرفتـه اسـت.      مؤسسـه، حسابرسـي صـورتهاي مـالي آن را بـه       بنگاه اقتصادي كه يـك  صاحبكار حسابرسي
مــالي تلفيقــي آن بايــد   چنانچــه بنگــاه، شــركت پذيرفتــه شــده در بــورس باشــد، صــورتهاي

صـاحبكار، شـركت پذيرفتـه شـده در بـورس نباشـد، شـامل همـه         حسابرسي شود. چنانچـه  
اي خواهــد بــود كــه صــاحبكار، كنتــرل مســتقيم يــا غيرمســتقيم آنهــا را  هــاي وابســته بنگــاه

  عهده دارد.  به

Audit clinet  
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  صاحبكار
 بخش خدمات اطمينان

 شخص (يا اشخاص) مسئولي كه:
  يا عهده دارد؛ مسئوليت موضوع را بهدر قراردادهاي با گزارشگري مستقيم،  الف)
 است  عهده دارد و ممكن  بر ادعا، مسئوليت اطالعات موضوع را به در قراردادهاي مبتني  ب )

 عهده داشته باشد. مسئوليت موضوع را نيز به

Assurance client 

  
كـه بـراي گـزارش    ارائه ساختار يافته اطالعات مالي تاريخي، شامل يادداشتهاي همـراه،   مالي صورتهاي

منابع اقتصادي يا تعهدات يك بنگاه اقتصادي در يك مقطع زماني يـا تغييـرات در آنهـا    
شـود. يادداشـتهاي همـراه     چارچوب گزارشگري مالي تهيـه مـي    دوره زماني، در  طي يك

هاي حسابداري و ساير اطالعـات توضـيحي اسـت. ايـن اصـطالح       معموالً شامل اهم رويه
مالي يا تنها يك صورت مالي، چـون ترازنامـه يـا      كامل صورتهاي تواند براي مجموعه مي

 صورت درآمد و هزينه، و يادداشتهاي مربوط، بكار رود.

Financial statements 

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

 Special purpose كنندگان مشخصي طراحي شده است. استفادهاطالعات مالي 
financial statements 

  
مالي مورد  صورتهاي

  رسيدگي موسسه
Financial statements 

on which the firm will 
express an opinion 

ــورتهاي در ــاه اقتصــادي، ص ــك بنگ ــورد ي ــاه. در م ــالي آن بنگ ــركتها،   م ــروه ش ــورد گ م
 شود. ز گفته ميـروه نيـمالي گ  آن صورتهاي  به هـمالي تلفيقي، ك  صورتهاي

    

 اي  فعاليت حرفه

Professional Activity  
اي  خدماتي كـه بـه دانش و مهارتهاي حسابـداري نياز دارد و توسط حسابــداران حرفـه  

و  اي، حسابداري، حسابرسي، امور مالياتي، مشاوره مديريت ود. خدمات حرفهـش مي  انجام
  گيرد. مديريت مالي را در بر مي

  
توانـد از   اعضاي هيأت راهبري يا ساير اشخاصي كـه فـارغ از عنـوان سـازماني (كـه مـي       مديره/ مدير  عضو هيأت

 Director or officer قلمرو ديگر، فرق كند)، در راهبري بنگاه اقتصادي مشاركت دارند.  به قلمرو  يك

  
المللي بررسـي اجمـالي يـا    بخش، انجام شده طبق استانداردهاي بين اطمينانيك خدمت كار بررسي اجمالي

اس روشهايي كه همه شواهد الزم ـاس ه برـاي شاغل در حرف دار حرفهـه آن، كه حسابـمشاب
 از مـوردي حـاكي   بـه  كـه  بـر ايـن   آورد، نظر خـود را مبنـي   براي حسابرسي را فراهم نمي

 اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري،  هاي با تمام جنبه  ازمالي،   ه صورتهايـارائ ه وـتهي  عدم
 دارد. برخورد كرده يا نكرده است، اظهار مي

Review engagement 
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اي شاغل در حرفه نظر خـود را   بخش معقولي كه در آن، حسابدار حرفهخدمت اطمينان كار حسابرسي
(يا درست و منصفانه بـودن آن  اهميت   هاي با همه جنبه  مالي، از  درباره تهيه صورتهاي

وب گزارشـگري مـالي،   ـچارچـ   اهميـت)، در   هاي با هـهمه جنب  ه مطلوب آن، ازـا ارائـي
كند.  المللي حسابرسي، اظهار مي نـر استانداردهاي بيـق بـار حسابرسي منطبـد كـمانن
حسابرسي، حسابرسي قانوني را كه در آن، انجـام حسابرسـي يـك الـزام قـانوني يـا         كار

 گيرد. مقرراتي است نيز دربر مي

Audit engagement 

  
اي، شامل كاركنان موقت، مؤسسه يا مؤسسـه  شريك و از كاركنان حرفه  شخص (كه  هر سازماني  كارشناس برون

هايي غير از حسابداري و  اي نباشد) يا سازماني با مهارت، دانش و تجربه در زمينه شبكه
 نظـر،   زمينـه مـورد    براي گردآوري شواهد كافي و مناسـب در اي  حسابرسي كه حسابدار حرفه

 گيرد. كارشناسي آن بهره مي كارِ  از

External expert 

  
از آن،  فرآيند طراحي شده براي ارزيابي بيطرفانه، در زمان صدور گزارش حسابرس يا پيش كار كنترل كيفيت

گيريهاي آنان  حسابرسي و نتيجهروه ـاي گـط اعضـده توسـعمل آم  ده بهـقضاوتهاي عم
 اي. نظر حرفه  به  براي دستيابي

Engagement quality 
control review 

  
  گروه بررسي اجمالي

Review team  
 

 دهند؛ و كليه اعضاي گروهي كه كار بررسي اجمالي را انجام مي الف)

بررسي اجمالي مستقيماً ار ـج كـد بر نتايـواننـته ميـه كـن در مؤسسـر شاغليـايـس ب )
 د، شامل:ـبگذارن رـتأثي

ها و مزايـا و همچنـين، اشخاصـي كـه بـر       الزحمهاشخاص مسئول تعيين حق )1( 
 لحاظ اجـراي كـار، نظـارت مسـتقيم،     شريك مسئول انجام بررسي اجمالي از

كار  هاي باالتر شريك مسئول د، شامل همه ردهـه دارنـمديريت يا نظارت عالي
 عامل مؤسسه؛ شريك ارشد يا مديررده  تا

 صـنعت،   خـاص   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؛ كنندگان كنترل كيفيت طراحان و اجرا )3( 

نتـايج كـار بررسـي اجمـالي،      تواننـد بـر   اي كـه مـي   كليه شاغلين در مؤسسه شبكه  پ ) 
 د.ـر بگذارنـمستقيماً تأثي
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 دهند؛ كليه اعضاي گروهي كه حسابرسي را انجام مي  الف) گروه حسابرسي

Audit team ( حسابرسي مسـتقيماً تـأثير بگذارنـد،     توانند بر نتايج كارساير شاغلين در مؤسسه كه مي ب 
 شامل:

ها و مزايا و همچنين، اشخاصي كه بر شريك الزحمهحقاشخاص مسئول تعيين )1( 
لحاظ اجراي كار، نظـارت مسـتقيم، مـديريت يـا نظـارت       مسئول حسابرسي از

كار تا رده شريك ارشد يا  هاي باالتر شريك مسئول عاليه دارند، شامل همه رده
 عامل مؤسسه؛ مدير

مسايل خاص صنعت، هاي فني،  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( 

توانند بر نتايج كار حسابرسي مستقيماً  اي كه ميشبكههـكليه شاغلين در مؤسس -پ 
 بگذارند.  رـتأثي

  
 دهند؛ بخش را انجام مي اعضاي گروهي كه يك خدمت اطمينانكليه الف) بخش  گروه خدمات اطمينان

Assurance team ( بخش مستقيماً  ت اطمينانـتوانند بر نتايج يك خدمه ميـه كـساير شاغلين در مؤسس ب 
 تأثير بگذارند، شامل:

ها و مزايا و همچنين، اشخاصي كه بر شريك الزحمهاشخاص مسئول تعيين حق )1( 
لحاظ اجراي كار، نظارت مسـتقيم،   بخش از خدمت اطمينان مسئول انجام يك

 مديريت يا نظارت عاليه دارند؛

هاي فني، مسايل خاص صنعت،  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 ديگر بكار گرفته شده توسط مؤسسـه يـا     همه شركا و كاركنان مؤسسه و همچنين، هر گروه كار

باشـند؛ امـا،    كـار مـي    بخش كه درگيـر انجـام    اي براي اجراي روشهاي اطمينان مؤسسه شبكه
 گيـرد.  نمـي   اي را دربـر  كارشناسان برون سازماني طـرف قـرارداد مؤسسـه يـا مؤسسـه شـبكه      

گيرد كه طبق  بر نمي  همچنين، كاركناني از واحد حسابرسي داخلي صاحبكار را در “كار   گروه  ”

Engagement team 
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عنـوان    ) بـا 2013سـال    نظـر شـده در  (تجديـد  610المللي حسابرسي شـماره   استاندارد بين
*از كار حسابرسي داخلي  استفاده”

طور مستقيم به حسابرس مستقل و در انجـام وظـايفش    به“   
 رسانند. مي ياري

  
بهادار يك بنگاه اقتصادي، شامل  الشركه، اوراق قرضه، وام يا ساير اوراقمالكيت سهام، سهم منافع مالي

حقوق و تعهداتي كه مستقيماً از مالكيت مزبور براي تحصيل اوراق مشتقه يا كسب منـافع  
 شود. ايجاد مي

Financial interest 

  
گذاري، امـالك و مسـتغالت    طريق ابزارهاي مشترك سرمايه از مالكيت از منافع مالي ناشي مستقيم  منافع مالي غير

مشاع، نهادهاي متولي يا هر طريق ديگر كه شخص حقيقي يا حقوقي بر آن كنترل ندارد 
 گذاري آن، تأثير بگذارد. گيريهاي مربوط به سرمايه تواند بر تصميم يا نمي

Indirect financial 
interest 

  
 منافع مالي: منافع مالي مستقيم

Direct financial 
interest 

از مالكيت و تسلط مالكانه يك شخص حقيقي يا حقـوقي (شـامل آنهـايي كـه      ناشي الف)
 يا  شود)؛ توسط نمايندگاني مديريت مي

گذاري، امالك و مستغالت مشاع،  طريق ابزارهاي مشترك سرمايه از مالكيت از ناشي ب ) 
متولي يا هر طريق ديگر كه شخص حقيقي يـا حقـوقي بـر آن كنتـرل دارد يـا      نهاد 
 گذاري آن، تأثير بگذارد. گيريهاي مربوط به سرمايه تواند بر تصميم مي

   
  
 

  اي؛ مؤسسه انفرادي، شركت ضمانتي يا شركت متشكل از حسابداران حرفه الف) مؤسسه
 و  عهده دارد؛  طريق مالكيت، مديريت يا غيره به  باال را از“ الف”بنگاهي كه كنترل موارد   ب )
 شود. طريق مالكيت، مديريت يا غيره، كنترل مي  باال از“ الف”بنگاهي كه توسط موارد   پ )

Firm 

  
  اي كه عضو شبكه است. مؤسسه اي مؤسسه شبكه

 Network firm 

  
 

 

هايي را براي استفاده از كمك مسـتقيم مقـرر    ) محدوديت2013سال  نظر شده در (تجديد 610المللي حسابرسي شماره  استاندارد بين  *
است استفاده از كمك مستقيم حسابرسان داخلي توسط حسـابرس   كرده است. در اين استاندارد، اينكه قانون يا مقررات ممكن

شـود كـه    يي منحصر مـي ها رو، استفاده از كمك مستقيم به وضعيت اين مستقل را ممنوع كرده باشند نيز تبيين شده است. از
 مجاز شناخته شده است.
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