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  كليات
، ارائه استانداردها و راهنماييهـاي الزم دربـاره مـسئوليتهاي مـشخص             استانداردهدف اين      .1

كاركنان مؤسسه حسابرسي درمورد روشهاي كنتـرل كيفيـت حـسابرسي اطالعـات مـالي               
 الزم اسـت بـا بخـشهاي        اسـتاندارد اين  . است) مالي امل حسابرسي صورتهاي  ش( تاريخي

  .مطالعه شود) 123نشريه ( اي حرفه رفتار آيين“ ب”و “ الف”

گروه حسابرسي بايد روشهاي كنترل كيفيت قابل اجرا در مورد هر كار حسابرسي را اجرا                  .2
   .كند

رل كيفيت طراحي شده براي كسب      استقرار يك سيستم كنت    هر مؤسسه حسابرسي مكلف به       .3
اطمينان معقول از اين موضوع است كه مؤسـسه و كاركنـان آن، الزامـات اسـتانداردهاي                 

اي و قـانوني و مقرراتـي را رعايـت مـي كننـد و گزارشـهاي حـسابرسي، مناسـب                     حرفه
  .شود مدير مسئول كار صادر مي موجود توسط مؤسسه يا شرايط

  :گروه حسابرسي   .4

  .كند اجرا در كار حسابرسي را اجرا مي  كنترل كيفيت قابلهايروش  -الف

دهد تا امكـان اجـراي بخـش مربـوط            اختيار مؤسسه قرار مي    اطالعات مرتبط را در     -ب
  .استقالل در سيستم كنترل كيفيت مؤسسه، فراهم شود به

بـراي مثـال، در ارتبـاط بـا تواناييهـا و            (كند    سيستمهاي مؤسسه اعتماد     تواند به   مي  -پ
صالحيت كاركنـان از طريـق اسـتخدام و آموزشـهاي رسـمي، اسـتقالل از طريـق             

صاحبكار از   با استقالل، برقراري روابط   رساني اطالعات مربوط به     آوري و اطالع    گرد
الزامات قانوني و مقرراتي     طريق سيستمهاي پذيرش و حفظ صاحبكار؛ و پايبندي به        

عات ارائه شـده توسـط مؤسـسه يـا          ، مگر اين كه اطال    )از طريق فرآيندهاي نظارتي   
  .سايرين، برخورد ديگري را ايجاب كند
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  تعاريف
  :شرح زير است ، معاني برخي اصطالحات بهاستاندارددر اين    .5

اي يـا      شريك يا فرد ديگري در مؤسسه، داراي مجـوز حرفـه           -“ مدير مسئول كار   ”  -الف
ـ               زارش حـسابرسي   قانوني مربوط، كه مسئول يك كار حـسابرسي و اجـراي آن و گ

  .صادره از طرف مؤسسه است

سـاختن    پذير   شده براي امكان       فرآيند طراحي  - “ بررسي كنترل كيفيت كار حسابرسي      ”  - ب
اي كـه گـروه       قضاوتهاي عمـده  ) پيش از صدور گزارش حسابرس    (طرفانه    ارزيابي بي 

فتـه  يا   آن دسـت   آورده و نتايجي كه براي تهيه گزارش حسابرس، به   عمل  حسابرسي به 
  .است

 شريك، فرد ديگري در مؤسسه، فرد       -“ كننده كنترل كيفيت كار حسابرسي     بررسي ”  -پ
سازماني واجد شرايط يا گروهي از اين گونه افراد، با تجربه و اختيـار كـافي و                   برون

قضاوتهاي عمده  ) پيش از صدور گزارش حسابرس    ( طرفانه  مناسب براي ارزيابي بي   
رسي و نتايجي كه بـراي تهيـه گـزارش حـسابرس،            آمده توسط گروه حساب    عمل به
  .اند يافته  آن دست به

كننده يك كار حـسابرسي، شـامل كارشناسـان            همه افراد اجرا   -“ ابرسيسگروه ح  ”  -ت
  .طرف قرارداد مؤسسه در ارتباط با آن كار حسابرسي

اي متـشكل از      يك شـاغل انفـرادي و سـازمان يـا مؤسـسه            -“  حسابرسي مؤسسه ”  -ث
  .باشد دار انجام حسابرسي مي ران رسمي كه عهدهحسابدا

كردن شواهدي از رعايت سياسـتها و        شده براي فراهم     روشهاي طراحي  -“ بازبيني ”  -ج
روشهاي كنترل كيفيت مؤسسه توسط گروه حسابرسي در ارتباط با كـار حـسابرسي              

  .شده تكميل
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يـت مؤسـسه، شـامل       فرآيند بررسي و ارزيابي مستمر سيـستم كنتـرل كيف          - “ نظارت  ”  - چ
بازبيني متناوب موارد انتخابي از كارهاي تكميل شده، كه براي قـادر سـاختن مؤسـسه                

  .شده است  كنترل كيفيت آن، طراحي كسب اطمينان معقول از اجراي اثربخش سيستم  به

طور تمام وقت منحـصراً       هر عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه به        - “شريك ”  -ح
اي اشـتغال داشـته و در مقابـل فعاليتهـاي مؤسـسه و                ر حرفـه  كا در يك مؤسسه به   

  .ثالث مسئوليت تضامني دارد اشخاص

استخدام  اي مؤسسه شامل كارشناساني كه در        شركا و ساير افراد حرفه     -“ كاركنان ”  -خ
  .مؤسسه هستند

 استانداردهاي حـسابرسي و الزامـات اخالقـي مربـوط،           -“ اي  استانداردهاي حرفه  ”  -د
  .اي مندرج در آيين رفتار حرفهشرح  به

  . در اين بخش، سطح اطميناني باال اما نه مطلق-“ اطمينان معقول ”  -ذ

 فردي خارج از مؤسسه با تواناييها و صالحيتي         –“ شرايط سازماني واجد    فرد برون  ”  -ر
اي  مؤسسه ديگـر يـا افـراد حرفـه          در حد مدير مسئول كار؛ براي مثال، شريك يك          

  .يفيت در جامعه حسابداران رسمي ايرانك كنترل مسئول

  مسئوليتهاي مرتبط با كيفيت حسابرسي
  .وي را بپذيرد مدير مسئول كار بايد مسئوليت كيفيت هر كار حسابرسي محول شده به   .6

باره كيفيت حسابرسي بـراي      مدير مسئول كار در همه مراحل كار حسابرسي الگويي را در             .7
طريق اقدامات مدير مسئول كـار و        اين الگو، معموالً از   . ندك  ساير اعضاي گروه تدوين مي    

موارد زير   گونه اقدامات و پيامها به     اين. شود  اعضاي گروه ارائه مي    پيامهاي مناسب وي به   
  :تأكيد دارد

  .اي، قانوني و مقرراتي اهميت اجراي كار طبق الزامات استانداردهاي حرفه  -الف

 .كار كنترل كيفيت مؤسسه متناسب با شرايطاهميت رعايت سياستها و روشهاي   -ب
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  .اهميت صدور گزارش حسابرس، مناسب شرايط موجود  -پ

  .اين واقعيت كه كيفيت، براي انجام كار حسابرسي، اساسي است  -ت

  الزامات اخالقي
 .مدير مسئول كار بايد رعايت الزامات اخالقي توسط اعضاي گروه را ارزيابي كند   .8

“ ب”و“ الـف ”كارهاي حسابرسي معموالً دربرگيرنده قـسمتهاي        مربوط به الزامات اخالقي      .9
اي، اصـول     طبق آيين رفتار حرفـه    . اي است كه بيشتر جنبه بازدارنده دارد        رفتار حرفه  آيين

  : استشرح زير اي به اساسي اخالق حرفه

  .درستكاري  -الف

 .طرفي بي  -ب

  .اي صالحيت و مراقبت حرفه  -پ

 .رازداري  -ت

 .اي حرفهرفتار   -ث

جو و   و پرس. عدم رعايت الزامات اخالقي، هشيار است      مدير مسئول كار همواره نسبت به        .10
اعضاي گروه حسابرسي در     باره موضوعات اخالقي بين مدير مسئول كار و ساير         گفتگو در 

چنانچـه مـدير مـسئول كـار        . دهـد   مي طول اجراي كار حسابرسي و حسب ضرورت رخ       
اين نتيجه برسـد كـه اعـضاي گـروه           هر طريق ديگر، به    سه يا به  طريق سيستمهاي مؤس   از

اند، الزم است از طريق مشورت با ساير افـراد            حسابرسي الزامات اخالقي را رعايت نكرده     
  .ذيصالح در مؤسسه، اقدام مناسب را تعيين كند

مدير مسئول كـار و، درصـورت اقتـضا، سـاير اعـضاي گـروه حـسابرسي، موضـوعات                      .11
  .كنند شده و چگونگي حل و فصل آنها را مستند مي شناسايي



  220استاندارد حسابرسي 
  كنترل كيفيت حسابرسي اطالعات مالي تاريخي

  )1386تجديد نظر شده  (

 105

  استقالل
كـار   مورد رعايت شدن يا نشدن الزامات استقالل مربوط بـه          مدير مسئول كار بايد در      . 12

  :وي براي اين كار بايد موارد زير را انجام دهد. گيري كند حسابرسي نتيجه

ي شرايط و روابطـي كـه       كسب اطالعات مربوط از مؤسسه براي شناسايي و ارزياب          -الف
  .كند استقالل را تهديد مي

گونـه تخطـي از سياسـتها و روشـهاي اسـتقالل             هـر  ارزيابي اطالعات مربوط بـه      -ب
كـار   مؤسسه، درصورت وجود، بـراي تعيـين مـواردي كـه اسـتقالل مربـوط بـه                

  .كند حسابرسي را تهديد مي

سطح پـايين     ش آنها به  انجام اقدامات مناسب براي رفع اين گونه تهديدات يا كاه           -پ
گونه ناكامي در حل     مدير مسئول كار بايد هر    . طريق تدابير ايمني   قابل پذيرش از  

  .مؤسسه گزارش كند تر به مشكل را براي اقدام مناسب، هر چه زود

استقالل و هر گونـه مـذاكرات مربـوط بـا             گيريهاي مربوط به   مستندسازي نتيجه   -ت
  .گيريها يجهعنوان پشتوانه اين نت  مؤسسه به

كـار حـسابرسي تهديـدي را        است در رابطه با استقالل مربوط بـه        مدير مسئول كار ممكن      .13
سطح پايين قابل پذيرش كاهش      شناسايي كند كه تدابير ايمني نتواند آن را از بين ببرد يا به            

مل تواند شـا  كه مي( در اين گونه موارد، مدير مسئول كار براي تعيين اقدامات مناسب  . دهد
بـا افـراد   ) گيري از كـار حـسابرسي باشـد    از بين بردن عوامل ايجاد كننده تهديد يا كناره     

  .اين مشاوره و نتايج آن بايد مستند شود. كند ذيصالح در مؤسسه مشورت مي

  پذيرش و تداوم رابطه با صاحبكار و كارهاي حسابرسي ويژه
 براي پذيرش و تداوم رابطـه بـا         مدير مسئول كار بايد متقاعد شود كه روشهاي مناسبي           .14

صاحبكار و كارهاي حسابرسي ويژه اجرا شده و نتايج بدست آمده ، مناسب مي باشـد و                 
  .مستند شده است
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اسـت توسـط     باره پـذيرش يـا تـداوم كـار حـسابرسي ممكـن             گيري در  فرآيند تصميم    .15
كنـد كـه آيـا        ميوجود، مدير مسئول كار تعيين       اين با. مسئول كار شروع نشده باشد     مدير

  .آخرين تصميم اتخاذ شده هنوز مناسب است يا خير

پذيرش و تداوم رابطه با صاحبكار و كارهاي حسابرسي ويژه شامل ارزيـابي مـوارد زيـر                    .16
  :است

 مديره و مديران اجرايي اصلي صداقت مالكين عمده، هيئت.  

 الزمصالحيت گروه حسابرسي براي اجراي كار و دارا بودن زمان و منابع .  

 امكان رعايت الزامات اخالقي توسط مؤسسه و گروه حسابرسي.  

چنانچه با ارزيابي موارد باال مسائلي مشخص شود، گروه حسابرسي مـشورتهاي مناسـب              
آورد و چگـونگي حـل و فـصل آن را مـستند          عمل مـي    را به  33 تا   30مقرر در بندهاي    

  .كند مي

آمـده   صاحبكار، شامل بررسي مسائل عمده پـيش      تصميم گيري درباره تداوم رابطه با يك           .17
مثـال،   بـراي . در جريان كار حسابرسي جاري يا قبلي و پيĤمد آن بر تـداوم رابطـه اسـت                

اي پرداختـه باشـد كـه         توسعه فعاليتهاي تجاري خود در زمينه      صاحبكاري ممكن است به   
  .مؤسسه شناخت يا تجربه الزم را از آن ندارد

آن،  تر بـه  صورت دسترسي زود اطالعاتي دست يابد كه در  كار به چنانچه مدير مسئول       .18
كرد بايد آن اطالعـات را هرچـه         مؤسسه از پذيرش كار حسابرسي مربوط خودداري مي       

مؤسسه گزارش كند تا مؤسسه و مدير مسئول كار بتواننـد اقـدامات الزم را                تر به   زود
  .آورند عمل به
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  تعيين گروه حسابرسي
مجموع، تواناييها، صـالحيت و      ار بايد متقاعد شود كه گروه حسابرسي در       مدير مسئول ك     .19

اي، قـانوني و      الزم براي اجراي كار حسابرسي را طبق الزامات استانداردهاي حرفـه           زمان
  .باشد صدور گزارش حسابرس، مناسب شرايط موجود، مي مقرراتي دارد و قادر به

  :شرح زير است  حسابرسي بهتواناييها و صالحيت موردانتظار از گروه   .20

                   شناخت و تجربه عملي از كارهاي حسابرسي با ماهيـت و پيچيـدگي مـشابه از طريـق
  .آموزش مناسب و مشاركت

 اي، قانوني و مقرراتي شناخت از الزامات استانداردهاي حرفه.  

 فناوري اطالعات مربوط دانش فني مناسب، شامل دانش.  

 كارفعاليت صاحب شناخت از صنعت مربوط به.  

 اي توان اعمال قضاوت حرفه.  

 شناخت از سياستها و روشهاي كنترل كيفيت مؤسسه.  

  انجام كار
مسئوليت هدايت، سرپرستي و اجـراي كـار حـسابرسي را طبـق              مدير مسئول كار بايد      .21

اي، قانوني و مقرراتي و مناسب بودن گزارش حسابرس در            الزامات استانداردهاي حرفه  
  .ه گيردعهد شرايط موجود، به

مدير مسئول كار، با آگاه كردن اعضاي گروه از مـوارد زيـر، كـار حـسابرسي را هـدايت                       .22
  :كند مي

  .مسئوليتهاي آنان  -الف

  .رسيدگي مورد ماهيت فعاليت تجاري واحد  -ب

  .موضوعات مرتبط با خطر  -پ
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  .مشكالتي كه ممكن است پديد آيد  -ت

  .رويكرد تفصيلي انجام كار  -ث

اي و اجـراي   مسئوليتهاي گروه حسابرسي شامل حفظ بيطرفي، سطح مناسبي از ترديد حرفه      
اعـضاي گـروه حـسابرسي    . اسـت اي  آنان طبق اصـل مراقبـت حرفـه    كار واگذار شده به 

تر گروه بپرسند؛ بـدين ترتيـب، گفتگـوي            تجربه است پرسشهاي خود را از اعضاي با       بهتر
  . ميĤيدوجود مناسبتري بين اعضاي گروه به

اهميـت   شناخت همه اعضاي گروه حسابرسي از اهداف كار مورد اجرا توسط آنان، حـايز                .23
تـر گـروه حـسابرسي       تجربه اعضاي كم  كار گروهي وآموزش مناسب براي كمك به      . است
  .شده، ضروري است جهت كسب شناختي روشن از اهداف كار واگذار در

  :سرپرستي شامل موارد زير است   .24

 پيشرفت كار حسابرسيپيگيري .  

               ارزيابي تواناييها و صالحيت هر يك از افراد گروه حسابرسي، داشتن زمان كافي توسط
هر يك از آنان براي انجام كار خود، شناخت آنان از وظايف محوله و اجراي كار طبـق                  

  .ريزي شده رويكرد برنامه

  اهميـت آنهـا و      مسائل عمده پديد آمده در جريان كـار حـسابرسي، ارزيـابي            توجه به 
  .گونه اي مناسب ريزي شده به  تعديل رويكرد برنامه

    تـر گـروه     تجربـه  مشورت يـا بررسـي توسـط اعـضاي بـا           شناسايي موضوعاتي كه به
  .حسابرسي نياز دارد

تـر گـروه، شـامل     تجربـه   كـه اعـضاي بـا   شـود  مسئوليتهاي بررسي بر اين مبنا تعيين مـي     .25
. تـر گـروه را بررسـي كننـد         تجربـه  توسط اعـضاي كـم    كار، كار انجام شده      مسئول مدير

  :كنند را ارزيابي ميمندرج در صفحه بعد كنندگان،موارد بررسي
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  .اي، قانوني و مقرراتي شدن كار طبق الزامات استانداردهاي حرفه انجام  -الف

  .شدن موضوعات عمده مستلزم بررسي بيشتر مشخص  -ب

  .و اجراي نتايج مشورتهاكردن  شدن مشورتهاي مناسب ومستند انجام  -پ

  .نظر در ماهيت، زمانبندي اجرا و ميزان كار اجرا شده ضرورت تجديد  -ت

  .اي مناسب گونه شدن آن به آمده و مستند  شده از نتايج بدست پشتيباني كار انجام  -ث

  .بودن شواهد كسب شده براي پشتيباني از گزارش حسابرس كافي و مناسب  -ج

  .هاي انجام كار حسابرسياهداف روش دستيابي به  -چ

مدير مسئول كار، پيش از صدور گزارش حسابرس، از طريق بررسي مستندات حسابرسي                .26
و گفتگو با گروه حسابرسي بايد متقاعد شود كه شواهد حسابرسي كافي و مناسـب بـراي                 

  .و صدور گزارش حسابرس، كسب شده استآمده  پشتيباني از نتايج بدست

. دهد  موقع و در مقاطع مناسب اجراي كار انجام مي         ، بررسيهاي خود را به    مدير مسئول كار     .27
رضايت مدير مـسئول كـار و پـيش از           حد شود كه موضوعات عمده، در      اين امر سبب مي   

ويـژه   هـاي مهـم قـضاوتي، بـه         ايـن بررسـيها، زمينـه     . صدور گزارش حل و فصل گردد     
 كار حسابرسي، خطرهاي عمـده      انگيز شناسايي شده در جريان     موضوعات پيچيده يا بحث   

. اهميـت تـشخيص دهـد    گيرد كه مدير مسئول كار آنها را با هايي را در بر مي و ساير زمينه  
مستندات حسابرسي را بررسي كند، امـا ميـزان و زمـان              كار الزم نيست همه      مسئول مدير

مــسائل ناشــي از بررســيها الزم اســت در حــد رضــايت . كنــد بررســيها را مــستند مــي
  .فصل شود و كار حل مسئول مدير

كار تغيير كند، مدير جديد، كارهـاي انجـام          مسئول جريان كار حسابرسي مدير    چنانچه در    .28
مـدير جديـد مـسئول كـار، روشـهاي بررسـي را             . كنـد   شده تا تاريخ تغيير را بررسي مي      

ده تا تـاريخ  ريزي و اجراي كار انجام ش كند كه براي اطمينان از برنامه     اي اجرا مي    اندازه به
  .اي، قانوني و مقرراتي كافي باشد بررسي بر طبق الزامات استانداردهاي حرفه
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عهـده دارنـد،    در مواردي كه بيش از يك مـدير، مـسئوليت يـك كـار حـسابرسي را بـه                    .29
بودن مسئوليتهاي هر مدير و درك آن توسط هر يك از اعـضاي گـروه حـسابرسي،                  روشن

  .اهميت است زئحا
  مشاوره

  :مدير مسئول كار بايد  . 30

مسئوليت انجام مشورت مناسب توسـط گـروه حـسابرسي دربـاره موضـوعات                -الف
  .عهده داشته باشد انگيز را به پيچيده و بحث

جريان كـار حـسابرسي، بـا يكـديگر و           متقاعد شود كه اعضاي گروه حسابرسي در        -ب
ـ              سايرين در  عمـل   هسطوح مناسب، درون يا بـرون مؤسـسه، مـشورت الزم را ب

  .اند آورده

متقاعدشود كه ماهيت، حدود و نتايج ناشي از اين گونه مشورتها مـستند شـده و                  -پ
  .است تأييد طرف مشاوره قرار گرفته   مورد

  .كند كه نتايج ناشي از مشورتها اجرا شده است مشخص  -ت

نهـا  آ مشورت اثربخش با ساير كارشناسان مستلزم اين است كه همـه حقـايق مربـوط، بـه        .31
. باره موضوعات فني، اخالقي يا غيره، آگاهانه اظهار نظر كنند           شود تا بتوانند در     داده  اطالع  

درصورت لزوم، گروه حسابرسي با افراد داراي دانش، سوابق و تجربه مناسب در درون يـا            
اي مناسب مـستند و اجـرا        گونه نتيجه ناشي از مشورتها به    . كند  برون مؤسسه ، مشورت مي    

  .شود مي

يابـد؛ بـراي مثـال، در     مشورت گروه حسابرسي با افراد خارج از مؤسسه، گاه ضرورت مي       .32
توانـد از خـدمات       گروه حسابرسي مـي   . مواردي كه مؤسسه فاقد كارشناس ذيصالح است      

  .اي يا قانوني استفاده كند اي ساير مؤسسات و مراجع حرفه مشاوره
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انگيز، از طريق تأييد توسط      وعات پيچيده يا بحث   باره موض  مشورت با ساير كارشناسان در       .33
سازي چنان كامل و تفصيلي اسـت كـه          اين مستند . شود  مشورت كننده و مشاور مستند مي     
  :شود امكان درك موارد زير فراهم مي

  .موضوع مورد مشورت  -الف

شده، مبناي آن تصميمات و چگونگي       نتايج مشورت، شامل هر نوع تصميمات اتخاذ        -ب
  .آنهااجراي 

  اختالف نظر
مشورت و، در مـوارد مربـوط،         درمواردي كه بين اعضاي گروه حسابرسي و افراد طرف             .34

كننده كنترل كيفيت كار حسابرسي، اختالف نظـر باشـد،            كار و بررسي   مسئول بين مدير 
گروه حسابرسي بايد در برخورد با نظرهاي متفـاوت و حـل و فـصل آنهـا از سياسـتها و                     

  . پيروي كندروشهاي مؤسسه

دهـد كـه آنهـا        اعضاي گروه حـسابرسي اطـالع مـي        درصورت لزوم، مدير مسئول كار به        .35
نگرانـي از پيĤمـد آن        اي مناسب و بدون     گونه توانند موضوعات مورد اختالف نظر را به        مي
  .اطالع مدير مسئول كار يا ساير افراد درون مؤسسه برسانند  به

  يبررسي كنترل كيفيت كار حسابرس
 آنهـا    بهـادار  مدير مسئول كار براي حـسابرسي صـورتهاي مـالي شـركتهايي كـه اوراق                 .36

  :عموم عرضه شده است بايد به

كننده كنترل كيفيت كـار حـسابرسي انتخـاب شـده             كند كه يك بررسي     مشخص  -الف
  .است

ــان كــار حــسابرسي، شــامل مــوارد   موضــوعات عمــده مــشخص  -ب شــده درجري
كننـده   ررسي كنترل كيفيت كار حسابرسي را با بررسـي        شده درجريان ب   شناسايي

  .بحث قراردهد كنترل كيفيت، مورد

گــزارش حــسابرس را تازمــان تكميــل بررســي كنتــرل كيفيــت كــار حــسابرسي   -پ
  .صادرنكند
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شود، مدير مسئول كـار        مي  درمورد ساير كارهاي حسابرسي كه بررسي كنترل كيفيت انجام        
  .كند را رعايت مي“ پ” و “الف”الزامات مقرر در بندهاي 

است،   درمواردي كه در زمان شروع كار حسابرسي، بررسي كنترل كيفيت ضرورت نداشته                .37
داند كه تغيير در شرايط ممكن است ايـن گونـه بررسـي را ضـروري                  مدير مسئول كار مي   

  .سازد

  : باشدطرفانه موارد زير بررسي كنترل كيفيت كار حسابرسي بايد شامل ارزيابي بي   .38

  .آمده توسط گروه حسابرسي عمل   قضاوتهاي عمده به  -الف

  .آمده براي تهيه گزارش حسابرس نتايج بدست  -ب

بررسي كنترل كيفيت كار حسابرسي معموالً حاوي گفتگو با مـدير مـسئول كـار، بررسـي                    .39
بـودن گـزارش حـسابرس      ويژه، بررسي مناسـب    اطالعات مالي و گزارش حسابرس و، به      

شده دربـاره قـضاوتهاي عمـده         اين كار شامل بررسي مستندات حسابرسي انتخاب      . است
ميـزان  . باشـد  اند نيز مي    آورده   آمده توسط گروه حسابرسي و نتايجي كه آنها بدست          عمل   به

نبودن گـزارش حـسابرس در      پيچيدگي كار حسابرسي و خطر احتمال مناسب         رسيدگي، به 
  .دهد بررسي، مسئوليتهاي مدير مسئول كار را كاهش نميانجام . دارد شرايط موجود، بستگي

بررسي كنترل كيفيت كار حسابرسي درمورد حسابرسي صـورتهاي مـالي شـركتهايي كـه                  .40
  :باشد موارد زير مي عموم عرضه شده است شامل توجه به  آنها به بهادار اوراق

 حسابرسيبا هر كار حسابرسي توسط گروه  ارزيابي استقالل مؤسسه درارتباط .  
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   و ) 3151اسـتاندارد   طبـق   (شـده درجريـان كـار حـسابرسي           خطرهاي عمده شناسايي
، شامل برآورد گروه حـسابرسي از خطـر         )3302استاندارد  طبق  (برخورد با آن خطرها     
  .تقلب و برخورد با آن

 با اهميت و خطرهاي عمده   ارتباط ويژه در آمده، به عمل  قضاوتهاي به.  

     موضوعات پيچيده    درمورد موضوعات حاوي اختالف نظر يا ساير      انجام مشورت مناسب
  . مشورتها آمده از اين  يا بحث انگيز و نتايج بدست

         شـده     شده و نـشده شناسـايي        ميزان اهميت و چگونگي حل و فصل تحريفهاي اصالح
  .درجريان حسابرسي

     مقتـضي،   ردموا مديره و، در   اطالع مديران اجرايي و هيئت     موضوعاتي كه الزم است به
  .قانوني برسد اشخاص مانند مراجع ساير

                 اين كه آيا مستندات انتخاب شده براي بررسي، كار انجام شده در ارتباط با قـضاوتهاي
  .كند يا خير عمده را منعكس و نتايج بدست آمده را پشتيباني مي

 بودن گزارش حسابرس براي صدور مناسب.  

سابرسي اطالعات مـالي تـاريخي، غيـر از         بررسي كنترل كيفيت كار حسابرسي درمورد ح      
عمـوم عرضـه شـده،        آنهـا بـه     بهـادار  حسابرسي صورتهاي مالي شـركتهايي كـه اوراق       

  .است، شامل بعضي يا همه اين موارد باشد ممكن

  نظارت
مربـوط، مناسـب و اثـربخش        منظور كسب اطمينان معقول نسبت بـه       موسسه ملزم است به      .41

كيفيت و همچنـين اجـراي آن در عمـل،           با سيستم كنترل   بطبودن سياستها و روشهاي مرت    

 
تجاري و محيط آن  طريق شناخت واحد  ازرهاي تحريف بااهميت خطتشخيص و ارزيابي”، 315استاندارد حسابرسي  .1

 “)1393شده   تجديدنظر(

 “)1393شده  تجديدنظر(شده  برخوردهاي حسابرس با خطرهاي ارزيابي”، 330  حسابرسياستاندارد. 2
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مدير مسئول كار نتـايج فراينـد نظـارت را كـه در             . سياستها و روشهاي الزم را برقرار كند      
هاي صادر شده توسط مؤسسه منعكس گرديده اسـت مـورد توجـه قـرار                آخرين بخشنامه 

  :كند مدير مسئول كار موارد زير را بررسي مي. دهد مي

  .ها بر كار حسابرسي حتمال تأثير نارساييهاي مندرج در بخشنامها  -الف

مـورد   شده توسط مؤسسه براي اصـالح شـرايط در           بودن معيارهاي بكارگرفته    كافي  -ب
  .حسابرسي مربوط

دهنده اين نيست كـه يـك كـار            يك نارسايي در سيستم كنترل كيفيت مؤسسه لزوماً نشان           .42
نشده يـا گـزارش        اي، قانوني و مقرراتي انجام      دهاي حرفه حسابرسي طبق الزامات استاندار   

  .است  حسابرس، مناسب نبوده

  تاريخ اجرا
 و  1386 براي حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره مالي آن از اول فـروردين              استاندارداين     .43

  .االجراست  شود، الزم پس از آن شروع مي

  


