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این استاندارد باید همراه با استاندارد حسابرسي ” 200اهداف کلي حسابرس مستقل
و انجام حسابرسي طبق استانداردهای حسابرسي“ مطالعه شود.
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کلیات
دامنه کاربرد

.1

در این استاندارد ،مسئولیتهای حسابرس در ارتباط با کاری که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی متخصص در حوزهای غیرر از حسرابداری
حسابرسی ،برای کمک به حسابرس در کسب شواهد حسابرسی کافی مناسب انجام میشود ،مطرح شده است.

.2

در این استاندارد موارد زیر مطرح نمیشود:
الف  .شرایطی که در آن ،تیم حسابرسی شامل عضو ،یا بهرهمند از مشا ره یک شخص حقیقی یا حقوقی ،متخصص در یک شراهه تخصصری
حسابداری یا حسابرسی است ،که این موضوع در استاندارد  220مورد بحث قرار گرفته است 1،یا
ب  .استفاده حسابرس از کار شخص حقیقی یا حقوقی دارای تخصص در حوزهای غیر از حسابداری حسابرسری کره توسرط احرد تجراری
برای کمک به تهیه صورتهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد (کارشناس احد تجاری) ،که این موضوع در اسرتاندارد  500مرورد بحرث
قرار گرفته است.

2

مسئولیت حسابرس در خصوص اظهارنظر

.3

مسئولیت اظهارنظر حسابرسی ارائه شده صرفاًًً متوجه حسابرس است این مسئولیت با استفاده ا از کار کارشناس حسابرس کاهش نمییابد.
با جود این ،اگر حسابرسی که از کار کارشناس حسابرس با رعایت الزامات این استاندارد ،استفاده میکنرد ،بره ایرن نتیجره برسرد کره کرار
کارشناس برای مقاصد حسابرس کفایت میکند ،حسابرس ممکن است یافتهها یا نتیجهگیریهای کارشرناس در حروزه تخصصری ی را بره
عنوان شواهد حسابرسی مناسب بپذیرد.

تاریخ اجرا

.4

این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که د ره مالی آنها از ا ل فر ردین  1398پس از آن شر ع میشود ،الزماالجراست.

اهداف

.5

اهداف حسابرس به شرح زیر است:
الف  .تصمیمگیری در مورد استفاده یا عدم استفاده از کار کارشناس حسابرس،
ب  .در صورت استفاده از کار کارشناس حسابرس ،تصمیمگیری در مورد کفایت آن کار برای مقاصد حسابرس.

تعاریف

.6

در استانداردهای حسابرسی ،اصطالحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بکار رفته است:
الف  .کارشناس حسابرس – شخص حقیقی یا حقوقی دارای تخصص در حوزهای غیر از حسابداری حسابرسی که حسرابرس از کرار ی
در آن حوزه ،به منظور کمک به کسب شواهد حسابرسی کافی مناسب استفاده میکند .کارشناس حسابرس ممکرن اسرت کارشناسری
در نسازمانی (از کارکنان دائمی یا موقت مؤسسه حسابرس یا مؤسسه حسابرسی شربکهای) ،یرا کارشناسری برر نسرازمانی باشرد( .ر::
بندهای ت 1-تا ت)3-
ب  .تخصص -مهارتها ،دانش تجربه در یک حوزه هاص.
پ  .کارشناس واحد تجاری -شخص حقیقی یا حقوقی دارای تخصص در حوزهای غیر از حسابداری حسابرسی که احد تجاری از کار
ا در آن حوزه ،برای کمک به تهیه صورتهای مالی استفاده میکند.

 .1استاندارد حسابرسی ” ،220كنترل كیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی (تجدیدنظر شده  ،“ )1386بند 31
 .2استاندارد حسابرسی ” ،500شواهد حسابرسی (تجدید نظر شده  ،“)1395بندهای ت 34-تا ت48-
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الزامات
تعیین نیاز به کارشناس حسابرس

.7

اگر برای کسب شواهد حسابرسی کرافی مناسرب ،بهررهمنردی از تخصرص در حروزهای غیرر از حسرابداری حسابرسری ضرر ری باشرد،
حسابرس باید در مورد استفاده از کار کارشناس حسابرس تصمیمگیری کند( .ر ::بندهای ت 4-تا ت)9-

ماهیت ،زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسي

.8

ماهیت ،زمانبندی اجرا میزان ر شهای حسابرسی با توجه به الزامات مندرج در بندهای  9تا  13این استاندارد برحسب شرایط تغییر میکند.
حسابرس در تعیین ماهیت ،زمانبندی اجرا میزان ر شهای حسابرسی باید به موضوعاتی شامل موارد زیر توجه کند( :ر ::بند ت)10-
الف  .ماهیت موضوعی که کار کارشناس حسابرس به آن مربوط میشود،
ب  .هطرهای تحریف بااهمیت در موضوعی که کار کارشناس حسابرس به آن مربوط میشود،
پ  .اهمیت کار کارشناس حسابرس برای کار حسابرسی مورد نظر،
ت  .شناهت حسابرس از کار قبلی انجامشده توسط کارشناس حسابرس تجربه قبلی حسابرس از کار ی،
ث  .این که آیا کارشناس حسابرس تابع سیاستها ر شهای کنترل کیفیت مؤسسه حسابرس میباشد یا هیر( .ر ::بندهای ت 11-تا ت)13-

صالحیت ،توانایيها و بيطرفي کارشناس حسابرس

.9

حسابرس باید این موضوع را ارزیابی کند که آیا کارشناس حسابرس ،صالحیت ،تواناییها بیطرفی الزم را برای مقاصد حسابرس دارد یا
هیر .در مورد کارشناس بر نسازمانی ،ارزیابی بیطرفی باید شامل پرس جو در مورد منرافع ر ابطری باشرد کره مریتوانرد تهدیردکننرده
بیطرفی کارشناس باشد( .ر ::بندهای ت 14-تا ت)20-

کسب شناخت از حوزه تخصصي کارشناس حسابرس

.10

حسابرس باید از حوزه تخصصی کارشناس حسابرس شناهت کافی کسب کند تا بتواند( :ر ::بندهای ت 21-ت)22-
الف  .ماهیت ،دامنه اهداف کار کارشناس را برای مقاصد حسابرس تعیین کند،
ب  .کفایت کار کارشناس را برای مقاصد حسابرس ارزیابی کند.

توافق با کارشناس حسابرس

.11

حسابرس باید در صورت لز م به صورت کتبی در هصوص موضوعات زیر با کارشناس حسابرس توافق کند( :ر ::بندهای ت 23-تا ت)26-
الف  .ماهیت ،دامنه اهداف کار کارشناس( ،ر ::بند ت)27-
ب  .مسئولیتها نقشهای متناظر حسابرس کارشناس( ،ر ::بندهای ت 28-ت)29-
پ .

ماهیت ،زمانبندی اجرا میزان ارتباط بین حسابرس کارشناس ،شامل شکل گزارشی که توسرط کارشرناس ارائره هواهرد شرد،
(ر ::بند ت)30-

ت  .ضر رت رعایت الزامات رازداری توسط کارشناس حسابرس( .ر ::بند ت)31-
ارزیابي کفایت کار کارشناس حسابرس

.12

حسابرس باید کفایت کار کارشناس حسابرس را برای مقاصد حسابرس از جمله در موارد زیر ارزیابی کند( :ر ::بند ت)32-
الف  .مربوط معقول بودن یافتهها یا نتیجهگیریهای کارشناس سازگاری آنها با سایر شواهد حسابرسی( ،ر ::بندهای ت 33-ت)34-
ب  .اگر کار کارشناس شامل استفاده از ر شها مفر ضات عمده باشد ،مربوط معقول بودن این ر شها مفر ضات در شررایط موجرود،
(ر ::بندهای ت 35-تا ت)37-
پ  .اگر کار کارشناس شامل استفاده از دادههای مبنا (که برای کار کارشناس ،عمده تلقی میشود) باشد ،مربوط بودن ،کامل بودن صرحت
آن دادهها( .ر ::بندهای ت 38-ت)39-
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.13

چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد که کار کارشناس حسابرس برای مقاصد حسابرس کافی نیست ،ی باید( :ر ::بند ت)40-
الف  .با کارشناس در هصوص ماهیت میزان کار بیشتری که توسط ی باید انجام شود ،توافق کند ،یا
ب  .ر شهای حسابرسی الزم را متناسب با شرایط موجود اجرا کند.

اشاره به کار کارشناس حسابرس در گزارش حسابرس

. 14

در مواردیکه حسابرس اظهارنظر تعدیل نشده ارائه میکند ،نباید در گزارش هود به کار کارشناس حسابرس اشاره کنرد ،مگرر اینکره طبرق
قوانین یا مقررات ملزم به انجام این کار باشد .اگر چنین اشارهای طبق قوانین یا مقررات الزامی باشرد ،حسرابرس بایرد در گرزارش حسرابرس
عنوان کند که اشاره به این موضوع ،مسئولیت حسابرس را درهصوص اظهارنظر کاهش نمیدهد( .ر ::بند ت)41-

. 15

اگر حسابرس برای در :مناسبتر مبنای تعدیل اظهارنظر هود در گزارش حسابرس به کار کارشناس حسابرس اشاره کند ،بایرد در گرزارش
هود عنوان کند که این اشاره ،مسئولیت ا را درهصوص آن اظهارنظر کاهش نمیدهد( .ر ::بند ت)42-

توضیحات کاربردی
تعریف کارشناس حسابرس (ر ::بند -6الف)

ت .1-تخصص در حوزهای غیر از حسابداری حسابرسی ممکن است شامل تخصص در رابطه با موضوعاتی نظیر موارد زیر باشد:


ارزشیابی ابزارهای مالی پیچیده ،زمین ساهتمان ،ماشینآالت تجهیزات ،جواهرات ،آثار هنری ،اشیاء عتیقره ،دارایریهرای نامشرهود،
داراییهای تحصیلشده بدهیهای تقبلشده در ترکیبهای تجاری ،داراییهایی که ممکن است کاهش ارزش یافته باشند .



محاسبات اکچوئری بدهیهای مرتبط با قراردادهای بیمه یا طرحهای مزایای کارکنان .



برآ رد ذهایر نفت گاز .



ارزشیابی بدهیهای زیست محیطی ،مخارج پاکسازی محوطه تولید .



تفسیر قراردادها ،قوانین مقررات .



تجزیه تحلیل مسائل مالیاتی پیچیده یا غیرمتعارف .

ت .2-در بسیاری از موارد ،تمایز بین تخصص در حسابداری حسابرسی ،تخصص در حوزههای دیگر ،به سادگی میسر است ،حتی زمرانی کره
یک حوزه تخصصی حسابداری یا حسابرسی مطرح باشد ،برای مثال ،شخص متخصص در بکارگیری ر شهای حسابداری مالیات بر درآمد
انتقالی را اغلب میتوان به سادگی از کارشناس قوانین مالیاتی متمایز کرد .شخص متخصص در بکارگیری ر شهای حسرابداری مالیرات برر
درآمد ،برای مقاصد این استاندارد ،کارشناس محسوب نمیشود زیرا تخصص مذکور ،یک تخصرص حسرابداری اسرت .امرا کارشرناس در
قوانین مالیاتی ،برای مقاصد این استاندارد ،کارشناس محسوب میشود زیرا تخصص مذکور ،یک تخصص در حوزه قانون است .عرال ه برر
این ،جوه تمایز مشابهی نیز ممکن است در حوزههرای دیگرر قابرل تشرخیص باشرد ،بررای مثرال ،جره تمرایز برین تخصرص در شریوههرای
حسابداری ابزارهای مالی تخصص در مدلسازی پیچیده برای ارزشگذاری ابزارهای مرالی .برا ایرن حرال ،در برهری مروارد ،بره یرهه در
حوزههای جدید تخصصی حسابداری حسابرسی ،تمایز قائل شدن بین حوزههای تخصصی حسرابداری حسابرسری تخصرص در سرایر
حوزهها ،به قضا ت حرفهای حسابرس بستگی دارد .استانداردها ضروابط حرفرهای مربروط در زمینره الزامرات آمروزش صرالحیت بررای
1
حسابداران حسابرسان ممکن است به حسابرسان در اعمال قضا ت کمک کنند.
ت .3-هنگام بررسی چگونگی تأثیرپذیری الزامات این استاندارد از حقیقی یا حقوقی بودن کارشناس حسابرس ،استفاده از قضا ت ضر ری است.
برای مثال ،هنگام ارزیابی صالحیت ،تواناییها بیطرفی کارشناس حسرابرس ،ممکرن اسرت آن کارشرناس ،شخصریتی حقروقی باشرد کره
حسابرس قبالًًً از کار آن استفاده کرده است ،اما حسابرس هیچ تجربه قبلی از کارشناسان حقیقی تعیینشده توسط آن شخص حقروقی بررای
کار مورد نظر نداشته باشد ،یا ممکن است برعکس این حالت مصداق داشته باشد ،یعنی حسابرس ممکن اسرت برا کرار کارشناسران حقیقری
 .1برای مثال ،استاندارد بینالمللی آموزش شماره ” ،8الزامات صالحیت برای اشخاص حرفهای حسابرسی“ میتواند كمکكننده باشد.
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آشنا باشد اما با شخصیت حقوقی که کارشناس حقیقی به آن ملحق شده است ،آشنا نباشد .در هر د حالرت ،یهگریهرای فرردی اشرخاص
حقیقی یهگیهای مدیریتی اشخاص حقوقی (نظیر سیستمهای کنترل کیفیتی که شخص حقوقی بکار میگیرد) ممکن است برای ارزیابی
حسابرس مناسب باشند.
تعیین نیاز به کارشناس حسابرس (ر ::بند )7

ت .4-برای کمک به حسابرس در یک یا چند مورد زیر ممکن است بکارگیری کارشناس حسابرس ضر رت داشته باشد:


کسب شناهت از احد تجاری محیط آن شامل کنترلهای داهلی .



تشخیص ارزیابی هطرهای تحریف بااهمیت .



تعیین اعمال برهوردهای کلی با هطرهای ارزیابیشده در سطح صورتهای مالی .



طراحی اجرای ر شهای حسابرسی الزم برای برهورد با هطرهای ارزیابیشده در سطح ادعاها ،شامل آزمون کنترلها یا آزمونهای محتوا .



ارزیابی کافی مناسب بودن شواهد حسابرسی کسبشده برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی .

ت .5-هنگامی که مدیران اجرایی برای تهیره صرورتهای مرالی نیازمنرد تخصرص در حروزهای غیرر از حسرابداری هسرتند ،ممکرن اسرت هطرهرای
تحریفهای بااهمیت افزایش یابد ،برای مثال ،به این دلیل که موضوع مورد نظر ممکن است پیچیدگی داشته باشد یرا مردیران اجرایری ممکرن
است دانشی در این حوزه تخصصی نداشته باشند .اگر مدیران اجرایی در تهیره صرورتهای مرالی دارای تخصرص الزم نباشرند ،مریتواننرد بره
منظور کاهش این هطرها از کارشناس احد تجاری استفاده کنند .کنترلهای مربوط شامل کنترلهای مرتبط با کار کارشناس احرد تجراری،
در صورت جود ،نیز ممکن است هطرهای تحریفهای بااهمیت را کاهش دهد.
ت .6-اگر تهیه صورتهای مالی متضمن استفاده از دانش تخصصی در حوزهای غیر از حسابداری باشد ،حسابرس ،کره در حسرابداری حسابرسری
مهارت دارد ،ممکن است تخصص الزم را برای حسابرسی این صورتهای مالی نداشته باشد .مردیر مسرئول کرار بایرد متقاعرد شرود کره تریم
حسابرسی کارشناس حسابرس که عضوی از تیم حسابرسی نیست ،در مجموع ،توانرایی صرالحیت الزم را بررای انجرام کرار حسابرسری
دارند 1 .عال ه بر این ،حسابرس باید ماهیت ،زمانبندی اجرا میزان منابع الزم برای انجام کار حسابرسی را تعیین کند 2.به منظرور کمرک بره
رعایت الزامات این استاندارد ،حسابرس ضر رت استفاده از کار کارشناس حسابرس  ،در صورت استفاده ،زمان میرزان اسرتفاده از آن را
مشخص میکند .به موازات پیشرفت کار حسابرسی یا در صورت تغییر شرایط ،حسابرس ممکن است در تصمیمات قبلی هود در هصروص
استفاده از کار کارشناس تجدیدنظر کند.
ت .7-حسابرسی که در حوزهای غیر از حسابداری حسابرسی تخصص نداشته باشرد ،همچنران مریتوانرد برد ن اسرتفاده از کارشرناس حسرابرس
شناهت کافی از آن حوزه برای انجام حسابرسی به دست آ رد .این شناهت ممکن است از طرق مختلف نظیر موارد زیر کسب شود:


تجربه در حسابرسی احدهای تجاری که چنین تخصصی برای تهیه صورتهای مالی آنها الزم است .



آموزش یا ارتقای حرفهای در حوزهای هاص .این امر میتواند شامل د رههای رسمی آموزشی یا مذاکره برا متخصصرین در حروزه
مرتبط به منظور افزایش تواناییهای حسابرس برای مواجهه با موضوعات مطرح در آن حوزه باشد .ایرنگونره مرذاکرات متفرا ت از
مشورت با کارشناس حسابرس در هصوص مجموعهای مشخص از شرایط پیشآمده کاری اسرت کره در هرالل آن تمرامی حقرایق
مربوط در اهتیار کارشناس قرار داده میشود تا بتواند در مورد موضوعی هاص آگاهانه نظر دهد 3.



مذاکره با حسابرسانی که کارهای مشابه انجام دادهاند .

 .1استاندارد حسابرسی  ، 220بند 19
 .2استاندارد حسابرسی ” ،300برنامهریزی حسابرسی صورتهای مالی(تجدیدنظر شده ،“)1392بند -8ث
 .3استاندارد حسابرسی  ،220بند 31
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ت .8-با این حال ،در موارد دیگر ،حسابرس ممکن است به این نتیجه برسد که استفاده از کارشناس حسابرس برای کمک بره کسرب شرواهد حسابرسری
کافی مناسب ضر ری است .مالحظات مؤثر بر تصمیم حسابرس در مورد استفاده از کارشناس حسابرس میتواند شامل موارد زیر باشد:


اینکه آیا مدیران اجرایی در تهیه صورتهای مالی ،از کارشناس احد تجاری استفاده کردهاند یا هیر (به بند ت 9-مراجعه شود) .



ماهیت اهمیت موضوع شامل پیچیدگی آن .



هطرهای تحریف بااهمیت در موضوع مورد نظر .



ماهیت ر شهای مورد انتظار در برهورد با هطرهای مشخصشده شامل شناهت تجربه حسرابرس از کرار کارشناسران در رابطره برا
اینگونه موضوعات ،امکان دسترسی به منابع جایگزین برای کسب شواهد حسابرسی .

ت .9-در مواردی که مدیران اجرایی برای تهیه صورتهای مالی از کارشناس احد تجراری اسرتفاده کررده باشرند ،تصرمیم حسرابرس در هصروص
استفاده از کارشناس حسابرس عال ه بر موارد مندرج در بند ت ر  8ممکن است تحت تاثیر عواملی نظیر موارد زیر قرار گیرد:


ماهیت ،دامنه اهداف کار کارشناس احد تجاری .



اینکه کارشناس احد تجاری در استخدام احد تجاری است یا شخصی است که صرفاًًً برای ارائه هدمات مورد نظر ،توسط احد تجاری
بکار گرفته شده است .



میزان کنترل یا نفوذ مدیران اجرایی بر کار کارشناس احد تجاری .



صالحیت تواناییهای کارشناس احد تجاری .



اینکه آیا کارشناس احد تجاری ملزم به رعایت استانداردهای فنی عملکرد یا سایر الزامات صنعت یا حرفه است یا هیر .



جود کنترلهای مرتبط با کار کارشناس احد تجاری ،در احد تجاری .
استاندارد  1 500شامل الزامات رهنمودهایی در هصوص اثر صالحیت ،تواناییها بیطرفی کارشناسان احد تجراری برر قابلیرت
اتکای شواهد حسابرسی است .

ماهیت ،زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسي (رک :بند )8
ت .10-ماهیت ،زمانبندی اجرا میزان ر شهای حسابرسی با توجه به الزامات مندرج در بندهای  9تا  13این استاندارد برحسب شرایط تغییر میکند.
برای مثال ،عوامل زیر ممکن است ضر رت بکارگیری ر شهای حسابرسی متفا ت یا گسترش ر شهای حسابرسی را ایجاب نماید:


کار کارشناس حسابرس به موضوع عمدهای مربوط باشد که متضمن قضا تهای پیچیده ذهنی است .



حسابرس قبالًًً از کار کارشناس حسابرس استفاده نکرده باشد ،شناهت قبلی از صالحیت ،تواناییها بیطرفی آن کارشناس نداشته باشد .



کارشناس حسابرس ،بجای ارائه مشا ره برای موضوعی هاص ،ر شهای حسابرسی را اجرا کند که بخش الینفکی از حسابرسی است .



کارشناس حسابرس ،شخصی بر نسازمانی است ،بنابراین تابع سیاستها ر شهای کنترل کیفیت مؤسسه حسابرس نیست.

سیاستها و روشهای کنترل کیفیت مؤسسه حسابرس (ر ::بند -8ث)

ت .11-کارشناس در نسازمانی ممکن است از کارکنان مؤسسه حسابرس شامل کارکنان موقت آن باشد بنابراین تابع سیاستها ر شرهای کنتررل
کیفیت مؤسسه طبق استاندارد کنترل کیفیت  21باشد 3.از سوی دیگر ،کارشناس در نسازمانی ممکن است از کارکنران مؤسسره حسابرسری
شبکهای شامل کارکنان موقت آن باشد که از سیاستها ر شهای کنترل کیفیت مشترکی با مؤسسه حسابرس بهره میبرند.

 .1استاندارد حسابرسی  ،500بند 8
 . 2استاندارد كنترل كیفیت ” ،1كنترل كیفیت در مؤسسات ارائهكننده خدمات حسابرسی ،سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط” ،بند -6ث
 .3استاندارد حسابرسی  ،220بند 3
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ت .12-از آنجا که کارشناس بر نسازمانی عضوی از تیم حسابرسی نیست ،بنابراین تابع سیاستها ر شهای کنتررل کیفیرت طبرق اسرتاندارد کنتررل
کیفیت  1نمیباشد 1.با این حال ،در برهی موارد ،قوانین یا مقررات ممکن است ملزم کرده باشد که با کارشرناس برر نسرازمانی بره عنروان
عضوی از تیم حسابرسی برهورد شود بنابراین ممکن است ملزم به رعایت الزامات اهالقی مربوط شامل الزامات مربوط به استقالل سایر
الزامات حرفهای طبق قوانین مقررات باشد.
ت .13-تیمهای حسابرسی میتوانند بر سیستم کنترل کیفیت مؤسسه حسابرس اتکا کنند ،مگر اینکه اطالعات ارائه شده توسط مؤسسه حسرابرس یرا
سایرین ،برهورد دیگری را ایجاب کند 2.میزان این اتکا برحسب شرایط تغییر هواهد کرد ممکن اسرت ماهیرت ،زمانبنردی اجررا میرزان
ر شهای حسابرسی را با توجه به موضوعاتی نظیر موارد زیر تحت تاثیر قرار دهد:


صالحیت تواناییهای حاصل از اجرای برنامههای آموزشی استخدام کارکنان جدید .



بیطرفی ،کارشناسان در نسازمانی ملزم به رعایت الزامات اهالقی مربوط شامل الزامات مربوط به استقالل میباشند .



ارزیابی حسابرس از کفایت کار کارشناس حسابرس .برای مثال ،برنامههای آموزشی مؤسسه حسابرس ممکن است برای کارشناسان
در نسازمانی ،از رابطه متقابل تخصص آنها با فرایند حسابرسی شناهت مناسبی فراهم آ رند .اتکا به ایرنگونره آمروزشهرا سرایر
فرایندهای مؤسسه حسابرس نظیر ضوابط تعیین محد ده کار کارشناسان در نسازمانی ممکرن اسرت برر ماهیرت ،زمانبنردی اجررا
میزان ر شهای حسابرسی مورد استفاده برای ارزیابی کفایت کار کارشناس حسابرس مؤثر اقع شود .



پایبندی به الزامات قانونی مقرراتی از طریق فرایندهای نظارتی .



توافق با کارشناس حسابرس .
چنین اتکایی ،مسئولیت حسابرس را در هصوص رعایت الزامات این استاندارد کاهش نمیدهد .

صالحیت ،توانایيها و بيطرفي کارشناس حسابرس (ر ::بند )9

ت .14-صالحیت ،تواناییها بیطرفی کارشناس حسابرس ،عواملی هستند که کفایت کار کارشناس حسابرس را برای مقاصد حسابرس بره شردت
تحت تأثیر قرار میدهند .صالحیت ،به ماهیت سطح تخصص کارشناس حسابرس مربوط میشود .تواناییها ،به توان کارشرناس حسرابرس
در بکارگیری آن صالحیت در شرایط موجود ،مربوط میشود .عوامل مؤثر بر تواناییها ممکن است ،برای نمونه ،شامل موقعیت جغرافیایی،
در اهتیار داشتن زمان منابع باشد .بیطرفی ،به آثار احتمالی جانبداری ،تضاد منافع یا نفوذ سایر اشخاص بر قضا ت حرفرهای یرا تجراری
کارشناس حسابرس مربوط میشود.
ت .15-اطالعات مربوط به صالحیت ،تواناییها بیطرفی کارشناس حسابرس ممکن است از منابع متفا تی ،نظیر موارد زیر ،به دست آید:


تجربه شخصی حسابرس از کار قبلی کارشناس .



مذاکره با کارشناس .



مذاکره با افراد دیگری که با کار کارشناس آشنا هستند .



آگاهی از صالحیتهای فنی کارشناس ،عضویت در نهاد حرفهای یا انجمن صنعت مربوط ،پر انه فعالیت ی ،یا سایر اشکال شناهت بر نسازمانی .



مقاالت یا کتب منتشر شده توسط کارشناس .



سیاستها ر شهای کنترل کیفیت مؤسسه حسابرس (به بندهای ت 11-تا ت 3 -مراجعه شود).

ت .16-ارزیابی صالحیت ،تواناییها بیطرفی کارشناس حسابرس شامل این موضوع میشود که آیرا کرار کارشرناس منطبرق برر اسرتانداردهای فنری
عملکرد یا سایر الزامات صنعت یا حرفه ،برای مثال ،استانداردهای اهالقی سرایر الزامرات عضرویت در نهراد حرفرهای یرا انجمرن صرنعت،
استانداردهای معتبر نهاد صادرکننده پر انه فعالیت ،یا الزامات مقرر در قوانین یا مقررات است یا هیر.
 .1استاندارد كنترل كیفیت  ،1بند -6ث
 .2استاندارد حسابرسی  ،220بند 4
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ت .17-سایر موضوعاتی که ممکن است مربوط باشند ،شامل موارد زیر است:





مربوط بودن صالحیت کارشناس حسابرس با موضوعی که برای آن کار ،از کارشناس استفاده میشود ،شرامل هرر گونره تخصصری
که در حوزه کاری آن کارشناس قرار میگیرد .برای مثال ،یک متخصص اکچروئری ممکرن اسرت در زمینره بیمره امروال سروانح
تخصص داشته باشد اما در هصوص محاسبات حقوق بازنشستگی ،تخصص محد دی داشته باشد .
صالحیت کارشناس حسابرس با توجه به الزامات حسابداری حسابرسی مرتبط ،برای مثال ،آگاهی از ر شها مفر ضات شامل مدلهایی
که با چارچوب گزارشگری مالی مربوط سازگار است .
اینکه آیا ر یدادهای غیرمنتظره ،تغییرات در شرایط ،یا شواهد حسابرسی کسبشرده در نتیجره اجررای ر شرهای حسابرسری ،بیرانگر امکران
ضر رت بررسی مجدد ارزیابی ا لیه صالحیت ،تواناییها بیطرفی کارشناس حسابرس همزمان با پیشرفت فرایند حسابرسی میباشد یا هیر.

ت .18-طیف گستردهای از شرایط نظیر تهدید ناشی از منفعت شخصی ،تهدید ناشی از جانبداری ،تهدید ناشی از آشنایی ،تهدید ناشری از هودارزیرابی،
تهدید ناشی از ارعاب ممکن است بیطرفی را تهدید کند .تدابیر ایمنی میتواند چنین تهدیدهایی را حذف کند یا کاهش دهرد ممکرن اسرت از
طریق ساهتارهای بر نسازمانی (برای مثال ،حرفه کارشناس حسابرس ،قوانین یا مقررات) ،یا از طریق محیط کار کارشناس حسابرس (برای مثرال،
سیاستها ر شهای کنترل کیفیت) ایجاد شود .عال ه بر این ،ممکن است تدابیر ایمنی مختص کار حسابرسی جود داشته باشد.
ت .19-ارزیابی شدت عوامل تهدیدکننده بیطرفی نیز ارزیابی ضر رت بکرارگیری تردابیر ایمنری ممکرن اسرت بره نقرش کارشرناس حسرابرس
اهمیت کار ی در ارتباط با حسابرسی بستگی داشته باشد .شرایطی ممکن است جود داشته باشد که در آن تدابیر ایمنی نتوانرد تهدیردها را
به سطحی قابل قبول کاهش دهد ،برای نمونه ،مواردی که کارشناس مورد نظر حسابرس شخصی حقیقی باشد کره در تهیره اطالعرات مرورد
حسابرسی نقش عمدهای ایفا کرده است ،یعنی کارشناس حسابرس ،یک کارشناس احد تجاری باشد.
ت .20-هنگام ارزیابی بیطرفی کارشناس بر نسازمانی ،ممکن است اقدامات زیر سودمند اقع شود:
الف  .پرس جو از احد تجاری در مورد هرگونه منافع یا ر ابط مشخصی که احد تجاری با کارشرناس برر نسرازمانی دارد ممکرن اسرت
بیطرفی کارشناس را تحت تأثیر قرار دهد.
ب  .مذاکره با کارشناس در هصوص هر گونه تدابیر ایمنی مربوط (شامل هرگونه الرزام حرفرهای کره در مرورد کارشرناس کراربرد دارد)،
ارزیابی اینکه آیا تدابیر ایمنی برای کاهش تهدیدها به سطحی قابل قبول کافی است یا هیر .منافع ر ابطی که در مرذاکره برا کارشرناس
حسابرس ،میتواند مورد توجه قرار گیرد شامل موارد زیر میشود:


منافع مالی .



ارائه سایر هدمات توسط کارشناس ،از جمله در مواردی که کارشناس بر نسازمانی ،شخص حقوقی باشد .



ر ابط تجاری شخصی .

در برهی موارد ،حسابرس ممکن است مناسب بداند از کارشناس بر نسازمانی در مورد منافع یا ر ابط با احد تجاری کره
کارشناس موردنظر از آن آگاه است ،تأییدیه کتبی دریافت کند .
کسب شناخت از حوزه تخصصي کارشناس حسابرس (ر ::بند )10

ت .21-حسابرس میتواند با ر شهای توصیفشده در بند ت 7-یا از طریق مذاکره با کارشناس حسابرس از حوزه تخصص ی شناهت بدست آ رد.
ت .22-جنبههایی از تخصص کارشناس حسابرس که میتواند برای شناهت حسابرس سودمند باشد شامل موارد زیر است:


اینکه آیا کارشناس دارای تخصصهای یهه مرتبط با آن کار حسابرسی میباشد یا هیر (به بند ت 17-مراجعه شود) .



ر شها مفر ضات استفاده شده توسط کارشناس حسابرس ،اینکره آیرا آنهرا در حروزه تخصصری کارشرناس از پرذیرش عمرومی
برهوردارند برای مقاصد گزارشگری مالی مناسب میباشند یا هیر .





اینکه آیا کارشناس تابع استانداردهای حرفهای یا سایر استانداردها ،الزامات قانونی یا مقرراتی است یا هیر .

ماهیت اطالعات یا دادههای در نسازمانی بر نسازمانی که کارشناس حسابرس از آنها استفاده میکند .
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توافق با کارشناس حسابرس (ر ::بند )11

ت .23-ماهیت ،دامنه اهداف کار کارشناس حسابرس ممکن است با توجه به شرایط موجرود بره طرور قابرل مالحظرهای تغییرر کنرد همانگونره کره
مسئولیتها نقشهای متناظر حسابرس کارشناس حسابرس ماهیت ،زمانبندی اجرا میرزان ارتبراط برین حسرابرس کارشرناس حسرابرس
میتواند تغییر کند .بنابراین صرفنظر از اینکه کارشناس حسابرس ،شخصی بر نسازمانی یا در نسازمانی باشد ،الزم اسرت ایرن موضروعات
بین حسابرس کارشناس حسابرس مورد توافق قرار گیرد.
ت .24-موضوعات مطرح شده در بند  8ممکن است بر میزان جزئیات رسمیت داشتن توافق بین حسرابرس کارشرناس حسرابرس ،از جملره لرز م
کتبی بودن توافق ،اثر گذارد .برای مثال ،عوامل زیر ممکن است نشاندهنده ضر رت توافق با جزئیات بیشتر یا توافق کتبی باشد:


کارشناس حسابرس به اطالعات محرمانه یا حساس احد تجاری دسترسی هواهد داشت .



مسئولیتها نقشهای متناظر حسابرس کارشناس حسابرس متفا ت از آن چیزی است که به طور معمول انتظار میر د .



الزامات قانونی یا مقرراتی چندگانه کاربرد داشته باشد .



موضوعی که کار کارشناس حسابرس به آن مربوط میشود ،بسیار پیچیده باشد .



حسابرس قبالًًً از کار انجامشده توسط آن کارشناس استفاده نکرده باشد .



میزان کار کارشناس حسابرس ،اهمیت آن برای کار حسابرسی مورد نظر بیشتر باشد .

ت .25-توافق بین حسابرس کارشناس بر نسازمانی اغلب در قالب یک قرارداد میباشد .فهرست موضوعاتی که حسابرس میتواند بررای درج در
قرارداد یا سایر شکلهای توافق با کارشناس بر نسازمانی مورد توجه قرار دهد ،در پیوست این استاندارد ارائه شده است.
ت .26-هنگامی که توافق کتبی بین حسابرس کارشناس حسابرس جود ندارد ،شواهد حاکی از توافق ممکرن اسرت در مسرتندات دیگرری چرون
موارد زیر گنجانده شود:


یادداشتهای برنامهریزی یا کاربرگهای مرتبط نظیر برنامه حسابرسی .



سیاستها ر شهای مؤسسه حسابرس .در مورد کارشناس در نسازمانی ،سیاستها ر شهای تعیینشردهای کره کارشرناس ترابع آنهرا
است ممکن است شامل سیاستها ر شهایی هاص در ارتباط با کار کارشناس باشد .میزان مستندسازی در کاربرگهای حسابرس بره
ماهیت چنین سیاستها ر شهایی بستگی دارد .برای نمونه ،اگر مؤسسره حسرابرس دارای ضروابط مفصرلی باشرد کره در آن شررایط
استفاده از کار کارشناس مشخص شده است ،ممکن است نیازی به مستندسازی در کاربرگهای حسابرس نباشد .

ماهیت ،دامنه و اهداف کار (ر ::بند -11الف)

ت .27-هنگام توافق در هصوص ماهیت ،دامنه اهداف کار کارشرناس حسرابرس ،اغلرب ممکرن اسرت مرذاکره در هصروص اسرتانداردهای فنری
عملکرد مربوط یا سایر الزامات صنعت یا حرفه که کارشناس حسابرس از آنها تبعیت هواهد کرد ،سودمند باشد.
مسئولیتها و نقشهای متناظر (ر ::بند -11ب)

ت .28-توافق در هصوص مسئولیتها نقشهای متناظر حسابرس کارشناس حسابرس ممکن است شامل موارد زیر باشد:


اینکه آزمونهای جزئیات دادههای مبنا را حسابرس انجام میدهد یا کارشناس حسابرس .



مجاز بودن حسابرس برای مذاکره با احد تجاری سایر اشخاص در هصوص یافتهها یا نتیجرهگیرریهرای کارشرناس حسرابرس ،درج
جزئیات یافتهها یا نتیجهگیریهای کارشناس حسابرس در بند مبانی اظهارنظر تعدیلشده در گزارش حسابرس ،در موارد ضر رت (به بنرد
ت 42-مراجعه شود) .



هر گونه توافق برای آگاه کردن کارشناس حسابرس از نتیجهگیریهای مربوط به کار آن کارشناس.
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کاربرگها

ت .29-توافق درباره مسئولیتها نقشهای متناظر حسابرس کارشناس حسابرس ممکن اسرت شرامل توافرق در هصروص دسترسری بره کاربرگهرای
یکدیگر نگهداری از آنها نیز باشد .هنگامی که کارشناس حسرابرس عضروی از تریم حسابرسری اسرت ،کاربرگهرای کارشرناس بخشری از
مستندات حسابرسی است .در مقابل ،کاربرگهای کارشناسان بر نسازمانی متعلق به هود آنها است بخشی از مستندات حسابرسری نیسرت؛
به جز در مواردی که توافقی برهالف این موضوع صورت گرفته باشد.
اطالعرساني (ر ::بند -11پ)

ت .30-اطالعرسانی د سویه اثربخش ،موجب یکپارچگی مناسب ماهیت ،زمانبندی اجرا میزان ر شهای کارشناس حسرابرس برا بخشرهای دیگرر
کار حسابرسی میشود ،نیز تعدیل مناسب اهداف کارشناس حسابرس در جریان حسابرسی ،را تسهیل میکنرد .بررای نمونره ،هنگرامی کره
کار کارشناس حسابرس به نتیجهگیریهای حسابرس در مورد هطری عمده مربوط میشود ،گزارش کتبی رسمی در هصوص نتیجرهگیرری
کار کارشناس ،گزارشهای شفاهی به موازات پیشرفت کار حسابرسی میتواند مناسب باشد .تشخیص مدیر مسئول کرار یرا کارکنرانی کره
همکاری نزدیکی با کارشناس حسابرس هواهند داشت ر شهای اطالعرسانی بین کارشناس احد تجاری ،بره اطرالعرسرانی بره موقرع
اثربخش ،مخصوصاًًً در کارهای حسابرسی بزرگتر کمک میکند.
رازداری (ر ::بند -11ت)

ت .31-الزامات رازداری مندرج در آیین رفتار حرفهای که در مورد حسابرس کاربرد دارد باید در مورد کارشناس حسابرس نیز بکرار گرفتره شرود.
در قوانین مقررات ممکن است الزامات بیشتری مقرر شده باشد .عال ه بر این ،احد تجاری ممکن اسرت درهواسرت کنرد برا کارشناسران
بر نسازمانی در مورد برهی الزامات رازداری توافق شود.
ارزیابي کفایت کار کارشناس حسابرس (ر ::بند )12

ت .32-ارزیابی حسابرس از صالحیت ،تواناییها بیطرفی کارشناس حسابرس ،آشنایی حسابرس با حوزه تخصص کارشناس حسابرس ،ماهیرت
کار انجامشده توسط کارشناس حسابرس بر ماهیت ،زمانبندی اجرا میزان ر شهای حسابرسی مورد استفاده به منظور ارزیرابی کفایرت کرار
کارشناس برای مقاصد حسابرس اثر میگذارد.
یافتهها و نتیجهگیریهای کارشناس حسابرس (ر ::بند -12الف)

ت .33-ر شهای یهه ارزیابی کفایت کار کارشناس حسابرس برای مقاصد حسابرس میتواند شامل موارد زیر باشد:


پرس جو از کارشناس حسابرس .



بررسی گزارشها کاربرگهای کارشناس حسابرس .



ر شهای تأییدکننده ،نظیر :
o
o
o
o

مشاهده کار کارشناس حسابرس ،

بررسی دادههای منتشرشده ،نظیر گزارشهای آماری منابع رسمی معتبر ،
دریافت تأییدیه از اشخاص ثالث برای موضوعات مرتبط ،

ر شهای تحلیلی تفصیلی ،

o

محاسبات مجدد .

o

مذاکره با کارشناس دیگری که تخصص مرتبطی دارد ،برای مثال در مواردی کره یافترههرا یرا نتیجرهگیرریهرای کارشرناس
حسابرس با سایر شواهد حسابرسی سازگار نیست.

o

مذاکره با مدیران اجرایی در مورد گزارش کارشناس حسابرس.
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ت .34-عوامل مربوط برای ارزیابی مربوط بودن معقول بودن یافتهها یا نتیجهگیریهای کارشناس حسابرس ،صرفنظر از نحوه ارائه ،میتواند شامل
بررسی این موضوع باشد که آیا یافتهها یا نتیجهگیریهای مذکور:


به شیوهای سازگار با استانداردهای صنعت یا حرفه کارشناس حسابرس ارائه شده است یا هیر ،



به ضوح بیان شده است ،از جمله به اهداف مورد توافق با حسابرس ،دامنه کار انجامشده استانداردهای بکارگرفتهشده اشاره شده
است یا هیر ،



د رهای مناسب را پوشش داده  ،در موارد مقتضی ،ر یدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی را مورد توجه قرار داده است یا هیر ،



برای استفاده منوط به قید شرط یا محد دیتی است یا هیر ،اگر چنین است ،آیا این موارد پیامدهایی برای حسابرس دارد یا هیر ،



مبتنی بر توجه مناسب به اشتباهات یا انحرافات پیش ر ی کارشناس حسابرس است یا هیر .

روشها ،مفروضات و دادههای مبنا

روشها و مفروضات (رک :بند-12ب)
ت .35-هنگامی که کار کارشناس حسابرس ،ارزیابی ر شها مفر ضات زیربنایی مورد استفاده مدیران اجرایی در انجام یک بررآ رد حسرابداری (شرامل
مدلهای استفاده شده ،حسب مورد) باشد ،ر شهای حسابرس به احتمال زیاد در هله نخست برر ارزیرابی ایرن موضروع متمرکرز مریشرود کره آیرا
کارشناس حسابرس به اندازه کافی این ر شها مفر ضات را مورد بررسی قرار داده است یا هیر .هنگامی که کار کارشناس حسابرس ،انجام یک
برآ رد نقطهای یا انجام یک برآ رد دامنهای برای حسابرس به منظور مقایسه آن با برآ رد نقطهای مدیران اجرایی است ،ر شهای حسابرس ممکرن
است در هله نخست متمرکز بر ارزیابی ر شها مفر ضات مورد استفاده کارشناس حسابرس (شامل مدلهای استفاه شده ،حسب مورد) باشد.
ت .36-در استاندارد  ، 1540ر شها مفر ضات مورد استفاده مدیران اجرایی در انجام برآ ردهای حسرابداری ،شرامل اسرتفاده مروردی از مردلهای
بسیار تخصصی طراحی شده توسط احد تجاری ،مورد بحث قرار گرفته است .اگرچه مباحث مذکور ،در زمینره کسرب شرواهد حسابرسری
کافی مناسب توسط حسابرس ،در هصوص ر شها مفر ضات مردیران اجرایری مطررح شرده اسرت ،امرا ممکرن اسرت افرز ن برر آن بره
حسابرس هنگام ارزیابی ر شها مفر ضات کارشناس حسابرس نیز کمک کند.
ت .37-هنگامی که کارشناس حسابرس از ر شها مفر ضات عمدهای در کار هود استفاده میکند ،عوامل مربوط در ارزیابی حسرابرس از ر شرها
مفر ضات مذکور به این قرار است که آیا آن ر شها مفر ضات:


در حوزه تخصصی کارشناس حسابرس از پذیرش عمومی برهوردار است یا هیر ،



با الزامات چارچوب گزارشگری مربوط سازگار است یا هیر ،



به استفاده از مدلهای اهتصاصی ابسته است یا هیر ،



با ر شها مفر ضات استفاده شده توسط مدیران اجرایی سازگار است یا هیر ،در صورت سازگار نبودن ،دلیرل آثرار بکرارگیری
تفا تهای آن با ر شها مفر ضات مدیران اجرایی چیست .

دادههای مبنای مورد استفاده توسط كارشناس حسابرس (رک :بند-12پ)
ت .38-هنگامی که کار کارشناس حسابرس شامل استفاده از دادههای مبنایی باشد که برای کار کارشناس عمده محسوب میشرود ،ر شرهایی نظیرر
موارد زیر میتواند در آزمون آن دادهها مورد استفاده قرار گیرند:


تأیید منشا دادهها ،شامل کسب شناهت ازکنترلهای داهلی حاکم بر دادهها ،حسب مورد آزمون کنترلهای مرذکور ،در صرورت
لز م ،نحوه انتقال دادهها به کارشناس .



بررسی دادهها از لحاظ کامل بودن سازگاری در نی آنها.

 .1استاندارد حسابرسی” ،540حسابرسی براوردهای حسابداری ،شامل براوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط (تجدیدنظر شده  ،“)1392بندهای  13 ،8و 15
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ت .39-در بسیاری از موارد ،حسابرس میتواند هود آزمون دادههای مبنا را انجام دهد .با این حال ،در موارد دیگر ،هنگرامی کره دادههرای مبنرای مرورد
استفاده توسط کارشناس حسابرس بر حسب حوزه تخصصی ی ،بسیار فنی است ،ممکن است آزمون دادههای مبنا توسط کارشناس حسرابرس
انجام شود .اگر آزمون دادههای مبنا توسط کارشناس حسابرس انجام شده باشد ،پرس جوی حسابرس از کارشرناس مرذکور ،یرا سرپرسرتی یرا
بررسی آزمونهای ی ممکن است شیوه مناسبی برای ارزیابی مربوط بودن ،کامل بودن صحت آن دادهها توسط حسابرس باشد.
کافي نبودن کار (ر ::بند )13

ت .40-چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد که کار کارشناس حسابرس برای مقاصد ی کافی نیست نمیتواند این موضوع را از طریرق گسرترش
ر شهای حسابرسی مندرج در بند ( 13که تبعاًًً مستلزم انجام کار بیشتر توسط کارشناس حسرابرس ،یرا بکرارگیری یرا اسرتخدام کارشرناس
دیگری است) ،حل فصل کند ،ممکن است ارائه اظهارنظر تعدیلشده در گزارش حسابرس طبق استاندارد  705ضر رت یابد زیرا کسرب
1
شواهد حسابرسی کافی مناسب میسر نگردیده است.
اشاره به کار کارشناس حسابرس در گزارش حسابرس (ر ::بندهای )15 14

ت .41-در برهی موارد قوانین یا مقررات ممکن است اشاره به کار کارشناس حسابرس را الزامی کند ،برای مثال ،به قصد شفافسازی در بخش عمومی.
ت .42-در شرایطی که گزارش حسابرس شامل اظهارنظر تعدیل شده است ،ممکن اسرت اشراره بره کارشرناس حسرابرس بررای توضریح ماهیرت آن
تعدیل ،مناسب باشد .در چنین شرایطی ،حسابرس ممکن است ملزم به کسب موافقت کارشناس حسابرس ،قبل از انجام این کار باشد.

 .1استاندارد حسابرسی ” ،705اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل“ ،بند -6ب

12

استاندارد حسابرسی 620
استفاده از کار کارشناس حسابرس

(تجدید نظر شده )1398
پیوست (رک :بند ت)25-
نکات قابل توجه در خصوص توافق بین حسابرس و کارشناس برونسازماني

در این پیوست ،موضوعاتی فهرست شده است که حسابرس میتواند برای درج در هر گونه توافق با کارشناس بر نسازمانی ،در نظر بگیرد .فهرست
زیر ،نمونههایی از این گونه موضوعات است اما شامل همه آن نمیشود ،این فهرست رهنمودی است که میتواند همراه با نکات مطرح شده در ایرن
استاندارد مورد استفاده قرار گیرد .اینکه موضوعی هاص در توافق درج شود یا هیر ،به شرایط کار بسرتگی دارد .افرز ن برر ایرن ،فهرسرت مرذکور
میتواند برای تعیین موضوعات قابل درج در توافق با کارشناس در نسازمانی مورد توجه قرار گیرد.
ماهیت ،دامنه و اهداف کار کارشناس برونسازماني



ماهیت دامنه ر شهایی که باید توسط کارشناس بر نسازمانی اجرا شود .



اهداف کار کارشناس بر نسازمانی با توجه به اهمیت هطر موضوعی که کار کارشناس بر نسازمانی بره آن مربروط مریشرود،
حسب مورد ،چارچوب گزارشگری مالی مربوط .



ر شها مفر ضات مورد استفاده کارشناس بر نسازمانی شامل مدلهایی که استفاده هواهد شد ،میزان اعتبار آنها .



استانداردهای فنی عملکرد مربوط یا سایر الزامات صنعت یا حرفه که کارشناس بر نسازمانی از آنها تبعیت میکند .



تاریخ اجرا ،یا حسب مورد ،د ره آزمون موضوع کار کارشناس بر نسازمانی الزامات مربوط به ر یدادهای پس از آن .

مسئولیتها و نقشهای متناظر حسابرس و کارشناس برونسازماني




استانداردهای حسابداری حسابرسی مربوط ،الزامات قانونی یا مقرراتی مربوط .
موافقت کارشناس بر نسازمانی برای استفاده حسابرس از گزارش ی ،شامل اشاره به آن به هر ترتیب یا افشای آن برای دیگران ،نظیر اشاره
به آن در بند مبانی اظهارنظر تعدیلشده در گزارش حسابرس ،بر حسب ضر رت ،یا افشای آن برای مدیران اجرایی یا کمیته حسابرسی .



ماهیت میزان بررسی کار کارشناس بر نسازمانی توسط حسابرس .



دسترسی کارشناس بر نسازمانی به سوابق ،پر ندهها ،کارکنان کارشناسان در استخدام احد تجاری .



اینکه آیا حسابرس یا کارشناس بر نسازمانی ،دادههای مبنا را آزمون میکند .
احد تجاری .



ر شهای اطالعرسانی بین کارشناس بر نسازمانی



مالکیت کنترل کاربرگها در جریان انجام کار پس از آن ،شامل الزامات نگهداشت پر نده .



صالحیت توانایی کارشناس بر نسازمانی برای انجام کار .



دسترسی حسابرس کارشناس بر نسازمانی به کاربرگهای یکدیگر .



مسئولیت کارشناس بر نسازمانی برای انجام کار با دقت مهارت الزم .



این انتظار که کارشناس بر نسازمانی از همه دانش هود که مرتبط با کار حسابرسی است استفاده هواهد کرد ،اگر استفاده نکرد،
این موضوع را به اطالع حسابرس برساند .



هر گونه توافق برای آگاه کردن کارشناس بر نسازمانی از نتیجهگیریهای حسابرس در مورد کار کارشناس .



هر گونه محد دیت درهصوص رابطه کارشناس بر نسازمانی با گزارش حسابرس .

اطالعرساني و گزارشگری



شیوههای اطالعرسانی تنا ب آن ،شامل موارد زیر :
o
o

نحوه گزارش یافتهها یا نتیجهگیریهای کارشناس بر نسازمانی (برای مثال ،گزارش کتبی ،گزارش شفاهی ،اطالعرسانی
مستمر به تیم حسابرسی) .
مشخص کردن اعضایی از تیم حسابرسی که رابط کارشناس بر نسازمانی هواهند بود .
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زمان تکمیل کار توسط کارشناس بر نسازمانی گزارش یافتهها یا نتیجهگیریها به حسابرس .



مسئولیت کارشناس بر نسازمانی برای اطالعرسانی سریع هر گونه تاهیر احتمالی در تکمیل کار ،هر گونره محرد دیت احتمرالی
حاکم بر یافتهها یا نتیجهگیریهای کارشناس .



مسئولیت کارشناس بر نسازمانی برای اطالعرسانی سریع محرد دیتهایی کره احرد تجراری در هصروص دسترسری کارشرناس بره
سوابق ،پر ندهها ،کارکنان یا کارشناسان تحت استخدام احد تجاری ،اعمال میکند .



مسئولیت کارشناس بر نسازمانی برای اطالعرسانی تمرام اطالعرات بره حسرابرس؛ اطالعراتی کره بره برا ر کارشرناس مریتوانرد بره
حسابرسی مربوط باشد ،شامل هرگونه تغییر در شرایطی که قبالًًً اطالعرسانی شده است .



مسئولیت کارشناس بر نسازمانی برای اطالعرسانی شرایطی که ممکن است تهدیدی برای بیطرفی کارشناس باشد تدابیر ایمنری
که ممکن است چنین تهدیدهایی را به سطحی قابلقبول کاهش دهد یا حذف کند .

رازداری


ضرورت رعایت الزامات رازداری توسط کارشناس حسابرس ،شامل :

o
o
o

الزامات رازداری مندرج در آیین رفتار حرفهای که در حسابرسی کاربرد دارد .
الزامات بیشتری که ممکن است در قوانین مقررات تصریح شده باشد .

الزامات رازداری بیشتری که توسط احد تجاری درهواست شده است .
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