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  کلیات

  دامنه کاربرد

 اشـخاص وابسـته   روابـط و معـامالت بـا   ، مسئولیت حسابرس در زمینـه  استانداردر این د .1

نحوه بکـارگیري   استاندارداین  دربه ویژه . حسابرسی صورتهاي مالی مطرح شده است در

روابـط  در رابطه با خطرهاي تحریف بااهمیت مربوط به  2403و  3302، 3151استانداردهاي 

  .دشو ته توصیف میاشخاص وابس و معامالت با

  ماهیت روابط و معامالت با اشخاص وابسته

. شود انجام میواحد تجاري  عملیاتمعامالت با اشخاص وابسته در روال عادي از ي بسیار .2

در صـورتهاي   ناشی از این معامالتهمیت چنین شرایطی ممکن است خطر تحریف باا در

ایـن وجـود، ممکـن اسـت      با. نباشدمعامالت مشابه با اشخاص غیر وابسته  بیشتر ازمالی، 

خطرهاي  اي باشد که گونه به برخی شرایط ماهیت روابط و معامالت با اشخاص وابسته در

عـامالت  م تحریـف بااهمیـت   هـاي از خطربیشـتر  در صورتهاي مالی آن تحریف بااهمیت 

  :مثال براي. وابسته باشد اشخاص غیر با

  گسـترده و پیچیـده از سـاختارها و     اي دامنـه  درعملیات اشخاص وابسته ممکن است

ر معامالت بـا اشـخاص   افزایش پیچیدگی د موجب کهبه طوري روابط صورت گیرد، 

 .دشو وابسته 

  حسـابهاي    یا تلخیص معامالت و مانـده  تشخیصسیستمهاي اطالعاتی ممکن است در

 .بین واحد تجاري و اشخاص وابسته آن اثربخش نباشد

                                                
 .”شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهاي تحریف بااهمیت“، 315استاندارد حسابرسی . 1

 .”روشهاي حسابرسی در برخورد با خطرهاي برآوردي“، 330استاندارد حسابرسی . 2

 .”با تقلب و اشتباه، در حسابرسی صورتهاي مالی ارتباط  درمسئولیت حسابرس “، 240رد حسابرسی استاندا. 3
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     نشـود،   انجـام بـازار  عـادي  معامالت با اشخاص وابسته ممکن اسـت تحـت شـرایط

تمـام یـا   دریافـت  مثال، برخی از معامالت با اشخاص وابسته ممکن است بدون  براي

  .ازاي آن انجام شود مابهبخشی از 

  مسئولیتهاي حسابرس

اشخاص وابسته مستقل از یکدیگر نیستند، در اسـتانداردهاي حسـابداري بـراي    که از آنجا  .3

الزامات حسابداري و افشـاي خاصـی    ،هاي اشخاص وابستهحساب  معامالت، روابط و مانده

آثـار واقعـی یـا    کنندگان صورتهاي مالی قادر به درك ماهیت و  وضع شده است تا استفاده

، ارزیـابی و  تشخیصمنظور  به بایدحسابرس نتیجه  در. صورتهاي مالی باشند آنها بر بالقوه

 تشـخیص در واحد تجـاري   کوتاهیبرخورد مناسب با خطرهاي تحریف بااهمیت ناشی از 

، طبق الزامات آن اسـتانداردها  ي اشخاص وابستههاحساب  معامالت، روابط یا ماندهیا افشاي 

  .روشهاي حسابرسی را اجرا کند

ارزیـابی   جهـت  ،اشـخاص وابسـته   بـا واحد تجاري ت روابط و معامالکسب شناخت از  .4

زیـرا تقلـب    ،الزم اسـت  2404طبق استاندارد یک یا چند عامل خطر تقلب  حتمال وجودا

  .انجام شود تر راحت ،از طریق اشخاص وابسته تواند می

ریـزي و اجـرا    اي مناسب برنامه گونه حتی اگر حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی، به .5

ناپذیر وجـود دارد کـه    به علت محدودیتهاي ذاتی حسابرسی، این خطر اجتناب ،شده باشد

مـورد اشـخاص وابسـته،     در .5برخی تحریفهاي بااهمیت صـورتهاي مـالی کشـف نشـود    

بالقوه محدودیتهاي ذاتی بر توانایی حسابرس در کشـف   آثارزیر،  موارددالیلی چون  به بنا

  :تحریفهاي بااهمیت، بیشتر است

 دنآگاه نباش معامالت با اشخاص وابستهروابط و  هممکن است از وجود هم اییمدیران اجر.  

 را براي تبانی، پنهـان کـاري یـا     روابط با اشخاص وابسته ممکن است فرصت بیشتري

  .فراهم کند ان اجراییستکاري توسط مدیرد

                                                
 .42و  30، بندهاي 240استاندارد حسابرسی . 4

 .25، بند ”هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهاي مالی“، 200استاندارد حسابرسی . 5
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، روابـط و معـامالت بـا اشـخاص وابسـته      عدم افشاي برخـی از دلیل احتمال  ، بهبنابراین .6

از ، 2006 اي طبـق اسـتاندارد حسابرسـی    ریزي و اجراي حسابرسی با تردیـد حرفـه   برنامه

و  تشـخیص کمک بـه حسـابرس در    ،این استاندارد هدف. اهمیت خاصی برخوردار است

روابـط و معـامالت بـا اشـخاص وابسـته، و       ناشـی از تحریف بااهمیت خطرهاي  ارزیابی

  .است ،ارزیابی شدهي برخورد با خطرها درطراحی روشهاي حسابرسی 

  تاریخ اجرا

پس  و 1/1/1390از  دوره مالی آنکه شروع براي حسابرسی صورتهاي مالی  استاندارداین  .7

  .االجراست ، الزمباشد میاز آن 

  اهداف

  :به شرح زیر استاهداف حسابرس  .8

شناسـایی   منظـور  بـه از روابط و معامالت با اشخاص وابسـته   کسب شناخت کافی  .الف

و  که براي تشخیصناشی از روابط و معامالت با اشخاص وابسته  تقلبر عوامل خط

 ، والزم استخطرهاي تحریف بااهمیت ناشی از تقلب  ارزیابی

بـا  و معـامالت  اینکـه آیـا روابـط     دربـاره شواهد حسابرسی کافی و مناسب  کسب  .ب 

و اي مناسـب مشـخص    گونـه  ، بـه ي حسـابداري طبق استانداردها ،هاشخاص وابست

  .افشا شده است یا خیررتهاي مالی صو در

  تعاریف

  :زیر با معانی مشخص شده براي آنها بکار رفته است، اصطالحات استاندارددر این  .9

کـه   مایـل  اي مایـل و فروشـنده   يبـین خریـدار   اي اسـت  معاملـه  -حقیقی معامله   .الف

سـب  بـه دنبـال ک   هر کدام و ،کنند عمل می هممستقل از  ویکدیگر وابسته نیستند  به

  .منافع خود هستندحداکثر 

                                                
 .11، بند 200استاندارد حسابرسی . 6
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  :صورتی وابسته به واحد تجاري است که یک شخص در - شخص وابسته  .ب 

 طریق یک یا چند واسطه طور مستقیم یا غیرمستقیم از به: 

واحد تجاري را کنترل کند، یا توسط واحد تجاري کنترل شود، یا با آن تحـت    .1

ري اصلی، واحدهاي تجاري شامل واحدهاي تجا(کنترل واحد قرار داشته باشد 

  ،)گروه فرعی و واحدهاي تجاري فرعی هم

  در واحد تجاري نفوذ قابل مالحظه داشته باشد، یا  .2

  .بر واحد تجاري کنترل مشترك داشته باشد  .3

 20ي شـماره  طبق تعریف استاندارد حسابدار[باشد  واحد تجاري وابسته آن واحد 

 .)]1389 نظر شده تجدید(”ري وابستهگذاري در واحدهاي تجا سرمایه“عنوان  با

  23طبق تعریـف اسـتاندارد حسـابداري شـماره     (مشارکت خاص آن واحد باشد 

 ،)”حسابداري مشارکتهاي خاص“عنوان  با

 ،از مدیران اصلی واحد تجاري یا واحد تجاري اصلی آن باشد 

 ،خویشاوند نزدیک اشخاص اشاره شده در سطرهاي فوق باشد 

 شود، تحت کنترل مشترك یـا   ه در سطرهاي فوق کنترل توسط اشخاص اشاره شد

اي از حـق رأي آن   نفوذ قابل مالحظه آنان است و یا اینکه سـهم قابـل مالحظـه   

 اختیار ایشان باشد، و طور مستقیم یا غیرمستقیم در به

  طرح بازنشستگی خاص کارکنان واحد تجاري یا طرح بازنشستگی خاص کارکنان

چنین واحدهاي تجاري تحت کنترل این گونه طرحهـا  اشخاص وابسته به آن و هم

 .باشد
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  الزامات

  مرتبط با آن اقداماتخطر و  ارزیابیروشهاي 

اسـتانداردهاي  مرتبط با آن کـه طبـق    اقداماتخطر و  ارزیابیبه عنوان بخشی از روشهاي  .10

شناسایی خطرهـاي   درباره، حسابرس براي کسب اطالعات 7الزامی شده است 240و  315

 11، باید الزامات بنـدهاي  بااهمیت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابستهتحریف 

  )3–بند ت : رك . (کندرعایت  را 16تا 

  شناخت روابط و معامالت با اشخاص وابسته

، 8الزامی شـده اسـت   240و  315گروه حسابرسی که در استانداردهاي بین اعضاي مذاکره  .11

صورتهاي مالی در برابر تحریف بااهمیـت ناشـی از    پذیري باید شامل توجه ویژه به آسیب

تقلب یا اشتباهی باشد که ممکن است در نتیجه روابط و معامالت با اشـخاص وابسـته بـه    

  )5-و ت 4-بندهاي ت: رك . (وجود آید

  :پرس و جو کند باید در خصوص موارد زیر از مدیران اجرایی حسابرس .12

تغییـرات نسـبت بـه دوره قبـل،      جملـه از ي، تجـار اشخاص وابسته واحد  فهرست  .الف

  )9-تا ت 6-بندهاي ت :رك(

  و اشخاص وابسته، و تجاريماهیت روابط بین واحد   .ب 

معامالتی با اشخاص وابسته طی دوره انجام داده اسـت یـا خیـر و     تجاريآیا واحد   .پ 

  .چه بوده است و قصد از انجام آن ، نوع معامالتصورت انجام در

 کـه مـدیران اجرایـی   ) در صورت وجود(سب شناخت از کنترلهایی حسابرس باید براي ک .13

جـو   پـرس و  واحد تجاري کارکنان و سایرمدیران اجرایی از ، اند د زیر برقرار کردهقاصبراي م

  )15- تا ت 10- بندهاي ت: رك: (نمایدرا اجرا  مناسبخطر  ارزیابیکند، و سایر روشهاي 

                                                
 .28، بند 240؛ و استاندارد حسابرسی 101و  100، بندهاي 315استاندارد حسابرسی . 7

 .19، بند 240؛ و استاندارد حسابرسی 14، بند 315استاندارد حسابرسی . 8
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  ،استانداردهاي حسابداريخاص وابسته طبق روابط و معامالت با اش يو افشا تشخیص  .الف

  )16- بند ت: رك(و با اشخاص وابسته،  ي عمدهو تأیید معامالت و قراردادها صدور مجوز  .ب 

  .خارج از روال عادي عملیاتعمده و تأیید معامالت و قراردادهاي  صدور مجوز  .پ 

  سی سوابق و مداركنسبت به اطالعات اشخاص وابسته هنگام وارهشیاري 

کـه  رسی سوابق و مدارك، نسبت به قراردادها یا سـایر اطالعـاتی   باید هنگام وا حسابرس .14

قـبالً   مـدیران اجرایـی  با اشخاص وابسته باشد که  یممکن است بیانگر وجود روابط و معامالت

 )18-و ت 17-بنـدهاي ت : رك. (، هشـیار باشـد  اند آنها را براي حسابرس مشخص نکرده

کـه   اي وجود روابط و معامالت با اشـخاص وابسـته   آگاهی از برايویژه حسابرس باید  به

  :رسی کند، موارد زیر را وااند نکردهقبالً آنها را براي حسابرس مشخص  مدیران اجرایی

هـاي   جملـه تأییدیـه    از یبه عنوان بخشی از روشهاي حسابرس دریافت شدههاي  تأییدیه  .الف

  ،بانکی

  واحد تجاري، و راهبريو ارکان  مایهصاحبان سرو مصوبات مذاکرات  خالصه  .ب 

ي، ضـروري  تجـار واحد موجود شرایط  با توجه بهسایر سوابق یا مدارکی که حسابرس   .پ 

  .داند می

یـا سـایر روشـهاي حسابرسـی،      14اگر حسابرس هنگام اجراي روشهاي الزامی طبق بنـد   .15

، باشـد جـاري  تواحد  عملیات اي را شناسایی کند که خارج از روال عادي معامالت عمده

  )20- و ت 19- ت هايبند: رك(: موارد زیر پرس و جو کند در خصوصمدیران اجرایی باید از 

  )21-بند ت: رك(ماهیت این معامالت، و   .الف

  )22- بند ت: رك. (یا خیر اند دخالت داشتهآیا در این معامالت، اشخاص وابسته   .ب 
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  ایر اعضاي گروه حسابرسیبا س اشخاص وابسته مربوط به اطالعات در میان گذاشتن

ي را در تجـار اشـخاص وابسـته واحـد     هباید اطالعات مربوط کسب شده دربارحسابرس  .16

  )23-تبند : رك(. حسابرسی قرار دهد گروه ياختیار سایر اعضا

  مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته اهمیتریف باخطرهاي تح ارزیابیو  تشخیص

خطرهـاي   ارزیـابی و  تشـخیص  خصـوص  در 315 دارداسـتان به منظور رعایت الزامـات   .17

، حسابرس باید خطرهاي تحریف بااهمیت مربوط به روابط و معامالت با 9تحریف بااهمیت

هسـتند   عمدهد که آیا این خطرها، کند و تعیین نمای ارزیابیمشخص و اشخاص وابسته را 

کـه خـارج از    سـته حسابرس باید معامالت عمده با اشـخاص واب  منظور،براي این . یا خیر

خطرهاي عمـده محسـوب   ایجاد عنوان عامل  را بهتجاري است واحد  عملیات روال عادي

  .کند

اشـخاص   در مـورد بـرآورد خطـر    مرتبط با اقداماتو  اگر حسابرس هنگام اجراي روشها .18

) با نفـوذ بسیار د اشخاص وابسته مربوط به وجو مواردشامل (عوامل خطر تقلب به وابسته، 

هـاي تحریـف بااهمیـت مربــوط    خطر ارزیـابی و  تشـخیص ، بایـد هنگـام   کنـد  برخـورد 

. عـات را مـورد توجـه قـرار دهـد     ، ایـن اطال 240 طبـق اسـتاندارد حسابرسـی    ،تقلب به

  )25-و ت 24-تو  1-تبندهاي  :رك(

  تحریف بااهمیت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابستهبرخورد با خطرهاي 

، روشهاي حسابرسـی  10شده ارزیابیخطرهاي در برخورد با ، حسابرس 330استاندارد  طبق .19

 ارزیـابی شـده  خطرهـاي   دربـاره مناسـب   و کسب شواهد حسابرسی کـافی براي الزم را 

. کنـد  مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته، طراحی و اجرا مـی بااهمیت تحریف 

 26-بنـدهاي ت : رك. (باشـد  23تا  20این روشهاي حسابرسی باید شامل الزامات بندهاي 

  )29-تا ت

                                                
 .100، بند 315استاندارد حسابرسی . 9

 .3-4، بندهاي 330استاندارد حسابرسی . 10
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  اند یا افشا نشده مشخصکه قبالً  اي معامالت عمده با اشخاص وابسته واشخاص وابسته  تشخیص

که نشانگر وجود روابط یا معامالتی بـا اشـخاص    به شواهدي دست یابدحسابرس چنانچه  .20

، انـد  کـرده افشـا ن  یاآنها را براي حسابرس مشخص  قبالً مدیران اجراییکه  باشد اي وابسته

را تأییـد   یین روابط یا معـامالت حاکم، وجود چنحسابرس باید مشخص کند که آیا شرایط 

  .کند یا خیر می

کند کـه   مشخصاي با اشخاص وابسته را  اگر حسابرس، اشخاص وابسته یا معامالت عمده .21

  :باید حسابرس ،اند افشا نکرده یاقبالً آنها را براي حسابرس مشخص  مدیران اجرایی

  بنـد  :رك(حسابرسـی منتقـل کنـد،     گروه ياطالعات مربوط را به سایر اعضابالفاصله   .فال

  )30- ت

  :حسابداري استانداردهاي الزامات توجه به با  .ب 

کـه اخیـراً   را اي  معامالت بـا اشـخاص وابسـته    هبخواهد تا هم مدیران اجراییاز  .1

  د، ونکنالزم به حسابرس اعالم شده است براي ارزیابی  مشخص

 درکنترلهاي حاکم بر روابط و معـامالت بـا اشـخاص وابسـته      ضعفعلل  بارهدر .2

 .، پرس و جو کندروابط و معامالت اینیا افشاي  تشخیص

ـ  اي کـه  اشخاص وابسته یا معامالت عمده بـا اشـخاص وابسـته   مورد این  در  .پ  راً اخی

  )31-بند ت: رك(ي مناسب را اجرا کند، ، آزمونهاي محتوااست شده مشخص

خطر اینکه اشخاص وابسته یا معامالت عمده با اشخاص وابسته دیگري ممکن است   .ت 

 اسـت براي حسابرس مشخص یا افشا نشده مدیران اجرایی وجود داشته باشد که توسط 

  د، وکنرا اجرا  بیشتريصورت لزوم روشهاي حسابرسی  و درارزیابی را مجدداً 

ـ عمـدي   ،مدیران اجرایـی اگر عدم افشا توسط   .ث  و بنـابراین نشـانگر   ( رسـد بنظـر   هب

را بـراي حسابرسـی   ، پیامـدهاي آن  )اسـت ناشـی از تقلـب    بااهمیتتحریف  طرخ

  )32-بند ت: رك. (ارزیابی کند
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  ي با اشخاص وابستهتجارواحد  عملیاتمعامالت عمده خارج از روال عادي 

، بسـته تجاري بـا اشـخاص وا  واحد  عملیاتخارج از روال عادي عمده مورد معامالت  در .22

  :حسابرس باید

  :رسی و موارد زیر را ارزیابی کندوارا ) صورت وجود  در(توافقها یا قراردادهاي مربوط   .الف

زارشـگري مـالی   که ممکـن اسـت نشـانگر گ   ) آن یا نبود(معامالت منطق تجاري  .1

 )34-و ت 33-بندهاي ت :رك( ،11باشداختالس داراییها  اختفاي متقلبانه یا

 و ،مدیران اجرایی با توضیحات ت شرایط معامالسازگاري  .2

  .مناسبنحو  به طبق استانداردهاي حسابداري مربوط معامالتتشخیص و افشاي  .3

 کسـب معـامالت را  صدور مجوز و تأییـد   درست بودنشواهد حسابرسی راجع به   .ب 

  )36-و ت 35-بندهاي ت: رك. (کند

  حقیقی رایج در معامالت ه براساس شرایطامالت با اشخاص وابستمعمبنی بر انجام  اجرایی ي مدیرانهاادعا

بـا اشـخاص وابسـته     ند معـامالت نک می مالی ادعادر صورتهاي  مدیران اجرایی زمانی که .23

حقیقـی انجـام شـده اسـت، حسـابرس بایـد شـواهد         تمعـامال  دررایج براساس شرایط 

  )39-تا ت 37-بندهاي ت: رك. (این ادعا کسب کند دربارهو مناسب حسابرسی کافی 

  شده مشخص روابط و معامالت با اشخاص وابسته يافشایابی ارز

مناسـب بـودن   ، حسابرس باید 70012استاندارد  طبق به صورتهاي مالی نسبتدر اظهارنظر  .24

 اسـتانداردهاي حسـابداري  شده طبق  مشخص روابط و معامالت با اشخاص وابسته افشاي

  )41-ت و 40-هاي تبند :رك. (ارزیابی کندرا مربوط 

                                                
 .1، پیوست 240استاندارد حسابرسی . 11

 .9-13، بندهاي ”نسبت به صورتهاي مالیگزارشگري  واظهارنظر “، 700استاندارد حسابرسی . 12



  550استاندارد حسابرسی 

  اشخاص وابسته

  )1389شده  تجدیدنظر( 

  10

  کتبیتأییدیه 

 یهتأییدتجاري  واحد راهبريصورت لزوم، از ارکان  اجرایی و در حسابرس باید از مدیران .25

  )43-و ت 42-بندهاي ت: رك: (کتبی دریافت کند مبنی بر اینکه

اي  روابط و معامالت با اشخاص وابسـته  هو همتجاري هویت اشخاص وابسته واحد   .الف

  .اند کرده آگاهی دارند براي حسابرس افشا را که از آن

نحـو   بـه مربـوط   را طبق الزامات استانداردهاي حسابداري یچنین روابط و معامالت  .ب 

  .اند افشا کرده مناسبی

  راهبريرسانی به ارکان  اطالع

را که بـا اشـخاص وابسـته    حسابرسی جریان در  مشخص شدهعمده نکات حسابرس باید  .26

برساند، مگر اینکـه تمـامی    جاريتواحد  راهبريارکان اطالع  به است واحد تجاري مرتبط

  )44-بند ت: رك. (باشند یمدیران اجرای ءراهبري، جزارکان 

  مستندسازي

و سـایر اسـتانداردهاي    13 230براي رعایت الزامات مستندسازي طبق استاندارد حسابرسی  .27

ایـن  شده و ماهیـت روابـط بـا     مشخصحسابرس باید اسامی اشخاص وابسته حسابرسی، 

  .نداشخاص را مستند ک

                                                
 .”مستندسازي“، 230استاندارد حسابرسی . 13
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  توضیحات کاربردي

  )ب -9بند : رك(تعریف اشخاص وابسته 

  بسیار با نفوذاشخاص وابسته 

مالحظـه، ممکـن اسـت     کنترل یـا نفـوذ قابـل   توانایی اعمال  اشخاص وابسته، به دلیل  .1-ت

آن اعمـال   مـدیران اجرایـی  بر واحد تجاري یا  بسیار زیاديتی باشند که نفوذ موقعی در

خطرهـاي تحریـف بااهمیـت     ارزیـابی و  تشخیصهنگام  ضعیتیوچنین  توجه به. کنند

 24-ت در بندهاي این موضوعباره  توضیحات بیشتر در. است ضروريناشی از تقلب، 

  .ارائه شده است 25-و ت

  عنوان اشخاص وابسته واحدهاي تجاري با مقاصد خاص به

یه یـک واحـد   بخش ناچیزي از سـرما  رغم مالکیت تجاري علی در برخی شرایط، واحد  .2-ت

مقاصد خاص یا حتی نداشتن مالکیت در آن، ممکن است به لحاظ محتـوایی  تجاري با 

نتیجه واحد تجاري با مقاصد خاص شخص وابسـته   داشته باشد و دربر آن واحد کنترل 

  .شود محسوب 

  رتبط با آنم اقداماتخطر و  ارزیابیروشهاي 

  با اشخاص وابستهمربوط به روابط و معامالت  خطرهاي تحریف بااهمیت

  مالحظات خاص واحدهاي بخش عمومی

در خصوص روابط و معامالت با اشخاص  عمومیواحدهاي بخش  مسئولیت حسابرس  .3-ت

نتیجـه، مسـئولیتهاي    در. باشدو مقرراتی  الزامات قانونی وابسته ممکن است تحت تأثیر

همیـت  ممکن است به شناسایی خطرهاي تحریف باا عمومیحسابرس واحدهاي بخش 

مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته محدود نباشد، بلکه ممکن اسـت شـامل   

تري براي شناسایی خطرهاي عدم رعایت قوانین و مقررات حـاکم بـر    مسئولیت گسترده



  550استاندارد حسابرسی 

  اشخاص وابسته

  )1389شده  تجدیدنظر( 

  12

که الزامات خاصی را در انجام عملیات تجاري بـا اشـخاص   ( عمومیهاي بخش واحد

  .نیز باشد) کنند وابسته وضع می

  و معامالت با اشخاص وابسته روابطشناخت 

  )11بند : رك( گروه حسابرسی مذاکره بین اعضاي

گـروه حسابرسـی مطـرح شـود      يبـین اعضـا   مـذاکره که ممکن است در  موضوعاتی  .4-ت

  :از عبارتند

  مثـال،   بـراي (بـا اشـخاص وابسـته     واحد تجاريروابط و معامالت ماهیت و میزان

که بعـد  شده  مشخصمورد اشخاص وابسته  رد ی موجوداستفاده از سوابق حسابرس

 ).از هر حسابرسی به روز شده است

 اي در تمام مراحل حسابرسی در خصوص  تأکید بر اهمیت حفظ نگرش تردید حرفه

 .با اشخاص وابستهروابط و معامالت احتمال تحریف بااهمیت مربوط به 

  از وجـود  حـاکی  که ممکـن اسـت    واحد تجاري ی برايعیتهایقومشرایط یا وجود

بـراي  آنهـا را   مـدیران اجرایـی  باشـد کـه    اي با اشخاص وابسته روابط و معامالت

 .اند حسابرس مشخص یا افشا نکرده

  معـامالت بـا اشـخاص    روابط یا وجود  حاکی ازسوابق یا مدارکی که ممکن است

 .باشد وابسته

 و  تشـخیص نسـبت بـه    واحـد تجـاري   راهبرياجرایی و ارکان  اناهمیتی که مدیر

اري و خطـر زیرپاگـذ  هسـتند  فشاي روابط و معامالت بـا اشـخاص وابسـته قائـل     ا

 .کنترلهاي مربوط توسط مدیران اجرایی

 نحوه مشـارکت در رابطه با تقلب ممکن است شامل توجه ویژه به  مذاکرهاین،  عالوه بر  .5-ت

  :مثال براي .باشددر تقلب اشخاص وابسته 
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 ي با مقاصد خـاص تحـت کنتـرل مـدیران     ارواحدهاي تج نحوه استفاده احتمالی از

 .براي تسهیل مدیریت سود اجرایی

 براي تسهیل کلیدي شرکاي تجاري مدیران و  واحد تجاريمعامالت بین  نحوه انجام

  .واحد تجارياز داراییهاي   سوءاستفاده

  )الف-12بند : رك( تجارياشخاص وابسته واحد  یتوه

 واحد تجـاري سیستمهاي اطالعاتی  ،ي حسابداريبه منظور رعایت الزامات استانداردها  .6-ت

ثبت، پـردازش و   شود که روابط و معامالت با اشخاص وابسته را اي طراحی می گونه به

فهرست کاملی از اشخاص وابسـته   رود مدیران اجرایی بنابراین، انتظار می. ندکتلخیص 

سابرسـیهاي بعـدي،   براي ح. ه باشنددر اختیار داشت را قبل هو تغییرات آن نسبت به دور

سه اطالعات ارائه شده توسط مدیران ، مبنایی را براي مقایان اجراییپرس و جو از مدیر

گـردآوري  توسط حسابرس در حسابرسیهاي قبلی  کهبا سوابق اشخاص وابسته  اجرایی

  .آورد فراهم می ،شده است

. نباشـد  اراي چنـین سیسـتمهاي اطالعـاتی   ممکـن اسـت د   واحد تجـاري این حال،  با  .7-ت

وجـود همـه اشـخاص    از  ان اجراییچنین شرایطی، این احتمال وجود دارد که مدیر در

بنـد   موضـوع ( مدیران اجرایـی رس و جو از این حال، پ با. دنوابسته آگاهی نداشته باش

 اشـخاص  وجـود  از مـدیران اجرایـی  زیرا ممکن اسـت   ،همچنان باید انجام شود) 12

واردي، پرس و جوهاي حسابرس در خصوص هویـت  چنین م اما در. دنباش اهوابسته آگ

 اقـدامات خطـر و   ارزیـابی احتماالً بخشـی از روشـهاي    واحد تجارياشخاص وابسته 

بـراي گـردآوري    315 دهـد کـه طبـق اسـتاندارد حسابرسـی      را شکل می با آن طمرتب

  :شود میاطالعات در خصوص موارد زیر اجرا 

 واحد تجاريي راهبرو  یساختارهاي مالکیت، 

 صدد است انجام دهد، و  داده است یا درانجام  واحد تجاريگذاریهایی که  نواع سرمایها 
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  و چگونگی تأمین مالی آن واحد تجاريروش سازماندهی.  

احتمـال بیشـتري    گونه که همان مشترك، کنترل بر  مبتنیخاص وجود روابط ر شرایط د

واحـد  براي آن قتصادي ا اهمیت دلیل به از چنین روابطی مدیران اجراییوجود دارد که 

 بـه شـرطی کـه    مؤثرتر خواهـد بـود  نیز ، پرس و جوهاي حسابرس آگاه شوند تجاري

که آیا اشخاصی که در معـامالت عمـده بـا     شودو جوها بر این موضوع متمرکز  پرس

تـوجهی را در اختیـار آنهـا     قابلمنابع یا واحد تجاري کنند،  مشارکت می واحد تجاري

  .یا خیر هستندوابسته ، اشخاص دهد قرار می

فهرست اشخاص وابسـته  گروه باید  ، حسابرس600 استاندارد، طبق در حسابرسی گروه  .8-ت

 گـروه  حسـابرس که  را و اشخاص وابسته دیگريگروه  مدیران اجراییتهیه شده توسط 

مـواردي کـه    در. 14یک از حسابرسان بخش قرار دهددر اختیار هر  شود از آنها آگاه می

اطالعـات، مبنـاي   شـود، ایـن    عنوان بخشی از یک گروه محسوب مـی  به واحد تجاري

در خصـوص هویـت    مـدیران اجرایـی  مفیدي را براي پرس و جوهـاي حسـابرس از   

  .کند فراهم می واحد تجارياشخاص وابسته 

برخـی   ،یا تداوم کار قبلیجدید در جریان پذیرش کار همچنین حسابرس ممکن است   .9-ت

 مـدیران اجرایـی  اشخاص وابسته را از طریق پرس و جـو از   هویتاطالعات راجع به 

  .بدست آورد

  )13بند : رك(بر روابط و معامالت با اشخاص وابسته  تجاريکنترلهاي واحد 

ابط و معـامالت  از روکه احتماالً  اشخاصی است ،واحد تجاري کارکنان سایرمنظور از   .10-ت

روابـط و معـامالتی    بر چنین جاريواحد تو کنترلهاي  واحد تجاريبا اشخاص وابسته 

کـه ایـن    ، البته تا جـایی باشند زیر اشخاصممکن است شامل  این افراد. آگاهی دارند

  :نباشند واحد تجارياجرایی  انجزء مدیر افراد

                                                
 ).ث(40، بند ”)شامل کار حسابرسان بخش(مالحظات خاص در حسابرسی صورتهاي مالی گروه “، 600استاندارد حسابرسی . 14
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  واحد تجاري راهبريارکان،  

  عمـده خـارج از روال عـادي     ، یا ثبـت معـامالت  وع، پردازششرکارکنانی که در

 یـا  دارند و افرادي که بر این کارکنان نظارتمشارکت دارند ي، تجارواحد عملیات 

 کنند، می آنها را سرپرستی

  و داخلی،حسابرسان 

 مدیر امور حقوقی. 

، واحد تجاري راهبرياجرایی و ارکان  شود که مدیران میاین فرض انجام  حسابرسی با  .11-ت

. را به عهـده دارنـد  اري تهیه و ارائه صورتهاي مالی طبق استانداردهاي حسابد مسئولیت

و حفظ کنترلهاي داخلی مربوط به تهیـه صـورتهاي    اعمالاین مسئولیت شامل طراحی، 

همیت ناشی از تقلب یا اشتباه عاري از تحریف باا این صورتها کهاي  گونه به است مالی

و  اعمـال طراحـی،   راهبري مسئولیت دارندارکان اجرایی با نظارت  مدیران، لذا. 15دباش

اي انجام شود کـه   گونه بهروابط و معامالت با اشخاص وابسته  رنترلهاي کافی بحفظ ک

 مشخص و افشـا به درستی مربوط  حسابداريي ستانداردهااین روابط و معامالت طبق ا

نظـارت بـر ایفـاي     مسـئول در نقش نظـارتی خـود،    واحد تجاري راهبريارکان . شود

گونـه الزامـی    نظر از هر صرف .هستند ییاجرایی در قبال چنین کنترلها مسئولیت مدیران

واحـد تجـاري    راهبـري ، ارکـان  اسـت مقـرر شـده    ي حسـابداري که در استانداردها

اجرایی بدست  طالعاتی را از مدیراناست براي انجام مسئولیتهاي نظارتی خود، ا ممکن

به آنهـا  آورند که در درك ماهیت و منطق تجاري روابط و معامالت با اشخاص وابسته 

  .ک کندکم

، 16کسب شـناخت از محـیط کنترلـی    خصوص در 315 استانداردرعایت الزامات  براي  .12-ت

کـه مربـوط بـه کـاهش خطرهـاي      را  محیط کنترلـی  ویژگیهايحسابرس ممکن است 

                                                
 .32و  29، بندهاي 200استاندارد حسابرسی . 15

 .67- 68، بندهاي 315تاندارد حسابرسی اس. 16
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تحریف بااهمیت مرتبط با روابط و معامالت با اشخاص وابسته است مورد توجـه قـرار   

  :است زیر هایی از این ویژگیها به شرح نمونه. دهد

     ضوابط اخالقی حاکم بر انجام معامالت خاص واحد تجـاري بـا اشـخاص وابسـته 

رسیده اسـت و در عمـل نیـز رعایـت     ذیربط کارکنان  اطالع بهمناسبی  نحو به که(

  .)شود می

 و بــه موقــع منــافعی کــه  بــدون محــدودیتا و روشــهایی بــراي افشــاي سیاســته

در معـامالت بـا اشـخاص وابسـته      واحـد تجـاري   راهبرياجرایی و ارکان  مدیران

 .دـدارن

 ثبت، تلخیص، و افشاي معامالت بـا اشـخاص وابسـته   تشخیص يهاتعیین مسئولیت ، 

 .واحد تجاري در

 راجـع بـه معـامالت     راهبرياجرایی و ارکان  انمدیررسانی و مذاکره به موقع  اطالع

اینکه آیا تجاري با اشخاص وابسته، شامل عملیات واحد عمده خارج از روال عادي 

گونه معامالت را مورد  طور مناسب، منطق تجاري این به واحد تجاري راهبريارکان 

اي  مشــاوران حرفــه نظرخــواهی ازمثــال،  بــراي(انــد یــا خیــر  بررســی قــرار داده

 ).سازمانی برون

  تضـاد منـافع   اي که  رهنمودهاي شفاف براي تأیید معامالت با اشخاص وابستهوجود

ه که دربرگیرنـد  راهبري، مانند تأیید توسط کمیته فرعی ارکان نددار واقعی یا ظاهري

 .اجرایی است افراد مستقل از مدیران

 لزومصورت  در ،اي حسابرسان داخلی بررسیهاي دوره. 

  اطالعـات  براي حل موضـوعات مربـوط بـه افشـاي     به موقع مدیران اجراییاقدام 

 .سازمانی برون مشاور حقوقیحسابرس یا  مشورت بااشخاص وابسته مانند 
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  صورت لزوم ، درخبرگیريها و روشهاي سیاستوجود.  

ي تجـار  هايواحداز روابط و معامالت با اشخاص وابسته در برخی کنترلهاي حاکم بر   .13-ت

اثر باشد یـا اصـالً وجـود نداشـته      یا بی  ممکن است به دالیلی مانند موارد زیر، ضعیف

  :باشد

 روابط و معامالت با اشـخاص  و افشاي  شخیصت هاجرایی ب مدیرانتوجه کافی  عدم

  .وابسته

 راهبرينظارت مناسب توسط ارکان  نبود. 

 اشـخاص وابسـته ممکـن     يدلیل اینکه افشا نادیده گرفتن عمدي چنین کنترلهایی به

د، ماننـد  ناجرایی نسبت به آنها حساس باش اطالعاتی را آشکار کند که مدیران است

 .مدیران اجرایی دیکخویشاوندان نزوجود معامالت با 

  دربـاره  اسـتانداردهاي حسـابداري   الزامـات  از مدیران اجرایـی عدم شناخت کافی 

 .اشخاص وابسته

اثر است یا اصالً وجود ندارد، حسابرس ممکن است  کنترلهایی بیدر مواردي که چنین 

روابط و معامالت بـا اشـخاص وابسـته     دربارهمناسب کافی و نتواند شواهد حسابرسی 

را بـر  ، پیامـدهاي آن  70517 اسـتاندارد حسابرس طبـق   ،چنین مواردي در. آوردبدست 

  .دهد حسابرسی، از جمله گزارش حسابرس، مورد توجه قرار می

در گذارند کـه   یم ، مدیران اجرایی اغلب کنترلهایی را زیرپاهمتقلبانمالی گزارشگري در   .14-ت

ابط همراه با کنترل یـا نفـوذ   وجود رو .18عملیاتی هستند یداراي اثربخشمعمول شرایط 

ترلهـا توسـط   مالحظه با اشخاص طرف معامله واحد تجاري، خطر زیرپاگذاري کن قابل

ها و فرصـتهاي   زیرا چنین روابطی ممکن است انگیزه دهد میمدیران اجرایی را افزایش 

                                                
 .”اظهارنظرهاي تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل“، 705استاندارد حسابرسی . 17

 .1و پیوست  15، بند 240استاندارد حسابرسی . 18
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وجـود  مثـال،   بـراي  .بیشتري را براي مدیران اجرایی جهت انجـام تقلـب فـراهم کنـد    

هـایی را بـراي    اشخاص وابسته ممکن است انگیزهبرخی  در مدیران اجراییمالی  نافعم

بر خـالف منـافع آن بـراي انجـام      واحد تجارياز طریق هدایت زیر پا گذاردن کنترلها 

اص یـا کنتـرل اقـدامات آنهـا،     ایـن اشـخ   یا تبانی با ،نفع اشخاص وابسته به اي معامله

  :ي احتمالی به شرح زیر استنمونه هایی از تقلبها. کند ایجاد

  سـازي  پنهـان  منظور بهمعامالت با  اشخاص وابسته که براي ایجاد شرایط ساختگی 

 .منطق تجاري این معامالت طراحی شده است

 یا دیگران با مبالغی کـه   مدیران اجراییبه  /داراییها ازمتقلبانه انتقال سازي براي  زمینه

 .استآنها تر از ارزش بازار  ینپاییا اي باالتر  مالحظه طور قابل به

  خـاص،   مقاصدانجام معامالت پیچیده با اشخاص وابسته، مانند واحدهاي تجاري با

سازماندهی شـده   واحد تجاريکه براي ارائه نادرست وضعیت مالی یا عملکرد مالی 

  .است

  مالحظات خاص واحدهاي تجاري کوچک

و ایـن   ددارحتمـاالً رسـمیت کمتـري    ا واحدهاي تجاري کوچکفعالیتهاي کنترلی در   .15-ت

روابط و معامالت با ي براي برخورد با ا شده گونه فرایند مستند واحدها ممکن است هیچ

مالک ممکن است برخـی از خطرهـاي ناشـی از     -مدیر. اشخاص وابسته نداشته باشند

 معامالت،اصلی هاي  جنبه همعامالت با اشخاص وابسته را، از طریق دخالت فعال در هم

مـورد چنـین واحـدهایی،     در. طور بالقوه این خطرها را افزایش دهـد  کاهش دهد یا به

سـایر روشـها    بـه همـراه   طریق پرس و جو از مدیران اجرایی حسابرس ممکن است از

، از و مـدارك موجـود  رسی اسـناد  واو ، مدیران اجرایینظارتی فعالیتهاي مانند مشاهده 

گونه کنترلهاي موجود حاکم بر آن شـناخت   هرروابط و معامالت با اشخاص وابسته و 

  .کسب کند
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  )ب-13بند : رك( ي عمدهو تأیید معامالت و قراردادها صدور مجوز

 جمله مدیران از( ذیصالحتوسط شخص یا اشخاص  ناي دادن اجازهصدور مجوز به مع  .16-ت

خـاص   براي انجام معامالت واحد تجاريبه ) صاحبان سرمایهیا  راهبرياجرایی، ارکان 

. باشـد  صورت قضاوتی یا غیرقضـاوتی، مـی   طبق معیارهاي از قبل تعیین شده، خواه به

 واحـد تجـاري  که این مبنی برپذیرش معامالت توسط آن اشخاص است  به معنايتأیید 

هـایی از کنترلهـایی    نمونه. استشده انجام داده  تعیینمعیارهاي طبق  معامالت مزبور را

و تأیید معامالت و قراردادهاي عمـده   اي صدور مجوزممکن است بر واحد تجاريکه 

برقرار عملیات با اشخاص وابسته یا معامالت و قراردادهاي عمده خارج از روال عادي 

  :است زیربه شرح کند 

 صـدور  معـامالت و قراردادهـا بـراي     گونه این تشخیص ه منظورنظارتی ب کنترلهاي

  .و تأیید مجوز

 راهبـري اجرایی، ارکـان   و قراردادها توسط مدیرانط معامالت تأیید شرایط و ضواب 

  .صاحبان سرمایه ،لزومصورت  یا، در

  سوابق و مدارك وارسیاطالعات اشخاص وابسته هنگام  نسبت به هشیاري

  )14بند : رك(سی کند اتی که حسابرس ممکن است آنها را وارمستند سوابق یا

کـه اطالعـاتی    رسی کنـد را وای مدارک سوابق یادر حسابرسی،  حسابرس ممکن است  .17-ت

  :مثال د، برايمعامالت با اشخاص وابسته فراهم نمای روابط و درباره

 واحد تجاري  ، مدیران اجرایی و ارکان راهبرياشخاص ثالث از هاي دریافتی تأییدیه

 ).هاي بانکی افزون بر تأییدیه(توسط حسابرس 

  یمراجع نظارتبراي  واحد تجارياطالعات تهیه شده توسط. 

  واحد تجاريدفتر سهام براي شناسایی سهامداران اصلی. 

 ن آنکارکنابازنشستگی  صندوق و ي واحد تجاريگذاریها سوابق سرمایه. 
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  واحد تجاري راهبريیا ارکان  ان اجرایی کلیديها با مدیر نامه و توافققراردادها. 

 عملیات روال عادي خارج از هاي عمده نامه قراردادها و توافق. 

 واحد تجاريها و مکاتبات خاص از جانب مشاوران سابصورتح. 

 در طی دوره واحد تجاريقراردادهاي عمده توسط  مفاد تجدیدنظر در. 

 گزارشهاي حسابرسان داخلی. 

 امیدنامهمانند ( اوراق بهادار سازمان بورس وستندات ارسالی واحد تجاري براي م.(  

کـه   باشـد  اي با اشخاص وابسـته یا معامالت ممکن است نشانگر وجود روابط  هایی که نامه توافق

  است  نشدهمشخص قبالً 

و یک یا چند شخص دیگـر بـراي    واحد تجاريرسمی یا غیررسمی بین  هاي نامه توافق  .18-ت

  :شود تنظیم میاهدافی چون موارد زیر 

 تجاري هرابط برقراري. 

  با ضوابط و شرایط ویژهانجام انواع خاصی از معامالت. 

 معین یا پشتیبانی مالیخدمات  ارائه. 

بـا   روابـط و معـامالت  هایی که ممکـن اسـت نشـانگر وجـود      نامه توافقهایی از  نمونه

آنهـا را بـراي حسـابرس مشـخص      ان اجرایـی باشد که قبالً مـدیر  اي اشخاص وابسته

 :از عبارتند اند نکرده

 مدنی هايمشارکت. 

 ـ  ه بعضی از اشخاص ه خدمات بارائ  نامه توافق خـارج از روال   یرایطبا ضـوابط و ش

 .عملیاتعادي 

 ها نامه ضمانت.  
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  )15بند : رك(عملیات معامالت عمده خارج از روال عادي  تشخیص

حسـابرس   ،عملیاتاطالعات بیشتر راجع به معامالت عمده خارج از روال عادي  کسب  .19-ت

خطرهـاي تحریـف   و ارزیـابی   راعوامل خطـر تقلـب   امکان وجود سازد تا  را قادر می

  .کند مشخصهمیت را باا

  :تواند شامل موارد زیر باشد می عملیاتیی از معامالت خارج از روال عادي ها نمونه  .20-ت

 تحصیل سهامپیچیده مربوط به  معامالت. 

 تجـاري  قـوانین   کـه داراي در منـاطقی   فعال معامالت با واحدهاي تجاري خارجی

 .ضعیفی هستند

 بـه   واحـد تجـاري  خدمات مدیریتی توسط یا ارائه  واگذاري حق استفاده از دارایی

 .ازاي آن مابهتمام یا بخشی از  دریافتشخص دیگري بدون 

 یا برگشت از فروشهاي غیرعادي معامالت فروش با تخفیف. 

  ازخریدبا تعهد بهمراه مثال، فروش  چرخشی براي با شرایطمعامالت. 

 ه استتغییر کرد ط آن قبل از انقضاشرایادهایی که معامالت طبق قرارد.  

  )الف-15بند : رك( عملیاتماهیت معامالت عمده خارج از روال عادي شناخت 

شـامل   عملیـات ماهیت معامالت عمده خـارج از روال عـادي    بارهدر کسب اطالعات  .21-ت

  .باشد می ضوابط و شرایط حاکم بر آنشناخت منطق تجاري معامالت، و 

  )ب- 15بند : رك(اند یا خیر  ر معامالت بودهاینکه آیا اشخاص وابسته درگی درباره کسب اطالعات

توانـد در یـک    طرف معاملـه مـی   به عنوانطور مستقیم و  تنها به یک شخص وابسته نه  .22-ت

توانـد   نفوذ داشته باشد بلکـه همچنـین مـی    عملیاتمعامله عمده خارج از روال عادي 

چنین نفوذي ممکـن  . طور غیرمستقیم و از طریق یک واسطه نیز این کار را انجام دهد به

  .است نشانگر وجود یک عامل خطر تقلب باشد
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  )16بند : رك(گروه حسابرسی  با سایر اعضايمربوط به اشخاص وابسته  اطالعات در میان گذاشتن

 سـایر  در اختیـار  اسـت اشخاص وابسته کـه ممکـن    به مربوطاطالعات هایی از  نمونه  .23-ت

  :ر استبه شرح زیقرار گیرد،  گروه حسابرسی ياعضا

 واحد تجارياشخاص وابسته  هویت. 

 ماهیت روابط و معامالت با اشخاص وابسته. 

 منـد توجـه   روابط یا معامالت عمده یا پیچیده با اشخاص وابسته که ممکن است نیاز

واحـد   راهبـري اجرایی یا ارکان  معامالتی که مدیرانبه ویژه حسابرس باشد،  خاص

  .دارندمالی در آنها مشارکت  تجاري

  خطرهاي تحریف بااهمیت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته ارزیابیو  خیصتش

  )18بند : رك(با نفوذ بسیار عوامل خطر تقلب مربوط به اشخاص وابسته 

هـاي  کنترل در غیـاب ، اجرایـی  ی از اشخاص بـر مـدیران  کوچک تسلط شخص یا گروه  .24-ت

یـک   بسـیار زیـاد  نفـوذ   هاي انهنش. 19شود یک عامل خطر تقلب محسوب می جایگزین،

  :شخص وابسته شامل موارد زیر است

 وتـو را  راهبـري  اجرایی یا ارکـان  اناري مدیرـهاي عمده تج تصمیم  شخص وابسته 

 .کرده باشد

  شخص وابسته باشدامالت عمده منوط به تأیید معانجام قطعیت. 

  اجرایـی   مدیرانشخص وابسته، میان هاي تجاري ارائه شده توسط طرحدر خصوص

اي انجـام   رد یا اصالً مذاکرهگی کمی صورت  مذاکرات واحد تجاري راهبريارکان  و

 .شودن
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  بـه نـدرت   )نزدیـک شـخص وابسـته    خویشـاوندان یا (شخص وابسته معامالت با ،

 .شود بررسی و تأیید طور مستقل  به

نقـش   واحـد تجـاري  و مـدیریت   شخص وابسـته در تأسـیس  که صورتی  درهمچنین 

  .داشته باشدوجود  بسیار زیادي، ممکن است نفوذ را ایفا کنداي  دهکنن تعیین

بـا نفـوذ ممکـن    بسـیار  وجود یک شخص وابسته صورت وجود سایر عوامل خطر،  در  .25-ت

  :نمونه براي. ناشی از تقلب باشدهمیت ادهنده خطرهاي عمده تحریف با است نشان

 اي ممکـن اسـت    وران حرفـه یا مشا اجرایی زیاد و غیرمعمول مدیران ارشد تغییرات

 .اهداف اشخاص وابسته باشد تامین اي غیراخالقی یا متقلبانه در جهت نشانگر رویه

 روشـن  تجاري آنهـا   منطقاي که  هاي تجاري براي معامالت عمده استفاده از واسطه

چنین معـامالتی،   تواند در شخص وابسته مینیست، ممکن است نشانگر این باشد که 

 .دداشته باشمنافعی اهداف متقلبانه،  تامین براي ها ین واسطهاز طریق کنترل ا

  شخص وابسته در، یا تمایل به، انتخـاب  شواهد بدست آمده راجع به مشارکت زیاد

هاي حسابداري یا تعیـین برآوردهـاي عمـده ممکـن اسـت نشـانگر احتمـال         رویه

  .گزارشگري مالی متقلبانه باشد

  )19بند : رك(بوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته بااهمیت مربرخورد با خطرهاي تحریف 

برسی الزم کـه حسـابرس ممکـن اسـت     روشهاي حسابندي اجرا و میزان  ماهیت، زمان  .26-ت

روابـط و معـامالت بـا    مربـوط بـه    يبرخورد با خطرهاي تحریف بااهمیت برآورد در

بسـتگی   يواحـد تجـار  اشخاص وابسته انتخاب کند به ماهیـت آن خطرهـا و شـرایط    

  .20دارد

                                                
ندي اجرا و میزان روشهاي حسابرسی الزم و در استاندارد ب ، رهنمودهایی در رابطه با ماهیت، زمان330در استاندارد حسابرسی . 20
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چنانچه ارزیابیهاي حسابرس نشان دهد خطـر تشـخیص نادرسـت یـا افشـاي ناکـافی         .27-ت

طبـق اسـتانداردهاي   ) وجـود تقلـب یـا اشـتباه     دلیـل  به(معامالت با اشخاص وابسته 

  :کند میحسابداري، عمده است، آزمونهاي محتوایی از قبیل موارد زیر را اجرا 

 چـون بانکهـا،    اشخاص ذیربطـی  با هاي خاص معامالت جنبه درباره دریافت تأییدیه

مذاکره با آنان در ایـن خصـوص    یا هاگینمایندکنندگان یا  ضمانت ،حقوقی شاورانم

 .)يا حرفه اخالقضوابط قانونی، مقرراتی یا نبود موانع صورت امکان و  در(

  ـ  ط خاص یا مبالغ معامالت بـا  شرایاهداف،  درباره یهتأییددریافت ته اشـخاص وابس

واحـد تجـاري پاسـخ    رسد کـه احتمـاالً    حسابرس به این نتیجه می در مواردي که(

د، این روش حسابرسی ممکن ده میقرار تحت تأثیر را به حسابرس  اشخاص وابسته

 .)ي داشته باشدتراست اثربخشی کم

 صورت  در(اشخاص وابسته سایر اطالعات مالی مربوط به  ومالی  مطالعه صورتهاي

 ایـن اطالعات مربوط به نحـوه شناسـایی   دستیابی به براي ) ترس بودندس درلزوم و 

  .ستهابحسابداري اشخاص و سوابقمعامالت در 

خطر تحریف بااهمیت ناشی  وجود شخص وابسته بسیار بانفوذ، واسطه بهاگر حسابرس   .28-ت

اسـتاندارد  بـر الزامـات کلـی     ممکن است عـالوه عمده ارزیابی کرده باشد را  تقلباز 

، براي کسب شناخت از روابط تجاري که شخص وابسته ممکـن اسـت   240 برسیحسا

برقرار کرده باشد، و براي تشخیص نیاز  واحد تجاريصورت مستقیم یا غیرمستقیم با  به

  :زیر را اجرا کند مواردروشهایی مانند ، الزمبه آزمونهاي محتواي 

 مذاکره با آنها و واحد تجاري راهبرياجرایی و ارکان  مدیران از پرس و جو. 

  اشخاص وابستهپرس و جو از. 

 اشخاص وابستهرسی قراردادهاي عمده با وا. 
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 هـاي از طریق اینترنت یا پایگاه سازمانی، مانند جستجو کسب اطالعات از منابع برون 

 .تجاري یاطالعات

  نگهـداري  ییگزارشها چنیندر مواردي که  ،کارکناناز بررسی گزارشهاي خبرگیري 

  .شده باشد

خطر، کسب شواهد حسابرسی  ارزیابیحسابرس ممکن است با توجه به نتایج روشهاي   .29-ت

 ،براي روابط و معـامالت بـا اشـخاص وابسـته     واحد تجاريبدون آزمون کنترلهاي را 

این وجود، در برخی شرایط ممکن است کسب شواهد کافی و مناسب  با. مناسب بداند

یی در رابطـه بـا خطرهـاي تحریـف بااهمیـت      از طریق اجراي آزمونهاي محتوا به تنها

مثال، در مـواردي   براي. پذیر نباشد مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته امکان

اي  حجم عمدهو  آن متعدد باشد بخشهايو  واحد تجاريگروهی بین  که معامالت درون

صـورت الکترونیکـی و در یـک سیسـتم      از اطالعات در خصوص ایـن معـامالت بـه   

شود، حسابرس ممکن اسـت بـه ایـن     گزارش می ویکپارچه، شروع، پردازش العاتی اط

کـه خطرهـاي تحریـف بااهمیـت      که طراحی آزمونهاي محتواي اثـربخش  نتیجه برسد

. پذیر نیسـت  این معامالت را به یک سطح پایین قابل قبول کاهش دهد، امکانمربوط به 

براي کسـب شـواهد کـافی و    ابرس ، حس330چنین مواردي طبق الزامات استاندارد  در

کنترلهاي حـاکم بـر کامـل بـودن و     باید ، 21مناسب راجع به اثربخشی کنترلهاي مربوط

  .صحیح بودن ثبت روابط و معامالت با اشخاص وابسته را آزمون کند
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  است  افشا نشده یا مشخصقبالً که  اي و معامالت عمده با اشخاص وابسته اشخاص وابستهتشخیص 

  گـروه حسابرسـی  اعضـاي   سـایر  شـده بـه   مشـخص اشـخاص وابسـته اخیـراً    عات اطال انتقال

  )الف-21بند: رك(

گـروه   شده به سایر اعضـاي  مشخص اخیراًاي که  سریع اطالعات اشخاص وابسته انتقال  .30-ت

، ارزیـابی خطـر  جراي روشهاي نتایج ا این اطالعات برآثار  عییندر ترا آنها  ،حسابرسی

  .دده یاري میخطرهاي تحریف بااهمیت  مجدد یارزیابنیاز به از جمله 

اخیـراً   اي کـه  با اشخاص وابسـته عمده معامالت  ومربوط به اشخاص وابسته آزمونهاي محتواي 

  )پ-21بند: رك(است  شده مشخص

است در ارتباط با اشخاص وابسته یا  ممکنکه حسابرس  هایی از آزمونهاي محتوا نمونه  .31-ت

بـه شـرح   انجام دهد است، شده  مشخصاخیراً  اي که ابستهبا اشخاص وعمده معامالت 

  :باشد میزیر 

 بـا اشـخاص وابسـته اخیـراً      واحـد تجـاري  در خصوص ماهیت روابط  پرس و جو

صـورت   در( واحـد تجـاري  س و جو از اشخاص خارج از پرشده، شامل  مشخص

رود  کـه تصـور مـی   ) اي ضوابط اخالق حرفـه  یا ی، مقرراتقانونینبود موانع و  لزوم

و فعالیتهاي تجاري آن دارند، مانند مشـاور   واحد تجارياي از  مالحظه قابل شناخت

ـ  گیحقوقی، عاملین اصلی، نمایند یـا سـایر    کننـدگان  مانتهاي عمده، مشـاورین، ض

 .نزدیک تجاري طرفهاي

  معـامالت بـا اشـخاص وابسـته اخیـراً      تجزیه و تحلیل سوابق حسابداري مربوط به

ـ . شده مشخص اسـتفاده از تکنیکهـاي    ه و تحلیلهـایی ممکـن اسـت بـا    چنین تجزی

 .به سادگی انجام شودرایانه حسابرسی به کمک 

 شده و ارزیـابی   مشخصمعامالت با اشخاص وابسته اخیراً ضوابط و شرایط  بررسی

و  مشـخص بداري مربوط، به درسـتی  اینکه آیا این معامالت طبق استانداردهاي حسا

 .افشا شده است یا خیر
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  )ث-21بند: كر(اجرایی  انتوسط مدیر شاي عمديعدم اف

وابسته یـا معـامالت عمـده بـا      اشخاصطور عمدي،  به در مواردي که مدیران اجرایی  .32-ت

خصـوص   در 240، الزامات و رهنمودهاي اسـتاندارد  اند افشا نکردهاشخاص وابسته را 

ربـوط تلقـی   م ،با تقلب در حسابرسی صورتهاي مـالی  ارتباطمسئولیتهاي حسابرس در 

ارزیـابی مجـدد قابلیـت اتکـاي      ضـرورت حسابرس همچنین ممکـن اسـت   . شود می

را  ان اجرایـی مـدیر  اتظهـار ابه پرس و جوهاي حسابرس و  ان اجراییپاسخهاي مدیر

  .بررسی کند

  ي با اشخاص وابستهتجارواحد  عملیاتمعامالت عمده خارج از روال عادي 

  )22بند : رك(شخاص وابسته منطق تجاري معامالت عمده با ا ارزیابی

بـا   واحد تجاري عملیات عادي روالت عمده خارج از در ارزیابی منطق تجاري معامال  .33-ت

  :اشخاص وابسته، حسابرس ممکن است موارد زیر را مورد توجه قرار دهد

  معامالتاینکه آیا: 

o چندین با مشارکتمثال، معامالت ممکن است  براي(پیچیده است  بیش از اندازه 

 ).تلفیق انجام شودمشمول عضو یک گروه شخص وابسته 

o   سـود قیمتهـا، نرخهـاي   غیرعـادي بـودن   شرایط غیرعادي تجاري دارد، ماننـد ،

 .تضمینها و شرایط بازپرداخت

o  آن وجود ندارد انجامبراي  روشنیدلیل تجاري منطقی. 

o اند نشده مشخصقبالً  اي انجام شده که اشخاص وابسته با. 

o شده است انجام نحو غیرعادي به. 

  حسابداري چنین معامالتی بـا  عمل نحوه اجرایی راجع به ماهیت و  آیا مدیراناینکه

 .یا خیر اند مذاکره کرده واحد تجاري راهبريارکان 



  550استاندارد حسابرسی 

  اشخاص وابسته

  )1389شده  تجدیدنظر( 

  28

  ي اقتصـادي  محتواجاي  به یخاص عمل حسابداري نحوهبر  آیا مدیران اجراییاینکه

  .یا خیر دنمعامله تأکید بیشتري دار

ـ مـدیران اجرایـی تناق   اگر توضـیحات  معاملـه بـا   انجـام  میتی بـا شـرایط   هاي بـااه ض

اتکـاي  ، قابلیـت  50022سـتاندارد  اباشد، حسـابرس بایـد طبـق     داشته وابسته اشخاص

  .دـم را مورد توجه قرار دهـسایر موضوعات مه دربارهاظهارات مدیران اجرایی 

از منظـر  را اي  ملـه معا چنـین منطق تجـاري   تالش کندحسابرس همچنین ممکن است   .34-ت

به حسابرس در درك بهتر واقعیت اقتصادي معامله و دلیل  زیرا ،دریابداشخاص وابسته 

منطق تجاري یک معامله بـا اشـخاص وابسـته کـه بـا ماهیـت       . کند میانجام آن کمک 

  .ممکن است یک عامل خطر تقلب را آشکار کند ،رسد نظر می بهتجاري آن متناقض 

  )ب-22بند : رك(با اشخاص وابسته عمده امالت مع و تأیید صدور مجوز

 واحـد تجـاري   خـارج از روال عـادي عملیـات   عمده أیید معامالت و ت صدور مجوز   .35-ت

صـورت لـزوم،    ، یـا، در راهبـري اجرایـی، ارکـان    اشخاص وابسته توسـط مـدیران   با

طـور   ممکن است شواهد حسابرسی را فراهم کند که این معامالت بـه  سرمایه صاحبان

اي  گونه به، بررسی شده و شرایط و ضوابط آنها واحد تجاريصحیح در سطوح مناسب 

مراحل صـدور  معامالتی که چنین وجود . ستاصورتهاي مالی منعکس شده  در مناسب

اظهـار شـده    نبودن دالیل صورت منطقی در ،گونه طی نکرده باشد را این تأیید و مجوز

 مکن است نشانگر خطرهاي تحریف بااهمیـت ، مراهبريارکان  یا اجراییان مدیر توسط

چنین شرایطی ممکن است نیاز باشد که حسـابرس در   در. ناشی از اشتباه یا تقلب باشد

و تأیید به تنهایی ممکـن   صدور مجوز. قبال سایر معامالت با ماهیت مشابه هشیار باشد

ارد، د نـد که خطرهاي تحریف بااهمیت ناشـی از تقلـب وجـو   گیري  در این نتیجهاست 

 تـأثیر تحـت   واحـد تجـاري  د یـا اگـر   کنناشخاص وابسته تبانی کافی نباشد زیرا اگر 

  .اثر باشد و تأیید ممکن است بیکار صدور مجوز  راهباشد،  بسیار بانفوذ وابسته  اشخاص

                                                
 .12، بند ”شواهد حسابرسی“، 500استاندارد حسابرسی . 22
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  کوچکتجاري خاص واحدهاي  مالحظات

هاي تجاري که در واحد آنچهبا  ی مشابهییک واحد تجاري کوچک ممکن است کنترلها  .36-ت

بنـابراین  . باشـد نداشـته  را وجـود دارد   و تأییـد  براي صـدور مجـوز   بزرگمتوسط و 

شـواهد   گردآوري حسابرسی واحدهاي تجاري کوچک، حسابرس ممکن است براي در

بـا   واحد تجـاري  تبار معامالت خارج از روال عادي عملیاتحسابرسی در خصوص اع

عوض حسابرس  در. و تأیید اتکا کند وزصدور مجکمتري بر  ه میزاناشخاص وابسته، ب

هاي  رسی اسناد مربوط، تأیید جنبهاجراي سایر روشهاي حسابرسی چون وا ممکن است

در ایـن  مالـک   -مـدیر  مشـاهده نحـوه مداخلـه   خاص معامالت با اشخاص وابسته یا 

  .معامالت را مورد توجه قرار دهد

  )23بند : رك( براساس شرایط رایج در معامالت حقیقیص وابسته بر انجام معامالت با اشخا مدیران اجرایی مبنی يادعا

قیمـت معاملـه بـا     مقایسـه اگرچه ممکن است شواهد حسابرسی راجع بـه چگـونگی     .37-ت

دسـترس باشـد، ولـی     ، بـه سـهولت در  قیمت در یک معامله حقیقیاشخاص وابسته با 

ـ  براي کسب شواهد حسابرسی مبنی  در عمل معموالً هـاي معاملـه    بـه جن هبر اینکـه هم

یک معامله حقیقی است، مشکالتی وجود دارد که توانایی حسـابرس را محـدود   همانند 

کنـد کـه معاملـه بـا      اثبـات چه حسابرس ممکن اسـت بتوانـد   مثال، اگر براي. کند می

اینکـه سـایر    اثبـات وابسته با قیمت بازار انجام شده است ولی ممکـن اسـت    اشخاص

) احتمـالی تعهـدات  ، مخـارج خـاص و   يشرایط اعتبار مانند(شرایط و ضوابط معامله 

اسـت،   غیروابسـته بـین اشـخاص   معمول انجام معاملـه   مشابه با سایر شرایط و ضوابط

 ران اجرایـی تواند وجود داشته باشد که ادعـاي مـدی   بنابراین، این خطر می .باشدنعملی 

بـر یـک معاملـۀ     مبنی بر اینکه شرایط معامله با اشخاص وابسته مشابه با شرایط حـاکم 

  .باشد کننده گمراهطور بااهمیتی  به ،حقیقی است
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اشـخاص  شرایط معامله بـا   اینکهمبنی بر را د ادعاي خود نمسئولیت دار ان اجراییمدیر  .38-ت

پشـتوانه ایـن   . نـد اثبـات کن اسـت،  وابسته مشابه با شرایط حاکم بر یک معامله حقیقی 

  :زیر باشد شامل موارد تواند ان اجرایی میمدیر ادعاي

 بـا یـک یـا چنـد     مشابه  اي با شرایط معامله وابستهاشخاص شرایط معامله با  مقایسه

 .شخص غیروابسته

 ضـوابط و   تصـدیق سازمانی براي تعیـین ارزش بـازار و    استفاده از کارشناس برون

 .معاملهبازار براي شرایط 

 آزاد مقایسه شرایط معامله با شرایط معامالت مشابه در بازار.  

  :شامل یک یا چند مورد زیر باشد تواند میان اجرایی مدیروانه این ادعاي ارزیابی پشت  .39-ت

  ان اجراییادعاهاي مدیر فرایند ایجاد پشتوانه براي تناسب بهتوجه. 

  و آزمـون   هـا ادعاپشـتوانه   بـراي  سازمانی سازمانی یا برون درون بعامناعتبار بررسی

 .مربوط بودن آنها ها براي تعیین صحت، کامل بودن و داده

 هاادعا زیربناي ارزیابی منطقی بودن مفروضات عمده.  

  شدهت با اشخاص وابسته مشخص ارزیابی افشاي روابط و معامال

  )24بند : رك(مربوط به اهمیت در ارزیابی تحریفها مالحظات 

ـ شناسایی شده حسابرس هنگام ارزیابی اینکه آیا تحریف ، 450استاندارد  طبق  .40-ت ت بااهمی

توجـه   مـورد اندازه و ماهیت تحریف و شرایط خاص رخـداد آن را  باید است یا خیر، 

کنندگان صورتهاي مالی ممکن اسـت   استفاده از نظرعمده بودن یک معامله . 23قرار دهد

ماهیت روابط بـا اشـخاص وابسـته نیـز      همانندبه سایر عوامل  ،ثبت شدهمبلغ  بر عالوه

  .بستگی داشته باشد

                                                
، 450استاندارد  16-در بند ت). الف(11، بند ”ارزیابی تحریفهاي شناسایی شده در حسابرسی“، 450استاندارد حسابرسی . 23

 .رهنمودهایی در رابطه با شرایط مؤثر بر ارزیابی تحریفها توسط حسابرس ارائه شده است
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  )24بند : رك(اشخاص وابسته  اطالعات يافشا ارزیابی

اشخاص وابسته طبق الزامات استانداردهاي حسابداري مربوط،  اطالعات ارزیابی افشاي  .41-ت

به معنی بررسی این موضوع است که آیا حقایق و شرایط روابط و معامالت با اشخاص 

ائه شده است یـا  و ار اي که اطالعات افشا شده قابل فهم باشد، تلخیص گونه به ،وابسته

ممکـن اسـت   اشـخاص وابسـته    افشاي معامالت با صورت وجود موارد زیر، در. خیر

  :فهم نباشد قابل

نباشد یا تحریف شـده   روشنبر صورتهاي مالی  و آثار آن منطق تجاري معامالت  .الف

  باشد، یا

معامالت که براي فهم آنها ضـروري  کلیدي یا سایر عوامل مهم شرایط  و ضوابط  .ب 

  .افشا نشده باشد مناسب نحو بهست، ا

  )25بند: رك(کتبی   تأییدیه

  :مناسب باشد راهبريکتبی از ارکان  تأییدیهممکن است دریافت  زیر شرایطدر   .42-ت

 کننـد کـه    می تصویبرا با اشخاص وابسته معامالت خاصی ، راهبريارکان  زمانی که

 .دندر آن مشارکت دار اییان اجر، یا مدیرداردبااهمیتی بر صورتهاي مالی  آثار

 بـا   معـامالت  برخـی راجع بـه جزئیـات   خاصی  اطالعات، راهبريارکان  زمانی که

 .کنند ، به حسابرس ارائه میشفاهی طور بهرا اشخاص وابسته 

 اشـخاص وابسـته    با ارتباط در، منافع مالی یا منافع دیگري، راهبريارکان  زمانی که

  .یا معامالت با اشخاص وابسته دارند

، تأییدیـه کتبـی   ان اجراییادعاهاي مدیر برخی بههمچنین ممکن است راجع  حسابرس  .43-ت

 دربـاره توافقهـاي جـانبی افشـا نشـده      مبنی بر نبودتأییدیه  دریافت دریافت کند، مانند

  .ت خاص با اشخاص وابستهمعامال
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  )26بند : رك( راهبريرسانی به ارکان  اطالع

مشـخص  حسابرسـی   جریاناشخاص وابسته که در  بوط بهنکات عمده مررسانی  اطالع  .44-ت

بـه  راجع به ماهیت حل و فصل ایـن نکـات   کند تا  به حسابرس کمک می 24است شده

عمـده  نکـات  هـایی از   نمونـه . دست یابد واحد تجاري راهبريدرك مشترکی با ارکان 

  :از عبارتندمربوط به اشخاص وابسته 

 عمده با اشـخاص وابسـته توسـط    مالت یا معااشخاص وابسته  اطالعات عدم افشاي

نسـبت بـه روابـط و    را  واحد تجاري راهبريارکان  که ممکن است اجرایی، مدیران

  .ندا تهز آن اطالع نداشقبالً اکه  هشیار کند اي معامالت با اشخاص وابسته

 نحـو  بـه صدور مجـوز و تأییـد آن    معامالت عمده با اشخاص وابسته که تشخیص 

 .شودمحسوب ممکن است مشکوك به تقلب و مناسب انجام نشده 

  معامالت عمده با اشخاص وابسـته افشاي عدم توافق با مدیران اجرایی در خصوص 

 .طبق استانداردهاي حسابداري

 معامالت بـا اشـخاص وابسـته را    که انواع خاصی از  یعدم رعایت قوانین یا مقررات

 .ین نموده استیا شرایط خاصی را براي معامالت تعی ممنوع یا محدود کرده

  را در دست دارد تجاري واحد اً کنترلشخصی که نهایت شناساییدشوار بودن.  

                                                
هیت نکات عمده مشخص شده در جریان حسابرسی ارائه رهنمودهاي بیشتري در رابطه با ما 14، بند 230در استاندارد حسابرسی . 24

 .شده است
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