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  كليات
  دامنه كاربرد

  اشـخاص وابـسته    روابـط و معـامالت بـا      ، مسئوليت حسابرس در زمينه      استانداردر اين   د .1
 نحوه بكـارگيري    استاندارد اين   دربه ويژه   . حسابرسي صورتهاي مالي مطرح شده است      در

ابط رو در رابطه با خطرهاي تحريف بااهميت مربوط به          2403 و   3302،  3151استانداردهاي  
  .دشو ته توصيف مي اشخاص وابسو معامالت با

  ماهيت روابط و معامالت با اشخاص وابسته

. شود  انجام مي واحد تجاري    عملياتمعامالت با اشخاص وابسته در روال عادي        از  ي  بسيار .2
 در صـورتهاي    ناشي از اين معامالت   چنين شرايطي ممكن است خطر تحريف بااهميت         در

ايـن وجـود، ممكـن اسـت      با. نباشد مشابه با اشخاص غير وابسته   معامالت بيشتر از مالي،  
 خطرهاي  اي باشد كه    گونه  به برخي شرايط ماهيت روابط و معامالت با اشخاص وابسته         در

 معـامالت    تحريـف بااهميـت    هـاي از خطر بيـشتر   در صورتهاي مالي    آن  تحريف بااهميت   
  :مثال براي. وابسته باشد اشخاص غير با
   گسترده و پيچيـده از سـاختارها و روابـط           اي   دامنه درابسته ممكن است    عمليات اشخاص و 

 .دشو ر معامالت با اشخاص وابسته  افزايش پيچيدگي د موجبكهبه طوري صورت گيرد، 

   حـسابهاي    يا تلخيص معامالت و مانـده تشخيصسيستمهاي اطالعاتي ممكن است در 
 .بين واحد تجاري و اشخاص وابسته آن اثربخش نباشد

 نـشود،  انجـام بـازار  عـادي  عامالت با اشخاص وابسته ممكن اسـت تحـت شـرايط           م 
تمـام يـا    دريافـت   مثال، برخي از معامالت با اشخاص وابسته ممكن است بدون            براي

  .ازاي آن انجام شود مابهبخشي از 

                                                                                                                                               
 

تجاري و محيط آن  طريق شناخت واحد تشخيص و ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت از”، 315استاندارد حسابرسي . 1
 “)1393شده   تجديدنظر(

 “)1393شده  تجديدنظر(شده  برخوردهاي حسابرس با خطرهاي ارزيابي”، 330 حسابرسي استاندارد. 2

 “1384شده  تجديدنظر(با تقلب و اشتباه، در حسابرسي صورتهاي مالي  ارتباط درمسئوليت حسابرس ”، 240استاندارد حسابرسي . 3
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  مسئوليتهاي حسابرس

اري بـراي   كه اشخاص وابسته مستقل از يكديگر نيستند، در استانداردهاي حـسابد          از آنجا    .3
 الزامات حسابداري و افـشاي خاصـي        ،هاي اشخاص وابسته   حساب  معامالت، روابط و مانده   

آثار واقعـي يـا     كنندگان صورتهاي مالي قادر به درك ماهيت و           وضع شده است تا استفاده    
، ارزيـابي و    تشخيصمنظور    به بايدحسابرس  نتيجه   در.  صورتهاي مالي باشند    آنها بر  بالقوه

 تـشخيص در   واحد تجاري    كوتاهيب با خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از        برخورد مناس 
،  طبق الزامات آن استانداردها    ي اشخاص وابسته  ها حساب  معامالت، روابط يا مانده   يا افشاي   

  .روشهاي حسابرسي را اجرا كند

 ارزيـابي   جهـت  ، اشـخاص وابـسته    بـا واحد تجاري   روابط و معامالت    كسب شناخت از     .4
زيـرا تقلـب     ، الزم اسـت   2404طبق استاندارد   يا چند عامل خطر تقلب       يك   حتمال وجود ا

  . انجام شودتر راحت ، از طريق اشخاص وابستهتواند مي

ريـزي و اجـرا       اي مناسب برنامه    گونه حتي اگر حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به       .5
 دارد كـه    ناپذير وجـود    به علت محدوديتهاي ذاتي حسابرسي، اين خطر اجتناب        ،شده باشد 

مـورد اشـخاص وابـسته،      در .5برخي تحريفهاي بااهميت صـورتهاي مـالي كـشف نـشود          
 بالقوه محدوديتهاي ذاتي بر توانايي حسابرس در كـشف  آثار زير، مواردداليلي چون   به بنا

  :تحريفهاي بااهميت، بيشتر است
 دنگاه نباش آمعامالت با اشخاص وابستهروابط و  ه ممكن است از وجود هممديران اجرايي.  
        را براي تباني، پنهـان كـاري يـا          روابط با اشخاص وابسته ممكن است فرصت بيشتري 

  . فراهم كندان اجراييستكاري توسط مديرد

                                                                                                                                               
 

 42 و 30، بندهاي 240استاندارد حسابرسي . 4

 هاي، بند“)1391تجديدنظر شده ( اهداف كلي حسابرس مستقل و انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي”، 200استاندارد حسابرسي . 5
 49-  و ت48- ت
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، روابـط و معـامالت بـا اشـخاص وابـسته           عدم افشاي برخـي از    دليل احتمال    ، به بنابراين .6
از ،  2006  حـسابرسي  اي طبـق اسـتاندارد      ريزي و اجراي حسابرسي با ترديـد حرفـه          برنامه

 و  تـشخيص  كمك بـه حـسابرس در        ، اين استاندارد  هدف. اهميت خاصي برخوردار است   
 روابـط و معـامالت بـا اشـخاص وابـسته، و          ناشـي از  تحريف بااهميت    خطرهاي   ارزيابي

  . است،ارزيابي شده برخورد با خطرهاي درطراحي روشهاي حسابرسي 

  تاريخ اجرا

اول فـروردين   از   هـا دوره مالي آن  كه شروع   صورتهاي مالي    براي حسابرسي    استاندارداين   .7
  .االجراست ، الزمشود شروع مي پس از آن و 1390

  اهداف

  :به شرح زير استاهداف حسابرس  .8

شناسـايي   منظـور  بـه  از روابط و معامالت با اشخاص وابـسته          كسب شناخت كافي    .الف
 و  كه براي تشخيص   ناشي از روابط و معامالت با اشخاص وابسته        ر تقلب عوامل خط 

 ، والزم است خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب ارزيابي

بـا  و معـامالت     اينكـه آيـا روابـط        درباره شواهد حسابرسي كافي و مناسب       كسب  .ب 
و اي مناسـب مـشخص        گونـه  ، بـه  ي حـسابداري   طبق استانداردها  ،هاشخاص وابست 

  .افشا شده است يا خيرصورتهاي مالي  در

  تعاريف

  :زير با معاني مشخص شده براي آنها بكار رفته است، اصطالحات استانداردن در اي .9

كـه   مايـل  اي   مايـل و فروشـنده     يبـين خريـدار    اي اسـت     معاملـه  -حقيقي  معامله    .الف
 به دنبـال كـسب       هر كدام   و ،كنند   عمل مي  هم مستقل از    ويكديگر وابسته نيستند     به

  .منافع خود هستندحداكثر 
                                                                                                                                               

 

 15، بند 200استاندارد حسابرسي . 6
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بنـد  : رك (:صورتي وابسته به واحد تجاري است كه        يك شخص در   -  شخص وابسته   .ب 
  )12-  تا ت1- ت
 طريق يك يا چند واسطه  طور مستقيم يا غيرمستقيم از  به: 

واحد تجاري را كنترل كند، يا توسط واحد تجاري كنترل شود، يا بـا آن تحـت                   .1
 شامل واحدهاي تجاري اصلي، واحدهاي تجاري     (كنترل واحد قرار داشته باشد      

  ،)گروه فرعي و واحدهاي تجاري فرعي هم
  در واحد تجاري نفوذ قابل مالحظه داشته باشد، يا  .2

  .بر واحد تجاري كنترل مشترك داشته باشد  .3
     20ي شـماره    طبق تعريف استاندارد حـسابدار    [ باشد   واحد تجاري وابسته آن واحد 

 .)]1389 دهنظر ش  تجديد(“گذاري در واحدهاي تجاري وابسته سرمايه”عنوان   با

       23طبـق تعريـف اسـتاندارد حـسابداري شـماره           (مشاركت خاص آن واحد باشد 
 ،)“حسابداري مشاركتهاي خاص”عنوان   با

 ،از مديران اصلي واحد تجاري يا واحد تجاري اصلي آن باشد 

 ،خويشاوند نزديك اشخاص اشاره شده در سطرهاي فوق باشد 

          شود، تحت كنترل مـشترك يـا         توسط اشخاص اشاره شده در سطرهاي فوق كنترل
اي از حـق رأي آن   نفوذ قابل مالحظه آنان است و يـا اينكـه سـهم قابـل مالحظـه        

 اختيار ايشان باشد، و  طور مستقيم يا غيرمستقيم در  به

             طرح بازنشستگي خاص كاركنان واحد تجاري يا طرح بازنشستگي خاص كاركنان
 كنترل اين گونـه طرحهـا       اشخاص وابسته به آن و همچنين واحدهاي تجاري تحت        

 .باشد
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  الزامات

   مرتبط با آناقدامات خطر و ارزيابيروشهاي 

اسـتانداردهاي   مرتبط با آن كه طبـق        اقدامات خطر و    ارزيابيبه عنوان بخشي از روشهاي       .10
 شناسايي خطرهـاي    درباره، حسابرس براي كسب اطالعات      7 الزامي شده است   240 و   315

 11، بايد الزامات بنـدهاي       و معامالت با اشخاص وابسته     تحريف بااهميت مربوط به روابط    
  )3–بند ت : رك . (كندرعايت   را16تا 

  شناخت روابط و معامالت با اشخاص وابسته

، 8الزامي شده اسـت    240 و   315گروه حسابرسي كه در استانداردهاي      بين اعضاي   مذاكره   .11
 تحريف بااهميـت ناشـي از       پذيري صورتهاي مالي در برابر      بايد شامل توجه ويژه به آسيب     

تقلب يا اشتباهي باشد كه ممكن است در نتيجه روابط و معامالت با اشـخاص وابـسته بـه              
  )5- و ت4-بندهاي ت: رك . (وجود آيد

  : پرس و جو كندبايد در خصوص موارد زير از مديران اجرايي حسابرس .12

وره قبـل،    تغييـرات نـسبت بـه د       از جملـه  ي،  تجـار  اشخاص وابسته واحد     فهرست  .الف
  )9- تا ت6-بندهاي ت :رك(

   و اشخاص وابسته، وتجاريماهيت روابط بين واحد   .ب 
 معامالتي با اشخاص وابسته طي دوره انجام داده اسـت يـا خيـر و             تجاريآيا واحد     .پ 

  . چه بوده است و قصد از انجام آن، نوع معامالتصورت انجام در
كـه مـديران اجرايـي      ) در صورت وجود  (حسابرس بايد براي كسب شناخت از كنترلهايي         .13

 كاركنـان  و سـاير  مـديران اجرايـي     از  ،  اند  برقرار كرده مندرج در صفحه بعد      دقاصبراي م 
  :نمايـد  را اجـرا  مناسـب  خطـر  ارزيـابي  پرس و جو كند، و ساير روشـهاي    واحد تجاري 

  )15- تا ت10-بندهاي ت: رك(
                                                                                                                                               

 

 28، بند 240؛ و استاندارد حسابرسي 5، بند 315استاندارد حسابرسي . 7

 19، بند 240ي ؛ و استاندارد حسابرس10، بند 315استاندارد حسابرسي . 8
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  ،استانداردهاي حسابداريته طبق  روابط و معامالت با اشخاص وابسي و افشاتشخيص  .الف

  )16- بند ت: رك(و  با اشخاص وابسته، ي عمده و تأييد معامالت و قراردادهاصدور مجوز  .ب 

  .خارج از روال عادي عملياتعمده  و تأييد معامالت و قراردادهاي صدور مجوز  .پ 

  سي سوابق و مداركنسبت به اطالعات اشخاص وابسته هنگام وارهشياري 

كـه  رسي سوابق و مدارك، نسبت به قراردادها يا سـاير اطالعـاتي             ايد هنگام وا   ب حسابرس . 14
قـبالً   مديران اجرايـي   با اشخاص وابسته باشد كه       يممكن است بيانگر وجود روابط و معامالت      

 )18- و ت  17-بنـدهاي ت  : رك. (، هـشيار باشـد    اند  آنها را براي حسابرس مشخص نكرده     
 كـه   اي   وجود روابط و معامالت با اشـخاص وابـسته         زبراي آگاهي ا  ويژه حسابرس بايد     به

  :رسي كند، موارد زير را وااند نكردهقبالً آنها را براي حسابرس مشخص  مديران اجرايي

هـاي   جملـه تأييديـه     ازي به عنوان بخشي از روشهاي حـسابرس دريافت شدههاي   تأييديه  .الف
  ،بانكي

   واحد تجاري، وراهبريركان  و اصاحبان سرمايهو مصوبات  مذاكرات خالصه  .ب 

ي، ضـروري  تجارواحد موجود  شرايط با توجه به  ساير سوابق يا مداركي كه حسابرس         .پ 
  .داند مي

 يـا سـاير روشـهاي حـسابرسي،         14اگر حسابرس هنگام اجراي روشهاي الزامي طبق بند          .15
، دباشـ تجـاري   واحد    عمليات اي را شناسايي كند كه خارج از روال عادي          معامالت عمده 

  )20-  و ت19- ت هايبند: رك(:  موارد زير پرس و جو كنددر خصوصمديران اجرايي بايد از 

  )21-بند ت: رك(ماهيت اين معامالت، و   .الف

  )22- بند ت: رك. ( يا خيراند دخالت داشتهآيا در اين معامالت، اشخاص وابسته   .ب 
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  ي گروه حسابرسي با ساير اعضا اشخاص وابسته مربوط به اطالعاتدر ميان گذاشتن

ي را در تجـار  اشـخاص وابـسته واحـد     هبايد اطالعات مربوط كسب شده دربار     حسابرس   .16
  )23-تبند : رك(.  حسابرسي قرار دهدگروه ياختيار ساير اعضا

   مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابستهاهميتريف با خطرهاي تحارزيابي و تشخيص

 خطرهـاي   ارزيـابي  و   تـشخيص   خـصوص   در 315 اسـتاندارد به منظور رعايت الزامـات       .17
، حسابرس بايد خطرهاي تحريف بااهميت مربوط به روابط و معامالت با            9تحريف بااهميت 

 هـستند   عمدهد كه آيا اين خطرها،       كند و تعيين نماي    ارزيابيمشخص و   اشخاص وابسته را    
ارج از   كـه خـ     حسابرس بايد معامالت عمده با اشخاص وابـسته        منظور،براي اين   . يا خير 

خطرهاي عمده محـسوب    ايجاد  عنوان عامل    را به تجاري است   واحد    عمليات روال عادي 
  .كند

 اشـخاص   در مـورد   خطـر    بـرآورد   مرتبط با  اقدامات و   اگر حسابرس هنگام اجراي روشها     .18
) با نفـوذ  بسيار  د اشخاص وابسته     مربوط به وجو   مواردشامل  (عوامل خطر تقلب    به  وابسته،  
هـاي تحريـف بااهميـت مربـوط        خطر ارزيـابي  و   تـشخيص نگـام    كنـد، بايـد ه     برخورد

. عـات را مـورد توجـه قـرار دهـد       ، ايـن اطال   240 طبـق اسـتاندارد حـسابرسي      ،تقلب به
  )25- و ت24-ت و 1-تبندهاي  :رك(

  تحريف بااهميت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابستهبرخورد با خطرهاي 

، روشـهاي حـسابرسي     10ارزيابي شـده  خطرهاي  د با   ، حسابرس در برخور   330 استاندارد   طبق .19
 تحريـف  ارزيابي شـده  خطرهاي دربارهمناسب    و كسب شواهد حسابرسي كافي   براي  الزم را   

اين روشـهاي   . كند  مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته، طراحي و اجرا مي           بااهميت  
  )29-  تا ت26- اي تبنده: رك. (باشد 23تا  20حسابرسي بايد شامل الزامات بندهاي 
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  اند  يا افشا نشدهمشخصكه قبالً  اي  معامالت عمده با اشخاص وابستهو اشخاص وابسته تشخيص

 كه نشانگر وجود روابط يا معامالتي بـا اشـخاص   به شواهدي دست يابدحسابرس چنانچه   .20
، انـد   افـشا نكـرده  يا آنها را براي حسابرس مشخص قبالً مديران اجرايي كه  باشد اي  وابسته

 را تأييـد    يين روابط يا معامالت   حاكم، وجود چن  حسابرس بايد مشخص كند كه آيا شرايط        
  .كند يا خير مي

 كند كـه  مشخصاي با اشخاص وابسته را     اگر حسابرس، اشخاص وابسته يا معامالت عمده       .21
  : بايد حسابرس،اند  افشا نكردهياقبالً آنها را براي حسابرس مشخص  مديران اجرايي

   بنـد  :رك( حسابرسي منتقـل كنـد،        گروه ياطالعات مربوط را به ساير اعضا     صله  بالفا  .الف
  )30- ت

  : حسابداري استانداردهاي الزاماتتوجه به با  .ب 

كـه اخيـراً    را  اي     معامالت بـا اشـخاص وابـسته       هبخواهد تا هم   مديران اجرايي از   .1
  د، ونكنالزم به حسابرس اعالم  شده است براي ارزيابي مشخص

 در كنترلهاي حاكم بر روابط و معـامالت بـا اشـخاص وابـسته               ضعف علل بارهدر .2
 .، پرس و جو كند روابط و معامالتاين يا افشاي تشخيص

ـ  اي كـه    اشخاص وابسته يا معامالت عمده بـا اشـخاص وابـسته          مورد اين    در  .پ  راً  اخي
  )31-بند ت: رك(ي مناسب را اجرا كند، ، آزمونهاي محتوا است شدهمشخص

كه اشخاص وابسته يا معامالت عمده با اشخاص وابسته ديگري ممكن است            خطر اين   .ت 
 استبراي حسابرس مشخص يا افشا نشده       مديران اجرايي   وجود داشته باشد كه توسط      

  د، وكن را اجرا بيشتريصورت لزوم روشهاي حسابرسي  و درارزيابي را مجدداً 

و بنـابراين نـشانگر      (سـد ربنظـر    بـه عمـدي    ،مديران اجرايي اگر عدم افشا توسط       .ث 
را بـراي حـسابرسي     ، پيامـدهاي آن     )اسـت  ناشـي از تقلـب       بااهميتتحريف   طرخ

  )32-بند ت: رك. (ارزيابي كند
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  ي با اشخاص وابستهتجار واحد عملياتمعامالت عمده خارج از روال عادي 

، تجاري با اشـخاص وابـسته      واحد   عملياتخارج از روال عادي     عمده  مورد معامالت    در .22
  :ابرس بايدحس

  :رسي و موارد زير را ارزيابي كندوارا ) صورت وجود  در(توافقها يا قراردادهاي مربوط   .الف

زارشـگري مـالي    كه ممكـن اسـت نـشانگر گ       )  آن يا نبود (معامالت  منطق تجاري    .1
 )34- و ت33-بندهاي ت :رك (،11باشد اختالس داراييها  اختفايمتقلبانه يا

  و،مديران اجرايي يحات با توضشرايط معامالت سازگاري  .2

  .مناسبنحو   به طبق استانداردهاي حسابداري مربوطمعامالتتشخيص و افشاي  .3

 كـسب معـامالت را    صدور مجوز و تأييـد       درست بودن شواهد حسابرسي راجع به       .ب 
  )36- و ت35-بندهاي ت: رك. (كند

   حقيقي رايج در معامالت شرايطامالت با اشخاص وابسته براساسمع مبني بر انجام  اجراييي مديرانهاادعا

 بـا اشـخاص وابـسته       ند معـامالت  نك   مي مالي ادعا در صورتهاي    مديران اجرايي  زماني كه  .23
 حقيقـي انجـام شـده اسـت، حـسابرس بايـد شـواهد        ت معـامال دررايج براساس شرايط  
  )39- تا ت37-بندهاي ت: رك. ( اين ادعا كسب كنددربارهو مناسب حسابرسي كافي 

   شدهمشخص  روابط و معامالت با اشخاص وابستهياافشارزيابي 

مناسـب بـودن    ، حسابرس بايد    70012 استاندارد    طبق  به صورتهاي مالي   نسبتدر اظهارنظر    .24
 اسـتانداردهاي حـسابداري    شده طبق    مشخص  روابط و معامالت با اشخاص وابسته      افشاي

  )41- ت و40-هاي تبند :رك. (ارزيابي كندرا مربوط 
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  تأييديه كتبي

 يهتأييد تجاري    واحد راهبريصورت لزوم، از اركان       اجرايي و در   برس بايد از مديران   حسا .25
  )43- و ت42-بندهاي ت: رك: (كتبي دريافت كند مبني بر اينكه

اي    روابط و معامالت با اشخاص وابـسته       هو هم تجاري  هويت اشخاص وابسته واحد       .الف
  .دان  آگاهي دارند براي حسابرس افشا كردهرا كه از آن

نحـو   بـه  مربـوط     را طبق الزامات استانداردهاي حسابداري     يچنين روابط و معامالت     .ب 
  .اند  افشا كردهمناسبي

  راهبريرساني به اركان  اطالع

را كه بـا اشـخاص وابـسته        حسابرسي  جريان   در   مشخص شده عمده  نكات  حسابرس بايد    .26
اند، مگر اينكه تمـامي      برس تجاري واحد   راهبرياركان   اطالع    به  است واحد تجاري مرتبط  

  )44-بند ت: رك. (13 باشندي مديران اجرايءراهبري، جزاركان 

  مستندسازي

و ساير اسـتانداردهاي     14 230براي رعايت الزامات مستندسازي طبق استاندارد حسابرسي         .27
ايـن   شده و ماهيـت روابـط بـا       مشخصحسابرس بايد اسامي اشخاص وابسته      حسابرسي،  

  .اشخاص را مستند كند
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  ضيحات كاربرديتو
  )18 و ب -9 هايبند: رك(تعريف اشخاص وابسته 

  بسيار با نفوذاشخاص وابسته 

مالحظـه، ممكـن اسـت       كنترل يـا نفـوذ قابـل       توانايي اعمال    اشخاص وابسته، به دليل     .1-ت
آن اعمـال    مـديران اجرايـي    بر واحد تجاري يا      بسيار زيادي تي باشند كه نفوذ     موقعي در

خطرهـاي تحريـف بااهميـت       ارزيـابي  و   تشخيص هنگام   وضعيتي چنين   توجه به . كنند
 24- ت  در بنـدهاي   اين موضوع توضيحات بيشتر درباره    .  است ضروريناشي از تقلب،    

  .ارائه شده است 25-و ت

  عنوان اشخاص وابسته واحدهاي تجاري با مقاصد خاص به

يه يك واحد تجـاري  بخش ناچيزي از سرما رغم مالكيت  تجاري عليدر برخي شرايط، واحد    .2- ت
مقاصد خاص يا حتي نداشتن مالكيت در آن، ممكن است به لحاظ محتوايي بـر آن واحـد                  با  

  .شود نتيجه واحد تجاري با مقاصد خاص شخص وابسته محسوب   داشته باشد و دركنترل 

  رتبط با آن ماقدامات خطر و ارزيابيروشهاي 

  با اشخاص وابسته مربوط به روابط و معامالت خطرهاي تحريف بااهميت

  مالحظات خاص واحدهاي بخش عمومي

 در خصوص روابط و معامالت با اشخاص        عمومي واحدهاي بخش    مسئوليت حسابرس   .3-ت
نتيجـه، مـسئوليتهاي     در. باشدو مقرراتي     الزامات قانوني  وابسته ممكن است تحت تأثير    

هميـت   ممكن است به شناسايي خطرهاي تحريف باا       عموميحسابرس واحدهاي بخش    
مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته محدود نباشد، بلكه ممكن اسـت شـامل                

تري براي شناسايي خطرهاي عدم رعايت قوانين و مقررات حاكم بـر              مسئوليت گسترده 
كه الزامات خاصي را در انجام عمليات تجاري بـا اشـخاص             (عموميهاي بخش   واحد

  .نيز باشد) كنند وابسته وضع مي
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   و معامالت با اشخاص وابستهروابطشناخت 

  )11بند : رك ( گروه حسابرسيمذاكره بين اعضاي

 گـروه حـسابرسي مطـرح شـود     ي بـين اعـضا  مـذاكره  كه ممكن است در   موضوعاتي  .4-ت
  :از عبارتند

     مثـال،   بـراي ( بـا اشـخاص وابـسته        واحد تجاري روابط و معامالت    ماهيت و ميزان
كه بعـد    شده   مشخصمورد اشخاص وابسته     ر د ي موجود استفاده از سوابق حسابرس   

 ).از هر حسابرسي به روز شده است

       اي در تمام مراحل حسابرسي در خصوص         تأكيد بر اهميت حفظ نگرش ترديد حرفه
 .با اشخاص وابستهروابط و معامالت احتمال تحريف بااهميت مربوط به 

   از وجـود   حـاكي   كه ممكـن اسـت       واحد تجاري  ي براي عيتهايقومشرايط يا   وجود
بـراي  آنهـا را     مـديران اجرايـي    باشـد كـه      اي   با اشخاص وابسته   روابط و معامالت  

 .اند حسابرس مشخص يا افشا نكرده

        معـامالت بـا اشـخاص      روابط يا    وجود   حاكي از سوابق يا مداركي كه ممكن است
 . باشدوابسته

   و  تـشخيص  نـسبت بـه      واحـد تجـاري    راهبري اجرايي و اركان     اناهميتي كه مدير 
اري و خطـر زيرپاگـذ    هـستند   فشاي روابط و معامالت با اشـخاص وابـسته قائـل            ا

 .كنترلهاي مربوط توسط مديران اجرايي

 نحوه مشاركت  در رابطه با تقلب ممكن است شامل توجه ويژه به            مذاكرهاين،   عالوه بر   .5-ت
  :مثال براي .باشددر تقلب اشخاص وابسته 

    ي با مقاصد خـاص تحـت كنتـرل مـديران     ار واحدهاي تج  نحوه استفاده احتمالي از
 . براي تسهيل مديريت سوداجرايي
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  براي تسهيل  كليدي  شركاي تجاري مديران     و   واحد تجاري  معامالت بين    نحوه انجام
  .واحد تجاري از داراييهاي  سوءاستفاده

  )الف-12بند : رك (تجاري اشخاص وابسته واحد يتوه

 واحد تجـاري  سيستمهاي اطالعاتي    ،ي حسابداري به منظور رعايت الزامات استانداردها      .6-ت
 ثبت، پـردازش و     شود كه روابط و معامالت با اشخاص وابسته را          اي طراحي مي    گونه به

 فهرست كاملي از اشخاص وابـسته       رود مديران اجرايي    بنابراين، انتظار مي  . ندكتلخيص  
سابرسيهاي بعـدي،   براي حـ  . ه باشند  در اختيار داشت    را  قبل هو تغييرات آن نسبت به دور     

سه اطالعات ارائه شده توسط مديران      ، مبنايي را براي مقاي    ان اجرايي پرس و جو از مدير    
گـردآوري   توسط حسابرس در حسابرسيهاي قبلي       كه با سوابق اشخاص وابسته      اجرايي

  .آورد فراهم مي ،شده است

. نباشـد  اراي چنـين سيـستمهاي اطالعـاتي       ممكـن اسـت د     واحد تجاري اين حال،    با  .7-ت
وجود همـه اشـخاص      از   ان اجرايي چنين شرايطي، اين احتمال وجود دارد كه مدير        در

ـ     با. دنوابسته آگاهي نداشته باش     موضـوع  (مـديران اجرايـي  رس و جـو از     اين حـال، پ
  اشـخاص   وجـود   از مديران اجرايي  زيرا ممكن است     ،همچنان بايد انجام شود   ) 12 بند

واردي، پرس و جوهاي حسابرس در خصوص هويـت   چنين م  اما در . دن باش اهوابسته آگ 
 اقـدامات خطـر و   ارزيـابي  احتماالً بخـشي از روشـهاي      واحد تجاري اشخاص وابسته   

 بـراي گـردآوري     315 دهـد كـه طبـق اسـتاندارد حـسابرسي            را شكل مي    با آن  طمرتب
  :شود مياطالعات در خصوص موارد زير اجرا 

 واحد تجاريي راهبر و يساختارهاي مالكيت، 

 صدد است انجام دهد، و  داده است يا در انجام واحد تجاريگذاريهايي كه  نواع سرمايها 

  و چگونگي تأمين مالي آنواحد تجاريروش سازماندهي .  
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احتمـال بيـشتري     گونه كه    همان  مشترك، كنترل بر  مبتنيخاص وجود روابط    ر شرايط   د
واحد براي  آن  قتصادي   ا  اهميت دليل به  از چنين روابطي   مديران اجرايي وجود دارد كه    

 بـه شـرطي كـه      مؤثرتر خواهـد بـود    نيز  ، پرس و جوهاي حسابرس      آگاه شوند  تجاري
 كه آيا اشخاصي كه در معـامالت عمـده بـا            شودو جوها بر اين موضوع متمركز        پرس

توجهي را در اختيـار آنهـا        قابلمنابع  يا واحد تجاري    كنند،     مشاركت مي  واحد تجاري 
  . يا خيرهستندوابسته ، اشخاص دهد قرار مي

فهرست اشخاص وابـسته     گروه بايد    ، حسابرس 600 استاندارد، طبق   در حسابرسي گروه    .8-ت
  گـروه  حسابرس كه    را و اشخاص وابسته ديگري   گروه   مديران اجرايي تهيه شده توسط    

مـواردي كـه     در. 15يك از حسابرسان بخش قرار دهد      در اختيار هر     شود  از آنها آگاه مي   
اطالعـات، مبنـاي    شـود، ايـن       عنوان بخشي از يك گروه محسوب مي        به واحد تجاري 

 در خـصوص هويـت      مـديران اجرايـي   مفيدي را براي پرس و جوهـاي حـسابرس از           
  .كند  فراهم ميواحد تجارياشخاص وابسته 

برخـي   ،يا تداوم كار قبلي   جديد  در جريان پذيرش كار     همچنين حسابرس ممكن است       .9-ت
 مـديران اجرايـي   اشخاص وابسته را از طريق پرس و جـو از            هويتاطالعات راجع به    

  .بدست آورد

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

ابط و معـامالت    از رو  كه احتماالً    اشخاصي است  ،واحد تجاري   كاركنان سايرمنظور از     .10-ت
 روابـط و معـامالتي       بر چنين  جاريواحد ت  و كنترلهاي    واحد تجاري با اشخاص وابسته    

كـه ايـن     ، البته تا جـايي     باشند  زير اشخاص ممكن است شامل     اين افراد . آگاهي دارند 
  : نباشندواحد تجاري اجرايي ان جزء مديرافراد

  واحد تجاري راهبرياركان،  
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     عمـده خـارج از روال عـادي         ، يا ثبـت معـامالت     وع، پردازش شركاركناني كه در
 يا  دارند و افرادي كه بر اين كاركنان نظارت      مشاركت دارند   ي،  تجارواحد  عمليات  

 كنند،  ميآنها را سرپرستي

  وداخلي،حسابرسان  

 مدير امور حقوقي. 

، واحد تجـاري   راهبري اجرايي و اركان     شود كه مديران    مياين فرض انجام      حسابرسي با   .11- ت
. را بـه عهـده دارنـد      اري   تهيه و ارائه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابد        مسئوليت

 و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط بـه تهيـه صـورتهاي            اعمالاين مسئوليت شامل طراحي،     
هميت ناشي از تقلب يـا اشـتباه    عاري از تحريف باا   اين صورتها  كهاي    گونه  به  است مالي
 و  اعمـال  طراحـي،    راهبري مسئوليت دارنـد   اركان   اجرايي با نظارت     مديران،  لذا. 16دباش

اي انجـام شـود كـه       گونه  به روابط و معامالت با اشخاص وابسته        رنترلهاي كافي ب  حفظ ك 
 مـشخص و افـشا    به درستي   مربوط   حسابداريي  ستانداردهااين روابط و معامالت طبق ا     

 نظـارت بـر ايفـاي       مـسئول  در نقـش نظـارتي خـود،         واحد تجاري  راهبرياركان  . شود
گونه الزامي كه     نظر از هر     صرف . هستند يي اجرايي در قبال چنين كنترلها     مسئوليت مديران 

اسـت    واحد تجاري ممكـن    راهبري، اركان   است مقرر شده    ي حسابداري در استانداردها 
 اجرايي بدست آورند كـه در       طالعاتي را از مديران   براي انجام مسئوليتهاي نظارتي خود، ا     

  .ك كندكمبه آنها درك ماهيت و منطق تجاري روابط و معامالت با اشخاص وابسته 

، 17 كسب شـناخت از محـيط كنترلـي        خصوص در 315 استاندارد رعايت الزامات    براي  .12-ت
كـه مربـوط بـه كـاهش خطرهـاي           را    محيط كنترلـي   ويژگيهايحسابرس ممكن است    

تحريف بااهميت مرتبط با روابط و معامالت با اشخاص وابسته است مورد توجـه قـرار                
  : استمندرج در صفحه بعد هايي از اين ويژگيها به شرح نمونه. دهد
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                   ضوابط اخالقي حاكم بر انجام معـامالت خـاص واحـد تجـاري بـا اشـخاص وابـسته 
  .)شود ميرسيده است و در عمل نيز رعايت ذيربط  كاركنان  اطالعبه مناسبي نحو  به  كه(

 و بــه موقــع منــافعي كــه بــدون محــدوديتا و روشــهايي بــراي افــشاي سياســته 
 در معـامالت بـا اشـخاص وابـسته     واحـد تجـاري    بريراهاجرايي و اركان     مديران

 .دـدارن

  ثبت، تلخيص، و افشاي معامالت بـا اشـخاص وابـسته           تشخيص يهاتعيين مسئوليت ، 
 .واحد تجاري در

 راجع به معامالت عمده     راهبري اجرايي و اركان     انمديررساني و مذاكره به موقع        اطالع 
 وابسته، شامل اينكه آيـا اركـان        تجاري با اشخاص  عمليات واحد   خارج از روال عادي     

گونه معامالت را مورد بررسـي       طور مناسب، منطق تجاري اين       به واحد تجاري  راهبري
 ).سازماني اي برون  مشاوران حرفهنظرخواهي ازمثال،   براي(اند يا خير  قرار داده

   تضاد منـافع   اي كه     رهنمودهاي شفاف براي تأييد معامالت با اشخاص وابسته       وجود
ه  كه دربرگيرند  راهبري، مانند تأييد توسط كميته فرعي اركان        دارند ي يا ظاهري  واقع

 . اجرايي استافراد مستقل از مديران

 لزومصورت   در،اي حسابرسان داخلي بررسيهاي دوره. 

   اطالعـات   براي حل موضـوعات مربـوط بـه افـشاي          به موقع مديران اجرايي   اقدام  
 .سازماني مشاور حقوقي برونيا  حسابرس مشورت بااشخاص وابسته مانند 

  صورت لزوم ، درخبرگيريها و روشهاي سياستوجود.  

ي تجـار  هايواحداز  روابط و معامالت با اشخاص وابسته در برخي         كنترلهاي حاكم بر      .13-ت
اثر باشد يا اصالً       يا بي   ، ضعيف مندرج در صفحه بعد   ممكن است به داليلي مانند موارد       

  :وجود نداشته باشد
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 روابط و معامالت با اشـخاص       و افشاي    تشخيص ه اجرايي ب  مديرانتوجه كافي    عدم
  .وابسته

 راهبري نظارت مناسب توسط اركان نبود. 

      اشـخاص وابـسته ممكـن    يدليل اينكه افشا ناديده گرفتن عمدي چنين كنترلهايي به 
د، ماننـد   ن اجرايي نسبت به آنها حساس باش       اطالعاتي را آشكار كند كه مديران      است

 .مديران اجرايي خويشاوندان نزديكجود معامالت با و

     دربـاره   اسـتانداردهاي حـسابداري    الزامـات  از مديران اجرايـي  عدم شناخت كافي 
 .اشخاص وابسته

اثر است يا اصالً وجود ندارد، حسابرس ممكن است           كنترلهايي بي در مواردي كه چنين     
عامالت بـا اشـخاص وابـسته       روابط و م   دربارهمناسب  كافي و   نتواند شواهد حسابرسي    

را بـر   ، پيامـدهاي آن     70518 اسـتاندارد  حسابرس طبق    ،چنين مواردي  در. بدست آورد 
  .دهد حسابرسي، از جمله گزارش حسابرس، مورد توجه قرار مي

در گذارند كه    ي م ، مديران اجرايي اغلب كنترلهايي را زيرپا      همتقلبانمالي  گزارشگري  در    .14-ت
ابط همراه با كنترل يـا نفـوذ         وجود رو  .19 عملياتي هستند  يداراي اثربخش معمول  شرايط  

ترلهـا توسـط    مالحظه با اشخاص طرف معامله واحد تجاري، خطر زيرپاگذاري كن          قابل
ها و فرصـتهاي       زيرا چنين روابطي ممكن است انگيزه      دهد  ميمديران اجرايي را افزايش     

وجـود  مثـال،     بـراي  . فـراهم كنـد    بيشتري را براي مديران اجرايي جهت انجام تقلـب        
هـايي را بـراي       اشخاص وابسته ممكن است انگيزه    برخي    در مديران اجرايي مالي   منافع

 بر خـالف منـافع آن بـراي انجـام           واحد تجاري از طريق هدايت    زيرپا گذاردن كنترلها    
اص يـا كنتـرل اقـدامات آنهـا،         ايـن اشـخ     يا تباني با   ،نفع اشخاص وابسته    به اي  معامله
  : استمندرج در صفحه بعدنمونه هايي از تقلبهاي احتمالي به شرح . كند ادايج
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     سـازي    پنهـان  منظور بهمعامالت با  اشخاص وابسته كه       براي  ايجاد شرايط ساختگي 
 .منطق تجاري اين معامالت طراحي شده است

 لغي كه   يا ديگران با مبا    مديران اجرايي  به   /داراييها از متقلبانه  انتقال  سازي براي     زمينه
 .استآنها تر از ارزش بازار  پايينيا اي باالتر  مالحظه طور قابل به

            خاص، كـه    مقاصدانجام معامالت پيچيده با اشخاص وابسته، مانند واحدهاي تجاري با 
  . سازماندهي شده استواحد تجاريبراي ارائه نادرست وضعيت مالي يا عملكرد مالي 

  مالحظات خاص واحدهاي تجاري كوچك

 و ايـن    ددار احتمـاالً رسـميت كمتـري        واحدهاي تجاري كوچـك   فعاليتهاي كنترلي در      .15- ت
روابط و معـامالت بـا   ي براي برخورد با ا  شدهگونه فرايند مستند واحدها ممكن است هيچ  

 مالك ممكـن اسـت برخـي از خطرهـاي ناشـي از              - مدير. اشخاص وابسته نداشته باشند   
معـامالت،  اصلي  هاي     جنبه هق دخالت فعال در هم    معامالت با اشخاص وابسته را، از طري      

مـورد چنـين واحـدهايي،        در. طور بالقوه اين خطرها را افـزايش دهـد          كاهش دهد يا به   
 ساير روشها ماننـد     به همراه   طريق پرس و جو از مديران اجرايي       حسابرس ممكن است از   

، از روابـط و     جودو مدارك مو  رسي اسناد   واو  ،  مديران اجرايي نظارتي  فعاليتهاي  مشاهده  
  .گونه كنترلهاي موجود حاكم بر آن شناخت كسب كند  معامالت با اشخاص وابسته و هر

  )ب-13بند : رك (ي عمده و تأييد معامالت و قراردادهاصدور مجوز

 جمله مديران  از (ذيصالحتوسط شخص يا اشخاص      ناي دادن اجازه  صدور مجوز به مع     .16-ت
 براي انجام معامالت خاص     واحد تجاري به  ) ن سرمايه صاحبا يا   راهبرياجرايي، اركان   

. باشـد  صورت قضاوتي يا غيرقـضاوتي، مـي       طبق معيارهاي از قبل تعيين شده، خواه به       
 واحـد تجـاري   كه   اين مبني بر  پذيرش معامالت توسط آن اشخاص است        به معناي تأييد  

ايي از كنترلهـايي    ه  نمونه. است شده انجام داده     تعيينمعيارهاي   طبق   معامالت مزبور را  
 و تأييد معامالت و قراردادهاي عمـده         ممكن است براي صدور مجوز     واحد تجاري كه  
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برقرار عمليات  با اشخاص وابسته يا معامالت و قراردادهاي عمده خارج از روال عادي             
  : استزيربه شرح كند 

 صـدور   معـامالت و قراردادهـا بـراي         گونه   اين تشخيص ه منظور  نظارتي ب  كنترلهاي
  . و تأييدمجوز

    راهبـري  اجرايي، اركـان     ط معامالت و قراردادها توسط مديران     تأييد شرايط و ضواب 
  .صاحبان سرمايه ،لزومصورت  يا، در

   سوابق و مداركوارسي اطالعات اشخاص وابسته هنگام نسبت به هشياري

  )14بند : رك(سي كند اتي كه حسابرس ممكن است آنها را وار مستندسوابق يا

كـه اطالعـاتي     رسي كنـد  را وا  مداركي   سوابق يا  در حسابرسي،    حسابرس ممكن است    .17-ت
  :مثال د، براي معامالت با اشخاص وابسته فراهم نمايروابط و درباره

 واحد تجاري   ، مديران اجرايي و اركان راهبري      اشخاص ثالث   از هاي دريافتي  تأييديه
 ).هاي بانكي افزون بر تأييديه(توسط حسابرس 

 مراجع نظارتي براي واحد تجاري تهيه شده توسط اطالعات. 

  واحد تجاريدفتر سهام براي شناسايي سهامداران اصلي. 

 ن آنكاركنا بازنشستگي  صندوق وي واحد تجاريگذاريها سوابق سرمايه. 

  واحد تجاري راهبري يا اركان ان اجرايي كليديها با مدير نامه و توافققراردادها. 

 عمليات روال عادي خارج ازهاي عمده هنام قراردادها و توافق . 

 واحد تجاريها و مكاتبات خاص از جانب مشاوران صورتحساب. 

 در طي دورهواحد تجاريقراردادهاي عمده توسط   مفادتجديدنظر در . 

 گزارشهاي حسابرسان داخلي. 

 اميدنامهمانند (  اوراق بهادارسازمان بورس وستندات ارسالي واحد تجاري براي م.(  
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 كـه   باشـد اي با اشخاص وابـسته    ممكن است نشانگر وجود روابط يا معامالت         هايي كه  نامه  قتواف
   است نشدهمشخص قبالً 

 و يك يا چند شخص ديگـر بـراي          واحد تجاري  رسمي يا غيررسمي بين      هاي  نامه  توافق  .18-ت
  :شود تنظيم مياهدافي چون موارد زير 

 تجاريه رابطبرقراري . 

 با ضوابط و شرايط ويژهعامالت انجام انواع خاصي از م. 

 خدمات معين يا پشتيباني ماليارائه . 

 بـا   روابـط و معـامالت    هايي كه ممكن اسـت نـشانگر وجـود           نامه  توافقهايي از    نمونه
 آنهـا را بـراي حـسابرس مـشخص          ان اجرايـي   باشد كه قبالً مـدير     اي  اشخاص وابسته 

 :از  عبارتنداند نكرده

 مدني هايمشاركت. 

 خـارج از روال     يبا ضوابط و شـرايط    ه بعضي از اشخاص     ه خدمات ب  ارائ  نامه توافق 
 .عملياتعادي 

 ها نامه ضمانت.  

  )15بند : رك(عمليات  معامالت عمده خارج از روال عادي تشخيص

حسابرس  ،عمليات اطالعات بيشتر راجع به معامالت عمده خارج از روال عادي            كسب  .19-ت
خطرهـاي تحريـف   و ارزيـابي   راامل خطـر تقلـب   عوامكان وجود  سازد تا     را قادر مي  

  . كندمشخصبااهميت را 

  :تواند شامل موارد زير باشد مي عملياتيي از معامالت خارج از روال عادي ها نمونه  .20-ت

 تحصيل سهام پيچيده مربوط به معامالت. 

     تجـاري   قـوانين    كـه داراي   در منـاطقي      فعال معامالت با واحدهاي تجاري خارجي
 .ندضعيفي هست
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     بـه   واحـد تجـاري    يا ارائه خدمات مديريتي توسط       واگذاري حق استفاده از دارايي 
 .ازاي آن مابهتمام يا بخشي از  دريافتشخص ديگري بدون 

 يا برگشت از فروشهاي غيرعادي معامالت فروش با تخفيف. 

  ازخريدبا تعهد بهمراه مثال، فروش   چرخشي برايبا شرايطمعامالت. 

 تغيير كرده استط آن قبل از انقضاشرايادهايي كه دمعامالت طبق قرار .  

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

 شـامل   عمليـات  ماهيت معامالت عمده خـارج از روال عـادي           باره در كسب اطالعات   .21-ت
  .باشد  ميضوابط و شرايط حاكم بر آنشناخت منطق تجاري معامالت، و 

  )ب- 15بند : رك(اند يا خير   اينكه آيا اشخاص وابسته درگير معامالت بودهدرباره اطالعاتكسب 

توانـد در يـك        طرف معاملـه مـي     به عنوان طور مستقيم و     تنها به  يك شخص وابسته نه     .22-ت
توانـد    نفوذ داشته باشد بلكـه همچنـين مـي         عملياتمعامله عمده خارج از روال عادي       

چنين نفوذي ممكن   . ز طريق يك واسطه نيز اين كار را انجام دهد         طور غيرمستقيم و ا    به
  .است نشانگر وجود يك عامل خطر تقلب باشد

  )16بند : رك( گروه حسابرسي با ساير اعضاي مربوط به اشخاص وابسته  اطالعاتدر ميان گذاشتن

 ير سـا   در اختيـار   اسـت اشخاص وابسته كـه ممكـن         به مربوطاطالعات  هايي از     نمونه  .23-ت
  :به شرح زير است قرار گيرد، گروه حسابرسي ياعضا

 واحد تجاري اشخاص وابسته هويت. 

 ماهيت روابط و معامالت با اشخاص وابسته. 

             مند توجـه   روابط يا معامالت عمده يا پيچيده با اشخاص وابسته كه ممكن است نياز
واحـد   يراهبر اجرايي يا اركان     معامالتي كه مديران  به ويژه    حسابرس باشد،    خاص
  .دارندمالي  در آنها مشاركت تجاري



  550استاندارد حسابرسي 
  اشخاص وابسته

  )1389تجديدنظر شده ( 

  582

   خطرهاي تحريف بااهميت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابستهارزيابي و تشخيص

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

هـاي   كنترلدر غيـاب ،  اجرايـي  ي از اشخاص بـر مـديران       كوچك تسلط شخص يا گروه     .24-ت
 يـك   بـسيار زيـاد   نفوذ   هاي نشانه. 20شود   يك عامل خطر تقلب محسوب مي      ايگزين،ج

  :شخص وابسته شامل موارد زير است
  وتـو  را   راهبـري   اجرايي يا اركان   اناري مدير ـهاي عمده تج    تصميم  شخص وابسته 

 .كرده باشد

  شخص وابسته باشدامالت عمده منوط به تأييد معانجام قطعيت. 

    و اجرايـي    مديرانري ارائه شده توسط شخص وابسته، ميان        هاي تجا طرحدر خصوص 
 .شوداي انجام ن رد يا اصالً مذاكرهگي  كمي صورت  مذاكراتواحد تجاري راهبرياركان 

    بـه نـدرت   ) نزديـك شـخص وابـسته   خويـشاوندان يا  (شخص وابسته   معامالت با ،
 .شود بررسي و تأييد طور مستقل  به

 نقـش   واحـد تجـاري    و مـديريت     در تأسـيس  شخص وابـسته    كه  صورتي   درهمچنين  
  .داشته باشدوجود  بسيار زيادي، ممكن است نفوذ را ايفا كنداي  كننده تعيين

بـا نفـوذ ممكـن      بسيار  وجود يك شخص وابسته     صورت وجود ساير عوامل خطر،       در  .25-ت
  :نمونه براي. ناشي از تقلب باشدهميت ادهنده خطرهاي عمده تحريف با است نشان

 اي ممكـن اسـت        يا مشاوران حرفـه     اجرايي زياد و غيرمعمول مديران ارشد     تغييرات
 . اهداف اشخاص وابسته باشد تاميناي غيراخالقي يا متقلبانه در جهت نشانگر رويه

   روشـن   تجاري آنهـا     منطقاي كه     هاي تجاري براي معامالت عمده      استفاده از واسطه
چنين معامالتي،   تواند در   ميشخص وابسته   نيست، ممكن است نشانگر اين باشد كه        

 .دداشته باشمنافعي  اهداف متقلبانه،  تامين برايها از طريق كنترل اين واسطه
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         شخص وابسته در، يا تمايل به، انتخـاب        شواهد بدست آمده راجع به مشاركت زياد
هـاي عمـده ممكـن اسـت نـشانگر احتمـال            برآوردهاي حسابداري يا تعيـين        رويه

  .نه باشدگزارشگري مالي متقلبا

  )19بند : رك(بااهميت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته برخورد با خطرهاي تحريف 

برسي الزم كـه حـسابرس ممكـن اسـت          روشهاي حسا بندي اجرا و ميزان     ماهيت، زمان   .26-ت
روابـط و معـامالت بـا        مربـوط بـه      يبرآوردبرخورد با خطرهاي تحريف بااهميت       در

 بـستگي  واحـد تجـاري  ب كند به ماهيـت آن خطرهـا و شـرايط    اشخاص وابسته انتخا  
  .21دارد

چنانچه ارزيابيهاي حسابرس نشان دهد خطـر تـشخيص نادرسـت يـا افـشاي ناكـافي                   .27-ت
طبـق اسـتانداردهاي    )  وجـود تقلـب يـا اشـتباه        دليـل  به(معامالت با اشخاص وابسته     

  :كند ميا اجرا حسابداري، عمده است، آزمونهاي محتوايي از قبيل موارد زير ر

  چـون بانكهـا،      اشخاص ذيربطي  با هاي خاص معامالت     جنبه درباره دريافت تأييديه 
مذاكره با آنان در ايـن خـصوص          يا هاگينمايندكنندگان يا      ضمانت ، حقوقي شاورانم
 .)يا  حرفهاخالقضوابط قانوني، مقرراتي يا نبود موانع صورت امكان و  در(

   اشـخاص وابـسته    ط خاص يا مبالغ معامالت با       شراي  اهداف، درباره يهتأييددريافت
واحـد تجـاري پاسـخ      رسد كه احتمـاالً        حسابرس به اين نتيجه مي     در مواردي كه  (

د، اين روش حسابرسي ممكن     ده  ميقرار  تحت تأثير   را   به حسابرس    اشخاص وابسته 
 .)ي داشته باشدتراست اثربخشي كم

  صورت  در(اشخاص وابسته   بوط به    ساير اطالعات مالي مر    و مالي   مطالعه صورتهاي
 ايـن اطالعات مربوط به نحوه شناسـايي       دستيابي به   براي  ) دسترس بودن  درلزوم و   

  .ستهاب حسابداري اشخاص وسوابقمعامالت در 
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 خطر تحريف بااهميت ناشي      وجود شخص وابسته بسيار بانفوذ،     واسطه بهاگر حسابرس     .28-ت
اسـتاندارد  بـر الزامـات كلـي        كن است عالوه  ممعمده ارزيابي كرده باشد      را   تقلباز  

، براي كسب شناخت از روابط تجاري كه شخص وابسته ممكـن اسـت              240 حسابرسي
 برقرار كرده باشد، و براي تشخيص نياز        واحد تجاري صورت مستقيم يا غيرمستقيم با       به

  : زير را اجرا كندمواردروشهايي مانند ، الزمبه آزمونهاي محتواي 

 و مذاكره با آنهاواحد تجاري راهبرياجرايي و اركان  مديران از پرس و جو . 

  اشخاص وابستهپرس و جو از. 

 اشخاص وابستهرسي قراردادهاي عمده با وا. 

     هـاي  از طريق اينترنت يا پايگاهسازماني، مانند جستجو   كسب اطالعات از منابع برون 
 . تجاريياطالعات

     نگهداري يي گزارشها چنينردي كه    در موا  ،كاركناناز  بررسي گزارشهاي خبرگيري 
  .شده باشد

 خطر، كسب شواهد حسابرسي     ارزيابيحسابرس ممكن است با توجه به نتايج روشهاي           .29-ت
 ، براي روابط و معـامالت بـا اشـخاص وابـسته           واحد تجاري بدون آزمون كنترلهاي    را  

ناسب اين وجود، در برخي شرايط ممكن است كسب شواهد كافي و م            با. مناسب بداند 
از طريق اجراي آزمونهاي محتوا به تنهايي در رابطـه بـا خطرهـاي تحريـف بااهميـت                  

مثال، در مواردي    براي. پذير نباشد   مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته امكان        
اي   حجم عمده  و   آن متعدد باشد   بخشهاي و   واحد تجاري گروهي بين     كه معامالت درون  

ـ        صـورت الكترونيكـي و در يـك سيـستم           امالت بـه  از اطالعات در خصوص ايـن مع
شود، حسابرس ممكن است بـه ايـن           گزارش مي  ويكپارچه، شروع، پردازش    اطالعاتي  

 كـه خطرهـاي تحريـف بااهميـت          كه طراحي آزمونهاي محتواي اثـربخش      نتيجه برسد 
. پذير نيـست    اين معامالت را به يك سطح پايين قابل قبول كاهش دهد، امكان           مربوط به   

براي كـسب شـواهد كـافي و    ، حسابرس 330چنين مواردي طبق الزامات استاندارد      در
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كنترلهاي حـاكم بـر كامـل بـودن و          بايد  ،  22مناسب راجع به اثربخشي كنترلهاي مربوط     
  .صحيح بودن ثبت روابط و معامالت با اشخاص وابسته را آزمون كند

   است  افشا نشدهيا مشخصقبالً  كه اي  و معامالت عمده با اشخاص وابستهاشخاص وابستهتشخيص 

  گـروه حـسابرسي   اعـضاي     سـاير   شـده بـه    مـشخص اشـخاص وابـسته اخيـراً        اطالعات   انتقال
  )الف-21بند: رك(

 گـروه    شده به ساير اعضاي    مشخص اخيراًاي كه      سريع اطالعات اشخاص وابسته    انتقال  .30-ت
، ارزيابي خطـر  وشهاي  جراي ر  نتايج ا  اين اطالعات بر   آثار   عييندر ت را   آنها   ،حسابرسي
  .دده ياري ميخطرهاي تحريف بااهميت   مجددارزيابينياز به از جمله 

 اخيـراً   اي كـه    با اشخاص وابـسته   عمده   معامالت   ومربوط به اشخاص وابسته     آزمونهاي محتواي   
  )پ-21بند: رك(است  شده مشخص

ا اشخاص وابسته يا     است در ارتباط ب    ممكن كه حسابرس    هايي از آزمونهاي محتوا     نمونه  .31-ت
به شـرح   انجام دهد   است،   شده   مشخص اخيراً   اي كه   با اشخاص وابسته  عمده  معامالت  

  :باشد ميزير 

   بـا اشـخاص وابـسته اخيـراً         واحد تجـاري   در خصوص ماهيت روابط      پرس و جو 
صـورت   در( واحـد تجـاري   س و جو از اشخاص خارج از        پر شده، شامل    مشخص

رود  كـه تـصور مـي   ) اي  ضوابط اخالق حرفـه  يايررات، مق قانونينبود موانع    و   لزوم
 و فعاليتهاي تجاري آن دارند، مانند مـشاور         واحد تجاري اي از     مالحظه  قابل شناخت

 يـا سـاير     كننـدگان   مانتهاي عمده، مـشاورين، ضـ     گيحقوقي، عاملين اصلي، نمايند   
 . نزديك تجاريطرفهاي
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         ـ   تجزيه و تحليل سوابق حسابداري مربوط به ا اشـخاص وابـسته اخيـراً       معـامالت ب
اسـتفاده از تكنيكهـاي      چنين تجزيه و تحليلهـايي ممكـن اسـت بـا          .  شده مشخص

 .به سادگي انجام شودرايانه حسابرسي به كمك 

 شده و ارزيـابي     مشخصمعامالت با اشخاص وابسته اخيراً       ضوابط و شرايط     بررسي 
 و  مـشخص  درستي   بداري مربوط، به  اينكه آيا اين معامالت طبق استانداردهاي حسا      

 .افشا شده است يا خير

  )ث-21بند: كر(اجرايي  ان توسط مديرعدم افشاي عمدي

 وابسته يـا معـامالت عمـده بـا          اشخاصطور عمدي،     به در مواردي كه مديران اجرايي      .32-ت
خـصوص   در 240، الزامات و رهنمودهاي اسـتاندارد       اند  افشا نكرده اشخاص وابسته را    

 مربـوط تلقـي     ، با تقلب در حسابرسي صورتهاي مـالي       ارتباطمسئوليتهاي حسابرس در    
 ارزيـابي مجـدد قابليـت اتكـاي         ضـرورت حسابرس همچنين ممكـن اسـت       . شود  مي

را  ان اجرايـي  مـدير  اتظهـار ا به پرس و جوهاي حسابرس و        ان اجرايي پاسخهاي مدير 
  .بررسي كند

  بستهي با اشخاص واتجار واحد عملياتمعامالت عمده خارج از روال عادي 

  )22بند : رك( منطق تجاري معامالت عمده با اشخاص وابسته ارزيابي

 بـا   واحد تجاري  عمليات  عادي روالت عمده خارج از     در ارزيابي منطق تجاري معامال      .33-ت
  :اشخاص وابسته، حسابرس ممكن است موارد زير را مورد توجه قرار دهد

  معامالتاينكه آيا: 

o   چندين  با مشاركت مثال، معامالت ممكن است      ايبر( پيچيده است    بيش از اندازه 
 ).تلفيق انجام شودمشمول عضو يك گروه شخص وابسته 

o        سـود قيمتهـا، نرخهـاي     غيرعـادي بـودن     شرايط غيرعادي تجاري دارد، ماننـد ،
 .تضمينها و شرايط بازپرداخت
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o  آن وجود نداردانجامبراي  روشنيدليل تجاري منطقي . 

o اند  نشدهمشخص قبالً ده كهاي انجام ش  اشخاص وابستهبا. 

o شده استانجامنحو غيرعادي  به . 

   حسابداري چنين معامالتي بـا     عمل  نحوه   اجرايي راجع به ماهيت و       آيا مديران اينكه
 . يا خيراند  مذاكره كردهواحد تجاري راهبرياركان 

   ي اقتـصادي  محتواجاي   بهي خاص عمل حسابدارينحوه بر  آيا مديران اجرايي  اينكه
  . يا خيردنله تأكيد بيشتري دارمعام

ـ         معاملـه بـا    انجـام   ميتي بـا شـرايط      هاي بـااه  ضاگر توضـيحات مـديران اجرايـي تناق
اتكـاي  ، قابليـت    50023سـتاندارد   ا باشد، حـسابرس بايـد طبـق          داشته وابسته اشخاص

  .دـم را مورد توجه قرار دهـ ساير موضوعات مهدربارهاظهارات مديران اجرايي 

از منظـر   را  اي     معاملـه  چنـين  منطق تجـاري     تالش كند نين ممكن است    حسابرس همچ   .34-ت
 به حسابرس در درك بهتر واقعيت اقتصادي معامله و دليل            زيرا ،دريابداشخاص وابسته   
منطق تجاري يك معامله بـا اشـخاص وابـسته كـه بـا ماهيـت       . كند ميانجام آن كمك  

  .ر تقلب را آشكار كند ممكن است يك عامل خط،رسد نظر مي بهتجاري آن متناقض 

  )ب-22بند : رك(با اشخاص وابسته عمده  معامالت  و تأييدصدور مجوز

 واحـد تجـاري    خـارج از روال عـادي عمليـات       عمده  أييد معامالت    و ت  صدور مجوز    .35-ت
صـورت لـزوم،     ، يـا، در   راهبـري  اجرايـي، اركـان      اشخاص وابسته توسط مـديران     با

طـور   ابرسي را فراهم كند كه اين معامالت بـه         ممكن است شواهد حس    سرمايه صاحبان
اي   گونه به، بررسي شده و شرايط و ضوابط آنها         واحد تجاري صحيح در سطوح مناسب     

مراحل صـدور   معامالتي كه   چنين  وجود  . ستاصورتهاي مالي منعكس شده       در مناسب
شـده   اظهـار     نبودن داليل  صورت منطقي  در ،گونه طي نكرده باشد      را اين   تأييد  و مجوز
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 ، ممكن است نشانگر خطرهاي تحريف بااهميت      راهبري اركان    يا اجراييان   مدير توسط
چنين شرايطي ممكن است نياز باشد كه حـسابرس در           در. ناشي از اشتباه يا تقلب باشد     

 و تأييد به تنهايي ممكـن       صدور مجوز . قبال ساير معامالت با ماهيت مشابه هشيار باشد       
د نـدارد،   خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلـب وجـو        كه  گيري    در اين نتيجه  است  

 تـأثير  تحـت    واحـد تجـاري   د يـا اگـر      كنناشخاص وابسته تباني    كافي نباشد زيرا اگر     
  .اثر باشد و تأييد ممكن است بيكار صدور مجوز  راه باشد،  بسيار بانفوذوابسته  اشخاص

  كوچكتجاري  خاص واحدهاي مالحظات

 كـه در واحـدهاي تجـاري        آنچه با   ي مشابه يكن است كنترلها  يك واحد تجاري كوچك مم      .36- ت
حسابرسي   بنابراين در . باشدنداشته  را  وجود دارد     و تأييد   براي صدور مجوز   بزرگمتوسط و   

 شـواهد حـسابرسي در       گـردآوري  واحدهاي تجاري كوچك، حسابرس ممكن است بـراي       
ـ     ب واحد تجاري  تبار معامالت خارج از روال عادي عمليات      خصوص اع  ه ا اشخاص وابسته، ب

 اجراي ساير   عوض حسابرس ممكن است     در.  و تأييد اتكا كند    صدور مجوز  كمتري بر    ميزان
هاي خاص معامالت بـا اشـخاص         رسي اسناد مربوط، تأييد جنبه    روشهاي حسابرسي چون وا   

  .معامالت را مورد توجه قرار دهددر اين  مالك -  مديرمشاهده نحوه مداخلهوابسته يا 

  )23بند : رك (براساس شرايط رايج در معامالت حقيقي بر انجام معامالت با اشخاص وابسته يران اجرايي مبني مديادعا

 قيمت معامله با اشـخاص      مقايسهاگرچه ممكن است شواهد حسابرسي راجع به چگونگي           .37- ت
  در عمـل   معموالًدسترس باشد، ولي      ، به سهولت در   قيمت در يك معامله حقيقي    وابسته با   

يك معامله حقيقي   هاي معامله همانند       جنبه هبر اينكه هم  اي كسب شواهد حسابرسي مبني      بر
چـه  مثـال، اگر    بـراي . كند  است، مشكالتي وجود دارد كه توانايي حسابرس را محدود مي         

وابسته با قيمت بـازار انجـام         اشخاص كند كه معامله با      اثباتحسابرس ممكن است بتواند     
ماننـد شـرايط    ( اينكه ساير شـرايط و ضـوابط معاملـه           اتاثبشده است ولي ممكن است      

 معمول انجـام    مشابه با ساير شرايط و ضوابط     ) احتماليتعهدات  ، مخارج خاص و     ياعتبار
تواند وجود داشته      بنابراين، اين خطر مي    .باشدن است، عملي    غيروابستهبين اشخاص   معامله  
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عامله با اشخاص وابـسته مـشابه بـا          مبني بر اينكه شرايط م     ران اجرايي باشد كه ادعاي مدي   
  . باشدكننده گمراهطور بااهميتي    به،شرايط حاكم بر يك معاملة حقيقي است

اشـخاص   شرايط معامله بـا   اينكهمبني بر   را  د ادعاي خود    ن مسئوليت دار  ان اجرايي مدير  .38-ت
ـ   . نـد اثبـات كن  اسـت،   وابسته مشابه با شرايط حاكم بر يك معامله حقيقي           ن پـشتوانه اي

  : شامل موارد زير باشدتواند ان اجرايي مي مديرادعاي
 بـا يـك يـا چنـد      مشابه اي  با شرايط معاملهوابستهاشخاص  شرايط معامله با     مقايسه

 .شخص غيروابسته

    ضـوابط و    تـصديق سازماني براي تعيـين ارزش بـازار و           استفاده از كارشناس برون 
 .معاملهبازار براي شرايط 

  آزادبا شرايط معامالت مشابه در بازارمقايسه شرايط معامله .  

  : شامل يك يا چند مورد زير باشدتواند ميان اجرايي مديروانه اين ادعاي ارزيابي پشت  .39-ت
  ان اجرايي ادعاهاي مديرفرايند ايجاد پشتوانه براي تناسب بهتوجه. 

   آزمـون   و   هـا ادعاپـشتوانه    بـراي  سازماني  سازماني يا برون     درون بعامناعتبار  بررسي
 .ها براي تعيين صحت، كامل بودن و مربوط بودن آنها داده

 ها ادعا زيربنايارزيابي منطقي بودن مفروضات عمده.  

  شدهت با اشخاص وابسته مشخص ارزيابي افشاي روابط و معامال
  )24بند : رك(مربوط به اهميت در ارزيابي تحريفها مالحظات 

بااهميت اسـت   شناسايي شده   رزيابي اينكه آيا تحريف     حسابرس هنگام ا  ،  450استاندارد   طبق  .40- ت
. 24قـرار دهـد   توجه    مورداندازه و ماهيت تحريف و شرايط خاص رخداد آن را           بايد  يا خير،   

ثبت مبلغ    بر  عالوهكنندگان صورتهاي مالي ممكن است         استفاده از نظر عمده بودن يك معامله     
  .وابسته نيز بستگي داشته باشد ماهيت روابط با اشخاص همانندبه ساير عوامل  ،شده

                                                                                                                                               
 

، 450 استاندارد 16- در بند ت. الف- 11، بند “ارزيابي تحريفهاي شناسايي شده در حسابرسي”، 450استاندارد حسابرسي . 24
 رهنمودهايي در رابطه با شرايط مؤثر بر ارزيابي تحريفها توسط حسابرس ارائه شده است
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  )24بند : رك( اشخاص وابسته  اطالعات افشايارزيابي

اشخاص وابسته طبق الزامات استانداردهاي حسابداري مربوط،         اطالعات ارزيابي افشاي   .41-ت
به معني بررسي اين موضوع است كه آيا حقايق و شرايط روابط و معامالت با اشخاص                

 و ارائه شده است يـا       طالعات افشا شده قابل فهم باشد، تلخيص      اي كه ا    گونه به ،وابسته
ممكـن اسـت     اشـخاص وابـسته       افشاي معامالت با   صورت وجود موارد زير،    در. خير
  :فهم نباشد قابل

 نباشد يا تحريف شده     روشن بر صورتهاي مالي      و آثار آن   منطق تجاري معامالت    .الف
  باشد، يا

معامالت كه براي فهم آنها ضـروري       وامل مهم   كليدي يا ساير ع    شرايط    و ضوابط  .ب 
  . افشا نشده باشد مناسبنحو بهاست، 

  )25بند: رك( كتبي  تأييديه

  : مناسب باشدراهبري كتبي از اركان تأييديه ممكن است دريافت  زيرشرايطدر   .42-ت

  كنند كـه      مي تصويبرا  با اشخاص وابسته    معامالت خاصي   ،  راهبرياركان   زماني كه
 .دن در آن مشاركت داران اجرايي، يا مديرداردهميتي بر صورتهاي مالي  بااآثار

  بـا   معـامالت  برخـي راجع بـه جزئيـات       خاصي   اطالعات،  راهبري اركان   زماني كه
 .كنند ، به حسابرس ارائه مي شفاهيطور بهرا اشخاص وابسته 

  وابـسته  اشـخاص     با ارتباط در، منافع مالي يا منافع ديگري،       راهبري اركان   زماني كه
  .يا معامالت با اشخاص وابسته دارند

، تأييديـه كتبـي     ان اجرايي  ادعاهاي مدير   برخي به همچنين ممكن است راجع      حسابرس  .43-ت
 دربـاره  توافقهاي جـانبي افـشا نـشده         مبني بر نبود   تأييديه    دريافت دريافت كند، مانند  

  .ت خاص با اشخاص وابستهمعامال
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  )26بند : كر (راهبريرساني به اركان  اطالع

مـشخص   حـسابرسي    جرياناشخاص وابسته كه در      نكات عمده مربوط به   رساني    اطالع  .44-ت
بـه  راجع به ماهيت حل و فصل ايـن نكـات           كند تا      به حسابرس كمك مي    25 است شده

عمـده  نكـات   هـايي از      نمونه. دست يابد  واحد تجاري  راهبريدرك مشتركي با اركان     
  :از عبارتندمربوط به اشخاص وابسته 

  عمده با اشخاص وابـسته توسـط       يا معامالت   اشخاص وابسته     اطالعات عدم افشاي
نـسبت بـه روابـط و        را   واحد تجاري  راهبري اركان    كه ممكن است    اجرايي، مديران

  .ندا تهز آن اطالع نداشقبالً اكه  هشيار كند اي معامالت با اشخاص وابسته

 نحـو  بـه جـوز و تأييـد آن        صدور م  معامالت عمده با اشخاص وابسته كه      تشخيص 
 .شودمحسوب و ممكن است مشكوك به تقلب مناسب انجام نشده 

         معامالت عمده با اشخاص وابـسته     افشاي  عدم توافق با مديران اجرايي در خصوص 
 .طبق استانداردهاي حسابداري

     معامالت بـا اشـخاص وابـسته را         كه انواع خاصي از      يعدم رعايت قوانين يا مقررات
 .يا شرايط خاصي را براي معامالت تعيين نموده است ود كردهممنوع يا محد

  را در دست دارد تجاريواحد اً كنترل شخصي كه نهايتشناساييدشوار بودن . 
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