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 لیاتک
 اربردکدامنه 
و سوایر  2050، اسوتاندارد 3301افی و مناسوب طقوا اسوتاندارد کوسب شوواهد حسابرسوی کدر این استاندارد، مالحظات خاص حسابرس در  . 1

تجاری، و اطالعات  با واحد اال، دعاوی حقوقی و ادعاهای مرتقطک و توجه به ابعاد خاص موجودی مواد استانداردهای حسابرسی مرتقط، با
 شود.قسمتها در حسابرسی صورتهای مالی مطرح می

 خ اجرایتار
 االجراست.شود، الزمیو پس از آن شروع م 1395وردین اول فرآنها از  یه دوره مالک یصورتهای مال یحسابرس ین استاندارد برایا .2

 هدف
 افی و مناسب در خصوص موارد زیر است:کسب شواهد حسابرسی کهدف حسابرس،  . 3

 اال،ک و وجود و وضعیت موجودی مواد و الف
 با واحد تجاری، و امل بودن دعاوی حقوقی و ادعاهای مرتقطک و ب
 قا استانداردهای حسابداری مربوط.ارائه و افشای اطالعات قسمتها ط و پ

 الزامات

 االک و موجودی مواد
 یشوواهد حسابرسو زیورروشوهای  ایوطر ازد یو، حسابرس باشودمحسوب می یمال یصورتها اقالم بااهمیتاز  االک و مواد یموجود هک یدر موارد . 4

 : آورد آنها بدست وضعیتوجود و  و مناسب درباره یافک
: کسوازد توا: )راری حسوابرس را قوادر میک. چنین نقاشد یعمل ارک انجام این هکمگر آن اال، ک و مواد یموجود بر شمارش نظارت و الف

 (3-تا ت 1-بندهای ت
 (4-: بند تکند، )رک یابیارزاال کنترل نتایج شمارش موجودی مواد وکتجاری را برای ثقت و  دستورالعملها و روشهای واحد . 1
 (5-: بند تکند، )رکاجرای روشهای شمارش را مشاهده نحوه  . 2
 (6-: بند تکند، و )رکاال را وارسی کموجودی مواد و  . 3
 (8-و ت 7-: بندهای تکای را انجام دهد، و )رهای نمونهشمارش . 4
ه آیا آنها نتوایج کیین ایناالی پایان دوره واحد تجاری برای تعکاجرای روشهای حسابرسی درخصوص سوابا نهایی موجودی مواد و  و ب

 نند یا خیر.کس میکدرستی منع شمارش موجودی واقعی را به
، 4اال در تاریخی غیر از تاریخ صورتهای مالی صورت گیرد، حسابرس باید عالوه بر روشهای موورد نیواز طقوا بنود ک و اگر شمارش موجودی مواد . 5

تهای و تاریخ صوور اال بین تاریخ شمارشک و ه آیا تغییرات موجودی موادکمورد اینسب شواهد حسابرسی درکروشهای حسابرسی دیگری را برای 
 ( 11-تا ت 9-: بندهای تکند. )رکای مناسب ثقت شده است یا خیر، اجرا مالی به گونه

هوا یاز موجود ید برخویوبا ،ندک نظارتی مالی تاریخ صورتهااال در ک و مواد یموجود نتواند بر شمارش نشده ینیبشیپ طیشرا لیدل به حسابرس چنانچه . 6
 ند.کاجرا خ یدو تار نیا نیب و سایر رویدادهای معامالتمورد  روشهای حسابرسی را درو  ،دینما آنها نظارت ا برشمارشی گر شمارشید یخیرا در تار

روشوهای حسابرسوی د یوبا نقاشود، حسوابرس یعملو اریخ دیگورییوا توتاریخ صوورتهای موالی اال در ک و مواد یموجود بر شمارش نظارت چنانچه . 7
ن کوار ممکوند. اگر انجام این کاجرا  االک و مواد یموجود تیوجود و وضع درخصوصو مناسب  یافک یشواهد حسابرس سبک جایگزین را برای

 (14-تا ت 12-: بندهای تک)ر 3ند.ک، اظهارنظر خود را در گزارش حسابرس تعدیل 705نقاشد، حسابرس باید طقا استاندارد 
شود، از لحاظ صورتهای مالی بااهمیوت باشود، حسوابرس نترل میکه توسط سایر اشخاص نگهداری و کتجاری  االی واحدک و اگر موجودی مواد . 8

 ند:ک سبکافی و مناسب را درباره وجود و وضعیت این موجودیها کیا هر دو مورد زیر، شواهد حسابرسی  کطریا اجرای ی باید از
 (15-: بند تکدرخواست تأییدیه از سایر اشخاص درباره مقادیر و وضعیت موجودیهای مزبور. )ر و الف
 (16-: بند تک)ر وارسی یا اجرای سایر روشهای حسابرسی مناسب در شرایط موجود. و ب

 دعاوی حقوقی و ادعاها
ه کوتجواری  بوا واحود منظوور تشوخید دعواوی حقووقی و ادعاهوای مورتقط هجمله روشوهای زیور را بو حسابرس باید روشهای حسابرسی الزم، از . 9

 (19-تا ت 17-ت ی: بندهاک)رند: کاست موجب ایجاد خطرهای تحریف بااهمیت شوند، طراحی و اجرا  نکمم
 تجاری. یل حقوقی واحدکسازمانی، شامل وصورت لزوم، سایر اشخاص درون اجرایی و، در پرس و جو از مدیران و الف

                                                                                                                                                                            
 

 “(1393نظر شده  ید)تجد شده یابیارز یحسابرس با خطرها یبرخوردها” ، 330 یدارد حسابرساستان .1

 “(1395شده  شواهد حسابرسی )تجدیدنظر”، 500 یاستاندارد حسابرس .2
 “اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل”، 705استاندارد حسابرسی  .3



 501استاندارد حسابرسی 

 خصوص برخی از اقالم مالحظات خاص درـ  شواهد حسابرسی

 (1395نظر شده  )تجدید
 

3 

 سازمانی آن، وحقوقی برون یلکتجاری و و اتقات بین واحدکان راهقری و مکبررسی صورتجلسات ار و ب
 (20-: بند تکهای حقوقی. )ربررسی حساب هزینه و پ

ه روشوهای حسابرسوی کونود، یوا هنگوامی کشوده ارزیوابی  اگر حسابرس، خطر تحریف بااهمیتی را درخصوص دعاوی حقوقی و ادعاهای مشخد . 10
لزاموی وه بر روشهای ابااهمیت دیگری وجود داشته باشد، حسابرس باید عال ی یا ادعاهایحقوق یدعاواست  نکه ممکاز این باشد  یکده حااجراش

ه توسوط کوای یوا تائیدیوهطر ند. حسابرس بایود ازکاتقه کسازمانی واحد تجاری محقوقی برون یلکطقا سایر استانداردهای حسابرسی، مستقیماً  با و
رس اً بورای حسوابها را مسوتقیمه پاسوخکوسوازمانی درخواسوت نمایود یل حقوقی برونکگردد، از ون اجرایی تهیه و توسط حسابرس ارسال میمدیرا
 حسابرس بایود رده باشد،کنع اتقه مستقیم با حسابرس مکسازمانی را از میل حقوقی برونکای ذیربط، وند. اگر قانون، مقررات یا مجامع حرفهکارسال 
 (25-تا ت 21-ت ی: بندهاکند. )رکخصوص اجرا  این های حسابرسی جایگزین را درروش

 :ندک یلتعد نظر خود را در گزارش، اظهار705طقا استاندارد  موارد زیر حسابرس باید در . 11
یول حقووقی از ارائوه کو نند، یواکتجاری جلوگیری  سازمانی واحدیل حقوقی برونکره حسابرس با وکاتقه و مذاکمدیران اجرایی از م و الف

 پاسخ مناسب به نامه درخواست تأییدیه خودداری ورزد، یا ممنوعیتی برای پاسخ وجود داشته باشد، و
 افی و مناسب نقاشد.کسب شواهد حسابرسی کبه  ی جایگزین نیز قادرحسابرس یروشها یبا اجراحسابرس  و ب

 تبیکتأییدیه 
ه همه دعواوی کبر این نند مقنیکای را ارائه ند تأییدیهکتجاری درخواست  ان راهقری واحدکصورت لزوم، ار حسابرس باید از مدیران اجرایی و، در . 12

فشوا شوده و ا برای حسوابرس مالی، آثار آنها باید مورد توجه قرار گیرد، ه هنگام تهیه صورتهایکای شده ن شناختهکحقوقی و ادعاهای واقعی یا مم
 نداردهای حسابداری مربوط انجام شده است.حسابداری و افشای آن طقا استا

 اطالعات قسمتها
افی و مناسب را در رابطه با ارائوه و افشوای اطالعوات قسومتها طقوا اسوتانداردهای حسوابداری کطریا موارد زیر، شواهد حسابرسی  حسابرس باید از . 13

 (26-: بند تک)ر ند:کسب کمربوط، 
 (27-: بند تکده توسط مدیران اجرایی برای تعیین اطالعات قسمتها، و: )رهای مورد استفاسب شناخت از شیوهک و الف
 شود یا خیر، وهایی به افشا طقا استانداردهای حسابداری مربوط منجر ه آیا احتمال دارد چنین شیوهکارزیابی این . 1
 ها، واربرد این شیوهکدر صورت لزوم، آزمون  . 2
 شهای حسابرسی متناسب با شرایط موجود. اجرای روشهای تحلیلی یا سایر رو و ب

*** 
 اربردیکتوضیحات 

 االک و موجودی مواد

 الف(-4: بند ک)راال ک و نظارت بر شمارش موجودی مواد
نند تا مقنایی برای تهیه صورتهای کقار( برقرار میکاال )حداقل سالی یک و مدیران اجرایی عموماً روشهایی را برای شمارش موجودی مواد .1-ت

 .تجاری بدست آورند اال واحدکای سیستم ثقت دائمی موجودی مواد و کات الی و اطمینان از قابلیتم
 اال مستلزم انجام موارد زیر است:ک و نظارت بر شمارش موجودی مواد .2-ت

 ای،منظور حصول اطمینان از وجود و ارزیابی وضعیت آن، و انجام شمارشهای نمونه اال بهک و وارسی موجودی مواد 

 اال، وک و نترل نتایج شمارش موجودی موادکتجاری و اجرای روشهای ثقت و  مشاهده رعایت دستورالعملهای واحد 

 ای روشهای شمارش.کسب شواهد حسابرسی درباره قابلیت اتک 

عنووان  تووان بوهاین روشوها موی شده توسط حسابرس، از شده، و روشهای خاص اجراریزیرد برنامهکتوجه به نتایج ارزیابی خطر، روی با
 رد.کنترلها یا آزمونهای محتوا استفاده کآزمون 

ایون  8توا  4روشهای مندرج در بندهای  اال )یا در طراحی و اجرایکبر شمارش موجودی مواد و  ریزی نظارتبا برنامه موضوعات مرتقط .3-ت
 استاندارد( برای نمونه، شامل موارد زیر است:

 اال.کموجودی مواد و با  خطرهای تحریف بااهمیت مرتقط 

 االک و مواد یموجود با مرتقط یداخل هاینترلک تیماه. 
 اال.ک و مواد یموجود شمارش یبرا مناسب یدستورالعملها ارزیابی حسابرس از وجود 
 االک و مواد یموجود شمارش یزمانقند. 

 ند یا خیر.کیاال استفاده مک و ی موادموجود ئمیثقت دا یستمستجاری از  ه آیا واحدکاین 
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 انهوای متفواوت نگهوداری آن، کاال و خطرهای تحریوف بااهمیوت در مک و اال، شامل اهمیت موجودی موادک و مواد یموجود نگهداری محل
پووردازد و لووذا ت حسابرسووان بخوش میکبوه مشووار 6001ان مناسووب بوورای نظوارت. اسووتاندارد کوگیری درخصوووص تعیووین ممنظووور تصومیم بوه
 تواند مربوط تلقی شود.انی دور باشد، میکاال در مک و به نظارت بر شمارش موجودی مواد تی مربوطکمشار ه چنینک صورتی در

 پردازد.افی و مناسب میکسب شواهد حسابرسی کبه حسابرس در  کمکارشناس برای کبه استفاده از  6202استاندارد  .ارشناسکاز  استفاده ضرورت 

 (1-الف-4: بند ک)رتجاری  واحدارزیابی دستورالعملها و روشهای 
اال شامل این موضووع ک و نترل شمارش موجودی موادکتجاری برای ثقت و  با ارزیابی دستورالعملها و روشهای واحد موضوعات مرتقط .4-ت

 ه آیا در آنها برای مثال، به موارد زیر پرداخته شده است یا خیر: کشود می
 مارششو نشده در ستفادهنترل سوابا اک، االک و مواد یموجود شمارش استفاده در سوابا مورد یآورجمع نظیر ی مناسب،نترلک انجام فعالیتهای 

 شمارشهای بعدی.و  اول شمارش یو روشها

 ؛ ثالو  اشوخاص به متعلا یهایو موجود وبیا معی ناباب د،کرا ،گردش مک یهای، موجودساخت انیدر جر ارک لیمکت صحیح درصد دیتشخ
 .تجاری دیگران نزد واحد یامان یاالک نظیر

  سنگ. مقادیر ذغال ردبراواال، نظیر روشهای مورد نیاز برای کمقادیر موجودی مواد و  براورددر صورت لزوم، روشهای مورد استفاده برای 

 از آن و پس شمارش نی، حشمارش خیاز تار شیپ نآ خروجو  ورودو  االک و مواد یموجود سازمانیالت درونو انتقا نقلم بر کنترلهای حاک. 

 (2-الف-4: بند ک)ر مشاهده نحوه اجرای روشهای شمارش
شومارش،  تواریخ از اال پیشک و انتقال موجودی مواد و بر نقل مکنترلهای حاکمشاهده نحوه اجرای روشهای شمارش، برای مثال، روشهای مربوط به  .5-ت

وشوهای رتجواری و  سب شواهد حسابرسی درخصوص طراحی و اجرای مناسب دستورالعملهای واحودکه حسابرس در حین شمارش و پس از آن، ب
دی انتقوال موجوو وبه انقطاع زموانی نظیور جزئیوات نقول  هایی از اطالعات مربوطن است نسخهکند. عالوه بر این، حسابرس ممکمی کمکشمارش، 
  ند.ک کمکدی با حسابداری چنین نقل و انتقاالتی در مراحل بع روشهای حسابرسی مرتقطاجرای  ند تا به وی درکسب کاال را ک و مواد

 (3ـ الفـ  4: بند ک)ر االک و وارسی موجودی مواد
اال )و نوه لزومواً کو و نود از وجوود موجوودی مووادکمی کموکاال هنگام نظارت بر شمارش آنها، به حسابرس ک و وارسی موجودی مواد .6-ت

 د اطمینان یابد.کو تشخید شرایط خاص آنها نظیر موجودیهای ناباب، معیوب یا رایت آنها(، کمال

 (4ـ  الفـ 4: بند ک)ر ایانجام شمارشهای نمونه
از  یتعداد یابیو رد هایموجود تجاری به واحد شمارش سوابا نیاز ب یانتخاب اقالم یابیردای، برای مثال، از طریا انجام شمارشهای نمونه .7-ت

 .ندکا ارائه میامل بودن و صحت این سوابکتجاری، شواهد حسابرسی را در مورد  واحد شمارش سوابا به االک و ی موادموجود قالما
 توسوط االکو و شوده شومارش موجوودی موواد میولکاز سووابا ت ایسوب نسوخهکای حسوابرس، بر ثقت نتایج شمارشوهای نمونوه عالوه .8-ت

االی کو و نهوایی موجوودی موواد سوواباند توا اطمینوان یابود کمی کمکتجاری، به حسابرس در اجرای روشهای حسابرسی بعدی  واحد
 ند. کس میکدرستی نتایج شمارش موجودی واقعی را منع تجاری به واحد

 (5: بندک)ر اال در تاریخی غیر از تاریخ صورتهای مالیک و شمارش موجودی مواد
شوود.  انجوام یموال یصوورتها یختوار از است بنا به مالحظات عملی، در تاریخی )تاریخهایی( غیور نکاال ممک و موجودی مواد شمارش .9-ت

ادواری یا سیسوتم ثقوت دائموی  روش از االک و ی موادموجود یرمقادتجاری برای تعیین  ه واحدکاست صرفنظر از این نکاری ممکچنین 
ه کند کم بر تغییرات در موجودیها تعیین میکنترلهای حاکر دو حالت، اثربخشی طراحی، اعمال و حفظ ند، انجام شود. در هکاستفاده می

ی برای اهداف حسابرسی، مناسب است یا خیر. در مال یصورتها یخاز تار یرغاال در تاریخی )تاریخهایی( ک و آیا شمارش موجودی مواد
 . 3شده است دوره مورد حسابرسی، الزامات و رهنمودهایی ارائهخصوص اجرای آزمونهای محتوا طی  ، در330استاندارد 

ن است شمارش یا آزمونهوای دیگوری را کشود، مدیران اجرایی مماستفاده می االکی مواد و ثقت دائمی موجود یستمسه از کدر مواردی  .10-ت
رخوی ننود. در بکا تجاری اجور االی واحدکواد و ای مقادیر موجودی مندرج در سوابا ثقت دائمی موجودی مکبرای اطمینان از قابلیت ات

سوترس مشوخد ن است مغایرتهایی را بین سوابا ثقت دائمی موجوودی و مقوادیر موجوودی در دکموارد، مدیران اجرایی یا حسابرس مم
 م بر تغییرات موجودیها باشد.کنترلهای حاکرد کارکن است بیانگر اثربخش نقودن کنند. این مغایرتها ممک
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اال بوین تواریخ )تاریخهوای( شومارش که آیا تغییر در مقالغ موجودی مواد و کسب شواهد حسابرسی در مورد اینکگام طراحی روشهای حسابرسی جهت هن .11-ت
 شود:می زیرشده است یا خیر، مالحظات مربوط شامل موارد مندرج در ای مناسب ثقت گونه موجودیها و سوابا نهایی آن به

 ای مناسب انجام شده است یا خیر.گونه اال بهک و حی در سیستم ثقت دائمی موجودی مواده آیا ثقتهای اصالکاین 

 تجاری. االی واحدک و ای سوابا ثقت دائمی موجودی موادکقابلیت ات 

  اال.ک و مواد دائمی موجودیثقت شمارش و سوابا  حینشده در سبکدالیل وجود مغایرت عمده بین اطالعات 

 (7: بند ک)راال ک و ر شمارش موجودی موادغیرعملی بودن نظارت ب
دلیل عواملی چون ماهیت و محل استقرار موجودیها عملی نقاشود، بورای  ن است بهکاال ممک و در برخی موارد، نظارت بر شمارش موجودی مواد .12-ت

نود. بوا ایون حوال، دشوواریهای کیود است حضور در آن، امنیت حسابرس را تهد نکه ممکشود ه موجودی در محلی نگهداری میکمثال، زمانی 
ه در کوعوالوه، هموانطور  ردن نظوارت، توسوط حسوابرس باشود. بوهکوتواند دلیل موجهی برای غیرعملی محسوب سب شواهد، نمیکمعمول در 
ه حسوابرس کیست خود مقنای معتقری برای این ن خودی نیز به بودن برو هزینه بودن برتصریح شده است، موضوع دشواری، زمان 2001استاندارد 

 ننده نیست.کافی متقاعد که به اندازه کند کتفا کند یا به آن شواهد حسابرسی اکه جایگزینی ندارد، حذف کآن روشهای حسابرسی را 
اال عملی نیست، سایر روشهای حسابرسی نظیر وارسی مسوتندات فوروش اقوالم ک و ه نظارت بر شمارش موجودی موادکبرخی موارد  در .13-ت

موورد  ردافی و مناسوقی کواسوت شوواهد حسابرسوی  نک، مماندشدهاز تاریخ شمارش خریداری یا تحصیل  ه پیشکز موجودیها خاصی ا
 ند.کوجود و وضعیت موجودیها فراهم 

مورد وجود و وضعیت موجودیها با اجورای سوایر  افی و مناسب درکسب شواهد حسابرسی کن است کوجود، در برخی موارد، مم این با .14-ت
دلیول محودودیت در دامنوه حسابرسوی،  ، حسابرس ملوزم اسوت بوه705در چنین مواردی، طقا استاندارد . روشهای حسابرسی میسر نقاشد

 2.ندک یلتعدحسابرس  نظر خود را در گزارشاظهار
 تجاری نزد سایر اشخاص االی واحدک و موجودی مواد

 الف(-8: بند ک)رسب تأییدیه ک
 شده است. سازمانی ارائهسب تأییدیه برونکزامات و رهنمودهایی درخصوص اجرای روشهای ال 5053در استاندارد  .15-ت

 ب(-8: بند ک)رسایر روشهای حسابرسی 
سوایر اشوخاص را افوزایش  طرفویاری و بیکه تردید در مورد درستک دوشمی سبکه اطالعاتی کبسته به شرایط، برای مثال، زمانی .16-ت

سوایر  زاسوب تأییدیوه کبور،  جای، یا عالوه ه آیا اجرای سایر روشهای حسابرسی بهکند کررسی بن است کحسابرس ممدهد، می
 هایی از سایر روشهای حسابرسی به شرح زیر است:مناسب است یا خیر. نمونه اشخاص

 بر شمارش آنها توسط ظارتن یبرا یزیرا برنامهی سایر اشخاصنزد  یامان االیکمواد و  یموجود بر شمارش نظارتان، کصورت ام در 
 گر.ید حسابرس

 یافکو و حفاظت حیصح نان از شمارشیاطم حصول منظور به هاآن یداخل هاینترلک تیفاک درباره سایر اشخاص افت گزارش از حسابرسانیدر 
 .یامان االیکاد و از مو

 انقار دیرس ر برگهاینظی؛ سایر اشخاصنزد  یامان یاالکمواد و  به مربوط مستندات یوارس.  

 است شده هشتگذا قهیوث به هانزد آنتجاری  االی واحدک و مواد یموجود هک یاشخاص سایر از هیدییتأ درخواست. 

 دعاوی حقوقی و ادعاها

 (9: بندک)رامل بودن دعاوی حقوقی و ادعاها ک
 اسوت نکورو، مم یونباشد و از ا داشته آن یمال یبرصورتها یتیآثار بااهم است نکمم تجاری واحد با مرتقط یو ادعاها یحقوق یدعاو .17-ت

 باشد. یمال یدر صورتها رهیذخ نظر گرفتن درا یافشا و  مستلزم
شوده از طریوا روشوهای سبک، سایر روشهای مورتقط، بورای مثوال، شوامل اسوتفاده از اطالعوات 9شده در بند عالوه بر روشهای مشخد .18-ت

نود از کمی کموکه به حسابرس کباشد تجاری و محیط آن می سب شناخت از واحدکاز فرایند  یابی خطر انجام شده به عنوان بخشیارز
 ند.کدعاوی حقوقی و ادعاهای مربوط به واحد تجاری آگاهی پیدا 

جاد خطر تحریف بااهمیت شود نیز ن است موجب ایکه ممکمنظور تشخید دعاوی حقوقی و ادعاهایی  شده به سبکشواهد حسابرسی  .19-ت
گیری دعواوی حقووقی یوا ادعاهوا فوراهم آورد. در مورد سایر مقاصود، نظیور ارزیوابی یوا انودازه ن است شواهد حسابرسی مناسقی درکمم
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ی هوابراوردتوجه حسابرس در خصوص دعاوی حقوقی و ادعاهای مسوتلزم  ات موردکمورد ن الزامات و رهنمودهایی در 5401استاندارد 
 شده است. مالی، ارائه حسابداری یا موارد افشای مرتقط در صورتهای

 پ(-9: بند ک)رهای حقوقی بررسی حساب هزینه
اولیوه مورتقط، نظیور صورتحسوابهای  کبوه مودار های حقووقی، رسویدگیاست در بررسی حساب هزینه نکبسته به شرایط، حسابرس مم .20-ت

 حقوقی را مناسب بداند. هایهزینه

 (11و  10: بندهای ک)ر سازمانی واحد تجارییل حقوقی برونکره با وکه یا مذااتبکم
از  ان اجرایویریمود یآگواه را دربواره و مناسوب یافکو یند تا شوواهد حسابرسوکیم کمکسازمانی به حسابرس یل حقوقی برونکاتقه مستقیم با وکم .21-ت

 آورد. ، بدستمربوط به آن یهانهیهز آنها، شامل یاز آثار مال ان اجراییریمد براورد بودن معقول و تیبالقوه بااهم یو ادعاها یحقوق یوجود دعاو
سوب تأییدیوه باشود. بورای ایون کطریوا  سوازمانی ازیل حقووقی برونکن است درصدد دریافت اطالعات مستقیم از وکدر برخی موارد، حسابرس مم .22-ت

آگواه  ه وی از آنکو شود تا هرگونه دعووای حقووقی و ادعواییسازمانی واحد تجاری خواسته میل حقوقی برونیکمنظور، در درخواست تأییدیه از و
 برس برساند.اطالع حسا به به آن، مربوط هایآثار مالی آنها شامل هزینه براورداست را همراه با ارزیابی وی از نتیجه دعاوی حقوقی و ادعاها و 

ای ذیربط، وی را از پاسخ به درخواسوت سازمانی بعید به نظر برسد، برای مثال، چنانچه مجامع حرفهیل حقوقی برونکب از وچنانچه دریافت پاسخ مناس .23-ت
 واهد بود:خامل موارد زیر ند. برای این منظور، تأییدیه خاص شکاتقه مستقیم، از تأییدیه خاص استفاده کتواند در مند، حسابرس میکتأییدیه منع 

 .و ادعاها یدعاو فهرست و الف
 آنهوا، شوامل یآثوار موال بوراوردو  صوورت وجوود، شده، در ی مشخدو ادعاها حقوقی یدعاو جهینت از ران اجرایییمد یابیارز و ب

 های مربوط به آن.هزینه
 صوورت در یلویمکت اطالعوات ارائه و ران اجرایییمد یهایابیارز بودن معقول تأیید یبرا سازمانیبرون یحقوق لکیو از درخواست و پ

 .فهرست آن در یینارسا ای نقد دیتشخ
 یدعواو یاحتموال جینتوا دربواره تجواری سوازمانی واحودبرون یل حقووقکیبا و رهکر از مذایناگز است نکمم حسابرسدر برخی شرایط،  .24-ت

 آید:میمثال، در موارد زیر پیش  چنین شرایطی، برایو ادعاها باشد.  یحقوق
  ه موضوع متضمن خطر تحریف بااهمیت است.کحسابرس بر این باور باشد 

 نظر پیچیده باشد. موضوع مورد 

 سازمانی واحد تجاری اختالف نظر وجود داشته باشد.یل حقوقی برونکبین مدیران اجرایی و و 

  ،ًشود.می انجام آنان ندهیحضور نما و با تتجاری اس واحد ان اجراییریمد از اجازه سبکمستلزم رات کمذا نگونهیامعموال 

و مناسوب بوه عنووان  افیکوی شواهد حسابرسو سبک یندفرا یلمکت یختار از ققل خود را به تاریخی گزارش یختار یدنقا ، حسابرس7002طقا استاندارد  .25-ت
د آخرین وضعیت دعاوی حقووقی و ادعاهوا توا تواریخ مور ند. شواهد حسابرسی درکگذاری ی تاریخمال یاظهارنظر حسابرس نسقت به صورتها یمقنا

ه مسئول پورداختن بوه موضووعات مورتقط اسوت، کسازمانی یل حقوقی درونکن است با پرس و جو از مدیران اجرایی شامل وکگزارش حسابرس مم
 ند.کسب کتجاری  ازمانی واحدسحقوقی برون یلکروز را از و ه اطالعات بهکاست ضروری بداند  نکمم حسابرسبرخی موارد،  سب شود. درک

 (13: بند ک)راطالعات قسمتها 
است ملزم یا مجاز به افشوای اطالعوات قسومتها در صوورتهای موالی باشود. مسوئولیت  نکتجاری مم طقا استانداردهای حسابداری مربوط، واحد .26-ت

حود اسوت. بنوابراین، وا مجموعوه کیوعنووان  بوه یموال یهابه ارائه و افشای اطالعات قسمتها در رابطه با صوورت حسابرس در این رابطه، معطوف
 طور جداگانه نیست. به اطالعات قسمتها به حسابرس ملزم به اجرای روشهای حسابرسی برای اظهارنظر نسقت

 الف(-13: بندک)راستفاده مدیران اجرایی  های موردسب شناخت از شیوهک
اسوتفاده مودیران اجرایوی در تعیوین  های مووردسوب شوناخت از شویوهکاست هنگوام  نکه ممکهایی از موضوعاتی بسته به شرایط، نمونه .27-ت

ابداری انداردهای حسوبه افشای اطالعوات طقوا اسوت احتمال زیاد منجر هایی بهه آیا چنین شیوهکاطالعات قسمتها، مربوط تلقی شود و این
 شرح زیر است: شود یا خیر، بهمربوط می

 های بین قسمتها و حذف مقالغ بین قسمتها.هفروش، نقل و انتقاالت و هزین 

 ها و سایر نتایج مورد انتظار، برای مثال سود عملیاتی به عنوان درصدی از فروش.مقایسه بودجه 

 ها به قسمتها.تخصید داراییها و هزینه 

 ها تغییر یافته است.ه رویهکفایت افشا در مواردی کهای مالی ققل، و نواختی با دورهکی 
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