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 لیاتک

 اربردکدامنه 
 5002و اسـتاندارد  3301الزامات اسـتاندارد  طبق یسب شواهد حسابرسک یبرا یسازمان های بروندیهیین استاندارد، نحوه استفاده حسابرس از تأیدر ا . 1

سـب شـواهد ک، 5013نـد. در اسـتاندارد کیو ادعاها ارائـه نم یحقوق یبه دعاووجو راجعدرخصوص پرس ین استاندارد، رهنمودیشود. ایمطرح م
 وجوها مطرح شده است.ن پرسیافی و مناسب از طریق اک یحسابرس

  یسازمان های بروندیهییجایگاه تأ
 یسـب آن شـواهد نیـز بسـتگکط خـاص یشـرا ت آن اسـت و بـهیمتأثر از منبع و ماه یه قابلیت اعتماد شواهد حسابرسکند کیان میب 500استاندارد  . 2

 :5است یزیر در مورد شواهد حسابرس یلکشامل قواعد  500ن استاندارد یهمچن .4دارد
 ل اعتمادتر است.سب شده از منابع مستقل برون سازمانی، قابک یشواهد حسابرس 

 ه بطـور کـاسـت  نتـرل( قابـل اعتمـادتر از شـواهد حسابرسـیک کند )مانند مشاهده اعمال یکسب میکه حسابرس مستقیماً ک یشواهد حسابرس
 نترل(.ک کوجو درباره اعمال یشود )مانند پرسسب میکم یا با استنتاج یرمستقیغ

 طرق دیگر(، قابل اعتمادتر است.یا  یکیترونکاغذی، الکمستند )اعم از  یشواهد حسابرس 

فـت ایطبـان تأییدیـه درماً از مخایه حسـابرس مسـتقک یسازمان های بروندیهییحاصل از تا یار، شواهد حسابرسکط یشرا به توجه ن، بایبنابرا
سـابرس در حبـه  کمـکن اسـتاندارد یـشـود. هـدا ایجـاد میا یتجار ه در درون واحدکباشد  یتواند قابل اعتمادتر از شواهدیند مکیم

 قابل اعتماد و مربوط است. یسب شواهد حسابرسک یبرا یسازمانهای بروندیهیی، ارسال و ارزیابی تأیطراح
 مثال: یید قرار گرفته است، براکدر سایر استانداردها مورد تا یعنوان شواهد حسابرسبه یبرون سازمان یهاهیدییت تأیاهم . 3

  یو طراحـ یمال یت در سطح صورتهایف بااهمیتحر یبا خطرها یلک یو اعمال برخوردها یطراح یرس برات حسابی، مسئول330در استاندارد 
ت در یـف بااهمیارزیابی شده تحر یبرخورد با خطرها یزان آنها برایاجرا و م یت، زمانبندیه ماهکای گونهالزم به یحسابرس یروشها یو اجرا

ف یـارزیـابی شـده تحر ینـد صـرفنظر از خطرهـاکیحسابرس را ملـزم م 330عالوه، استاندارد . به6سطح ادعاها مناسب باشد، مطرح شده است
ن ملـزم یند. حسابرس همچنـکو اجرا  یگروههای معامالت، مانده حسابها و موارد افشا، طراح بااهمیتموارد  یت، آزمونهای محتوا را برایبااهم

 .7عنوان آزمون محتوا ضرورت دارد یا خیربه ییه برون سازماندییسب تأکه آیا کاست این موضوع را مورد توجه قرار دهد 
  سـب ک یترننـدهکمتقاعد یه خطر آن بـاالتر ارزیـابی شـده اسـت، شـواهد حسابرسـکند تا برای مواردی کی، حسابرس را ملزم م330استاندارد

مثـال،  ینـد. بـراکسـب کاعتمـادتر  ا قابـلیـتر مربوط ا شواهدیش دهد و یرا افزا یزان شواهد حسابرسیتواند می. بدین منظور، حسابرس م8ندک
داشته باشد.  یشترید بیکد از چند منبع مستقل تأیسب شواهد مؤکا یم از اشخاص ثالث یسب شواهد به صورت مستقکاست بر  نکحسابرس مم

برخـورد بـا  یه بـراکـقابل اعتمادتری  یسب شواهد حسابرسکتواند به حسابرس در یم یهای برون سازماندیهیی، تأ330همچنین طبق استاندارد 
 .9ندک کمکاست،  یا اشتباه ضروریاز تقلب  یت ناشیف بااهمیعمده تحر یخطرها

  یبرخـورد بـا خطرهـا ید بیشـتری بـرایـه اطالعـات مؤکند که را طوری طراحی یدییتأ ین است درخواستهاکحسابرس مم 240طبق استاندارد 
 .10سب نمایدکلب در سطح ادعاها را از تق یت ناشیف بااهمیارزیابی شده تحر
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  ن اسـت میـزان اطمینـان کـمم یسازمان برون یهاهیدییمانند تأ یمنبع مستقل از واحد تجار کیسب شده از کد یاطالعات مؤ 500طبق استاندارد
 1حسابرس را نسبت به شواهد حاصل از سوابق حسابداری یا اظهارات مدیران اجرایی، افزایش دهد.

 خ اجرایتار
 االجراست.شود، الزمیو پس از آن شروع م 1393آنها از اول فروردین  یه دوره مالک یصورتهای مال یحسابرس ین استاندارد برایا . 4

 هدف
 مربوط و قابل اعتماد است. یسب شواهد حسابرسک، یهای برون سازمانارگیری تأییدیهکهدا حسابرس از ب .  5

 فیتعار
 ار رفته است:کاصطالحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها ب، های حسابرسیدر استاندارد . 6

ل کها(، بـه شـتوب و مستقیم از اشخاص ثالث )مخاطبان تأییدیـهکه حسابرس به طور مک یشواهد حسابرس ـ یه برون سازمانیدییتأ ـ  الف
 ند.کسب میکا طرق دیگر ی یکیترونک، الیاغذک
امل به درخواست تأییدیه مثبت، یا برگشت درخواست کتأییدیه از ارائه پاسخ یا پاسخ  خودداری مخاطبـ  درخواست بدون پاسخ ـ  ب

 تأییدیه تحویل داده نشده.
شود به طور مستقیم موافقت یا مخالفت خود خواسته می ه به موجب آن از مخاطب تأییدیهک یدرخواست ـه مثبت یدییدرخواست تأ ـ  پ

 ند.که اطالعات درخواست شده را برای حسابرس ارسال کیدیه اعالم یا اینرا با اطالعات مندرج در درخواست تأی
شود تنها در صورتی پاسخ مستقیم خود را به ه به موجب آن از مخاطب تأییدیه خواسته میکدرخواستی  ـ درخواست تأییدیه منفی ـ ت

 ه با اطالعات مندرج در درخواست، موافق نباشد.کند کحسابرس ارائه 
ا اطالعات موجود در سوابق واحد تجاری ید ییتأ ین اطالعات درخواست شده برایدهنده وجود اختالا به نشانک یپاسخـ  رتیمغا ـ ث

 با اطالعات ارائه شده توسط مخاطب تأییدیه است.

 الزامات

 یهای برون سازماندیهییسب تأک
 ند:که اعمال یدییتأ یزیر را در خصوص درخواستهانترلهای کباید  یهای برون سازماندیهییحسابرس برای استفاده از تأ . 7

 (1ـ: بند تکا درخواست شود، )رید یید تأیه باک یتعیین اطالعات ـ  الف
 (2ـ: بند تکانتخاب مخاطب مناسب، )ر ـ  ب
نشـانی حسـابرس،  ه، از جمله درج مناسب مخاطب تأییدیه و اطالعات الزم برای ارسال مستقیم پاسخها بهیدییتأ یدرخواستها یطراح ـ پ

 (6ـتا ت 3 ـ: بندهای تکرو)
 (7 ـ: بند تکآنها. )ر یریگیصورت لزوم پ ارسال درخواستها برای مخاطبان تأییدیه و در ـ ت

 ممانعت مدیران اجرایی از ارسال درخواست تأییدیه
 د:ینند، حسابرس باکاگر مدیران اجرایی از ارسال درخواست تأییدیه توسط حسابرس ممانعت  . 8

نـد، کسـب کل یرا درباره معتبر و منطقی بودن آن دال یجو و شواهد حسابرس و ل ممانعت آنان پرسیاز مدیران اجرایی در مورد دال ـ  الف
 (8ـ: بند تک)ر
جـرا و ا یت، زمانبنـدیـت )از جمله خطر تقلـب( و بـر ماهیف بااهمیممانعت مدیران اجرایی را بر ارزیابی خود از خطر تحر یامدهایپ ـ  ب

 (9ـت : بندکند، و )رک یابی، ارزیحسابرس یر روشهایزان سایم
 (10ـ: بند تکند. )رکمربوط و قابل اعتماد طراحی و اجرا  یسب شواهد حسابرسک ین را برایگزیجا یحسابرس یروشها ـ پ

                                                                                                                                                                            
 

 9و ت ـ  8ت ـ  ، بندهای500استاندارد حسابرسی  .1
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 یا نتوانـد شـواهد حسابرسـیـه متقاعـد نشـود یـدییتأممانعت از ارسال درخواست  یچنانچه حسابرس نسبت به منطقی بودن دالیل مدیران اجرایی برا . 9

. حسـابرس 1ان راهبری واحد تجاری اطالع دهدکد موضوع را به اریدست آورد، با ن بهیگزیجا یحسابرس یق روشهایمربوط و قابل اعتماد را از طر

 .2ندکمشخص  705و اظهارنظر حسابرس، طبق استاندارد  یرا بر حسابرس د آثار این محدودیتین بایهمچن

 یسازمان های برونسب تأییدیهکج ینتا

 های دریافتیت اعتماد تأییدیهیقابل
 ید شـواهد حسابرسـیـشـود بایهای دریـافتی مت اعتمـاد تأییدیـهیدرباره قابل ییدهایبه ایجاد ترد ه منجرکند ک ییرا شناسا یچنانچه حسابرس عوامل .10

 (16ـتا ت 11ـت ی: بندهاکند. )رکسب کدها را ین تردیردن اکبرطرا  یالزم برا
ت )از جملـه خطـر یـف بااهمیـتحر یرا بر ارزیابی خطرهـا د آثار آنیست، بایاعتماد ن های دریافتی، قابله تأییدیهکجه برسد ین نتیاگر حسابرس به ا .11

 (17ـ: بند تکند. )رکابی یمربوط، ارز یحسابرس یر روشهایزان سایاجرا و م یت، زمانبندیتقلب( و ماه

 رخواستهای بدون پاسخد
اعتمـاد اجـرا  مربـوط و قابـل یسـب شـواهد حسابرسـک ین را برایگزیجا یحسابرس ید روشهایدر خصوص درخواستهای بدون پاسخ، حسابرس با . 12

 (19ـو ت 18ـت ی: بندهاکند. )رک

 افی و مناسبک یسب شواهد حسابرسک یه مثبت برایدییضرورت دریافت تا
 یاسـت، در ایـن صـورت روشـها یافی و مناسب، ضرورک یسب شواهد حسابرسک یه مثبت برایدییه دریافت تأکجه برسد ین نتیاگر حسابرس به ا . 13

ر ایـن د آثـایـاورد بایـدسـت ن را بـه یاهیدیین تأیرد. اگر حسابرس چنکاز حسابرس را فراهم نخواهد یمورد ن ین، شواهد حسابرسیگزیجا یحسابرس
 (20ـ:بند تکند. )رکتعیین  705هارنظر حسابرس، طبق استاندارد و اظ یرا بر حسابرس محدودیت

 رتهایمغا
 (22ـو ت 21ـ: بندهای تکند. )رک یر، بررسیا خیف هستند یدهنده تحر ا آنها نشانیه آکنین اییتع یرتها را براید مغایحسابرس با . 14

 یمنف یهاهیدییتأ
د از یـن، حسـابرس نبایآورد. بنـابرایمتـری فـراهم مـکننـدگی کبـا میـزان متقاعد یشـواهد حسابرسـ مثبـت، یهاهیـدیینسبت به تأ یمنف یهاهیدییتأ . 15

نـد کتفاده طح ادعاها اسست در یف بااهمیشده تحر برخورد با خطر ارزیابی یبرا یحسابرس یعنوان تنها آزمون محتوا به یه منفیدییتأ یدرخواستها
 (23ـ: بند تکرر وجود داشته باشد: )یه همه موارد زکنیمگر ا
به  مربوط ینترلهاک یبخش و مناسب درخصوص اثر یافک یرده و شواهد حسابرسکن ارزیابی ییت را پایف بااهمیحسابرس خطر تحر ـ  الف

 رده باشد،کسب کادعاها را 

 و همگن باشد، کوچکامالت حساب، یا مع مانده یادیشود شامل تعداد زه برای آنها درخواست تأییدیه منفی ارسال میکجامعه اقالمی  ـ  ب

 م باشد، وکار یرتها بسیانتظار رود تعداد مغا ـ پ
 نداشته باشد. یشود، آگاهمی یه منفیدییتأ یتوجهی مخاطبان به درخواستهابه بی ه منجرک ییتهایا وضعیط یحسابرس از شرا ـ ت

 شده سبکشواهد  یابیارز
ر، یـا یـا خیـنـد کیمربوط و قابل اعتمـاد فـراهم م ی، شواهد حسابرسیسازمانهای بروناز تأییدیه ا اطالعات حاصلیه آکند ک یابید ارزیحسابرس با . 16

 (25ـو ت 24ـ: بندهای تکه آیا شواهد حسابرسی بیشتری الزم است یا خیر. )رکاین

*** 

                                                                                                                                                                            
 

 16، بند “ان راهبریکرسانی به اراطالع”، 260استاندارد حسابرسی  .1

 “اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل”، 705استاندارد حسابرسی  2
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 اربردیکتوضیحات 

 یسازمان های برونسب تأییدیهک

 الف( ـ7: بندک)ر ا درخواست شودید یید تأیه باک ین اطالعاتییتع

توان ین میها همچنشود. از تأییدیهیسب مکات آنها یا درخواست اطالعات درخصوص مانده حسابها و جزئید ییتأ یاغلب برا یسازمان های برونتأییدیه .1ـت
 رد.ک، استفاده ینبج یتوافقهاد ط خاص ماننید نبود شراییتأ یا برایر اشخاص ین واحد تجاری و سایا معامالت بیط توافقها، قراردادها ید شراییتأ یبرا

 ب( ـ7: بند ک)ر انتخاب مخاطب مناسب

 شخص مناسب و مطلع از اطالعات مورد نظر ارسال شود. یه براکآورد یتر و قابل اعتمادتری فراهم ممربوط یشواهد حسابرس یه زمانیدییتأ .2ـت

 پ( ـ7: بند ک)ره یدییتأ یدرخواستها یطراح

حاصل از پاسخها  یت شواهد حسابرسیت اعتماد و ماهیو قابل درخواستهازان پاسخ به یماً میتواند مستقیه میدییدرخواست تأ یحوه طراحن .3ـت
 ر قرار دهد.یتأث را تحت

 از: توجه قرار گیرد عبارتند مورد هیدییتأ یدرخواستها ید هنگام طراحیه باک یعوامل .4ـت
 مورد نظر. یادعاها 

 تقلب. یشده، شامل خطرها ییت شناسایف بااهمیرتح یخطرها 

 ه.یدییل ارائه درخواست تأکش 

  ارهای مشابه.کا یار حسابرسی کتجربه قبلی در مورد آن 

 گر(.یا طرق دی یکیترونکاغذی، الکل کش مثال، به یروش برقراری ارتباط )برا 

 ه همـراه کـ یاهیـدییتهای تأبه درخواس است تنها نکحسابرس. مخاطبان ممپاسخ به  یمجوز مدیران اجرایی به مخاطبان تأییدیه یا ترغیب آنها برا
 با مجوز مدیران اجرایی است، پاسخ دهند.

 ل مانده(.ک از صورتحسابها یا کی مثال، مبلغ هر یشده )برا ا ارائه اطالعات درخواستید ییتأ یمخاطبان تأییدیه برا ییتوانا 

ه یـدییشود موافقت یا مخالفت خـود را بـا اطالعـات منـدرج در درخواسـت تأتأییدیه خواسته میه مثبت از مخاطب یدییدر درخواست تأ .5ـت
د ه مثبـت، شـواهیـدییه پاسـخ بـه درخواسـت تأکـرود یا با ارائه اطالعات درخواستی، به حسابرس پاسـخ دهـد. معمـوالً انتظـار مـیاعالم 
ه یـدییواسـت تأه مخاطب بدون بررسی صحت اطالعات، بـه درخکدارد ن خطر وجود یند. با این حال، اکقابل اعتمادی فراهم  یحسابرس

اطـب خواست از مخگر( و دریا اطالعات دیدیه مثبت بدون درج مبلغ )یین خطر را با ارسال درخواست تأیتواند ایپاسخ دهد. حسابرس م
ل یـدل ید( بـه)تأییدیه سف هیدیین نوع درخواست تأیگر، استفاده از ایاهش دهد. از سوی دکر اطالعات، یا ارائه سایدرج مبلغ  یتأییدیه برا

 شود. یمترک یافت پاسخهایبه در است منجر نکبه تالش بیشتر مخاطبان تأییدیه ، مم ازین
ه، یـدییتأدرخواسـتهای از ارسـال  ا همه آنها، قبلیاز مخاطبان  یبرخ ینشان صحت ،مخاطبان تأییدیه یدرستی نشان سب اطمینان ازک یبرا .6 ـت

 .شودمی یبررس

 ت(ـ7: بند ک)ره یدییتأ یدرخواستها یریگیپ

مثـال، حسـابرس  یند. بـراکه دیگری ارسال یدییاست درخواست تأ نکافت نشود، حسابرس ممیچنانچه پاسخ درخواست تأییدیه در مدت معقولی در .7ـ ت
 ند.کا نامه پیرو ارسال یت تأییدیه دیگر سب اطمینان از صحت آن، درخواسکه و یاول یاست ضمن بررسی مجدد نشان نکمم

 ممانعت مدیران اجرایی از ارسال درخواست تأییدیه

 الف(ـ8: بند ک)رل مدیران اجرایی یبودن دال یمنطق

م ن، الزیشـود. بنـابرامحسـوب می یسب شـواهد حسابرسـکت در یممانعت مدیران اجرایی از ارسال درخواست تاییدیه توسط حسابرس، محدود .8ـ ت
ره بـا کودن مـذاا در جریـان بـیـدعوای حقوقی  کل رایج، وجود ییدل کیند. کجو  و ت، پرسیل اعمال این محدودیاست حسابرس درباره دال
ازد. حسـابرس سـل مواجه کتواند حل و فصل آن موضوع را با مشه در زمان نامناسب مییدییدرخواست تأ کیه ارسال کمخاطب موردنظر است 

ه کـ طـر وجـود داردن خیـرا ایـنـد زکسـب کالزم را  یر شده توسط مدیران اجرایی، شـواهد حسابرسـکل ذیو منطقی بودن دال باید درباره معتبر
 نند.کاشد، جلوگیری با اشتباه یدهنده تقلب  تواند نشانیه مک یحسابرس به شواهد حسابرس یمدیران اجرایی از این طریق بخواهند از دسترس
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 ب(ـ8: بند ک)رت یف بااهمیتحر یایی بر ارزیابی خطرهاپیامدهای ممانعت مدیران اجر

ت در یـف بااهمیـتحر ینظر در ارزیابی خطرهـا دیه تجدکجه برسد ین نتی)ب( به ا 8شده در بند  مطرح یابیاز ارز است نکحسابرس مم .9 ـت
مثـال، اگـر خواسـته مـدیران اجرایـی  یبرا. 1، مناسب باشد315شده طبق استاندارد  یزیر برنامه یحسابرس یل روشهایسطح ادعاها و تعد

طبـق  یابیـه مسـتلزم ارزکـدهنده وجود عامـل خطـر تقلـب باشـد  است نشان نکنباشد، مم یه، منطقیدییارسال نشدن درخواست تأ یبرا
 .2است 240استاندارد 

 پ(ـ8: بند ک)رن یگزیجا یحسابرس یروشها

درخواسـت تأییدیـه بـه افت پاسخ یعدم در مناسب برای وضعیت یروشها مشابهت اس نکممدر این حالت ن یگزیجا یحسابرس یروشها .10ـت
 (ب) 8 بنـد شـرح بـهحسابرس  یابیارز ، نتایج حاصل ازن روشهایا باشد. در طراحی و اجراین استاندارد یا 19ـت و 18ـت یبندهاشرح 
 .گیردمیتوجه قرار  مورد نیز ن استاندارد،یا

 یسازمانهای بروندیهییسب تأکج ینتا

 (10: بند ک)ر یافتیهای درقابلیت اعتماد تأییدیه

ت یـه قابلکـاست شرایطی وجـود داشـته باشـد  نکسب شود، ممک یسازمان از منابع برون یاگر شواهد حسابرس ی، حت500طبق استاندارد  .11 ـت
ن یـا تقلـب قـرار دارنـد. ای یارکثالث ، دستدر معرض مداخله شخص  یافتیدر ی. همه پاسخها3ر قرار دهدیتأث اعتماد آن شواهد را تحت

اسـت  نکـه ممکـ یافت شـود، وجـود دارد. عـواملیگر دریا طرق دی یکیترونک، الیاغذکل کش ه پاسخها بهک نینظر از اخطرها، صرا
 از: باشد عبارتند یافتیدر یاعتماد پاسخها تید نسبت به قابلیننده تردکایجاد

 ایرس دریافت شده باشد، م توسط حسابیمستق ریطور غپاسخها به 
 ه پاسخ توسط مخاطب مورد نظر ارائه نشده است.کآید گونه به نظر این 

را اثبات اصالت یاست ز ، در معرض خطریکیترونکا پست الی دورنگارمانند  یکیترونکال از طریق وسایل یافتیدر یپاسخهاقابلیت اعتماد  .12ـت
مخاطـب  اسـتفاده توسـط حسـابرس و ند موردیافر چنانچهل باشد. کاست مش نکمم پاسخها یارکشف دستکدهنده و  پاسخصالحیت و 

س . اگر حسابرابدیاهش کن خطرها ین است اکند ممکجاد یا یکیترونکصورت ال به یافتیدر یپاسخها یرا برا یط امنیبتواند مح تأییدیه
 سـبک یکـیترونکنـد الیاابد. فرییش میافزا این پاسخهاتماد ت اعیشود، قابلینترل مک یدرست من است و بهیا یندیان فریه چنکقانع شود 

 یا، امضـاهگـذاریمزراسـتفاده از  مثـال، بـا یبرا)فرستنده اطالعات باشد  هویتد ییتأ یبرا یگوناگون یهاکینکتواند شامل تیم یهدییتأ
 .تارنما(د اعتبار ییتأ یبرا ییو روشها یتالیجید

را  یین اسـت روشـهاکـند، حسابرس ممکه استفاده یدییه پاسخ به درخواست تأیو ته یهماهنگ یبرا یثاگر مخاطب تأییدیه از شخص ثال .13ـت
 ند:کر اجرا یز یبرخورد با خطرها یبرا
 احتمال ارائه پاسخ توسط اشخاص غیرمرتبط، ـ الف
 ه پاسخ دهنده دارای اختیارات الزم برای پاسخ نباشد، وکاحتمال آن ـ  ب
 رست اطالعات.احتمال انتقال ناد ـ پ

 ت اعتمـاد اطالعـات مـوردیـبه قابلد نسـبتیـردن تردکـبرطـرا  یبـرا ییا افزودن روشـهایاست در مورد تعدیل  ، حسابرس ملزم500طبق استاندارد  .14ـ ت

ه، بـا مخاطـب یـدییتأاثبات منبـع و محتـوای  یه براکجه برسد ین نتین است به اک. حسابرس مم4ندک یریگمی، تصمیعنوان شواهد حسابرس استفاده به
بـا  یق تمـاس تلفنـیـن اسـت از طرکدهد، حسابرس ممیی پاسخ مکترونیکدیه از طریق پست الییه مخاطب تأک یمثال، زمان یرد. برایدیه تماس بگییتأ

 مثـال، بـه یرام توسط حسابرس دریافـت شـده باشـد )بـیرمستقیصورت غ ه پاسخ بهک یمطمئن شود. زمان یدیه، از ارسال پاسخ توسط وییمخاطب تأ

از مخاطـب  اسـت نکـرده است نـه بـه نشـانی حسـابرس(، حسـابرس ممکواحد تجاری ارسال  یاشتباه، به نشان دیه پاسخ را بهییه مخاطب تأکنیل ایدل
 ند.کم برای وی ارسال یو مستق یتبکصورت  دیه بخواهد پاسخ را بهییتأ
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م بـه یمسـتق یتبـکپاسـخ  کیـرا یـرد زیـگیقرار نم یسازمانبروندیه ییف تأیقالب تعر خود در یه به خودیدییدرخواست تأ کیبه  یپاسخ شفاه .15ـت
دیـه ییأتط، از مخاطـب یشـرا بـه توجـه ه، بـایـدییدرخواسـت تأ کیبه  یافت پاسخ شفاهیصورت در است در نکست. حسابرس ممیحسابرس ن

 ی، بـرا12برس طبق بنـد افت نشود، حسایم( دریو مستق یتبک) یاسخن پیند. اگر چنکم برای وی ارسال یو مستق یتبکصورت  بخواهد، پاسخ را به
 ند.کسب میک، شواهد حسابرسی دیگری را یافتیدر یاز پاسخ شفاه یبانیپشت

چنین محدودیتهایی لزوماً قابلیـت اعتمـاد تأییدیـه را بـه  .ندکن است محدودیتهایی را برای استفاده از تأییدیه مطرح کمخاطب تأییدیه مم .16ـت
  ند.کعنوان شواهد حسابرسی مخدوش نمی

 (11: بند ک)ر رقابل اعتمادیپاسخهای غ
ف یـتحر ی، در ارزیابی خطرها315از باشد طبق استاندارد یاست ن نکاعتماد نیست، مم قابل یافتیه پاسخ درکجه برسد ین نتیچنانچه حسابرس به ا .17ـت

اعتمـاد  قابل ریپاسخ غ کیمثال،  ی. برا1ل نمایدیشده را تعد یزیربرنامه یحسابرس یهاند و متعاقب آن روشکنظر  دیت در سطح ادعا تجدیبااهم

 2است. 240طبق استاندارد  یابیه مستلزم ارزکن است بیانگر وجود خطر تقلب باشد کمم

 (12: بند ک)ردرخواستهای بدون پاسخ 

 از: ند عبارتندکرا اج تواندیه حسابرس مکن یگزیجا یحسابرس یاز روشها ییهانمونه .18ـت
 دوره. انیاپبه  کینزد یپس از پایان دوره مالی، مستندات حمل و فروشها ینقد یافتهایـ آزمون دریافتنیدر یمانده حسابها یبرا 

 بـر  ننـد مسـتندات، ما گـریاتبات پس از پایان دوره مالی با اشـخاص ثالـث و دکا می یآزمون پرداختهای نقد ـ یپرداختن یمانده حسابها یبرا
 اال.کد یرس

است  نکه ممیدییدرخواست تأ کیعدم پاسخ به  مورد نظر بستگی دارد. یحساب و ادعا بهن یگزیجا یحسابرس یزان روشهایت و میماه .19 ـت
 315است طبق اسـتاندارد  نک، حسابرس ممیطین شرایچن نشده است. در ییه قبالً شناساکباشد  یتیف بااهمیخطر تحروجود دهنده نشان

مثال، تعداد  ی. برا3ندک لیتعدشده را  یزیر برنامه یحسابرس ینظر و روشها دیت در سطح ادعا تجدیف بااهمیتحر هایخطر ارزیابی در
نشـده و  ییه قـبالً شناسـاکباشد  یعامل خطر تقلبن است بیانگر وجود کممانتظار  حد مورد از شیا بیانتظار  حد مورد از مترک یپاسخها

 .4است 240استاندارد  طبق یابیمستلزم ارز

 (13: بند ک)رافی و مناسب ک یسب شواهد حسابرسک یه مثبت برایدییضرورت دریافت تأ

ه مثبـت یـدییه به دلیل آن، دریافت تأکند ک یییا چند ادعا شناسا کیرا در سطح  یتیف بااهمیاست خطر تحر نکحسابرس مم یط خاصیدر شرا .20 ـت
 ر باشد:یتواند شامل موارد زیم یطین شرایناسب، ضرورت یابد. چنو م یافک یسب شواهد حسابرسک یبرا

 دسترس باشد. از واحد تجاری در یا چند ادعای مدیران اجرایی، تنها در خارج کد یییتأ یاطالعات الزم برا 

 ای کـات از اجرایـی، مـانع دیرانا مـینان و کارکن یب یا خطر تبانینترلها توسط مدیران اجرایی ک یپاگذار ریعوامل خاص خطر تقلب مانند خطر ز
 شود.به شواهد درون سازمانی  حسابرس

 (14: بند ک)ررتها یمغا

 ییف شناسـایه تحرک یباشد. زمان یمال یا بالقوه در صورتهایفهای بالفعل یوجود تحر دهندهنتواند نشایم هاهیدییتأ حاصل از یرتهایمغا .21ـت

توانـد یرتهـا می. مغا5یا خیر نشانه تقلب استه آیا آن تحریف، کاین موضوع است  یابیبه ارز ملزم 240شود، حسابرس طبق استاندارد یم
وجـود دهنـده نشـان ن اسـتکممن یرتها همچنی. مغاباشد مشابه یا حسابهایمشابه  مخاطباناز  یافتیدر یت پاسخهایفیک مبنایی برای تعیین

 باشد.جاری واحد ت یمال یگزارشگر م برکحا یداخل ینترلهاک نارسایی
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ناشـی از ، هاهیـدییدر تأ وجود مغایرته کجه برسد ین نتیاست به ا نکمثال، حسابرس مم یست. برایف نیدهنده تحر رتها نشانیمغا یبرخ .22ـت
 است. سازمانییدیه برونیتأسب ک یدر روشها انسانیا اشتباهات ی یریگاندازه تفاوت مقاطع زمانی، تفاوت مبانی

 (15: بند ک)ر یمنف یهاهیدییتأ
د صـحت اطالعـات ییا تأینظر  افت آن توسط مخاطب موردیدهنده در ح نشانیطور صر ، بهیه منفیدییدرخواست تأ کیافت پاسخ یدر عدم .23ـت

 یتـوجه ور قابـلطـ ه مثبـت، بـهیـدییبه پاسخ به درخواست تا نسبت یه منفیدییدرخواست تأ کین عدم پاسخ به یست. بنابرایمندرج در آن ن
ه بـه یـدییت تأه اطالعات منـدرج در درخواسـک یاست هنگام نکن ممیند. همچنکیمتر فراهم مک ینندگکبا میزان متقاعد یواهد حسابرسش

ه پاسـخ یدییرخواست تأد دادن مخالفت خود با اطالعات موجود در آن، به نشان یه آنها براکوجود دارد  یشترینفع مخاطبان نباشد احتمال ب
ده حساب ثال، اگر مانم یه، پاسخ دهند. برایدییدرخواست تأه بهکوجود دارد  یمترکاطالعات به نفع آنها باشد احتمال  س اگرکدهند و برع

 ینـد ولـه پاسخ دهیدییأتدرخواست  ه آنها بهکدارد  یشتریباشد، احتمال ب یزان واقعیاز م مترکه یدییدر درخواست تأ یکدارندگان سپرده بان
ن یبنـابرا ه پاسـخ دهنـد.یـدییدرخواست تأ ه بهکدارد  یمترکباشد، احتمال  یزان واقعیشتر از میر درخواست تأییدیه باگر مانده حساب آنها د

اگـر  ید ولـباشـ یزان واقعـیـاز م متـرکها ن مانـدهیـه احتمال رود اکتواند مفید باشد می یزمان یکبان یهابرای سپرده یه منفیدییاستفاده از تأ
 مؤثر باشد. یه منفیدییه تأکدارد  یمترکواقع باشد، احتمال  از شیب یهادرخصوص مانده یدشواه یحسابرس در جستجو

 (16: بند ک)رشده  سبکشواهد  یابیارز
 :زیر را انجام دهد یبند، طبقهیسازمان برون هایدیهییتأ اطالعات حاصل از یابیارز به منظوراست  نکحسابرس مم .24ـت

ا اطالعـات خواسـته شـده را یه است یدییبا اطالعات مندرج در درخواست تأ مخاطبان دهنده موافقت نه نشاک یافتیدر هایپاسخ ـ الف
 اند،ردهکارائه رت یبدون مغا

 ،رسدا به نظر میکه غیرقابل اتکهایی پاسخ ـ ب
 ای، درخواستهای بدون پاسخ ـ پ
 رت.یدهنده مغا نشان هایپاسخ ـ ت

بـودن شـواهد  افی و مناسـبکـن یـیتوانـد در تعیم یحسابرسـ یر روشـهایسا یها باتوجه به اجرال از تأییدیهحسابرس از اطالعات حاص یابیارز .25ـت
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