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 اتیلک

 اربردکدامنه 
حسابرسی صورتهای مالی مطرح شده اسـت. بـه ویـده در ایـن  ر این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه روابط و معامالت با اشخاص وابسته درد . 1

ه روابط و معامالت بـا اشـخاص وابسـته در رابطه با خطرهای تحریف بااهمیت مربوط ب 2403و  3302، 3151 یارگیری استانداردهاکاستاندارد نحوه ب
 شود.توصیف می

 ماهیت روابط و معامالت با اشخاص وابسته
ن اسـت خطـر تحریـف بااهمیـت کـچنین شرایطی مم شود. درانجام می یواحد تجارات یاری از معامالت با اشخاص وابسته در روال عادی عملیبس . 2

ایط ماهیـت برخـی شـر ت درن اسـکاین وجود، مم معامالت مشابه با اشخاص غیر وابسته نباشد. با ناشی از این معامالت در صورتهای مالی، بیشتر از
 حریـف بااهمیـتت یهـااز خطرشـتر یبه خطرهای تحریف بااهمیـت آن در صـورتهای مـالی کای باشد گونه روابط و معامالت با اشخاص وابسته به

 مثال: وابسته باشد. برای اشخاص غیر معامالت با
 ی فـاای  پیچیـدگه موجب اکگسترده و پیچیده از ساختارها و روابط صورت گیرد، به طوری  یان است در دامنهکاشخاص وابسته مم عملیات

 شود.در معامالت با اشخاص وابسته 

 نباشد.ثربخ  بین واحد تجاری و اشخاص وابسته آن ا یحسابها ص یا تلخیص معامالت و ماندهین است در تشخکسیستمهای اطالعاتی مم 

 ت بدون ن اسکابسته مممثال، برخی از معامالت با اشخاص و ن است تحت شرایط عادی بازار انجام نشود، برایکمعامالت با اشخاص وابسته مم
 آن انجام شود. یازااز مابه یا بخشیافت تمام یدر

 مسئولیتهای حسابرس
حسابهای اشخاص وابسته، الاامـات  اردهای حسابداری برای معامالت، روابط و ماندهدیگر نیستند، در استاندکه اشخاص وابسته مستقل از یکاز آنجا  . 3

ای مـالی نهـا بـر صـورتهآماهیت و آثار واقعی یا بالقوه  کنندگان صورتهای مالی قادر به درکحسابداری و افشای خاصی وضع شده است تا استفاده
احـد تجـاری در وتـاهی وکبرخـورد مناسـب بـا خطرهـای تحریـف بااهمیـت ناشـی از  ص، ارزیابی ویمنظور تشخ نتیجه حسابرس باید به باشند. در
 ند.کجرا ااشخاص وابسته طبق الاامات آن استانداردها، روشهای حسابرسی را  یحسابها ص یا افشای معامالت، روابط یا ماندهیتشخ

یـا چنـد عامـل خطـر تقلـب طبـق اسـتاندارد  کاحتمال وجود ی جهت ارزیابی ،سب شناخت از روابط و معامالت واحد تجاری با اشخاص وابستهک . 4
 تر انجام شود.راحت ،تواند از طریق اشخاص وابستهیالزم است، زیرا تقلب م 2404

ر ریای و اجرا شده باشد، به علت محدودیتهای ذاتی حسابرسی، این خطـای مناسب برنامهگونه حتی اگر حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، به . 5

دالیلی چون موارد زیـر، آثـار  به مورد اشخاص وابسته، بنا . در5شف نشودکه برخی تحریفهای بااهمیت صورتهای مالی کناپذیر وجود دارد اجتناب
 شف تحریفهای بااهمیت، بیشتر است:کبالقوه محدودیتهای ذاتی بر توانایی حسابرس در 

 ت با اشخاص وابسته آگاه نباشند.ن است از وجود همه روابط و معامالکمم ییمدیران اجرا 
 ند.ک فراهم ییاری توسط مدیران اجراکاری یا دستکن است فرصت بیشتری را برای تبانی، پنهان کروابط با اشخاص وابسته مم 

ای طبـق اسـتاندارد ید حرفـهریای و اجرای حسابرسی با ترداز روابط و معامالت با اشخاص وابسته، برنامه یبرخ یدلیل احتمال عدم افشا بنابراین، به . 6

خطرهـای تحریـف بااهمیـت  یابیـص و ارزیبه حسـابرس در تشـخ کمک، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این استاندارد، 2006حسابرسی 
 شده، است. یابیناشی از روابط و معامالت با اشخاص وابسته، و طراحی روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای ارز

 تاریخ اجرا
 االجراست.، الزمشودو پس از آن شروع می 1390ه شروع دوره مالی آنها از اول فروردین کاین استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی  . 7

                                                                                                                                                                            
 

 “(1393شده  تجاری و محیط آن )تجدیدنظر طریق شناخت واحد تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از”، 315 یاستاندارد حسابرس .1
 (“1393شده  شده )تجدیدنظر برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی”، 330 یاستاندارد حسابرس .2

 “(1394شده  )تجدیدنظر یمال یصورتها یبا تقلب، در حسابرس ارتباط درت حسابرس یمسئول”، 240 یاستاندارد حسابرس .3
 24، بند 240 یاستاندارد حسابرس .4

 49ـو ت 48ـ، بندهای ت“(1391و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی )تجدیدنظر شده  لی حسابرس مستقلکاهداف ”، 200 یاستاندارد حسابرس .5

 15، بند 200 یاستاندارد حسابرس .6
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 اهداف
 هداف حسابرس به شرح زیر است:ا . 8

ز روابـط و معـامالت بـا ناشـی ا منظـور شناسـایی عوامـل خطـر تقلـب افی از روابط و معامالت با اشخاص وابسته بهکسب شناخت ک ـ الف
 خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب الزم است، و یابیارزه برای تشخیص و کاشخاص وابسته 

 ، بـهه آیا روابط و معامالت بـا اشـخاص وابسـته، طبـق اسـتانداردهای حسـابداریکاین دربارهافی و مناسب کسب شواهد حسابرسی ک  ـب 
 افشا شده است یا خیر. صورتهای مالی مناسب مشخص و در یاگونه

 تعاریف
 ار رفته است:ک، اصطالحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بهای حسابرسیدر استاندارد . 9

 (2ـت و 1ـت های: بندکه: )رکاست  یوابسته به واحد تجار یصورت شخص در یک شخص وابسته ـ ـ الف
 ا چند واسطه:ی یکق یطر م ازیرمستقیا غی میمستقطور  به 

نترل واحـد قـرار داشـته باشـد )شـامل کا با آن تحت ینترل شود، ک یا توسط واحد تجاریند، کنترل کرا  یواحد تجار .1
 گروه(،هم یفرع یتجار یو واحدها یفرع یتجار ی، واحدهایاصل یتجار یواحدها

 اینفوذ قابل مالحظه داشته باشد،  یدر واحد تجار .2
 ته باشد.داش کنترل مشترک یبر واحد تجار .3

 یتجـار یدر واحدها یگذارهیسرما”عنوان  با 20شماره  یف استاندارد حسابداریطبق تعر)وابسته آن واحد باشد یواحد تجار 
 .((1389نظر شده  دیتجد“)وابسته

 (خاص یتهاکمشار یحسابدار”عنوان  با 23شماره  یف استاندارد حسابداریت خاص آن واحد باشد )طبق تعرکمشار“، 
 آن باشد، یاصل یا واحد تجاری یواحد تجار یاصل رانیاز مد 

 فوق باشد، یاشخاص اشاره شده در سطرها یکشاوند نادیخو 

 ه سـهم کنیاا یا نفوذ قابل مالحظه آنان است و ی کنترل مشترکشود، تحت نترل کفوق  یتوسط اشخاص اشاره شده در سطرها
 شان باشد، ویار ایاخت م دریرمستقیا غیم یطور مستق آن به یاز حق رأ یاقابل مالحظه

 یحـدهان واینان اشخاص وابسته به آن و همچنکارکخاص  یا طرح بازنشستگی ینان واحد تجارکارکخاص  یطرح بازنشستگ 
 ن گونه طرحها باشد.ینترل اکتحت  یتجار

ننـد، و کتند و مستقل از هـم عمـل میسیگر وابسته نیدکی ه بهکای مایل مایل و فروشنده یای است بین خریدارمعاملهمعامله حقیقی ـ  ـ ب
 ثر منافع خود هستند.کسب حداکدام به دنبال کهر 

 الزامات

 خطر و اقدامات مرتبط با آن یابیروشهای ارز
سـب ک، حسـابرس بـرای 1الاامـی شـده اسـت 240و  315 یه طبـق اسـتانداردهاکـخطر و اقدامات مرتبط با آن  یابیبه عنوان بخشی از روشهای ارز . 10

نـد. کت یـرا رعا 16تـا  11 ید الاامات بنـدهایعات درباره شناسایی خطرهای تحریف بااهمیت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته، بااطال
 (3ـ  : بند ت ک)ر

  شناخت روابط و معامالت با اشخاص وابسته

پذیری صـورتهای ، باید شامل توجه ویده بـه آسـیب2است الاامی شده 240و  315ه در استانداردهای کگروه حسابرسی  ین اعضایره بکمذا . 11
ن است در نتیجه روابط و معامالت با اشخاص وابسته بـه وجـود آیـد. که ممکمالی در برابر تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباهی باشد 

 (5ـو ت 4ـ: بندهای ت ک)ر

                                                                                                                                                                            
 

 16، بند 240 ی؛ و استاندارد حسابرس5، بند 315 یاستاندارد حسابرس .1
 15، بند 240 ی؛ و استاندارد حسابرس10، بند 315 یاستاندارد حسابرس .2
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 ند:کجو پرس و  ییباید در خصوص موارد زیر از مدیران اجراحسابرس  . 12
 (9ـتا ت 6ـبندهای ت :کتغییرات نسبت به دوره قبل، )ر اشخاص وابسته واحد تجاری، از جمله فهرست ـ الف
 ماهیت روابط بین واحد تجاری و اشخاص وابسته، و ـب 
ت و قصـد از انجـام آن ، نوع معامالصورت انجام درآیا واحد تجاری معامالتی با اشخاص وابسته طی دوره انجام داده است یا خیر و   ـپ 

 چه بوده است.
و سـایر  یـی، از مـدیران اجرااندردهکبرقرار  زیر برای مقاصد ییه مدیران اجراکنترلهایی )در صورت وجود( کسب شناخت از کحسابرس باید برای  . 13

 (15ـتا ت 10ـی ت: بندهاکد: )ریخطر مناسب را اجرا نما یابیند، و سایر روشهای ارزکنان واحد تجاری پرس و جو کارک
 ص و افشای روابط و معامالت با اشخاص وابسته طبق استانداردهای حسابداری،یتشخ الف ـ
 (16ـ: بند تکصدور مجوز و تأیید معامالت و قراردادهای عمده با اشخاص وابسته، و )ر  ـ ب
 .صدور مجوز و تأیید معامالت و قراردادهای عمده خارج از روال عادی عملیات  ـ پ

 کهشیاری نسبت به اطالعات اشخاص وابسته هنگام وارسی سوابق و مدار
ن اسـت بیـانگر وجـود روابـط و معـامالتی بـا کـه ممکـ، نسبت به قراردادها یا سایر اطالعـاتی کحسابرس باید هنگام وارسی سوابق و مدار . 14

ویـده  ( به18ـو ت 17ـ: بندهای تک، هشیار باشد. )رانددهرکقبالً آنها را برای حسابرس مشخص ن ییه مدیران اجراکاشخاص وابسته باشد 
سـابرس مشـخص قـبالً آنهـا را بـرای ح یـیه مـدیران اجراکـ یاحسابرس باید برای آگاهی از وجود روابط و معامالت بـا اشـخاص وابسـته

 ند:ک، موارد زیر را وارسی اندردهکن
 ،یکبان یهاهیدییجمله تأ حسابرسی از های دریافت شده به عنوان بخشی از روشهایتأییدیه ـ الف
 واحد تجاری، و یان راهبرکه و اریصاحبان سرماو مصوبات رات کخالصه مذا ـ ب
 داند.ه حسابرس با توجه به شرایط موجود واحد تجاری، ضروری میکی کسایر سوابق یا مدار ـ پ

ه خـارج از روال عـادی کـنـد کای را شناسـایی ای حسابرسی، معامالت عمدهیا سایر روشه 14اگر حسابرس هنگام اجرای روشهای الاامی طبق بند  . 15
 (20ـو ت 19ـ: بندهای تکند: )رکدر خصوص موارد زیر پرس و جو  ییعملیات واحد تجاری باشد، باید از مدیران اجرا

 (21ـ: بند تکماهیت این معامالت، و )ر ـ الف
 (22ـ: بند تکاند یا خیر. )راشتهآیا در این معامالت، اشخاص وابسته دخالت د ـ ب

 اشخاص وابسته با سایر اعضای گروه حسابرسی مربوط به در میان گذاشتن اطالعات
: کسب شده درباره اشخاص وابسته واحد تجاری را در اختیار سایر اعضای گروه حسابرسی قرار دهد. )رکحسابرس باید اطالعات مربوط  . 16

 (23ـبند ت

 مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته اهمیترهای تحریف باخط یابیص و ارزیتشخ
، حسـابرس بایـد خطرهـای تحریـف 1خطرهـای تحریـف بااهمیـت یابیص و ارزیدر خصوص تشخ 315به منظور رعایت الاامات استاندارد  . 71

ه آیا این خطرها، عمده هستند یا خیر. برای کد یند و تعیین نماک یابیبااهمیت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته را مشخص و ارز
جـاد یعنـوان عامـل ا ه خارج از روال عادی عملیات واحد تجاری اسـت را بـهکاین منظور، حسابرس باید معامالت عمده با اشخاص وابسته 

 ند.کخطرهای عمده محسوب 
د اشخاص وابسته، به عوامل خطر تقلب )شـامل مـوارد مربـوط بـه وجـود خطر در مور براورداگر حسابرس هنگام اجرای روشها و اقدامات مرتبط با  . 18

رسـی سـتاندارد حساباطبـق  تقلـب، خطرهای تحریف بااهمیت مربـوط بـه یابیص و ارزیند، باید هنگام تشخکار با نفوذ( برخورد یاشخاص وابسته بس
 (25ـو ت 24ـو ت 1ـبندهای ت :ک، این اطالعات را مورد توجه قرار دهد. )ر240

 برخورد با خطرهای تحریف بااهمیت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته
افی و مناسـب کـسـب شـواهد حسابرسـی ک ی، روشهای حسابرسـی الزم را بـرا2شده یابی، حسابرس در برخورد با خطرهای ارز330طبق استاندارد  . 91

ند. این روشـهای حسابرسـی بایـد کمعامالت با اشخاص وابسته، طراحی و اجرا میشده تحریف بااهمیت مربوط به روابط و  یابیدرباره خطرهای ارز
 (29ـتا ت 26ـ: بندهای تکباشد. )ر 23تا  20شامل الاامات بندهای 
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 انده قبالً مشخص یا افشا نشدهک یامعامالت عمده با اشخاص وابسته وص اشخاص وابسته یتشخ
قـبالً آنهـا را بـرای  یـیه مـدیران اجراکـباشـد  یاه نشانگر وجود روابط یا معـامالتی بـا اشـخاص وابسـتهکابد یدست  یچنانچه حسابرس به شواهد . 20

 ند یا خیر.کیمرا تأیید  یم، وجود چنین روابط یا معامالتکه آیا شرایط حاکند ک، حسابرس باید مشخص اندردهکا افشا نیحسابرس مشخص 
قبالً آنها را برای حسابرس مشخص یا افشـا  ییه مدیران اجراکند کای با اشخاص وابسته را مشخص عمدهاگر حسابرس، اشخاص وابسته یا معامالت  . 21

 ، حسابرس باید:اندردهکن
 (30ـت : بندکند، )رکبالفاصله اطالعات مربوط را به سایر اعضای گروه حسابرسی منتقل  ـ الف
 توجه به الاامات استانداردهای حسابداری: با ـ ب

ه اخیراً مشخص شده است برای ارزیـابی الزم بـه حسـابرس کای را بخواهد تا همه معامالت با اشخاص وابسته یییران اجرااز مد .1
 نند، وکاعالم 

 ند.کن روابط و معامالت، پرس و جو یص یا افشای ایم بر روابط و معامالت با اشخاص وابسته در تشخکنترلهای حاکدرباره علل ضعف  .2

اخیراً مشخص شده است، آزمونهای محتوای مناسب را اجـرا  هک یااشخاص وابسته یا معامالت عمده با اشخاص وابسته نیمورد ا در ـ پ
 (31ـ: بند تکند، )رک
برای  ییه توسط مدیران اجراکن است وجود داشته باشد که اشخاص وابسته یا معامالت عمده با اشخاص وابسته دیگری ممکخطر این ـ ت

 ند، وکرا اجرا  یشتریصورت لاوم روشهای حسابرسی ب افشا نشده است را مجدداً ارزیابی و درحسابرس مشخص یا 
ت ناشی از تقلـب اسـت(، پیامـدهای یتحریف بااهم طر)و بنابراین نشانگر خ نظر برسد بهعمدی  ،ییمدیران اجرااگر عدم افشا توسط  ـ ث

 (32ـ: بند تکند. )رکارزیابی را برای حسابرسی آن 

 ت عمده خارج از روال عادی عملیات واحد تجاری با اشخاص وابستهمعامال
 مورد معامالت عمده خارج از روال عادی عملیات واحد تجاری با اشخاص وابسته، حسابرس باید: در . 22

 ند:کصورت وجود( را وارسی و موارد زیر را ارزیابی  توافقها یا قراردادهای مربوط )در ـ الف
 :ک، )ر1ن است نشانگر گاارشگری مالی متقلبانه یا اختفای اخـتالس داراییهـا باشـدکه ممکالت )یا نبود آن( منطق تجاری معام .1

 (34ـو ت 33ـبندهای ت
 ، و ییط معامالت با توضیحات مدیران اجرایشرا یسازگار .2

 نحو مناسب. معامالت مربوط طبق استانداردهای حسابداری به یص و افشایتشخ .3
 (36ـو ت 35ـ: بندهای تکند. )رکسب کد معامالت را ییصدور مجوز و تأ درست بودنابرسی راجع به شواهد حس ـ ب

 ج در معامالت حقیقییبر انجام معامالت با اشخاص وابسته براساس شرایط را یمبن ییران اجرایمد یادعاها
ج در معـامالت حقیقـی انجـام شـده اسـت، یص وابسته براساس شرایط رانند معامالت با اشخاکیدر صورتهای مالی ادعا م ییه مدیران اجراک یزمان . 23

 (39ـتا ت 37ـ: بندهای تکند. )رکسب کافی و مناسب درباره این ادعا کحسابرس باید شواهد حسابرسی 

 مشخص شده روابط و معامالت با اشخاص وابسته یافشاارزیابی 
روابط و معامالت بـا اشـخاص وابسـته مشـخص شـده  ی، حسابرس باید مناسب بودن افشا7002د به صورتهای مالی طبق استاندار نسبتدر اظهارنظر  . 42

 (41ـت و 40ـت یهابند :کند. )رک یابیطبق استانداردهای حسابداری مربوط را ارز

 تبیکتأییدیه 
: بندهای که: )رکند مبنی بر اینکدریافت تبی که یواحد تجاری تأیید یان راهبرکصورت لاوم، از ار حسابرس باید از مدیران اجرایی و در . 25

 (43ـو ت 42ـت
 اند.ردهکه از آن آگاهی دارند برای حسابرس افشا کای را هویت اشخاص وابسته واحد تجاری و همه روابط و معامالت با اشخاص وابسته ـ الف
 اند.ردهکافشا  یو مناسبنح چنین روابط و معامالتی را طبق الاامات استانداردهای حسابداری مربوط به  ـ ب

 یان راهبرکرسانی به اراطالع
واحـد  یان راهبـرکـه با اشخاص وابسته واحد تجاری مـرتبط اسـت بـه اطـالع ارکحسابرسی را ان یجرات عمده مشخص شده در کحسابرس باید ن . 26

 (44ـ: بند تک. )ر3ی باشندیران اجرایمد ء، جایان راهبرکه تمامی ارکتجاری برساند، مگر این
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 مستندسازی
حسابرس بایـد اسـامی اشـخاص وابسـته مشـخص ، یحسابرس یر استانداردهایو سا 2301 یطبق استاندارد حسابرس یت الاامات مستندسازیرعا یبرا . 72

 ند.کن اشخاص را مستند یشده و ماهیت روابط با ا
*** 

 اربردیکتوضیحات 

 (18ب و  ـ9: بندهای ک)ر ف اشخاص وابستهیتعر

 ار با نفوذیابسته بساشخاص و
بر واحـد تجـاری  یادیار زیه نفوذ بسکموقعیتی باشند  ن است درکمالحظه، مم نترل یا نفوذ قابلکل توانایی اعمال یاشخاص وابسته، به دل .1ـت

 یضـرور، ز تقلـبخطرهای تحریف بااهمیت ناشـی ا یابیارزص و یهنگام تشخ یتینند. توجه به چنین وضعکآن اعمال  ییمدیران اجرایا 
 .ارائه شده است 25ـو ت 24ـاین موضوع در بندهای تشتر درباره یحات بیتوضاست. 

 عنوان اشخاص وابسته واحدهای تجاری با مقاصد خاص به
ن کـمت در آن، میـکنداشـتن مال یا حتیبا مقاصد خاص  یواحد تجار کیه یاز سرما یایت بخ  ناچیکرغم مالیعل یدر برخی شرایط، واحد تجار .2ـت

 شود.با مقاصد خاص شخص وابسته محسوب  یجه واحد تجارینت نترل داشته باشد و درکبر آن واحد  ییاست به لحاظ محتوا

 رتبط با آنم اقداماتخطر و  یابیارزروشهای 

 خطرهای تحریف بااهمیت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته

 یمالحظات خاص واحدهای بخش عموم
ن اسـت تحـت تـأثیر الاامـات قـانونی و کـدر خصوص روابط و معامالت با اشـخاص وابسـته مم یحسابرس واحدهای بخ  عموم مسئولیت .3ـت

 بوط بـه روابـطن است به شناسایی خطرهای تحریف بااهمیت مرکمم ینتیجه، مسئولیتهای حسابرس واحدهای بخ  عموم مقرراتی باشد. در
 یـت قـوانین وتری بـرای شناسـایی خطرهـای عـدم رعان است شامل مسئولیت گستردهکه ممکبل و معامالت با اشخاص وابسته محدود نباشد،

 نند( نیا باشد.که الاامات خاصی را در انجام عملیات تجاری با اشخاص وابسته وضع میک) یم بر واحدهای بخ  عمومکمقررات حا

 شناخت روابط و معامالت با اشخاص وابسته

 (11: بند ک)ر رسیگروه حساب ره بین اعضایکمذا
 از: ره بین اعضای گروه حسابرسی مطرح شود عبارتندکن است در مذاکه ممکموضوعاتی  .4ـت

 بسـته ورد اشـخاص وامـ مثال، اسـتفاده از سـوابق حسابرسـی موجـود در ماهیت و میاان روابط و معامالت واحد تجاری با اشخاص وابسته )برای
 شده است(.ه بعد از هر حسابرسی به روز کمشخص شده 

 معـامالت بـا  وای در تمام مراحل حسابرسی در خصوص احتمال تحریف بااهمیت مربـوط بـه روابـط ید بر اهمیت حفظ نگرش تردید حرفهکتأ
 اشخاص وابسته.

  یـیجراا ه مـدیرانکباشد  یااز وجود روابط و معامالت با اشخاص وابسته یکن است حاکه ممکوجود شرایط یا موقعیتهایی برای واحد تجاری 
 .اندردهکآنها را برای حسابرس مشخص یا افشا ن

 از وجود روابط یا معامالت با اشخاص وابسته باشد. یکن است حاکه ممکی کسوابق یا مدار 

  خطـر  وقائـل هسـتند  ص و افشای روابط و معامالت با اشـخاص وابسـتهیواحد تجاری نسبت به تشخ یان راهبرکه مدیران اجرایی و ارکاهمیتی
 .یینترلهای مربوط توسط مدیران اجراک یپاگذارزیر

 مثال: برای ت اشخاص وابسته در تقلب باشد.کن است شامل توجه ویده به نحوه مشارکره در رابطه با تقلب ممکعالوه بر این، مذا .5ـت
  سود. برای تسهیل مدیریت یینترل مدیران اجراکنحوه استفاده احتمالی از واحدهای تجاری با مقاصد خاص تحت 

 اری.از داراییهای واحد تج برای تسهیل سوءاستفاده یدیلکای تجاری مدیران کنحوه انجام معامالت بین واحد تجاری و شر 
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 الف(ـ12: بند ک)رتجاری اشخاص وابسته واحد  تیهو
ه روابـط و معـامالت بـا اشـخاص کشود یم یراحط یاگونه به منظور رعایت الاامات استانداردهای حسابداری، سیستمهای اطالعاتی واحد تجاری به .6ـت

وره قبل را در دات آن نسبت به املی از اشخاص وابسته و تغییرکفهرست  ییران اجرایرود مدیند. بنابراین، انتظار مکوابسته را ثبت، پردازش و تلخیص 
بـا سـوابق  ییاجرا ه توسط مدیرانبرای مقایسه اطالعات ارائه شد، مبنایی را ییاختیار داشته باشند. برای حسابرسیهای بعدی، پرس و جو از مدیران اجرا

 آورد.ه توسط حسابرس در حسابرسیهای قبلی گردآوری شده است، فراهم میکاشخاص وابسته 
ن ه مـدیراکـچنین شـرایطی، ایـن احتمـال وجـود دارد  ن است دارای چنین سیستمهای اطالعاتی نباشد. درکمم واحد تجاریاین حال،  با .7ـت

( همچنان باید انجام 12 )موضوع بند ییاین حال، پرس و جو از مدیران اجرا د. باناز وجود همه اشخاص وابسته آگاهی نداشته باش ییاجرا
برس در خصـوص چنین مواردی، پرس و جوهای حسا از وجود اشخاص وابسته آگاه باشند. اما در یین است مدیران اجراکشود، زیرا مم

رد ه طبـق اسـتانداکدهد ل میکخطر و اقدامات مرتبط با آن را ش یابیارزاحتماالً بخشی از روشهای  واحد تجاریهویت اشخاص وابسته 
 شود:برای گردآوری اطالعات در خصوص موارد زیر اجرا می 315حسابرسی 

 یتی و راهبری واحد تجاری،کساختارهای مال 

 صدد است انجام دهد، و ا دریه واحد تجاری انجام داده است کگذاریهایی انواع سرمایه 

 .روش سازماندهی واحد تجاری و چگونگی تأمین مالی آن 
 بـهنین روابطی چاز  ییمدیران اجراه که احتمال بیشتری وجود دارد کگونه ، همانکمشتر نترلک بر یمبتندر شرایط خاص وجود روابط 

و جوهـا بـر  سپـر هک یا مؤثرتر خواهد بود به شرطیسابرس نآگاه شوند، پرس و جوهای ح واحد تجاریت اقتصادی آن برای یاهم لیدل
را  یتوجه قابل منابع یا واحد تجارینند، کت میکمشار واحد تجاریه در معامالت عمده با که آیا اشخاصی کا شود کاین موضوع متمر

 یا خیر. هستنددهد، اشخاص وابسته یار آنها قرار میدر اخت
گـروه و اشـخاص  یید فهرست اشخاص وابسته تهیه شده توسط مدیران اجرای، حسابرس گروه با600 ندارداستادر حسابرسی گروه، طبق  .8ـت

 واحد تجـاریه کمواردی  . در1از حسابرسان بخ  قرار دهد کشود در اختیار هر یاز آنها آگاه می گروه ه حسابرسک را وابسته دیگری
در  یـی، مبنای مفیـدی را بـرای پـرس و جوهـای حسـابرس از مـدیران اجراشود، این اطالعاتگروه محسوب می کعنوان بخشی از ی به

 ند.کفراهم می واحد تجاریخصوص هویت اشخاص وابسته 
اشـخاص وابسـته را از ت یـبرخی اطالعـات راجـع بـه هوار قبلی، کد یا تداوم یار جدکدر جریان پذیرش ن است کهمچنین حسابرس مم .9ـت

 آورد. به دست ییطریق پرس و جو از مدیران اجرا

 (13: بند ک)ربر روابط و معامالت با اشخاص وابسته  تجارینترلهای واحد ک
نترلهای واحـد که احتماالً از روابط و معامالت با اشخاص وابسته واحد تجاری و کنان واحد تجاری، اشخاصی است کارکمنظور از سایر  .10ـت

مـدیران  ین افراد جـاءاه کن است شامل اشخاص زیر باشند، البته تا جایی کافراد ممن یتجاری بر چنین روابط و معامالتی آگاهی دارند. ا
 اجرایی واحد تجاری نباشند:

 واحد تجاری، یان راهبرکار 
 ن ه بـر ایـکـرادی ت دارنـد و افـکه در شروع، پردازش، یا ثبت معامالت عمده خارج از روال عادی عملیـات واحـد تجـاری، مشـارکنانی کارک

 نند،کت دارند یا آنها را سرپرستی مینان نظارکارک

 حسابرسان داخلی، و 

 ر امور حقوقی.یمد 

واحـد تجـاری، مسـئولیت تهیـه و ارائـه صـورتهای مـالی طبـق  یان راهبـرکه مدیران اجرایی و ارکشود این فرض انجام می حسابرسی با .11ـت
نترلهای داخلی مربوط بـه تهیـه صـورتهای مـالی کاعمال و حفظ استانداردهای حسابداری را به عهده دارند. این مسئولیت شامل طراحی، 

 یان راهبـرکـ. لذا، مدیران اجرایـی بـا نظـارت ار2ن صورتها عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشدیه اکای گونه است به
ه ایـن روابـط و کـانجـام شـود  یاگونـه ه بهافی بر روابط و معامالت با اشخاص وابستکنترلهای کت دارند طراحی، اعمال و حفظ یمسئول

واحد تجاری در نق  نظارتی خود، مسئول  یان راهبرکمربوط به درستی مشخص و افشا شود. ار یحسابدار یمعامالت طبق استانداردها
نداردهای حسـابداری ه در اسـتاکـگونه الاامی  نظر از هرنترلهایی هستند. صرفکنظارت بر ایفای مسئولیت مدیران اجرایی در قبال چنین 

 بـه دسـتاست برای انجام مسئولیتهای نظارتی خود، اطالعاتی را از مدیران اجرایـی  نکمم یواحد تجار یان راهبرکمقرر شده است، ار
 ند.ک کمکماهیت و منطق تجاری روابط و معامالت با اشخاص وابسته به آنها  که در درکآورند 

                                                                                                                                                                            
 

 ثـ40، بند “(1389)تجدید نظر شده  ار حسابرسان بخ (کگروه )شامل  یمال یصورتها یمالحظات خاص در حسابرس”، 600 یاستاندارد حسابرس. 1
 2ـ، بند ت200 یاستاندارد حسابرس .2



 550 یحسابرس استاندارد

 اشخاص وابسته

 (1389)تجدیدنظر شده 
 

8 

ه مربـوط بـه کـنترلی را کن است ویدگیهای محیط ک، حسابرس مم1نترلیکسب شناخت از محیط کخصوص  در 153رعایت الاامات استاندارد  یبرا .12ـت
 است: زیرهایی از این ویدگیها به شرح اه  خطرهای تحریف بااهمیت مرتبط با روابط و معامالت با اشخاص وابسته است مورد توجه قرار دهد. نمونهک
 در  ده اسـت ویبط رسـریـنان ذکارکبه اطالع  یمناسب نحو به هکبا اشخاص وابسته ) یت خاص واحد تجارم بر انجام معامالکحا یضوابط اخالق

 شود(.ت مییا رعایعمل ن
 ا بـدر معـامالت  واحـد تجـاری یان راهبـرکاجرایی و ار ه مدیرانکت و به موقع منافعی یاستها و روشهایی برای افشای بدون محدودیس

 اشخاص وابسته دارنـد.

 یواحد تجار ص، ثبت، تلخیص، و افشای معامالت با اشخاص وابسته دریتشخ یسئولیتهاتعیین م. 
 ا اشـخاص احد تجـاری بـات ویراجع به معامالت عمده خارج از روال عادی عمل یان راهبرکره به موقع مدیران اجرایی و ارکو مذا یرساناطالع

 اند یـا خیـر )بـرایرار دادهگونه معامالت را مورد بررسی قاسب، منطق تجاری اینطور من واحد تجاری به یان راهبرکه آیا ارکوابسته، شامل این
 سازمانی(.ای بروناز مشاوران حرفه یمثال، نظرخواه

 ان کـرعی ارفمیته کد توسط ه تضاد منافع واقعی یا ظاهری دارند، مانند تأییکای وجود رهنمودهای شفاف برای تأیید معامالت با اشخاص وابسته
 ه دربرگیرنده افراد مستقل از مدیران اجرایی است.ک یراهبر

 صورت لاوم. ای حسابرسان داخلی، دربررسیهای دوره 

 سازمانی.وناور حقوقی بربرای حل موضوعات مربوط به افشای اطالعات اشخاص وابسته مانند مشورت با حسابرس یا مش ییران اجرایاقدام به موقع مد 

 صورت لاوم. ، دریریاستها و روشهای خبرگیوجود س 
یـا  ، ضـعیفزیرن است به دالیلی مانند موارد کی ممتجارروابط و معامالت با اشخاص وابسته در برخی از واحدهای م بر کنترلهای حاک .13ـت

 اثر باشد یا اصالً وجود نداشته باشد:بی
 ته.ص و افشای روابط و معامالت با اشخاص وابسیافی مدیران اجرایی به تشخکتوجه  عدم 
 یان راهبرکنبود نظارت مناسب توسط ار. 
  بـه  ان اجرایـی نسـبته مـدیرکـند کار کن است اطالعاتی را آشکه افشای اشخاص وابسته ممکدلیل این نترلهایی بهکنادیده گرفتن عمدی چنین

 .ییران اجرایمد کآنها حساس باشند، مانند وجود معامالت با خویشاوندان نادی
  از الاامات استانداردهای حسابداری درباره اشخاص وابسته. ییجراران ایافی مدکعدم شناخت 

افی و مناسـب دربـاره کـن است نتواند شواهد حسابرسـی کاثر است یا اصالً وجود ندارد، حسابرس ممنترلهایی بیکه چنین کدر مواردی 
، پیامـدهای آن را بـر حسابرسـی، از 7052چنین مواردی، حسابرس طبق اسـتاندارد  آورد. در به دستروابط و معامالت با اشخاص وابسته 

 دهد.جمله گاارش حسابرس، مورد توجه قرار می
. 3هسـتند یاتیعمل یاثربخش یط معمول دارایه در شراکگذارند یرپا میرا ز یینترلهاکاغلب  ییران اجرایدر گاارشگری مالی متقلبانه، مد .14ـت

 ییران اجراینترلها توسط مدک یرپاگذاری، خطر زیمالحظه با اشخاص طرف معامله واحد تجار ا نفوذ قابلینترل کاه با وجود روابط همر
 ند. برایکجهت انجام تقلب فراهم  ییران اجرایمد یرا برا یشتریب یها و فرصتهااهین است انگکمم ین روابطیرا چنیز دهدیم  یرا افاا

نترلها از طریـق هـدایت کزیرپا گذاردن هایی را برای ن است انگیاهکاشخاص وابسته ممبرخی  در یین اجرارایمالی مد مثال، وجود منافع
نـد. ک نترل اقدامات آنها، ایجـادکاین اشخاص یا  نفع اشخاص وابسته، یا تبانی با به یاواحد تجاری بر خالف منافع آن برای انجام معامله

 است: زیر نمونه هایی از تقلبهای احتمالی به شرح
 ست.امنطق تجاری این معامالت طراحی شده  یسازپنهان منظور بهه کاشخاص وابسته  معامالت با یایجاد شرایط ساختگی برا 

 تر از ارزش ایینپـا یـای بـاالتر همالحظـ طور قابل ه بهکیا دیگران با مبالغی  ییران اجرایانتقال متقلبانه داراییها از/ به مد یبرا یسازنهیزم
 ار آنها است.باز

  ،لی واحـد رد مـاکـیا عمل ه برای ارائه نادرست وضعیت مالیکانجام معامالت پیچیده با اشخاص وابسته، مانند واحدهای تجاری با مقاصد خاص
 تجاری سازماندهی شده است.

                                                                                                                                                                            
 

 14، بند 315 یاستاندارد حسابرس .1

 “ل شده در گاارش حسابرس مستقلیتعد یاظهارنظرها”، 705 یاستاندارد حسابرس .2
 4و ت ـ  31، بندهای 240 یاستاندارد حسابرس .3
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 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
ای بـرای گونه فرایند مسـتند شـدهن است هیچکتری دارد و این واحدها مممکاحتماالً رسمیت  کوچکنترلی در واحدهای تجاری کعالیتهای ف .15ـت

ابسـته را، وت با اشـخاص ن است برخی از خطرهای ناشی از معامالکمم کـ مالروابط و معامالت با اشخاص وابسته نداشته باشند. مدیربرخورد با 
یی، د چنـین واحـدهامـور طور بـالقوه ایـن خطرهـا را افـاای  دهـد. در اه  دهد یا بهکهای اصلی معامالت، از طریق دخالت فعال در همه جنبه

ارسی اسـناد و، و یین اجرارایمدبه همراه سایر روشها مانند مشاهده فعالیتهای نظارتی  یین است از طریق پرس و جو از مدیران اجراکحسابرس مم
 ند.کسب کم بر آن شناخت کی موجود حانترلهاکگونه  موجود، از روابط و معامالت با اشخاص وابسته و هر کو مدار

 ب( ـ13: بند کصدور مجوز و تأیید معامالت و قراردادهای عمده )ر
( بـه واحـد هییا صاحبان سـرما یان راهبرکجمله مدیران اجرایی، ار صالح )ازیدادن اجازه توسط شخص یا اشخاص ذ یصدور مجوز به معنا .16ـت

پـذیرش  یاباشد. تأیید به معنصورت قضاوتی یا غیرقضاوتی، می یارهای از قبل تعیین شده، خواه بهتجاری برای انجام معامالت خاص طبق مع
هایی از سـت. نمونـهن شـده انجـام داده ایـیه واحد تجاری معامالت مابور را طبق معیارهـای تعکبر این یمعامالت توسط آن اشخاص است مبن

دادهـای امالت و قرارز و تأیید معامالت و قراردادهای عمده با اشخاص وابسته یا معن است برای صدور مجوکه واحد تجاری ممکنترلهایی ک
 ر است:یند به شرح زکات برقرار یعمده خارج از روال عادی عمل

 معامالت و قراردادها برای صدور مجوز و تأیید. گونهص اینینترلهای نظارتی به منظور تشخک 
 هیصورت لاوم، صاحبان سرما یا، در یان راهبرکتوسط مدیران اجرایی، ار تأیید شرایط و ضوابط معامالت و قراردادها. 

 کسوابق و مدار یهشیاری نسبت به اطالعات اشخاص وابسته هنگام وارس

 (14: بند ک)رند کن است آنها را وارسی که حسابرس ممکسوابق یا مستنداتی 
معـامالت بـا اشـخاص وابسـته فـراهم  روابط و دربارهه اطالعاتی ک ندک رسیرا وای کن است در حسابرسی، سوابق یا مدارکحسابرس مم .17ـت

 مثال: د، برایینما
 ی(.کهای بانتوسط حسابرس )افاون بر تأییدیه یواحد تجار یان راهبرکو ار ییران اجرایاز اشخاص ثالث، مد یافتیدر یهاتأییدیه 

 .اطالعات تهیه شده توسط واحد تجاری برای مراجع نظارتی 

 ام برای شناسایی سهامداران اصلی واحد تجاری.دفتر سه 

 نان آن.کارکو صندوق بازنشستگی  یواحد تجار یگذاریهاسوابق سرمایه 

 واحد تجاری. یان راهبرکیا ار یدیلک ییها با مدیران اجرانامهقراردادها و توافق 

 های عمده خارج از روال عادی عملیات.نامهقراردادها و توافق 

 اتبات خاص از جانب مشاوران واحد تجاری.کصورتحسابها و م 

 .تجدیدنظر در مفاد قراردادهای عمده توسط واحد تجاری در طی دوره 

 .گاارشهای حسابرسان داخلی 

 دنامه(.یمستندات ارسالی واحد تجاری برای سازمان بورس و اوراق بهادار )مانند ام 

 است ه قبالً مشخص نشدهکباشد  یابا اشخاص وابسته ن است نشانگر وجود روابط یا معامالتکه ممکهایی نامهتوافق
 :شودیم میتنظیا چند شخص دیگر برای اهدافی چون موارد زیر  کو ی واحد تجاریرسمی یا غیررسمی بین  یهانامهتوافق .18ـت

 .برقراری رابطه تجاری 

 ده.یانجام انواع خاصی از معامالت با ضوابط و شرایط و 

 شتیبانی مالی.ارائه خدمات معین یا پ 

را  آنهـا یـیان اجراره قـبالً مـدیکـباشد  یابا اشخاص وابسته روابط و معامالتن است نشانگر وجود که ممکهایی نامهتوافقهایی از نمونه
 از: عبارتند اندردهکبرای حسابرس مشخص ن

 یمدن یتهاکمشار. 
 ج از روال عادی عملیات.خار یارائه خدمات به بعضی از اشخاص با ضوابط و شرایط نامهتوافق 

 ها.نامهضمانت 
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 (15: بند ک)رص معامالت عمده خارج از روال عادی عملیات یتشخ
ان وجود عوامل خطر تقلـب کسازد تا امسب اطالعات بیشتر راجع به معامالت عمده خارج از روال عادی عملیات، حسابرس را قادر میک .19ـت

 ند.کمشخص را ارزیابی و خطرهای تحریف بااهمیت را 
 تواند شامل موارد زیر باشد:میهایی از معامالت خارج از روال عادی عملیات نمونه .20ـت

 ل سهام.یمعامالت پیچیده مربوط به تحص 

  ه دارای قوانین تجاری ضعیفی هستند.کمعامالت با واحدهای تجاری خارجی فعال در مناطقی 

 ازای آن.از مابه یا بخشیدیریتی توسط واحد تجاری به شخص دیگری بدون دریافت تمام یا ارائه خدمات م ییحق استفاده از دارا یواگذار 

 .معامالت فروش با تخفیف یا برگشت از فروشهای غیرعادی 

 مثال، فروش همراه با تعهد بازخرید. معامالت با شرایط چرخشی برای 

  رده است.کط آن قبل از انقضا تغییر یه شراکمعامالت طبق قراردادهایی 

 ـ الف(15: بند ک)رشناخت ماهیت معامالت عمده خارج از روال عادی عملیات 
ضـوابط و شـرایط درباره ماهیت معامالت عمده خارج از روال عادی عملیات شامل شناخت منطـق تجـاری معـامالت، و  سب اطالعاتک .21ـت

 باشد.می م بر آنکحا

 ـ ب(15: بند ک)راند یا خیر امالت بودهه آیا اشخاص وابسته درگیر معکسب اطالعات درباره اینک
ه کـنفـوذ داشـته باشـد بلمعامله عمده خارج از روال عادی عملیات  کتواند در یطور مستقیم و به عنوان طرف معامله می تنها به شخص وابسته نه کی .22ـت

 قلب باشد.عامل خطر ت کد ین است نشانگر وجوکنین نفوذی ممار را انجام دهد. چکواسطه نیا این  کطور غیرمستقیم و از طریق ی تواند بههمچنین می

 (16: بند ک)رگروه حسابرسی  یر اعضایان گذاشتن اطالعات مربوط به اشخاص وابسته با سایدر م
 ر است:ر اعضای گروه حسابرسی قرار گیرد، به شرح زییدر اختیار سا استن که ممکاز اطالعات مربوط به اشخاص وابسته  ییهانمونه .23ـت

 ت اشخاص وابسته واحد تجاری.یهو 

 .ماهیت روابط و معامالت با اشخاص وابسته 

  اجرایی یـا  ه مدیرانکتی ن است نیازمند توجه خاص حسابرس باشد، به ویده معامالکه ممکروابط یا معامالت عمده یا پیچیده با اشخاص وابسته
 دارند. یت مالکواحد تجاری در آنها مشار یان راهبرکار

 خطرهای تحریف بااهمیت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته یابیص و ارزیختش

 (18: بند ک)رار با نفوذ یعوامل خطر تقلب مربوط به اشخاص وابسته بس

. 1شـودعامل خطر تقلـب محسـوب می کنترلهای جایگاین، یک، در غیاب ییی از اشخاص بر مدیران اجراکوچکتسلط شخص یا گروه  .42ـت
 شخص وابسته شامل موارد زیر است: کی ادیار زیبسهای نفوذ شانهن
 رده باشد.کرا وتو  یان راهبرکهای عمده تجـاری مدیران اجرایی یا ارتصمیم شخص وابسته 

 ت انجام معامالت عمده منوط به تأیید شخص وابسته باشد.یقطع 

 صـورت  مـیکرات کواحـد تجـاری مـذا یان راهبـرکاجرایی و ار در خصوص طرحهای تجاری ارائه شده توسط شخص وابسته، میان مدیران
 ای انجام نشود.رهکگیرد یا اصالً مذا

 شود.طور مستقل بررسی و تأیید  شخص وابسته(، به ندرت به کمعامالت با شخص وابسته )یا خویشاوندان نادی 

 یادیار زیبس ن است نفوذکند، ممکفا یای را اندهنکواحد تجاری نق  تعیینه شخص وابسته در تأسیس و مدیریت کصورتی  همچنین در
 وجود داشته باشد.

دهنده خطرهـای عمـده تحریـف بااهمیـت ن است نشـانکبا نفوذ ممار یبسشخص وابسته  کصورت وجود سایر عوامل خطر، وجود ی در .25ـت
 نمونه: ناشی از تقلب باشد. برای

 مین اهـداف نـه در جهـت تـاای غیراخالقی یا متقلبان است نشانگر رویهکای ممشاوران حرفهیا م ییرات زیاد و غیرمعمول مدیران ارشد اجراییتغ
 اشخاص وابسته باشد.
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 خص وابسـته شـه کـن اسـت نشـانگر ایـن باشـد کـه منطق تجاری آنها روشن نیست، ممکای های تجاری برای معامالت عمدهاستفاده از واسطه
 ها برای تامین اهداف متقلبانه، منافعی داشته باشد.این واسطه نترلکچنین معامالتی، از طریق  تواند درمی

  اسـت  نکهای عمده ممدبراورهای حسابداری یا تعیین ت زیاد شخص وابسته در، یا تمایل به، انتخاب رویهکآمده راجع به مشار به دستشواهد
 نشانگر احتمال گاارشگری مالی متقلبانه باشد.

 (19: بند ک)رت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته بااهمیبرخورد با خطرهای تحریف 
ی مربـوط بـه بـراوردبرخورد با خطرهای تحریف بااهمیـت  ن است درکه حسابرس ممکماهیت، زمانبندی اجرا و میاان روشهای حسابرسی الزم  .26ـت

 .1تجاری بستگی داردند به ماهیت آن خطرها و شرایط واحد کروابط و معامالت با اشخاص وابسته انتخاب 
ا اشتباه( یوجود تقلب  لیدل بهمعامالت با اشخاص وابسته ) یافکنا یا افشایص نادرست یحسابرس نشان دهد خطر تشخ یهایابیچنانچه ارز .27ـت

 :ندکیمر را اجرا یل موارد زیاز قب ییمحتوا ی، عمده است، آزمونهایحسابدار یطبق استانداردها
 ره بـا کذامـا یـایندگیها نندگان یا نمکها، مشاوران حقوقی، ضمانتکچون بان یربطیهای خاص معامالت با اشخاص ذجنبه دریافت تأییدیه درباره

 ای(.ان و نبود موانع قانونی، مقرراتی یا ضوابط اخالق حرفهکصورت ام ن خصوص )دریآنان در ا

 ه احتمـاالً کـرسـد جـه میه حسابرس بـه ایـن نتیک یوابسته )در موارد ط خاص یا مبالغ معامالت با اشخاصیدریافت تأییدیه درباره اهداف، شرا
 اشته باشد(.متری دکن است اثربخشی کدهد، این روش حسابرسی ممیپاسخ اشخاص وابسته به حسابرس را تحت تأثیر قرار م یواحد تجار

 ربـوط مبی به اطالعـات دسترس بودن( برای دستیا درصورت لاوم و  مطالعه صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی مربوط به اشخاص وابسته )در
 این معامالت در سوابق حسابداری اشخاص وابسته. ییبه نحوه شناسا

ن اسـت کممرده باشد ک یابیعمده ارزرا  تقلبخطر تحریف بااهمیت ناشی از  ار بانفوذ،یوجود شخص وابسته بس واسطه بهاگر حسابرس  .28ـت
رت مسـتقیم صو ن است بهکه شخص وابسته ممکسب شناخت از روابط تجاری ک، برای 240 رد حسابرسیاستاندالی کبر الاامات  عالوه

 ند:کجرا زیر را ا موارد ، روشهایی مانندالزمرده باشد، و برای تشخیص نیاز به آزمونهای محتوای کبرقرار  واحد تجارییا غیرمستقیم با 
 ره با آنها.کجاری و مذاواحد ت یان راهبرکپرس و جو از مدیران اجرایی و ار 

 .پرس و جو از اشخاص وابسته 

 .وارسی قراردادهای عمده با اشخاص وابسته 

 تجاری. ی، مانند جستجو از طریق اینترنت یا پایگاههای اطالعاتیسازمانسب اطالعات از منابع برونک 

  اشد.شده ب یه چنین گاارشهایی نگهدارکنان، در مواردی کارکبررسی گاارشهای خبرگیری از 
نترلهـای واحـد تجـاری بـرای کسب شواهد حسابرسـی را بـدون آزمـون کخطر،  یابین است با توجه به نتایج روشهای ارزکحسابرس مم .29ـت

افی و مناسـب از طریـق کـسـب شـواهد کن است کاین وجود، در برخی شرایط مم روابط و معامالت با اشخاص وابسته، مناسب بداند. با
پذیر نباشـد. انکبه تنهایی در رابطه با خطرهای تحریف بااهمیت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته اماجرای آزمونهای محتوا 

از اطالعات در خصوص  یاآن متعدد باشد و حجم عمده یگروهی بین واحد تجاری و بخشهاه معامالت درونکمثال، در مواردی  برای
ن اسـت بـه کـشود، حسابرس ممپارچه، شروع، پردازش و گاارش میکی ییستم اطالعاتس کی و در یکترونیکصورت ال این معامالت به
سطح پایین قابـل  که خطرهای تحریف بااهمیت مربوط به این معامالت را به یکه طراحی آزمونهای محتوای اثربخ  کاین نتیجه برسد 

افی و مناسب راجع به کسب شواهد ک، حسابرس برای 330چنین مواردی طبق الاامات استاندارد  پذیر نیست. درانکاه  دهد، امکقبول 
 ند.کامل بودن و صحیح بودن ثبت روابط و معامالت با اشخاص وابسته را آزمون کم بر کنترلهای حاکد ی، با2نترلهای مربوطکاثربخشی 

 است ه قبالً مشخص یا افشا نشدهک یاص اشخاص وابسته و معامالت عمده با اشخاص وابستهیتشخ

 الف(ـ21: بندک)رگروه حسابرسی  یر اعضایاشخاص وابسته اخیراً مشخص شده به سااطالعات  الانتق
آثار ایـن اطالعـات بـر  نییعدر ترا شده به سایر اعضای گروه حسابرسی، آنها  مشخص اخیراًه کای انتقال سریع اطالعات اشخاص وابسته .30ـت

 د.دهیم یاریخطرهای تحریف بااهمیت مجدد  یابیارزبه  ، از جمله نیازخطر یابیارزنتایج اجرای روشهای 

                                                                                                                                                                            
 

در رابطه  یی، الاامات و رهنمودها240 یالزم، و در استاندارد حسابرس یحسابرس یاان روشهایاجرا و م یندت، زمانبیدر رابطه با ماه یی، رهنمودها330 یدر استاندارد حسابرس .1
 ت مربوط به تقلب ارائه شده استیف بااهمیتحر یمناسب با خطرها یبا برخوردها

 ـ ب 8، بند 330 یاستاندارد حسابرس .2
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 پ(ـ21: بندک)راست شده  اخیراً مشخص هک یاآزمونهای محتوای مربوط به اشخاص وابسته و معامالت عمده با اشخاص وابسته
اخیـراً  هکـ یاده بـا اشـخاص وابسـتهمعامالت عمـاست در ارتباط با اشخاص وابسته یا  نکممه حسابرس کهایی از آزمونهای محتوا نمونه .31ـت

 باشد:یمشخص شده است، انجام دهد به شرح زیر م
 احـد تجـاری پرس و جو در خصوص ماهیت روابط واحد تجاری با اشخاص وابسته اخیراً مشخص شده، شامل پرس و جـو از اشـخاص خـارج از و

لیتهـای ای از واحـد تجـاری و فعامالحظـه رود شناخت قابله تصور میک( یاصورت لاوم و نبود موانع قانونی، مقرراتی یا ضوابط اخالق حرفه )در
 .کاری نادیتج ینندگان یا سایر طرفهاکهای عمده، مشاورین، ضمانتیتجاری آن دارند، مانند مشاور حقوقی، عاملین اصلی، نمایندگ

 سـتفاده از ا ن اسـت بـاکمده. چنین تجایه و تحلیلهایی متجایه و تحلیل سوابق حسابداری مربوط به معامالت با اشخاص وابسته اخیراً مشخص ش
 رایانه به سادگی انجام شود. کمکهای حسابرسی به کنیکت

 ری مربـوط، ردهای حسابداه آیا این معامالت طبق استانداکضوابط و شرایط معامالت با اشخاص وابسته اخیراً مشخص شده و ارزیابی این یبررس
 ا خیر.به درستی مشخص و افشا شده است ی

 ث(ـ 21: بندک)ر ییعدم افشای عمدی توسط مدیران اجرا
، الاامـات و انـدردهکافشـا ناشـخاص وابسـته را وابسـته یـا معـامالت عمـده بـا  اشـخاصطـور عمـدی،  به ییه مدیران اجراکدر مواردی  .32ـت

شـود. ی میمربـوط تلقـ ،ی صـورتهای مـالیبا تقلب در حسابرسـ ارتباطمسئولیتهای حسابرس در خصوص  در 240رهنمودهای استاندارد 
 اتظهـارابه پرس و جوهـای حسـابرس و  ییان اجراای پاسخهای مدیرکن است ضرورت ارزیابی مجدد قابلیت اتکحسابرس همچنین مم

 ند.کرا بررسی  ییان اجرامدیر

 معامالت عمده خارج از روال عادی عملیات واحد تجاری با اشخاص وابسته

 (22: بند ک)رمعامالت عمده با اشخاص وابسته ارزیابی منطق تجاری 
ن است مـوارد زیـر کبا اشخاص وابسته، حسابرس مم واحد تجاریعادی عملیات  روالدر ارزیابی منطق تجاری معامالت عمده خارج از  .33ـت

 را مورد توجه قرار دهد:
 ه آیا معامالت:کاین 

o د(.لفیق انجام شوگروه مشمول ت کت چندین شخص وابسته عضو یکست با مشارن اکمثال، معامالت مم بی  از اندازه پیچیده است )برای 

o .شرایط غیرعادی تجاری دارد، مانند غیرعادی بودن قیمتها، نرخهای سود، تضمینها و شرایط بازپرداخت 

o برای انجام آن وجود ندارد. یدلیل تجاری منطقی روشن 

o ند.اقبالً مشخص نشده هکانجام شده  یابا اشخاص وابسته 

o نحو غیرعادی انجام شده است. به 

 یا خیر. اندردهکه رکواحد تجاری مذا یان راهبرکه آیا مدیران اجرایی راجع به ماهیت و نحوه عمل حسابداری چنین معامالتی با ارکاین 

 ا خیرید بیشتری دارند یکجای محتوای اقتصادی معامله تأ بر نحوه عمل حسابداری خاصی به ییه آیا مدیران اجراکاین. 
وابسـته داشـته باشـد، حسـابرس بایـد طبـق اسـتاندارد  بااهمیتی با شرایط انجام معامله با اشخاص یتناقضها ییاگر توضیحات مدیران اجرا

 درباره سایر موضوعات مهـم را مورد توجه قرار دهـد. ییران اجرایای اظهارات مدک، قابلیت ات5001
بهتر  کبه حسابرس در در رایز ،ابدیدراشخاص وابسته از منظر را ای معامله چنینمنطق تجاری  ندکتالش ن است کحسابرس همچنین مم .34ـت

 بـهری آن متنـاق  ه با ماهیت تجـاکمعامله با اشخاص وابسته  کند. منطق تجاری یکیم کمکواقعیت اقتصادی معامله و دلیل انجام آن 

 ند.کار کعامل خطر تقلب را آش کن است یکمم رسد،ینظر م

 ب( ـ22: بند ک)ربا اشخاص وابسته عمده و تأیید معامالت  دور مجوزص
ان کـاشخاص وابسته توسط مدیران اجرایی، ار واحد تجاری باات یصدور مجوز و تأیید معامالت عمده خارج از روال عادی عمل  .35ـت

طـور صـحیح در  ه ایـن معـامالت بـهک ندکن است شواهد حسابرسی را فراهم که ممیسرما صورت لاوم، صاحبان ، یا، دریراهبر
س شده است. وجود کصورتهای مالی منع مناسب در یاگونه سطوح مناسب واحد تجاری، بررسی شده و شرایط و ضوابط آنها به
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ل اظهـار شـده توسـط یـصورت منطقی نبودن دال رده باشد، درکن یگونه طنیه مراحل صدور مجوز و تأیید را اکن معامالتی یچن
چنـین شـرایطی  ن است نشانگر خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه یا تقلب باشد. درک، ممیان راهبرکا اریرایی مدیران اج

ن است که حسابرس در قبال سایر معامالت با ماهیت مشابه هشیار باشد. صدور مجوز و تأیید به تنهایی ممکن است نیاز باشد کمم
نند یـا کافی نباشد زیرا اگر اشخاص وابسته تبانی کیت ناشی از تقلب وجود ندارد، ه خطرهای تحریف بااهمکگیری ن نتیجهیدر ا

 اثر باشد.ن است بیکار صدور مجوز و تأیید ممکار بانفوذ باشد، راهیوابسته بس ر اشخاصیاگر واحد تجاری تحت تأث

 کوچک یمالحظات خاص واحدهای تجار
صـدور مجـوز و  یه در واحدهای تجاری متوسط و بارگ بـراک آنچهمشابه با نترلهایی کن است کمم کوچکواحد تجاری  کی .36ـت

ری شـواهد ن است برای گردآوک، حسابرس ممکوچکحسابرسی واحدهای تجاری  تأیید وجود دارد را نداشته باشد. بنابراین در
ر صـدور بـمتـری کاان یه مواحد تجاری با اشخاص وابسته، بات یحسابرسی در خصوص اعتبار معامالت خارج از روال عادی عمل

های ید جنبهن است اجرای سایر روشهای حسابرسی چون وارسی اسناد مربوط، تأیکعوض حسابرس مم ند. درکا کمجوز و تأیید ات
 ن معامالت را مورد توجه قرار دهد.یدر ا کـ مالخاص معامالت با اشخاص وابسته یا مشاهده نحوه مداخله مدیر

 (23: بند ک)ر یقیج در معامالت حقیط رایبر انجام معامالت با اشخاص وابسته براساس شرا یمبن ییران اجرایی مدادعا

معامله حقیقی، به سهولت  کمت در ییقیمت معامله با اشخاص وابسته با ق مقایسهن است شواهد حسابرسی راجع به چگونگی کاگرچه مم .37ـت
ت، امله حقیقی اسـمع کهای معامله همانند یه همه جنبهکابرسی مبنی بر اینسب شواهد حسکدر عمل برای  معموالًدسترس باشد، ولی  در
ه معاملـه بـا کـنـد کن است بتوانـد اثبـات کمثال، اگرچه حسابرس مم ند. برایکه توانایی حسابرس را محدود میکالتی وجود دارد کمش

خـارج م، یایط اعتبـاررایط و ضوابط معامله )مانند شره سایر شکن است اثبات اینکوابسته با قیمت بازار انجام شده است ولی مم اشخاص
ن، ایـن اشـد. بنـابرایروابسته اسـت، عملـی نبیخاص و تعهدات احتمالی( مشابه با سایر شرایط و ضوابط معمول انجام معامله بین اشخاص غ

 کر یـم بـکا شـرایط حـاوابسته مشابه به شرایط معامله با اشخاص کمبنی بر این ییه ادعای مدیران اجراکتواند وجود داشته باشد خطر می
 ننده باشد.کطور بااهمیتی گمراه معاملة حقیقی است، به

معاملـه حقیقـی  کم بر یکاشخاص وابسته مشابه با شرایط حاشرایط معامله با  هکاینمبنی بر را د ادعای خود نمسئولیت دار ییان اجرامدیر .38ـت
 شامل موارد زیر باشد: تواندیم ییاجرا انمدیر ین ادعایند. پشتوانه انکاثبات است، 

 یا چند شخص غیروابسته. کمشابه با ی یامقایسه شرایط معامله با اشخاص وابسته با شرایط معامله 

  معامله. یق ضوابط و شرایط بازار برایسازمانی برای تعیین ارزش بازار و تصدارشناس برونکاستفاده از 

 ت مشابه در بازار آزاد.مقایسه شرایط معامله با شرایط معامال 
 یا چند مورد زیر باشد: کشامل ی تواندیم ییان اجرامدیر ین ادعایوانه اارزیابی پشت .39ـت

  ییادعاهای مدیران اجرا یجاد پشتوانه برایند ایفرا تناسب بهتوجه. 
 ودن آنها.دن و مربوط بامل بوکبرای تعیین صحت،  هاپشتوانه ادعاها و آزمون داده یبرا یسازمانا برونی یسازمانبررسی اعتبار منابع درون 

 ادعاها. یربنایارزیابی منطقی بودن مفروضات عمده ز 

 ارزیابی افشای روابط و معامالت با اشخاص وابسته مشخص شده

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

د اندازه و ماهیت تحریف و شرایط یشده بااهمیت است یا خیر، با ییآیا تحریف شناسا هک، حسابرس هنگام ارزیابی این450استاندارد طبق  .40ـت

مبلغ ثبت  بر ن است عالوهکنندگان صورتهای مالی ممکمعامله از نظر استفاده ک. عمده بودن ی1توجه قرار دهد خاص رخداد آن را مورد
 ستگی داشته باشد.شده، به سایر عوامل همانند ماهیت روابط با اشخاص وابسته نیا ب

                                                                                                                                                                            
 

فها یتحر یابیط مؤثر بر ارزیدر رابطه با شرا یی، رهنمودها450استاندارد  16ــالف. در بند ت11، بند “یشده در حسابرس ییشناسا یفهایتحر یابیارز”، 450 یاستاندارد حسابرس .1
 توسط حسابرس ارائه شده است



 550 یحسابرس استاندارد

 اشخاص وابسته

 (1389)تجدیدنظر شده 
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 (24: بند ک)رارزیابی افشای اطالعات اشخاص وابسته 
ه آیا حقایق و کاشخاص وابسته طبق الاامات استانداردهای حسابداری مربوط، به معنی بررسی این موضوع است  اطالعات ارزیابی افشای .41ـت

 دراسـت یـا خیـر.  و ارائـه شـده صیشده قابل فهـم باشـد، تلخـ ه اطالعات افشاک یاگونه به ،شرایط روابط و معامالت با اشخاص وابسته

 :فهم نباشد ن است قابلکاشخاص وابسته مم افشای معامالت با ر،یصورت وجود موارد ز
 منطق تجاری معامالت و آثار آن بر صورتهای مالی روشن نباشد یا تحریف شده باشد، یا ـ الف
 مناسب افشا نشده باشد. نحو بهه برای فهم آنها ضروری است، کعامالت یا سایر عوامل مهم م یدیلکضوابط و شرایط  ـب 

 (25: بندک)ر تبیک تأییدیه
 مناسب باشد: یراهبران کتبی از ارک تأییدیهن است دریافت کمم ریز شرایطدر  .42ـت

 در  یـیجراارد، یا مدیران صورتهای مالی داه آثار بااهمیتی بر کنند کب میی، معامالت خاصی با اشخاص وابسته را تصویان راهبرکه ارک یزمان
 ت دارند.کآن مشار

 نند.کرس ارائه می، به حسابیشفاه طور بهمعامالت با اشخاص وابسته را  ی، اطالعات خاصی راجع به جائیات برخیان راهبرکه ارک یزمان 

 ارند.دمعامالت با اشخاص وابسته  با اشخاص وابسته یا ارتباط در، منافع مالی یا منافع دیگری، یان راهبرکه ارک یزمان 
 بـر نبـود یمبنـتأییدیـه  افـتیدر ند، مانندکتبی دریافت ک، تأییدیه ییان اجراادعاهای مدیر یبرخ بهن است راجع کحسابرس همچنین مم .43ـت

 .ت خاص با اشخاص وابستهمعامال دربارهتوافقهای جانبی افشا نشده 

 (26: بند ک)ر یان راهبرکرسانی به اراطالع

ت حـل یـند تا راجـع بـه ماهکمی کمکبه حسابرس  1ان حسابرسی مشخص شده استیه در جرکاشخاص وابسته ات عمده مربوط به کرسانی ناطالع .44ـت
 از: ات عمده مربوط به اشخاص وابسته عبارتندکهایی از نابد. نمونهیواحد تجاری دست  یان راهبرکی با ارکمشتر کات به درکن نیو فصل ا

 واحـد  یاهبـران رکـن اسـت ارکـه ممکـافشای اطالعات اشخاص وابسته یا معامالت عمده با اشخاص وابسته توسط مدیران اجرایـی،  عدم
 اند.ه قبالً از آن اطالع نداشتهکند کار یهش یاتجاری را نسبت به روابط و معامالت با اشخاص وابسته

 به تقلـب  کوکن است مشکمناسب انجام نشده و مم نحو بهد آن ییأه صدور مجوز و تکص معامالت عمده با اشخاص وابسته یتشخ
 محسوب شود.

 در خصوص افشای معامالت عمده با اشخاص وابسته طبق استانداردهای حسابداری. ییعدم توافق با مدیران اجرا 

 یرا بـرا یط خاصـیا شـرایـ ردهکه انواع خاصی از معامالت با اشخاص وابسته را ممنوع یا محدود ک یعدم رعایت قوانین یا مقررات 
 ن نموده است.ییمعامالت تع

 نترل واحد تجاری را در دست دارد.که نهایتاً کشخصی  ییدشوار بودن شناسا 
 

                                                                                                                                                                            
 

 ارائه شده است یان حسابرسیات عمده مشخص شده در جرکت نیدر رابطه با ماه یشتریب یرهنمودها 8ت ـ ، بند 230 یدر استاندارد حسابرس .1


