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 لی حسابرس مستقلکاهداف ” 200د همراه با استاندارد حسابرسی ین استاندارد بایا
 مطالعه شود.“ و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی
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 لیاتک

 اربردکدامنه 
 شود.یان راهبری مطرح مکصورت لزوم، ار ران اجرایی و، دریاز مد تبیکتأییدیه سب کرابطه با  ت حسابرس درین استاندارد، مسئولیدر ا . 1
اربرد ایهن ک ور،کاند. الزامات مذتبی مدیران است، فهرست شدهکارتباط با تأییدیه  ه حاوی الزامات خاصی درک، استانداردهای دیگری 1 وستیدر پ . 2

 ند.کاستاندارد را محدود نمی

 یعنوان شواهد حسابرس به رانتبی مدیک تأییدیه
تبهی ک تأییدیهه 1، شهواهد حسابرسهی هسهتند.یاظههارنظر و یگیریهای مبنهابهه نتیجهه یابیمنظور دسهت شده توسط حسابرس به تمام اطالعات استفاده . 3

تبهی کن، تأییدیهه ینهابرادانهد. بتجهاری ززم می واحهد یمهال یصهورتها یسهب آن را در حسابرسهکه حسابرس، کاست  یمدیران، اطالعاتی ضرور
 (1-: بند تکاست. )ر یجوها، جزو شواهد حسابرس و از پرس ز، همانند نتایج حاصلیمدیران ن

موضهوعات  یو مناسهب بهرا یافکهتنههایی، شهواهد حسابرسهی  بهه یاست ول یضرور یننده شواهد حسابرسک تبی مدیران، فراهمکچه تأییدیه  اگر . 4
ر شهواهد یزان سایمماهیت و  ، براجرایی ا توسط مدیرانکات تبی قابلکه ارائه تأییدیه کن واقعیت وجود دارد یعالوه، ا ند. بهکنظر را فراهم نمی مورد
 ند، اثری ندارد.کسب میکخاص  یا ادعاهایاجرایی  رانیمد یهاتیه حسابرس درباره انجام مسئولک یحسابرس

 خ اجرایتار
 ازجراست.شود، ززمیاز آن شروع م و پس 1396فروردین از آنها  یه دوره مالک یالم یصورتها یحسابرس ین استاندارد برایا . 5

 اهداف
 از: اهداف حسابرس عبارت است . 6

قبال تهیه  های خود را درتیه آنها معتقدند مسئولک نیبر ا یان راهبری مبنکصورت لزوم، ار ران اجرایی و، دریتبی از مدک سب تأییدیهک الف.
 اند،ردهکشده به حسابرس، ایفا  بودن اطالعات ارائه املکو  مالی صورتهای

تبهی مهدیران، کاز تأییدیهه  اسهتفاده بها یمهال یخهاص در صهورتها یا ادعاههایه یمهال یبا صهورتها مرتبط یمیل سایر شواهد حسابرسکت ب.
 ه باشد، وشد یر استانداردها الزامیداند یا در ساار را ضروری میک ه حسابرس انجام اینک مواردی در

ه اشهااص کهان راهبهری، یها مهواردی کهاجرایی و، در صهورت لهزوم، ار شده توسط مدیران تبی ارائهک به تأییدیه نش مناسب نسبتکوا پ.
 اند.ردهکتبی درخواست شده توسط حسابرس خودداری کور از ارائه تأییدیه کمذ

 فیتعار
 ار رفته است:کشده برای آن ب در استانداردهای حسابرسی، اصطالح زیر با معنی مشاص . 7

 ید حسابرسر شواهیا از ساید ییرا تأ یه موضوعات خاصکران اجرایی خطاب به حسابرس است یتبی مدکاظهارات  -تبی مدیرانکتأییدیه 
 باشد.یبان نمیا دفاتر و سوابق پشتیمندرج در آن،  ی، ادعاهایمال یتبی مدیران شامل صورتهاکند. تأییدیه کیم یبانیپشت

نظهر گرفتهه شهود.  در“ راهبهریان کهار ،لهزومصهورت  در ،و ان اجرایهیریمهد”د معهادل یهبا“ ان اجراییریمد”ن استاندارد، اصطالح یاهداف ا یبرا . 8
 .سئولیت دارندممالی مربوط  ینحو مطلوب طبق چارچوب گزارشگر به یمال یصورتها ارائه ه ویقبال ته ران اجرایی دریبر این، مد عالوه

 تالزاما

 شودیتبی از آنها درخواست مک ه تأییدیهکران اجرایی یمد
تبهی ک ، تأییدیههنظهر آگهاه هسهتند مهوردو از موضهوعات  دارند یمال یقبال صورتها در مشاصی یهاتیمسئول هکران اجرایی ید از مدیحسابرس با . 9

 (6-تا ت 2-ت ی: بندهاکند. )رکدرخواست 

 ران اجرایییمد یاهتیبا مسئول تبی مرتبطک تأییدیه

 یمال یه صورتهایته
طبهق چهارچوب  یمهال یه صورتهایت خود درخصوص تهیبر ایفای مسئول یمبن تبیکای ه تأییدیهکند کران اجرایی درخواست ید از مدیحسابرس با . 10

طلوب طبق شهرایط منهدرج در قهرارداد نحو م مالی به ه موضوعیت داشته باشد، ارائه صورتهایک صورتی نند و درکمربوط، ارائه  یمال یگزارشگر
 (19-، و ت14-، ت9-تا ت 7-: بندهای تک. )ر2حسابرسی نیز در تأییدیه مزبور درج شود
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 بودن معامالت و سایر رویدادها املکشده و  اطالعات ارائه
 نند:کبر موارد زیر، ارائه  یتبی مبنک یاران اجرایی باواهد تأییدیهید از مدیحسابرس با . 11

 و 1شده است، ، برای حسابرس فراهمیبه آنها طبق شرایط مندرج در قرارداد حسابرس ان دسترسیکشده و ام تمام اطالعات مربوط ارائه ه الف
 (19-و ت ،14-، ت9-تا ت 7-: بندهای تکاند. )رس گردیدهکمنع یمال یتمام معامالت و سایر رویدادها، ثبت شده و در صورتها ه ب

 تبی مدیرانکران اجرایی در تأییدیه یدم یهاتیتشریح مسئول
 یه در قهرارداد حسابرسهکه یاگونهه ، بههمهدیران تبهیکد در تأییدیهه یهران اجرایی بایمد یهاتیمسئول، 11و  10الزامات مقرر در بندهای  توجه به با . 12

 شود. تشریحشده است،  رکذ

 تبیک یهار تأییدیهیسا
بهر تأییدیهه  ه عهالوهکهجهه برسهد ین نتیهرده است. چنانچه حسهابرس بهه اکتبی مدیران کبه درخواست تأییدیه  لزمر استانداردها نیز حسابرس را میسا . 13

ر خهاص د یا چنهد ادعهایه کیها ی یمال یبا صورتها مرتبط یر شواهد حسابرسیاز سا یبانیپشت یگر براید تبیکا چند تأییدیه ی کیور، دریافت کمذ
 (19-، و ت14-، ت13-تا ت 10-: بندهای تکند. )رکتبی را درخواست کهای ن تأییدیهد اییضرورت دارد، با یمال یصورتها

 تبی مدیرانک پوشش تأییدیه خ و دوره)های( تحتیتار
. خ باشهدیاز آن تهار د پهسیهنبا یباشهد، وله کیهنزد یمهال یبه صهورتها خ گزارش حسابرس نسبتیتار ان بهکام حد د تایتبی مدیران باکخ تأییدیه یتار . 14

 (18-تا ت 15-: بندهای تک)ر شده در گزارش حسابرس را دربرگیرد. اشاره یهاو دوره یمال ید تمام صورتهایتبی مدیران باکتأییدیه 

 مدیران تبیکل تأییدیه کش
 .شده است تبی مدیران ارائهکتأییدیه  کای از ی، نمونه2در پیوست  د خطاب به حسابرس باشد.یبا مدیران تبیکتأییدیه  . 15

 ه ارائه نشده استکای شده تبی درخواستک شده، و تأییدیه تبی ارائهک ای تأییدیهکت اتیبه قابل د نسبتیترد

 شده تبی ارائهکای تأییدیه کت اتیبه قابل د نسبتیترد

ایهن  ارگیریکهبا یهمهوارد مزبهور  آنهها بهه یبندیا پایران اجرایی، یمد جدیتا ی یاخالق ی، ارزشهایارکت، درستیبه صالح چنانچه حسابرس نسبت . 16
ا یه یاز شهفاه ران اجرایهی )اعهمیمهد ای تأییدیهکت اتیها را بر قابلین قبیل نگرانیا ید اثر احتمالیداشته باشد، با یاجرایی، نگران توسط مدیران موارد
 (22-و ت 21-: بندهای تکند. )رکن ییتع یبر شواهد حسابرس یلکطور  ( و بهیتبک

 یحسابرسه ید روشههایهن موضهوع بایهفصهل ا و حل یدر تناقض باشد، حسابرس برا یر شواهد حسابرسیتبی مدیران با ساکه تأییدیه ک در شرایطی . 17
ران یا جهدیت مهدیه یاخالق ی، ارزشهایارکت، درستیخود از صالح یابید ارزیفصل نشود، حسابرس با و ند. چنانچه موضوع حلکمناسبی را اجرا 
آنهها را  یمهالههد و اثهر احتدارزیهابی مجهدد قهرار  ارگیری این مهوارد توسهط مهدیران اجرایهی را مهوردکها به موارد مزبور یا بآن یبندیا پایاجرایی، 
 (20-ند تب: کند. )رکن ییتع یشواهد حسابرس بر یلکطور  ( و بهیتبکا ی یاز شفاه ران اجرایی )اعمیمد ای تأییدیهکت اتیقابل بر

 یایهن اسهتاندارد، اقهدامات مناسهب 20نظر گرفتن الزامات بند  د با دریست، بایا نکات تبی مدیران، قابلکه تأییدیه کجه برسد ینتن یچنانچه حسابرس به ا . 18
 ، انجام دهد.7052موضوع بر اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرس طبق استاندارد  ین اثر احتمالییرا، شامل تع

 ه استه ارائه نشدکای شده تبی درخواستکتأییدیه 
 د:ینند، حسابرس باکتبی ارائه نک شده، تأییدیه درخواست ا چند موضوعی کیمورد  ران اجرایی، دریه  مدک صورتی در . 19

 ند،کره کران اجرایی مذایدرباره موضوع با مد -الف
( یتبکا ی یاز شفاه ران اجرایی )اعمیای تأییدیه مدکت اتیند و اثر احتمالی آن بر قابلک یابیران اجرایی را مجدداً ارزیمد یارکدرست  - ب

 ند، وک یابیرا ارز یبر شواهد حسابرس یلکطور  و به
موضوع بر اظهارنظر حسابرس در گهزارش  ین اثر احتمالییاین استاندارد، اقدامات مناسبی، شامل تع 20نظر گرفتن الزامات بند  با در  - پ

 ، انجام دهد.705حسابرس را طبق استاندارد 
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 ران اجرایییمد یهاتیبا مسئول تبی مرتبطکتأییدیه 

 ند:کعدم اظهارنظر ارائه  یمال یبه صورتها موارد زیر، نسبت د دری، حسابرس با705طبق استاندارد  . 20
 شده تبی مقررکه تأییدیه ک یاگونه ران اجرایی وجود دارد، بهیمد یارکبه درست افی نسبتکه تردید کجه برسد ین نتیحسابرس به ا -الف

 ایا نیست، کقابل ات 11و  10 یدر بندها
 (24-و ت 23-: بندهای تک)ر نند.کرا ارائه ن 11و  10 یشده در بندها تبی مقررک ران اجرایی، تأییدیهیمد  - ب

*** 

 اربردیکتوضیحات 

 (3: بند ک)ر یحسابرس عنوان شواهد تبی مدیران بهکتأییدیه 
را جهرح و  یتبهی درخواسهتک ران اجرایهی، تأییدیههیشود. چنانچهه مهدمحسوب می یشواهد حسابرستبی مدیران منبع مهمی از ک تأییدیه .1–ت

نهد. کار یه هشها چنهد موضهوع عمهدی کیاحتمال وجود  به است حسابرس را نسبت نکن موضوع ممینند، اکنند یا اصالً ارائه نکتعدیل 
ا تهنهد کا ترغیهب ران اجرایهی ریاست مد نکاز موارد مم یاریر بس، دیشفاه یجا ، بهیتبکصورت  این، درخواست تأییدیه به بر عالوه
 شود.یت تأییدیه میفیکش ین خود موجب افزایه اکنند، کتر توجه صورت جدی به ین موضوعاتیچن به

 (9: بند ک)رشود یتبی از آنها درخواست مکه تأییدیه کران اجرایی یمد
بهه سهاختار راهبهری  توجه است با نکن اشااص ممیشود. ایدرخواست م یمال یصورتها هیتبی مدیران از اشااص مسئول تهک تأییدیه .2-ت

 ن و مقررات مربوط، متفاوت باشند.یتجاری، و قوان واحد
 اجرایهی رود مهدیرانیتجهاری، انتظهار مه رد واحهدکهقبهال عمل ، و مسهئولیتهای آنهها دریمهال یه صورتهایبودن مدیران اجرایی در ته دلیل دخیل به .3-ت

 ه باشند.افی داشتکرد، اطالع یگیتبی مدیران قرار مک تأییدیه یه مبناکشده در آن  مطرح یو ادعاها یمال یه صورتهایند تهیرابطه با فرآ در
آن  شهده در مطهرح یو ادعاهها یمهال یه و ارائهه صهورتهایهه در تهکه یر اشااصهیاز سا است نکران اجرایی ممیموارد، مد یبرخ وجود، در این با .4-ت

شهده در  رخواسهترابطه با موضوعات د ه دارای دانش تاصصی درکشود جو از اشااصی انجام می و نند. این پرسکجو  و ت دارند، پرسکمشار
 ر باشند:یاست شامل موارد ز نکن اشااص ممیتبی مدیران هستند. اکتأییدیه 

 چوئری است.کروش ا انجام شده به یه مسئول برآوردهای حسابدارکچوئری کمتاصص ا کی 

 ند.مورد آن دانش تاصصی داشته باش ا دریباشند  یطیمح ستیاست مسئول برآورد تعهدات ز نکه ممکتجاری  مهندسان واحد 

 د.ننکرا فراهم  یقانون یبه دعاو درخصوص ذخایر مربوط یاست اطالعات ضرور نکه ممکتجاری  نان دفتر حقوقی واحدکارک 

ه یهها برحسب بیشترین اطالع و اعتقاد آنها تهه تأییدیهکنیبر ا یمبن یتبی از عبارت شرطک است در تأییدیه نکمم ران اجرایییموارد، مد یبرخ در .5-ت
تبهی مهدیران ک دیههه قهانع شهود تأییکهآن به است، مشروط یجانب حسابرس موضوعی منطق نند. پذیرش اینگونه عبارات ازکشده است، استفاده 

 شده است. هی، تهشده در تأییدیه ی مرتبط و اطالعات مناسب از موضوعات مطرحهاتیتوسط اشااص دارای مسئول
ه برای کند یتبی مدیران اذعان نماکه تأییدیه آگاهانه، از آنها باواهد تا در تأییدیه یته یران اجرایی برایردن مدک منظور مجاب است به نکحسابرس مم .6-ت

جوها  و گونه پرس نیرود ایماند. انتظار نه مناسب موقعیت بوده است، انجام دادهکززم را تا حدی  جوهای و تبی درخواست شده، پرسکتهیه تأییدیه 
 د باشد.تجاری برقرار بوده است، نیازمن قبل در واحد ه ازک، فراتر از آنچه یسازمانی رسمند درونیفرا کدر حالت معمول، به ی

 (11و  10: بندهای ک)ریی ران اجرایمد یهاتیبا مسئول تبی مرتبطک تأییدیه
توسط مدیران اجرایی،  11و  10شده در بندهای  مقرر یهاتیبرانجام مسئول یمبن یار حسابرسکشده در جریان  سبک یشواهد حسابرس .7-ت

ار بهه ایهن که ین. استین یافکاند، های مزبور را انجام دادهتیه آنها خود معتقدند مسئولکبر این یران اجرایی مبنیاز مد بدون اخذ تأییدیه
 جرایهی براسهاسران ایه مهدکند کمورد قضاوت  این تواند درینم یر شواهد حسابرسیسا یه حسابرس صرفاً برمبناکشود دلیل انجام می
مثهال،  یاند. براردهکاهم حسابرس فر یه و ارائه و اطالعات را برایرا ته یمال یانجام آنها، صورتها شان و اذعان بهیهاتیاطالع از مسئول
رارداد قهتوافهق در  دبهر ارائهه تمهام اطالعهات مهور اجرایی، و دریافت تأییدیهه از آنهها، مبنهی تواند بدون سئوال از مدیرانیحسابرس نم

 اند یا خیر.ردهکاجرایی چنین اطالعاتی را برای وی فراهم  ه مدیرانکند کگیری حسابرسی، نتیجه
انجهام آنهها را بهه شهرح مفهاد قهرارداد  شان و اذعان بهیهاتیران اجرایی از مسئولی، اطالع مد11و  10 یتبی مقرر شده در بندهاک تأییدیه .8-ت

هد جرایی باوااران یاز مد است نکن حسابرس ممیسازد. همچنها، محقق میتیبر انجام آن مسئول یمبن حسابرسی، با درخواست تأییدیه
ای، امری أییدیهیافت چنین تند. درید نماییتبی مدیران، تأک آنها را مجدداً در تأییدیه انجام شان و اذعان بهیهاتیتا شناخت خود از مسئول
 ای دارد:ار مناسبت ویژهک ر، انجام اینیط، مانند شرایط زیشرا یبرخ عادی است ولی در

 باشند.مربوط ن یهاتیاند، دیگر دارای مسئولردهکتجاری امضا  را از طرف واحد یه قرارداد حسابرسک اشااصی 

 شده باشد، هیدر سال قبل ته یقرارداد حسابرس 
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 ایاند، ردهکن کدر یدرست ها را بهتیران اجرایی، آن مسئولیه مدکوجود داشته باشد  ییهانشانه 
 ند.کای را ایجاب ه دریافت چنین تأییدیهک نحوی ط وجود داشته باشد، بهیر در شراییتغ 

ر ارت شهرطی نظیهتوانهد شهامل عبهیشان و اذعان به انجام آنهها، نمیهاتیمسئولاجرایی از  مجددی در خصوص اطالع مدیران چنین تأیید
 باشد. 5عبارت یاد شده در بند ت ه 

 یبخش عموم یمالحظات خاص واحدها

اسهی جه، فهر  اسینت باشد. در یتجار یر واحدهایتر از سااست گسترده نکمم یواحدهای باش عموم یمال یصورتها یضوابط حسابرس .9-ت
اسهت  نکهشهود، ممانجهام می یواحهدهای باهش عمهوم یمهال یصورتها یه برمبنای آن، حسابرسکران اجرایی یمد یهاتیبا مسئول مرتبط
ا یه، مقهررات نیا طبق قواندادهیاست شامل تأیید انجام معامالت و سایر رو نکها ممن تأییدیهیتبی بیشتری گردد. اک یهابه اخذ تأییدیه منجر
 مات باشد.سایر الزا

 (13: بند ک)رتبی ک یهار تأییدیهیسا

 یمال یرابطه با صورتها تبی بیشتر درک یهاتأییدیه
 یمهال یرابطه بها صهورتها تبی دیگری را درک یها، ززم بداند تأییدیه10تبی مقرر شده در بند کبر تأییدیه  است عالوه نکحسابرس مم . 10-ت

از آن  اشهیبباشهد، ولهی  10تبی مقهرر شهده در بنهد کمل تأییدیه کصورت م است به نکتبی ممک یهانگونه تأییدیهیند. اکدرخواست 
 ر باشد:یاست شامل موارد ز نکتبی ممک یهان تأییدیهینیست. ا

 مناسب است یا خیر، و یحسابدار یهاهیرو یریارگکه آیا انتااب و بکاین 

 ییناسهاشمربهوط، طبهق آن چهارچوب  یمهال یصورت موضوعیت داشتن در چهارچوب گزارشهگر ر، درینظیر موارد ز یا موضوعاتیه آکاین ،
 ر:یا خیاست  ا افشا شدهی، ارائه یریگاندازه

o ها تأثیرگذار باشند،یها و بدهییدارا یبند ا طبقهی یمبلغ دفتر است بر نکه ممکا مقاصدی یها برنامه 

o یقطعی و احتمال یهایبده، 
o ده، و شه وثیقهه گرفتهه ه بههکهتصرف داراییههایی  نگهداری داراییها تا زمان تسویه بدهیهای مربوط، حق ها، حقیینترل داراکا ییت کمال

 شده، و گذارده های به وثیقهییدارا

o رد عهدم شند، شامل مهوا، تأثیرگذار بایمال یاست بر صورتها نکه ممکها ن، مقررات و قراردادها و موافقتنامهیاز قوان یهایجنبه
 فاد آنها.رعایت م

 شده به حسابرس رابطه با اطالعات ارائه تبی بیشتر درک یهاتأییدیه
ن یهبهر ا مبنهی یانظر حسابرس ضرورت داشهته باشهد تها از مهدیران اجرایهی تأییدیهه از است نک، مم11تبی مقرر شده در بند ک بر تأییدیه عالوه .11-ت

 ه است.دیاطالع حسابرس رس ران اجرایی از آنها آگاه هستند، بهیه مدک ینترلهای داخلکه تمام ضعفهای کموضوع درخواست شود 

 خاص یرابطه با ادعاها تبی درک یهاتأییدیه
ر را یها چند مهورد زی کیآنها،  یابیا ارزیاجرایی  درباره قضاوتها و مقاصد مدیران یسب شواهد حسابرسکاست هنگام  نکحسابرس مم .12-ت

 توجه قرار دهد: مورد
 شده. به مقاصد اعالم یابیتجاری در دست لی واحدسابقه قب 

 نحوه عمل خاص. کیانتااب  یل واحد تجاری برایدز 

 نحوه عمل خاص. کی یریگیپ یتجاری برا واحد ییتوانا 

  اجرایهی رانیدا قصد مهیتواند با قضاوت سب شود و میک یار حسابرسکجریان  ن است درکه ممک یگریا فقدان هرگونه اطالعات دیوجود 
 سازگار نباشد.

خهاص  یتبی دربهاره ادعاههاک یهاران اجرایی درخواست شود تأییدیهینظر حسابرس ضرورت داشته باشد تا از مد از است نکبر این، مم عالوه .13-ت
 ایهوت بهه قضها مربهوط یر شهواهد حسابرسهیشده توسط حسابرس از سها سبکاز شناخت  یبانیپشت یویژه، برا را، به یمال یمندرج در صورتها

ااهمیهت باجرایهی عهاملی  رانیمثال، چنانچه قصهد مهد ینند. براکبودن آن ادعا، ارائه  املکا یخاص  یادعا کیرابطه با  ران اجرایی دریقصد مد
 رهتبهی دربهاک یهاهو مناسب، بدون دریافت تأییدیه یافک یسب شواهد حسابرسکان کها باشد، امیگذارهیسرما یابیارزش یدرخصوص تعیین مبنا

ود خه خهودی بهه یلههسهتند، و یضهرور یننده شواهد حسابرسک تبی، فراهمک یهانگونه تأییدیهیچه ا ران اجرایی، وجود ندارد. اگریمقاصد مد
 نظر نیستند. مورد ادعای مورد و مناسب در یافک یننده شواهد حسابرسک فراهم
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 (13، و 11، 10: بندهای ک)رران اجرایی یمبلغ آستانه به مد یرسان اطالع
ه مشاصهاً نهاچیز اسهت، گهردآوری کهاز مهواردی  را، غیهر یشده در جریان حسابرس مشاص یفهای، حسابرس باید تحر450طبق استاندارد  .14-ت

همین ترتیهب، حسهابرس  رد. بهکرا نتوان مشاصاً ناچیز تلقی  ه تحریفهای بازتر از آنکند کای را تعیین است آستانه نک. حسابرس مم1ندک
 ند.کاجرایی ابالغ  ای را به مدیرانتبی، سطح آستانهکهای راستای مقاصد دریافت تأییدیه دراست  نکمم

 (14: بند ک)رتبی مدیران کپوشش تأییدیه  خ و دوره)های( تحتیتار
تبهی مهدیران ک یدیههخ تأییاز تهار توانهد قبهلیاست، نظر حسابرس نم یضرور یتبی مدیران، جزو شواهد حسابرسکه تأییدیه کتوجه به این با .15-ت

 بها ارتبهاط رده حسهابرس که آنجها بهر ایهن، از شهود. عهالوه یگهذارخیخ، تاریاز آن تهار تواند قبهلیز نمیاظهار شود و گزارش حسابرس ن
 یههت دارد، تأییدباشهد، مسهئولی یمهال یا افشها در صهورتهایل یاست مستلزم تعد نکه ممکخ گزارش حسابرس یشده تا تار واقع یدادهایرو
 شود.یم یگذارخی، نه بعد از آن، تاریمال یبه صورتها خ گزارش حسابرس نسبتیتار به کیان نزدکام حد تبی مدیران تاک

 یجریهان انجهام حسابرسه ، دریمهال یخهاص منهدرج در صهورتها یادعها کیتبی درباره ک سب تأییدیهکاست  نکط ممیشرا یبرخ در .16-ت
 تبی ضرورت یابد.ک رسانی تأییدیه روز درخواست به است نکموارد، مم نیمناسب باشد. در ا

ه کهننهد کد ییهران اجرایهی مجهدداً تایرا ززم است مدیگیرد، زشده در گزارش حسابرس را دربرمی رکذ یهاتبی مدیران همه دورهک تأییدیه .17-ت
ل کست درخصوص شا نکران اجرایی ممیحسابرس و مداند، همچنان مناسب است. ردهکگذشته ارائه  یهادوره یه قبالً براکتبی ک تأییدیه
تبهی کهای رد ایهن تأییدیههمهو ه آیا تغییراتهی درکنند، به این ترتیب کند، توافق کروز میهای گذشته را بهدوره یهاه تأییدیهکتبی کتأییدیه 

 وجود داشته است، و اگر وجود داشته، شامل چه تغییراتی بوده است.
ن یاند. چنهشهده در گهزارش حسهابرس، حضهور نداشهته رکهذ یههاران اجرایی فعلی در همه دورهیه در آن، مدکد یش آیت پاس نکمم یطیشرا .18-ت

اه نظهر در آن جایگه دوره مهورد یرا آنهها طهیهننهد، زکتبهی را ارائهه ک یهاا همه تأییدیهی یتوانند برخه نمیکنند کاست اظهار  نکمم یاشااص
ن، یدههد. بنهابرامیناهش کهواحهد را  مجموعهه کیهعنوان  به یمال یقبال صورتها ن اشااص دریت ایت، مسئولیاقعن ویحال، ا این اند. بانبوده

 .مربوط را شامل شود، همچنان به قوت خود باقی است یهاه همه دورهکتبی مدیران کالزام حسابرس به درخواست تأییدیه 

 (13، و 11، 10: بندهای ک)رتجاری  ان راهبری واحدکرسانی به اراطالع

 .2باشدتجاری می ان راهبری واحدکاجرایی، به ار تبی درخواست شده از مدیرانکرسانی تأییدیه به اطالع ، حسابرس ملزم260طبق استاندارد  .19-ت

 ه ارائه نشده استکای شده تبی درخواستکشده، و تأییدیه  تبی ارائهکای تأییدیه کت اتیبه قابل د نسبتیترد

 (17و  16 ی: بندهاک)ر شده تبی ارائهکای تأییدیه کت اتیه قابلب د نسبتیترد
ر منهابع، تنهاقض وجهود دارد، حسهابرس یشهده از سها سهبک یتبهی مهدیران و شهواهد حسابرسهک ا چنهد تأییدیههیه کیهن یه بک یدر موارد .20-ت

ت، یهو ماه ینیارزیهابی خطهر را بهازب صهورت مناسهب نبهودن آن، بررسهی قهرار دههد و در بودن ارزیابی خطر را مهورد است مناسب نکمم
 ند.کن ییشده تع ارزیابی یززم را برای برخورد با خطرها یحسابرس یزان روشهایاجرا و م یبندزمان

وارد ارگیری این مهکا بیآنها به موارد مزبور  یبندیا پایران اجرایی، یا جدیت مدی یاخالق ی، ارزشهایارکت، درستیبه صالح حسابرس نسبت نگرانی .21-ت
 دیران اجرایهیمشده توسط  ارائه یمال یه خطر تحریف صورتهاکگیری توسط حسابرس شود جهین نتیبه ا است منجر نکاجرایی، مم توسط مدیران

ار ک گیری ازنارهکقررات، ه طبق قوانین یا مک صورتی ، درین مواردیچن انپذیر نیست. درکمالی ام این صورتهای یه انجام حسابرسکاست  یاگونه به
انجام  را یمناسب یصالحاتجاری، اقدامات  ان راهبری واحدکه ارکند، مگر اینک یریگنارهکار حسابرسی کاست از  نکمنعی نداشته باشد، حسابرس مم

 نباشد. یافکنشده توسط حسابرس  ارائه اظهارنظر تعدیل یاست برا نکوجود، اقدامات مزبور مم این دهند. با
شهده  گیریهای انجهام، نتیجههیشهده در جریهان حسابرسه به مستندسازی موضوعات عمهده مشهاص ، حسابرس ملزم230طبق استاندارد  .22-ت

را دربهاره  یااست موضوعات عمده نک. حسابرس مم3باشدگیریها میبه آن نتیجه یابیعمده در دست یاحرفه یمورد آنها، و قضاوتها در
ارگیری این موارد توسهط کا بیبه موارد مزبور  آنها نسبت یبندیا پایان اجرایی، ریا جدیت مدی یاخالق ی، ارزشهایارکت، درستیصالح
چنهین مهواردی،  ا اسهت. درکهات تبهی مهدیران قابهلکه تأییدیهه کهجهه برسهد ین نتیهحال، بهه ا نیا با یص دهد، ولیاجرایی تشا مدیران

 شود.ی، مستند م230ور طبق استاندارد کموضوعات عمده مذ
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 (20: بند ک)ر ران اجرایییمد یهاتیبا مسئول تبطتبی مرک تأییدیه
اجرایهی  ا مهدیرانیهه آکهبهه این ، راجهعیر شهواهد حسابرسهیتواند تنهها براسهاس سهایتشریح شده است، حسابرس نم 7-ه در بند تکهمانگونه  .23-ت

الهف توضهیح داده شهد، اگهر -20ه در بنهد که همانطورن، یند. بنابراکاند یا خیر، قضاوت را انجام داده 11و  10مسئولیتهای مقرر شده در بندهای 
نظهر را ارائهه  تبی مهوردکاجرایی، تأییدیه  ا چنانچه مدیرانیست، یا نکات ن موضوعات، قابلیتبی درباره اکه تأییدیه کجه برسد ین نتیحسابرس به ا

، محدود به عناصر، حسهابها یمال یضوع بر صورتهان مویند. آثار احتمالی اکسب کو مناسب  یافک یتواند شواهد حسابرسینند، حسابرس نمکن
بهه ارائهه  ، حسهابرس ملهزمیطین شهرایچن ، در705ری دارد. طبق استاندارد یرو، آثار فراگاین ناواهد بود، و از یمال یا اقالم خاصی از صورتهای

 .1باشدیم یمال یبه صورتها عدم اظهارنظر نسبت
تبهی کتأییدیهه  ارائهه رده است، لزوماً به معنی عدمکه حسابرس درخواست کبه آنچه  اجرایی نسبت انتبی توسط مدیرک تأییدیه کیتعدیل  .24-ت

 :مثال یاست بر اظهارنظر حسابرس اثر بگذارد. برا نکن تعدیلی ممیل چنیحال، دل نیا ران اجرایی نیست. بایتوسط مد
 آنهها، د اعتقها ه بههکهد ننکن اظهار یچن یمال یه صورتهایخود در ته یهاتیبه ایفای مسئول تبی راجعک است در تأییدیه نکاجرایی مم مدیران

ه یهارچوب تهچهمربوط، طبهق آن  یمال یالزام خاص چارچوب گزارشگر کیت از یت بااهمیرعا عدم مورد کی یاستثنا به صورتهای مالی،
اربرد که 20نهد اند، الزام مقرر شهده در بردهک هیایی تهکات تبی قابلکاجرایی تأییدیه  ه مدیرانکجه برسد ین نتیچنانچه حسابرس به ا. شده است
 جه قرار دهد.تو نظر خود مورد ت را بر اظهاریرعا ، اثر آن مورد عدم705حال، حسابرس ملزم است طبق استاندارد  این ندارد. با

 بهه حسهابرس،  رداد حسابرسهیافق در مفاد قهراتو قبال ارائه تمام اطالعات مربوط مورد اجرایی در به مسئولیت مدیران تبی مربوطک در تأییدیه
نظهر  ت مهوردسوزی، تمامی اطالعااثر آتش استثنای اطالعات از بین رفته در اجرایی، به ه به اعتقاد مدیرانکاست چنین قید شده باشد  نکمم

انهد، الهزام مقهرر شهده ردهک ایی تهیهکات لتبی قابک اجرایی تأییدیه ه مدیرانکشده است. چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد  به حسابرس ارائه
ظههارنظر سهوزی را بهر صهورتهای مهالی و ااثر آتش حال، حسابرس باید فراگیری آثار اطالعات از بین رفته در این اربرد ندارد. باک 20در بند 

 توجه قرار دهد. ، مورد705خود طبق استاندارد 

 

 

 

 

  (2: بند ک)ر 1وست یپ

 تبی مدیرانکخصوص تأییدیه  ی الزامات درحاو یفهرست استانداردها
مهات و ن الزایگزی، جهان فهرسهتیشده است. ا اند، مشاصردهک یرا الزام یتبی خاصک یهاه تأییدیهکحسابرسی  یی از سایر استانداردهایوست، بندهاین پیدر ا

 اربردی مندرج در استانداردها نیست.کتوضیحات 
 39، بند “(1394شده  مالی )تجدیدنظر رتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهایا درت حسابرس یمسئول”، 240استاندارد 
 16، بند “(1394شده  )تجدیدنظر مالی صورتهایارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی ”، 250استاندارد 
  14، بند “در حسابرسی شده شناساییارزیابی تحریفهای ”، 450استاندارد 
 12، بند “(1395 شده )تجدیدنظرخاص در حسابرسی برخی از اقالم  مالحظات”، 501استاندارد 
 22، بند “(1392شده  و موارد افشای مرتبط )تجدیدنظر منصفانه ارزشحسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ”، 540استاندارد 
 25، بند “(1389 شده تجدیدنظراشااص وابسته )”، 550استاندارد 
 9، بند “(1396شده  تاریخ صورتهای مالی )تجدیدنظر از پسرویدادهای ”، 560 استاندارد
 25، بند “(1383 شده تجدیدنظرتداوم فعالیت )”، 570استاندارد 
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 (15: بند ک)ر 2وست یپ
 تبی مدیرانک نمونه تأییدیه

ه چهارچوب کهاسهت  ایهن ن نمونهه فهر  بهریهشهده اسهت. در ا ر ادامه ارائهر استانداردهای حسابرسی دین استاندارد و سایتبی الزامی طبق اکای از تأییدیه نمونه
تبههی، مصهداد نههداردل و ک افهت تأییدیههیدر یبههرا 5701حسهابداری اسههتل الهزام مقهرر شههده در اسهتاندارد  یگرفتهه شهده، اسههتانداردها ارکههب یمهال یگزارشهگر
تبهی کاسهت تأییدیهه  اند. چنانچه موارد استثنایی وجهود داشهته باشهد، ززمردهکشده، مطرح ن تبی درخواستک را در پاسخ به تأییدیه ییاجرایی هیچ استثنا مدیران
 ل شود.یاس آن موارد تعدکانع یبرا

 
 سربرگ واحد تجاری

 ………تاریخ :  ………نام حسابرس()………:به
مزبهور از تمهام  یمهال یصهورتها هک نیبه ا ، با هدف اظهارنظر نسبت13×1اسفند  29به  یمنته یسال مال یبرا …ت کشر یمال یصورتها یبا حسابرس ارتباط در ن تأییدیهیا

 شده است. هیشده است یا خیر، ته نحو مطلوب تهیه حسابداری، به یت، طبق استانداردهایبااهم یهاجنبه
 نیم:کید میایم، موارد زیر را تأیص دادهیتشا یررا ضرو منظور ارائه آگاهانه این تأییدیه، انجام آن ه بهکاینجانبان برحسب اطالع و اعتقاد خود و بررسیهایی 

 یمال یصورتها

 طبهق  یالمه یه صهورتهاکهم، خصوصهاً اینیها، انجهام داده…………مهور  ی، طبق مفاد قرارداد حسابرسهیمال یه صورتهایته یخود را برا یهاتیمسئول
شده است. نحو مطلوب تهیه حسابداری به یاستانداردها

 (540استاندارد اند، معقول هستند. )شده یریگارزش منصفانه اندازه ه بهک ، شامل مواردییده در برآوردهای حسابداراستفا مفروضات عمده مورد
 (550د ت. )استاندارمالی افشا شده اس نحو مناسب مشاص و در صورتهای حسابداری به یروابط و معامالت با اشااص وابسته طبق الزامات استانداردها
 (560اند. )استاندارد نند، اعمال شدهکمالی را ایجاب می ا افشا در صورتهاییحسابداری تعدیل  یه طبق استانداردهاک یمال یخ صورتهایاز تار پس یدادهایتمام رو
 ه بهه شهدن اصالح یافهیت است. فهرست تحریاهمیواحد، ب مجموعه کیعنوان  به یمال یمجموع، بر صورتها و در ییتنها نشده، به اصالح یفهایآثار تحر

(450پیوست این تأییدیه ارائه شده است. )استاندارد 
 د(.[یین استاندارد را مالحظه نمایا 10-دهد )بند تص مییه حسابرس آنها را ضروری تشاک یگری]هر موضوع د

 شده اطالعات ارائه

 ر برای آن مؤسسه مهیا شده است:یموارد ز

o ت،سایر موضوعا شود، نظیر سوابق، مستندات ومربوط محسوب می یمال یه صورتهاین در تهه بنابر آگاهی اینجانباکبه تمام اطالعاتی  دسترسی
o  د، ویاردهکه برای مقاصد حسابرسی، درخواست کاطالعات بیشتری

o سب شود.کنظر شما باید از آنها، شواهد حسابرسی  ه بهکتجاری  نان واحدکارکنامحدود به آن دسته از  یدسترس

  یمال یها در صورتهااس آنکو انع یسوابق حسابدارثبت تمام معامالت در 
 (240)استاندارد  .یمال یاز تقلب در صورتها ج ارزیابی اینجانبان از خطر تحریف بااهمیت ناشییافشای نتا
 اند:ودهیر درگیر آن بزاشااص  رگذار است، ویتأث یتجار ایم و بر واحده از آنها مطلع شدهکبه تقلب  کوکا مشیبه موارد تقلب  افشای تمام اطالعات مربوط

o ران اجرایی،یمد

o ای، یداخل ینترلهاکلیدی در کنان دارای نقش کارک
o (240داشته باشد. )استاندارد  یمال یبر صورتها یتیتواند اثر بااهمیه تقلب مک یسایر اشااص، در موارد

 نهان کارکدهنهد و توسهط یر قرار میتأث را تحت یتجار واحد یمال یورتهاه صکبه تقلب،  کوکا موارد مشیبا مصادیق تقلب،  افشای تمام اطالعات مرتبط
(240شده است. )استاندارد  یرسان ا سایر اشااص اطالعیگران، مراجع نظارتی لی، تحلینان قبلکارکفعلی، 

 قهرار  توجهه مورد یمال یه صورتهاید در تهیآنها باه آثار کن و مقررات یت قوانیرعا به عدم کوکا موارد مشیت یرعا شده عدم افشای تمام موارد مشاص
(250رد. )استاندارد یگ

 (550ایم. )استاندارد ه از آن اطالع داشتهکت اشااص وابسته و تمام روابط و معامالت با اشااص وابسته یافشای هو
 د(.[یین استاندارد را مالحظه نمایا 11-دهد )بند تص مییتشا یه حسابرس آنها را ضرورک یگری]هر موضوع د

 تجاری[ ان راهبری واحدکاجرایی یا ار ]اسامی و امضای مدیران
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