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 :تقدیم هب 

 نیروی الزیال الهی هک محال رد رباربش سر تسلیم فرو می آورد.

 ،آموخت ات چگوهن رد رعهص زندگی ایستادگی را تجرهب نمامیی اهک عالماهن هب م انهب پدرم

 تی ی اه را هب نان یریدند و خود را  ر ر ایی همه مهر،آن دو فرشته ای هک از خواسته اهیشان گذدنتش انربایم انهمه رنج بود  و وجودش انربایش انردیای بیکران فداکاری و عشق هک وجودم انهب ماردم

کیت و انمییمات کردند ات م گاهی هک اکنون ایستاده ا امش  م.ی م ربس ی هب نای

 

 :سپاسگذاری 

گارند شمند اساتید افضل و اندی کلیه م. ازی ربسان  اتمامرا هب  کتابساخت ات این  ان شکر شایان نثار ازید منان هک توفیق را رفیق راهم را مورد لطف و محبت خود قرار  گانهک همواره ن

 م.ی ل تشکر را دارامک اند و اا کرام ی چون خورشید سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را اا راهنمایی اهی کارساز و سازنده اارور ساختند،هداد

سیاه نماند و اساتیدی هک سپیدی را رب تیته سیاه  اای مهک اتر مویی از آانن هب پ انم و از دیگری ناوداهن. پدر و ماردمی هستند. از یکی زاده می شو  مانم هک سرآغاز تولدی سپاسگذار کسانی هست 

گادنتش. انزندگیم  ن

گارش  این نوشته گردید، امکل تشکر را داریم. از خواره ان  و ربارد زعزیمان هک اواقت متعلق هب آانن صرف ن
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 مقدمه

 و فر تاییدخردمند گويد که 

 بدانش بمردم رسد نه به زر
 

واژه تايید در لغتنامه دهخدا به نیرومند کردن و توانايی دادن تعبیر شده است. در فرهنگ لغت عمید، اين واژه 
به معنای درست تشخیص دادن و نیرو دادن است. ساير معانی تائید، موثق، گواهی شده، مرافقت، استواری و ياری 

ظر خود را سازد تا اظهارننیست که فرآيند تائیدخواهی در عملیات حسابرسی، حسابرس را قادر می دلیلکردن است. بی
بر اساس مستندات متقاعدکننده و منطقی تنظیم نمايد. روش تائیدخواهی به علت قابلیت اتکای بااليی که برای 

شديم تا در راستای ارتقای سطح های ناب حسابرسی است. از اين رو بر آن کند، يکی از روشحسابرس ايجاد می
ای هعلمی استفاده از اين روش، همچنین تبیین برخی اشتباهات رايج میان حسابرسان که در واقع کاهنده اعتبار تائیديه

های برون ايران با عنوان تائیديه 5۰5برون سازمانی دريافتی است، تالش کنیم. همزمان با تغییر استاندارد حسابرسی 
رش اين کتاب آغاز گرديد. در اين نوشتار با تاکید بر استانداردهای حسابرسی ايران، فرآيند تائیدخواهی سازمانی، نگا

سازمان، تعديالت گزارش حسابرس مستقل ناشی از آن و نقش تائیدخواهی در حسابرسی داخلی بررسی شده برون
و  ه شواهد کسب شده در راستای اين فرآينداست. هدف از ارائه اين کتاب بررسی جامع فرآيند تائیدخواهی، رسیدگی ب

ای به منظور ارتقای سطح فکری و باشد. در پايان هر فصل تعدادی افته و سواالت چهارگزينهنحوه برخورد با آن می
 تثبیت مطالب مطالعه شده توسط خوانندگان گرامی تعبیه شده است.

مندان واقع شده و در      د استفاده همه عالقهدار... امید است مورتالش حاضر شعاعی است کوچک اما ادامه
وشتاری ايم تا نهای بعدی بتوانیم کلیه موارد از قلم افتاده را در آن بگنجانیم. اگرچه تمام سعی خود را نمودهويرايش

 عاری از نقص پیش روی شما باشد، اما انتقادات و پیشنهادات سازنده شما کمک شايانی به بهبود آن خواهد کرد.
 
 

 حق شاد باد تاییددرونت به 
@yahoo.com۱۱۶۱۰Mahdi_ 

atemehmahdi@gmail.comF 
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 فصل اول

 خواهیتائید
 گفتارشیپ

بر اساس آن  وی ، یعنی همه اطالعات مورد استفاده حسابرس برای رسیدن به نتایجی که نظریشواهد حسابرس
های مالی و از منابع دیگر حسابداری زیربنای صورتشواهد حسابرسی شامل اطالعاتی است که از سوابق  1 .شوداظهار می
شونده شواهد حسابرسی، که ماهیت انباشت .رود تمام اطالعات موجود را بررسی کنداز حسابرس انتظار نمی .شودکسب می

چون تواند شواهد کسب شده از دیگر منابعی شود و میهای حسابرسی کسب میدارد، شامل شواهدی است که با اجرای روش
 یهااز روش یکی .های کنترل کیفیت مؤسسه برای پذیرش و حفظ صاحبکار را نیز در بر گیردهای قبلی و روشحسابرسی

 پرس و جو است؛ در واقع: یکسب شواهد حسابرس
 است  یوجو روشپرس .است یسازمانا برونی یسازماناشدن اطالعات از اشخاص آگاه درونیجو یوجو به معناپرس

جو وپرس .است یحسابرس یهار روشیسا یاجرامکمل غلب اشود و یاستفاده م یدر حسابرس یاهگسترد طورکه به

 یهاپاسخ یابیارز .ردیبرگ را در یررسمیغ یشفاه یوجوهاتا پرس یمکتوب رسم یوجوهااز پرس یفیتواند طیم

 .وجو استند پرسینفک فرایال ، جزءوجوحاصل از پرس

 را  یدیمؤ یا شواهد حسابرسیکند فراهم حسابرس  یرا برا یدیجد اطالعات استممکن وجوها پاسخ پرس
گر اطالعات کسب شده توسط یفراهم کند که با د یها ممکن است اطالعاتاسخپگر ید طرف از .قرار دهد یار ویدراخت

از  یحاک یاطالعات کنندهفراهمرس و جوها ممکن است پ مثال، یبرا .داشته باشد یاحسابرس تفاوت قابل مالحظه
را  ییمبناتواند یرس و جو مپحاصل از  یهااسخپ ،موارد یدر برخ .ت باشدیریتوسط مد یداخل یهاا گذاشتن کنترلپریز

 .فراهم کند شتریب یهاروش یا اجرای یحسابرس یهال روشیتعد یبرا

 مقاصد مربوط به وجوهای پرس بارهاما در است یاژهیت ویاهم یدارا اغلبوجو، شواهد حاصل از پرس تائید هاگرچ
شناخت موارد، گونه نیدرا .ن مقاصد محدود باشدیاز اشتیبانی پبرای  دسترس ممکن است اطالعات در ت،یریمد

ابراز شده توسط ل یها، دالیا بدهیها داراییرابطه با  در ناجرای مقاصد بیان شده آ لحاظ ازت یریمدگذشته عملکرد 
را درباره  یاطالعات مربوط تواندادامه آن، می یت برایریانتخاب یک شیوه عمل خاص و توانایی مد یت برایریمد

 2.دت فراهم کنیریمقاصد مد

                                                           
 شواهد حسابرسی 500استاندارد حسابرسی  3طبق بند  1
 شواهد حسابرسی 500طبق استاندارد حسابرسی  2
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  مناسب و  یکاف یشواهد حسابرسکسب  یبرارا  یحسابرس یهار روشیسا ،وجواستفاده از پرس بره عالوحسابرس

فراهم  1ادعاها سطح در تیبا اهم فیتحر کشف یبرا یکاف شواهد تواندینم ییتنها وجو بهپرس معموالً .کندیاجرا م

 .ت نداردیکفا هاکنترلکارکرد  یبخش اثر آزمون یبرا ییتنها وجو بهن، پرسیا برافزون  .دینما

 

 تائیدخواهی

مورد  در تائیدیهفرایند کسب عبارتست از  ؛باشدرس و جو میپای خاص از که گونه تائیدخواهی

 ،های دریافتنیحساب درباره ،برای مثال .از راه مکاتبه مستقیم با اشخاص ثالث موجوداطالعات یا شرایط 

ها و اجزای ها اغلب در ارتباط با مانده حسابتائیدیه .دریافت کند تائیدیهمستقیماً  تواند از راه مکاتبه با بدهکاران،حسابرس می
تواند درباره حسابرس می ،مثالبرای  .شودا به این موارد محدود نمیلزوماما  گیرد،استفاده قرار میها مورد دهنده آنتشکیل

ها از اشخاص ثالث تائیدیهدر این  .دریافت کند تائیدیهشرایط قراردادها یا معامالت واحد مورد رسیدگی با اشخاص ثالث، 
برای کسب  .را اعالم کند نجزئیات آ ،و در صورت هرگونه تعدیل که آیا قراردادها تعدیل شده است یا خیر شودرسیده میپ

 ،تواند شناسایی درآمد را تحت تاثیر قرار دهدهای جانبی که میتوافق ال نبودمث ،نبود شرایط خاص دربارهشواهد حسابرسی 
 2.دشواستفاده می تائیدیهنیز از 

  .مانده حساب یا یک معامله یا رویداد استهای محتوا جهت اثبات در واقع تائیدخواهی یکی از آزمون

                                                           
بالقوه که ممکن های شود و حسابرس از آن برای بررسی انواع مختلف تحریفهای مالی ارائه میقالب صورت ای دیگر درگونهاظهاراتی که به شکل صریح یا به 1

 کند.است رخ دهد، استفاده می

 است در سه گروه زیر قرار گیرد: های بالقوه ممکناستفاده حسابرس برای ارزیابی انواع مختلف تحریف ادعاهای مورد

 رسیدگی های معامالت و رویدادهای واقع شده در دوره موردبه گروه الف. ادعاهای مربوط
 باشند.تجاری می به واحد اند و مربوطثبت شده، رخ داده . وقوع. معامالت و رویدادهای1

 اند.شوند، ثبت شدهبودن. همه معامالت و رویدادهایی که باید ثبت  . کامل2

 اند.درستی ثبت شده . صحیح بودن. مبالغ و دیگر اطالعات مرتبط با معامالت و رویدادهای ثبت شده، به3
 اند.در دوره مالی مربوط ثبت شده. انقطاع زمانی. معامالت و رویدادها 4
 اند.های مناسبی ثبت شدهبندی. معامالت و رویدادها در حساب. طبقه5

 ها در پایان دوره:به مانده حساب ب. ادعاهای مربوط
 سرمایه وجود دارند. ها و حقوق صاحبانها، بدهی. وجود. دارایی1

 تجاری است. ها، تعهدات واحداست و بدهی تجاری و در کنترل آن به واحد ها متعلق. حقوق مالکانه و تعهدات. حقوق مترتب بر دارایی2

 اند.سرمایه که باید ثبت شوند، ثبت شده ها و حقوق صاحبانها، بدهیبودن. تمام دارایی . کامل3

از ارزشدیابی یدا    لی، منعکس و هرگونه تعددیل ناشدی  ما هایمبالغ درست در صورت سرمایه به ها و حقوق صاحبانها، بدهی. ارزشیابی و تخصیص. دارایی4

 اند.نحو مناسب ثبت شده تخصیص به

 به ارائه و افشا ج. ادعاهای مربوط
 باشند.تجاری می به واحد اند و مربوطشده، رخ داده وقوع و حقوق مالکانه و تعهدات. رویدادها، معامالت و دیگر موضوعات افشا .1

 شده است. مالی افشا شود، افشا هایه باید در صورتبودن. همه مواردی ک کامل .2

 روشنی بیان شده است. نحو مناسب، ارائه و توصیف و موارد افشا به مالی به فهم بودن. اطالعات بندی و قابل. طبقه3

 شده است. نحو مطلوب و با مبالغ درست افشا . صحت و ارزشیابی. اطالعات مالی و غیرمالی به4
 

 شواهد حسابرسی 500استاندارد حسابرسی  35بند  2
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 1عمده یک ادعا، خطریشده در سطح  یابیت ارزیف با اهمیجه برسد که خطر تحرین نتیهرگاه حسابرس به ا
 یمقابله با خطرها یبرا یکرد حسابرسیکه رو یموارد در .ژه برخورد با آن خطر را اجرا کندیو یمحتوا یهاد آزمونیاست، با

حسابرس باید این موضوع  2.های جزئیات باشدها باید شامل آزمونشود، آن آزمونیمحتوا محدود م یهاعمده تنها به آزمون
 3عنوان آزمون محتوا ضرورت دارد یا خیر؟ سازمانی بهبرون تائیدیهتوجه قرار دهد که آیا کسب  را مورد

تواند با یم معموالًرا یز کند،ینم یدگیاطالعات موجود را رس، همه یدن به اظهارنظر حسابرسیرس یحسابرس برا

حسابرس  ،نیهمچن .جه برسدیز به نتیآزمون ن یانتخاب اقالم برا یهار روشیو سا یریگنمونه یهااستفاده از روش

نان یکسب اطم یحسابرس برا ،رو نی؛ از ایاست و نه قطع متقاعدکنندهاتکا کند که  یر است بر شواهدیناگز معموالً

و در  یت شواهد حسابرسیفیت و کیکم یابیارز یحسابرس برا .شودیقانع نم ،که متقاعدکننده نباشد یشواهد با ،معقول

د یتردکند و یاستفاده م یاقضاوت حرفهاز  ،یشتوانه اظهارنظر حسابرسپ عنوان به نو مناسب بودن آ یکاف ،جهینت

 4.ردیگیرا بکار م یاحرفه

را  تیریبرآورد مدمفروضات بهترین  شواهد پشتوانه اتکاپذیریو  منبع حسابرسدر رسیدگی به اطالعات مالی آتی، 
این شواهد  .شودکسب می یو خارج یداخل از منابع مفروضات نیا یانیبپشت یبرا یو کاف شواهد مناسب .کندیم یابیارز

 یدگیواحد مورد رس در توان که است ییهابرنامه رها بآن بودن یو مبتن یخیتار عاتاطال ارزیابی مفروضات در پرتو شامل
 5 .باشدمی

را اجرا و از  یدگیرس یتوافق یهاد روشیبا حسابرسهای توافقی رسیدگی به اطالعات مالی، در اجرای روش
روش از  یهاروشاین  یتواند در اجرایم سابرسح .کند استفاده ینیع یهاافتهی گزارش یمبنا عنوان ، بهشده شواهد کسب

 6 .کند استفاده تائیدخواهی نیز
 

 یاقضاوت حرفه
و  یو حسابدار یحسابرس یها، تجارب و دانش به دست آمده درباره استانداردهاآموخته یریبکارگ یاقضاوت حرفه

را  یاد قضاوت حرفهیحسابرس با 7.یط کار حسابرسیمناسب با توجه به شرامات یاتخاذ تصم ی، برایارفتار حرفهنییالزامات آ
 8.ردیبکار گ یمال یهاصورت یحسابرس یو اجرا یزیردر برنامه

رفتار نییر الزامات آیرا تفسیز ،است یاساس یامر، یحسابرسانجام مناسب کار  یبرا یااعمال قضاوت حرفه
از دانش و تجربه  یریگ، بدون بهرهیمات آگاهانه در تمام مراحل حسابرسیو اتخاذ تصم یحسابرس یو استانداردها یاحرفه

درباره موضوعات  یریگمیتصم یخصوص برا، بهیااعمال قضاوت حرفه .ستیسر نیط موجود میها و شراتیدرخصوص واقع
 است: یر، ضروریز

 .یت و خطر حسابرسیاهم *

 .یحسابرس یت الزامات استانداردهایرعا یمورد استفاده برا یحسابرس یهازان روشیاجرا و م یبندت، زمانیماه *

بده اهدداف    یابیدسدت  یشدتر بدرا  یاز به انجام کدار ب یکسب شده و ن یو مناسب بودن شواهد حسابرس یکاف یابیارز *
 .حسابرس یجه اهداف کلیو در نت یحسابرس یاستانداردها

                                                           
 ای دارد.نظر حسابرس نیاز به توجه ویژه خطر تحریف با اهمیت مشخص شده و ارزیابی شده که به 1
 1394االجرا از سال برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده الزم 330استاندارد حسابرسی  21بند  2
 1394االجرا از سال ای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده الزمبرخورده 330استاندارد حسابرسی  19بند  3
 شواهد حسابرسی 500استاندارد حسابرسی  14بند  4
 آتیمالی اطالعات رسیدگی به 3400جز حسابرسی و بررسی اجمالی  بخشی بهخدمات اطمیناناستاندارد  18طبق بند  5
 مالی اطالعات به رسیدگی توافقی روشهای اجرای 4400خدمات مرتبط  استاندارد 16و  15طبق بندهای  6
 اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی 200طبق استاندارد حسابرسی  7
 همان استاندارد 16طبق بند  8
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 .یواحد تجار یمربوط برا یمال یچارچوب گزارشگر یریدر بکارگ ییران اجرایمد یهاقضاوت یابیارز *

انجدام شدده توسدط     یبودن برآوردها یمنطق یابیمثال، ارز یکسب شده برا یبراساس شواهد حسابرس یریگجهینت *
 .یمال یهاه صورتیدر ته ییران اجرایمد

، به یدانش و تجربه وها، ن است که آموختهیرود ایک حسابرس انتظار میکه از  یاخاص قضاوت حرفه یژگیو
 .کندکمک  یت الزم جهت اعمال قضاوت منطقیکسب صالح

 .شود که حسابرس از آن آگاه استیاعمال م یطیها و شراتیه واقعیدر هر مورد خاص، بر پا یاقضاوت حرفه
و هم با  یبرسم حسایت یگر اعضایهم با د یان انجام حسابرسیز در جریانگده و بحثیچیمشورت در رابطه با موضوعات پ

 یالزام که در برخی موارد یصالح در خارج از مؤسسه حسابرسیر اشخاص ذیا سای یصالح در موسسه حسابرسیاشخاص ذ
 .کندیکمک م یآگاهانه و منطق یهاشده است، به حسابرس در اعمال قضاوت

مناسب  یریکننده بکارگمنعکسن قضاوت یا ایشود که آیم ین موضوع بررسیا یاقضاوت حرفه یابیارز یبرا
خ یحسابرس تا تار یط شناخته شده برایها و شراتیبوده و متناسب و سازگار با واقع یو حسابرس یحسابدار یاستانداردها
 .ریا خیاست  یگزارش و

 ید به نحو مناسبیبا یان قضاوت حرفهیهمچن .است یضرور یدر تمام مراحل حسابرس یااعمال قضاوت حرفه
 یکه ارتباط قبل ک حسابرس با تجربهیکه  یاگونهفراهم کند به ید مستندات کافی، حسابرس بان خصوصیدر ا .مستند شود

مربوط به  یهایریگجهیبه نت یابیمهم انجام شده در دست یاحرفه یهانداشته است، بتواند قضاوت یبا آن کار حسابرس
 یبرا یهیتوان به عنوان توجیرا نم یاقضاوت حرفه .را درک کند یحسابرس د آمده در مراحل مختلفیت پدیموضوعات بااهم

 1.ستیو مناسب ن یکاف یا شواهد حسابرسی یط کار حسابرسیها و شراتیبر واقع یدانست که مبتن یماتیاتخاذ تصم
 

 یاد حرفهیترد
 یف ناشیتواند نشانه تحریکه م یطینسبت به شرا یاریک ذهن پرسشگر )هشیکه متضمن  ینگرش یاد حرفهیترد

و  یزیربرنامه یاد حرفهیرا با ترد ید حسابرسیحسابرس با 2.است ینقادانه شواهد حسابرس یابیا اشتباه باشد( و ارزیاز تقلب 
 3.شود یمال یهات در صورتیف بااهمیباشد که ممکن است موجب تحر یطیاجرا کند و مراقب وجود شرا

 ر است:یل موارد زیاز قب یحسابرس نسبت به موضوعات یاریمستلزم هش یاد حرفهیترد

 .کسب شده در تناقض باشد یر شواهد حسابرسیکه با سا یوجود شواهد حسابرس *

 .دهدد قرار ی، مورد تردیوجوها را به عنوان شواهد حسابرسج پرسیاسناد و مدارک و نتا یت اتکایکه قابل یاطالعات *

 .از احتمال وجود تقلب باشد یکه ممکن است حاک یطیشرا *

 یرا ضدرور  یحسابرسد  یبر الزامات مندرج در اسدتانداردها عالوه  یگرید یحسابرس یهاروش یکه اجرا یطیشرا *
 .سازد

نقادانه  یابیارزشامل  یاد حرفهیترد .است یضرور ینقادانه شواهد حسابرس یابیارز یبرا یاد حرفهیترد

ران یر اطالعات اخذ شده از مدیوجوها و ساج پرسیاسناد و مدارک و نتا یاتکات یمتناقض و قابل یشواهد حسابرس

ت و مناسب بودن شواهد یکفا یبررسن شامل یهمچن یاد حرفهیترد .است یواحد تجار یو ارکان راهبر ییاجرا

رد و که عوامل خطر تقلب وجود دا یمثال، در موارد یاست، برا ط موجودیکسب شده با توجه به شرا یحسابرس

 .است یمال یهات در صورتیک مبلغ با اهمیر است، تنها شواهد پشتوانه یپذبیتاً در برابر تقلب آسیکه ماه یمدرک

                                                           
 مستندسازی 230استاندارد حسابرسی  9بند  1
 ستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسیاهداف کلی حسابرس م 200طبق استاندارد حسابرسی  2
 همان استاندارد 15بند  3
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بر خالف آن داشته  یلینکه دلیرد مگر ایتواند اسناد و مدارک را به عنوان اسناد و مدارک معتبر بپذیحسابرس م
قرار  یشود مورد بررسیاستفاده م یرا که به عنوان شواهد حسابرس یاطالعات یت اتکاید قابلین حال، حسابرس بایبا ا .باشد
مثال،  ید وجود دارد )برایاز احتمال وجود تقلب، ترد ییهاا درباره نشانهیاطالعات  یت اتکایکه درباره قابل یدر موارد .دهد

ا مندرجات آن یک سند معتبر نباشد یاست د که حسابرس را متقاعد کند که ممکن یبوجود آ یطیشرا یان حسابرسیاگر در جر
 یحسابرس یهاالت الزم در روشین تعدییشتر و تعیب یهایرا به انجام بررس ی، ویحسابرس یمخدوش باشد(، استانداردها

 .کندی، ملزم مفصل موضوع وحل یبرا یحسابرس یهار روشیسا یو اجرا یا طراحیشده  ینیبشیپ
 

 هاتائیدیهو آثار تقلب بر برخی از  نقش تائیدخواهی در کشف تقلب
 اهمیت با وجود تحریف از احتمال حاکی ،یا در مجموع تنهایی ، بهشود که مواجه با شرایطی است ممکن حسابرس

 :است شده ارائه نمونه عنوان به هادر خصوص تائیدیه زیر شرایط .باشد مالی هایدر صورت یا اشتباه از تقلب ناشی

)شامل ممانعت از ارسال تائیدیه یا عدم ارائه تائیدیه  .مدیریت توسط کار حسابرسی در دامنه محدودیت تحمیل *
 مدیران(

ای )ممکن است از طریق وصول تائیدیه .است افشا نشده مدیریت تر توسطپیش که اهمیتی با موضوعات شناسایی *
 باشد(

 ای باشد()ممکن است از طریق وصول تائیدیه .یا کارکنان مدیران توسط شده ائهار شواهد متضاد یا ناکافی *

 )شامل ممانعت از ارسال تائیدیه یا عدم ارائه تائیدیه مدیران( .یا تاخیر غیرمنطقی با اکراه اطالعات ارائه *

)ممکن است از  .باشد داده روی مالی اخر سالاگر در او ویژه، بهیا پیچیدگی ، اندازهماهیت از لحاظ غیرعادی معامالت *
 ای باشد(طریق وصول تائیدیه

 هایتائیدیه برمبنای عمده مغایرات شدن مورد انتظار یا مشخص کمتر از میزان مراتبها بهتائیدیه پاسخ دریافت *
 .دریافتی

صالت اسناد است، ضمن اینکه حسابرس ندرت مستلزم بررسی ا انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی به

که حسابرس از شرایطی  وجود، زمانی این با 1 .رود کارشناس تعیین اصالت اسناد باشدندیده و انتظار نمی در این زمینه آموزش
رسانی به یک سند معتبر نباشد، یا مندرجات آن بدون اطالعکند که ممکن است یابد که وی را متقاعد میآگاهی می

 تواند شامل موارد زیر باشد:های احتمالی برای بررسی بیشتر می، روششده باشد حسابرس، تعدیل
 طور مستقیمدریافت تائیدیه از اشخاص ثالث به. 

 2 .از کار یک کارشناس برای ارزیابی اصالت سند استفاده 

 اثر گذارد: یر بر حسابرسیز یهااز راه است ممکن از تقلب یناش تیاهم با یهافیخطر تحر درباره قضاوت
 

 ر باشد:یموارد ز تواند شاملیم یاد حرفهیترد یریبکارگ .یاد حرفهیترد 

 یدگیرس تیاهم با از معامالت یبانید در پشتیبا که یمستندات زانیو م تیماه نییشتر در تعیب تیحساس 
 .شود

 تیاهم با موضوعات درباره تیریمد تائیدیها ی حاتیتوض اثبات ضرورت شتر بهیب توجه. 
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 داشته لیتعد از بهیر نیز شرح به است ممکن یحسابرس یهااجرا و حدود روش یبند، زمانتیماه 

 :باشد
 یاضاف دکنندهییتا ا اطالعاتیاعتمادتر  شواهد قابل کسب یبرا است ممکن یحسابرس یهاروش تیماه 

 خارج مستقل شتر از منابعیب یشواهد حسابرس کسب به است ، ممکنمثال یبرا .باشد ر داشتهییتغ از بهین
 .از باشدین یدگیاز واحد مورد رس

 داشته سال انیا پایاواخر  ر بهییتغ از بهین است ممکن یحسابرس یمحتوا یهاآزمون یاجرا یبندزمان 
 باشد، حسابرس داشته متقلبانه یمال یگزارشگر یبرا یادیز زهیانگ تیریمد چنانچه، مثال یبرا .باشد

ر یپذامکان خطر تقلب عامل نیاز ا یناش یاضاف یخطر حسابرس کردن کنترل نکهیا لیدل به است ممکن
 .اجرا کند یمال سال انیا پایمحتوا را در اواخر  یهارد آزمونیبگ میتصم ،ستین

 مثال یبرا .باشد از تقلب یناش تیاهم با فیاز برآورد خطر تحر ید بازتابیبا اجرا شده یهاحدود روش ،
 .باشد مناسب است تر ممکنگسترده یلیتحل یهاا آزمونیبزرگتر  یهااز نمونه استفاده

 حدود آن یجا، بهیحسابرس یهاروش تیماهر در ییتغ رد کهیگینظر م ز دریرا ن نکته نیا حسابرس 

 .مؤثرتر باشد است ممکن ،شده ییشناسا خطر تقلب ها، در برخورد با عواملروش

 

 خاص یبرخوردها: تیریمد یو ادعاها معامالت ، گروهحساب مانده در سطح مالحظات 

ا ی خطر تقلب از عوامل یبیا ترکی انواع به ، بستهتقلباز  یناش تیاهم با فیبا برآورد خود از خطر تحر حسابرس
 رد، متفاوتیاز آنها اثر پذ است ممکن که ییو ادعاها معامالت یحسابها، گروهها و مانده شده ییشناسا طیشرا

 معامالت ا گروهیحسابها  با مانده درارتباط یخطر بخصوص نشانه ،طیا شرای عوامل نیا چنانچه .خواهد بود
 یاگونهد بهیبا حسابرس قضاوت به ، بستهخاص یهانهیزم نیا به مربوط یحسابرس یباشد، روشها یخاص
 مناسب یسطح را به یخطر حسابرس ،شده ییشناسا طیا شرای خطر تقلب عوامل به باتوجه شود که یطراح

 :ر استیز شرح به برخورد حسابرسبارز از  ییهانمونه .محدود کند

 کنندگاننیو تام انیبا مشتر یشفاه تماس، مثال یبرا .یجار در سال یکرد حسابرسیر روییتغ 

 در داخل یخاص شخص یبرا تائیدیه درخواست ، ارسالیکتب یدخواهییبر تا مواد و کاال عالوه عمده
 .شتر و متفاوتیب اطالعات ا کسبی، یدگیواحد مورد رس

 توسط یدگیواحد مورد رس ا شعبهی قسمت ،یفرع ا چند شرکتی کی یمال یهاصورت که یدر موارد 
منظور به با آنان حدود کار الزم کردن مطرح لزوم یشود، بررسیم یحسابرس مستقل ر حسابرسانیسا

 نیها در بتیو فعال از معامالت حاصل از تقلب یناش تیاهم با فیخطر تحر که نیاز ا نانیاطم حصول
 .ردیگیقرار م مورد توجه مناسب یاگونهاجزا به نیا

 مورد  در از تقلب یناش فیخطر تحر که یمال یهاصورت از اقالم یکی نییدر تع کار کارشناس چنانچه
 ا همهی یبرخ در باره )مانند تائیدخواهی(یاضاف یهاروش یاجرامؤثر باشد،  ینحو بارز، بهباالست آن

ا ی یو یهاافتهی بودن یاز منطق افتنی نانیمنظور اطم به کارشناس یهاافتهیا یها روش ،مفروضات
 .منظور آن یگر براید کارشناس کی از خدمات استفاده

 شده هیته قیتطب یهار صورتیا سایها حساب قیتطب یهامورد صورت در یحسابرس یهاروش یاجرا 
 .یانیم یهادر دوره شده هیته قیتطب یهاصورت یبررس شامل ،یدگیواحد مورد رس توسط

 یدگیاز واحد مورد رس خارج منابعاز  یاضاف یشواهد حسابرس یجستجو. 
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 از برخورد  ییهانمونه: متقلبانه یمال یگزارشگر از یناش یهافیـ تحر خاص یبرخوردها

 :ر استیز شرح به متقلبانه یمال یاز گزارشگر یناش یهافیبا برآورد خود از خطر تحر حسابرس

 ا منجر بهی بتواند متضمن وجود دارد که یاز تقلب یناش تیاهم با یهافیخطر تحر چنانچه .درآمد شناخت 
 یقرارداد طیشرا یبرخ درباره انیاز مشتر تائیدیه افتیدر است شود، ممکن درآمد نادرست ییشناسا
ا ی طیشرا نیر چنیتاث تحت اغلب مناسب یرا حسابداریز باشد، مناسب ،یجانب یهاو نبود توافق مربوط
 .ردیگیقرار م ییهاتوافق

 مواد و  یر موجودیبا مقاد مرتبط از تقلب یناش یهافیخطر تحر چنانچه .مواد و کاال یر موجودیمقاد
ا ی مناطق ها،محل ییشناسا تواند بهیم یدگیواحد مورد رس یهایموجود سوابق یکاال وجود دارد، بررس

ها یسبرر گونهنی، امثال یبرا .کند کمک از آن ا پسی یانبارگردان در زمان خاص مورد توجه اقالم

 خاص یهاها در محلیموجود بر شمارش زده سر نظارت درباره یریگمیتصم منجر به است ممکن
 شمارش مشمول یهامحل ها در همهیموجود همزمان از شمارش شود که خواسته تیریا از مدیگردد 

 .مثمر ثمر باشدتواند نیز در این زمینه می کاالی امانی تائیدیه .ابدی نانیاطم
 

 یفیتحر نیچن کهنیا د احتمالیکند بایم ییرا شناسا فیتحر کیحسابرس  یهنگامدر حین عملیات حسابرسی 

، یحسابرس یهانهیر زمیبا سا در ارتباط فیآثار تحر د بهیبا یانشانه نیوجود چن کند و درصورت یرا بررس است تقلب نشانه

 ا احتماالَی قطعاَ فیتحر کیدهد  صیتشخ حسابرس چنانچه .کند ، توجهتیریمد تائیدیهاعتماد  تیقابل خصوصبه

، مثال یبرا .کندیم یابیر را ارزیا افراد درگیفرد  یسازمان تیبا موقع موارد مرتبط خصوص، به، آثار آناست از تقلب یناش

، از تقلب یناش تیاهم با فیاز خطر تحر در برآورد حسابرس معموالً کوچک تنخواه کی از وجوه استفاده با سوء مرتبط تقلب

 یشود و نگهداریم بالقوه انیز در مبلغ تیمحدود موجب آن اندازه هم و وجوه اداره وهیش هم چون .دارد یکمتر تیاهم

شتر یار بیاخت با یرانیمد به موضوع که ی، هنگامبرعکس .شودیم محول ار اندکیبا اخت کارکنان به معموالً یوجوه نیچن

 یترگسترده مشکل نشانه است نباشد، ممکن تیاهم با یمال یهاصورت به نسبت ییتنها به اگر مبلغ یشود، حتیم مربوط

و  سوابق یو درست یافتیدر یهاتائیدیه بودن و صادقانه کامل درباره است ممکن حسابرس ، چونیطیشرا نیچن در .باشد

 حسابرس .کندیم یبررس را دوباره یقبل شده اعتماد شواهد کسب تیقابلباشد،  د داشتهیترد یحسابدار مستندات

 چنانچه .کندیم یز بررسیرا ن ثالث صا اشخای رانی، مدکارکنان نیب یتبان اعتماد شواهد، احتمال تیمجدد قابل یبررس هنگام
 لیتکم یبرا شواهد الزم کسب قادر به است ممکن باشند، حسابرس ر تقلبی، درگسطح نیدر باالتر خصوص ، بهرانیمد

 1 .نباشد یمال یهاصورت درباره گزارش و ارائه یحسابرس
د قرار یمورد ترد یحسابرس یاجرا را در ادامه یو ییتوانا روبرو شود که ییاستثنا یطیبا شرا است ممکن حسابرس

ر یپذامکان است یریگکناره مستلزم که یموارد یقطع فید، توصید آیپد است ممکن که یگوناگون طیشرا لیدل به .دهد
 است ممکن )که رهیمد ئتیه یا اعضای رعاملیمد امد دخالتیپ اثر دارد شامل حسابرس یریگجهیبر نت که یعوامل .باشدینم

 2 .است یدگیبا واحد مورد رس حسابرس یهمکار بر ادامه و آثار آن ر قرار دهد(یتاث را تحت تیریمد تائیدیهاعتماد  تیقابل

 تواند شامل موارد زیر باشد:ارکان راهبری ذیربط حسابرس میاجرایی و  رانیای کتبی از مدتائیدیهدریافت 

 و کشف تقلب  یریشگیمنظور پ به یداخل یها، اعمال و حفظ کنترلیطراح یت خود برایاذعان به مسئول 

  از تقلب در  ف بااهمیت ناشییج ارزیابی خود از خطر تحرینتابه افشای مدیران اجرایی اذعان      

  یمال یهاصورت
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 را که توسط  یتجار بر واحد به تقلب مؤثر ا موارد مشکوکیاطالعات خود درباره تقلب  افشای تائید
ر اشخاص در یساانجام شده است،  یهای داخلعمده در کنترل یهانقش یمدیران اجرایی، کارکنان دارا

  .داشته باشد یمال یهابر صورت یتیاست اثر بااهم توانستهکه تقلب می یموارد

  بر  به تقلب مؤثر ا موارد مشکوکیاطالعات خود را درباره هرگونه اتهام تقلب،  افشای کلیهاعالم 

ا یهای نظارتی لگران، دستگاهی، تحلیکه توسط کارکنان فعلی، کارکنان قبل یتجار واحد یمال یهاصورت
 1 .حسابرس یداده شده است برا ر اشخاص اطالعیسا

 

 هاافته
  در تعیین اصالت یک سند چگونه است؟ تائیدیهنقش  .1افته

 
 نقش تائیدیه در بررسی شواهد متناقض وچند وجهی چیست؟ .2افته

 

 یانهیسواالت چهارگز
 باشد؟یم های زیرآزمونک از یانگر کدامینما تائیدیه -1

 های محتوای مرتبط با ارزشیابیآزمون .ج های اثبات ماندهآزمون .الف
 های کنترل مرتبط با ارزشیابیآزمون .د هاهای رعایت روشآزمون .ب

 

 تامین قابلیت اعتماد شواهد کسب شده قبلی در حسابرسی چیست؟ن منبع جهت یترمهم -2

 هاتائیدیه .ج تائیدیه مدیران .الف
 چ کدامیه .د یمال یهاصورت یحیتوض یهاادداشتی .ب

 
 شوند؟ها بر اساس کدام یک از موارد زیر تعدیل میتائیدیه -3

 میزان رسیدگی .ج ماهیت  .الف
 هر سه .د بندیزمان .ب

 

 
 کدامیک از عبارات زیر در خصوص تائیدخواهی درست است؟ -4

 .تائیدخواهی نوعی انطباق شواهد کسب شده با یکدیگر است .ج .تائیدخواهی نوعی پرس و جو است .الف
 گزینه الف و ج .د .تائیدخواهی نوعی وارسی است .ب
 

 زیر در خصوص تائیدخواهی درست است؟کدامیک از موارد  -5

 .مورد اطالعات یا شرایط آینده از راه مکاتبه مستقیم با اشخاص ثالث فرایند کسب تائیدیه در .الف

 .مورد اطالعات یا شرایط موجود از راه مکاتبه مستقیم با اشخاص ثالث فرایند کسب تائیدیه در .ب

 .شرایط آینده از راه مکاتبه با اشخاص ثالثمورد اطالعات یا  فرایند کسب تائیدیه در .ج

 مورد اطالعات یا شرایط موجود از راه مکاتبه با اشخاص ثالث فرایند کسب تائیدیه در .د
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 دوم فصل

 هاارسال و دریافت تائیدیه
 گفتارشیپ

د یبا ،استفاده کند یدگیه شده در واحد مورد رسیاز اطالعات ته یحسابرس یهاروش یاجرا یهرگاه حسابرس برا

 قابل اعتماد یمنظور کسب شواهد حسابرس به .اطالعات کسب کند صحت و کامل بودن آن درباره یشواهد حسابرس

 ،مثال یبرا 1.ح و کامل باشدیصح یزان کافیم به یحسابرس یهاروش یاجرا یربنایاطالعات ز الزم است ،توسط حسابرس
صحت مبلغ فروش و صحت و  ،ر فروش طبق سوابقیمصوب نسبت به مقاد یهاحسابرس با اعمال نرخ ،فروش یدر حسابرس

له یوسه شده بهیصحت و کامل بودن اطالعات ته درباره یشواهد حسابرسکسب  .کندیم یابیر فروش را ارزیکامل بودن مقاد
ن اطالعات به انجام یادرباره  یحسابرس یهاروش یریارگتوان همزمان با بکیرا م یدگیواحد مورد رس یستم اطالعاتیس

حسابرس  ،گریط دیشرا در .باشد یحسابرس یهانفک از روشیال یبخش ،شرط که کسب شواهد مذکور نیالبته به ا ،رساند
ه و یته بر حاکم یهاق آزمون کنترلیطر مربوط به صحت و کامل بودن اطالعات را از یممکن است شواهد حسابرس

 یهادارد که حسابرس اعمال روش ن امکان وجودیا ،موارد یدر برخ حال، هر به .آن اطالعات کسب کرده باشد ینگهدار
 یانه برایبه کمک را یحسابرس یهاکیتواند از تکنیمثال، حسابرس م یبرا .ص دهدیتشخ یرا ضرور یشتریب یحسابرس

گونه که در فصل قبل مالحظه کردید، حسابرس حساسیت زیادی بر از این رو همان .استفاده کندمحاسبه مجدد اطالعات 
خواهد از در واقع با این کار حسابرس می .ارسال آن توسط واحد مورد رسیدگی و اطمینان از ارسال آن داردها و تائیدیهاصالت 

 .شواهد اطمینان حاصل کند ماهیتکسب شواهد یا  منبع

در  ،متفاوت یهاتیماه ا بایمنابع گوناگون هماهنگ به دست آمده از  یاز شواهد حسابرس معموالًحسابرس 

از  یکسب شواهد حسابرس ،نیافزون بر ا .کندیکسب م یشترینان بیاطم ،ک از آن شواهدیجداگانه هر یسه با بررسیمقا
اطالعات  ،مثال یبرا .باشد یاز شواهد حسابرس یکیانگر قابل اعتماد نبودن یت متفاوت ممکن است بیا با ماهیمنابع گوناگون 

 .ش دهدیت افزایریمد تائیدیه دربارهنان حسابرس را یاطمتواند یم یک منبع مستقل برون سازمانید کسب شده از یمؤ
ن یرفع ا یحسابرس برا ،گر ناهماهنگ باشدیک منبع با شواهد کسب شده از منبع دیهرگاه شواهد کسب شده از  ،برعکس
 .کندیاز را مشخص میشتر مورد نیب یحسابرس یهاروش ،یناهماهنگ
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 باشد:به شرح زیر می مراحل کلی حسابرسی از طریق تائیدخواهی
 احراز ضروت یا امکان تائیدخواهی 

  درخواست و ارسال تائیدیه 
 هادریافت تائیدیه 
 هارسیدگی به تائیدیه 
 ها و مستندسازی شواهد کسب شده و تعدیل گزارش در بندی نتایج حاصل از تائیدیهارزیابی و جمع

 صورت لزوم
دازیم و در فصول آتی به صورت مفصل رسیدگی به تائیدیه و ارزیابی پردر این فصل به سه مرحله اول تائیدخواهی می
 .نتایج حاصل از آن را مورد بحث قرار خواهیم داد

 

 یبرون سازمان تائیدیهاهمیت 
ط خاص کسب آن یشرا ت آن است و بهیمتأثر از منبع و ماه یدانید قابلیت اعتماد شواهد حسابرسطور که میهمان
 1 از این رو: .دارد یشواهد نیز بستگ

 کسب شده از منابع مستقل برون سازمانی، قابل اعتمادتر است یشواهد حسابرس.  

 کند )مانند مشاهده اعمال یک کنترل( قابل اعتمادتر از که حسابرس مستقیماً کسب می یشواهد حسابرس
 .درباره اعمال یک کنترل(وجو شود )مانند پرسم یا با استنتاج کسب مییرمستقیشواهد حسابرسی است که بطور غ

 یا طرق دیگر(، قابل اعتمادتر است یکیمستند )اعم از کاغذی، الکترون یشواهد حسابرس. 

ماً از مخاطبان یکه حسابرس مستق یسازمان های برونتائیدیهحاصل از  یط کار، شواهد حسابرسیشرا به توجه ن، بایبنابرا
 .شودیجاد میا یتجار باشد که در درون واحد یاعتمادتر از شواهدتواند قابل یکند، میافت میدر تائیدیه

 یبا خطرها یکل یو اعمال برخوردها یطراح یت حسابرس برایسئول، م2های حسابرسیدر استاندارد 
ت، یای که ماهگونهالزم به یحسابرس یهاروش یو اجرا یو طراح یمال یهادر سطح صورت تیبا اهمف یتحر

در سطح ادعاها مناسب باشد،  تیبا اهمف یارزیابی شده تحر یبرخورد با خطرها یها برازان آنیاجرا و م یبندزمان
های ، آزمونتیبا اهمف یارزیابی شده تحر یصرفنظر از خطرها استملزم  حسابرس عالوه، به .مطرح شده است

حسابرس  .و اجرا کند یطراحها و موارد افشا، های معامالت، مانده حسابموارد با اهمیت گروه یمحتوا را برا
عنوان آزمون محتوا  به یبرون سازمان تائیدیهن ملزم است این موضوع را مورد توجه قرار دهد که آیا کسب یهمچن

 .ضرورت دارد یا خیر

  ،کند تا برای مواردی که خطر آن باالتر ارزیابی شده است، یحسابرس را ملزم مهمچنین استانداردها
ش یرا افزا یزان شواهد حسابرسیتواند میبدین منظور، حسابرس م .کسب کند یترکننده متقاعد یشواهد حسابرس

است بر کسب شواهد به صورت  مثال، حسابرس ممکن یبرا .اعتمادتر کسب کند ا قابلیتر ا شواهد مربوطیدهد و 
های برون تائیدیه .داشته باشد یشترید بید از چند منبع مستقل تأکیا کسب شواهد مؤیم از اشخاص ثالث یمستق

عمده  یبرخورد با خطرها یقابل اعتمادتری که برا یتواند به حسابرس در کسب شواهد حسابرسیم یسازمان
 3 .است، کمک کند یا اشتباه ضروریاز تقلب  یناش تیبا اهمف یتحر

 ید بیشتری برایرا طوری طراحی کند که اطالعات مؤ تائیدیه یهاحسابرس ممکن است درخواست 
 4.از تقلب در سطح ادعاها را کسب نماید یناش تیبا اهمف یارزیابی شده تحر یبرخورد با خطرها
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 ممکن  یسازمان برون یهاتائیدیهمانند  یک منبع مستقل از واحد تجارید کسب شده از یاطالعات مؤ
است میزان اطمینان حسابرس را نسبت به شواهد حاصل از سوابق حسابداری یا اظهارات مدیران اجرایی، افزایش 

 1.دهد

قابل اعتماد و مربوط است که با توجه به توضیحات باال  یسازمانی کسب شواهد حسابرسهای برونتائیدیهدر واقع هدف از 
  ح زیر توصیف نمود:سازمانی را به شربرون تائیدیهتوان می
 

که حسابرس به طور مکتوب و مستقیم از اشخاص ثالث )مخاطبان  یشواهد حسابرس :سازمانیبرون تائیدیه

 .کندا طرق دیگر کسب میی یکی، الکترونیها(، به شکل کاغذتائیدیه
 

 آناجرای های گاماحراز ضروت یا امکان تائیدخواهی و 
 اقدامات زیر انجام شود: ها بایستیبرای رسیدگی به تائیدیه

تعیین این که  .مناسب بودن روش حسابرسی تائیدخواهی با توجه به موضوع مورد رسیدگی (1 گام

ترین اقدام در رسیدگی بر روش حسابرسی تائیدخواهی با توجه به موضوع مورد رسیدگی مناسب است یا خیر ابتدائی
سیدگی و ادعای مدیریت مرتبط با آن مشخص بدین منظور ابتدا بایستی موضوع مورد ر .اساس این روش است

برای مثال اگر به دنبال ارزشیابی موجودی کاال هستیم، قطعاً استفاده از تائیدیه نه تنها بی معناست، بلکه  .شود
کند، اما اگر به دنبال اثبات وجود کاالی امانی نزد دیگران باشیم، هدف رسیدگی )یعنی ارزشیابی( را هم دنبال نمی

کند، بلکه ممکن است از تائیدیه کاالی امانی دیگران نه تنها موضوع و هدف را مشخص و دنبال می استفاده
 .را نیز به ما بدهد .. .اطالعات اضافی در خصوص وضعیت کاال و

 
 لزوم شرح اقدام

دریافت تائیدیه به منظور کسب  شواهد حسابرسی با توجه به 
 موضوع مورد رسیدگی

 استفاده از تائیدخواهی به عنوان یک روش حسابرسی امکان

دریافت تائیدیه جهت کسب شواهد کافی و مناسب  ضرورت وجود اطالعات الزم تنها در خارج از واحد تجاری

 سازمانی به دلیل خطر تقلب یا تبانیعدم امکان اتکا به شواهد درون )متقاعدکننده(

 

 آزمون برای را اقالم انتخاب مناسب هایشیوهانتخاب  (2 گام

 درخواست و ارسال تائیدیه بر اساس ضوابط  (3 گام

 ارسال تائیدیه توسط حسابرس به تائیدکننده و اطمینان حسابرس از ارسال آن (4 گام

ها )برخورد مدیریت و اتفاقات نتایج پیگیری تائیدیهتواند حاصل از )که می ارزیابی شواهد کسب شده (5 گام

 تائیدیه باشد(دریافت یا عدم دریافت مربوطه(، 
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 تائیدیهدرخواست و ارسال 
 توسط حسابرس از واحد مورد رسیدگی تائیدیهدرخواست 

     های مالی، حسابرسی ویژه، رسیدگی به اطالعات مالی آتی، اجرایدر حسابرسی صورت تائیدیهدرخواست 
عموماً حسابرس  .مورد توجه قرار گیردتواند بخشی بر حسب مورد میهای توافقی و سایر خدمات حسابرسی و اطمینانروش

-تائیدیهبا توجه به تعدد انواع  .آورددعوت به عمل می 1های مورد نظرتائیدیهای از واحد مورد رسیدگی جهت ارسال طی نامه

در  .گیردها توسط حسابرس تهیه شده و در اختیار واحد مورد رسیدگی قرار میهای درخواستی حسابرسان عموماً فرمت آن

قابل اعتماد و  یکسب شواهد حسابرس دستیابی به هدف یها براتائیدیه ، ارسال و ارزیابییطراحواقع حسابرس با 

  .کندمربوط تالش می
 تائیدیه یهاهای زیر را در خصوص درخواستباید کنترل یهای برون سازمانتائیدیهحسابرس برای استفاده از 

 اعمال کند:
 ا درخواست شود، ی تائیدد یکه با یتعیین اطالعات 

ات یها و جزئا درخواست اطالعات درخصوص مانده حسابی تائید یاغلب برا یسازمان های برونتائیدیه
ن یا معامالت بیها، قراردادها ط توافقیشرا تائید یتوان براین میها همچنتائیدیهاز  .شودیها کسب مآن

 .، استفاده کردینبج یهاتوافقط خاص مانند ینبود شرا تائید یا برایر اشخاص یواحد تجاری و سا
 ،انتخاب مخاطب مناسب  

شخص مناسب و مطلع  یآورد که برایتر و قابل اعتمادتری فراهم ممربوط یشواهد حسابرس یزمان تائیدیه
 .از اطالعات مورد نظر ارسال شود

                                                           
 های بعد آشنا خواهید شد.با انواع تائیدیه، شیوه انتخاب نوع تائیدیه و تائیدکننده در فصل 1

آیا تائیدخواهی در خصوص موضوع مورد رسیدگی مناسب است؟

اقالم مورد نیاز را برای اخذ تائید انتخاب نمائید: بله

فرم درخواست تائیدیه را طراحی نموده و اطالعات مربوط به اشخاص 
ثالث را مشخص نمائید

در حالی که بر تمام درخواست های تائیدیه نظارت دارید، آن ها را به 
اشخاص ثالث ارسال کنید

کسب شواهد از اشخاص ثالث

مشخص کنید که اطالعات دریافتی با اطالعات 
صورت های مالی مطابق دارد

در خصوص مغایرت ها 
تحقیق کنید و اجرای سایر

روش های جایگزین 
دحسابرسی را به کار بگیری

قابلیت اتکای 
ا شواهد حسابرسی ر

ارزیابی کنید

درخواست دوم 
تائیدیه یا اجرای

سایر روش های 
جایگزین را بکار

بگیرید

ضمن مستندسازی عدم تائیدخواهی، روش های : خیر
جایگزین حسابرسی اجرا شود
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 و اطالعات الزم برای ارسال مستقیم  تائیدیه، از جمله درج مناسب مخاطب تائیدیه یهادرخواست یطراح
 ها به نشانی حسابرس،پاسخ

 1 .هاآن یریگیصورت لزوم پ و در تائیدیهها برای مخاطبان ارسال درخواست 

سازمانی اغلب مربوط محسوب های برونتائیدیه، هاها و اجزای آنمانده حساببه  در بررسی ادعاهای مربوط

مورد شرایط قراردادها،  است در برای مثال، حسابرس ممکن .محدود به اینگونه اقالم شودشود، اما نباید این روش می
است به منظور کسب  همچنین ممکن .کند تائیدیهتجاری و اشخاص ثالث، درخواست  ها، یا معامالت بین واحدنامهتوافق

است درخواست  برای مثال، ممکن .ه شودسازمانی استفادهای برونتائیدیهشواهد حسابرسی درخصوص نبود شرایط خاص، از 
بر ادعای انقطاع زمانی درآمدهای  مؤثر“ توافق جنبی”گونه این موضوع انجام شود که هیچ تائیدطور مشخص برای  به تائیدیه

ی تواند شواهد حسابرسی مربوطسازمانی میهای برونتائیدیهها، های دیگری که در آنموقعیت .تجاری وجود ندارد واحد یک
 شده فراهم کنند، شامل موارد زیر است: برای برخورد با خطرهای تحریف بااهمیت ارزیابی

 به روابط بانکی های بانکی و سایر اطالعات مربوطمانده حساب. 
 هاهای دریافتنی و شرایط آنمانده حساب.  

 تجاری نزد دیگران به قصد فروش یا انجام کار مشخص روی آن کاالهای امانی واحد. 

 کنندگان منابع مالی عنوان وثیقه، نزد وکال یا تأمین صورت امانت یا به اسناد مالکیت اموال که به
 .شودنگهداری می

 های گذاریها، یا سرمایهمنظور حفاظت آن شده نزد اشخاص ثالث به گذاریهای امانتگذاریسرمایه
 .ای که تا تاریخ ترازنامه تحویل نشده استتحصیل شده

 شده در قرارداد وام نییهای تعدهندگان، شامل شرایط بازپرداخت و محدودیتهی به واممبالغ بد. 

 2 .هاهای پرداختنی و شرایط آنحساب مانده 
 

 از: توجه قرار گیرد عبارتند مورد تائیدیه یهادرخواست ید هنگام طراحیکه با یعوامل
 مورد نظر یادعاها. 

 تقلب یشامل خطرهاشده،  ییشناسا تیبا اهمف یتحر یخطرها. 

  تائیدیهشکل ارائه درخواست. 

  ا کارهای مشابهیتجربه قبلی در مورد آن کار حسابرسی. 

 گر(یا طرق دی یکیشکل کاغذی، الکترون مثال، به یروش برقراری ارتباط )برا. 

  است مخاطبان ممکن .پاسخ به حسابرس یها برایا ترغیب آن تائیدیهمجوز مدیران اجرایی به مخاطبان 
 .که همراه با مجوز مدیران اجرایی است، پاسخ دهند یاتائیدیههای به درخواست تنها

 ک از ی مثال، مبلغ هر یشده )برا ا ارائه اطالعات درخواستی تائید یبرا تائیدیهمخاطبان  ییتوانا
 .ها یا کل مانده(صورتحساب
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ت شواهد یت اعتماد و ماهیها و قابلدرخواست زان پاسخ بهیماً میتواند مستقیم تائیدیهدرخواست  ینحوه طراح
 مورد نظر و عوامل یادعاها ،تائیدیه درخواست یطراح هنگام حسابرس .ر قرار دهدیتأث ها را تحتحاصل از پاسخ یحسابرس

با توجه به فرهنگ تائیدخواهی رایج  تائیدیهطراحی  .دهدیقرار م را مورد توجه یخواهتائیداعتماد  تیقابل مؤثر بر یاحتمال
 تواند به سه روش زیر انجام پذیرد:می

  شود به طور خواسته می تائیدیهکه به موجب آن از مخاطب  یدرخواست: مثبت تائیدیهدرخواست

اعالم یا اینکه اطالعات درخواست شده  تائیدیهمستقیم موافقت یا مخالفت خود را با اطالعات مندرج در درخواست 
 .این نوع درخواست نیازمند همکاری کامل تائیدکننده است 1.را برای حسابرس ارسال کند

  شود تنها در خواسته می تائیدیهدرخواستی که به موجب آن از مخاطب : منفی تائیدیهدرخواست

در این نوع  2.ت مندرج در درخواست، موافق نباشدصورتی پاسخ مستقیم خود را به حسابرس ارائه کند که با اطالعا
درخواست احتمال وجود خطر حسابرسی باالست چرا که ممکن است لزوماً عدم پاسخ به درخواست منفی در نتیجه 

 تائیدیهبه دست تائیدکننده نرسیده باشد یا  تائیدیهاحتمال دارد  .نیست تائیدیهمورد قبول واقع شدن موارد مندرج در 
 .به دست تائیدکننده رسیده باشد اما پاسخ عدم توافق وی به دست حسابرس نرسد

 تائیدیهاز ارائه پاسخ یا پاسخ کامل به درخواست  تائیدیهخودداری مخاطب : درخواست بدون پاسخ 

 .ستاین نوع درخواست نیازمند همکاری کامل تائیدکننده ا 3.تحویل داده نشده تائیدیهمثبت، یا برگشت درخواست 
شود موافقت یا مخالفت خود را با اطالعات مندرج در خواسته می تائیدیهمثبت از مخاطب  تائیدیهدر درخواست 

رود که پاسخ به درخواست یمعموالً انتظار م .ا با ارائه اطالعات درخواستی، به حسابرس پاسخ دهدیاعالم  تائیدیهدرخواست 
ن خطر وجود دارد که مخاطب بدون بررسی صحت یبا این حال، ا .قابل اعتمادی فراهم کند یمثبت، شواهد حسابرس تائیدیه

ا یمثبت بدون درج مبلغ ) تائیدیهن خطر را با ارسال درخواست یتواند ایحسابرس م .پاسخ دهد تائیدیهاطالعات، به درخواست 
گر، استفاده از یاز سوی د .ر اطالعات، کاهش دهدیساا ارائه یدرج مبلغ  یبرا تائیدیهگر( و درخواست از مخاطب یاطالعات د

  افت یبه در است منجر ممکن ،تائیدیهبه تالش بیشتر مخاطبان  ازیل نیدل سفید( به تائیدیه) تائیدیهن نوع درخواست یا
 .شود یکمتر یهاپاسخ

ا ینظر  افت آن توسط مخاطب موردیدهنده درح نشانیطور صر ، بهیمنف تائیدیهک درخواست یافت پاسخ یدر عدم
به پاسخ به درخواست  نسبت یمنف تائیدیهک درخواست ین عدم پاسخ به یبنابرا .ستیصحت اطالعات مندرج در آن ن تائید

است  ن ممکنیهمچن .کندیتر فراهم مکم یبا میزان متقاعدکنندگ یشواهد حسابرس یتوجه طور قابل مثبت، به تائیدیه
 یها براوجود دارد که آن یترشیبه نفع مخاطبان نباشد احتمال ب تائیدیهمندرج در درخواست  که اطالعات یهنگام
ها پاسخ دهند و برعکس اگر اطالعات به نفع آن تائیدیهدرخواست  دادن مخالفت خود با اطالعات موجود در آن، به نشان

در  یمثال، اگر مانده حساب دارندگان سپرده بانک یبرا .، پاسخ دهندتائیدیهدرخواست وجود دارد که به یترباشد احتمال کم
اگر مانده  یپاسخ دهند ول تائیدیهدرخواست  ها بهدارد که آن یترشیباشد، احتمال ب یزان واقعیاز م ترکم تائیدیهدرخواست 
 .پاسخ دهند تائیدیهدرخواست  دارد که به یترباشد، احتمال کم یزان واقعیتر از مشیب تائیدیهها در درخواست حساب آن

زان یاز م ها کمترن ماندهیتواند مفید باشد که احتمال رود امی یزمان یبانک یهابرای سپرده یمنف تائیدیهن استفاده از یبنابرا
که دارد  یترواقع باشد، احتمال کم از شیب یهادرخصوص مانده یشواهد یاگر حسابرس در جستجو یباشد ول یواقع

 .مؤثر باشد یمنف تائیدیه
 

                                                           
 های برون سازمانیائیدیهت 505استاندارد حسابرسی  6بند  1
 های برون سازمانیتائیدیه 505استاندارد حسابرسی  6بند  2
 های برون سازمانیتائیدیه 505استاندارد حسابرسی  6بند  3
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با میزان متقاعدکنندگی کمتری فراهم  یمثبت، شواهد حسابرس یهاتائیدیهنسبت به  یمنف یهاتائیدیه از این رو،
برخورد با خطر  یبرا یحسابرس یعنوان تنها آزمون محتوا به یمنف تائیدیه یهاد از درخواستین، حسابرس نبایبنابرا .آوردیم

 ر وجود داشته باشد: ینکه همه موارد زیدر سطح ادعاها استفاده کند مگر ا تیبا اهمف یشده تحر ارزیابی
 و مناسب درخصوص  یکاف ین ارزیابی کرده و شواهد حسابرسییرا پا تیبا اهمف یحسابرس خطر تحر

 به ادعاها را کسب کرده باشد، مربوط یهاکنترل یبخش اثر
  مانده حساب، یا  یادیشود شامل تعداد زمنفی ارسال می تائیدیهها درخواست اقالمی که برای آنجامعه

 معامالت کوچک و همگن باشد،
 ار کم باشد، ویها بسرتیانتظار رود تعداد مغا 
 یمنف تائیدیه یهاتوجهی مخاطبان به درخواستبه بی که منجر ییهاتیا وضعیط یحسابرس از شرا 

 1.نداشته باشد یشود، آگاهمی

های دریافتنی و پرداختنی هر صاحبکار های مثبت و منفی برای حسابرسی حساببکارگیری ترکیبی از تائیدیه
 .امکانپذیر است

 

 شیوه انتخاب نوع تائیدیه و تائیدکننده
متفاوتی شود، تعابیر کسب شواهد از اشخاص ثالث بر حسب نوع تائیدیه ارسالی که در این فصل بدان پرداخته می

برای مثال اگر تائیدیه منفی به شخص ثالثی ارسال گردد و ایشان به تائیدیه پاسخ ندهد، در واقع این شرایط فراهم شده  .دارد
همان طور که از روابط بین حسابرس  .است که شواهدی در راستای تائید موضوع توسط شخص ثالث فراهم  گردیده است

ه منظور تعیین نوع درخواست و نوع تائیدیه مطابق با آن، عالوه بر ادعاهای مورد نظر مستقل و تائیدکنندگان مشخص است، ب
گیرد، بایستی به مسائل فراسازمانی مانند فرهنگ تائیدخواهی و سایر شرایط موجود در موضوعی که مورد تائیدخواهی قرار می

  .نیز پرداخته شود .. .مشخص شده و در کشور سازمان مورد رسیدگی، اطمینان از وصول تائیدیه به تائیدکننده
 تحلیلی هایو روش ، محاسبهوجو و تاییدخواهی، پرس، مشاهدهوارسی شامل شواهد حسابرسی کسب هایروش

 ها اغلبروش این بکارگیری  .دارد موجود بستگی شرایط در حسابرس ایحرفه قضاوت به مناسب هایروش انتخاب .است
ای که بایستی با توجه به موضوع اولین قدم بعد از تعیین نوع تائیدیه 2.است آزمون برای امعهج از یک اقالمی انتخاب مستلزم

 گیری از جامعه موضوع مورد درخواست در واقع با توجه به فرآیند نمونه .رسیدگی ارسال شود، انتخاب تائیدکنندگان است
 .کند مشخص آزمون برای را اقالم انتخاب مناسب هایشیوه باید حسابرسی هایروش طراحی هنگام حسابرس

 از: است عبارت استفاده قابل هایشیوه
 درصد(، 100 )رسیدگی اقالم همه انتخاب -الف 
 ، وخاص اقالم انتخاب - ب 
 .گیرینمونه - پ 
از  هریک دارد و بکارگیری موجود بستگی شرایط شود، به رویکرد استفاده از کدام کهمورد این در گیریصمیمت

یا  شیوه از هر استفاده درباره گیریتصمیم گرچه .باشد مناسب خاصی تواند درشرایطها میاز آن باال یا ترکیبی هایشیوه
 هایشیوه باید متقاعد شود که گیرد، اما، حسابرسمی صورت حسابرسی و کارایی خطر حسابرسی ها، براساساز آن ترکیبی

 3.است اثربخش آزمون هایهدف به دستیابی برای و مناسب کافی شواهد حسابرسی تامین لحاظ ، ازمورد استفاده
 

                                                           
 های برون سازمانیتائیدیه 505استاندارد حسابرسی  15بند  1

 آزمون برای اقالم انتخاب هایو سایر روش در حسابرسی گیرینمونه 530استاندارد حسابرسی  21 بند 2 

 آزمون برای اقالم انتخاب هایو سایر روش در حسابرسی گیرینمونه 530استاندارد حسابرسی  23و  22های بند 3 
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ای ها با توجه به ماهیت حساب و قضاوت حرفهبرخی از حساب در .انتخاب کلیه اقالم جهت تائیدخواهی *

 باشد:به شرح زیر میها حسابرس تائیدخواهی در خصوص کلیه اقالم ضرورت دارد، که برخی از آن

 هابانک 
 هاگذاریسرمایه 
 تسهیالت مالی دریافتی 

منظور از انتخاب نمونه هوشمند در واقع انتخاب  .(1گیری غیر آماری)نمونه انتخاب نمونه به صورت هوشمند *

برای  .رسیدگی است که با توجه به تجارب حسابرس ممکن است به نکات قابل توجهی منجر شودهایی از موضوع مورد نمونه
انتخاب هوشمند نمونه بر حسب هر موضوع مورد رسیدگی، بایستی اقالم کلیدی، اقالم عمده)چه در گردش )معامالت( و چه 

 .اند، انتخاب شوندتعدیالت فراوانی داشتهدر مانده(، اقالم غیرعادی، اقالم نادر و خاص یا اقالمی که در پایان سال 

 

عالوه بر انتخاب نمونه به صورت هوشمند که ممکن  .)نمونه گیری آماری(انتخاب نمونه به صورت تصادفی *

است منجر به شواهد دیگری مازاد بر اطالعات شناسایی شده توسط واحد حسابرسی داخلی باشد، انتخاب نمونه تصادفی 
  .گیری بایستی مد نظر قرار گیردآماری به منظور پوشش حسابرس و توجیه کاربرد روش نمونه هایبرگرفته از آزمون

های مختلف گیری یا انتخاب کل جامعه ( جهت ارسال تائیدیه برای سرفصلنحوه انتخاب اقالم )از طریق نمونه
  .مالی در فصول بعدی مشخص شده است

 

 به تائیدکننده و اطمینان حسابرس از ارسال آن حسابرستوسط  تائیدیهارسال 
درخواستی طبق فرمت حسابرس را بر روی  تائیدیه، واحد مورد رسیدگی بایستی متن تائیدیهبه منظور تعیین اصالت 

بهترین  .به آدرس تائیدکننده ارسال نماید )حسابرس( خود درج نموده و پس از مهر و امضا توسط اشخاص ذیصالح سربرگ

باشد چرا که حسابرسی بایستی از از ارسال ، ارسال از طریق پست پیشتاز سفارشی یا پست الکترونیکی میتائیدیهرسال شیوه ا
از  یبرخ ی، صحت نشانتائیدیهمخاطبان  یکسب اطمینان از درستی نشان یبرا .به تائیدکننده اطمینان کسب کند تائیدیه

ها بایستی تائیدیهعالوه بر این در حین ارسال  .شودمی ی، بررستائیدیههای از ارسال درخواست ها، قبلا همه آنیمخاطبان 
های اطمینان از ارسال از جمله راه .کسب شده و در پرونده حسابرسی درج گردد تائیدیهمستندات کافی در خصوص ارسال 

به صورت الکترونیکی و  تائیدیهتوان به دریافت رسید پستی، اضافه نمودن آدرس ایمیل حسابرس هنگام ارسال می تائیدیه
، خود مسئولیت ارسال آن را بر عهده تائیدیهبرخی از موسسات حسابرسی به منظور اطمینان از ارسال  .مشاهده اشاره کرد

 .گیرندمی
 و ارسال هی، تهتائیدیه درخواست ارسال یبرا اشخاص ند انتخابید بر فرایبا یخواهتائید هنگام حسابرس

ند یفرا جینتا که احتمال نیا رساندن حداقل منظور بهبه .باشد داشته کنترل ،مربوط یهاپاسخ افتیو در تائیدیه یهادرخواست
 کنندگانافتیدر نیب د بر مکاتباتیشود با ها جانبدارانها پاسخی تائیدیه یهادرخواست یو دستکار مداخله لیدل، بهیخواهتائید

و  یو توسط راساً تائیدیه یهادرخواست کند که حاصل نانید اطمیبا حسابرس .شود اعمال ، کنترلموردنظر و حسابرس
 حسابرس .شود ارسال حسابرس آدرس به ماًیها مستقپاسخ هیکل که شده درخواست دهندگانو از پاسخ ارسال حیصح ینشانبه
  .باشد شده مورد نظر ارسال دهندگانپاسخ ها توسطاسخپ کند که د توجهیبا

                                                           
زیر  هایویژگی شود کهمی گفته گیریمونهن هرنوع به آماری گیرینمونه، آزمون برای اقالم انتخاب هایو سایر روش در حسابرسی گیرینمونهطبق استاندارد  1 

 باشد: را داشته
 .نمونه اقالم تصادفی انتخاب -الف
 .گیریخطر نمونه گیریاندازه ، شاملنمونه نتایج ارزیابی برای احتماالت از نظریه استفاده - ب

 .شودمی نامیده غیرآماری گیریباشد، نمونه باال را نداشته و ب الف هایویژگی که گیرینمونه نوع هر
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یک موضوع  برخی افرادممکن است برای  گرچه به ظاهر فرآیند ارسال درخواست تاییدیه توسط حسابرس مستقل
ای که در اثر پرسش و همچنین مشاهده این موضوع در عمل کسب بسیار پیش پا افتاده به نظر رسد ولی با توجه به تجربه

هایی برخالف استانداردهای حسابرسی بعضی از حسابرسان برای ارسال درخواست تاییدیه از روشنمایانگر این است که ، شده
برند، به نحوی که در ها را زیر سوال میکنند و در نتیجه، کل این قسمت از کار حسابرسی و موارد مرتبط با آناستفاده می

 .رسانندای به درجه بسیار پایین و گاهی هم به صفر مین سازمانی را از نظر حرفهبعضی موارد ارزش کار تاییدخواهی برو
کنندگان تاییدیه روشن است و چه بسا این های دریافتی از درخواستبرای کلیه حسابرسان مستقل، ارزش و جایگاه پاسخ

های مختلف کشف نکرده، روشن و یتواند موارد بسیاری را که حسابرس از طریق اجرای رسیدگقسمت از کار حسابرسی می
ای نیست، ولی از آنجا که نتیجه این قسمت از کار حسابرسی گرچه فرآیند درخواست تاییدیه کار چندان پیچیده .آشکار سازد

دو انحراف اساسی از  .بسیار پر ارزش است، بنابراین باید به نحو صحیح و طبق استانداردهای حسابرسی انجام شود
د، به شوحسابرسی است که در فرآیند ارسال درخواست تاییدیه توسط بعضی از حسابرسان مستقل مشاهده میاستانداردهای 
 باشد:شرح زیر می

 های دریافتنی، برای مثال، حساب .ها درخواست تاییدیه کردانتخاب حساب یا اشخاصی که باید از آن -1
ها یا اشخاصی که باید بعضی از حسابرسان انتخاب حساب .. .وکاران، وکیل حقوقی العملها، حقهای پرداختنی، بانکحساب

خواهند که برای ها میمحول کرده و از آن والن مالی واحد مورد رسیدگیئمسها درخواست تاییدیه کرد را به از آن

یا دوره مالی مورد  ها در پایان سالهای آنمواردی را انتخاب کنند که مانده حساب .. .مثال، برای بدهکاران، بستانکاران و
ها در دفاتر واحد مورد رسیدگی وجود ندارد، به رسیدگی قابل مالحظه باشد یا برای مواردی که مانده حسابی برای آن

ها یا اشخاص برای ارسال درخواست تاییدیه یا الزم به ذکر است که انتخاب حساب .تشخیص خود درخواست اطالعات کنند
 .و بر اساس معیارهای خاصی صورت گیرد )البته در رده باال( برستوسط حسااطالعات باید تنها 

ها یا والن مالی واحد مورد رسیدگی محول شود، چه بسا برای بعضی از حسابئدر صورتی که این کار به مس
دیگر( ها یا موارد ها )مانده حساباشخاص که واحد مورد رسیدگی یا فرد یا افرادی در واحد مورد رسیدگی در مورد آن

 .ها را در انتخاب خود منظور نکنندمشکالت و مسائل خاصی داشته باشند، آن

های پستی ها از طریق پاکتبا این فرض که ارسال درخواست تاییدیه .هاارسال پاکت های درخواست تاییدیه -2
ها را به وسیله پارند تا آنسهای پستی یاد شده را به کادر واحد مورد رسیدگی میشود، بعضی از حسابرسان پاکتانجام می

این عمل به هیچ وجه از نظر استانداردهای حسابرسی  .های پستی را تحویل حسابرس دهندپست سفارشی ارسال و قبض
زیرا این احتمال وجود دارد که واحد مورد رسیدگی یا فرد یا افرادی در واحد مورد رسیدگی، بنا به عللی،  ،قابل قبول نیست
های تاییدیه به دست اشخاصی که مورد نظر حسابرس است برسد یا بعضی از اطالعات بعضی از درخواستمایل نباشند که 

 بنابراین واحد مورد رسیدگی یا آن فرد یا افرادی در واحد مورد رسیدگی  .ها پرسیده شودهای یاد شده از آنمندرج در فرم
ها را تغییر داده یا حذف کنند یا به طور کلی یا کل مندرجات فرمهایی توانند پاکت های پستی مذکور را باز کرده و قسمتمی

 .ها را تغییر دهند، برای مثال، کارت تبریک عید یا کارت تبریکی به مناسبت دیگری یابه جای فرم یاد شده، محتویات پاکت
سابرسی یا یکی از کارکنان ها حتما باید توسط حسابرس )کادر حارسال این پاکت .جایگزین فرم تاییدیه حسابرس کنند ..

حسابرس )کادر حسابرسی یا یکی از کارکنان موسسه حسابرسی( باید خود پاکت ها را در  .موسسه حسابرسی( صورت گیرد
های پست ها را به اداره پست برده و به صورت پست سفارشی ارسال کند و قبضصندوق پستی بیندازد یا ترجیحا آن

 2و  1رعایت نکردن استانداردهای حسابرسی، همان طور که در بندهای  .سی بایگانی شودسفارشی در پرونده جاری حسابر
فوق توضیح داده شد، برابر با انجام نشدن تاییدخواهی برون سازمانی است و می تواند قصور بسیار اساسی در کار یک 

  .حسابرس محسوب شود
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 .ارسال درخواست تاییدیه نظارت و کنترل داشته باشد کلیه فرآیندنتیجه گیری نهایی این است که حسابرس باید در 
های تاییدخواهی باید بر فرآیند انتخاب اشخاص برای ارسال حسابرس هنگام اجرای روش»طبق استانداردهای حسابرسی، 

 1«.های مربوط، کنترل داشته باشدهای تاییدیه و دریافت پاسخدرخواست تاییدیه، تهیه و ارسال درخواست
    البته ارسال تائیدیه برای  .پذیردتائیدیه بر حسب موضوع عموماً با توجه به تاریخ ترازنامه انجام میارسال 

های دریافتنی به تاریخی غیر از تاریخ پایان دوره مالی در مواردی که خطر کنترل چرخه مربوطه در حد پائین یا حساب
ها تاریخی به جز تاریخ ترازنامه هایی که تاریخ ارسال آنبه تائیدیهالبته برای رسیدگی  .متوسط برآورد شده است، میسر است

بایستی در هنگام رسیدگی به تائیدیه نکاتی را مد نظر قرار داده و در صورتی که تائیدیه بعد از تاریخ ترازنامه باشد، باشد، می
های ائیدیه قبل از تاریخ ترازنامه باشد، آثار ثبتهای صادره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تائیدیه و درصورتی که تآثار ثبت

های بعضاً مشاهده شده است در برخی از تائیدیه .صادره بعد از تاریخ تائیدیه و قبل از تاریخ ترازنامه بایستی در نظر گرفته شود
باشد، اما تاریخ مندرج ازنامه میارسالی شواهد مندرجه به دالیل متعددی از جمله بی دقتی تائیدکننده، به تاریخ بعد از تاریخ تر

در چنین شرایطی ضمن مسترد نمودن تائیدیه بایستی در خصوص اصالح شواهد مندرج  .در تائیدیه همان تاریخ ترازنامه است
 .در آن اقدام گردد

 

 تائیدیهممانعت مدیران اجرایی از ارسال درخواست 
 د:یتوسط حسابرس ممانعت کنند، حسابرس با تائیدیهاگر مدیران اجرایی از ارسال درخواست 

 را درباره معتبر و منطقی  یجو و شواهد حسابرس و ل ممانعت آنان پرسیاز مدیران اجرایی در مورد دال
 ل کسب کند، یبودن آن دال
 از جمله خطر تقلب( و بر  تیبا اهمف یممانعت مدیران اجرایی را بر ارزیابی خود از خطر تحر یامدهایپ(

 کند، و یابی، ارزیحسابرس یهار روشیزان سایاجرا و م یبندزمانت، یماه
 2.مربوط و قابل اعتماد طراحی و اجرا کند یکسب شواهد حسابرس ین را برایگزیجا یحسابرس یهاروش 

 یت در کسب شواهد حسابرسیمحدودتوسط حسابرس،  تائیدیهممانعت مدیران اجرایی از ارسال درخواست 
ل رایج، وجود یک دلی .جو کند و ت، پرسیل اعمال این محدودین، الزم است حسابرس درباره دالیبنابرا .شودمحسوب می

در زمان نامناسب  تائیدیهک درخواست یا در جریان بودن مذاکره با مخاطب موردنظر است که ارسال ییک دعوای حقوقی 
ل ذکر شده توسط ید درباره معتبر و منطقی بودن دالحسابرس بای .تواند حل و فصل آن موضوع را با مشکل مواجه سازدمی

ن خطر وجود دارد که مدیران اجرایی از این طریق بخواهند از یرا ایالزم را کسب کند ز یمدیران اجرایی، شواهد حسابرس
 .ا اشتباه باشد، جلوگیری کنندیدهنده تقلب  تواند نشانیکه م یحسابرس به شواهد حسابرس یدسترس

 یابیاز ارز است ت: حسابرس ممکنیف با اهمیتحر ینعت مدیران اجرایی بر ارزیابی خطرهاپیامدهای مما

   ل یت در سطح ادعاها و تعدیف با اهمیتحر ینظر در ارزیابی خطرها دیجه برسد که تجدین نتیشده در باال به ا مطرح
ارسال نشدن درخواست  یمثال، اگر خواسته مدیران اجرایی برا یبرا 3.شده، مناسب باشد یزیربرنامه یحسابرس یهاروش

  4.است یابیدهنده وجود عامل خطر تقلب باشد که مستلزم ارز است نشان نباشد، ممکن ی، منطقتائیدیه

                                                           
 انگلستان مدیریت خبره حسابداران انجمن پیوسته عضو .حسابدار رسمی.  گارو هوانسیان فر.  27/07/1388مورخ  . 1922شماره  .روزنامه دنیای اقتصاد 1 
 های برون سازمانیتائیدیه 505استاندارد حسابرسی  8بند  2
 شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف بااهمیت 315استاندارد حسابرسی  119طبق بند  3
 مالی هایصورتدر حسابرسی  و اشتباه، ارتباط با تقلب مسئولیت حسابرس در 240استاندارد حسابرسی  30طبق بند  4

http://www.magiran.com/nptoc.asp?mgID=3360&Number=1922
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متقاعد  تائیدیهممانعت از ارسال درخواست  یچنانچه حسابرس نسبت به منطقی بودن دالیل مدیران اجرایی برا

د موضوع را یدست آورد، با ن بهیگزیجا یحسابرس یهاق روشیمربوط و قابل اعتماد را از طر یند شواهد حسابرسا نتواینشود 

و اظهارنظر حسابرس،  یرا بر حسابرس د آثار این محدودیتین بایحسابرس همچن .به ارکان راهبری واحد تجاری اطالع دهد
  1.مشخص کند

افت پاسخ یمناسب برای وضعیت عدم در یهااست مشابه روش ممکنن در این حالت یگزیجا یحسابرس یهاروش

 .گیردتوجه قرار می حسابرس نیز مورد یابیها، نتایج حاصل از ارزن روشیدر طراحی و اجرای ا 2.باشد تائیدیهدرخواست 
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نوع 

 گزارش

ممانعت مدیران اجرایی از 
برون  تائیدیهارسال درخواست 

 سازمانی توسط حسابرس
 بله   *

عدم متقاعد شدن 
 حسابرس

مشروط یا  تعدیل اظهارنظر حسابرسی
عدم 

 اطالع به ارکان رهبری واحد تجاری اظهارنظر

 متقاعد شدن حسابرس

جلوگیری مدیران از مکاتبه و 
 مذاکره حسابرس با وکیل

 بله   *

عدم متقاعد شدن 
 حسابرس

مشروط یا  تعدیل اظهارنظر حسابرسی
عدم 

 اطالع به ارکان رهبری واحد تجاری اظهارنظر

 متقاعد شدن حسابرس

 بله   * خودداری وکیل از پاسخگویی

عدم متقاعد شدن 
 حسابرس

مشروط یا  تعدیل اظهارنظر حسابرسی
عدم 

 اطالع به ارکان رهبری واحد تجاری اظهارنظر

 متقاعد شدن حسابرس

مثبت در  تائیدیهعدم دریافت 
 صورت ضرورت

*   
خیر، چون شواهد مورد نظر 
حسابرس را تامین نخواهد 

 .کرد

مشروط یا  تعدیل اظهارنظر حسابرسی
عدم 

 اطالع به ارکان رهبری واحد تجاری اظهارنظر

خودداری مدیریت از ارائه 
 مدیران تائیدیه

*   
خیر، چون شواهد مورد نظر 
حسابرس را تامین نخواهد 

 .کرد
 تعدیل اظهارنظر حسابرسی

مشروط یا 
عدم 

 اظهارنظر

 
 

 هاافته
 .پذیرد؟ با مثالی توضیح دهیددر بررسی اجمالی در چه مواقعی و بر چه اساسی انجام می تائیدیهدرخواست  .3افته

 

برون سازمانی توسط  تائیدیههای اطمینان پیدا کردن از ممانعت مدیران اجرایی از ارسال درخواست راه .4افته
 حسابرس کدامند؟

                                                           
 اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل 705طبق استاندارد حسابرسی  1
 .شود مراجعهبه فصل چهارم  2
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سازمانی اقداماتی که بایستی توسط در صورت ممانعت مدیران اجرایی از ارسال درخواست تائیدیه برون  .5افته
 حسابرس انجام شود، کدامند؟

 
 ها تا زمان ارسال آن کدامند؟تائیدیههای پیگیری روش .6افته

  

 یانهیسواالت چهارگز

 
های دریافتنی و پرداختنی هر صاحبکار الزامی های مثبت و منفی برای حسابرسی حساببکارگیری ترکیبی از تائیدیه -6

 ؟است

 های مثبتتائیدیه .ج های مثبت و منفیتائیدیهترکیبی از  .الف
 هیچ کدام .د های منفیتائیدیه .ب

 

 .. .های دریافتنی هر صاحبکارهای مثبت و منفی برای حسابرسی حساببکارگیری ترکیبی از تائیدیه -7

 الزامی است .ج غیرممکن است .الف
 امکانپذیر است .د در استانداردهای حسابرسی مورد توجه قرار نگرفته است .ب

 
 .. .های دریافتنی به تاریخی غیر از تاریخ پایان دوره مالیارسال تائیدیه برای حساب -8

 غیر ممکن است .الف
 رایج است که خطر کنترل درحد باال برآورد شود در مواردی .ب
 شودصرفاً حسب درخواست مدیریت انجام می .ج
 .شودپائین یا متوسط برآورد میدر مواردی میسر است که خطر کنتر در حد  .د
 

 باشد؟های حسابرس در کسب شواهد نمیکدامیک از موارد زیر جزو محدودیت -9

 خودداری وکیل از پاسخگویی .ج جلوگیری مدیران از مکاتبه و مذاکره حسابرس با وکیل .الف
 درخواست تائیدیهممانعت مدیران اجرایی از ارسال  .د دریافت تائیدیه مثبت در صورت ضرورت .ب
 

 .صورت گیرد .. .و بر اساس .. .توسطها یا اشخاص برای ارسال درخواست تاییدیه باید تنها انتخاب حساب -10

 مانده یا گردش حساب –مدیران مالی یا اجرایی شرکت  .الف

 مانده یا گردش حساب –حسابرس  .ب

 .ج
معیارهای خاص مربوط به حساب  –مدیران مالی یا اجرایی شرکت 

 مربوطه

 معیارهای خاص مربوط به حساب مربوطه –حسابرس  .د
 
 

 باشد؟های حسابرس در فرآیند تائیدخواهی میکدامیک از موارد زیر جزو محدودیت -11

 خودداری وکیل از پاسخگویی .ج متقاعدکننده نبودن تائیدیه دریافتی از وکیل .الف
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 هر سه مورد .د مثبت در صورت ضرورتعدم دریافت تائیدیه  .ب
 
 

 باشد؟های حسابرس در کسب شواهد میکدامیک از موارد زیر جزو محدودیت -12

 خودداری وکیل از پاسخگویی .ج ارسال تائیدیه مثبت .الف
 ارسال تائیدیه توسط واحد مورد رسیدگی .د متقاعدکننده نبودن تائیدیه دریافتی از وکیل .ب

 
 باشد؟زیر جزو اقدامات بعدی حسابرسی در مواجهه با محدودیت در کسب شواهد نمیکدامیک از موارد  -13

 اطالع به ارکان راهبری واحد تجاری .ج اطالع به مجمع عمومی صاحبان سرمایه .الف
 هیچ کدام .د های جایگزیناجرای روش .ب

 

 باشد؟ارائه تائیدیه مدیران نمیکدامیک از موارد زیر جزو اقدامات بعدی حسابرسی در مواجهه با محدودیت  -14

 اطالع به ارکان راهبری واحد تجاری .ج اطالع به مجمع عمومی صاحبان سرمایه .الف
 تعدیل گزارش حسابرسی .د های جایگزین برای اثبات ادعاهای مدیریتاجرای روش .ب
 

 حسابرس بایستی در کدام قسمت از فرآیند تائیدخواهی نظارت مستقیم داشته باشد؟ -15

 های واصل نشدههای واصله، رسیدگی به تائیدیهارسال تائیدیه، رسیدگی به تائیدیه .الف
 های مربوطپاسخ رسیدگی بههای تاییدیه و انتخاب اشخاص برای ارسال درخواست تاییدیه، تهیه و ارسال درخواست .ب

 .ج
های پاسخ و رسیدگی به و دریافت های تاییدیهانتخاب اشخاص برای ارسال درخواست تاییدیه، ارسال درخواست

 مربوط

 .د
     و رسیدگی به های تاییدیه و دریافتانتخاب اشخاص برای ارسال درخواست تاییدیه، تهیه و ارسال درخواست

 های مربوطپاسخ
 

 ؟تائیدخواهی نیست آزمون برای را اقالم انتخاب مناسب هایشیوهاز کدامیک از موارد زیر  -16

 انتخاب اقالم به صورت تصادفی .ج کلیه اقالمانتخاب  .الف
 هیچ کدام .د انتخاب اقالم خاص .ب

 

 باشد؟مین در خصوص فرآیند تائیدخواهی درستکدامیک از موارد زیر  -17

 کنددر فرآیند تائیدخواهی حسابرس به صورت مستقیم درخواست تائیدیه را ارسال و دریافت می .الف
 .است حسابرس چندین بار درخواست تائیدیه را ارسال کند در فرآیند تائیدخواهی ممکن .ب

 .ج
در فرآیند تائیدخواهی حسابرس با توجه به قابل اتکا بودن اشخاص برون سازمانی، قابلیت اتکا به تائیدیه را ارزیابی 

 .کندنمی
 .دهدمورد بررسی قرار میهای جایگزین های مشاهده شده را از طریق آزموندر فرآیند تائیدخواهی حسابرس مغایرت .د
 
 
 
 
 



  22                                                                                                                                   ها در حسابرسیتائیدیه

  

 

 باشد؟کدامیک از موارد زیر از دالیل تائیدخواهی نمی -18

 دریافت تائیدیه به منظور کسب  شواهد حسابرسی با توجه به موضوع مورد رسیدگی .الف
 وجود اطالعات الزم تنها در خارج از واحد تجاری .ب
 خطر تقلب یا تبانیسازمانی به دلیل عدم امکان اتکا به شواهد درون .ج
 وجود اطالعات محرمانه تنها در واحد تجاری .د

 
 

 باشد؟کدامیک از موارد زیر از از طریق روش تائیدخواهی قابل بررسی نمی -19

 سازمانی کسب شده از طرق مختلفقابلیت اتکای شواهد درون .الف
 وجود شواهد در داخل یا خارج از سازمان .ب
 خطر تقلب یا تبانی .ج
 قابلیت اتکای شواهد در داخل یا خارج از سازمان .د

 
 باشد؟کدامیک از موارد زیر از از طریق روش تائیدخواهی قابل بررسی می -20

 صحت یا کامل بودن شواهد حسابرسی کسب شده .الف
 وجود شواهد در داخل یا خارج از سازمان .ب
 های انجام شده یا کلیه تقلب .ج
 درون سازمانی با واحدهای تائیدکنندهتبانی بین کارکنان  .د

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سومفصل 

 یمال یهااز نظر سرفصل تائیدیهانواع 
 گفتارشیپ

، هاها و اجزای آنمانده حساببه  های قبل گفته شد، در بررسی ادعاهای مربوطهمانطور که در فصل

برای مثال،  .شود، اما نباید این روش محدود به اینگونه اقالم شودمحسوب می سازمانی اغلب مربوطهای برونتائیدیه
تجاری و اشخاص ثالث، درخواست  ها، یا معامالت بین واحدنامهمورد شرایط قراردادها، توافق است در حسابرس ممکن

های تائیدیهاست به منظور کسب شواهد حسابرسی درخصوص نبود شرایط خاص، از  همچنین ممکن .کند تائیدیه
این موضوع انجام شود که  تائیدطور مشخص برای  به تائیدیهاست درخواست  برای مثال، ممکن .سازمانی استفاده شودبرون
های دیگری که در موقعیت .اردتجاری وجود ند واحد بر ادعای انقطاع زمانی درآمدهای یک مؤثر“ توافق جنبی”گونه هیچ
شده  تواند شواهد حسابرسی مربوطی برای برخورد با خطرهای تحریف بااهمیت ارزیابیسازمانی میهای برونتائیدیهها، آن

 فراهم کنند، شامل موارد زیر است:

 به روابط بانکی های بانکی و سایر اطالعات مربوطمانده حساب. 
 هاایط آنهای دریافتنی و شرمانده حساب.  

 تجاری نزد دیگران به قصد فروش یا انجام کار مشخص روی آن کاالهای امانی واحد. 

 کنندگان منابع مالی عنوان وثیقه، نزد وکال یا تأمین صورت امانت یا به اسناد مالکیت اموال که به
 .شودنگهداری می

 های گذاریها، یا سرمایهآن منظور حفاظت شده نزد اشخاص ثالث به گذاریهای امانتگذاریسرمایه
 .ای که تا تاریخ ترازنامه تحویل نشده استتحصیل شده

 شده در قرارداد وام نییهای تعدهندگان، شامل شرایط بازپرداخت و محدودیتمبالغ بدهی به وام. 

 1 .هاهای پرداختنی و شرایط آنحساب مانده 
 گذاریهای سرمایهمشارکت، واحدهای صندوقگذاری در اوراق بهادار مانند سهام، اوراق سرمایه 

 
یکی از موضوعات با اهمیتی  قابل اعتماد و مربوط یکسب شواهد حسابرس یبرا یسازمانهای برونتائیدیه یطراح

 .است که در این فصل دنبال خواهد شد
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 و برخورد با خطرهای عمده تائیدخواهی و ادعاهای مدیریت
، و تعهدات مالکانه وجود، حقوق نیعناو تحت یمال یهارا درصورت تیریمد یادعاها استانداردهای حسابرسی

تواند شواهد یم یسازمان برون یهاتائیدیه گرچه .است کرده یبندو افشا گروه و ارائه یریگ، اندازهیابی، ارزشبودن ، کاملوقوع
 خاص یادعا هر شواهد درباره هیدر ته یسازمان برون تائیدیه کی ییا تواناد، امینما ادعاها فراهم نیا را درباره یحسابرس
  1.کندیم ، فرقیمال یهادر صورت مندرج

تواند شواهد حسابرسی مربوطی را برای برخی ادعاهای خاص فراهم سازمانی میهای برونتائیدیهچند  در واقع هر
کند که کمتر مربوط ها فراهم میمورد آن سازمانی شواهدی را درهای برونتائیدیهکند، اما ادعاهایی نیز وجود دارند که 

های دریافتنی در سازمانی، شواهد قابل اتکاتری در مورد وجود حسابهای برونتائیدیهبرای مثال، دریافت  .شوندمحسوب می
 2.کندها فراهم میمقایسه با قابلیت وصول آن

در  حساب مانده "وجود" یادعا را درباره یقو ی، شواهدیافتنیدر حساب کیدر مورد  یسازمان برون یخواهتائید
 توسط اجرا شده یزمان انقطاع یهاعملکرد روش را درباره ی، شواهدنیهمچن یخواهتائید .کندیم ، فراهممشخص خیتار کی

 فراهم "یابیارزش" یادعا یرا برا الزم یشواهد حسابرس همه معموال یخواهتائید نیاما، چن .دهدیم بدست حسابرس
 به .ستیر نیپذ، امکانحساب مانده در پرداخت یو ییتوانا به مربوط اتییجز تائید یاز بدهکار برا را، درخواستیکند؛ زینم
 یاز ادعاها یبانیدر پشت یقو ی، احتماال شواهدگرانینزد د یامان یمورد کاال در یسازمان برون یخواهتائید ،بیترت نیهم
 فراهم "یابیارزش" یاز ادعا یبانیدر پشت یشواهد است ممکن دهد، امایم بدست "و تعهدات مالکانه حقوق"و  "وجود"

 کی یحسابرس یبرا یسازمان برون یخواهتائید بودنمربوط ز برین یخواهتائید یبرا اطالعات از انتخاب حسابرس هدف .نکند
، یپرداختن یهاحساب "بودن کامل" یادعا ی، در حسابرسمثال یبرا .گذاردی، اثر میمال یهادرصورت مندرج خاص یادعا

 درخواست رو، ارسال نیا از .وجود ندارد یتیاهم با نشدهت ثب یبده چیدهد ه نشان که است یشواهد دنبالبه حسابرس
 به آنان یهااز صورتحسابی انسخه میمستق منظور ارائه، بهیدگیواحد مورد رس هیمواد اول یاصل کنندگاننیتام یبرا تائیدیه

ها حساب ، مؤثرتر از انتخابنشده ثبت یهایبده کشف یبرا ، معموالًیحسابدار سوابق طبق نبود مانده رغمی، علحسابرس
 3 .است یپرداختن یهابزرگتر حساب یهامانده یبرمبنا یخواهتائید یبرا

سازمانی برای هدفی خاص، فرصتی را برای های برونتائیدیهاست به این نتیجه برسد که دریافت  حسابرس ممکن
   مورد مانده در تائیدیهبرای مثال، درخواست  .آوردکسب شواهد حسابرسی در خصوص سایر موضوعات نیز فراهم می

چنین مالحظاتی  .مالی نیز هست هایبه سایر ادعاهای صورت های بانکی اغلب شامل درخواست اطالعات مربوطحساب
 4 .تأثیر قرار دهد سازمانی، تحتهای برونتائیدیهگیری حسابرس را درخصوص استفاده از است تصمیم ممکن

ها اثر آن بیترکمورد اجرا و هم  یحسابرس یهاروش نوعتواند هم بر یده توسط حسابرس مش یابیارز یخطرها

شده باال باشد، افزون بر  ط قرارداد در مواردی که خطر ارزیابییبودن شرا اثبات کامل یمثال، حسابرس برا یبرا .گذارد
ممکن  یحسابرس یهاروش ین، بکارگیری برخیا بر عالوه .کند تائیدیهبه دریافت  اسناد و مدارک، ممکن است اقدام یوارس

ها ممکن است درآمدها، آزمون کنترل یمثال، در حسابرس یبرا .گر باشدید یهاتر از روشاز ادعاها مناسب یبرخ یاست برا
برخورد با ن یمحتوا ممکن است بهتر یهابودن، و آزمون کامل یرابطه با ادعا شده در ف ارزیابیین برخورد با خطر تحریبهتر

 5 .وقوع باشد یرابطه با ادعا شده در ف ارزیابییخطر تحر
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اجرا  شده است، به عمده طراحی یبا خطرها طور مشخص برای برخورد محتوا را که به یهاد آزمونیحسابرس با
تواند به است، میافت شده یماً از مخاطبان مناسب دریکه مستق یهای برون سازمانتائیدیهقالب  در یشواهد حسابرس .درآورد

از  یناش تیبا اهمف یعمده تحر یدر برخورد با خطرها یت اتکای باال که ویبا قابل یحسابرس در کسب شواهد حسابرس
به  دستیابی یاجرایی برا رانیص دهد که مدیمثال، اگر حسابرس تشخ یبرا .ازمند است، کمک کندیها نا اشتباه به آنیتقلب 

تحقق  یدرآمدها ییبه شناسا اجرایی رانیتواند وجود داشته باشد که مدین خطر میقرار دارند، افشار  انتظار تحت سود مورد
ط، حسابرس برای مثال، ممکن است ین شرایدر ا .ش از حمل کاال صادر کنندیا صورتحساب فروش را پیافته بپردازند ین

ات قرارداد یجزئ تائیدیهبر آن، درخواست کند مخاطبان  محدود نکند، و عالوه یمبلغ بده تائیدرا تنها به  تائیدیههای درخواست
منظور  تواند بهین، حسابرس میا بر افزون .کنند تائیدز یط حمل را نیبرگشت کاال و شرا خ تحویل، حقیفروش، شامل تار

 یرات قراردادهاییتجاری درباره تغ واحد یرمالی، از کارکنان غیسازمانبرون یهاتائیدیهگونه  نیل شواهد حاصل از ایتکم
 1.جو کند و ط حمل کاال پرسیفروش و شرا

 

 یمال یهااز نظر سرفصل تائیدیهانواع نمونه 

 های دریافتنی و پرداختنیحساب تائیدیه
    به شرح زیر تقدیم حضور  های دریافتنی و پرداختنیحساب -های مالی ها از نظر سرفصلتائیدیهنمونه انواع 

 گردد:می
 های دریافتنی و پرداختنی مثبت با ماندهحساب تائیدیه 
 های دریافتنی و پرداختنی مثبت بدون ماندهحساب تائیدیه 
 های دریافتنی و پرداختنی مثبت بدون مانده با جزئیاتحساب تائیدیه 
 های گروهشرکت تائیدیه 
 مانده شعبه نزد دفتر مرکزی )در صورت حسابرسی شعبه( تائیدیه 
 بدهی کارکنان شرکت تائیدیه 

 هاتسهیالت مالی دریافتی از شرکت تائیدیه 
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 های دریافتنی و پرداختنی مثبت با ماندهحساب تائیدیه
  ...شماره:

   ...خ:یتار
  ...شرکت محترم

  ...آدرس:
 احتراماً،

 عبارتند از:  ،ن شرکتیطبق دفاتر ا ....خیدر تار یآن شرکت / جنابعال یهامانده حساب
 ال یر ...ن شرکت به مبلغیبه ا یآن شرکت / جنابعال* یبده 
 ال یر ...به مبلغ یآن شرکت / جنابعال *ن شرکت بهیا یبده 

 
د و سپس آن یل و امضاء فرمائیمشخص شده تکمن نامه را در محل یل ایباشد، ذ ید شما میخواهشمند است چنانچه مبلغ فوق مورد تأئ

ق ید ا از طرید و  ...شماره ی(، صندوق پستی)حسابداران رسم رادین ین شرکت، مؤسسه حسابرسیحسابرس مستقل ا یماً به نشانیرا مستق
  .دیارسال نمائ ...نمابر به شمارة

  .دیز کامل اختالف موجود مرقوم فرمائیهمراه با رد خود را ییباشد لطفاً مبلغ مورد تأ ید نمیچنانچه مبلغ فوق مورد تأئ
  .است ین مورد موجب کمال سپاسگزاریع شما در ایاقدام سر

 با احترام
  ...شرکت

 

   ...خیدر تار نجانبیا / شرکت* نیمبلغ فوق با دفاتر ا

 د(ی)لطفاً مربع مربوطه را عالمت بزن

  .باشد ید میمطابقت دارد و مورد تأئ

 

  باشد ید نمیندارد و مورد تأئمطابقت 
 )به شرح مندرج در پشت صفحه(

 

 .د، حذف شودینمایکه صدق نم یموارد لطفاً *

 
 ... نام:

 ... سمت:

 ... امضاء:

 ... خ:یتار
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 مانده بدون های دریافتنی و پرداختنی مثبتحساب تائیدیه
  ...شماره:

   ...خ:یتار
  ...شرکت محترم

  ...آدرس:
 احتراماً،

ن ین خود و ایمابیف یها(، خواهشمند است مانده حسابی)حسابداران رسم رادین یشرکت، مؤسسه حسابرسنیبنا به درخواست حسابرسان مستقل ا

به ماً جهت مؤسسه مذکور، ین نامه درج فرموده و پس از امضاء آن را مستقیل ایدر ذ ]درج گردد یان سال مالیخ پایتار [خیشرکت را در تار

  .دییارسال فرما ...ق نمابر به شمارةیا از طریو  تهران ...شماره یصندوق پست ینشان

  .است ین مورد موجب کمال سپاسگزاریع شما در ایاقدام سر

 با احترام
  ...شرکت

 

* 
 نجانب ازین شرکت/ ایمانده )طلب( ا

  ]درج گردد یان سال مالیخ پایتار [خ یدر تار ...شرکت
 نجانب بهین شرکت/ ایا یمانده بده

 .به صورت زیر بوده است

 مبلغ )ریال(  شرح
   طلب

   اسناد دریافتنی
   بدهی

   اسناد پرداختنی
   هانامهاسناد تضمینی و ضمانت

 

 .د، حذف شودینمایکه صدق نم یلطفاً موارد *

 
 ... نام:

 ... سمت:

 ... امضاء:

 ... خ:یتار
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 های دریافتنی و پرداختنی مثبت بدون مانده با جزئیاتحساب تائیدیه
  ...شماره:

   ...خ:یتار
  ...شرکت محترم

  ...آدرس:
 احتراماً،

 
 یهدا ت حسداب ی(، خواهشمند اسدت وضدع  ی)حسابداران رسم رادین ین شرکت، مؤسسه حسابرسیبنا به درخواست حسابرسان مستقل ا

ماً بده  ید مسدتق ییذکر فرموده و پس از تأ ]درج شود یان سال مالیخ پایتار [خ یل در تاریاز موارد ذ کین را درخصوص هریمابیف

  .دیارسال فرمائ ...ق فاکسیا از طریتهران، و  ...ی: صندوق پستینشان

  .است ین مورد کمال سپاسگزاریع شما در ایاقدام سر

 
 با احترام
  ...شرکت

 

د یید ل مدورد تأ ید به شدرح ذ  ]درج شود یان سال مالیخ پایتار [خ یتارل در یک از موارد ذین در خصوص هریمابیپمانده حساب ف

 باشد:یم

 ـــالیمبلغ ـ ر شـــــرح

  پرداخت به آن شرکتشیمانده پ -1

  هایر بدهیو سا یپرداخت یهاالحسابیعل -2

  مهیمانده سپرده مکسوره بابت ب -3

  مانده سپرده حسن انجام کار -4

  مانده سپرده حسن انجام تعهدات  -5

  ]درج شود یان سال مالیخ پایتار [د نشده در ییتأ یهاتیوضعصورت -6

  (یا )بدهیخالص طلب  -7

  یا دریافتی از آن شرکت به آن شرکت یواگذار ینیاسناد تضم -8

 
 ... نام:

 ... سمت:

 ... امضاء:

 ... خ:یتار
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Positive acounts recievable and payable confirmation with amount 

Ref. No: … 

Date:… 

TO: 

Dear Sirs, 

The balance outstanding on your account in our books at ---------------- shows an amount: 

 

Due to you of IRR 

Due from you of IRR 

 

We would be grateful if, for audit purposes, you confirm your agreement to this balance by 

completing and signing the space provided below and sending this letter in the enclosed 

envelope directly to our auditors, Radin. Post Office … , Tehran or Fax No. … 

If you do not agree the balance, will you please note on the back of this letter the amount 

outstanding according to your records, together with such details as you can provide of the 

differences. 

We shall be grateful for your co-operation in this matter. 

 

Yours faithfully 

Company … 

…………….. 

Managing Director 

 

 

 

The balance at ----------------------- stated above is  

Please tick in Appropriate box 

 

Agreed         

 Not agreed and the position according to our records is  

set out overleaf  

 

Name: ------- 

Position ------- 

(Signed) 

Date: ------ 
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 های گروهشرکت تائیدیه
  ...شماره:

   ...خ:یتار
  ...شرکت محترم

  ...آدرس:
 احتراماً،

ر را یخواهشمند است اطالعات مشروحه ز(، یرادین )حسابداران رسم ین شرکت، موسسه حسابرسیبنا به درخواست حسابرسان مستقل ا
 .دییفرمارسال ا ...ق فاکس شمارهیا از طریتهران  ...شماره یصندوق پست -مذکورماً به آدرس مؤسسه یه و مستقیته

  ...به یمنته یمبالغ پرداخت شده توسط شما به شرکت در سال مال .1
  ...خین شرکت در تاریطلب شما به ا یمبلغ بده .2

  ...به یمنته ین شرکت طبق دفاتر شما در سال مالیگردش حساب ا .3

  ...به یخ منتهیا ثبت نشده در دفاتر شما تا تاریهرگونه مبالغ معوق اعالم و  .4
 

 با احترام
  ...شرکت

 

 

 
Group company's confirmation 

Dear Sirs,  

 

For audit purposes, please confirm directly to our auditors, Radin. (Fax No: …) amounts 

due to/from you as per your records, together with the details, as at …….. Please also state 

any outstanding amounts not yet charged /credited to our accounts as of that date. 

Your early reply shall be appreciated. 

 

Yours faithfully 

Company … 

…………….. 

Managing Director 
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 مانده شعبه نزد دفتر مرکزی )در صورت حسابرسی شعبه( تائیدیه
  ...شماره:

   ...تاریخ:
  ...شرکت محترم

  ...آدرس:
 احتراماً،

خواهشمند است اطالعات مشروحه زیر را بنا به درخواست حسابرسان مستقل این شرکت، موسسه حسابرسی رادین )حسابداران رسمی(، 
 .فرماییدرسال ا ...یا از طریق فاکس شمارهتهران  ...صندوق پستی شماره -مذکورتهیه و مستقیماً به آدرس مؤسسه 

  ...مبالغ پرداخت شده توسط شما به شعبه در سال مالی منتهی به .1
  ...مبلغ بدهی طلب شما به این شعبه در تاریخ .2

  ...گردش حساب این شعبه در دفاتر شما در سال مالی منتهی به .3

  ...بت نشده در دفاتر شما تا تاریخ منتهی بههرگونه مبالغ معوق اعالم و یا ث .4
 

 با احترام
  ...شرکت

 
 

Head Office confirmation of balance 
 

 From:  To: 

  Fax:   Attn.:   

  Fax:   CC: 

 Date:  Our Ref: 

   Pages: 

 Urgent  For Review  Please Comment  Please Reply  Please Recycle  

 
Subject: H.O. Confirmation of Balance as at …(date) 

 

Dear …………….. 

Our independent auditors,Radin Co. are examining our financial records. 

We would be grateful if for auditing purposes, you confirm directly to Radin Co.  

Fax: … 

1. Balance of head office as at …(date) 

2. Amounts paid to the Branch during year … 

3. Credit head office …. net salaries of expatriate staff during the year …. 
4. Amount due to/from you as per your records, together with the details, at …(date) 

5. State any outstanding amounts not yet charged/credited to our accounts as of that date.  

6. Balance due to head office as at … (date) before closing of accounts.  

 

Your early attention will be highly appreciated.  

Best regards, 

Branch Manager 
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 بدهی کارکنان شرکت تائیدیه
 

 (ی)حسابداران رسمرادین یمؤسسه حسابرس

 احتراماً،
 یال میر ...معادل ...خیدر تار  ...به شرکت (...، مسکن ویبابت وام )ازدواج، ضرور  ...نجانبیا یم که مانده بدهینماید مییله تأینوسیبد

 .باشد
 

  ...امضاء:
  ...خ:یتار

  ...:ینام و نام خانوادگ
 

 

 هاتسهیالت مالی پرداختی به شرکت تائیدیه
  ...شماره:

   ...تاریخ:
  ...شرکت محترم

  ...آدرس:
 احتراماً،

ه بده اطالعدات   جد بدا تو  خواهشمند استبنا به درخواست حسابرسان مستقل این شرکت، موسسه حسابرسی رادین )حسابداران رسمی(، 
مسدتقیماً بده آدرس   تائیدد   و پدس از تکمیدل فرمدوده    )تاریخ پایان سال مالی یا ترازنامده(  ...موارد مشروحه زیر را در ...موجود در قرارداد

 .فرماییدرسال ا ...یا از طریق فاکس شمارهتهران  ...صندوق پستی شماره -مذکورمؤسسه 
  .اقدام سریع شما در این مورد کمال سپاسگزاری است

 تا پایان سال مالی )یا تا پایان تاریخ گزارشگری ترازنامه( ...اصل اقساط دریافت شده از شرکت -1
 تا پایان سال مالی )یا تا پایان تاریخ گزارشگری ترازنامه( ...شرکت بهره اقساط دریافت شده از -2

 تا پایان سال مالی )یا تا پایان تاریخ گزارشگری ترازنامه( ...میزان بدهی کارمزد از شرکت -3

 تا پایان سال مالی )یا تا پایان تاریخ گزارشگری ترازنامه( ...هزینه کارمزد از شرکت  -4

)یا  ...ن سال مالی )یا تا پایان تاریخ گزارشگری ترازنامه(و میزان هزینه محاسبه شده در سال مالیمیزان جرائم تأخیر تا پایا -5
 (...ماهه منتهی به ...در دوره میانی

  ...وثایق اعطایی شرکت -6

 مطالبات معوق -7

 تاریخ سررسید -8

 .باشدسایر توضیحاتی که در خصوص تسهیالت مزبور قابل ذکر می -9

  .ارتباط با تسهیالت که بتواند حسابرسان را یاری کندهرگونه اطالعات دیگری در  -10

 
 با احترام
  ...شرکت
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 هاتسهیالت مالی دریافتی از شرکت تائیدیه
  ...شماره:

   ...خ:یتار
  ...شرکت محترم

  ...آدرس:
 احتراماً،

ه بده اطالعدات   جد بدا تو  خواهشمند است(، یرادین )حسابداران رسم ین شرکت، موسسه حسابرسیبنا به درخواست حسابرسان مستقل ا
ماً بده آدرس  یمسدتق تائیدد   و پدس از ل فرمدوده  ید تکم )تاریخ پایان سال مالی یا ترازنامده(  ...ر را دریموارد مشروحه ز ...موجود در قرارداد

 .دییفرمارسال ا ...ق فاکس شمارهیا از طریتهران  ...شماره یصندوق پست -مذکورمؤسسه 
  .است ین مورد کمال سپاسگزاریع شما در ایاقدام سر

 ان سال مالی )یا تا پایان تاریخ گزارشگری ترازنامه(یتا پا ...اصل اقساط پرداخت شده توسط شرکت -11
 ان سال مالی )یا تا پایان تاریخ گزارشگری ترازنامه(یتا پا ...بهره اقساط پرداخت شده توسط شرکت -12

 )یا تا پایان تاریخ گزارشگری ترازنامه(ان سال مالی یتا پا ...زان طلب کارمزد از شرکتیم -13

 ان سال مالی )یا تا پایان تاریخ گزارشگری ترازنامه(یتا پا ...درآمد کارمزد از شرکت  -14

)یا در  ...زان درآمد محاسبه شده در سال مالییان سال مالی )یا تا پایان تاریخ گزارشگری ترازنامه(و میر تا پایزان جرائم تأخیم -15
 (...ه منتهی بهماه ...دوره میانی

  ...وثایق اعطایی شرکت -16

 مطالبات معوق -17

 تاریخ سررسید -18

 .باشدیالت مزبور قابل ذکر میکه در خصوص تسه یحاتیر توضیسا -19

  .کند یاریالت که بتواند حسابرسان را یدر ارتباط با تسه یگریهرگونه اطالعات د -20

 
 با احترام
  ...شرکت

 بانکوجوه نقد و  تائیدیه
 گردد:وجوه نقد و بانک به شرح زیر تقدیم حضور می –های مالی ها از نظر سرفصلتائیدیهنمونه انواع 
 گردان صندوق یا تنخواه تائیدیه 
 بانک تائیدیه 
 خاص بانک تائیدیه 
 خاص تسهیالت مالی دریافتی از بانک )در صورت ناقص بودن شواهد حسابرسی( تائیدیه 

 

 گردانصندوق یا تنخواه تائیدیه
 (ی)حسابداران رسمرادین یحسابرسمؤسسه 

 احتراماً،
 یم .../ دالر/ یورو یاالیر ...معادل ...خیدر تار  ...نزد اینجانب  ...تنخواه/صندوق شرکت یم که مانده موجودینماید مییله تأینوسیبد

 .باشد
  ...امضاء:

  ...خ:یتار
  ...:ینام و نام خانوادگ
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 بانک تائیدیه
  ...شماره:

   ...خ:یتار

  ...بانک
  ...شعبه

  ...کدشعبه
  ...آدرس
 احتراماً،

وست را در رابطه یپ 4 یال 1د اطالعات مندرج در صفحات یخواهشمند است دستور فرمائبنا بر درخواست حسابرسان مستقل این شرکت، 
رسیدگی( را مستقیماً به آدرس حسابرس این )دوره مورد  ...لغایت ...)نام واحد مورد رسیدگی( از تاریخ ...های بانکی شرکتکلیه حساب با

 .دارسال گرد ...فاکسا با شماره یو  تهران ...یندوق پستص شرکت، موسسه حسابرسی رادین )حسابداران رسمی( به
صفحات  توان دریشتر را مینبودن جا، اطالعات ب یدر صورت کاف شده درج شود و ینیش بیپ یها در جاد پاسخیدستور فرمائ اًلطف

 "مورد ندارد "پاسخ از عبارت  یاز اقالم مورد نداشته باشد، برا یچنانچه برخ .د درج نمودیبانک خواهد رس یکه به مهر و امضا یگرید
 .همچنین بر روی تمام صفحات مهر بانک درج شود .استفاده شود

 .دینمایم یآن بانک سپاسگزار یاز همکار قبالً
 با احترام
  ...شرکت
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 از بانک تائیدیهدرخواست 

 نام واحد مورد رسیدگی: ینام مشتر

 کپاسخ بان یاطالعات درخواست

 یبانک یهاحساب

نوع  دیبا ق یارز و یالیر یهاه حسابی( نام کامل کل1

 حساب

که مانده  ییهااز جمله حساب)شماره حساب و مانده 

 ک: یبه تفک (ها صفر استآن

 .است یکه حساب فقط به نام مشتر یالف: موارد

 و یبه نام مشتر که حساب، مشترکاً یب: موارد

 .اشخاص ثالث است

 ح: یتوض

باشد مراتب را  ییهاتیچنانچه حساب، تابع محدود
 .دید نمائیق

 

-حساب هیخ بسته شدن کلی( نام، شماره حساب و تار2

 دوره بسته شده است یکه در ط ییها
 

تعلق  ریخ فوق، از بابت اقالم زیرا که در تار ی( مبالغ3

ا بستانکار نشده یبدهکار  یبه حساب مشتر یگرفته ول

 د: ید نمائیاست، به طور جداگانه ق

ل حق الزحمه و کارمزد خدمات یاز قب ییهانهیالف: هز

 .یبانک

-حساب ل سود تعلق گرفته بهیاز قب ییب: درآمدها

و  یرنقدیغو  یو جوائز نقد یگذارهیسپرده سرما یها

سپرده قرض  یهاازات تعلق گرفته به حسابیر امتیسا

 .الحسنه

 

که جهت  یاراتیدر رابطه با اخت ی( شرح مختصر4
در مقابل  یمشتر یهانمودن مانده حساب یاپایپا

ر یا در مقابل مانده سایمانده حساب اشخاص ثالث 
 یکتبر شعب آن بانک به طور ینزد سا یو یهاحساب

  .ده استیض گردیبه بانک تفو
رات و ییدوره شرح تغ یط یراتییدر صورت انجام تغ)

  .رات(ییشدن تغ یخ عملیتار

 

)نوع عقد، مبلغ  ییالت اعطایات تسهی( جزئ5

بابت آن، موعد باز  یمشتر یالت، مانده بدهیتسه

 .ر اطالعات مربوط(یپرداخت و سا
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 از بانک تائیدیهدرخواست 

 نام واحد مورد رسیدگی: ینام مشتر

 کپاسخ بان یاطالعات درخواست

ار یاختقه در یکه به صورت وث ییهایدارائ

 بانک است 

 یها را صرفنظر از رسمینگونه دارائی( مشخصات ا6
ح یر توضیها، به شرح زن آنیبودن تره یر رسمیا غی

 د:یده
ات یدر رهن بانک است، جزئ اًرسم یالف: اگر دارائ

چنانچه  .دیح دهیجاد رهن را توضیخ ایقه و تاریوث

الت یتسه یا برایرهن از نظر مبلغ محدود بوده 

در نظر گرفته شده باشد، مراتب را  یمشخص ییاعطا

 .دیح دهیتوض

قه بانک است، یدر وث یر رسمیبه طور غ یاگر دارائ ب:

قه را یبانک نسبت به وث یت منافع مورد ادعایماه

  .دیمشخص نمائ

ن یبودن تره یررسمیا غی یج: صرفنظر از رسم

 ، یدارائ

بانک ها به یبا دارئ رابطه راکه در یات تعهداتیجزئ

 .دید نمائیداده شده است، ق

 

لکن  که نزد بانک قرار دارد، ییهایدارائ

 گردد: یقه محسوب نمیوث

نزد  یمشتر یهایر دارائی( مشخصات کامل سا7
ت، یها و اسناد سهام، اسناد مالکبانک )از جمله برگ

ر اقالم مندرج در یو سا یاوراق بهادار، بروات وصول
ح ی( را توض"ان نزد بانکیمشتر یهایدارائ"دفتر ثبت 

د یح دهیتوض اًاگر اوراق بهادار با نام باشد، لطف .دیده
 .است یبه نام چه شخص

 

 

  یاحتمال یهایبده

 ل:یاز قب یاحتمال یهایه بدهی( کل8
که در  یمشتر یهاز بروات و سفتهیالف: صورت ر

د ی، خر"یحق رجوع به مشتر"ها با حفظ مورد آن
 .گرفته استن صورت ید

از  ینفع، مبلغ و شرح مختصریخ، نام، ذیب: تار
جبران خسارت که  یهاها و تعهدنامهنامهضمانت

از طرف اشخاص ثالث به نفع بانک صادر  یمشتر
 .نموده است
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 از بانک تائیدیهدرخواست 

 نام واحد مورد رسیدگی: ینام مشتر

 کپاسخ بان یاطالعات درخواست

از  یمبلغ و شرح مختصرنفع، یخ، نام ذیج: تار
جبران خسارت که  یهاها و تعهدنامهنامهضمانت

 .صادر شده است یمشتر یتوسط بانک به تقاضا
 یحق رجوع به مشتر یرا که بانک دارا یوارداً ملطف

 یهاک از شرکتی ا هریا شرکت مادر آن یو / 
 .دید فرمائیاست ق یهمگروه مشتر

 یل نشده برایسلف تکم یقراردادها یالید: جمع ر

  .د و فروش ارزیخر

در رابطه با  یالیو ر یز تعهدات ارزیع: صورت ر

 .یاعتبارات اسناد

د یات قیبا ذکر جزئاً )لطف یاحتمال یهایر بدهیو: سا
 .د(یرمائف

 

  ر اطالعاتیسا
ا موسسات یها، شعب آن بانک ر بانکی( صورت سا9

نامبرده  یوابسته که طبق اطالعات آن بانک، مشتر
 .برقرار نموده است یدوره با آنان ارتباط مال یط

 

ب یمجاز و تعداد و ترک یصاحبان امضاها( صورت 10

ها و اوراق و اسناد الزم جهت اعتبار چک یامضاها

  .راتییخ تغیدوره و تار یرات آن طییبهادار و تغ

 

 

 بانک: یمهر رسم

 مجاز: یامضاها

 سمت:

 خ:یتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  38                                                                                                                                   ها در حسابرسیتائیدیه

  

 

 خاص بانک تائیدیه
  ...شماره:

   ...خ:یتار

  ...بانک
  ...شعبه

  ...کدشعبه
  ...آدرس
 احتراماً،

د یخواهشمند است دستور فرمائ (،یرادین )حسابداران رسم ین شرکت، موسسه حسابرسیبنا به درخواست حسابرسان مستقل ا
بوده و در دفاتر آن بانک عمل   ...یادار روزان یپانزد آن بانک تا   ...شرکت یهایر دارائیها و سان مانده حسابیکه مب یانامهیگواه

ارسال  ...فاکسا با شماره یو  تهران ...یندوق پست( صی)حسابداران رسم رادین یمؤسسه حسابرس یماً به نشانیه و مستقیشده باشد، ته
 د شود:یر تاکیبخصوص در آن نسبت به موارد زد و گرد

 .با ذکر شماره حساب یجار یهامانده حساب -1

 .با ذکر شماره حساب سپرده یهامانده حساب -2

  .با ذکر شماره قرارداد مانده حساب وام -3

 .خ فوقیبه تار یمنته یکوتاه مدت و بلند مدت شرکت نزد آن بانک جهت سال مال یه گذاریسرما یسپرده ها متعلق به سود -4

 .خ بستن آنیخ فوق با ذکر نام حساب و تاریبه تار یسال منته یط هبسته شد یهاات حسابیجزئ -5

اصدل و   الت، نرخ کارمزد، مبلدغ ی، نوع تسهدخ قراردایشامل شماره و تار ییالت اعطایها و تسهها، اضافه برداشتوامه یکلات یجزئ -6

الت ین شرکت در قبال تسهیاز ا یافتیدر یهانیخ مذکور، نوع و مبلغ تضمیبه تار یمنته یسال مال یط ییالت اعطایتسهکارمزد 

 .خ فوقیبه تار یمنته یان روز اداریالت در پایو مانده اصل و کارمزد تسه ییاعطا

 .یمانده اسناد وصول  -7

 .صاحبان حساب نزد آن بانک یصورت اسناد وصول -8

 .ز نشدهیوار یصورت اعتبارات اسناد -9

 .یصاحبان حساب در قبال اسناد اعتبار یهاصورت سپرده -10

 .یصورت اسناد پرداختن -11

 .و امثال آناشخاص ثالث  یبده نیتضما یتقبل و در قبال ن شرکت یا یات هر گونه بدهیجزئ -12

باشدد بدا ذکدر    یآن بانک مد  ا گرویو  خ فوق در تصرفیکه در تارن شرکت یمتعلق به ات یر اسناد مالکیفهرست اوراق بهادار و سا -13

 .ر آن نزد آن بانک سپرده شده استیپرداخت و نظاشین پیا در قبال تضمی ین اوراق و اسناد بطور امانینکه ایا

 .ن شدهیتضم یهاهرگونه سپرده صاحبان حساب نزد آن بانک، مثالً در قبال چکصورت  -14

  .هاو نحوه برداشت از حساب صاحبان امضاء مجاز -15
ن یمتعلق به ا یهاییو دارا هااز حساب کیهر نسبت به  توسط اشخاص ثالث یتیا محدودیحق که  یصورت ، درضمناً خواهشمند است

 .ع شما موجب کمال امتنان خواهد بودیاقدام سر .دییشرکت وجود دارد ذکر فرما
 

 با احترام
  ...شرکت
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Bank confirmation 

Date:...  

No:...  
Page:...  
Bank...  
Dear Sirs, 
We shall be obliged if you will forward direct to our auditors Messrs Radin., P.O. Box. Tehran, and 

Fax number. , a certificate confirming all balances or other assets held in your books on our behalf 

as at the close of business on. and in particular: 

1. Balance of current accounts.  

2. Balance of deposit accounts.  

3. Balance of loan accounts.  

4. Interest accrued and not included in the accounts noted in 1 to 3.  

5. Details of any accounts closed during the year ended on the above date, including the name of 

the accounts and date of closure. 
6. Details of loans, overdrafts, and facilities granted, stating whether secured or not, and if 

secured the nature of the security held by you.  

7. Balance of bills discounted.  

8. Statement of bills for collection.  

9. Statement of outstanding documentary credits.  

10. Statement of deposits held against documentary credits.  

11. Statement of bills payable.  

12. Particulars of any liability under acceptance, guarantees and otherwise.  

 

13. List of securities or other documents of title in your possessions at the same date, stating 

whether held for safe custody or as security for advances, or otherwise.  

14. Statement of any other deposits held e.g. against certified cheques.  

15. The authorized signatories of all the accounts.  

At the same time, please confirm that there was no charge or attachment in respect of any of the 

above accounts as at that date.  

 

Yours faithfully 

Company … 

…………….. 

Managing Director 
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Bank confirmation 
IN THE NAME OF GOD 

TO : BANK ………….        Ref. No: ……….. 

  …….. Br. ……      Date: …………..  

FAX : +……………           

    

Sub: Authority to release information 

 

Dear Sir, 

We authorize you to supply our auditors Messrs Radin, , Fax No.: ………… , any information they 

may require at any time in connection with our affairs. 

This authorization is to remain in force until cancelled by us in writing 

Yours faithfully 

Company … 

…………….. 

Managing Director 

 

 

 

 

Bank confirmation  

Ref. No: … 

Date:… 

 

Dear Sirs, 

 

Request for Bank Report for Audit Purposes 

 

As our Auditors Messers Radin are examining our accounts, Please send them, the following 

information relating to our transactions at your branch from 1st Jan. …… to the close of business 

on.……. (date) for each item separately on fax no……………... Please state any factors which may 

limit the completeness of your reply, if there is nothing to report, state “NONE”. Also please send 

us the copy of confirmation to the fax number +……………….. as CC.  

We enclose with this letter and information required list. 

It is understood that any replies given are in strict confidence. 

 

Yours faithfully 

Company … 

…………….. 

Managing Director 
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Bank Certificate Request Letter 

Information requested 

Bank accounts 

(1) Please give full titles of all accounts in currency together with the account numbers and 

balances thereon, including NIL balances. 
(2) Full titles and dates of closure of all accounts closed during the period. 
(3) The separate amounts accrued but not charged or credited at the above date, of:  

(a) Provisional charges (including commitment fees), and  

(b) Interest 

(4) Details of: 

(a) Overdrafts, specifying dates of review and agreed facilities. 
Customer’s assets held as security 

(5) Please give details of any such assets whether or not formally charged to bank. 
Contingent Liabilities 

(6) All contingent liabilities. Viz: 

(a) Total of bills discounted for your customer, with recourse, 

(b) Date, name of beneficiary-amount and brief description of any guarantees, 

Bonds or indemnities given to you by the customer for the benefit of third parties. 

 © Date, name of beneficiary, amount and brief description of any guarantees. 

 

 (Official stamp of bank) 

 (Authorized Signatory) 

 (Position)  
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Bank confirmation  

To  date:  

The Manager 

__________________ 

City 

Country  

  

 

 

 

 

Dear Sir, 

 

RE: Bank confirmation request for _________________ (the ‘Company’) 

Account No. _____________ 
 

 

As the duly appointed external auditor of the Company, and in line with the requirements of the 

International Standards of Auditing ISA 505, we hereby request you to provide the requested 

information on the Company, as at … (Date). Please find enclosed the letter issue by the Company 

authorizing us to seek the information as required for the purpose of our audit.  

Please note that the information provided will be treated in the strictest confidence.  

You are requested to send the confirmation directly to us at the following address: M/S. Radin, P. 

O. Box …. or fax the same to us on … or e-mail it to us on … A copy of the same also needs to be 

sent to the Company, as mentioned in their letter enclosed. 
For each item listed in Annexure A, under “Bank Response”, please state any factor(s) which may 

limit the completeness of your reply; if there is nothing to report, please state “None”. If 

information is not provided as requested in respect of any of the items listed in the annexure, we 

will assume that you have nothing to report to us in relation to that item.  

Should you require any further information or clarification, please do not hesitate to contact us. 
 

Yours Sincerely, 

…… 

Managing Partner 

 
 

Encl: 

1. Annexure A 

2. Client authorization 
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1. Annexure A 
 

Account Number: … 

Client Name: … 

Year End: … (date) 

 

row Information requested Bank Response 

a) Balance of all accounts, such as current 

accounts, interest bearing deposits, 

foreign currency accounts, and any 

other credit balances including deposit 

accounts. 
 

 

b) Balance of all accounts, such as 

overdraft accounts, bank loans, term 

loans, credit cards and any other credit 

or outstanding balances, stating whether 

secured or not, and if secured, the 

nature of security held by the bank. 
 

 

c) Interest accrued and not included in the 

above balances. 
 

 

d) In respect of any accounts which have 

been opened or closed during the twelve 

months prior to confirmation date, the 

name of the account and date of closure. 
 

 

e) List of bills receivable discounted. 
 

 

f) List of bills held for collection stating 

L/C Number amount of foreign currency 

and name of the products. 
 

 

g) Stock, share, title deeds or other 

securities held by you, whether these 

securities were free hold, and if not 

bearer securities, in whose names they 

were registered. 
 

 

h) List of guarantees by or on behalf of the 

above named client stating type of 

guarantees, guarantee number, amounts, 

expiry date and beneficiary. 
 

 

i) Particulars of liabilities under 

acceptances/TRs stating L/C Number 

amount in foreign currency and due date 

for payments. 
 

 

j) Any rights of set off which have been 

granted to you in respect of accounts 

of third parties. 
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row Information requested Bank Response 

k) Confirm details of all outstanding 

forward rate agreement contracts at 

confirmation date specifying contract 

start date, expiry date, number of 

contracts, notional value and its 

currency. 
 

 

l) List of outstanding documentary credits 

and deposits, paid with relative L/C 

Number., product or type and exchange 

rate applied. 
 

 

m) Rate of interest charge. 
 

 

n) Details of cheque returned (for any 

reason of whatsoever) during the period. 
 

 

o) Provide the details of all outstanding 

foreign currency contracts at 

confirmation date stating deal number, 

deal date, maturity date, exchange rate, 

purchase currency amount and sell 

currency amount. 
 
 

 

p) Provide details of any defaults or 

breaches during the period and full 

details of such defaults and breaches 

such as bank covenants breached during 

the twelve months up to the confirmation 

date. 
 

 

q) Total turnover achieved in each of the 

accounts marking separately inter-

account transfers/transactions (if any). 
 
 

 

r) Confirm details of all available unused 

limits/facilities at confirmation date with 

type of facility, facility limits. 
 

 

s) Any other information as you may deem 

necessary. 
 

 

       

 

Signature: … 

Authorized Signatory: … 

Designation:...      

Date: … 

       Official Stamp 
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2. Client Authorization 
client to Bank 

 

To: …    Date: ……………..  

The Manager: …. 

(Bank Name) 

(Branch) 

P.O. Box ……… 

 

Dear Sir, 

 

RE: A/C NO.____________:  

Bank confirmation request 

 

We have appointed Radin, as our external auditors for the financial year ended … (date) 

In relation to the same, we hereby authorize Radin to seek an independent confirmation from you 

regarding our above-mentioned account in your bank, for the purposes of the conducting the audit. 

We request you to kindly provide to our auditors the information that they request for the audit. 

We also request you to kindly send the original audit confirmation directly to our auditors, with a 

copy to us.  

We thank you for your kind cooperation. 

Yours Sincerely 

… 

Name 

Authorised Signatory 
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 خاص تسهیالت مالی دریافتی از بانک )در صورت ناقص بودن شواهد حسابرسی( تائیدیه
  ...شماره:

   ...خ:یتار
  ...شرکت محترم

  ...آدرس:
 احتراماً،

ه بده اطالعدات   جد بدا تو  خواهشمند است(، یرادین )حسابداران رسم ین شرکت، موسسه حسابرسیبنا به درخواست حسابرسان مستقل ا
ماً بده آدرس  یمسدتق تائیدد   و پدس از ل فرمدوده  ید تکم )تاریخ پایان سال مالی یا ترازنامده(  ...ر را دریموارد مشروحه ز ...موجود در قرارداد

 .دییفرمارسال ا ...ق فاکس شمارهیا از طریتهران  ...شماره یصندوق پست -مذکورمؤسسه 
 

 ر: یبه شرح ز ...التیالف( اطالعات مربوط به قرارداد تسه

 شماره قرارداد  -1
 الت یزان تسهیم -2

 التینوع تسه -3

 نوع عقد -4

 دیخ سررسیتار -5

 مطالبات معوق -6

 ریجرائم تأخ -7

 به شرکت ییاعطا یهاوثائق وام -8

 .باشدیالت مزبور قابل ذکر میکه در دفاتر شما در خصوص تسه یحاتیر توضیسا -9

ا یباشد یمزبور در حال حاضر مسدود م یهاینکه حساب جاریشرکت و اشاره به ا یهایدر برداشت حساب جار یتیب( هرگونه محدود

 ر؟یخ

  .است ین مورد کمال سپاسگزاریع شما در ایاقدام سر

 
 با احترام
  ...شرکت
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 هایگذارهیسرما تائیدیه
واحد مورد  ییتوانا به شواهد مربوط یابیارز شامل معموالً بلندمدت یهایگذارهیسرما یحسابرس یهاروش

 یبرا یدگیدر مورد قصد واحد مورد رس تیریبا مد ، مذاکرهمزبور در بلندمدت یهایگذارهیسرما یو نگهدار در حفظ یدگیرس
 1.است باره نیدرا یتریمد تائیدیه افتیها و درآن ینگهدار

 

 گردد:حضور میها به شرح زیر تقدیم گذاریسرمایه –های مالی ها از نظر سرفصلتائیدیهنمونه انواع 
 

 هاگذاریسرمایه تائیدیه
  ...شماره:

   ...خ:یتار
  ...شرکت محترم

  ...آدرس:
 احتراماً،

ر را یخواهشمند است اطالعات مشروحه ز(، یرادین )حسابداران رسم ین شرکت، موسسه حسابرسیبنا به درخواست حسابرسان مستقل ا
 .دییفرمارسال ا ...ق فاکس شمارهیا از طریتهران  ...شماره یصندوق پست -مذکورماً به آدرس مؤسسه یه و مستقیته

  ...خیو ارزش بازار هر سهم )در صورت موجود بودن( در تار ، مبالغ تعهد شدهین شرکت، مبالغ اسمیتعداد و نوع سهام ا .أ

 )با ذکر سال مال مربوطه( ین سال مالین شرکت در آخریخالص سود سهام متعلقه به ا .ب
 .ن شرکت در صورت وجودینشده مربوط به سنوات قبل متعلق به اسود سهام پرداخت  .ج
ن شرکت تا یمتعلقه به ا و تعداد سهام طیر شرایا سایت و ین شرکت )با ذکر مبلغ پرداخت شده، درصد مالکیت ایت مالکیوضع .د

  ...خیتار

  ...خین شرکت تا تاریمتعلقه به ا )سود سهمی( زهیتعداد سهام جا .ه

 گذاری سهام شرکتیا وثیقه ن شرکتیا نقل و انتقال سهام ایت سهام و یدر مالکت یوجود هرگونه محدود .و

ن یآخدر  درشدرکت را   یهمراه با گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون یمال یهان صورتیک نسخه از آخریشود یدر ضمن تقاضا م
 .کمال امتنان خواهد بودن نامه موجب یع در ارسال پاسخ ایتسر .دیجهت حسابرسان ارسال فرمائ یسال مال

 
 با احترام
  ...شرکت

 

 پیمانکاران و کارفرمایان تائیدیه
 گردد:پیمانکاران و کارفرمایان به شرح زیر تقدیم حضور می –های مالی ها از نظر سرفصلتائیدیهنمونه انواع 
 پیمانکاران تائیدیه 
 کارفرمایان تائیدیه 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 اقالم خاص -شواهد حسابرسی  501استاندارد حسابرسی  27طبق بند  1
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 پیمانکاران تائیدیه
  ...شماره:

   ...خ:یتار
  ...شرکت محترم

  ...آدرس:
خواهشدمند اسدت اطالعدات    (، یرادیدن )حسدابداران رسدم    ین شرکت، موسسه حسابرسد یبنا به درخواست حسابرسان مستقل ا احتراماً،

 .دییفرمارسال ا ...ق فاکس شمارهیا از طریتهران  ...شماره یصندوق پست -مذکورماً به آدرس مؤسسه یه و مستقیر را تهیمشروحه ز
 .)با ذکر شماره( مبالغ هر قرارداد و متمم قراردادها .1

 ،هدا پرداخدت شیپد  کید بر حسب مورد به تفک ...خیتارقرارداد تا  یاز ابتدا --------توسط آن شرکت به شرکت  یمبالغ پرداخت .2
 .ک هر قرارداد(ی)به تفک خ پرداختیل بها، با ذکر تاریها و تعدها و بابت صورتحسابالحسابیعل

 .ها()با ذکر شماره صورتحساب پرداخت نشده یبابت صورت حسابها ...خیتار در ---------طلب شرکت  مانده .3
ا ید و  دهید نگرد ها که کدار مربوطده هندوز انجدام    افتیدرشیها و پالحسابیبابت عل ...خیتاردر  ---------شرکت  یمانده بده .4

 .ده استینگردصادر حساب صورت
 .دک هر قراردایبه تفک  ...خیتارنزد آن شرکت در  --------------------شرکت مانده سپرده حسن انجام کار  .5
  ...خیتارن شرکت دریبه اانجام شده  یمه با ذکر درصد( از پرداختهایات و بیل مالی)از قبیکسورات قانونمانده  .6
 .ده استیع گردیشرکت تودنزد آن  ---------که توسط شرکت  یگریق دیا هرگونه وثایها و ح در مورد ضمانتنامهیتوض .7
ت و بر حسب مدورد بدا ذکدر    یک ماهین شرکت به تفکیا هر گونه اختالف موجود با ایر اطالعات و مطالبات و یح در مورد سایتوض .8

 .مبلغ

 با احترام
  ...شرکت

Contract employer confirmation 

Ref. No: … 

Date:… 

 

Dear Sirs, 

We would be grateful, if you provide the following information and send them directly to 

our auditors Radin, Post Office box … (or Fax no….). 

1. The amount of each contract and any amendment there to (indicating the contract 

reference number) 

2. Payments made to …… in respect of each contract, since their inception, to … (date) 

indicating the dates and subject such as prepayments, advances or in settlement of 

invoices. 
3. Amounts due to …… in respect of invoices issued and not settled up to … (date) 

4. Outstanding balance due from …… for any unsettled advance or prepayments, as at … 

(date) 

5. Balance of performance guarantee deposit as at … (date). 
6. Tax and SSO deducted from any payment made up to … (date). 
7. Any letter of guarantee or liens kept by either party.  

8. Please explain any outstanding differences or disagreements or any other appropriate 

information. 
Your early reply shall be appreciated. 

Yours faithfully 

Company … 

Managing Director 
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 کارفرمایان تائیدیه
  ...شماره:

   ...خ:یتار
  ...شرکت محترم

  ...آدرس:
خواهشدمند اسدت اطالعدات    (، یرادیدن )حسدابداران رسدم    یموسسه حسابرسد ن شرکت، یبنا به درخواست حسابرسان مستقل ا احتراماً،

 .دییفرمارسال ا ...ق فاکس شمارهیا از طریتهران  ...شماره یصندوق پست -مذکورماً به آدرس مؤسسه یه و مستقیر را تهیمشروحه ز
 .)با ذکر شماره( مبالغ هر قرارداد و متمم قراردادها .9

 کید بر حسب مورد بده تفک  ...خیتارقرارداد تا  یاز ابتدا --------------------توسط آن شرکت به شرکت  یمبالغ پرداخت .10
 .ک هر قرارداد(ی)به تفک خ پرداختیل بها، با ذکر تاریها و تعدها و بابت صورتحسابالحسابیعل ،هاپرداختشیپ

         )بددا ذکددر شددماره پرداخددت نشددده یهدداحسدداببابددت صددورت  ...خیتددار در --------------------مانددده طلددب شددرکت  .11
 .ها(حسابصورت

 ها که کار مربوطده هندوز انجدام   افتیدرشیها و پالحسابیبابت عل ...خیتاردر  --------------------شرکت  یمانده بده .12
 .ده استینگردصادر حساب ا صورتیو  دهینگرد

 .دک هر قراردایبه تفک  ...خیتارنزد آن شرکت در  --------------------مانده سپرده حسن انجام کار شرکت  .13
  ...خیتارن شرکت دریبه اانجام شده  یمه با ذکر درصد( از پرداختهایات و بیل مالی)از قبیکسورات قانونمانده  .14
 .ده استیع گردیتودنزد آن شرکت  ---------که توسط شرکت  یگریق دیا هرگونه وثایها و ح در مورد ضمانتنامهیتوض .15
ت و بر حسب مدورد بدا ذکدر    یک ماهین شرکت به تفکیا هر گونه اختالف موجود با ایر اطالعات و مطالبات و یح در مورد سایتوض .16

 .مبلغ

 با احترام
  ...شرکت

Contract employee confirmation 

Ref. No: … 

Date:… 

Dear Sirs, 

We would be grateful, if you provide the following information and send them directly to 

our auditors Radin, Post Office box … (or Fax no….). 

1. The amount of each contract and any amendment there to (indicating the contract 

reference number) 

2. Payments made to …… in respect of each contract, since their inception, to … 

(date) indicating the dates and subject such as prepayments, advances or in 

settlement of invoices. 
3. Amounts due to …… in respect of invoices issued and not settled up to … (date) 

4. Outstanding balance due from …… for any unsettled advance or prepayments, as 

at … (date) 

5. Balance of performance guarantee deposit as at … (date). 
6. Tax and SSO deducted from any payment made up to … (date). 
7. Any letter of guarantee or liens kept by either party.  

8. Please explain any outstanding differences or disagreements or any other 

appropriate information. 
Your early reply shall be appreciated. 

Yours faithfully 

Company … 

Managing Director 
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 یا کاالی وثیقه گذاشته شده یامان یکاال تائیدیه
 درباره ثالث شخص از معموالً شود، حسابرسیم و کنترل ینگهدار ثالث ها نزد اشخاصیموجود که یدر موارد

رد امو ها، حسابرسیموجود گونه نیا تیاهم به بسته .کندیم افتیدرم یمستق تائیدیهمزبور  یهایموجود تیر و وضعیمقاد
 دهد:یممدنظر قرار ز ینر را یز

 ثالث اشخاص و استقالل یدرستکار. 
 حسابرس ها توسطآن بر شمارش نظارت یبرا یزیرا برنامهی ثالث نزد اشخاص یامان یهایموجود بر شمارش نظارت 

 .گرید
 بهآنان  یداخل وکنترل یحسابدار یهاستمیس ییو کارا تیکفا دربارهاشخاص ثالث  از حسابرسانافت گزارش یدر 

 .یامان یهایاز موجود یکاف و حفاظت حیصح از شمارشافتن ی نانیمنظور اطم
 که یدر موارد ثالث از اشخاص تائیدیه افتیا دریانبار  یدهایرس انند؛ میامان یکاال به مربوط مستندات یرسوا 

 1.است شده گذارده قهیوث به نزد آنان مزبور یهایموجود

کاالی امانی یا کاالی وثیقه گذاشته شده به شرح زیر تقدیم  –های مالی ها از نظر سرفصلتائیدیهنمونه انواع 
 گردد:حضور می

 کاالی امانی یا کاالی وثیقه گذاشته شده  تائیدیه 
 مثبت( کاالی امانی یا کاالی وثیقه گذاشته شده تائیدیه( 

 کاالی امانی یا کاالی وثیقه گذاشته شده تائیدیه
  ...شماره:

   ...تاریخ:
  ...شرکت محترم

  ...آدرس:
 احتراماً،

فیمدابین  کاالی امانی ، خواهشمند است وضعیت میزان (حسابداران رسمی)بنا به درخواست حسابرسان مستقل این شرکت، مؤسسه حسابرسی رادین 

ذکر فرموده و پس از تأیید مستقیماً به نشانی:  ]تاریخ پایان سال مالی درج شود [تاریخ را در محل مشخص شده در ذیل این نامه در
  .ارسال فرمائید ...تهران و یا از طریق فاکس ...تهران، صندوق پستی

  .اقدام سریع شما در این مورد کمال سپاسگزاری است
 رامددا احتدب 

  .. .شرکت

 به شرح ذیل مورد تأیید می باشد: ...در تاریخ ...شرکتبا  / اینجانب شرکتلی این دفاتر ما فیمابین بر اساسمیزان کاالی امانی وضعیت 
 :  ...کاالی امانی این شرکت / اینجانب نزد شرکت -الف

 ریال -مبلغ  مقدار واحد اندازه گیری نام کاال
 
 نزد این شرکت/ اینجانب: ...کاالی امانی شرکت -ب

 مقدار واحد اندازه گیری نام کاال
 
 .مزبورمانده طلب یا بدهی شرکت  -ج

 ... نام:

 ... سمت:

 ... امضاء:

 ... تاریخ:

                                                           
 اقالم خاص -شواهد حسابرسی  501استاندارد حسابرسی  17طبق بند  1
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 )مثبت( کاالی امانی یا کاالی وثیقه گذاشته شده تائیدیه
 

  ...شماره:

   ...خ:یتار
  ...شرکت محترم

  ...آدرس:
 احتراماً،

ـ خ پایتار [خیدر تار ن شرکتیا یبر اساس دفاتر مال ین با آن شرکت / جنابعالیمابیف یامان یکاالزان یت میوضع  یان سـال مـال  ی
 باشد:یر میبه شرح ز ]درج شود

 :ین شرکت نزد آن شرکت / جنابعالیا یامان یکاال -الف
 مقدار یریواحد اندازه گ نام کاال

 
 
 ن شرکت:ینزد ا یآن شرکت / جنابعال یامان یکاال -ب

 مقدار یریواحد اندازه گ نام کاال

 
 

، که مشخص شدهین نامه را در جائیل ایذ، یبا سوابق موجود دردفاتر آن شرکت / جنابعال موارد فوق مطابقتدر صورت خواهشمند است، 
، صندوق (ی)حسابداران رسم رادین ین شرکت، مؤسسه حسابرسیحسابرسان مستقل ا یماً به نشانیل و امضاء فرموده و سپس مستقیکمت

 یبا سوابق و اطالعات موجود در دفاتر آن شرکت / جنابعدال مانده مذکور  چنانچه .دیارسال فرمائ شمارهفاکس ق یا از طریو شماره  یپست
 .دیز کامل اختالف موجود مشخص فرمائیمورد قبول خود را همراه با ر یها، لطفاً ماندهرت داردیمغا

ل یذ ”ب ”در جدولن شرکت را ینزد ا یآن شرکت / جنابعال یک از اقالم امانید هر ین نرخ فروش / خرین خواهشمند است آخریهمچن
 .دییاعالم فرما

 .است ین خصوص موجب کمال سپاسگزاریع شما در ایاقدام سر
 با احترام
  ...شرکت
 

 : ...خیدر تارنجانب ین شرکت / ایابا دفاتر ن یمابیف یامان یزان کاالیمت یوضع-الف
 

 (.دیعالمت بزن)لطفاً چهارگوش مربوطه را   .باشدید میمطابقت دارد و مورد تائ

  .باشدید نمیمطابقت ندارد و مورد تائ
 به شرح مندرجات در پشت صفحه()

  

د یید ل مدورد تأ ید به شرح جدول ذ ...خیدر تار  ...نجانب نزد شرکتین شرکت / ایا ید هر واحد از اقالم امانین نرخ فروش / خریآخر -ب
 باشد: یم

 الیر -نرخ  یریواحد اندازه گ نام کاال

 
 

 ... نام:

 ... سمت:

 ... امضاء:

 ... خ:یتار
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 یا مشاور حقوقی لیوک تائیدیه
 یمال یهابر صورت یتیآثار با اهم است ممکن که ییو ادعاها یحقوق یاز وجود دعاو یمنظور آگاه به حسابرس

 :ر استیموارد ز ها شاملروش نیاز ا یبرخ .را اجرا کند ییهاد روشیبا 1باشد داشته یدگیواحد مورد رس
 یتریاز مد تائیدیه افتیدر ، شاملتیریجو از مد و پرس. 
 یدگیواحد مورد رس یحقوق لیبا وک و مکاتبات رهیمد تئیه صورتجلسات بررسی. 
 یحقوق یهانهیهز حساب به یدگیرس. 
 از مذاکره مدهآ بدست اطالعات ، شاملیدگیواحد مورد رس تیفعال درباره شده کسب از اطالعات استفاده 

 2.آن یحقوق رهیبا دا

 باور است نیا بر ایوجود دارد  شده ییشناسا یا ادعاهای یحقوق یدعاو که یدر موارد حسابرس

 نیچن .کند مکاتبه یدگیواحد مورد رس یحقوقل یوکبا  ماًیمستق دیباشد با تواند وجود داشتهیم که

و  یحقوق یاز وجود دعاو تیریمد یآگاه را درباره مناسبو  یکافحسابرسی کند تا شواهد یم کمک حسابرس به یامکاتبه
 3.آورد ، بدستمربوط یهانهیهز ها، شاملآن یاز آثار مال تیریبراورد مد اعتماد بودن و قابل تیبا اهم بالقوه یادعاها

 یحقوقل یوکد از یشود، با ارسال حسابرس و توسط هیته یدگیواحد مورد رس تیریمد د توسطیبا که یانامه در
 یهاپرسش به یحقوقل یوکرود  احتمال چنانچه .بفرستد حسابرس یبرا ماًیرا مستق پاسخ شود تهخواس یدگیواحد مورد رس

 ر باشد:یموارد ز ید حاویبا مزبور معموالً نخواهد داد، نامه پاسخ یکل
 و آخرین وضعیت هر یک شده ییشناسا یوادعاهدا یحقوق یدعاو فهرست. 
 مرتبط مخارج ها، شاملآن یاز آثار مال یو ادعاها و براورد یحقوق یدعاو جهیاز نت تیریمد یابیارز. 
 صورت و در تیریمد یهایابیارز بودن ینظر در مورد منطق ارائه یبرا یحقوقل یوکاز  درخواست 

 4 .یلیتکم اطالعات ، ارائهفهرست در آن ییا نارسای نقص صیتشخ
موارد،  یدر برخ .کندیم یابیخود ارز گزارش خیرا تا تار یدگیواحد مورد رس یحقوق لیمسا تی، وضعحسابرس

 در.دهد صیتشخ ی، ضروریدگیواحد مورد رس یقل حقویوک قیطر خود را از اطالعات کردن بهنگام است ممکن حسابرس
 است ممکن ، حسابرسیحقوق لیوک و یدگیواحد مورد رس تیریمد نیب نظراختالفا وجود ی دهیچیپ مانند موارد طیشرا یبرخ
 د با اجازهیبامذاکرات  گونه نیا .و ادعاها باشد یحقوق یدعاو یاحتمال جینتادرباره یحقوقل یوکبا  یحضور ر از مذاکرهیناگز
 با حسابرسو مذاکره  مکاتبهاز  تیریمد چنانچه 5.شود انجام تیریمد ندهیبا حضور نما حاًیو ترج یدگیواحد مورد رس تیریمد
د یبا خواهد بود و معموالً یدگیرس در دامنه تیمحدود منزله به موضوع نیکند، ا یریجلوگ یدگیمورد رسواحد  یحقوقل یوک
ز ین ورزد و حسابرس یخوددار مناسب پاسخ از ارائه یحقوقل یوک چنانچه .شوداظهارنظر منجر  ا عدمی نظر مشروط ارائه به

 یتلق لزوم به نسبتالزم است آورد،  را بدست مناسبو  یکافحسابرسی ، شواهد یحسابرس یهار روشیسا ینتواند با اجرا
 6.کند یریگمیانجامد، تصمیاظهارنظر م ا عدمی نظر مشروط ارائه به که یدگیرس در دامنه تیمحدود انعنو به موضوع نیا

باشد در حالی که در توسط واحد مورد رسیدگی می تائیدیهتر موارد ارسال طور که مشاهده نمودید در بیشهمان
 .وی ارتباط برقرار نمایدتواند به صورت مستقیم با وکیل، حسابرس می تائیدیهخصوص 

 
 

                                                           
رو،  این باشد و از داشته واحد مورد رسیدگی مالی هایبرصورت اهمیتی آثار با است شود ممکنمی درگیر آن واحد مورد رسیدگی که و ادعاهایی حقوقی دعاوی 1

 .باشد مالی هایدر صورت ذخیره افشا و یا تامین مستلزم است ممکن
 اقالم خاص -شواهد حسابرسی  501استاندارد حسابرسی  20طبق بند  2
 اقالم خاص -شواهد حسابرسی  501د حسابرسی استاندار 21طبق بند  3
 اقالم خاص -شواهد حسابرسی  501استاندارد حسابرسی  22طبق بند  4
 اقالم خاص -شواهد حسابرسی  501استاندارد حسابرسی  24و  23طبق بندهای  5
 اقالم خاص -شواهد حسابرسی  501استاندارد حسابرسی  25طبق بند  6
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 وکیل تائیدیه
  ...یدفتر حقوق

  .../ سرکار خانمیوکیل محترم شرکت جناب آقا
 

درج  یان سـال مـال  یخ پایتار [به  یمنته یسال مال یهابه حساب یدگین شرکت، مشغول رسینکه حسابرسان ایاحتراماً نظر به ا
رادین )حسدابداران   یماً به آدرس مؤسسه حسابرسیر اطالعات خود را مستقیخواهشمند است درباره موارد ز .باشندین شرکت میا ]شود
  .ارسال فرمائید ...ق شماره فاکسیا از طریتهران و  ...ی( صندوق پستیرسم

ـ خ پایتار [ ی بهسال منته یان و مختومه طیدر جر یهامطروحه )اعم از پرونده یات دعاویجزئ -1 درج  یمـال ان سـال  ی
  .در صورت امکان یاز آن و اعالم آثار مال یناش یه شرکت و تعهدات احتمالیگران علی( د]شود

ـ خ پایتار [ ی بده منته یسال مال یان و مختومه طیدر جر یهامطروحه )اعم از پرونده یات دعاویجزئ -2  یان سـال مـال  ی
  .در صورت امکان یگران و اعالم آثار مالیه دی( شرکت عل]درج شود

  .دیباشیان آن می/ آن دفتر در جر یکه جنابعال یر مواردیسا -3

  ./ آن دفتر یه مبالغ پرداخت نشده بابت خدمات انجام شده توسط جنابعالیکل -4

ن نامده  ید ن صورتحساب خود را به همراه پاسدخ ا ینموده و خواهشمند است رونوشت آخر ید فرمود سپاسگزاریکه خواه یقبالً از همکار
  .دیارسال فرمائ

 با احترام
  ...شرکت
 

 
Lawyer's confirmation 

Dear Sirs,  

 

Our independent auditors, Radin., are examining our accounts for the year ended … (date). In 

connection therewith, please furnish them a description and evaluation of the following matters 

involving the company of which you have knowledge. 

 

1. Any existing or impending litigation in which the company is or may become a defendant.  

2. Any other claim against or contingent liability of the company.  

3. Any signification existing or impending litigation in which the company is or is about to 

become a plaintiff, including details of any action taken to recover debts from the company’s 

clients.  

4. Details of other outstanding claims. 
Please furnish the information at the earliest.  

Your reply will not be quoted or referred to in our financial statements without prior consultation 

with you.  

 

Please send your reply directly to Radin., either by fax (fax No. …) or by mail to P.O. Box … 

Tehran, with a copy to us.  

 

Yours faithfully 

Company … 

…………….. 

Managing Director 
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 های خاصتائیدیه
های خاص، تائیدیهکند؛ ضرورت پیدا می خاص یهاتائیدیهای حسابرس استفاده از گاهی اوقات بنابر قضاوت حرفه

 شود:موارد زیر ضرورت ارسال آن احساس میهایی هستند که به اقتضای تائیدیه
 کننده یا تائیدکننده )در زمینه قابلیت اعتماد، کافی و مناسب بودن( شواهد نیاز به اطالعاتی که کامل

 حسابرسی کسب شده در خصوص یک موضوع خاص باشد
 برای مثال در  .گونه از منابع درون سازمانی شواهدی نتوان کسب نموددر خصوص یک موضوع خاص، هیچ

های فرعی یک شرکت اصلی که خود شرکت فرعی شرکت دیگری است و ساختار و تصمیمات مربوط شرکت
های مالی شرکت شود، از طریق شرکت اصلی تصمیماتی اتخاذ گردد که بر صورتشرکت اصلی میانی محسوب می

 .بی به اطالعات متخذه مقدور نیستهای دیگر دستیامورد رسیدگی )شرکت اصلی میانی( موثر باشد، که از راه

 

 هاافته
 باشد؟ چرا؟خواهی برای بررسی کدامیک از ادعاهای مدیریت مناسب میتائیدروش  .7افته

 
 .توضیح دهیدهای کنترل؟ های محتواست یا آزمونتائیدخواهی جزو آزمون .8افته

 

مواردی بایستی در در خصوص کاالی امانی ما نزد دیگران که به مصرف شرکت مورد نظر رسیده است چه  .9افته
 تائیدیه کاالی مربوطه لحاظ شود؟

 

در صورتی که در پاسخ تائیدیه ارسالی به شواهدی دست پیدا کنیم که نیازمند دریافت اطالعات تکمیلی  .10افته
 باشد، چه اقدامی بایستی انجام پذیرد؟ می

 

 یانهیسواالت چهارگز
 .. .هامحدود به اجرای آزمون تائیدیهها ها و اجزای آنبه مانده حساب بررسی ادعاهای مربوط -21

 باشدمی .الف
 .های جایگزین در صورت عدم وصول تائیدیه باید مد نظر قرار گیردباشد و سایر روشمی .ب
 .باشدنمی .ج
 .های حسابرسی باید مد نظر قرار گیردباشد و سایر روشنمی .د

 

 نیست؟کدامیک از جمالت زیر در خصوص تائیدیه بانک صحیح  -22

  .گرددتائیدیه بانک جهت اثبات مانده حساب ارسال می .الف
 .گرددهای احتمالی و اسناد تضمینی نزد بانک درج میدر تائیدیه بانک مانده تسهیالت بانکی دریافتی، بدهی .ب
 .شودمشخص می به بانک های احتمالیبا رسیدگی به تائیدیه بانک کلیه بدهی .ج
 .گرددشواهدی در خصوص جوایز دریافتی از بانک در صورت وجود درج می در تائیدیه بانک .د

 

 باشد؟نمی نیازی به تائیدخواهی از کل جامعه آماریکدامیک از موارد زیر در  -23

 پیمانکاران در یک شرکت پیمانکاری .ج بانک .الف
 پیمانکاران پروژه خاص در یک شرکت تولیدی .د هاگذاریسرمایه .ب
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 توان تائیدیه اخذ نمود؟کدامیک از موارد زیر نمیبرای  -24

 کاالی امانی دیگران نزد ما .ج گذاری در یک شرکت سهامی خاصسرمایه .الف
 مانده تسهیالت بانکی طی قرارداد فروش اقساطی .د های پرداختنی تجاری یک شرکت تعاونیحساب .ب
 

 ؟تر است ها مناسبکدام یک از انواع تائیدیه -25

 تائیدیه مثبت بدون مانده با جزئیات .ج تائیدیه مثبت با مانده .الف
 حسب مورد و قضاوت حسابرس .د تائیدیه منفی .ب

 

 ؟تواند در تائیدیه درخواست شودنمیکدامیک از موارد زیر  -26

 شرکت در دفاتر تائیدکنندهگردش حساب  .الف
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 چهارمفصل 

 هاتائیدیهبه  یدگیرس
 گفتارشیپ

باشد یم یاژهیت ویاهم یمدون دارا یحسابرس یهاق استفاده از برنامهیاز طر یحسابرس یهایدگیانجام رس
نان ید بلکه اطمیآیبعمل م یریو اتالف وقت جلوگ یرضروریغ یهایدگیق نه تنها از انجام رسین طریرا که از ایز
الزم را در  یهایدگیه رسیصورت گرفته و کل یمتداول حسابرس یهابر اساس روش یات حسابرسینکه عملیاز ا یشتریب

 .گرددیبر گرفته است حاصل م
 را به دقت مطالعه نموده  یبرنامه حسابرس یستیبا یها سرپرست مسئول حسابرسک از برنامهیهر  یقبل از اجرا

که الزم  یدر صورت های شناسایی شدهو ریسک شرکت یاجرائ یهاو روش یکنترل داخل یهاستمیو با توجه به س
از موارد  یکه احتماالً انجام برخ یدر صورت .تعدیل نمایدآن را ، اضافه کند یدگیبه برنامه رس یگریاست موارد د

ان یز در جرید و شرکت مسئول را نیل در برنامه مشخص نماید، مراتب را با درج دلر نباشیپذمندرج در برنامه امکان
لزوم برنامه رسیدگی با  در صورت های شناسایی شدهریسکبا توجه در هر مرحله از اجرای برنامه نیز  .قرار دهد

 .های حسابرسی قابل اجرا تعدیل خواهد شداز روش یگریموارد داضافه نمودن 
 یستیبوده و با یحسابرس یهابرنامه یمسئول حسن اجرا یم حسابرسیسرپرست مسئول هر ت یبطور کل 
 .گرددیقاً اجرا میها دقد که برنامهینان حاصل نمایاطم
 به هر قسمت برنامه را بدقت مطالعه نموده  یدگیقبل از رس یستیز بایها نبه برنامه یدگیحسابرسان مسئول رس

 .ندیم آن را با سرپرست مسئول مطرح نماو در صورت وجود هرگونه ابها

 قسمت  یستیکننده بایدگیبه هر قسمت، حسابرس رس یدگیل رسیها و تکمک از برنامهیهر  یپس از اجرا
د یدرج نما یز در برنامه حسابرسیهر بند برنامه پاراف نموده و شماره عطف کاربرگ مربوط را ن یمخصوص را در جلو

سرپرست  .دیرا در قسمت مربوط درج نما یدگیکار دهد و خالصه نکات مورد رس ل سرپرست مسئولیو آن را تحو
ها طبق برنامه یدگیه رسینکه کلینان از ایو نکات گزارش و اطم یدگیرس یهاز پس از مرور کاربرگیمسئول ن

  .دینمایرا در قسمت مخصوص پاراف م یدگیصورت گرفته است برنامه رس

 گردد سرپرست مسئول بایستی پس از ها ضمن رسیدگی مشاهده میح حسابدر مواردی که تعدیالت و اصال
حصول اطمینان کامل به لزوم انجام اینگونه تعدیالت مراتب را باید با امور مالی شرکت در میان گذاشته و تعدیالت 

ماره سند پیشنهادی را در کاربرگ مربوط به لیست تعدیالت درج نموده و پس از ثبت تعدیالت در دفاتر شرکت ش
 .حسابداری مربوطه را به منظور اطمینان از انجام تعدیالت در کاربرگ تعدیالت درج نماید

 اساس اصول  اهمیت نسبی مبالغ بایستی بر .در اجرای رسیدگی همواره اصل اهمیت بایستی در نظر گرفته شود
کننده ارائه های الزم را به رسیدگیراهنمائیپذیرفته شده حسابرسی بوده و در این مورد سرپرست مسئول کار بایستی 

 .نماید
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  اگر در حین رسیدگی یا بررسی پرونده توسط سرپرست حسابرسی نکات معوقی جهت تکمیل کار یا اجرای
دقیق برنامه رسیدگی مورد نیاز بود، این موضوع بایستی با تهیه کاربرگ نکات معوق به شرح زیر توسط سرپرست و 

 کننده رفع گردد:یارجاع آن به رسیدگ

 تهیه کننده: سرپرست حسابرسی  شرکت مورد رسیدگی

 تاریخ تهیه:  موضوع: نکات معوق

یا دوره میانی منتهی  ...دامنه مورد رسیدگی: سال مالی منتهی به

  ...به

 بررسی کننده: 

 

ف
ردی

 

 عطف شرح نکات 
 کنندهپیگیری رفع کننده

 تاریخ و امضا شرح اقدامات و توضیحات امضاتاریخ و  شرح اقدامات و توضیحات

       

 .کننده رفع موارد مطرح شده را بررسی کندسرپرست حسابرسی بایستی پس از ارجاع موضوع به رسیدگی

 

 ارزیابی شواهد کسب شده
، ممانعت مدیران در تائیدیهها )شامل فرآیند ارسال و دریافت تائیدیهارزیابی شواهد کسب شده در خصوص 

ها قلمداد تائیدیهرسیدگی به  (.. .و اقدامات بعدی حسابرس در این خصوص و تائیدیه، عدم دریافت پاسخ تائیدیهارسال 

 ی، شواهد حسابرسیسازمانهای برونتائیدیها اطالعات حاصل از یآکند که  یابید ارزیحسابرس با .گرددمی

 1.آیا شواهد حسابرسی بیشتری الزم است یا خیر، یا اینکه ریا خیکند  یمربوط و قابل اعتماد فراهم م

زیر را  یبند، طبقهیسازمان های برونتائیدیهاطالعات حاصل از  یابیاست به منظور ارز در این راستا حسابرس ممکن
 انجام دهد:

 های بدون پاسخدرخواست 

 ا یاست  تائیدیهدهنده موافقت مخاطبان با اطالعات مندرج در درخواست که نشان یافتیهای درپاسخ
 اند،رت ارائه کردهیاطالعات خواسته شده را بدون مغا

 رسد،هایی که غیرقابل اتکا به نظر میپاسخ 
 رتیدهنده مغاهای نشانپاسخ. 

ن ییتواند در تعیم یحسابرس یهار روشیسا یبا توجه به اجرا هاتائیدیهحسابرس از اطالعات حاصل از  یابیارز
بیشتر به حسابرس کمک  یحسابرس یهاروش یا ضرورت اجرایشده  کسب یبودن شواهد حسابرس کافی و مناسب

 2.کند
  عنوان  سازمانی، بههای برونتائیدیهاز  به استفاده گیری حسابرس نسبتتواند در تصمیمعواملی که می

 موارد زیر است:های محتوا مؤثر باشد، شامل آزمون

  ها توسط شخصی تهیه شود که از آگاهی که پاسخصورتی در .نظر از موضوع مورد تائیدیهآگاهی مخاطب
 .یابدها افزایش میاتکا بودن پاسخ نظر برخوردار باشد، قابل به موضوع مورد الزم نسبت
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  تائیدیه، برای مثال، مخاطب تائیدیهبرای ارائه پاسخ  تائیدیهتوانایی یا تمایل مخاطب: 

 را نپذیرد، تائیدیهاست مسئولیت ارائه پاسخ به درخواست  ممکن 

 هزینه بداند، بر یا پررا زمان تائیدیهبه  است ارائه پاسخ ممکن 

 شود، داشته ای که از ارائه پاسخ ناشی میهایی درباره مسئولیت قانونی بالقوهاست نگرانی ممکن
 باشد،

 پولی دیگری ثبت کرده باشد، یا معامالت را به واحداست  ممکن 

 در روال انجام تائیدیههای است در محیطی فعالیت کند که در آن ارائه پاسخ به درخواست ممکن ،
 .های روزمره، موضوع مهمی قلمداد نشودفعالیت

 تائیدیهطور اتفاقی به  پاسخ ندهند، به تائیدیهاست به  ممکن تائیدیهچنین شرایطی، مخاطبان  در 
 .را کاهش دهند تائیدیهاتکا بودن پاسخ  است تالش کنند که قابل پاسخ دهند یا ممکن

  های است پاسخ ، جزء اشخاص وابسته باشد، ممکنتائیدیهاگر مخاطب  .تائیدیهبیطرفی مخاطب
 .از قابلیت اتکای کمتری برخوردار باشد تائیدیهدرخواست 

 1.یینها یمال یهاه صورتیبا فرایند ته محتوای مرتبط یهاآزمون 
 

 اقدام بعدی نوع رسیدگی شواهد کسب شده

 های بدون پاسخدرخواست

های در صورت ضرورت دریافت تائیدیه عدم اجرای روش
تعدیل گزارش  جایگزین حسابرسی

حسابرسی در صورت 
 نیاز

های جایگزین اجرای روش
 حسابرسی

طریق عدم اثبات از 
های جایگزین روش

 حسابرسی

-اثبات از طریق روش

های جایگزین 
 حسابرسی

 مستندسازی شواهد

 مستندسازی شواهد - های موافق یا بدون مغایرت پاسخ

هایی که غیرقابل اتکا به نظر پاسخ
 رسد،می

بر ارزیابی  ارزیابی آثار آن
خطرهای تحریف با اهمیت )از 

-زمانجمله خطر تقلب( و ماهیت، 

های بندی اجرا و میزان سایر روش
-حسابرسی مربوط و اجرای روش

 های جایگزین حسابرسی

عدم اثبات از طریق 
های جایگزین روش

حسابرسی یا احتمال 
 وقوع تقلب

تعدیل گزارش 
حسابرسی در صورت 

 نیاز

-اثبات از طریق روش

های جایگزین 
 حسابرسی

 مستندسازی شواهد

 .مغایرتدهنده های نشانپاسخ
بررسی وجود تحریف و ارزیابی 

 هااثرات مغایرت
- 

تعدیل گزارش 
حسابرسی در صورت 

 نیاز
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 های بدون پاسخ()درخواست تائیدیهعدم دریافت پاسخ 
دیگری  تائیدیهاست درخواست  در مدت معقولی دریافت نشود، حسابرس ممکن تائیدیهچنانچه پاسخ درخواست 

برای مثال، حسابرس ممکن است ضمن بررسی مجدد نشانی اولیه و کسب اطمینان از صحت آن، درخواست  .ارسال کند
ها را تا زمان دریافت مستقیم آن توسط تائیدیهواحد مورد رسیدگی بایستی کلیه  .دیگر یا نامه پیرو ارسال کند تائیدیه

 .ت بایستی ناظر و پیگیر این امر باشندعالوه بر این تیم حسابرسی مستقر در شرک .حسابرس پیگیری نماید
 

 های جایگزیناجرای روش *
سایر  نشود، حسابرس موردنظر کسب ادعاهای درباره و مناسب ، شواهد کافیتائیدخواهی ازطریق نانچهچ

های بدون یعنی در خصوص درخواست 1 .دهدقرار می ، مورد توجهتائیدخواهی یا جایگزین مکمل عنوانها را بهروش

 2.اعتماد اجرا کند های حسابرسی جایگزین را برای کسب شواهد حسابرسی مربوط و قابلپاسخ، حسابرس باید روش

 از: تواند اجرا کند عبارتندهای حسابرسی جایگزین که حسابرس میهایی از روشنمونه
 مالی، مستندات حمل های نقدی پس از پایان دوره آزمون دریافت -های دریافتنیبرای مانده حساب

 .دوره های نزدیک به پایانو فروش

 های نقدی یا مکاتبات پس از پایان دوره مالی با آزمون پرداخت -های پرداختنیبرای مانده حساب
 .اشخاص ثالث و دیگر مستندات، مانند برگ رسید کاال

عدم پاسخ به یک  .بستگی دارد حساب و ادعای مورد نظرهای حسابرسی جایگزین به ماهیت و میزان روش

چنین  در .دهنده وجود خطر تحریف با اهمیتی باشد که قبالً شناسایی نشده استاست نشان ممکن تائیدیهدرخواست 

های حسابرسی نظر و روش است در ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت در سطح ادعا تجدید شرایطی، حسابرس ممکن

ممکن  انتظار حد مورد از انتظار یا بیش حد مورد از کمترهای برای مثال، تعداد پاسخ 3 .ریزی شده را تعدیل کندبرنامه
 4.است بیانگر وجود عامل خطر تقلبی باشد که قبالً شناسایی نشده و مستلزم ارزیابی است

 

 های جایگزینعدم اجرای روش *
سودمندی اطالعات حاصل از آن، دانیم، حسابرس رابطه هزینه کسب شواهد حسابرسی را با طور که میهمان

حذف یک روش مبنایی معتبر برای  ،به خودی خود ،دشواری کسب شواهد یا هزینه آن ،اما .دهدمورد توجه قرار می

است خطر تحریف با اهمیتی را در سطح  در شرایط خاصی حسابرس ممکن 5.باشدنمی حسابرسی بدون جایگزین

مثبت برای کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب،  تائیدیهیک یا چند ادعا شناسایی کند که به دلیل آن، دریافت 
 تواند شامل موارد زیر باشد:چنین شرایطی می .ضرورت یابد)یعنی جایگزینی برای آن نباشد(

 از واحد تجاری خارجمدیران اجرایی، تنها در اطالعات الزم برای تائید یک یا چند ادعای  *
 .دسترس باشد در

بین  خطر تبانیها توسط مدیران اجرایی یا پاگذاری کنترل مانند خطر زیر عوامل خاص خطر تقلب *
 .شودبه شواهد درون سازمانی  از اتکای حسابرس کارکنان و یا مدیران اجرایی، مانع

                                                           
 هاحسابرسی تائیدیهتجدیدنظر نشده  505استاندارد حسابرسی  1
 های برون سازمانیتائیدیه 505استاندارد حسابرسی  12بند  2
 شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف بااهمیت 315استاندارد حسابرسی  119طبق بند  3
 مالی هایصورتسابرسی در ح و اشتباه، ارتباط با تقلب مسئولیت حسابرس در 240استاندارد حسابرسی  30طبق بند  4
 شواهد حسابرسی 500استاندارد حسابرسی  13بند  5
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 واحد تجاریوجود اطالعات الزم تنها در خارج از 

جهت کسب شواهد کافی و  تائیدیهدریافت ضرورت 

 مناسب
سازمانی به دلیل خطر تقلب یا عدم امکان اتکا به شواهد درون

 تبانی

 
مثبت برای کسب  تائیدیهرغم تشخیص ضرورت دریافت علی تائیدیهدر چنین مواردی صورت عدم دریافت 

در واقع اگر حسابرس  .های جایگزین اجرا نخواهد شدای، روششواهد حسابرسی کافی و مناسب با توجه به قضاوت حرفه
مثبت برای کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب، ضروری است، در این صورت  تائیدیهبه این نتیجه برسد که دریافت 

ای تائیدیهاگر حسابرس چنین  .حسابرسی مورد نیاز حسابرس را فراهم نخواهد کردشواهد های حسابرسی جایگزین، روش

 1.را بر حسابرسی و اظهارنظر حسابرس تعیین کند دست نیاورد باید آثار این محدودیت را به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل 705طبق استاندارد حسابرسی  1
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  تائیدیهدریافت پاسخ 
باشد و بایستی به صورت مستقیم به وی ارائه نحوه وصول تائیدیه به حسابرس مستقل بسیار حائز اهمیت می

  .تواند با توجه به عدم ارسال مستقیم آن به حسابرس مستقل واقع گرددهرگونه تحریفی در تائیدیه در وهله اول می .شود
شود که با نامیده می تائیدیهدریافتی با شواهد حسابرسی کسب شده از درون سازمان تطبیق  تائیدیهمطابقت 

های مختلفی قابل اجراست که به شرح این فصل توضیح داده خواهد در خصوص این تطبیق روش تائیدیهانواع توجه به 
 باشد:ها به شرح زیر میتائیدیهاهم اقدامات کلی جهت رسیدگی به  .شد

 شرکت مورد رسیدگی

 هاتائیدیهلیست موضوع: چک

  ...منتهی بهبه یا دوره مالی  ...سال مالی منتهیدامنه مورد رسیدگی: 

 شرح رسیدگی
عطف به 

 کاربرگ

امضاء 

کننده رسیدگی

 و تاریخ

امضای 

سرپرست و 

 تاریخ

در مورد  تائیدیهای از اقالم و یا افراد انتخاب شده جهت ارسال های خالصهصورت -1
های مذکور میبایست شامل نام، آدرس، صورت .های ذیل تهیه نمائیدهریک از سرفصل

ارسالی،  تائیدیه، شماره و تاریخ (های بانکیباستثناء حساب)مانده در تاریخ مورد نظر 
 .تاریخ دریافت پاسخ مربوط و مبالغ تائید شده باشد

     

       .ارسال آن را در صورت خالصه فوق درج نمائید و تاریخ تائیدیهشماره  -2
خالصه ، تاریخ دریافت و مبلغ تائید شده را در صورتتائیدیهپس از دریافت پاسخ  -3

  .قید نمائید
     

 در صورت وجود اختالف مبلغ آن را مشخص نموده و دالئل مربوطه و نتیجه -4
  .های انجام شده را در صورت خالصه قید نمائیدپیگیری

     

های فوق را خالصهکلیه صورتپس از انجام حدود نیمی از عملیات حسابرسی،  -5
ها دریافت نشده باشد، علل مربوطه بررسی نموده و در صورتی که پاسخ برخی از تائیدیه

 .را مورد رسیدگی قرار دهید
     

های دریافت نشده تهیه و جهت پیگیری در اختیار مشتری قرار دهید لیستی از پاسخ -6
 .نمائیدای نیز جهت پیگیری ارسال و در صورت لزوم نامه

     

های خالصه فوق را رسیدگی پس از انجام کلیه عملیات حسابرسی، مجدداً صورت -7
های دریافت نشده، شامل شماره و تاریخ نامه اولیه و نامه نموده، صورتی از پاسخ

  .پیگیری تهیه نموده و جهت پیگیری نهائی در اختیار مشتری قرار دهید
     

های ، در صد مبلغ و تعداد تائیدیه“نکات قابل توجه “ بالفاصله قبل از تنظیم  -8
های مربوط به تائیدیه های ارسالی و همچنین درصد مبلغ ارسالی نسبت به کل سرفصل

-های ارسالی را محاسبه و در کاربرگهای دریافتی نسبت به کل تائیدیهو تعداد پاسخ

  .درج نمائید“ ه نکات قابل توج“ های مربوط قید نموده و نتایج حاصله را در 

     

هایی که پاسخ های حسابرسی در خصوص اثبات ماندهامکان استفاده از سایر روش -9
 .خالصه درج نمائیدتائیدیه دریافت نشده است را بررسی نموده و نتیجه را در صورت

     

 

  .. .کننده:بررسی  .. .کننده:تهیه
  .. .تاریخ و امضا:  .. .تاریخ و امضا:
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های مربوط به لیست بایستی برای هر یک از موضوعات تائیدخواهی تکمیل شود یا این که به صورت کلی، تمام کاربرگچکاین 
 .های مختلف درخواستی و ارسالی در آن جمع بندی گرددتائیدیه

 

 اقالم یا اشخاص انتخاب شده جهت ارسال تائیدیه

 های مختلف مالی به شرح زیر است:نحوه انتخاب اقالم جهت ارسال تائیدیه برای سرفصل
 

 مبنای انتخاب سرفصل حساب

 هاکلیه حساب هاگذاریسرمایه

 هاکلیه حساب های بانکیحساب

 هاکلیه حساب گردانهای نقد و تنخواهموجودی

 هاکلیه حساب دریافتی تسهیالت

 - پرداختی تسهیالت

 - بدهکاران تجاری

 - وام و مساعده کارکنان

 - بدهکارانسایر 

 - بستانکاران تجاری

 - سایر بستانکاران

 هاکلیه حساب های قرض الحسنهصندوق

 کلیه مشاورین حقوقی تائیدیه مشاورحقوقی

 کلیه اقالم کاالی امانی نزد اشخاص ثالث

 کلیه سنوات وضعیت مالیاتی

 - معامالت خارجی

 کلیه پیمانکاران پیمانکار

 کلیه کارفرمایان کارفرما

 کلیه موارد اشخاص وابسته

 ای حسابرسطبق قضاوت حرفه موضوعات خاص
 

 کاربرگ صورت خالصه اقالم یا اشخاص انتخاب شده جهت ارسال تائیدیه به شرح زیر است:

 
 .. .تاریخ تهیه: شركت: نمونه )سهامی عام( 

D-1  كننده:تهیه .. .هایموضوع: كاربرگ انتخاب تائیدیه. ..   

 
  .. .كننده:بررسی  ...سال مالی منتهی بهبرای  

 كد تفصیلی
نوع 

 تائیدیه
 تاریخ دریافت پاسخ مربوط تاریخ تائیدیه ارسالی شماره تائیدیه ارسالی آدرس نام شركت

       

       

 عطف به کاربرگ رسیدگی به تائیدیه
 گیری:نتیجه
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 پرداختنیها و اسناد دریافتنی و های حسابتائیدیهرسیدگی به 

  توان بر اساسرا می ها و اسناد دریافتنی و پرداختنیهای حسابرسیدگی به تائیدیهکاربرگ 

بندی در های اصالحات پیشنهادی و تعدیالت طبقههای نهایی شده طبق تراز تهیه نمود، اما با توجه به وجود ثبتمانده
های )کاربرگ شما( با اقالم مشخص شده در صورتمرحله رسیدگی ممکن است مبالغ مشخص شده در تراز آزمایشی 

بندی و صدور اسناد اصالحات پیشنهادی پذیرفته تطبیق این دو مانده با بررسی تعدیالت طبقه .مالی مطابقت نداشته باشد
های مالی محقق خواهد شد، اما در آن صورت هم کاربرگ تهیه شده نیازمند تعدیل و شده و تنظیم کاربرگ تهیه صورت

های مالی را در کاربرگ درج ها از ابتدا مانده اقالم مندرج در صورتکاریازنگری است، لذا به منظور جلوگیری از دوبارهب
 .نمائیممی

دهید، با توجه به اهمیت موضوع های گروه یا اشخاص وابسته را مورد حسابرسی قرار میهای شرکتاگر تائیدیه
الوه بر مطابقت و کنترل تائیدیه دریافتی از شرکت مربوطه، در صورت بهتر است به عنوان یک روش جایگزین ع

های مالی آن شرکت مورد بررسی های شرکت مورد رسیدگی را در صورتهای مالی وی، مانده حسابدسترسی به صورت
مراودات  های گروه با توجه به هماهنگی ودر بسیاری از موارد مشاهده شده است که در شرکت .و مطابقت قرار دهید

اما مانده  ،نمایندتجاری موجود طرفین اقدام به تکمیل تائیدیه بر اساس اطالعات درخواستی واحد مورد رسیدگی نمی
چنین  .های مالی است( با چنین اقالمی مطابقت نداردواقعی مندرج در دفاتر )که همان مانده استخراج شده از صورت

های مختلف در خصوص آن های غیر قابل اتکا که در این کتاب در بخشتائیدیهتوانند از مصادیق هایی میتائیدیه
البته این موضوع با این فرض است که کلیه موارد با اهمیت در دفاتر شرکت مقابل به گونه  .توضیح داده شده است
ات پیشنهادی در تهیه بندی و اصالحو تعدیالت طبقهتر از سطح افشا برای کسب اطالعات بیش .مناسبی افشا شده باشد

 .های مالی و تجدید ارائه آن از همین نویسندگان مراجعه نمائیدتوانید به کتاب افشا در صورتمیهای مالی صورت
بندی و لحاظ های مختلف داشته باشد، که جمعهمچنین ممکن است یک شخص چندین حساب در سرفصل

ها قات مشاهده شده است که به دلیل نقص سیستم کدینگ حسابگاهی او .نمودن همه اقالم مندرج در ترازها مهم است
مانده حسابی که بایستی تطبیق داده شود، حاصل در نظر  .یک قلم )فرد یا شرکت( کدهای تفصیلی متفاوتی را داراست

 .گرفتن کلیه این کدها بایستی باشد
در  .ر تراز شرکت بسیار متفاوت استگردد که مانده حساب در تائیدیه با مانده حساب دگاهی اوقات مشاهده می

ها قرار گیرد و تعیین های مالی بایستی مالک مقایسه با تائیدیهاین میان بایستی توجه نمود که مانده حساب در صورت
ها که در بندی و تهاتر مناسب حسابجا که ممکن است شرایط تعدیالت طبقهها از آنمانده حساب طبق تراز حساب

های مالی و تجدید ارائه آن از همین نویسندگان به تفصیل ارائه شده است، در خصوص مانده ورتکتاب افشا در ص
های مالی قید از طرف دیگر ادعاهای مدیریت همان چیزی است که در صورت .ها طبق تراز رعایت نشده باشدحساب

های حسابرسی است که از روشهای مالی یکی دیگر ها( و صورتشده است و تطبیق بین دفاتر مالی )تراز حساب
 .ای با چنین خصوصیت اجرا شودبایستی فارغ از وجود یا عدم وجود تائیدیه

کند؟ پرواضح است که خیر. چرا که ممکن است شواهد دیگر اما آیا تطبیق مانده حساب در تائیدیه کفایت می
کنندگان گیری استفادهشته باشد که بر تصمیمها یا سایر شرایط قرارداد یا هر چیز دیگری وجود دادر خصوص سایر حساب

 های مالی و بالتبع بر گزارش حسابرس مستقل تاثیر بگذارد.صورت
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هاست. در حالی که های گروه و اشخاص وابسته مشابه رسیدگی به سایر شرکتهای شرکترسیدگی به تائیدیه
این حوزه استفاده نمود. برای مثال استخراج های های حسابرسی برای غنا بخشیدن به رسیدگیبایستی از سایر روش

ها که منجر به تعیین قابلیت اتکا به های گروه و تطبیق آن با تائیدیههای مالی شرکتاطالعات مالی مندرج در صورت
لیست معامالت با اشخاص وابسته و بررسی افشای معامالت با اشخاص تواند باشد. همچنین تکمیل چکتائیدیه می

 اساس الزامات قانونی از نکات حایز اهمیت است که نباید از نظر دور داشت.  وابسته بر
های دریافتنی و های حسابموضوع مهمی است که به خصوص در زمینه تائیدیه هاتهاتر، مبالغ ارزی و تاثیر آن در تائیدیه

 پرداختنی باید بدان بپردازیم:
های مالی و تجدید وضوح در کتاب افشا در صورت های مالی بهدر خصوص نحوه تهاتر صحیح اقالم صورت

ای که در این خصوص در این کتاب بایستی خاطر نشان کرد، ارائه آن از همین نویسندگان شرح داده شده است؛ نکته

-)برای مثال کسب شواهدی در خصوص تهاتر پیشکسب شواهدی حاکی از تهاتر نادرست برخی از اقالم 

شواهدی حاکی از عدم تهاتر دو حساب قابل تهاتر  نی دو قرارداد غیر مشابه( یاهای دریافتدریافت و حساب
 باشد.می

بندی در حساب بایستی در این خصوص خاطر نشان کرد که نوع مانده ذکر شده در تائیدیه نیز از نظر طبقه
د، ممکن است بر حسب شرایط پرداخت اعالم نمایبسیار حائز اهمیت است. برای مثال اگر شرکتی مبلغی را به عنوان پیش
-دریافت غیر پولی باشد و لحاظ این قلم در حسابتوافق شده شرکت مورد رسیدگی ملزم به ارائه کاال در قالب یک پیش

های پرداختنی درست نیست. به خصوص اگر این سرفصل ارزی باشد، آثار و پیامدهای متفاوتی را به همراه خواهد داشت. 
وع باید موضوع فعالیت دو طرف تائیدیه نیز در نظر گرفته شود. چرا که عملیاتی که موضوع البته در خصوص این موض

فعالیت یک شرکت است، برای شرکت دیگر در سرفصل دیگری منعکس خواهد شد. برای مثال در یک شرکت 
های دریافتنی شود و طلب از این بابت در حسابپیمانکاری ساخت امالک، ساخت ساختمان عملیات تجاری محسوب می

شود، در حالی که برای شرکت طرف این قرارداد که موضوع فعالیت وی تولید تایر است، بدهی تجاری منعکس می
 گردد.های پرداختنی منعکس میمربوطه در سایر حساب

با توجه به این که ممکن است نحوه عمل دو شرکت)یا دو  ایدر هر نوع تائیدیهدر خصوص مبالغ ارزی 

ضرورت تطبیق طرف تائیدیه( در خصوص نرخ تسعیر ارز و با در نظر گرفتن به ارز در دسترس هر کدام متفاوت باشد، 

به ها مشاهده شده که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در برخی از شرکت ها یا معامالت( ارزیاقالم )مانده

دلیل آثار تسعیر ارز اقالم ریالی دو حساب مغایرتی چندانی نداشته اما با توجه به نگهداری حساب ارزی و اخذ تائیدیه 
 های طرفین مشاهده شده است.ای در حسابهای عمدهارزی، مغایرت
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 شركت: نمونه )سهامی عام( 

         

  ...تاریخ تهیه:

 D-5  ها و اسناد دریافتنی و پرداختنیهای حسابتائیدیهموضوع: رسیدگی به 

     

  ...كننده:تهیه

 
  ...برای سال مالی منتهی به 

         

  ...كننده:بررسی

 

كددددددد 

 تفصیلی

 

ندددددام 

 شركت 

 های مالیمانده مطابق صورت

 مانده

  
عطددد  

بدددددده 

 تائیدیه

  

 تائیدیهمانده مطابق 

مغایرت 

دفاتر و 

 تائیدیه

مبلغ اثبات شده از 

های طریق آزمون

مغایرت  جایگزین

توجیه 

 نشده
های حساب

دریافتنی 

 تجاری

اسناد 

دریافتنی 

 تجاری

 سپرد و

-پیش

 هاپرداخت

سایر 

ها و حساب

اسناد 

 دریافتنی

ها سپرده

-پیش و

 هادریافت

اسناد 

 پرداختنی

سایر 

های حساب

 پرداختنی

های حساب

پرداختنی 

 تجاری

مانده 

طبققق 

 دفاتر

 نوع بدهی طلب

مانده 

طبق 

 تائیدیه

)وصول( یا 

پرداخت 

در دوره 

 مالی بعد

ارائه 

اسناد و 

مدارک 

مثبت 

 17 18 17 22 10 9 7 16 پشتوانه

  بد                 ال   
 

      واصل شده 

      واصل شده    بس          ب  

        واصل نشده    بد          ج  
ارسال  تائیدیهجمع 

          شده
 تائیدیهجمع 

 **         واصله

 مانده كل طبق

  * * * * * * * * های مالیصورت
 تائیدیهجمع 

       * * 2ارسال شده

ارسال  یدیهتائدرصد 

-صورت شده به مانده

 1های مالی

% % % % % % % %  

واصله  تائیدیهدرصد 

ارسال  تائیدیهبه 

 شده

% %       

                                                           
  های مالیشماره یادداشت صورت 1 

 شود.درج میقابل درج است اما بهتر است بر اساس مانده هر یک از اقالم و به شرح کاربرگ صفحه بعد این رقم با توجه به مانده نهایی  2 
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 نمونه )سهامی عام(شركت: 

 

 تاریخ تهیه: 

 D-6 کننده: تهیه ها و اسناد دریافتنی و پرداختنیهای ارسال شده )تعدادی و ریالی( حسابموضوع: كاربرگ رسیدگی به تائیدیه  

 
  ...برای سال مالی منتهی به

 

 کننده: بررسی

 

 
 نام شركت 

 عطف

 هاتائیدیه

های حساب

 دریافتنی تجاری

 اسناد

دریافتنی 

 تجاری

سپرد و         

 هاپرداختپیش

ها و سایر حساب

 اسناد دریافتنی

ها و    سپرده

 هادریافتپیش

اسناد 

 پرداختنی

های سایر حساب

 پرداختنی

های پرداختنی حساب

 توضیحات تجاری

 26 7 9 10 22 17 18 17 

 تعدادی

                 D-5 جمع تائیدیه واصله

  * * * * * * * * D-5 تائیدیه ارسال شدهجمع 

  % % % % % % % %  3درصد تائیدیه واصله به تائیدیه ارسال شده

 ریالی

               D-5 جمع تائیدیه واصله

  * * * * * * * * D-5 جمع تائیدیه ارسال شده

  % % % % % % % %  1درصد تائیدیه واصله به تائیدیه ارسال شده

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 باشد:زیر می به صورت های مالینحوه محاسبه درصد تائیدیه ارسال شده به مانده صورت 1 

 جمع تائیدیه ارسال شده
الیهای مه مانده صورتبدرصد تائیدیه ارسال شده  =  

 های مالیصورتمانده طبق 

 

  های مالیشماره یادداشت صورت 2 

 باشد:زیر می به صورتارسال شده واصله به تائیدیه نحوه محاسبه درصد تائیدیه  3 

 شده واصلتائیدیه تعداد 
ال شده تائیدیه ارستائیدیه واصله به درصد  =  

 تائیدیه ارسال شده تعداد
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 گیری:نتیجه
 

 

 شرکت: نمونه )سهامی عام(

   

 تاریخ تهیه: 

D-7 ها و اسناد دریافتنی و پرداختنیهای حسابتائیدیهگیری موضوع: نتیجه 

 
 کننده: تهیه

 

  ...برای سال مالی منتهی به

   

 کننده: بررسی

 جمع های صفرمانده تائیدیه ها و اسناد پرداختنیحساب ها و اسناد دریافتنیحساب شرح تائیدیهوضعیت       

 واصل شده

 مبلغ مبلغ مبلغ های واصل شده تائیدیهخالص 
 

 مبلغ مبلغ مبلغ مبلغ مغایرت مساعد قبل از آزمون جایگزین

 مبلغ مبلغ مبلغ مبلغ مغایرت توجیه شده

 مبلغ مبلغ مبلغ مبلغ مغایرت مساعد نهایی
     

 مبلغ مبلغ مبلغ مبلغ جایگزینمغایرت نامساعد قبل از آزمون 

 مبلغ مبلغ مبلغ مبلغ مغایرت توجیه شده

 مبلغ مبلغ مبلغ مبلغ مغایرت نامساعد نهایی

 مبلغ **    توجیه نشده جمع مغایرت 

 تعداد مبلغ مبلغ های واصل نشده تائیدیه واصل نشده
 

 .جمع کل مبالغ مغایرت توجیه نشده بایستی با مبلغ مشخص شده در کاربرگ قبلی مطابقت داشته باشند **
 

 :گیرینتیجه
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 باشد:زیر می به صورت های مالینحوه محاسبه درصد تائیدیه ارسال شده به مانده صورت 1 

 شده واصلجمع تائیدیه 
ال شده تائیدیه ارستائیدیه واصله به درصد  =  

 جمع تائیدیه ارسال شده
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 های بانکیتائیدیهرسیدگی به 

گرفته و بر اطالعات مندرج توسط بانک مربوطه در های بانکی، بایستی کلیه بندهای مندرج در تائیدیه که توسط بانک بدان پاسخ داده شده است، مورد بررسی قرار جهت رسیدگی به تائیدیه
 .های متفاوتی استفاده شودهای بانکی از کاربرگاز این رو ممکن است برای رسیدگی به تائیدیه .هر مورد با سایر شواهد کسب شده حسابرسی تطبیق داده شود

های اعمال شده در هر یک از ها، محدودیتگذاری، بانکهای سرمایهمالی دریافتی، سپرده تسهیالتیرد، قرار گ رسیدگیاز جمله مواردی که در تائیدیه بانکی باید به صورت خاص مورد 
 .باشدهای در عهده شرکت و نحوه برخورد با هر یک از این موارد مینامههای بانکی و وثایق و ضمانتحساب

 

D-8 

   ...تاریخ تهیه: شرکت: نمونه )سهامی عام(

  ...کننده:تهیه و امضاهای مجاز کبررسی مانده بان – های بانکیتائیدیهموضوع: رسیدگی به 

  ...کننده:بررسی  ...برای سال مالی منتهی به

کد 
 حساب

شرح 
 حساب

نوع 
 حساب

نوع 
 ارز

شماره 
 حساب

عطف به 
 تائیدیه

بررسی کل اطالعات 
 تائیدیهدرج شده در 

در  دفاتر طبق مانده
 تاریخ ترازنامه

صورتحساب مانده طبق 
 بانک در تاریخ ترازنامه

مانده طبق تائیدیه بانک 
 در تاریخ ترازنامه

 مغایرت
دالیل 
 مغایرت

عطف 
به 

صورت 
مغایرت 

 بانک

های کنترل
 حسابرسی

 ریالی ارزی ریالی ارزی ریالی ارزی
-کم

 تر
-بیش

 تر
1 2 3 4 

                     

                     

 های حسابرسی:شرح کنترل 

 کنترل مطابقت امضاهای مجاز هر حساب و صاحبان امضا طبق آخرین روزنامه رسمی 1

 و مانده طبق صورتحساب )آخرین صورت مغایرت بانکی( در تائیدیه بانکی مانده حسابکنترل مطابقت  2

 )از نظر ثبت در دفاتر و افشا( رسیدگیها و وجود هر گونه بدهی احتمالی برای شرکت مورد کنترل وثایق و ضمانت نامه 3

 کنترل درج حساب بانکی در تائیدیه مدیران 4
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ها، مانده صورتحساب دریافتی را تائیدیهها مطابقت نداشته باشد، از این رو عالوه بر تطبیق مانده دفاتر با تائیدیهبایستی توجه نمود که مانده دفاتر بعضاً ممکن است به دلیل وجود اقالم باز با 
بانکی اقالم باز  تائیدیهچنانچه علت مغایرت بین مانده دفاتر و مانده  .اقالم باز بانک یا دفاتر نباشد تائیدیهدهیم تا مشخص گردد که علت عدم تطبیق مانده دفاتر و بانک مطابقت می تائیدیهنیز با 

ها نیز بایستی توجه داشت که مانده طبق دفاتر، در واقع در تطبیق این مانده .گنجدهای بانکی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که در این کتاب نمیرتمغایباشد، این اقالم در حین رسیدگی به صورت
 .های مالی باشدهمان اقالم نهایی مندرج در صورت

Sr 

  

  

Bank 

  

  

  

Account Name 

  

  

  

Account # 

  

  

  

Address 

  

  

  

Currency 

  

  

  

Bank 

confirmation 

letter prepared by 

Date of 

Dispatch 

Year 

end 
Checked by 

Confirmation 

received on 
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D-9 

   ...تاریخ تهیه: شرکت: نمونه )سهامی عام(

  ...کننده:تهیه بانکیهای موضوع: رسیدگی به تسهیالت طبق تائیدیه

  ...کننده:بررسی  ...برای سال مالی منتهی به

کد 
 حساب

 شرح 
نوع 

 تسهیالت
نوع 
 ارز

شماره 
 قرارداد

 بانک
عطف به 

 تائیدیه

 طبق تسهیالت مانده
 در تاریخ ترازنامه دفاتر

طبق تائیدیه  تسهیالت مانده
 بانک در تاریخ ترازنامه

دالیل  مغایرت ریالی مغایرت ارزی
 مغایرت

عطف به 
گردش 

تسهیالت 
)کاربرگ 

رسیدگی به 
 تسهیالت(

های کنترل
 حسابرسی

 4 3 2 1 تربیش ترکم تربیش ترکم ریالی ارزی ریالی ارزی

                     

                     

                     

                     

 شرح کنترل های حسابرسی:

 کنترل مطابقت تسهیالت دریافتی ثبت شده در دفاتر و تسهیالت اعالم شده در تائیدیه بانکی 1

 تسعیر طبق نرخ ارز مناسب )نرخ تسویه(کنترل  2

 رعایت شرایط قراردادهای تسهیالت بانکی طبق اعالم بانککنترل  3

 کارمزد، جرایم و سود تضمین شده طبق تائیدیه بانک ثبت کنترل 4
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 :برای رسیدگی به تسهیالت کمک کنداین کاربرگ های بانکی کلیه اطالعات مورد نیاز را مشخص نموده باشند، کنندگان تائیدیهدر صورتی که تکمیل

D-9-1 

   ...تاریخ تهیه: شرکت: نمونه )سهامی عام(

  ...کننده:تهیه گردش تسهیالت –های بانکی موضوع: رسیدگی به تسهیالت طبق تائیدیه

  ...کننده:بررسی  ...برای سال مالی منتهی به

کد 
 حساب

 شرح 
نوع 

 تسهیالت
نوع 
 ارز

شماره 
 قرارداد

 بانک
عطف به 

 تائیدیه

تسهیالت دریافتی )استمحال شده 
 یا تمدید شده( طی سال

 اقساط پرداختی طی سال
 سود، کارمزد و جرایم بانکی

 توضیحات

عطف به گردش 
تسهیالت 

)کاربرگ رسیدگی 
 به تسهیالت(

های کنترل
 حسابرسی

طبق 
 تائیدیه

طبق 
 دفاتر

 مغایرت
طبق 
 تائیدیه

طبق 
 دفاتر

 مغایرت
طبق 
 تائیدیه

طبق 
 دفاتر

 مغایرت
دالیل 
 مغایرت

1 2 3 4 
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 هابه تسهیالت دریافتی یا )پرداختی( از )به( اشخاص و شركترسیدگی 
 باشد.ها پس از اطمینان از قابلیت اتکای تائیدیه واصل شده از طریق تکمیل کاربرگ صفحه بعد قابل اجرا میرسیدگی به تسهیالت دریافتی یا )پرداختی( از )به( اشخاص و شرکت

 

D-10 

 تاریخ تهیه:...   شرکت: نمونه )سهامی عام(

 کننده:... تهیه هاها و اشخاص طبق تائیدیهموضوع: رسیدگی به تسهیالت دریافتی از )پرداختی به( شرکت

 کننده:... بررسی برای سال مالی منتهی به... 

کد 
 حساب

 شرح 
نوع 

 تسهیالت
نوع 
 ارز

شماره 
 قرارداد

بان
 ک

عطف به 
 تائیدیه

 طبق مانده تسهیالت
 تاریخ ترازنامهدر  دفاتر

مانده تسهیالت طبق تائیدیه 
 بانک در تاریخ ترازنامه

دالیل  مغایرت ریالی مغایرت ارزی
 مغایرت

عطف به 
گردش 

تسهیالت 
)کاربرگ 

رسیدگی به 
 تسهیالت(

 های حسابرسیکنترل

 4 3 2 1 تربیش ترکم تربیش ترکم ریالی ارزی ریالی ارزی

                     

                     

                     

                     

 شرح کنترل های حسابرسی:

 کنترل مطابقت تسهیالت دریافتی ثبت شده در دفاتر و تسهیالت اعالم شده در تائیدیه بانکی 1

 کنترل تسعیر طبق نرخ ارز مناسب )نرخ تسویه( 2

 تسهیالت بانکی طبق اعالم بانککنترل رعایت شرایط قراردادهای  3

 کنترل ثبت کارمزد، جرایم و سود تضمین شده طبق تائیدیه بانک 4
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 هاگذاریسرمایه تائیدیهسیدگی به ر
رسیدگی باشد، به منظور گذاری و اطمینان از این که تائیدیه واصله قابل اتکا میپس از وصول تائیدیه سرمایه
 به آن بایستی اقدامات زیر انجام پذیرد:

های از بابت وجود گذاری، ضمن این که بایستی متن کلیه تائیدیههای سرمایهبرای رسیدگی به تائیدیه
بایستی توجه نمود  .توان استفاده کرداطالعات جدید مورد بررسی قرار گیرد، از فرمت کاربرگ مندرج در صفحه بعد می

ن تعداد اوراق بهادار، هر گونه محدودیت در اوراق بهادار و علت آن، سود شناسایی شده و سود محقق شده که اقالمی چو
از بابت اوراق بهادار و تعداد سهام جایزه )سود سهمی( یا افزایش سرمایه از محل مطالبات و سایر اطالعات اضافی بایستی 

ن در صورت وجود هرگونه مغایرت بین تائیدیه و اطالعات ارائه شده همچنی .ها مورد نظر قرار گیرنددر رسیدگی به تائیدیه
های واصله و کاربرگ رسیدگی به ها که به تائیدیهتهیه کاربرگ تائیدیه .توسط شرکت بایست علل مربوطه شناسایی شوند

ها به شرح گذاریسرمایهای مناسب عطف متقابل داشته باشد، به شرح فرمت رسیدگی به تائیدیه ها به گونهگذاریسرمایه
 .ها مد نظر قرار گیردجدول بعد بایستی در رسیدگی

گذاری های بورسی و فرابورسی تائیدیه دریافتی از شرکت سپردهگذاری در شرکتبهترین نوع تائیدیه سرمایه
کلیه معامالت وجوه و اوراق بهادار که در آن ضمن وجود صورت ریز معامالت شرکت جهت کسب اطمینان از کامل بودن 
های بورسی و انجام شده در این حیطه، آخرین وضعیت سهام و سایر اوراق بهادار شرکت مورد رسیدگی در شرکت

گذاری وجوه و اوراق بهادار البته برخی از حسابرسان به جای اخذ تائیدیه از شرکت سپرده .کندفرابورسی را نیز تعیین می
پذیر بورسی و فرابورسی اقدام به اخذ تائیدیه از کارگزاری های سرمایهرتبط شرکتهای اوراق بهادار مدر خصوص تائیدیه
نمایند؛ اگرچه این روش در خصوص اطمینان از کامل بودن اطالعات معامالت انجام شده با آن طرف قرارداد می

امل نیست، چرا که ممکن های بورسی و فرابورسی کهای شرکتکارگزاری خاص موثر است، اما در واقع در حوزه تائیدیه
ها را در است شرکت از چندین کارگزاری خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار داشته باشد و اطالعات کلیه کارگزاری

ها که در بازار بورس اوراق بهادار یا در خصوص اوراق بهادار مرتبط با سایر شرکت .اختیار حسابرس مستقل قرار ندهد
 .. .های با مسئولیت محدود وهای سهامی خاص، شرکتهای خارجی، شرکتاند، مانند شرکتهفرابورس پذیرفته نشد

 .ها استفاده نمودبایستی از تائیدیه خاص آن شرکت
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D-11 

    ...تاریخ تهیه:  شرکت: نمونه )سهامی عام(

   ...کننده:تهیه  هاگذاریهای سرمایهموضوع: رسیدگی به تائیدیه

   ...کننده:بررسی   ...برای سال مالی منتهی به

ف
ردی

ت 
شرک

نام 
 

نوع 
ق بهادار

اورا
 

ف
عط

 
به

 
سرمایه

 
ی

گذار
 

اطالعات اعالم شده توسط شرکت یا طبق 

 دفاتر

ف به تائیدیه
عط

 

 مغایرت اطالعات طبق تائیدیه

تعداد سهام در پایان دوره
 

تعداد سود سهمی
 

تعداد سهام 
وثیقه

 

وثیقه نزد
. ..

 

ش روز
ارز

ت 
صد مالکی

در
ی هر سهم 

سود نقد
 

ی
ش سرمایه نقد

مبلغ افزای
 

ت
یا از محل مطالبا

 

تعداد سهام در پایان دوره
 

تعداد سود سهمی
تعداد سهام وثیقه 
 

وثیقه نزد
. ..

 

ش(
ت خرید  و فرو

ش روز )یا آخرین قیم
ارز

 

ت
صد مالکی

در
ی هر سهم 

سود نقد
 

ش سرمایه 
مبلغ افزای

ی
نقد

 
ت

یا از محل مطالبا
 

ت
ضیحا

تو
 

تعداد سهام در پایان دوره
 

تعداد سود سهمی
تعداد سهام وثیقه 
 

وثیقه نزد
. ..

 

ش روز
ارز

ت 
صد مالکی

در
ی هر سهم 

سود نقد
 

ی
ش سرمایه نقد

مبلغ افزای
 

ت
یا از محل مطالبا

 

ت
ضیحا

تو
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 های پیمانکاران و كارفرمایانتائیدیهرسیدگی به 
باشد، به منظور رسیدگی گذاری و اطمینان از این که تائیدیه واصله قابل اتکا میپس از وصول تائیدیه سرمایه

 اقدامات زیر انجام پذیرد:به آن بایستی 
های از بابت های پیمانکاران و کارفرمایان، ضمن این که بایستی متن کلیه تائیدیهبرای رسیدگی به تائیدیه

توجه داشته  .توان استفاده کردوجود اطالعات جدید مورد بررسی قرار گیرد، از فرمت کاربرگ مندرج در صفحه بعد می
  .بر اساس هر قرارداد تکمیل گرددو کارفرمایان بایستی  باشید که تائیدیه پیمانکاران

قابل ماهیت  بر اساس پیمانکار یا کارفرما حستب موردسایر اطالعات و مطالبات و یا هر گونه اختالف موجود با 
 .باشدبررسی می
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D-12 

    ...تاریخ تهیه:         شرکت: نمونه )سهامی عام(    

   ...کننده:تهیه         های پیمانکارانموضوع: رسیدگی به تائیدیه    

   ...کننده:بررسی          ...برای سال مالی منتهی به    

ف
ردی

ت 
شرک

نام 
شماره قرارداد 

 

نوع 
قرارداد

 

ف
عط

 
به

 
ی به پیمانکار

سیدک
ر

 

اطالعات اعالم شده توسط شرکت یا 

 طبق دفاتر

ف به 
عط

تائیدیه
 

 مغایرت اطالعات طبق تائیدیه
مبلغ قرارداد

 

مبلغ الحاقیه یا متمم
 

ی 
کل مبالغ پرداخت

به پیمانکار
 

ب
صورتحسا

ت 
ب )باب

مانده طل
ها(

 

ش
ب و پی

ی الحسا
ت عل

ی )باب
مانده بده

ت
دریاف

ها(
 

ن انجام کار
مانده سپرده حس

 

ی
ت قانون

مانده کسورا
 

ضمانتنامه
ق یا 

وثای
 

مبلغ قرارداد
 

مبلغ الحاقیه یا متمم
 

ی 
کل مبالغ پرداخت

به پیمانکار
 

ب
صورتحسا

ت 
ب )باب

مانده طل
ها(

 

ش
ب و پی

ی الحسا
ت عل

ی )باب
مانده بده

ت
دریاف

ها(
 

ن انجام کار
مانده سپرده حس

 

ی
ت قانون

مانده کسورا
 

ضمانتنامه
ق یا 

وثای
 

ت
ضیحا

تو
مبلغ قرارداد 
 

مبلغ الحاقیه یا متمم
 

ی 
کل مبالغ پرداخت

به 
پیمانکار

 

ب
صورتحسا

ت 
ب )باب

مانده طل
ها(

 

ش
ب و پی

ی الحسا
ت عل

ی )باب
مانده بده

ت
دریاف

ها(
 

ن انجام کار
مانده سپرده حس

 

ی
ت قانون

مانده کسورا
 

ضمانتنامه
ق یا 

وثای
 

ت
ضیحا

تو
 

ش
پی

ت
پرداخ

ب 
ی الحسا

عل
 

ب
صورتحسا

ت 
ت با ب

پرداخ
ها

 

ت تعدیل بها
ت باب

پرداخ
 

ش
پی

ت
پرداخ

ب 
ی الحسا

عل
 

ب
صورتحسا

ت 
ت با ب

پرداخ
ها

 

ل بها
ت تعدی

ت باب
پرداخ

 

ش
پی

ت
پرداخ

ب 
ی الحسا

عل
 

ب
صورتحسا

ت 
ت با ب

پرداخ
ها

 

ل بها
ت تعدی

ت باب
پرداخ
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D-13 

    ...تاریخ تهیه:         شرکت: نمونه )سهامی عام(    

   ...کننده:تهیه         های کارفرمایانموضوع: رسیدگی به تائیدیه    

   ...کننده:بررسی          ...برای سال مالی منتهی به    

ف
ردی

ت 
شرک

نام 
شماره قرارداد 

 

نوع 
قرارداد

 

ف
عط

 
به

 
ی به 

سیدک
ر

پیمانکار
 

اطالعات اعالم شده توسط شرکت یا 

 طبق دفاتر

ف به تائیدیه
عط

 

 مغایرت اطالعات طبق تائیدیه
مبلغ قرارداد

 

مبلغ الحاقیه یا متمم
 

ی 
کل مبالغ دریافت

از کارفرما
 

ش
ب و پی

ی الحسا
ت عل

ب )باب
مانده طل

ت
دریاف

ها(
 

ب
صورتحسا

ت 
ی )باب

مانده بده
ها(

 

ن انجام 
مانده سپرده حس

کار
 

ی
ت قانون

مانده کسورا
 

ضمانتنامه
ق یا 

وثای
 

مبلغ قرارداد
 

مبلغ الحاقیه یا متمم
 

ی 
کل مبالغ دریافت

از کارفرما
 

ش
ب و پی

ی الحسا
ت عل

ب )باب
مانده طل

ت
دریاف

ها(
 

ب
صورتحسا

ت 
ی )باب

مانده بده
ها(

 

ن انجام کار
مانده سپرده حس

 

ی
ت قانون

مانده کسورا
 

ضمانتنامه
ق یا 

وثای
 

ت
ضیحا

تو
مبلغ قرارداد 
 

مبلغ الحاقیه یا متمم
 

ی 
کل مبالغ دریافت

از کارفرما
 

ش
ب و پی

ی الحسا
ت عل

ب )باب
مانده طل

ت
دریاف

ها(
 

ب
صورتحسا

ت 
ی )باب

مانده بده
ها(

 

ن انجام کار
مانده سپرده حس

 

ی
ت قانون

مانده کسورا
 

ضمانتنامه
ق یا 

وثای
 

ت
ضیحا

تو
 

ش
پی

ت
دریاف

ب 
ی الحسا

عل
 

دری
ب

صورتحسا
ت 

ت با ب
اف

ها
 

ت تعدیل بها
ت باب

دریاف
 

ش
پی

ت
دریاف

ب 
ی الحسا

عل
 

ب
صورتحسا

ت 
ت با ب

دریاف
ها

 

ت تعدیل بها
ت باب

دریاف
 

ش
پی

ت
دریاف

ب 
ی الحسا

عل
 

ب
صورتحسا

ت 
ت با ب

دریاف
ها

 

ت تعدیل بها
ت باب

دریاف
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 های كاالی امانیتائیدیهرسیدگی به 
   علت امانی بودن کاال یا دارایی ثابت بسیار حایز اهمیت امانی  اقالمهای و رسیدگی به تائیدیه برای درک

 .ارتباط مستقیمی با تائیدیه ندارد مطالعه کنیدمطلب زیر را که دو برای روش شدن موضوع  .باشدمی

برای پاسخ  دیگران نزد ما چه ثبتی صادر می شود؟ امانی برای موجودی کاالیمطلب اول: 
دیگران نزد ما به چه صورت است که این موضوع دو بعد  امانی بدین سوال باید بررسی کنیم که مالکیت موجودی کاالی

  نقطه مالکیت یعنی نقطه انتقال مزایا و مخاطرات کاال م،یکاال داشته باش ابتدا تعریفی از مالکیت .دارد
شود و ( نگهداری می.. .صرفا در محلی متعلق به شرکت )انبار، فروشگاه و امانی بعد اول: موجودی کاالی

به عنوان که در این صورت در دفاتر  مالکیت منتقل نشده چرا که مزایای مواد و کاالی مربوطه منتقل نشده است
 .ها ثبت صادر خواهد شدهای انتظامی کنترلی جهت کنترل آماری آنگردد و تنها در حسابموجودی کاال ثبت نمی

 
  ×            دیگران نزد ما امانی کاالی –های انتظامی کنترلی حساب

  ×                                          های انتظامی کنترلیطرف حساب              
 

 .شود و تنها جنبه آماری دارداین ثبت بر اساس تعداد کاالی مربوطه یا یک مشخصه دیگر ثبت می
 

برای مثال  .. .نگهداری در انبار و بر اساس نیت دیگر اخذ شده و نه صرفاً امانی بعد دوم: موجودی کاالی
   به همین دلیل از یکی از .مواد دارد که به آن دسترسی نداردشرکت برای اجرای تولید خود نیاز به نوع خاصی از 

  های هم گروه که فعالیت مشابهی نیز دارد، مقداری موجودی مواد مربوطه را دریافت کرده و در تولید استفادهشرکت
ی امان در این حالت مالکیت موجودی کاالی .یه کرده و به شرکت مذکور بدهدکند تا زمانی که مواد مربوطه را تهمی

های انتظامی باال از نظر مقداری ثبت شود یکی این که در حساب .منتقل شده و از دو جهت باید مورد بررسی قرار گیرد
ن در عوامل تولید و آلحاظ شدن ا توجه به مصرف مواد و از طرف دیگر باید ب .تا اقدامات کنترلی آن به راحتی انجام شود
دیگران نزد ما  امانی دهنده شناسایی کاالیدیگری نیز باید صادر شود که نشانبهای تمام شده کاالهای تولید شده ثبت 

 .باشدها میدر حساب
 ×                          دیگران نزد ما امانی کاالی –موجودی کاال 

 ×                       مربوطه شخص –حساب های پرداختنی                   
خریداری کرده و  در همان دوره گزارشگری یا شرکت مواد و کاالی مربوطه را امانی یه مواد و کاالیسوبرای ت
در ثبت صا شود وهای معمول صادر میکند که در این حالت ثبت خرید کاال مانند ثبتدهنده واگذار میبه شرکت امانت

در صورتی که مبلغ خریداری شده موجودی کاال متفاوت از بهای صدور ثبت مابه التفاوت  .شودشده باال نیز برگشت می
 .شودآن در بهای تمام شده اعمال می

کاالی خریداری شده به شرکت دیگران نزد ما در بهای تمام شده تولید منظور شده و  امانی چون کاالی
شود و در های پرداختنی خارج میشده، به میزان بهای ثبت باال از موجودی کاال در مقابل حسابدهنده عودت داده امانت

 .شوددر بهای تمام شده تولید اعمال میالتفاوت صورت تغییر بهای خرید در مقایسه با بهای ثبت باال مابه
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دریافت کند، که از  انیام از طرفی ممکن است که شرکت امانت دهنده توافق کند که مبلغی را جهت کاالی
دیگران نزد ما نیز در  امانی یابد و کاالیداخت شده تا میزان مانده کاهش میهای پرداختنی در ازای وجه پراین رو حساب

با در تری از مانده )یعنی همان ثبت باال( مابه التفاوت در صورت پرداخت مبلغ بیش .شودبهای تمام شده تولید لحاظ می
با توجه به این مراتب اگر در شرکتی به این موضوع  .در بهای تمام شده تولید منظور خواهد شدیت نظر گرفتن اهم

 نمایید ؟یید گزارش خود را چگونه تعدیل میبرخورد نما
در یک  در صورتی که ،به هر حال کاالیی که به صورت امانی وارد شده است .بستگی به شرایط شرکت دارد

دوره مالی بعد کاالی جدید مربوطه خریداری و به شرکت امانت دهنده ارائه شود، ممکن دوره مالی مصرف شود و در 
پس در  .تفاوت نرخ مربوطه جزئی از بهای تمام شده کاالهای ساخته شده قبلی است .است با تفاوت نرخ خریداری شود

آن جزئی بود در هزینه های  این حالت اگر اثر با اهمیتی وجود داشت، بایستی از تعدیالت سنواتی استفاده کنیم اما اگر اثر
 ()دقت کنید در هزینه ها نه بهای تمام شده .همان دوره اعمال شود

ه عموماً علت خاصی برای کند، به جز مراودات تجاری گروای را دریافت میبه هر حال شرکتی که کاالی امانی
در این حالت مهم است که با در نظر گرفتن همه جوانب اگر قرار .. .برای مثال نبود امکان خرید یا .امانی گرفتن کاال دارد

های مربوط به دهنده برگرداند، بهتر است بعد از مصرف کاال هزینهاست کاالی امانی را عیناً به صورت جنسی به امانت
ذخیره  حسابداری ذخایر و بدهی های احتمالی، 4ایگزین را محاسبه کرده و در صورت نیاز طبق استاندارد خرید کاالی ج

 .ها منظور نماید تا بهای تمام شده به درستی محاسبه شودالزم را در حساب
صورت ها دقیق باشد، حتی اگر انحراف نرخی در دوره بعد وجود داشته باشد می تواند به دو گیریاگر اندازه

انحراف  اگر .شودمنظور می )دوره خریداری کاال(های همان دوره انحراف نرخ کم اهمیت است که در هزینه : اگرباشد
  .ست که بایستی ریشه یابی صورت گیرنرخ با اهمیت ا

ممکن است کاالی امانی مصرف شده ماه ها بعد از مصرف خریداری شده باشد که در آن صورت آیا به نظر 
افزایش نرخ باز باید در بهای تمام شده کاالی قبلی منظور می شد؟؟ یا این که قصور مدیریت است و به نوعی  شما این

  بایستی با آن برخورد کرد؟ یا این که خارج از اختیار مدیریت بوده است؟ مثل جرایم
پرس برای شرکت های و با دستگاه یردگمی از شرکت ب امانی به صورت را ییهاالف ورق شرکتفرض کنید 

شرکت الف خود نیز یکی از تولیدکنندگان قطعه است بدین  .دادبعبارتی تولید کارمزدی انجام می .داینمب قطعه تولید می
-و یا سایر شرکت های طرف قراردادکند و بعد از پرس قطعه را به شرکتفوالد خریداری میشرکت صورت که ورق را از 

 .فروشدها می

برای تولیدات خود  شرکت ب را امانی شود ورق هایکه با کمبود ورق مواجه می ردیشرکت الف در موا
این  .دنکها را برای تولیدات شرکت ب استفاده میفوالد ورقشرکت نماید و بعد از دریافت ورق ) مشابه( از مصرف می

 .مطابقت نداشته باشد آند که گردش کاالی شرکت با خریدهای وشامر باعث این می
علت این امر هم  .چون بهای تمام شده شرکت به درستی محاسبه شده بودفارغ از مباحث مالیاتی این بحث 

داختنی های پربه نرخ روز ورق حساب ،هایی که در تولیدات خود مصرف نموده بودآن بود که شرکت الف به میزان ورق
باید   .رف شده قرار باشد در سنوات بعد جایگزین گرددمص امانی ولی اگر مقداری از کاالید! به شرکت ب ایجاد نموده بو

تواند با ؟ و یا اگر بخواهد بخرد میاین رویداد را در نظر گرفت که آیا شرکت در تهیه ورق دارای محدودیت است یا خیر
 همان نرخ تهیه کند یا خیر؟
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به احتمال بسیار   .رسدمی این امر که شرکت الف بخواهد با شرکت ب به صورت نقدی تسویه کند بعید به نظر
با توجه به لحاظ نرخ  .را درخواست نمایدتن ورق  1000ارسال نمودم و همان تن ورق  1000گوید من زیاد شرکت ب می

قطعاً وجود محدودیت یا تغییرات قیمت با  .روز کاالها در بهای تمام شده، بهای تمام شده به درستی محاسبه شده است
در  .مالی داشته باشد و این که شرکت نتواند کاالها را با نرخ سال قبل تامین کند بحث دیگری استتواند اثر اهمیتی می

از طرفی  .صورت وجود محدودیت باید عوامل آن و خسارات وارده در خصوص عدم امکان ارائه کاالی امانی بررسی شود
داختنی ثبت شده است و با فرض عدم محدودیت های پرتغییرات با اهمیت نرخ با توجه به این که به نرخ روز در حساب

 .یابدهای قبل تسری نمیخرید، در همان سال وقوع اثر مالی دارد و اثر مالی آن به سال
 صحبت کردیم امانی های کاالیدر این نوشتار در خصوص ابعاد مختلف هزینه

ز گذر زمان انحراف نرخ شدیدی نسبت حال سوالی که در این خصوص به وجود می آید این است که در صورتی که بعد ا
اگر  وجود داشته باشد، این انحراف نرخ چگونه در گردش مقداری و ریالی کاال درج می گردد؟؟ امانی به نرخ خرید کاالی

بدانیم که قیمت کاال افزایش یافته و ما متعهد به خرید کاال با قیمت باالتری هستیم آیا روش دیگری جز شناسایی هزینه 
 کنید؟طرفیت آن ذخیره پیشنهاد میو به 

ثبت های حسابداری  نحوه برخورد با دارایی ثابت امانی ما نزد دیگران چیست؟مطلب دوم: 
  آن چیست؟

 
  آیا مثالی از آن در شرکتی سراغ دارید؟

 ها به دالیل متعدد ممکن است دارایی ثابت امانی نزد دیگران داشته باشند.شرکت 

کند. این موضوع می نگهداری کنار گذاشته خود را در انبار شرکت دیگری هایگاهی شرکت دارایی 
-های مالی داراییاز این بابت فقط در صورت های یک گروه مشاهده می شود.به خصوص در شرکت

های حسابداری تفاوتی با شود. از نظر ثبت-های ثابت امانی نزد دیگران و امانی بودن آن ها افشا می
 نزد شرکت باشد ندارد. زمانی که دارایی

  منظور کسب درآمد عملیاتی موضوع فعالیت شرکت یا  های ثابت خود را بهها داراییگاهی شرکت
توان سپارند. برای مثال میبه دیگران به صورت امانی می تسهیل در اجرای موضوع فعالیت شرکت

منظور انجام فعالیت بانکی به ها را نام برد که به صورت امانی به مربوط به بانک pos هایدستگاه
های ثابت هزینه استهالک شود. در این حالت عالوه بر افشای امانی بودن داراییمشتریان سپرده می

از نظر مالیاتی نیز این هزینه قابل  شود.های عملیاتی شرکت درج میآن محاسبه شده و در هزینه
 قبول می باشد.

سپارند که می  به شرکت دیگری به امانت  مراودات تجاری به منظور های ثابت خود راها داراییگاهی شرکت 
های ثابت مربوطه بایستی مستهلک بشود، دهد. در این حالت داراییهای یک گروه رخ میعموماً این موضوع در شرکت

های ینهباشد اما هزینه استهالک آن بایستی در هزچون عمالً منافع اقتصادی دارایی در حال استفاده شدن می
از نظر مالیاتی توافقی در خصوص  غیرعملیاتی درج شود. چون منافع اقتصادی آن در خصوص عملیات شرکت نبوده است.

 قابل قبول یا غیر قابل قبول بودن این هزینه وجود ندارد.
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این اقالم ها و نکات ارائه شده در خصوص اقالم امانی متوجه اهمیت و تفاوت علل امانی بودن با توجه به مثال
پس از وصول تائیدیه شدیم. قطعاً نوع اقالم امانی بر تائیدیه و اطالعاتی که بایستی دریافت گردد، تاثیر خواهد گذاشت. 

باشد، به منظور رسیدگی به آن بایستی اقدامات زیر انجام گذاری و اطمینان از این که تائیدیه واصله قابل اتکا میسرمایه
 پذیرد:

های از بابت های پیمانکاران و کارفرمایان، ضمن این که بایستی متن کلیه تائیدیهتائیدیهبرای رسیدگی به 
توجه داشته  .توان استفاده کردوجود اطالعات جدید مورد بررسی قرار گیرد، از فرمت کاربرگ مندرج در صفحه بعد می

منظور از مبلغ در کاالی امانی  .تکمیل گردد باشید که تائیدیه پیمانکاران و کارفرمایان بایستی بر اساس هر نوع کاال
در کاالی امانی ما  .باشددیگران نزد ما معادل بهای تمام شده کاال برای آن شرکت یا ارزش روز کاال برای آن شرکت می

 .باشدنزد دیگران منظور از مبلغ بهای روز کاال می
ای است که مغفول مانده و برخی از حسابرسان یهتوجه داشته باشید تائیدیه کاالی امانی دیگران نزد ما، تائید

این در حالی است که کاالی نزد انبار شرکت، ممکن  .کنندصرفاً به جداسازی کاال در حین شمارش انبارگردانی بسنده می
ی نیز ممکن است از این فرمت تائیدیه برای دارایی ثابت امان .است متعلق به خود شرکت بوده و ماهیت امانی نداشته باشد

  .استفاده نمود
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 های خاصتائیدیهرسیدگی به 
باشد، از این رو های خاص متفاوت و بر اساس موضوع مورد رسیدگی میدرخواست تائیدیهفرمت طور که همان

مورد رسیدگی و اطالعات درخواست شده از این بابت و غالباً  ها نیز خاص و بسیار وابسته به موضوعبه آن رسیدگیبررسی و 
موضوعی که باید در این زمینه بدان  .ای در این خصوص وجود ندارداز این رو فرمت استاندارد و نمونه .به صورت کیفی است

 پرداخت، به شرح زیر است:

 بررسی کلیه شواهد در خصوص موضوع مورد رسیدگی در واحد مورد رسیدگی،  -1

تعیین ابهامات یا سواالتی که حسابرس در خصوص موضوع دارد یا مواردی که نیاز به تائید توسط اشخاص  -2
 سازمانی دارد، ذیصالح برون

ای که پاسخگوی کلیه ابهامات مندرج در بند قبل یا تهیه فرمت درخواست تائیدیه متناسب با موضوع به گونه -3
  .باشد موید کلیه اطالعات درخواستی در حیطه موضوع

 ارسال تائیدیه و به مراتب پیگیری وصول آن -4

 بررسی پاسخ تائیدیه یا تبعات ناشی از عدم وصول آن -5

 مطابقت اطالعات مندرج در تائیدیه واصله با  اطالعات و شواهد در واحد مورد رسیدگی -6
 

 تائید حساب های انتظامی
لف مرتبط با قرارداد یا کاالی امانی یا .. تغییر  های انتظامی در قالب موضوعات مختغالباً اقالم مربوط به حساب

کنند. از این رو، اگرچه مرجع مشخصی برای کسب تائید و حصول اطمینان از کامل بودن کلیه مواردی که بایست از می
ک، تائیدیه های مختلف شامل تائیدیه بانهای انتظامی وجود ندارد، اما از طریق تائیدیهشد، برای حسابطریق تائیدیه اخذ می

های پرداختنی، تائیدیه کاالی امانی، تائیدیه تسهیالت مالی، تائیدیه پیمانکاران یا کارفرمایان و های دریافتنی و حسابحساب
های تائیدخواهی با توجه به این که توان نسبت به وجود اقالم وثیقه اطالعات کسب نمود. همچنین در سایر روش... می

شوند، در صورت وجود تبانی یا عدم ثبت کلیه مبادالت مربوط به یک جامعه آماری شرکت انتخاب میاطالعات مربوطه از 
 های متفاوت حسابرسی است.شرکت از طریق تائیدخواهی به تنها قابل کشف نبوده و مستلزم اجرای روش

 

 های قابل اتکا و بدون مغایرتدریافت پاسخ
 :موارد زیر است ها شاملتائیدیهاعتماد  مؤثربر قابلیت عوامل

 .کندمی اعمال دریافتی هایو پاسخ تائیدیه هایدر مورد درخواست حسابرس که هاییکنترل .أ

 .دهندگانپاسخ هایویژگی .ب

 .واحد مورد رسیدگی مدیریت توسط شده ها یا تحمیلموجود در پاسخ محدودیت هرگونه .ج
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های دریافتی به ایجاد تردیدهایی درباره قابلیت اعتماد تائیدیه شناسایی کند که منجر چنانچه حسابرس عواملی را

  1.شود باید شواهد حسابرسی الزم برای برطرف کردن این تردیدها را کسب کندمی
های تعیین شده در باال، اجرا شده و ضمن بر اساس روش های قابل اتکا و بدون مغایرترسیدگی به تائیدیه 

های انجام شده متکی به شواهد و مدارک وجود ها بایستی قابلیت دفاع از درخواستسازی کافی در خصوص تائیدیهمستند
  .داشته باشد

 

 های غیرقابل اتکادریافت پاسخ
ت یاست شرایطی وجود داشته باشد که قابل کسب شود، ممکن یسازمان از منابع برون یاگر شواهد حسابرس یحت

ا تقلب قرار ی یدر معرض مداخله شخص ثالث، دستکار یافتیدر یهاهمه پاسخ 2.ر قرار دهدیتأث تحت اعتماد آن شواهد را
 یعوامل .افت شود، وجود داردیگر دریا طرق دی یکی، الکترونیشکل کاغذ ها بهکه پاسخ نینظر از ان خطرها، صرفیا .دارند

 از: ایجاد کنند، عبارتند دیترد یافتیدر یهااعتماد پاسخ تیاست نسبت به قابل که ممکن
 ایم توسط حسابرس دریافت شده باشد، یمستق ریطور غها بهپاسخ 

 آید که پاسخ توسط مخاطب مورد نظر ارائه نشده استگونه به نظر این. 
توسط حسابرس این مشکل وجود دارد که تائیدکننده با  تائیدیهالبته گاهی اوقات حتی در صورت دریافت مستقیم 

واحد مورد رسیدگی تبانی کرده باشد یا گاهی اوقات از نظر رجحان محتوا بر شکل حتی یک شخصیت تجاری محسوب 
 .شوند

، در معرض خطر یکیا پست الکترونیمانند دورنگار  یکیاز طریق وسایل الکترون یافتیدر یهاقابلیت اعتماد پاسخ
ند یچنانچه فرا .است مشکل باشد ها ممکنپاسخ یدهنده و کشف دستکاررا اثبات اصالت و صالحیت پاسخیت زاس

جاد یا یکیصورت الکترون به یافتیدر یهاپاسخ یرا برا یط امنیبتواند مح تائیدیهاستفاده توسط حسابرس و مخاطب  مورد
شود، یکنترل م یدرست من است و بهیا یندین فراید که چناگر حسابرس قانع شو .ن خطرها کاهش یابدیکند ممکن است ا

تائید  یگوناگونی برا یهاکیتواند شامل تکنیم تائیدیهکسب  یکیند الکترونیفرا .ابدییش میها افزات اعتماد این پاسخیقابل
تائید اعتبار تارنما  یبرا ییهاو روش یتالیجید یاستفاده از رمزگذاری، امضاها مثال، با یهویت فرستنده اطالعات باشد )برا

 .باشد(ها میتائیدیهکه عموماً مستلزم اصالحات ساختاری در نحوه دریافت 

                                                           
 های برون سازمانیتائیدیه 505استاندارد حسابرسی  10بند  1
 شواهد حسابرسی 500استاندارد حسابرسی  9بند  2

تعیین کننده اعتبار تائیدیه

رفتار مدیریت
واحد مورد 
رسیدگی 

محدودیت )
(تحمیلی

ویژگی 
پاسخ 
دهنده

کنترل 
حسابرس
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استفاده کند، حسابرس  تائیدیهه پاسخ به درخواست یو ته یهماهنگ یبرا یاز شخص ثالث تائیدیهاگر مخاطب 
 ر اجرا کند:یز یبرخورد با خطرها یرا برا ییهاممکن است روش
  ارائه پاسخ توسط اشخاص غیرمرتبط،احتمال 
 احتمال آنکه پاسخ دهنده دارای اختیارات الزم برای پاسخ نباشد، و 
 احتمال انتقال نادرست اطالعات. 

ت اعتماد ید نسبت به قابلیبرطرف کردن ترد یبرا ییهاا افزودن روشیحسابرس ملزم است در مورد تعدیل 
 یجه برسد که براین نتیحسابرس ممکن است به ا 1.کند یریگمی، تصمیبرسعنوان شواهد حسا استفاده به اطالعات مورد

از طریق پست  تائیدیهکه مخاطب  یمثال، زمان یبرا .ردیتماس بگ تائیدیه، با مخاطب تائیدیهاثبات منبع و محتوای 
مطمئن  یپاسخ توسط و، از ارسال تائیدیهبا مخاطب  یق تماس تلفنیدهد، حسابرس ممکن است از طریالکترونیکی پاسخ م

 تائیدیهنکه مخاطب یل ایدل مثال، به یم توسط حسابرس دریافت شده باشد )برایرمستقیصورت غ که پاسخ به یزمان .شود
 تائیدیهاز مخاطب  است واحد تجاری ارسال کرده است نه به نشانی حسابرس(، حسابرس ممکن یاشتباه، به نشان پاسخ را به

 .م برای وی ارسال کندیو مستق یتبصورت ک بخواهد پاسخ را به
ک یرا یرد زیگیقرار نم یسازمانبرون تائیدیهف یقالب تعر خود در یبه خود تائیدیهک درخواست یبه  یپاسخ شفاه

، تائیدیهک درخواست یبه  یافت پاسخ شفاهیصورت در است در حسابرس ممکن .ستیم به حسابرس نیمستق یپاسخ کتب
 ین پاسخیاگر چن .م برای وی ارسال کندیو مستق یصورت کتب بخواهد، پاسخ را به تائیدیهط، از مخاطب یشرا به توجه با

، شواهد یافتیدر یاز پاسخ شفاه یبانیپشت یبرا 2های جایگزین،افت نشود، حسابرس با اجرای روشیم( دریو مستق ی)کتب
 .کندحسابرسی دیگری را کسب می

هایی لزوماً چنین محدودیت .مطرح کند تائیدیههایی را برای استفاده از ممکن است محدودیت تائیدیهمخاطب 
 .کندرا به عنوان شواهد حسابرسی مخدوش نمی تائیدیهقابلیت اعتماد 

 را بر ارزیابی د آثار آنیست، بایاعتماد ن های دریافتی، قابلتائیدیهجه برسد که ین نتیبه هر حال، اگر حسابرس به ا
ابی یمربوط، ارز یحسابرس یهار روشیزان سایاجرا و م یبندت، زمانیت )از جمله خطر تقلب( و ماهیف با اهمیتحر یخطرها

 3.کند
از باشد، در ارزیابی یاست ن اعتماد نیست، ممکن قابل یافتیجه برسد که پاسخ درین نتیچنانچه حسابرس به ا

 4.ل نمایدیشده را تعد یزیربرنامه یحسابرس یکند و متعاقب آن روشها نظر دیت در سطح ادعا تجدیف با اهمیتحر یخطرها
 5.است یابیاعتماد ممکن است بیانگر وجود خطر تقلب باشد که مستلزم ارز قابل ریک پاسخ غیمثال،  یبرا

                                                           
 شواهد حسابرسی 500استاندارد حسابرسی  12بند  1
 سازمانیهای برونتائیدیه 505استاندارد حسابرسی  12بند  2
 های برون سازمانیتائیدیه 505استاندارد حسابرسی  11بند  3
 تحریف بااهمیت شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای 315استاندارد حسابرسی  119طبق بند  4
 مالی هایصورتدر حسابرسی  و اشتباه، ارتباط با تقلب مسئولیت حسابرس در 240استاندارد حسابرسی  30طبق بند  5
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به ای گاهی اوقات در خصوص موضوعی در سنوات قبل تائیدیه .دوره اعتبار تائیدیه نیز بسیار حائز اهمیت است
رسد که پس از گذشت چند سال ممکن است هنوز اعتبار داشته باشد، مگر این که شواهد جدیدی در دست حسابرس می

هایی تنها بایستی در صورت کسب اطالعات جدید یا اطالعاتی از چنین تائیدیه بایستی توجه داشت .خصوص آن واصل شود
که این اطالعات تغییر  باشدبرای حسابرس محرز شده باید من این که ض مغایر با اطالعات واحد مورد رسیدگی استفاده نمود؛

مانده حساب آن صفر است،  13*3شرکت الف مبنی بر این که در پایان سال  تواند تائیدیهبه عنوان مثال می .داشته استن
این  .میلیون ریال است 20.000این در حالی است که مانده حساب شرکت الف در دفاتر شرکت مورد رسیدگی  .شودواصل می

از این رو در  .باشدنیز همان مبلغ می 13*7مانده این حساب در سال  .شوددرج می 13*3موضوع در گزارش حسابرسی سال 
توان اذعان با توجه به ماهیت موضوع و از اعتبار نیفتادن آن و عدم تغییر مانده حساب می 13*7گزارش حسابرسی سال 

های یلیون ریالی مورد سوال واقع بوده و به عنوان یک محدودیت آثار مالی ناشی از تطبیق حسابم 20.000داشت که مانده 
در چنین حالتی اگر تائیدیه جدیدی واصل نشود، با توجه به اطالعات تائیدیه سنوات قبل  .فیمابین دو شرکت امکانپذیر نیست

قطعاً وصول اطالعات جدید منوط به  .واصل گردد توان موضع شرکت مقابل را دانست؛ مگر این که اطالعات جدیدمی
 .باشدها میتوافقات فیمابین دو شرکت و حل و فصل مغایرت

 

 دهنده مغایرتهای نشانپاسخ
ا اطالعات موجود در سوابق واحد یتائید  ین اطالعات درخواست شده برایدهنده وجود اختالف بمغایرت پاسخ نشان

دهنده  ها نشانا آنینکه آین اییتع یها را برارتید مغایحسابرس با .است تائیدیهتجاری با اطالعات ارائه شده توسط مخاطب 
 1.کند یر، بررسیا خیف هستند یتحر

 .باشد یمال یهابالقوه در صورتا یهای بالفعل فیدهنده وجود تحرتواند نشانیها متائیدیهحاصل از  یهارتیمغا
این موضوع است که آیا آن تحریف، نشانه  یابیبه ارز ملزم 240شود، حسابرس طبق استاندارد یم ییف شناسایکه تحر یزمان

مشابه  یهاا حسابیاز مخاطبان مشابه  یافتیدر یهات پاسخیفیتواند مبنایی برای تعیین کیها مرتیمغا 2.تقلب است یا خیر
واحد تجاری  یمال یحاکم بر گزارشگر یداخل یهادهنده وجود نارسایی کنترلن ممکن است نشانیها همچنرتیمغا .باشد
 .باشد

جه برسد که وجود مغایرت ین نتیاست به ا مثال، حسابرس ممکن یبرا .ستیف نیدهنده تحرها نشانرتیمغا یبرخ
 تائیدیهکسب  یهاا اشتباهات انسانی در روشی یریگنی اندازهها، ناشی از تفاوت مقاطع زمانی، تفاوت مباتائیدیهدر 

تواند ناشی از عدم ثبت برخی از رویدادها یا اشتباهات انسانی توسط همچنین گاهی اوقات مغایرت می .سازمانی استبرون
 .تائیدکننده باشد

های موجود که بر مغایرت موضوعی که در این خصوص باید بدان توجه بسیار نمود این است که ممکن است عالوه
غالباً شرکت مورد رسیدگی در صدد آن است که کلیه  .های دیگری نیز وجود داشته باشددهنده تحریف نیستند، مغایرتنشان

در  .ها را منطقی و معقول جلوه دهد و تمامی آن را موکول به اختالفات زمانی یا عدم ثبت توسط شرکت مقابل نمایدمغایرت
 .نمایدایجاد میکه مغایرت دقیقاً چه منشا و دالیلی دارد، حسابرس هوشمند منابع کافی برای تشخیص ایناین میان یک 
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و  مناسب ی، شواهد حسابرسنیگزیجا یهاو روش یند تائیدخواهیفرا برسد که جهینت نیا به حسابرس چنانچه
 .اجرا کند یو کاف مناسب یشواهد حسابرس کسب یرا برا یشتریب یهاروشد یبا است نکرده ادعا فراهم کیرا درمورد  یکاف

 کند:یم یابیر را ارزی، موارد زیریگجهینت یبرا حسابرس
 .نیگزیجا یهاها و روشتائیدیهاعتماد  تیقابل -الف 
 .آن یفیو ک یآثار کم ، شاملرتیمغا هر گونه تیماه - ب 
 1 .نیگزیجا یهاروش قیازطر شده فراهمشواهد  - پ 

 یو کاف مناسب یشواهد حسابرس کسب یشتر را برایب یحسابرس یهاروش از بهی، نیابیارز نیا یمبنا بر حسابرس
 .دهدقرار می توجه را مورد دهندگانپاسخ توسط شده گزارش هایمغایرت و فراوانی ، دالیلهمچنین حسابرس .کندیم نییتع

 دالیل ، حسابرسحالت این در باشد که واحد مورد رسیدگی حسابداری در سوابق تحریف دهندهنشان است ممکن مغایرت
 باشد، حسابرس تحریف یک نشانه مغایرت چنانچه .کندمی ، ارزیابیمالی هایرا بر صورت اثر آن و اهمیت را تعیین تحریف
 2.کندمی بررسی شواهد مورد نیاز، دوباره کردن فراهم را برای الزم حسابرسی هایاجرا و حدود روش ، زمانبندیماهیت

 

 رسیدگی به صورت تطبیق 
طبیق تهیه شده بین دو شرکت که به ها این است که آیا صورت تیکی از سواالت رایج در حیطه حسابرسی تائیدیه

های فیمابین محسوب شود یا خیر؟ در این خصوص تواند به عنوان تائیدیه حسابمهر و امضای هر دو رسیده باشد، می
جا از آن .های موجود با رویه درخواست، ارسال و وصول تائیدیه و رویه تهیه صورت تطبیق اشاره شودبایستی ابتدا به تفاوت

 .گردد، احتمال عدم اصالت آن بایستی مورد بررسی قرار گیردعموماً صورت تطبیق توسط شرکت تهیه میکه 
سازمانی به صورت کامل در این نوشتار سعی بر آن نیست که ماهیت صورت تطبیق را به عنوان یک تائیدیه برون

ا رعایت نحوه ارسال و وصول تائیدیه، به مراتب نقض کنیم، اما با توجه به رویه تهیه صورت تطبیق که درون شرکتی است و ب
توان از صورت تطبیق به عنوان تائیدیه استفاده تر و مورد اعتمادتری است و به صورت عام نمیتائیدیه شواهد متقاعدکننده

ست ممکن ا .نمود، مگر در شرایط خاص و با در نظر گرفتن برخی از مواردی که در این نوشتار بدان اشاره خواهد شد
اطالعاتی در تائیدیه درخواست شده باشد که در صورت تطبیق امکان ارائه آن وجود ندارد )برای مثال اطالعات شرایط مورد 

-شود و حسابرس در صورت نیاز نمیها و به صورت کلی تهیه میعموماً صورت تطبیق با سلیقه شرکت .توافق در قراردادها(

-بندی حساب دریافتنی یا پرداختنی )برای مثال به عنوان پیشمدت بودن، نوع طبقهتواند مواردی همچون بلندمدت یا کوتاه

ممکن است موارد ذکر شده اثرات با اهمیتی در  .را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد .. .های دریافتنی( وپرداخت یا حساب
در این فصل بیان شد، در این زمینه نمود پیدا  به خصوص موضوعاتی که در زمینه تهاتر .نحوه برخورد با حساب داشته باشد

 .کندمی
البته صورت تطبیق به  .گاهی اوقات مشاهده شده است که تائیدیه واصله با صورت تطبیق تهیه شده مغایرت دارند

تواند به عنوان یکی از شواهد کسب شده در خصوص اثبات یا رد ادعاهای مدیریت مورد بررسی و رسیدگی خودی خود می
تواند به عنوان های جایگزین، رسیدگی به صورت تطبیق فیمابین میاجرای روش احراز شرایطهمچنین در صورت  .رار بگیردق

 .های جایگزین حسابرسی مدنظر قرار گیردیکی از روش
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 های حسابرسیو تاثیر آن بر سایر رسیدگی ها یا صورت تطبیقبررسی اقالم باز تائیدیه
ها را ها و اقالم باز توجه خاص داشت و آنها یا صورت تطبیق، بایستی به ماهیت مغایرتتائیدیهبرای رسیدگی به 

مواردی که بایستی در رسیدگی به اقالم باز مورد نظر قرار گیرد، شامل موارد  .ه و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیابی کردعلت
 باشد:زیر می

 

اگر اقالم باز از سنوات قبل آمده  .کننده آثار یا پیامدهای ان استتاریخ اقالم باز منعکس .تاریخ وقوع اقالم باز

چرا که در  .تواند نمایانگر عدم توافق دو طرف بوده و میزان آن بایستی به صورت ناخالص مورد رسیدگی قرار گیردباشند، می
بررسی مبلغ ناخالص  .ها را مشخص کندیی آن قلم بر حسابتواند اثرات نهانظر گرفتن آن قلم به صورت خالص در واقع نمی

 .باشدیابی این قلم توسط شرکت مورد رسیدگی و ارائه اطالعات مربوطه به حسابرس مین نیز مستلزم ریشه
 

یابی منشا و علل وجود چنین اقالمی و تمرکز بر جنس به معنای ریشه ماهیت اقالم بازبررسی  .اقالم باز ماهیت

از نظر مالیاتی، امکان اشتباه  بررسی ابعاد مختلف آن .)یعنی تخصیص در سرفصل مناسب از نظر مقاصد حسابداری( استآن 
فرض بر این است که ماهیت اقالم باز عموماً اگرچه پیش .باشدبسیار حائز اهمیت می .. .و ، فقدان دانش مالیدر ثبت حساب

ما در مواردی مشاهده شده است که ثبت این اقالم در دفاتر یکی از طرفین ناشی از باشد، اناشی از تغییرات در تاریخ ثبت می
 .نیز بوده است .. .کاربرد نادرست یک استاندارد، اشتباهات انسانی، اشتباه در درک معامله و

برای مثال یک شرکت خدماتی که بر مبنای خرید اقالم و تجهیزاتی برای شرکت مادر خود، درصدی به عنوان 
این شرکت طی انعقاد قرارداد پیمانکاری ساخت ساختمان و تامین تجهیزات فنی  .کند را در نظر بگیریدالعمل دریافت میقح

برای اجرای این قرارداد از دو شرکت پیمانکار فرعی دعوت به عمل آورده و پس  .گیردو خدماتی شرکت مادر را بر عهده می
به عالوه درصدی به عنوان حق ها وضعیتمذکور و تائید آن، مبالغ این صورتهای های شرکتوضعیتاز وصول صورت

 .گرددمادر منظور میشرکت  دریافتپیشبه بدهکار العمل 
های ارسال تائید شده توسط شرکت مورد رسیدگی به با توجیه مدیر مالی مبنی بر این که تاکنون صورت وضعیت

ه همزمان شدن مقطع گزارشگری مالی این اقالم در حساب مذکور ثبت شده و به تائید شرکت مادر نرسیده است و با توجه ب
این موضوع در حالی است که رویه عمل انجام  .عنوان قلم باز در صورت تطبیق عنوان شده و به امضای طرفین رسیده است

 .شده ناشی از فقدان دانش مالی حسابدار مربوطه و عدم درک موقعیت بوده است
 

 داده است به شرح زیر است:چه که بایستی رخ میدر واقع آن
های در جریان های پیمانکاری دست دوم را در حساب پیمانهای شرکتوضعیتاین شرکت بایستی اقالم صورت

های بلندمدت و با توجه به قرارداد با عنوان حسابداری پیمان 9پیشرفت منظور نموده و بر اساس استاندارد حسابداری شماره 
  .منعقده و درصد پیشرفت کار در راستای شناسایی درآمد و بهای تمام شده اقدام نماید

لزوماً امضا و مهر صورت تطبیق با اقالم باز نشان از درست بودن ادعای  طور که در مثال باال مشاهده نمودیدهمان
 .مدیریت در رابطه با موضوع مورد تائیدخواهی نیست
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تواند منجر به کسب شواهدی رسیدگی به آثار مالی و مالیاتی هر یک از اقالم باز می .م بازآثار و پیامدهای اقال

در خصوص بررسی آثار مالیاتی  .در خصوص سایر موضوعات مورد رسیدگی حسابرس عالوه بر موضوع مورد تائیدخواهی باشد
 به مثال زیر دقت کنید:

ها( در مهلت مقرر شده توسط سازمان امور خریدها و فروش خالصه معامالت فصلی )شامل کلیهبا توجه به ارائه 
نامه تحریر دفاتر و تقدم و تاخر در ثبت، همچنین قانون مالیات ارزش های مستقیم در خصوص آئینمالیاتی، قانون مالیات

یر در تاریخ ثبت افزوده در خصوص پذیرش اعتبار مالیات ارزش افزوده پرداختی، مشکالت ناشی از ماهیت اقالم باز یا تغی
برای مثال در صورتی که اقالم باز مربوط به یک  .تواند پیامدهای سنگین مالیاتی برای هر دو شرکت داشته باشداقالم می

در دفاتر شرکت مقابل ثبت شده است، اما در دفاتر شرکت مورد رسیدگی ثبت نشده  1393فاکتور صادره باشد، که در سال 
 آثار و پیامدهای این رویداد به شرح زیر است: .الم باز شرکت مورد رسیدگی مشخص شده استاست، این قلم به عنوان اق

 های مستقیم با توجه به عدم ثبت این فاکتور در دفاتر مالی مورد رسیدگی، ممکن است به استناد قانون مالیات
الراس ت عملکرد از طریق علیرسیدگی به دفاتر شرکت به منظور تعیین مالیات عملکرد انجام نشده و تعیین مالیا

 .صورت پذیرد

  تا  %1عدم ثبت رویداد در دفاتر مالی برابر است با عدم درج این رویداد در خالصه معامالت فصلی که بین
)اگرچه این موضوع ممکن است با توجیه ثبت در دوره یا سال  .مبلغ معامله جریمه در پی خواهد داشت %10حداکثر 

 (.رفع گرددر صرف انرژی بسیابعد و 

  با توجه به عدم ثبت مالیات ارزش افزوده در دفاتر، اعتبار مالیات ارزش افزوده که پرداخت نیز خواهد شد، با
توجه به احراز وقوع رویداد توسط سازمان امور مالیاتی، در سال جاری )سال مالی مورد رسیدگی( تعلق نخواهد 

 .گرفت

 ی اعتبار مالیات ارزش افزوده که پرداخت نیز شده است، با توجه حتی در صورت ثبت فاکتور در سال مالی آت
 .به احراز وقوع رویداد توسط سازمان امور مالیاتی در سال مالی قبل، در آن سال هم تعلق نخواهد گرفت

عدم ثبت این فاکتور با یک رقم کم اهمیت هم منجر به رد دفاتر و آثار مالیاتی خواهد بود که گزارش حسابرس 
 .مستقل از این بابت حسب مورد تعدیل خواهد شد

 
 های باال اقالم باز به دو طبقه زیر قابل تفکیک هستند:به طور کلی و بر اساس بحث

 اقالم باز شرکت یا شخص مقابل 
ترین موضوعی که در خصوص اقالم باز شرکت یا شخص مقابل بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد، این است مهم
در برخی از موارد مشاهده شده است که اقالمی به  .توجیه کافی در خصوص ثبت این اقالم انجام شده است که آیا توافق و

شوند و به علت عدم توجیه ها را در دفاتر خود ثبت نماید، معرفی میعنوان اقالم باز با این توجیه که شرکت مقابل باید آن
و بعد از این که این اقالم به مدت طوالنی در صورت تطبیق مشخص پذیرد شرکت مقابل، توافقی در این راستا صورت نمی

با احراز عدم پذیرش شرکت مورد نظر یا ثبت مربوطه بایستی در سنوات بعد اصالح شده و برگشت داده شود، یا در شوند، می
 ای از این اقالم به شرح زیر هستند:نمونه .خصوص آن اقدام حقوقی شده است

  شده بر اساس قرارداد که تاکنون شرکت مقابل آن را تائید و اعطا نکرده استتخفیفات حجمی محرز. 
 بینی شده قابل مطالبه بر اساس قرارداد که تاکنون شرکت مقابل آن را تائید و اعطا نکرده استجرایم پیش. 

 ت مقابل مورد معامالتی انجام شده که بر اساس شواهد واحد مورد رسیدگی به وقوع پیوسته اما تاکنون توسط شرک
تائید قرار نگرفته است )برای مثال ارسال کاال و تحویل کاال توسط نماینده شرکت مقابل، یا ارائه خدمات به شرکت 

 (.مقابل که هنوز تائید آن انجام نشده است
های تطبیقبرای کشف چنین اقالمی بررسی شرایط قراردادها، شواهدی مبنی بر توافقات فیمابین و بررسی صورت

  .تواند موثر باشدمیای حسابرس های انتخابی بر اساس قضاوت حرفهو سایر روشقبلی 
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 اقالم باز شرکت مورد رسیدگی 
باشد که پس از احراز شرایط و عموماً اقالم باز شرکت مورد رسیدگی نقطه مقابل اقالم باز شرکت تائیدکننده می

یعنی عدم ثبت آن و وجود اقالم  .شرکت مورد رسیدگی ثبت شده باشدتوافق در خصوص آن حتماً بایستی در دفاتر حسابداری 
طور که گفته شد با توجه به ماهیت، تاریخ و پیامدهای باشد که همانباز نشان از وجود عدم توافق فیمابین دو شرکت می

 .مربوطه باید مورد رسیدگی قرار گیرد
نماید اما یک نمونه واقعی مشاهده شده ور از ذهن میبا توجه به مثال شرکت خدماتی در باال که اگرچه بسیار د

توسط نویسنده بوده است، لزوماً وجود اقالم باز شرکت مقابل در صورت تطبیق نمایانگر درست بودن و احراز ادعاهای 
ه چرا ک .باشدمدیریت در خصوص موضوع تائیدخواهی شده نیست و این امر مستلزم بررسی دقیق و موشکافانه حسابرس می

تری از این رو موضوع مهم .با توجه به امضا و مهر صورت تطبیق به عنوان اقالم باز مسئولیتی متوجه آن شرکت نخواهد بود
)فارغ از تبعات مالی و مالیاتی ناشی از تقدم و تاخر ثبت( اخذ  که باید بعد از اخذ صورت تطبیق مورد رسیدگی قرار گیرد

  .باشدصورتجلسه رفع مغایرت می
های مختلف تهیه ترین راه به منظور جلوگیری و رهایی از تبعات مالی و مالیاتی تطبیق حساب در شرکتبه

تطبیق سه ماهه در زمانی قبل از مهلت مقرر شده برای ارسال خالصه معامالت فصلی و ارزش افزوده و اخذ صورت
های یک گروه( است)به خصوص در میان شرکتصورتجلسه رفع مغایرت که حاکی از ثبت یا تعیین تکلیف کلیه اقالم باز 

 .ها کمرنگ کندتواند بسیاری از این مسایل و پیامدها را در شرکتمی

 

 رسیدگی به تائیدیه به تاریخی غیر از تاریخ پایان دوره مالی
از  پشتیبانی برایشواهد  منظور کسبه ب ترازنامه خاز تاری پیش در تاریخی از تائیدخواهی حسابرس که در مواردی

در  با اهمیت بر نبود تحریف دال و کافی مناسب کند، شواهد حسابرسیمی استفاده مالی هایبا صورت مرتبط ادعای یک
تر پایین و کنترل ذاتی خطرهای سطح که، هنگامیعمل در .کندمی ، کسبتائیدخواهی ادعا را تا تاریخ آن به مربوط معامالت

، مثال برای .کند تائیدخواهی مالی دوره از پایان بگیرد پیش تصمیم است ممکن ، حسابرساست از حد باال براورد شده
 از پایان پیش که کارهایی همانند کلیه .برسد پایان به ترازنامه از تاریخ پس کوتاهی مدت در قرار است حسابرسی که هنگامی

 1 ..دهدقرار می توجه ، موردباقیمانده دوره بیشتر را درباره شواهد حسابرسی کسب لزوم شود، حسابرسمی انجام مالی سال
های دریافتنی و عموماً زمانی که خطر کنترل در سطح پائین یا متوسط باشد، امکان ارسال تائیدیه برای حساب

در این میان بایستی توجه داشت که مانده حساب مربوطه در  .ان دوره مالی مقدور استپرداختنی به تاریخی غیر از تاریخ پای
از این رو اگر مانده در آن تاریخ با مانده حساب در تاریخ ترازنامه مطابقت نداشته باشد، ممکن  .تاریخ مذکور درج شده است

به منظور تطبیق مانده حساب بایستی  .اند باشندداده است این امر ناشی از معامالت و رویدادها که بین حد فاصل دو تاریخ رخ
 به دو روش عمل کرد:
باشد، بایستی کلیه رویدادهای کاهنده و افزاینده حساب بین دو قبل از تاریخ پایان دوره مالی  تائیدیهاگر تاریخ 

  .تاریخ اعمال شود
 

 

                                                           
 بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران 1 

آثار رویدادهای کاهنده حساب 
)که در حد فاصل دو تاریخ رخ 

 داده است(
- 

آثار رویدادهای افزاینده حساب 
)که در حد فاصل دو تاریخ رخ 

 داده است(
+ 

مانده حساب قبل از در 
-تاریخ پایان صورت

 های مالی
= 

مانده حساب در 
تاریخ پایان دوره 

 مالی
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باشد، بایستی کلیه رویدادهای کاهنده حساب بین دو تاریخ افزوده و  بعد از تاریخ پایان دوره مالیاگر تاریخ تائیدیه 
 .کلیه رویدادهای افزاینده حساب بین دو تاریخ حذف شود

 
آثار رویدادهای کاهنده حساب 
)که در حد فاصل دو تاریخ رخ 

 داده است(
+ 

آثار رویدادهای افزاینده حساب 
)که در حد فاصل دو تاریخ رخ 

 داده است(
- 

ساب بعد از در مانده ح
-تاریخ پایان صورت

 های مالی
 

مانده حساب در 
تاریخ پایان دوره 

 مالی
 

اما گاهی اوقات  .افتدعموماٌ تائیدخواهی در تاریخ پایان دوره مالی یا نهایتاً قبل از تاریخ پایان دوره مالی اتفاق می
در چنین حالتی بایستی  .مالی تکمیل شده استرسد که در تاریخ بعد از پایان دوره هایی به دست حسابرس میتائیدیه

حسابرس هوشیارانه عمل کند، چرا که ممکن است مانده حساب در تاریخ پایان دوره مالی و مانده حساب در تاریخ تائیدیه 
برای مثال فرض کنید شرکتی که سال مالی آن منطبق بر سال شمسی  .رغم یکسان بودن ظاهری مبلغ، یکسان نباشدعلی

که با اهمیت هم تلقی )میلیون ریال  5.000فروش سال مالی بعد خود را که در فروردین ماه به وقوع پیوسته به مبلغ است، 
های دریافتنی شرکت الف )طرف معامله( از این بابتدرتاریخ شود،( در سال مورد رسیدگی ثبت نموده است و مانده حسابمی

-میلیون ریال ارسال می 9.500اردیبهشت و با مانده  12ای به تاریخ تائیدیه شرکت مزبور .میلیون ریال است 9.500ترازنامه 

کند و با توجه به این که فروش در حد فاصل تاریخ پایان دوره مالی و تاریخ تائیدیه رخ داده است و رویداد دیگر در این فاصله 
ها و قت کنیم، خواهیم دید که چرخه فروش ودریافتاما اگر د .باشداتفاق نیافتاده، مانده حساب در نگاه اول بدون تغییر می

از این رو حتی در چنین مواردی نیز تنها در صورتی  .های داخلی ضعیف استموجودی کاال در این حالت قطعاً از نظر کنترل
در این  .رد شودهای واصله به تاریخ بعد از پایان دوره مالی قابل قبول خواهد بود که خطر کنترل در سطح پایان برآوتائیدیه

 .ای حسابرس از اهمیت به سزایی برخوردار استمیان قضاوت حرفه
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 های مالیها در بررسی اجمالی صورتتائیدیه
اصوالً تفاوت بین اصطالح رسیدگی و بررسی در دامنه عملیات حسابرسی و نتایج آن به طور محسوس مشخص 

 مشاهده است:گردد، که در جدول زیر قابل می
 

 رسیدگی بررسی روش

 اطمینان معقول اطمینان محدود اطمینان

 های حسابرسیکلیه روش عموماً پرس و جو نوع روش حسابرسی

 تربیش ترکم دامنه عملیات حسابرسی

 
وجو در های مالی حول محور کسب شناخت از صنعت و فعالیت شرکت و پرساگرچه اساساً بررسی اجمالی صورت

تواند منجر به کسب شواهد های حسابرسی میجریان است، اما استفاده از روش تائیدخواهی نیز به عنوان یکی از روش

 ایحرفه  قضاوت های مالی بر اساس اخذ تائیدیه در بررسی اجمالی صورت .حسابرسی و در نهایت نکات قابل توجه شود

البته اخذ  .نماید، حسب ضرورت یا صالحدید قابل درخواست استکه مدیر یا سرپرست حسابرسی حین اجرای کار کسب می
تائیدیه مدیران در هر حسابرسی همان طور که در فصل تائیدیه مدیران نیز بر آن تاکید شده است، در بررسی اجمالی به 

 درباره حد مورد بررسیوا مدیریت توسط ایتائیدیه ارائه .کندنمود پیدا می 1های اصلی مورد استفادهروشعنوان یکی از 
ر متن قرارداد د حسابرس به گیرد،که مورد بررسی اجمالی قرار می مالی هایصورت اجمالی با بررسی در ارتباط که اطالعاتی

 .بررسی اجمالی نیز درج خواهد شد

آزمون سوابق ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری معموالً مستلزم دورهاجمالی اطالعات میان بررسی

ای دورهمالی میان اجمالی اطالعات های انجام بررسیروش .باشدنمی حسابداری از طریق وارسی، مشاهده یا دریافت تائیدیه

های های تحلیلی و سایر روشجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری، و بکارگیری روش و انجام پرس معموالً به

با اطالعات  شود، و مستلزم اثبات اطالعات کسب شده درباره موضوعات عمده حسابداری مرتبطاجمالی، محدود می بررسی

های داخلی، نتایج برآورد خطر در تجاری و محیط آن، شامل کنترل شناخت حسابرس از واحد .ای نیستدورهمالی میان

جوها،  و ای بر ماهیت و میزان پرسدورهمالی میان حسابرسی قبلی و ارزیابی حسابرس از سطح اهمیت مربوط به اطالعات

ای دورهمالی میان اجمالی اطالعات از طرف دیگر بررسی .اجمالی، مؤثر است های بررسیهای تحلیلی و سایر روشروش

 وکیل رو، معموالً درخواست تائیدیه از این از .جو درباره دعاوی حقوقی یا ادعاها نیست و معموالً مستلزم اثبات نتایج پرس
اما، چنانچه حسابرس به دلیل وجود دعاوی حقوقی یا ادعاها نسبت به ارائه مطلوب  .حقوقی واحد تجاری ضرورت ندارد

کند و بر این باور باشد که  های بااهمیت، براساس استانداردهای حسابداری، تردیدای، از تمام جنبهدورهمالی میان اطالعات

 2.عاتی در این باره داشته باشد، تماس مستقیم با وی ممکن است ضرورت یابدتجاری اطال امکان دارد وکیل حقوقی واحد
 

 ها در حسابرسی مالیاتینقش تائیدیه
تعیین آثار مالیاتی مترتب بر شرکت ناشی از ترین اقداماتی که بایستی انجام شود، در حسابرسی مالیاتی یکی از مهم

های در گزارش حسابرسی مستقل که برخی از توجه به اثرات تائیدیهبندهای گزارش حسابرسی مالی است که در این میان 
از این رو آثار بندهای گزارش حسابرس  .باشدها در گزارشات حسابرسی درج شده است، حایز اهمیت میها در فصل تائیدیهآن

های مالیاتی و در رسیدگی ها بر حسابرسی مالیاتی و بر درآمد مشمول مالیات بایستی تعیین شدهمستقل مرتبط با تائیدیه
  .لحاظ شود

                                                           
 های مالیبررسی اجمالی صورت 2400استاندارد حسابرسی  20بند طبق  1
 ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاریدورهاطالعات میانبررسی اجمالی  2410استاندارد حسابرسی  24و  20بندهای طبق  2
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های درخواستی در تائیدیه .توان از روش تائیدخواهی استفاده نمودهمچنین در اجرای عملیات حسابرسی مالیاتی می
البته با توجه به لزوم  .های محاسب الکترونیکی و گمرک در حسابرسی مالیاتی استحسابرسی مالیاتی شامل تائیدیه ماشین

های مستقیم و قانون مالیات 272اظهارنظر در خصوص مالیات عملکرد، تکلیفی و حقوق در حسابرسی مالیاتی بر اساس ماده 
های الزم بابت این امر، حسابرس عدم پاسخگویی مراجع ذیصالح در خصوص این دو تائیدیه ناشی از مجهز نبودن زیرساخت

پردازد، غالباً ناگزیر به عدم وصول تائیدیه مذکور در گزارش خود اشاره عملیات حسابرسی مالیاتی میمستقلی که به اجرای 
 .نمایدنموده و بر اساس شواهد موجود میزان درآمد مشمول مالیات هر حوزه را تعیین می

 
تر مالی خواهد شد )مانند آثار موارد مندرج در انواع تائیدیه برای مثال تعیین مصادیق عدم ثبت که منجر به رد دفا

ها اقدام به ارسال خالصه معامالت به خصوص در شرایط کنونی که شرکت .تعیین بدهی ثبت نشده( بسیار با اهمیت است
ها در فواصل زمانی سه ماهه بیش از تطبیق بین شرکتدر این میان لزوم تهیه صورت .نمایندفصلی به صورت سه ماهه می

مکرر در خصوص عدم ارسال معامله، از این طریق  169که ضمن وجود جرایم مالیاتی برای ماده شود، چرا پیش مشخص می
 .معامالتی که با تقدم و تاخر ثبت و شناسایی شده اند، به راحتی توسط سازمان امور مالیاتی قابل کشف و  پیگیری خواهد بود

 

 هاافته
بعد از تاریخ گزارش چه برخوردی  گزارش نخواهد شد،ای که منجر به رفع یکی از بندهای تائیدیهبا دریافت  .11افته

 خواهد شد و این موضوع چه اثری بر تاریخ گزارش حسابرسی دارد؟

 
ای بعد از تاریخ گزارش چه برخوردی خواهد شد و این موضوع چه اثری بر تاریخ گزارش تائیدیهبا دریافت  .12افته

 با مفروضات زیر: حسابرسی دارد؟

  های مالی و بعد از گزارش حسابرسی باشد.از انتشار صورتتاریخ دریافت تائیدیه قبل 
 های مالی باشد، اما آثار اقالم مندرج در تائیدیه از نظر مقاصد تاریخ دریافت تائیدیه بعد از انتشار صورت

 حسابرسی اساسی باشد.

 تائیدیه از نظر مقاصد های مالی باشد، اما آثار اقالم مندرج در تاریخ دریافت تائیدیه بعد از انتشار صورت
 حسابرسی بااهمیت باشد.

 ها باشد.تاریخ دریافت تائیدیه قبل از نهایی شدن و بعد از تاریخ اتمام رسیدگی 

 

 
های کفایت نداشته باشد، آیا اخذ تائیدیه از شرکت از طرف کارفرمایان در صورتی که قبوض مالیات پرداختی .13افته

 توضیح دهید. کند؟کارفرما کفایت می

 

 توضیح دهید. توان تائیدیه وضعیت مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی اخذ نمود؟در شرایط کنونی میآیا  .14افته

 

 توضیح دهید. کند؟تائیدیه به عنوان روش شناخت بدهی ثبت نشده چگونه عمل می .15افته

 

عنوان تواند به های رسیدگی میهای مالی طرف مقابل به عنوان سایر روشآیا استخراج اطالعات از صورت .16افته
 یک روش تائیدخواهی به شمار رود؟ برای این که از این روش استفاده شود چه شرایطی بایستی تعیین و لحاظ شود؟
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در صورتی که حسابرس بداند که تائیدیه به علت خطای انسانی تائیدکننده اشتباهاً تکمیل شده است، چه  .17افته
ای مرتبط به تاریخ ترازنامه ب روز را در تائیدیهاقدامی بایستی انجام دهد؟ )برای مثال تصدی بانک مانده حسا

 (./  درج نموده است29/12

 

ای این اقالم چه شود؟ در صورت انتخاب نمونهها تائیدیه درخواست میگذاریها و سرمایهبانک %100چرا  .18افته
 مخاطراتی ممکن است به وجود آید؟

 

وصول آن از همین طریق  )ایمیل سازمانی ها و آیا ارسال تائیدیه با استفاده از ایمیل سازمانی شرکت .19افته
تائیدکننده( در ایران مناسب است؟ مشکالت فرهنگی از این بابت را مورد بررسی قرار داده و در این خصوص 

 اظهارنظر نمائید.

 

 یانهیسواالت چهارگز
 ؟تری داردتائیدخواهی برای اثبات کدام ادعای مدیریت سودمندی بیش -37

 مدیریتکلیه ادعاهای  .الف
 وجود و تحقق وکامل بودن .ب
 ارزشیابی و تخصیص .ج
 وجود و تحقق .د

 
 تری دارد؟های دریافتنی سودمندی بیشتائیدخواهی برای اثبات کدام ادعای مربوط به حساب -38

 کامل بودن .الف
 وجود  .ب
 ارزشیابی و تخصیص .ج
 حقوق مالکانه .د

 
  .کندهای دریافتنی استفاده میرسی برای تائید ادعای وجود حساببحساهای از سایر روش .. .حسابرس زمانی که -39

 .های دریافتنی وجود داشته باشداحتمال وثیقه بودن حساب .الف
 های دریافتنی تردید داشته باشدنسبت به وصول حساب .ب
 های مثبت دریافت نشودتائیدیهپاسخ .ج
 های منفی دریافت نشودتائیدیهپاسخ .د
 

تر در چنین شرایطی کدام واکنش زیر مناسب .اندهای ارسالی نوبت دوم نیز پاسخ ندادهعدادی از بدهکاران به تائیدیهت -40
 ؟است

 کندحسابرس مواردی را که تائیدیه آن واصل نشده به عنوان اشتباه فرض می .الف
  .دهدارسال کاال را مورد بررسی قرار میحسابرس وجوه نقد دریافت شده پس از تاریخ ترازنامه یا مدارک فروش و  .ب
 .دهدها را افزایش میهای مرتبط با چرخه فروش و دریافتحسابرس آزمون کنترل .ج
 .گیردتری را در نظر میالوصول بیشحسابرس ذخیره مطالبات مشکوک .د
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بدهکاران ارسال شده بود، دریافت هایی که برای بار مجدد نیز به نشانی های حسابرس پاسخ تائیدیهرغم پیگیریعلی -41
 ؟در این صورت حسابرس به احتمال زیاد کدام اقدام زیر را انجام خواهد داد .نشده است

 های نقدی در ماه آخر سال مالیبررسی دریافت .الف
 هاهای داخلی مربوط به چرخه فروش، درآمدها و دریافتتشدید رسیدگی به کنترل .ب
 مدارک حمل کاالی فروخته شدهوارسی دقیق سوابق و  .ج
 افزایش سطح برآوردی خطر عدم کشف برای ادعای وجود .د



 

 

 پنجمفصل 

 رانیمد تائیدیهبه  یدگیرس
 گفتارشیپ

را  تیریمد د اظهاراتیبا حسابرس .های بایستی اظهارات مدیریت را مستندسازی نمایدحسابرس در جریان رسیدگی
 بمراتب ، مدرکتائیدیه .، مستند کندرانیمد یهاتائیدیه افتیو در یحسابرس یهادر کاربرگ مذاکرات خالصه ثبت قیاز طر
 افتیدر رانیمد تائیدیه شکل ، بهیمال یهاصورت امضا شده نسخه از ارائه د پسیو با است یشفاه اظهارات به نسبت یبهتر
از  یکتب تائیدیهجوها،  و رسپت به یریمد یشفاه یهااسخپ تائیدموضوعات به منظور  یبرخ دربارهحسابرس در نتیجه  1 .شود

و مناسب درباره  یکاف یابرسحس شواهد ریسا به یدسترس که یموارد در ،مثال یبرا .کندیافت میآنان در

 ینترییاپت یفیشواهد کسب شده از کگر یدا ی معقول مورد انتظار نباشد طوربهت، یاهم موضوعات با

توان انتظار داشت که سابقه یاز حسابرس نم 2.کندیافت میت دریریاز مد یکتب تائیدیه المعموحسابرس  ،برخوردار باشد

 ین حال، اعتقاد به صداقت و درستکاریبا ا .ردیده بگیرا ناد یواحد تجار یو ارکان راهبر ییران اجرایمد یصداقت و درستکار
دهد یا اجازه نمیکند یمرتفع نم یاد حرفهیاز حسابرس را به حفظ نگرش تردی، نیواحد تجار یو ارکان راهبر ییران اجرایمد

  3.ا نامناسب متقاعد شودیو  یناکاف ینان معقول، با شواهد حسابرسیکه حسابرس هنگام کسب اطم
، شودمی    ران که از اعضای هیئت مدیره اخذ یمد تائیدیهبر  بخواهد عالوه است ممکن موارد، حسابرس یادر پاره

 ، حسابرسمثال یکند؛ برا افتیدر خاص یموضوعات درباره ییهاتائیدیهز ین یدگیواحد مورد رس تیریمد یر اعضایاز سا
واحد  شگاهیآزما ، از مسئولمحصوالتد یدر تول یبهداشت یاستانداردها کامل تیبر رعایمبن یاتائیدیهبخواهد  است ممکن

 4.کند افتیدر یدگیمورد رس
ت با ارائه یریط کار توافق کنند، از این رو موافقت مدید درباره شرایدانید حسابرس و صاحبکار باهمان طور که می

 یحین، اطالعات تلویو همچن یاجمال یان بررسیبه عمل آمده در جر ید اظهارات شفاهییحسابرس در تأ به یکتب تائیدیه
 که ییهاتائیدیهمالی،  هایصورتدر حسابرسی  5.بایستی در قرارداد حسابرسی درج گردد یموجود در سوابق واحد تجار

در متن قرارداد  (رانیمد تائیدیهکند ) افتیدر تیری، از مدیدر مورد حسابرس شده ارائه اطالعات د دربارهیبا حسابرس
مدیران  تائیدیهاخذ مدیران در هر عملیات حسابرسی، در بررسی اجمالی نیز  تائیدیهعالوه بر اخذ  6.حسابرسی درج خواهد شد

 .کندنمود پیدا می 7های اصلی مورد استفادهبه عنوان یکی از روش

                                                           
 تائیدیه مدیران  580استاندارد حسابرسی  11و  10بندهای  1
 شواهد حسابرسی 500استاندارد حسابرسی  34طبق بند  2
  200طبق استاندارد حسابرسی  3
 تائیدیه مدیران 580استاندارد حسابرسی  14بند 4
 واحد تجاری مستقل حسابرس توسط ایدوره میان مالی اطالعات اجمالی بررسیاستاندارد حسابرسی  11و  10طبق بندهای  5
 حسابرسی قرارداد 210استاندارد حسابرسی  5طبق بند  6
 های مالیبررسی اجمالی صورت 2400استاندارد حسابرسی  20بند طبق  7
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 یمال یهاصورت یاجمال یبا بررس در ارتباط که یاطالعات درباره یواحد مورد بررس تیریمد توسط یاتائیدیه ارائه
همچنین در بررسی  .ر متن قرارداد بررسی اجمالی نیز درج خواهد شدد حسابرس به گیرد،که مورد بررسی اجمالی قرار می

از  یکتب ایتائیدیه، یاجمال یاز بررس یعنوان بخش ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری نیز بهدورهمیان اجمالی اطالعات
د؛ که این موضوع در قرارداد بررسی اجمالی درج کنیافت میدر یادورهانیم یدر اطالعات مال یو یت درباره ادعاهایریمد

 .خواهد شد
 

 مدیران تائیدیه و اجزای موضوع

با  تائیدیهفرمت این  1.کند افتیدر رانیاز مد مناسب یاتائیدیهد یبا یدر هر حسابرس حسابرس

 تواند بهیم رانیاز مد یدرخواست تائیدیه .تغییر خواهد کرد (...حسابرسی)مالی، مالیاتی، بررسی اجمالی و توجه به نوع
 حسابرس .است تیبا اهم ، از نظر حسابرسا در مجموعی ییتنها به ( محدود شود کهیقانون الزامات تیرعا )شامل یموضوعات

 انی، در جریدگیواحد مورد رس تیریدم .برساند رانیمد یآگاه به موضوعات یبرخ تیخود را از اهم برداشت است ممکن
 نیچن که یدر موارد .کندیاظهار م حسابرس را به ی، مطالبر آنیو غ حسابرس مشخص یهاپرسش به و در پاسخ یحسابرس
ر را یز د اقداماتیبا ، حسابرساست تیاهم یدارا یمال یهاصورت به نسبت شود کهیاظهار م یموضوعات درباره یمطالبدد

 :دهد انجام

 آورد بدست یدگیاز واحد مورد رس ا خارجی داخل را از منابع مربوط مثبته مدارک. 
 اظهارات ریسا ، شاملآمده بدست یر شواهد حسابرسیرا با سا آن و تطابق شده موارد ارائه بودن یمنطق 

 .کند یابی، ارزتیریمد
 یابی، ارزیو یسازمان و رده تیموقع به را با توجه اظهارات آن کنندهارائه شخص و تسلط یآگاه زانیم 

 2.کند
و  یگذارخیتار مناسب یاگونه دهد و به ارائه یمشخص باشد، اطالعات حسابرس به د خطابیبا رانیمد تائیدیه

 رانیمد تائیدیه افتیدر در صورت .شود یگذارخیتار حسابرس گزارش خیاز تار پس یخیتار د بهینبا رانیمد تائیدیه .امضا شود
در  .شود ، بهنگامحسابرس گزارش خید تا تاریبا آن مندرجات یبرخ است یهی، بدحسابرس گزارش خیاز تار شیپ یخیتار به

 بهادار به اوراق عرضه )چون یبخصوص یدادهایا روی معامالت درباره است ممکن یاجداگانه یهاتائیدیه، خاص یموارد
 شده بیتصو رهیمداتیه در جلسه رانیمد تائیدیه که یدر صورت .شود افتیز درین حسابرس گزارش خیاز تار (، پسعموم

 تیاکثر توسط رانیمد تائیدیه، صورت نیر ایدر غ .است مناسب رهیمداتیاز ه یندگانینما توسط آن یباشد، امضا

 3 .شودیامضا م رهیمداتیه

زیر د درباره موارد یواحد تجاری حسابرس با مستقل حسابرس توسط یادوره انیم یمال اطالعات یاجمال یدر بررس
 افت کند:یدر یکتب تائیدیهت، یریاز مد

 و کشف تقلب و  یریشگیپ یبرا یداخل یهاکنترل یو برقرار یت خود درباره طراحیپذیرش مسئول
 اشتباه؛

 ای طبق استانداردهای حسابداری؛دورهمیان یمال تهیه و ارائه اطالعات 

 یاجمال یان بررسیشده توسط حسابرس در جر ییاصالح نشده شناسا یهافیپذیرش اینکه، اثر تحر ،

ت یاهم واحد، کم ک مجموعهیعنوان  ای بهدورهمیان یمال اطالعات و در مجموع، نسبت به ییتنها به
 شود؛وست آن ارائه مییا پیت یریمد تائیدیهن گونه اقالم در یاز ا یاخالصه .است

                                                           
 تائیدیه مدیران 580استاندارد حسابرسی  2بند  1
 تائیدیه مدیران 580استاندارد حسابرسی  6و  5های بند 2
 تائیدیه مدیران 580استاندارد حسابرسی  14تا  12بندهای  3
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 یشده برا تقلب مشخص موارد مشکوک بها یعمده مرتبط با هر نوع تقلب  یهاتیافشای همه واقع 

 اثر داشته باشد؛ یتجار ت که بتواند بر واحدیریمد

 جه تقلب یاست در نت ای ممکندورهمیان یمال مدیریت از خطر اینکه اطالعات یابیج ارزیافشای نتا

 ف شده باشد؛یت تحریبااهم یاگونه به
 د در یها بان و مقرراتی که آثار آنیقوان یا احتمالی یت قطعیافشای همه موارد مشخص شده عدم رعا

 رد؛ ویای، مورد توجه قرار گدورهمیان یمال ه اطالعاتیته

 داده و  یرو یاجمال یخ گزارش بررسیخ ترازنامه و تا تاریکه پس از تار یتیبا اهم یدادهایافشای همه رو

 .افشا در آن باشد ایای دورهمیان یمال ل اطالعاتیاست مستلزم تعد ممکن
افت یا صنعت واحد تجاری، دریت یالزم را متناسب با موضوعات مختص نوع فعال یهاتائیدیهر یاز طرف دیگر، حسابرس سا

 1.کندیم
موارد استفاده اطالعات مالی آتی، کامل بودن مفروضات در رسیدگی به اطالعات مالی آتی، حسابرس باید درباره 

همچنین ضمن  2.کتبی از مدیریت دریافت کند تائیدیه، ی آتی توسط مدیریتعمده مدیریت و پذیرش مسئولیت اطالعات مال

بودن  افشای تاریخ تهیه اطالعات مالی آتی توسط مدیریت در گزارش مربوطه، الزم به توضیح است که مدیریت باید مناسب
 3 .زمانی گرداوری شده باشدها، طی یک دوره مفروضات مزبور را به این تاریخ، تایید کند، حتی اگر اطالعات مبنای آن

 

 مدیران تائیدیهنمونه 
و  را شکلیاند؛ زتعریف نکرده رانیمد تائیدیه نمونه استانداردهای حسابرسی استاندارد و معیار مشخصی برای ارائه

 حسابرس که است یادآوری به ، الزمنیبر ا عالوه .کندیم گر فرقیواحد د به یواحد اقتصاد کیاز  رانیمد تائیدیه یمحتوا
مدیران مانند کلیه  تائیدیه .ار باشدی، هشیشواهد حسابرس عنوان به رانیمد تائیدیهکاربرد  یهاتیمحدود به د نسبتیبا

 .نگاشته شود یدگیهای دیگر بایستی بر سربرگ واحد مورد رستائیدیه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاریدورهبررسی اجمالی اطالعات میان 2410 استاندارد حسابرسی 35و   34بندهای  1
 آتیمالی اطالعات رسیدگی به 3400حسابرسی و بررسی اجمالی جز  بخشی بهخدمات اطمیناناستاندارد  20طبق بند  2
 آتیمالی اطالعات رسیدگی به 3400جز حسابرسی و بررسی اجمالی  بخشی بهخدمات اطمیناناستاندارد  26طبق بند  3
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 های مالیمدیران در حسابرسی صورت تائیدیهنمونه 

  ...خیتار   رانیمد تائیدیه :موضوع

  ...(حسابرس )نام ...:به 
 یاستانداردها طبق ...به یمنته یمال سال یبرا ...(شرکت )نام ...یمال یهاتصور حیصح ارائه تیمسئول قبول ضمن نجانبانیا

با  در ارتباط ر را کهیز و مندرجات ، اطالعات" 1347اسفند  مصوب تجارت از قانون یقسمت اصالح حهیال " مقررات به و با توجه یحسابدار
 .میکنید مییو اعتقاد خود تا ، در حد اطالعاست قرار گرفته ...(حسابرس )نام ...اریمزبور در اخت یمال یهاصورت یحسابرس

 (:  ر استیز شرح موارد به گونه نیاز ا ییهانمونه .دیآیم قسمت نید شود، در ایید تایبا که ی)موارد

 تیبا اهم فیا تحریو  اشتباه از هرگونه یمال یهاصورت بودن یعار. 

 با دفاتر یمال یهاصورت انطباق. 

 صدالح یذ مقامدات  مقدرر توسدط   کشور و الزامدات  مقرراتو  نیقوان طبق شرکت یهاتیو فعال معامالت هیکل شدن انجام 
و  نیقوان یاحتمال ا نقضی مورد خالف ، با ذکر هرگونهشرکت رانیمد توسط مربوط و مقررات نیقوان هیکل تیو رعا یقانون

 - مصدوب  یهدا نده یو هز اهدداف بدا   شدرکت  یدی اجرا اتیعمل بر انطباق یدولت یها)در مورد شرکت آن لیو دال مقررات
 .شود(یم حیز تصریآن ن یه بعدیدولت و اصالح یاز مقررات مال یم بخشیقانون تنظ موضوع

 مزبور یهاهیکاربرد رو یکنواختیو  یمال یهاصورت هیدر ته مورد استفاده یحسابدار یهاهیرو.  

 و  یپدول  ر موسسدات یها و سدا با بانک شده انجام معامالت )از جمله شرکتدر دفاتر  شده انجام یمال یدادهایرو هیکل ثبت
 .(یاعتبار

 تده ی، کممعدامالت  ونیسد ی)مانند کم آن یهاتهیو کم رهیمد اتیو ه سهام صاحبان یعموم مجامع صورتجلسات هیکل ارائه 
 .حسابرس به خیتار نیتا ا (...و یحسابرس

 سنوات به مربوط ر مکرر و اقالمیا غی ییاستثنا تیبا ماه ییهاتی، وضعیرعادیغ معامالت هرگونه مناسب افشا و انعکاس 
 .یمال یهادر صورت گذشته

 در  ا افشای یمال یهاصورت لیتعد مستلزم که تائیدیهصدور  خیو تار ترازنامه خیتار نیب در فاصله شده داد واقعیرو هرگونه
 .مزبور است یهاصورت

 یمدال  یهادر صورت منعکس یهایها و بدهییدارا یبندا طبقهی شده ثبت یهابتواند ارزش که یاا برنامهیقصد  هرگونه 
 .ر دهدییتغ تیبا اهم یاگونه را به

 دیتول ر خطوطییا تغی لیتعط یبرا برنامه هرگونه یافشا. 

 ا ساختار آنی هیدر سرما راتییجاد تغیا یبرا قصد و برنامه هرگونه مناسب یافشا. 

 یاحتمالد یهایبده یافشا. 

 باشد داشته یمال یهابر صورت یتیتواند اثر با اهمیها مآن تیرعا عدم که ییمفاد قراردادها هیکل تیرعا. 

 (ر مراجعیا سای رهیمد اتیه مصوبات به ا اشارهیو  منعقد شده یقراردادها )شامل یاهیسرما تعهدات. 

 ندام  ، شدامل تجدارت  قدانون  هیاصدالح  129 مداده  موضدوع  و معامالت وابسته با اشخاص معامالت و مشخصات فهرست 
 .هر معامله و مبلغ ، شرحیوابستگ ، نوعوابسته اشخاص

 هاآن پشتوانه دفاتر و مدارک هیکل ار قراردادنیدر اخت. 

 یاهیو سرما یجار یهانهیهز کیتفک. 

 یمال یهاآنها در صورت شرکت در دفاتر و انعکاس به متعلق یهاییدارا هیکل بودن ثبت. 

 ا در ید  ار نبودنی)مانند در اختها آن درباره تیمحدود با ذکر هرگونه در ترازنامه منعکس یهاییدارا هیبر کل شرکت تیمالک
 .(گرو بودن

 آن شمارش براساس یمال دوره انینقد پا یموجود نییتع. 
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 شدرکت  یهاتیفعال به مربوط یقیحق اشخاص نام به یبانک حساب هرگونه شامل شرکت یبانک یهاحساب هیکل فهرست 
 .یمال دوره یط شده بسته یهاز حسابیکشور( و ن ا خارجی )داخل

 مداوم شمارش قیر مزبور از طریمقاد و اثبات یحسابدار و مدارک سوابق قیمواد و کاال از طر یهایر موجودیمقاد نییتع 
 .در سال نوبت کی حداقل صورت ها بهآن ا شمارشیها یموجود

 هایگذارهیسرما لیاز تحص تیریمد هدف. 

 باشد یآت منافع یرود دارایانتظار م که یمخارج منظور شدن ییدارا حساب به. 

 یهدا از حسداب  اسدتفاده  رقابدل یا غید  ، اسقاطشده فروخته یهاییدارا هیکل انباشته و استهالک شدهتمام یبها کردن خارج 
 .زاتیو تجه آالتنی، ماشاموال

 هاییدارا استهالک یهاها و روشنرخ بودن مناسب. 

 استفاده عدم لیو دل مدت ، شاملسال یط نشده استفاده زاتیو تجه آالتنی، ماشاموال. 

 ییدارا هرگونه ارزش کاهش یبرا الزم رهیذخ نیتام. 

 (گرفته تعلق یهانهیو هز شده انجام یدهایاز خر )اعم ها در دفاتر شرکتیبده هیکل انعکاس. 

 یمال یهادر دفاتر و صورت منعکس یهایبده هیکل بودن در تعهد شرکت. 

 شرکت یاتیمال یبده یبرا یکاف رهیذخ نیتام. 

 یدعدوا  هرگونده  )شدامل  ترازنامده  خیتا تار شرکت اتیاز عمل ی( ناشیا براوردی ی)قطع یهاانیز یبرا یکاف رهیذخ نیتام 
 .(شرکت هیعل شده مطرح

 کارکنان خدمت انیپا یایمزا یبرا یکاف رهیذخ نیتام. 

 ترازنامه خیاز تار پس سال کی یط ، حداقلیجار تعهدات یفایدر ا شرکت ییتوانا. 

 بده  شدده  فروخته یکاال احتساب و عدم شده لیتکم یهامانیو پ اجرا شده یهاسفارش یبرا فروش صدور صورتحساب 
 .یموجود عنوان

 در دفاتر یو خارج یداخل با معامالت در رابطه یافتیدر ونیسیا کمی فیتخف هرگونه کامل گرفتن حساب به. 

 جیرا یهاکمتر از نرخ یمتیق به فروش و هرگونه جیرا یهامتیاز ق شیب یمتیق د بهیتعهد خر هرگونه. 

 شرکت مصالح خالف یقرارداد هرگونه فقدان. 

 مجمدع  با مصوبات آن و انطباق رهیحضور و غ ا، حقی، مزاحقوق بابت رعاملیو مد رهیمد اتیه یاعضا یافتیدر مبلغ جمع 
 .یعموم

 
 

 1رهیمد اتیه یعضو مال       رعامدلیمدد

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، تاییدیهصورت ؛ در غیر ایناست مناسب مدیره از هیات مایندگانین توسط آن باشد، امضای شده تصویب مدیره هیات در جلسه مدیران تاییدیه که در صورتی 1 

 شودامضا می مدیرههیات اکثریت توسط مدیران
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 ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاریدورهمدیران در بررسی اجمالی اطالعات میان تائیدیهنمونه 
 

 مدیران تائیدیه
 خ(ی)تار  حسابرس( )به

در  ...، توسط آن مؤسسه از ترازنامه شرکت2410 یاجمال یانجام شده طبق استاندارد بررس یاجمال یدر ارتباط با بررس تائیدیهن یا
مزبور همراه با  خیتار به یماهه منته ...یمال دوره ینقد آن برا وجوه انیجامع و جر انیز و ان، سودیز و سود یهاو صورت ...خیتار

 .شودی(، ارائه میحیتوض یهاادداشتیده ی)گز یحیتوض یهاادداشتی
 

 .ره شرکت استیمدئتیای طبق استانداردهای حسابداری با هدورهمیان یمال ه و ارائه اطالعاتیت تهیمسئول
 
 :کندید مییو اعتقاد کامل تأ یر را با آگاهیره، موارد زیمدئتیه

 ه و ارائه شده استیاد شده در باال، طبق استانداردهای حسابداری تهیای دورهمیان یمال اطالعات. 
 ار آن مؤسسه یدر اخت ...خیره تا تاریمدئتیسهام و ه صاحبان یعموم ها و همه صورتجلسات مجامعهمه دفاتر و مستندات پشتوانه آن

 .قرار گرفته است
 ای ثبت نشده باشددورهمیان یمال اطالعات یربنایز یدر سوابق حسابدار یدرست وجود ندارد که به یاچ معامله یا رویداد عمدهیه. 
 ت داشته یاهم ای، اثری بادورهمیان یمال ن و مقررات وجود ندارد که بتواند بر اطالعاتیقوان یا احتمالی یت واقعیچ مورد عدم رعایه

 .باشد
 پذیردو کشف تقلب و اشتباه می یریشگیمنظور پ را به یداخل یهالکنتر یو برقرار یت طراحیره، مسئولیمدئتیه. 
 آن  یتقلب را که بتواند بر شرکت اثر گذارد برا به ا موارد مشکوکیکشف شده  یهاتقلب ق مهم مربوط بهیره، همه حقایمدئتیه

 .مؤسسه افشا کرده است
 کننده باشد، گمراه یتیزان بااهمیم جه تقلب، بهینت ای بتواند دردورهمیان یمال ن که اطالعاتیخود را از خطر ا یابیج ارزیره، نتایمدئتیه

 .آن مؤسسه افشا کرده است یبرا
 ای دورهمیان یمال اطالعات مجموع، نسبت به و در ییتنها وست، بهیاصالح نشده به شرح پ یهافیره، آثار تحریمد اعتقاد هیئت به

 .ت استیاهم ک مجموعه واحد، کمیعنوان  به
 اشخاص وابسته، کامل است یآن مؤسسه درباره معرف اطالعات ارائه شده به. 
 ای افشا شده استدورهمیان یمال ثبت و، در صورت لزوم، به طور کافی در اطالعات یدرست ر بهیموارد ز: 
  اشخاص  به یا پرداختنیاز  یافتنیها، انتقاالت، قراردادهای اجاره و مبالغ دردها، وامیها، خربا اشخاص وابسته، شامل فروشمعامالت

 .وابسته
 تعهدآور برای شرکت یهای کتبضمانتنامه. 
 فروش رفته است که پیشتر به ییهایید دارایار بازخریقراردادها و اخت. 
 ارزش  یا افشای یریگمفروضات اندازه .ها، طبق استانداردهای حسابداری مربوط ارائه و افشا شده استیها و بدهییارزش منصفانه دارا

 .انجام اقدامات الزم از طرف شرکت است ت بهیرین مدیا یی، نشانگر اراده و توانامنصفانه
 ت یای اثری بااهمدورهمیان یمال منعکس در اطالعات یهایها و بدهییدارا یبندا طبقهی یکه بتواند بر مبلغ دفتر یا قصدیچ برنامه یه

 .داشته باشد، وجود ندارد
 مواد و کاال منجر شود  یهایا ناباب شدن موجودیکه به موجودی مازاد  یگریا قصد دی ا برنامهید یتوقف خطوط تول یبرا یاهیچ برنامه

 .نشده است یریگها اندازهاز خالص ارزش فروش آن شیب یمبلغ مواد و کاال به یوجود ندارد و هیچ یک از اقالم موجود
 ها وجود نداردگونه ترهین یا محدودیت در مورد آنهای شرکت، متعلق به آن است و هیچهمه دارایی. 
 ا افشا شده استیای مناسب ثبت گونه، بهیاحتمال یهایها از جمله بدهیهمه بده. 
  که  یشتریب یهاتائیدیهشود و هر گونه یم ن بار اجرایاول ید که برایجد یحسابدار یاستانداردهاشتر مرتبط با یب یهاتائیدیه)هر گونه

 .(شودیای تعیین شده است، اضافه مدورهمیان یمال د در ارتباط با اطالعاتیجد یحسابرس یضرورت آن در استانداردها
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رخ نداده است که  تائیدیه نیا خیتار تا خ ترازنامه ویپس از تار یدادیروگونه چیدارد که هو اعتقاد کامل اعالم می یره با آگاهیمد هیئت
 .اد شده در باال باشدیای دورهمیان یمال ا افشا در اطالعاتیل یمستلزم تعد

است؛ ره مناسب یمدئتیاز ه یندگانیآن توسط نما یب شده باشد، امضایره تصویمدئتیریت در جلسه هیمد تائیدیهکه  یامضا )در صورت
 .شود(یره امضا میمدئتیه یت اعضایریت توسط اکثریمد تائیدیهن صورت، یر ایدر غ
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 رانیمد ائیدیهت
 پ شود(یتا یسربرگ مشتر یبر رو)

 .برابر باشد یخ گزارش حسابرسیو با تار یدرمحل مشتر ین روز کاریآخر "حتما یستیخ نامه بایتار

 .ردیک کار صورت گیر / شریمد یبا هماهنگ "ران حتمایمد تائیدیه یگذارخ یتار

 

 رادین یمؤسسه حسابرس

 (ی)حسابداران رسم
 تهـــران

 
 ،احتدددرامداً

رفتده شدده   یپذ یطبدق اسدتانداردها   .. .بده  یسدال منتهد   یبرا  ...شرکت یمال یهاح صورتیت ارائه صحینجانبان ضمن قبول مسئولیا
ار آن مؤسسه قدرار گرفتده اسدت در حدد اطدالع و      یمزبور در اخت یمال یهاصورت یر را که در ارتباط با حسابرسیز ، اظهاراتیحسابدار

ن شرکت بدست یکه از دفاتر و مدارک ا یل اطالعاتین اظهارات به درخواست آن مؤسسه و به منظور تکمیا .مینمائید مییاعتقاد خود تأ
 .باشدیمشده،  ارائهن شرکت یکه شفاهاً از طرف مسئول ید اطالعاتیید و تأیآورده ا

 یحسابدار یهااصول و روش -1
 یان سال نقش حساس و مهمیشرکت در پا یا وضع مالیات و یعمل یجه مالین نتییتع یکه برا یحسابدار یهااصول و روش 1-1

 .باشد یکسان میقبل  / سال دوره یمال یهاه صورتیبکار رفته در ته یهاو با روش ذکر شده است یمال یهادارد در صورت
 یار مطلوب و عادالنهیده و تصویه گردیو بر اساس دفاتر ته یرفته شده حسابداریپذ یمطابق با استانداردها یمال یهاصورت 2-1

 .دهند یت شرکت را نشان میاز وضع
 و صورتجلسات یمدارك مال -2

 شده است:ار شما قرار داده یر در اختیو صورتجلسات مشروحه ز یمدارک مال
 .دینما یمهم شرکت را بطور کامل منعکس م یو اطالعات مربوطه که تمام دادوستدها یه مدارک مالیکل -1-2
از اقددامات و   یا خالصده ا ید و  یدی ران اجرایمدد  یهدا ونیسد یره و کمیأت مدد ید سهامداران، ه یصورتجلسات مجامع عموم -2-2

 .ده استیه نگردیته ها هنوز صورتجلسهآن یکه برا ین جلساتیمات آخریتصم
 صورتجلسات سهامداران  –الف 

...   
 رهیأت مدیصورتجلسات ه –ب 
...   

 یاجرائ یهاونیسیصورتجلسات کم –پ 
...   

 هـــایدارائ -3
 .د حذف نشده استیاید به حساب بیکه با یچ دارائیباشد و ه یمذکور درترازنامه م یهایه دارائیشرکت مالک بالشک کل -1-3
ره ید ن صدورت ذخ ید ر اید افت باشد در غیدر ترازنامه قابل باز منعکسحداقل به مبلغ  یجار یهایه دارائیرود که کل یانتظار م -2-3

ده ید ها منظور گردر قابل فروش در حسابیراکد، ناباب و غ یهایز موجودیالوصول و نجهت مطالبات مشکوک یالزم و کاف
 .است

 
 ثـابت یهایدارائ -4

 ده است:ین گردییل تعیثابت که در ترازنامه منعکس شده به شرح ذ یهایدارائ یخالص ارزش دفتر
بده حسداب سدود و     اساساًکه  ییهانهیکن هزیده لیها به حساب منظور گردیدارائ شیافزابه عنوان  یاهیسرما یهانهیه هزیکل -1-4

  .ده استیها منظور نگردن حسابیگردد به ایممربوط ان یز
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ها پس از بهره ین دارائید، ایها رسآن ینیش بید قابل پیان عمر مفیثابت در پا یهایدارائ ینیبتوان به ارزش تخم نکهیا یبرا -2-4
 .مستهلک شده است یمناسب یهابا نرخ یبردار

 بلند مدت یان مربوط به قراردادهایکار در جر -5
اسدت کده تدا     یه مخدارج یده و شامل کلیترازنامه منعکس گردمت تمام شده در یبلند مدت به ق یمربوط به قراردادهاان یدر جرکار 

شود مخارج مذکور  یم ینیش بیپ .ده استید نگردییه و تأیت مربوط به آن تهیان سال مورد گزارش انجام شده لکن صورت وضعیپا
 .افت باشدیزان مندرج در ترازنامه قابل بازیحداقل به م

 لیدر دست تکم یقراردادها -6
ات آن ید خ ترازنامه )خواه عملیمنعقده تا تار یقراردادها یل قطعیل و تحویکه ممکن است تا تکم ییهاانیبابت ز یره الزم و کافیذخ

ط قدرارداد  یکه تحت شدرا  ییهانهیر هزیو اصالح، جرائم و سا یجهت نگهدار ینیتخم یهانهیا نشده باشد( از جمله هزیشروع شده 
 .ده استیها منظور گردست، در حسابیافت نیبازقابل 

 هـایـه گـذاریسـرمـا -7
 یهدا مازاد بدر آنچده در صدورت    یارهیچگونه ذخیمت تمام شده در حسابها منعکس شده است و هیشرکت به ق یهایگذارهیسرما

 .رسدیها الزم به نظر نمیگذارهین سرمایمنظور شده بابت کاهش ارزش ا یمال
  یبانک یموجود -8

 باشد:یمدر یز شرحاعم از فعال و راکد به  یدگیرسمورد  یدوره مال یشرکت در داخل و خارج از کشور ط یبانک یهاه حسابیکل
 شماره حساب شعبه نام بانک

   
   

 هـــایبده -9
افته لکدن  یتحقق که  ییهایبده یاست و برا دهیمنعکس گرد یمال یهاخ ترازنامه در صورتیدر تار تیبااهم یهایه بدهیکل 1-9

 .استده یها منعکس گردر حسابد یره مناسبیذخ ،نبوده آن مشخصق یمبالغ دق
ره ید ها در صورت لدزوم ذخ آن یافشاء و برا یمال یهاصورت .. .ادداشتی شرکت در یاحتمال یهایه بدهیخ ترازنامه کلیدر تار 2-9

 .در نظر گرفته شده است یکاف
 تعهــدات -10
 یمال یهاها در صدورتآن یبرا یارهیذخ یده ولیب رسیبه تصوباشد و  یقرارداد م یداراکه  یآت یاهیسرما یهانهیهز هیکل 1-10

-صدورت  .. .و .. .یهاادداشتیدر  یبنحو مناسب ،که به اشخاص ثالث داده شده یهائنیده تضمیکلن یهمچنده و یمنظور نگرد

ر یسدا  یر حقدوق ید ا غید  یحقدوق ق اقدامات یکه از طر ییهاانیه زیبابت کل یره کافین ذخیهمچن .ده استیذکر گرد یمال یها
 .ها منظور شده استاشخاص متوجه شرکت خواهد شد در حساب

 وشدود   انید کده موجدب ز   یمتیبه قفروش ا ی و اجات معمول شرکتید مازاد بر احتیبابت خر یچگونه تعهدیان سال، هیدر پا 2-10
 .، وجود نداردباشدده یمنظور نگرد یمال یهادر صورت یارهیآن ذخ یبرا

 ـان یسـود و ز -11
  ...بده  یافته در سدال منتهد  یتحقق  یهانهیه درآمدها و هزیان شامل کلیمنعکس در صورتحساب سود و ز یهدانهیدرآمددها و هدز

که در  یر عواملیتحت تأث یاات سال بطور قابل مالحظهیجه عملیده، نتیدرج گرد یمال یهاکه در صورت یبوده و به استثناء موارد
 قرار نگرفته است:شود یر شرح داده میز

 .شرکت نباشد یکه جزو معامالت عاد یالف د معامالت
 .ر مستمر داشته باشدیا غیو  یت استثنائیکه ماه یتیب د وضع

 .که مربوط به سال قبل باشد یا درآمدینه یج د هز
 .یر در روش حسابداریید د هر گونه تغ
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 اشخاص وابسته قانون تجارت و معامالت با  129معامالت مشمول ماده  -12
از  یاست تنها معدامالت ”  1347از قانون تجارت مصوب اسفند ماه  یقانون اصالح قسمت“  129ر که مشمول ماده یمعامالت ز 1-12

و  یق اخدذ رأ ید ر از طرید ه معدامالت ز یطبق قانون مزبور کل .سال مورد گزارش صورت گرفته است یباشد که ط ین نوع میا
أت یب هیوست( به تصویپ یو به موجب صورتجلسه مربوط )فتوکپ نفع در معاملهیر عامل ذیا مدیره و یأت مدیه یبدون حق رأ

 .ده استیره رسیمد
 

 الیمبلدغ ر شددرح معامله یندوع وابستگ نددام
……………………… ……………………… ……………………. ……………………. 
……………………… ……………………. ……………………. ……………………. 

 
ران ارشد و اقدوام  یران، مدیوابسته، سهامداران، مد یهاشرکت یعنیشرکت با اشخاص وابسته ) معامالتاطالعات مربوط به  2-12

داشته باشند( در صورت وجود  یتجار یان عادیر از جریغ یتوانند با شرکت معامالتیکه م یر اشخاصیا سایک آنان و یدرجه 
 .به نحو کامل افشاء شده است یمال یهاهمراه صورت ...ادداشتیقرار داده شده و در  آن مؤسسهار یدر اخت

 بعد از ترازنامه یدادهایرو -13
 یهاادداشتیجداگانه در  اا افشیو  یمال یهاکه مستلزم اصالح و انعکاس در متن صورت یتیداد با اهمیخ ترازنامه تاکنون رویاز تار

 یهدا مستلزم اصالح و انعکاس در مدتن صدورت  خ ترازنامه که یپس از تار یدادهایه روی/ کل.وسته استیهمراه آن باشد به وقوع نپ
 .باشدیل منعکس میبه تفص یمال یهاصورت ...ادداشتیجداگانه باشند در  ا افشای یمال

 ـر مــواردیسـا -14
ن بابدت بده طدور    ید از ا یافتیف درین هر گونه تخفیو همچن یدگیدوره رس یانجام شده ط یو داخل یه معامالت خارجیکل -1-14

 .باشدیمنعکس مح در دفاتر شرکت یکامل و صح
ار ید در اخت یکداف  یخ ترازنامه( مندابع نقدد  ی)از تار یدوازده ماه آت یو تعهدات خود ط یمال یهاتین فعالیتأم جهتشرکت  -2-14

 .خواهد داشت
گمراه کنندده   یمال یهاب صورتیداشته و عدم افشاء آن منجر به تصو یرقانونیت غیکه ماه یا معامالتیداد یچگونه رویه -3-14

 .شود، وجود ندارد
ن شدرکت  ی، همچند اندد افت ننمودهیاز شرکت در یچگونه وامیه  ...به یسال منته یره در طیئت مدیر عامل و اعضا هیمد -4-14

 .ن ننموده استیران شرکت را تضمیک از مدیچ یوام ه
 .بوده است یل حقوقیا وکیفاقد مشاور و  تائیدیهن یه ایخ تهیو تا تار یدگیسال مورد رس یشرکت ط -5-14

 بـــا احتــــرام
 رهیأت مدیه

   

 :قابل توجه سرپرست کار

 (تائیدیهن یا 2)بند  .درج شود ییاجرا یهاونیسیکم ره ویأت مدیخ صورت جلسات سهامداران، هیشماره و تار حتماً -1
هدا  ناز آ یاندده یا در صدورت امضداء توسدط نما   یره شرکت برسد و یأت مدیت اعضاء هیبه امضاء اکثر یستیران بایمد تائیدیهنامه  -2

 .ب شودیره تصویأت مدیدر جلسه ه یستیبا

ت ید ا موارد بااهمین و یاز مسئول یافتیدر یه اطالعات شفاهیان بروز و کلیک از مشتریات هر یبا توجه به مقتض یستیبا تائیدیهن یا -3
 .باشد درج شود ید مجدد مییاز به تأیکه ن
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Representation confirmation – branch 

Date: ……………… 

TO: Radin 

 

Dear Sirs, 

In connection with your examination of the Branch’s financial statements for the year 

ended ……….. a copy of which is attached, we hereby confirm that, to the best of our 

knowledge and belief, the following statement relating to the financial statements are 

correct. These statements are made at your request to supplement information obtained by 

you from the books and records of the Branch and to confirm information given to you 

orally.  

ACCOUNTING POLICIES AND PRINCIPLES  

The accounting policies, which are material or critical in determining the result for the 

year of state of affairs, are set out in the financial statements.  

FINANCIAL RECORDED AND MINUTES  

We have made available to you: 

a) All financial records and related data, which properly record all material 

transactions.  

b) All minutes of the steering committees meeting and directorate committees or 

summaries of actions of recent meetings for which minutes have not yet been 

prepared.  

ASSETS  

The Branch has a satisfactory title to all assets included in the balance sheet and the list of 

assets evaluated by the official surveyors and no assets, which should have been included, 

have been omitted except offshore assets, all mortgagees or other liens outstanding against 

assets have been disclosed in the financial statements.  

Fixed assets are depreciated at appropriate rates to reduce the assets to their estimated 

residual value at the end of their expected useful lives.  

All current assets are expected to realize at least the amounts at which they are included in 

the balance sheet. In particular adequate but not excessive provisions have been made 

against doubtful debts and to reduce all obsolete slow moving or unusable stock to 

estimated not realizable value.  

INVESTMENTS  

We have considered the amounts at which investments are carried in the balance sheet and 

are satisfied that no provisions are required. 

LIABILITIES  

All material liabilities at the balance sheet date, except offshore liabilities, have been 

included in the financial statements and reasonable provision has been made for liabilities, 

which are know to exist, but the amount of which cannot be accurately determined.  

Provision has been made where a material loss is expected to result from any litigation or 

claims against the Branch or for non-compliance with contractual obligations.  

There are not material contingent liabilities at the balance sheet date, which have not been 

provided for or adequately disclosed, in the financial statements.  
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COMMITMENTS 

All approved future capital expenditure for which no provision has been made in the 

financial statements has been appropriately disclosed in the financial statements.  

There were no purchases or sale commitments at the year-end in excess of normal 

requirement or at prices, which would give rise to a loss for which no provision has been 

made in the financial statements. In addition no agreement has been entered into for re-

purchase items previously sold.  

POST BALANCE SHEET EVENTS  

We are not aware of any post balance sheet events, which would affect the presentation of 

the financial statements.  

 

 

Yours faithfully  

… 

Branch manager  

 
 رهیئت مدیه یاعضا تائیدیهفرم 

  ...یمؤسسه حسابرس
 یر دارایز یهادر شرکت  ...در سال  ...رعامل شرکتیره / مدیأت مدیعضو ه  ...نجانبیرساند ا یله به اطالع مینوسیبد
 .امت داشتهیره فعالیأت مدیا به عنوان عضو هیسهام بوده و 
 

 رهیأت مدیسهامدار / عضو ه درصد مالکیت نام شرکت فیرد
    
    
    

 
 ینام و نام خانوادگ  
 امضا  

 

 رسیدگی به تائیدیه مدیران
را در  مالی هایصورت صحیح ارائه ، مسئولیتدهد مدیران نشان کند که را گردآوری باید شواهدی حسابرس

 پذیرش به تواند شواهد مربوطمی حسابرس .اندرا تائید کرده مالی هایو صورت ، پذیرفتهحسابداری با استانداردهای انطباق
 مندرجات درباره مدیریت ادعاهای بر صحت است تاکید مجددی )که مدیران تائیدیه را از طریق و تائیدی مسئولیت چنین

الم قبولی مسئولیت در واقع تائیدیه مدیران عنوان اع 1.آورد بدست مالی هایصورت امضا شده ( و نسخهمالی هایصورت
 .های مالی استصورت

                                                           
 تائیدیه مدیران 580استاندارد حسابرسی  3بند  1
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 باشد باید تائیدیه وجود داشته دیگری قبول و قابل رود شواهد کافیمنطقاً انتظار نمی که هم در مواردی حسابرس
بروز  ، احتمالشود مکتوب مدیران شفاهی اگر اظهارات .کند ، دریافتمالی هایصورت با اهمیت موضوعات را درباره مدیران

 توانمنطقاً می باشد که تنها شواهدی است ممکن مدیران تائیدیه گاه .یابدمی ، کاهشو مدیریت حسابرس بین سوءتفاهم
را  مدیران جز تائیدیه دیگری شواهد حسابرسی قاعدتاً انتظار ندارد که ، حسابرسمثال را داشت؛ برای آن آوردن انتظار بدست

 1.آورد ، بدستدر بلندمدت آن ارزش یشافزا برای گذاریسرمایه یک از نگهداری قصد مدیریت درباره

 تواند انتظار بدستمنطقاً می حسابرس شود که محسوب سایر شواهدی تواند و نباید جایگزیننمی مدیران تائیدیه
 تحصیل مدارک یگزینتواند جانمی دارایی یک شدهتمام در مورد بهای مدیران ، تائیدیهمثال باشد؛ برای ها را داشتهآن آوردن

را  قبولی و قابل نتواند شواهد کافی اگر حسابرس .ها را داردآن به انتظار دستیابی بطور معمول حسابرس باشد که دارایی آن
قاعدتاً  دیشواه باشد، و چنین داشته است دارد، یا ممکن مالی هایبر صورت اثر با اهمیتی آورد که بدست موضوعی درباره

 نیز از مدیریت آن درباره ایاگر تائیدیه شود، حتیمی رسیدگی در دامنه محدودیت امر موجب باشد، این باید وجود داشته
  2.باشد شده دریافت

 صورتو در را بررسی آن باید دالیل باشد، حسابرس مغایر با سایر شواهد حسابرسی مدیریت از اظهارات اگر یکی

 3.کند ارزیابی را دوباره مدیریت اعتماد سایر اظهارات ، قابلیتلزوم
اخذ تائیدیه ای متفاوت باشد، لذا مالحظه طور قابل تواند بهمالی می هایکه اثر قوانین و مقررات بر صورت آنجا از

به  رعایت مشخص شده یا موارد مشکوک اجرایی از موارد عدم شواهد حسابرسی الزم را درباره آگاهی مدیران کتبی،
وجود،  این با .آوردمالی داشته باشد، فراهم می هایاست اثر با اهمیتی بر صورت رعایت قوانین و مقررات، که ممکن عدم

رو، بر ماهیت و میزان سایر شواهد  این کند و ازتنهایی شواهد حسابرسی کافی و مناسب را فراهم نمی تائیدیه کتبی، به
  4.شده توسط حسابرس، اثری ندارد رسی کسبحساب

 
 کند: دریافت کتبی تائیدیه موارد زیر از مدیریت باید درباره حسابرس
 و  پیشگیری برای که داخلی و کنترل حسابداری هایسیستم و اجرای برقراری خود درباره مسئولیت پذیرش

 .است شده طراحی و اشتباه تقلب کشف

 حسابرس توسط حسابرسی طی که اینشده اصالح هایتحریف آثار که این به نسبت آنان اطمینان 

 اقالم از این ایخالصه .است اهمیت بی مالی هایصورت کلیت به نسبت ،مجموع در و به تنهایی ،شده بندی جمع
 .شود ارائه آن یا پیوست مدیران تائیدیه باید در متن

 که مدیریت برای شده شناخته تقلب به یا موارد مشکوک تقلب با هرگونه مرتبط مهم هایواقعیت کلیه 
 .است افشا شده حسابرس باشد برای اثر داشته تواند بر واحد مورد رسیدگیمی

 تحریف اهمیتی با به میزان ،تقلب نتیجه در است ممکن مالی هایصورت که برآورد خود از خطر این نتایج 
 .است شده افشا حسابرس برای باشد شده

 از کارکرد درست آنان توسط مسئولیت ، پذیرشمالی هایدرمورد صورت هیئت مدیره مسئولیت بر پذیرش عالوه
 5.است نیز حایز اهمیت و اشتباه تقلب و کشف پیشگیری برای شده طراحی داخلی و کنترل حسابداری هایسیستم

 

                                                           
 تائیدیه مدیران 580استاندارد حسابرسی  8و  4بندهای  1
 تائیدیه مدیران 580استاندارد حسابرسی  7بند  2
 تائیدیه مدیران 580استاندارد حسابرسی  9بند  3
 تائیدیه مدیران 580استاندارد حسابرسی  7بند  4
 مالی هایصورت ، در حسابرسیو اشتباه با تقلب ارتباط در حسابرس مسئولیت 240استاندارد حسابرسی  48و  47های بند 5
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-در صورت از تقلب ناشی اهمیت با هایتحریف در کشف حسابرسان که و مشکالتی تقلب ماهیت دلیلبهاز طرفی 

 :است حایز اهمیت، حسابرس موارد زیر برای بر افشایمبنی از مدیریت کتبی تائیدیه روبرو هستند، دریافت با آن مالی های
 و  است ها آگاهاز آن مدیریت را که تقلبیبه یا موارد مشکوک تقلب با هرگونه مرتبط هایواقعیت کلیه

 .باشد تاثیر داشته بر واحد مورد رسیدگی است ممکن

 اهمیت با ایگونههب تقلب در نتیجه است ممکن مالی هایصورت که از خطر این برآورد مدیریت نتایج 
 1.باشد شده تحریف

دارد،  عهده به اهمیت با هایتحریف اصالح بابت را از مالی هایصورت تعدیل مسئولیت مدیریت از آنجا که

و  تنهایی به ،یا اشتباه از تقلب ناشی نشده اصالح هایتحریف بودن اهمیتبی درباره از مدیریت کتبی تائیدیه دریافت

 .باشدنمی و کافی مناسب شواهد حسابرسی کسب ها جایگزینتائیدیه گونهاین .است ، حایز اهمیتنظر آنان، بهمجموع در

 حسابرس که مالی هایدر صورت نشده اصالح هایتحریف برخی باور باشد که براین است ممکن ، مدیریتشرایط برخی در

 مدیریت»مانند  بخواهد عباراتی است ممکن ، مدیریتدلیل این به .نیست اهمیت با کرده بندی جمع حسابرسی در طول

 خود اضافه کتبی را در تائیدیه«  ...(دالیل )تشریح ...باشد زیرانمی تحریف مصادیق جمله از ...و ...اقالم که معتقد است
 2.کند

 باشد، زیرا، حسابرس نداشته تجمیع ، نیاز بهکمتر از آن هایتحریف کند که را تعیین مبلغی است ممکن حسابرس

، مواردی چنین در .نخواهد داشت مالی هایبر صورت اهمیتی اثر با روشنی ، بهاقالمی چنین تجمیع که باور است بر این

، همانند کیفی مالحظات نظر داشتن در ، مستلزماهمیت سطح تعیین که داشتخواهد  توجه واقعیت این به حسابرس

 .باشد داشته مالی هایبر صورت تواند اثر با اهمیتینیز می کوچک نسبتاً با مبلغ هایرو، تحریفاین و از است کمی مالحظات
 3.ندارد ، ضرورتآن یا پیوست کتبی در تائیدیه مندرج نشده اصالح هایتحریف ها در خالصهتحریف گونهاین درج

 به طور کلی در رسیدگی به تائیدیه مدیران بایستی موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

 در صورت ارائه تائیدیه مدیران

خ انتشار های مالی )تاریخ تائیدیه مدیران بایستی قبل از تاریتطبیق تاریخ تائیدیه مدیران و تاریخ صورت *
 (.های مالی باشدتواند قبل از تاریخ تهیه صورتهای مالی باشد و نمیصورت

تطبیق تاریخ تائیدیه مدیران و تاریخ گزارش حسابرسی )تاریخ تائیدیه مدیران بایستی مطابق با تاریخ  *
 (.ها( باشدگزارش حسابرسی )آخرین روز رسیدگی

های مالی )اطالعات مندرج در تائیدیه مدیران نباید با صورتتطبیق اطالعات مندرج در تائیدیه مدیران با  *
 (.های مالی مغایرت داشته باشداطالعات صورت

تطبیق اطالعات مندرج در تائیدیه مدیران با گزارش فعالیت هیئت مدیره )اطالعات مندرج در تائیدیه  *
قانون تجارت مغایرت  1347حیه سال اصال 232مدیران نباید با اطالعات گزارش فعالیت هیئت مدیره موضوع ماده 

 (.داشته باشد

 تطبیق اطالعات مندرج در تائیدیه مدیران با سایر شواهد حسابرسی کسب شده  *

تطبیق درج اطالعات موضوعات مهمی که امکان کسب شواهدی به جز ادعاهای مدیریت که در تائیدیه  *
 .مدیران درج شده است در خصوص آن وجود ندارد

                                                           
 مالی هایصورت ، در حسابرسیو اشتباه با تقلب ارتباط در حسابرس مسئولیت 240استاندارد حسابرسی  51 بند 1

 مالی هایصورت ، در حسابرسیو اشتباه با تقلب ارتباط در حسابرس مسئولیت 240استاندارد حسابرسی  49 بند 2

 مالی هایرتصو ، در حسابرسیو اشتباه با تقلب ارتباط در حسابرس مسئولیت 240استاندارد حسابرسی  51 بند 3
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شواهد حسابرسی با توجه به اطالعات مندرج در تائیدیه مدیران )برای مثال یکی از  رسیدگی به سایر *
چه در تائیدیه های مندرج در دفاتر با آنهای بانکی شرکت مطابقت کلیه حسابهای رسیدگی به کلیه حسابروش

های اطمینان از از راههاست یا یکی ها و حسابمدیران قید شده است و اخذ تائیدیه بانک برای هر کدام از بانک
کامل بودن صورتجلسات هیئت مدیره که در اختیار حسابرس قرار داده شده است، بررسی شماره صورتجلسات 

ها بایستی همزمان با در نظر داشتن سایر البته بایستی توجه کرد که این رسیدگی .باشدمندرج در تائیدیه مدیران می
اعتبارترین شواهد انطور که مشاهده شد تائیدیه مدیران یکی از کمشواهد حسابرسی صورت پذیرد، چرا که هم

 ( .حسابرسی است

 در صورت عدم ارائه تائیدیه مدیران

 بررسی علل و آثار عدم ارائه تائیدیه مدیران
 

 تائیدیه از ارائه مدیران خودداری
 امر موجب کنند، این داند خودداریمی را ضروری آن دریافت حسابرس که ایتائیدیه از ارائه اگر مدیران

موارد،  گونه در این .کند ارائهاظهارنظر  یا عدم مشروطباید نظر  شود و حسابرسمی رسیدگی در دامنه محدودیت

 خودداری آثار احتمالی و هرگونه است داشته مدیریت سایر اظهارات به نسبت رسیحساب در جریان که باید اعتمادی حسابرس
  1.کند ، ارزیابیحسابرس بر گزارش تائیدیه را از ارائه مدیریت

 

 و مقابله با فساد سالمت اداریارتقای تائیدیه مدیران و قانون مبارزه با پولشویی و 
قوانین موضوعه بایستی متن زیر در تائیدیه مدیران در محل مناسب درج شده و به در خصوص پولشویی با توجه به 

  .گذاری شود تا تائید مدیران در خصوص پولشویی نیز لحاظ شودگونه مناسبی شماره
های انجام شده، قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی به طور کامل رعایت شده و در معامالت و فعالیت» 

ای به منظور پولشویی صورت نپذیرفته است یا در صورت وجود هرگونه معامالت مشکوک یا گونه رویداد یا معاملههیچ
 « .مظنون به پولشویی، موارد در اسرع وقت به مرکز اطالعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی گزارش شده است

 
قوانین موضوعه بایستی متن زیر در تائیدیه مدیران در محل در خصوص سالمت اداری و مقابله با فساد با توجه به 

گذاری شود تا تائید مدیران در خصوص سالمت اداری و مقابله با فساد نیز لحاظ مناسب درج شده و به گونه مناسبی شماره
  .شود

 «.ترعایت شده اس ...)نام شرکت(.. .در شرکت قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد» 
 

 هاافته
ن ید؟ ایجد یا اعضایرد یره انجام پذیئت مدیوقت ه یتوسط اعضا یستیبا یمال یهاتصور تائید .20افته

 .ردیگیکنند، مورد نظر قرار میر مییره تغیئت مدیخ ترازنامه شرکت هیرامون تاریپ یموضوع به خصوص وقت

 
ن یتوان با استناد به ا یوجود نداشته باشد م یدر خصوص موضوع یگریکه شواهد د یا در صورتیآ .21افته

 ؟نان کسب کردیران از صحت و سقم آن موضوع اطمیمد تائیدیهبند و ارائه در 

 

 ران دارد؟ یمد تائیدیهخ یبر تار یریچه تاث یمال یهاصورت تائیدخ یتار .22افته

                                                           
 تائیدیه مدیران 580استاندارد حسابرسی  15بند  1



  112                                                                                                                                   ها در حسابرسیتائیدیه

  

 

 دارد؟ یخ گزارش حسابرسیبر تار یریران چه تاثیمد تائیدیهخ یتار .23افته

 

ران را هم امضا یمد تائیدیه یستیاند، باد نمودهیرا تائ یمال یهاکه صورت یارهیئت مدیه یا اعضایآ .24افته
که  ین موضوع به خصوص زمانین کار را انجام دهند؟ ایتوانند ایز میره نیئت مدید هیجد یا اعضایند، ینما

خ ترازنامه شرکت یرامون تاریره پیئت مدیه یکه اعضا یا زمانیم یدهیسنوات قبل را انجام م یحسابرس
 .کندیدا میکنند، نمود پیر مییتغ

 

مدیران بایستی توسط اعضای وقت هیئت مدیره انجام پذیرد یا اعضای جدید؟ این موضوع به  تائیدیه .25افته
 .گیردکنند، مورد نظر قرار میخصوص وقتی پیرامون تاریخ ترازنامه شرکت هیئت مدیره تغییر می

 

از شواهد  یکی عنوان به مدیران یدیهئتا) تاییدیه مدیران 580استاندارد حسابرسی  4طبق بند  .26افته
 دیگری قبول و قابل رود شواهد کافیانتظار نمی منطقاً که هم در مواردی حسابرس » :داریم (حسابرسی

اگر  .ندک ، دریافتمالی هایصورت با اهمیت موضوعات را درباره مدیران یدیهئباید تا باشد وجود داشته
 .یابدمی ، کاهشو مدیریت حسابرس بین بروز سوءتفاهم شود، احتمال مکتوب مدیران شفاهی اظهارات

 سایر شواهدی جایگزین تواند و نبایدنمی مدیران تاییدیه» م: همان استاندارد داری 87و  طبق بند همچنین 
 ، تاییدیهمثال باشد؛ برای داشتهها را آن آوردن تواند انتظار بدستمی منطقاَ حسابرس شود که محسوب
 حسابرس باشد که دارایی آن تحصیل مدارک تواند جایگزیننمی دارایی یک شدهتمام در مورد بهای مدیران

 را درباره قبولی و قابل نتواند شواهد کافی اگر حسابرس .ها را داردآن به انتظار دستیابی بطور معمول
 باشد، و چنین داشته است دارد، یا ممکن مالی هایبر صورت اثر با اهمیتی آورد که تبدس موضوعی
اگر  شود، حتیمی رسیدگی در دامنه محدودیت امر موجب باشد، این باید وجود داشته قاعدتاً شواهدی

باشد  تنها شواهدی است ممکن مدیران تاییدیه گاه .باشد شده دریافت نیز از مدیریت آن درباره ایتاییدیه
شواهد  قاعدتا انتظار ندارد که ، حسابرسمثال ؛برای را داشت آن آوردن انتظار بدست توانمنطقا می که

 افزایش برای گذاریسرمایه یک از نگهداری قصد مدیریت را درباره مدیران جز تاییدیه دیگری حسابرسی
آیا در صورتی که شواهد دیگری در خصوص موضوعی وجود نداشته  .دآور ، بدستر بلندمدتد آن رزشا

باشد می توان با استناد به این بند و ارائه در تاییدیه مدیران از صحت و سقم آن موضوع اطمینان کسب 
 ؟کرد

 

 یانهیسواالت چهارگز
 تواند امضا شود؟تائیدیه مدیران توسط کدام افراد نمی -42

 هیئت مدیره قدیم .ج هیئت مدیره جدید .الف
 مدیران ارشد .د ارکان شرکت .ب

 

 باشد؟کدامیک از موارد زیر از در خصوص علت اخذ تائیدیه مدیران درست می -43

 .ایینتری برخوردار باشدپشود شواهد کسب شده از کیفیت تائیدیه مدیران زمانی اخذ می .الف
اهمیت،  موضوعات باابرسی کافی و مناسب درباره حس شواهد سایر به که دسترسیشود تائیدیه مدیران زمانی اخذ می .ب

 .معقول مورد انتظار نباشد طوربه

 .جوها مورد نظر باشد و رسپهای شفاهی مدیریت به اسخپتائید  .ج
 همه موارد .د
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 شود؟تائیدیه مدیران در کدامیک از انواع حسابرسی اخذ می -44

 حسابرسی مالیاتی  .ج حسابرسی مالی  .الف
 همه انواع حسابرسی .د حسابرسی داخلی .ب

 
 گردد؟میهای اجمالی درج کدامیک از موارد زیر از در تائیدیه مدیران بررسی -45

 مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه اطالعات .الف
شده برای مدیریت که بتواند  تقلب مشخص های عمده مرتبط با هر نوع تقلب یا موارد مشکوک بهافشای همه واقعیت .ب

 .تجاری اثر داشته باشد بر واحد
ها باید در تهیه افشای همه موارد مشخص شده عدم رعایت قطعی یا احتمالی قوانین و مقرراتی که آثار آن .ج

 ای، مورد توجه قرار گیرددورهمالی میان اطالعات
 همه موارد .د
 

 اخذ تائیدیه مدیران هنگام رسیدگی به اطالعات آتی بایستی مورد توجه قرار گیرد؟کدامیک از موارد زیر از در  -46

 موارد استفاده اطالعات مالی آتی .الف
 پذیرش مسئولیت اطالعات مالی آتی توسط مدیریت .ب
 کامل بودن مفروضات عمده مدیریت .ج
 همه موارد .د

 

 درست است؟کدامیک از موارد زیر از در خصوص تائیدیه مدیران  -47

 انداستانداردهای حسابرسی، تائیدیه مدیران نمونه را تعریف نکرده .الف
 اندتعریف نکرده مدیران تائیدیه نمونه استانداردهای حسابرسی استاندارد و معیار مشخصی برای ارائه .ب
 کندمی واحد دیگر فرق به واحد اقتصادی از یک مدیران تائیدیه و محتوای شکل .ج
 گزینه ب و ج .د

 

 کدامیک از موارد زیر بایستی در همه انواع تائیدیه مدیران درج گردد؟ -48

 های بانکی حسابکلیه شماره .الف
 تعداد و شماره صورتجلسات هیئت مدیره .ب
 .اطالعات شفاهی ارائه شده توسط هیئت مدیره که نیاز به تائید مجدد دارد .ج
 همه موارد .د

 
 

 های مالی درج گردد؟از موارد زیر بایستی در تائیدیه مدیران در حسابرسی صورت کدامیک -49

 های بانکی حسابکلیه شماره .الف
 تعداد و شماره صورتجلسات هیئت مدیره .ب
 .اطالعات شفاهی ارائه شده توسط هیئت مدیره که نیاز به تائید مجدد دارد .ج
 همه موارد .د
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 تائیدیه مدیران درج گردد؟نیازی نیست کدامیک از موارد زیر  -50

 رویدادهای غیر قانونی .الف
 تعداد و شماره صورتجلسات هیئت مدیره .ب
 اطالعات شفاهی ارائه شده توسط هیئت مدیره .ج
 های مالیمفروضات صورت .د

 

 ؟باشدکننده کدامیک از موارد زیر نمیدر هر نوع از حسابرسی منعکستائیدیه مدیران  اخذ -51

های مالی یا اطالعات مالی آتی یا هر گزارش مربوط به موضوع حسابرسی را هیئت مدیره مسئولیت صورت .الف
 .پذیرفته است

 .کلیه اطالعات شفاهی ارائه شده توسط هیئت مدیره تائید شده است .ب
 .مالی هایصورت مندرجات درباره مدیریت ادعاهای بر صحت است تاکید مجددی .ج
 شرکت و مدیریت حسابرس بین بروز سوءتفاهم کاهنده احتمال .د

 

  .. .باشد، مغایر با سایر شواهد حسابرسی مدیریت از اظهارات اگر یکی -52

 ارزیابی را دوباره مدیریت اعتماد سایر اظهارات ، قابلیتلزوم و درصورت را بررسی آن باید دالیل حسابرس .الف
 .کند

 .حسابرس باید تائیدیه مدیران اخذ کند .ب
 .کندتنهایی شواهد حسابرسی کافی و مناسب را فراهم می تائیدیه کتبی، به .ج
 شده توسط حسابرس، اثر دارد بر ماهیت و میزان سایر شواهد حسابرسی کسب .د

 

 و تطبیق داده شود؟ کنترل حسابرسهای زیر بایستی با تاریخ تائیدیه مدیران توسط کدامیک از تاریخ -53

 .های مالیتاریخ صورت .الف
 .تاریخ گزارش حسابرسی .ب
 تاریخ انجام معامالت اشخاص وابسته .ج
 گزینه الف و ب  .د
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 ششمفصل 

 مستقل یها در گزارشات حسابرستائیدیه
 گفتارشیپ

از این رو  .ها از اهمیت بسیاری برخوردار استقبل مشاهده کردید، رسیدگی به تائیدیههای همان طور که درفصل
ها قائل جامعه حسابداران رسمی نیز در بررسی کنترل کیفیت کار تکمیل شده، امتیاز قابل توجهی برای رسیدگی به تائیدیه

پرسشنامه کنترل کیفیت )موسسه و کار( درج گردیده باشد که بر اساس راهنمای تکمیل شده است که به شرح جدول زیر می
 است:

 شرح گروه
امتیاز 

 کل
 های اجرای کار و مستندسازیروش

امتیاز 

 جزء

های اجرای روش
حسابرسی در برخورد 

با خطرهای برآوردی و 
های انجام آزمون

محتوا )شامل آزمون 
های جزئیات و گروه

معامالت، مانده 
ها و موارد افشا حساب

های تحلیلی( روشو 
به منظور کشف 

های بااهمیت تحریف
 در سطح ادعا

ها )انتخاب مناسب، تائیدیه
بندی ارسال به موقع و جمع

 های الزم(نتایج و رسیدگی
8 

ها بر حسب تهیه جدول انتخاب و ارسال تائیدیه
 های مالیهای صورتسرفصل

2 

های تکمیلی انجام شده از طریق سایر رسیدگی
 های حسابرسی و نتایج حاصلهروش

4 

 2 هابازبینی، تهیه نکات معوق و کفایت رفع آن

 4 تائیدیه مدیران

 1 مستندات درخواست به موقع

مالحظات خاص مربوط به تاریخ تائیدیه و تاریخ 
 .گزارش

1 

مستندات بررسی مطالب توسط سرپرست کار و 
 مدیر مسئول کار و مدیر دوم

2 

 4 مشاور حقوقی تائیدیه

مستندات درخواست و بررسی دقیق پاسخ واصله و 
 گیری آننتیجه

2 

 2 هابازبینی، تهیه نکات معوق و کفایت رفع آن

  16   

 
ها عموماً در قالب مستندات تائیدکننده ادعاهای مدیریت یا بندهای تعدیل شده گزارش نتایج رسیدگی به تائیدیه

ها نیز حائز ها و انتخاب آنشود، مستندات ارسال تائیدیههمان گونه که در جدول مشاهده می .حسابرسی منعکس خواهد شد
 .اهمیت بوده و مستندسازی آن شرط تعلق امتیاز کنترل کیفیت مربوطه است
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  در حسابرسی تلقیت یمحدود به معنای تائیدیهعدم وجود بایستی توجه داشت از نظر مقاصد حسابرسی عموماً 
های طرف قرارداد، عدم همکاری های مدیران، خودداری شرکتتواند متفاوت و بر اساس ممانعتکه علت ایجاد میشود می

ها، عدم با اهمیت بودن معامالت شرکت در شرکت تائیدکننده و عدم پاسخگویی وی به ایشان، وجود الزم بین شرکت
هیچ یک از این دالیل و همچنین آثار ناشی از رفع آن در فقدان جا که اما از آن .باشد .. .ها ومغایرت با اهمیت بین شرکت

اطالعات و شواهد کافی و قابل اتکا برای حسابرس مستقل قابل تشخیص و تعیین نیست، همواره عدم وجود تائیدیه 
عدم وجود  یگاه .البته با توجه به موضوع تائیدیه برخوردهای متفاوتی با ایت موضوع خواهد شد .شودمحدودیت تلقی می

های خاص درخواستی در تائیدیهمثل  نیز بشود،ابهام تواند منجر به ایجاد شود بلکه مینه تنها محدودیت تلقی می تائیدیه
  ...ل ویوک تائیدیهو  یحقوق یدعاوخصوص 

 

 رخداد انعکاس در گزارش حسابرسی هاشرح بازخورد تائیدیه

 محدودیت عدم ارسال تائیدیه
موضوع یا مبلغ تائید نشده نامشخص بودن 

 و علت عدم ارسال
- 

 عدم وصول تائیدیه
 - نامشخص بودن موضوع یا مبلغ تائید نشده محدودیت

 - دعاوی حقوقی و تائیدیه وکیلدر خصوص  ابهام

 وصول تائیدیه غیرقابل اتکا
 محدودیت

نامشخص بودن موضوع یا مبلغ تائید شده 
مخدوش به دلیل عدم اصالت تائیدکننده یا 

 .. .بودن تائیدیه یا
- 

 - دعاوی حقوقی و تائیدیه وکیلدر خصوص  ابهام

 وصول تائیدیه با مغایرت
 مشخص شدن علت مغایرت در تائیدیه عدم توافق

دهد که ادعای به ندرت  )زمانی رخ می
طرف مقابل با اسناد و مدارکی به جز 

 (.تائیدیه قابل اثبات باشد

 علت مغایرتنامشخص بودن  محدودیت
گیری معموالً )که ناشی از عدم مغایرت

 (.ها( استبین طرفین )شرکت

وصول تائیدیه با اطالعات 
جدید )مازاد بر شواهد 

 حسابرسی کسب شده قبلی(

 عدم توافق

مشخص شدن موضوع )اطالعات جدید( و 
ای که محرز و موثق بودن آن به گونه

های مالی به بتوان آثار آن را بر صورت
 صورت متقاعدکننده تشخیص داد

به ندرت )چرا که در صورت وجود 
  شواهد جدید چنین موقعیتی پیش

آید، از این رو عموماً محدودیت نمی
 است نه عدم توافق(

 نامشخص بودن موضوع )اطالعات جدید( محدودیت
دهی معموالً)که ناشی از عدم اطالع

مناسب واحد مورد رسیدگی در خصوص 
 (.موضوع است

 

ها ضمن مستندسازی شواهد کسب شده مشخص شده و برای تکمیل پرونده حسابرسی )در نتایج حاصل از تائیدیه
های شناسایی شده در رسیدگی به صورت عدم تعدیل( یا تعدیل گزارش در صورت لزوم که شامل گزارشگری آثار و نارسائی

 .ها در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفتتائیدیه
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 تائیدیهمربوط به  یگزارش حسابرس یبندها
 .ها( نعدیل خواهد شدها و عدم توافق)شامل محدودیت گزارش حسابرسی بر اساس شواهد حسابرسی کسب شده

( دست تواند تائیدیه باشدها مییکی از آن کههای مختلفی به هر یک از شواهد حسابرسی )ممکن است حسابرس طبق روش
 .ت لزوم با توجه به موضوع مورد گزارش در نهایت برای کلیه شواهدکسب شده یک بند درج خواهد شدپیدا کند، اما در صور

گیری مشخصی از موضوع در هر بند بیان روال کار بر این قرار است که با طرح موضوع و شواهد کسب شده نتیجه
شیوه اظهارنظر یا توضیحات  .رنظر خواهد شدشود و در پایان با توجه به بندهای مختلف و نکات عمده به دست آمده اظهامی

ها در این نوشتار بخشی از بندهای گزارش حسابرسی که در آن .گنجدخاص با توجه به حجم و تنوع آن در این کتاب نمی
برخی از این بندها، بند  .تائیدیه به عنوان بخشی از شواهد مطرح شده ارائه و قسمت مربوطه با خط چین مشخص شده است

توانند ارنظر )مشروط یا عدم اظهارنظر(، برخی بند تاکید بر مطلب خاص و برخی دیگر جزو سایر بندهای توضیحی میاظه
اما  .ایمباشند و در این نوشتار باتوجه به فقدان اطالعات مناسب در خصوص سطح اهمیت موضوعات فوق تمایزی قائل نشده

تر پرداخته شده است، بند تاکید بر مطلب خاص هستند که بر اساس عموماً بندهایی که حالت خبری دارند و به آثار آن کم
 .مفاد آن بندها اظهارنظر حسابرس تغییری نداشته است

 

 بندهای گزارش حسابرسی مربوط به عدم ارسال تائیدیه
ودداری مدیریت از ارسال تائیدیه بندهای گزارش حسابرسی شواهد حسابرسی کسب شده در راستای خبا توجه به 

 ها به شرح زیر هستند:توانند آثاری متفاوت داشته باشند، که برخی از آنمی
 ها قبل بدون تغییر در توضیحی( از سال .. .)به شرح یادداشت .. .شعبه .. .مانده حساب جاری شرکت نزد بانک

تاریخ این گزارش، اقدام موثری در خصوص مسدود یا فعال نمودن حساب جاری مزبور دفاتر شرکت انعکاس داشته که تا 
 .امکان درخواست تائیدیه برای بانک مزبور نیز، میسر نگردیده است صورت نپذیرفته، ضمن اینکه،

 
 های همراه صورت .. .میلیون ریال)موضوع یادداشت توضیحی .. .با مانده بدهی .. .درخواست تائیدیه از شرکت

 .پذیر نگردیده استمالی( به دلیل عدم شناسایی آدرس مربوط، امکان

 

 های دریافتنی و پرداختنی به دلیل عدم های حسابهای درخواستی این موسسه در خصوص سرفصلتائیدیه
های همچنین تعدادی از تائیدیه .دسترسی به آدرس و نشانی دقیق اشخاص طرف حساب با شرکت ارسال نگردیده است

های شرکت از این رو حصول اطمینان از میزان مطالبات و بدهی  .ارسالی به جهت عدم شناسایی آدرس برگشت شده است
 .باشددر سال مالی مورد گزارش و تعدیالت احتمالی در خصوص آن برای این موسسه امکانپذیر نمی

 

 نزد پیمانکاران خودداری شده استرغم درخواست این موسسه از ارسال تائیدیه برای کاالی امانی شرکت علی. 
های مالی، برای این موسس های ارسال نشده بر صورتبا توجه به مراتب یاد شده، آثار مالی احتمالی ناشی از تائیدیه

 .مشخص نیست
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 بندهای گزارش حسابرسی مربوط به عدم وصول تائیدیه
توانند آثاری جایگزین، بندهای گزارش حسابرسی میهای سایر شواهد حسابرسی کسب شده طی آزمون با توجه به

 ها به شرح زیر هستند:متفاوت داشته باشند، که برخی از آن
 میلیون ریال از سال .. .به مبلغ .. .بانک .. .و شعبه .. .بانک .. .نزد شعبه .. .و .. .های جاری شمارهمانده حساب-

عدم دریافت پاسخ  های بانکی مربوط وحساببا توجه به در دسترس نبودن صورت .ها قبل بدون تغییر باقی مانده است
 .میسر نگردیده است .. .ها برای ایناثبات صحت مانده های مزبور،تائیدیه ارسالی به بانک

 
 های دریافتی از مشتریان بدون دهد که در طی سال مالی مورد گزارش چکهای این موسسه نشان میرسیدگی

های با توجه به ضعف شدید کنترل .های بانکی شرکت، مستقیماً به طرفیت اشخاص ثبت گردیده استدر حسابانعکاس 
ها و نبود شخص مسئولی از این بابت و نیز عدم کفایت اطالعات، اسناد و مدارک الزم ها و پرداختداخلی به ویژه در دریافت

، اطمینان نسبت به ثبت و اشخاص مرتبط با موارد ذکر شده در باال همچنین عدم دریافت پاسخ تائیدیه درخواستی از بعضیو 
 .ها از اشخاص، برای این موسسه امکانپذیر نگردیده استانعکاس کلیه وصولی

 

 فقره سپرده ارزی و .. .های مالی، شاملپیوست صورت .. .ها، موضوع یادداشتوجوه ارزی شرکت نزد بانک. .. 
های مذکور طی در خصوص حساب .باشدمی .. .و .. .یورو نزد بانک .. .دالر و مبلغ .. .فقره حساب جاری ارزی جمعاً به مبلغ

های موجود، حامی از لیکن بررسی اعالمیه .سال صورتحساب بانک اخذ نگردیده و صورت مغایرت بانکی نیز تهیه نشده است
ی، به دلیل عدم دسترسی به اطالعات الزم در غیاب پاسخ تائیدیه درخواست .باشدمیها با دفاتر شرکت مغایرت مانده حساب

 .های مالی مورد گزارش، برای این امکانپذیر نگردیده استتعیین آثار ناشی از رفع مغایرت مذکور بر صورت

 

 از طریق اخذ  .. .اندازی پروژهبر اساس پیش بینی هیأت مدیره شرکت، تامین منابع مالی جهت تکمیل و راه
مدارک و مستنداتی ، رغم درخواست تائیدیه در این خصوصعلیپذیرد، در این زمینه، تسهیالت از سیستم بانکی صورت می

 .ارائه نشده است موسسهبه این  دال بر موافقت سیستم بانکی مبنی بر اعطای تسهیالت مزبور

 

  های صادره از انبار جهت ها با موجودیوضعیتعدم ارائه صورت تطبیق مصالح مصرفی طبق صورت به دلیل
 .ا، کنترل اقالم صادره با مصرف واقعی آن میسر نگردیده استمصرف در پروژه ه

 

 میلیون ریال مواد و  .. .های اجرایی، شامل مبلغهای پروژههای مالی، هزینههمراه صورت .. .با توجه به یادداشت
    های داخلی مناسب در رابطه با مصرف مصالح و لوازم دررکت فاقد کنترلباشد که به علت اینکه شلوازم مصرفی می

کنندگان های درخواستی از تامینعدم وصول تائیدیه، های اجرایی بوده و همچنین به علت عدم مقایسه برآورد اولیهپروژه
اقالم خریداری شده در پروژه ها، ها، انطباق و تهیه صورت تطبیق مصالح خریداری شده با مقادیر مصرفی در پروژه مصالح

 .ها، امکانپذیر نگردیده استهای پروژهکنترل صحت ثبت هزینه

 

 افزارهای مورد استفاده ستنداتی در مورد اخذ تائیدیه الزم از شورای عالی انفورماتیک مبنی بر اصالت نرمم
 .فساد مالحظه نگردیده است قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با 22شرکت در اجرای مفاد ماده 
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 ای غیر همسان باید ریزی کشور، قراردادهای مشاورهسازمان مدیریت و برنامه .. .مورخ .. .طبق بخشنامه شماره
ریزی ای دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامهبه تصویب هیات قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره

 .. .، به اینو همچنین مجوز شواری اقتصاددر این خصوص تائیدیه سازمان مذکور  راردادهای ذیل،در خصوص ق .کشور برسد
 ارائه نگردیده است:

 مبلغ قرارداد تاریخ قرارداد شماره قرارداد طرف قرارداد
 )میلیون ریال(

    
    

 
 متعهد به فروش و نصب .. .با شرکت 13ماه ** .. .فقره قرارداد منعقده در .. .شرکت مورد گزارش بر اساس. .. 

 باشد: های انجام شده در این خصوص حاکی از موارد زیر میبررسی .سال شده است .. .ظرف مدت

 رغم شرایط و مدت مندرج در قرارداد مزبور و صدور صورتحساب جهت کاالهای تحویلی و بر خالف علی
پروژه بلندمدت شناسایی گردیده است  استانداردهای حسابداری، درآمد حاصل از فروش کاال در قالب

های صادره میلیون ریال تفاوت ارزش صورتحساب .. .همراه صورت مالی( به طوری که مبلغ .. .)یادداشت
میلیون ریال( تحت سر فصل کار گواهی شده  .. .و .. .و بهای تمام شده اقالم تحویلی )به ترتیب به مبالغ

های مالی( همراه صورت .. .ها )یادداشتتحت سر فصل پیش دریافت میلیون ریال دریافتی نیز .. .و مبلغ
 .انعکاس یافته است

 ها به عمل نصب شده تا تاریخ ترازنامه هیچگونه ثبتی در حساب .. .بابت درآمد حاصل از اجرت کار
میلیون ریال مورد تایید کارفرما  .. .به مبلغ 13نیامده، این در حالیست که انجام عملیات نصب تا تاریخ **

 .قرار گرفته است
 ... ها پرداختمیلیون ریال، دوبار به حساب پیش .. .به مبلغ .. .بنام شرکت .. .فقره چک دریافتی از شرکت

 .( منظور شده است.. .ها )شرکتدریافت( و پیش.. .)شرکت
 های نیز بوده، لیکن به صورتحساب .. .ضطبق مفاد قرارداد فی مابین، شامل عوار .. .هر چند نرخ فروش

میلیون ریال نیز به عنوان عوارض اضافه شده، که تقبل پرداخت مبلغ  .. .درصد جمعاٌ به مبلغ .. .صادره
 .مزبور توسط کارفرما محرز نشده است

لیکن در  گزارش واصل نشده،علی رغم این امر که پاسخ تائیدیه درخواستی تا تاریخ تنظیم این با توجه به موارد شمرده شده، 
میلیون ریال افزایش و  .. .های دریافتنی به مبلغهای حسابصورت اعمال اصالحات الزم بابت اشتباهات مزبور، سر فصل

-ها، کار گواهی شده و پیشپرداختهای پیشاصالح اشتباه دوره های قبل و سود مالی مورد گزارش و هم چنین سر فصل

های فروش و درآمد حاصل از در ضمن، سرفصل .میلیون ریال کاهش خواهد یافت .. .و .. .،.. .ه مبالغها به ترتیب بدریافت
 .. .و .. .ارائه خدمات و بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات ارده شده در صورت سود و زیان به ترتیب به مبالغ

 .میلیون ریال افزایش خواهد یافت
 

 از این رو بررسی  نگردیده، فقره تائیدیه ارسالی در خصوص خریدهای خارجی دریافت .. .پاسخ هیچ یک از
 .خریدهای انجام شده محدود به بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت بوده است
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 ها در حساب 13*4در رابطه با کارکرد سال  .. .میلیون ریال مربوط به صورت وضعیت تایید شده شرکت .. .مبلغ
وضعیت از پیمانکاران عمده برای بررسی میزان های الزم جهت اخذ صورتدر این خصوص پیگیری .منظور نشده است

از تاریخ انعقاد قرارداد  .. .به طوری که شرکت .گیردای از موارد صورت نمیکارکرد و کنترل رعایت مفاد قرارداد در پاره
با عنایت به این موضوع و با توجه به در دسترس نبودن  .ننموده استگونه صورت وضعیتی ارسال ( تاکنون هیچ13*1)سال

های مالی آن بر صورت زناشی ا احتمالی ، تعیین آثار مالیهای درخواستی از پیمانکارانعدم وصول تائیدیه اطالعات کافی و
 .پیوست برای این موسسه میسر نبوده است

 

  یا مشاور حقوقی، تائیدیه مربوط درخواست نگردیده است، از به دلیل اعالم کتبی شرکت مبنی بر نداشتن وکیل
 .باشداین رو آثار احتمالی ناشی از دعاوی مطروحه برای این موسسه مشخص نمی

 
 از  .تا تاریخ این گزارش پاسخ نامه درخواست تائیدیه از وکیل حقوقی شرکت مورد رسیدگی واصل نگردیده است

این رو آثار مالی احتمالی ناشی از دعاوی مطروحه به نفع یا ضرر شرکت اعم از دعوی در داخل یا خارج از کشور بر    
 .های مالی مشخص نگردیده استصورت

 
 های در دست اجرا در باشد، مانده پیمانهای مالی منعکس میهمراه صورت .. .گونه که در یادداشت همان

های انجام های مدیریت و شامل هزینهمیلیون ریال است که بخش عمده آن، پیمان .. .مورد گزارش مبلغپایان سال مالی 
ها و یا عدم اخذ تائیدیه از کارفرما، تحت سرفصل باشد، که به دلیل تکمیل نبودن آنشده و تجهیزات خریداری شده می

ه شرایط مندرج در قراردادها، نحوه عمل شرکت راجع به در این ارتباط با توجه ب.ها منعکس گردیده استمذکور در حساب
ها مغایر با استانداردهای حسابداری بوده و ضروری های مزبور در خصوص عدم شناسایی هر گونه درآمدی نسبت به آنپیمان

ر، اگرچه نظر به مراتب مزبو .است که درآمدهای حاصل متناسب با درصد پیشرفت کار شناسایی و در حساب ها منعکس گردد
با توجه به عدم دریافت تائیدیه  ها از این بابت ضروری میباشد ولی تعیین اصالحات الزم در شرایط حاضرتعدیل حساب

 .باشدبرای این موسسه امکانپذیر نمیکارفرما 

 

 شرکت بهای ارزی اعتبارات اسنادی گشایش یافته به صورت یوزانس را در زمان پرداخت در دفاتر ثبت می-

طبق استانداردهای حسابداری، تاثیر معامالت و  .باشدکه این موضوع مغایر با استانداردهای حسابداری )تعهدی( می نماید
های واحد تجاری در زمان تحقق و بدون در نظر گرفتن زمان دریافت و یا پرداخت ها و بدهیسایر رویدادها بر دارایی

مچنین عدم دریافت پاسخ تائیدیه ارسالی به اطالعات و مدارک کافی، هبا توجه به نبود  .شودشناسایی، ثبت و گزارش می
 .باشدهای مالی مورد گزارش، میسر نمیهای مورد لزوم از این بابت و تاثیر آن بر صورتتعیین تعدیل ،.. .شعبه .. .بانک

 
 در هنگام .. .وهای حمل داخل های مربوط به اعتبارات اسنادی، شامل حقوق و عوارض گمرکی، هزینههزینه ،

های مزبور باید در زمان وقوع مشخص طبق استانداردهای حسابداری، کلیه هزینه .گرددها منظور میپرداخت در حساب هزینه
به دلیل در دسترس نبودن اطالعات و مدارک کافی،  .و به عنوان قسمتی از بهای تمام شده محموله وارداتی ثبت دفاتر گردد

، تعیین میزان بدهی شرکت های نسیههای ارسالی جهت گمرکات در رابطه با ترخیصسخ تائیدیههمچنین عدم دریافت پا
های مالی مورد گزارش نیز مشخص بابت اعتبارات اسنادی در پایان سال مالی مورد گزارش، مقدور نبوده و تاثیر آن بر صورت

 .باشدنمی
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 دالر آمریکا )سال مالی قبل .. .ی مورد گزارش مبلغتخفیفات موردی دریافتی از فروشندگان خارجی در سال مال. 
دالر  .. .دالر به صورت کاال و مبلغ .. .از جمع بدهی فروشندگان خارجی به شرح باال، معادل مبلغ .دالر آمریکا( بوده است ..

باقیمانده، اعم از مبالغ واریز شده به حساب ارزی شرکت و موجود در حساب  .آالت تسویه گردیده استنیز به صورت ماشین
بدهی فروشندگان خارجی به نرخ ارز تسعیر و تفاوت به عنوان درآمد عملیاتی تلقی و به حساب سود)زیان( ناشی از تسعیر 

با توجه به عدم امکان اعمال  .ستهای مالی( منظور شده اهمراه صورت .. .های ارزی عملیاتی )یادداشتها و بدهیدارایی
های های تائیدیهعدم دریافت تعدادی از پاسخ های حسابرسی ناشی از کافی نبودن اطالعات در دسترس وسایر روش

 .، تمامیت اینگونه مبالغ برای این موسسه به اثبات نرسیده استدرخواستی از سایر فروشندگان خارجی

 

  میلیارد ریال بابت خرید  .. .منعقده با شرکت الف، مبلغ .. .مورخ .. .تملیک شمارهبه موجب قرارداد اجاره به شرط
میلیون ریال آن بصورت نقدی و الباقی به صورت تسهیالت بانکی  .. .ها به ثبت رسیده که مبلغدر حساب دارائی .. .یکدستگاه

، ارائه شده .. .شعبه .. .توسط بانک .. .مورخ .. .شماره در حالیکه قرارداد اجاره به شرط تملیک دیگری به .بوده است .. .با نرخ
میلیون ریال( توسط بانک از  .. .میلیارد ریال از این بابت )با اقساط ماهیانه .. .که با قرارداد شرکت الف مغایر بوده و مبلغ

در رابطه با قرارداد های شرکت بر همین اساس در حال انجام است، لیکن بدهی شرکت شرکت مطالبه گردیده که پرداخت
و عدم  واصل نشدن تائیدیه درخواستی از شرکت الف با توجه به مراتب فوق و .ارائه شده توسط بانک تعدیل نشده است

های مالی دسترسی به اطالعات تسهیالت فوق و توافقات احتمالی دیگر فیمابین، آثار احتمالی ناشی از موارد فوق بر صورت
 .باشدمورد گزارش مشخص نمی

 

 های دریافتنی شده منجر به بروز اشتباهات متعددی در حساب .. .تاریخای در بکارگیری یک سیستم جدید رایانه
این مؤسسده  .است و تا تاریخ این گزارش هنوز نقایص این سیستم برطرف نشده و اشتباهات نیز اصدالح نگردیده است

 .. .های دریافتنی در تاریخ ترازنامده به مبلدغحساب های حسابرسی،سایدر روشیدیه یا ائبا استفاده از اخذ ت نتوانسته است
 .میلیون ریال را اثبات کند

 

 ( تا ...و ...هایهای گروه ) شرکتمیلیون ریال از مطالبات از شرکت .. .های درخواستی در خصوص مبلغتائیدیه
های فیمابین و با توجه به مراتب فوق و عدم تهیه صورتجلسات تطبیق حساب .تاریخ تنظیم این گزارش واصل نگردیده است

های های فوق و قابلیت بازیافت مطالبات از شرکتتائیدیههمچنین سنواتی بودن مطالبات مزبور، آثار احتمالی ناشی از دریافت 
  .باشدهای مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نمیمذکور بر صورت

 

 و وکیل حقوقی تا تاریخ تنظیم این گزارش واصل  های بانکیهای  درخواستی در خصوص کلیه حسابتائیدیه
ها ها در سنوات قبل، هزینه جرائم اقساط معوق آنمضافاً با توجه به سررسید کلیه تسهیالت مالی دریافتی از بانک نشده،

با توجه به مراتب فوق و نامشخص بودن نتایج اقدامات در جریان در جهت  .ها انعکاس نیافته استمحاسبه و در حساب
های های یاد شده بر صورتهای مزبور و رفع مغایرتاحتمالی ناشی از دریافت تائیدیه بخشودگی جرائم مربوطه، تعیین آثار

 .باشدد گزارش برای این موسسه مشخص نمیمالی مور
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 باشد ای میمیلیون ریال مخارج انجام شده .. .توضیحی( شامل مبلغ .. .تصل موجودی مواد و کاال )یادداشسرف
 مورد صورت ریز و ماهیت آن ، قابلیت بازیافت و تخصیص آن بر سرفصل مزبور بر که با توجه به عدم  ارائه مدارکی در

امانی، نزد دیگران  وجودی کاالیای در خصوص میدیهئهمچنین تا .های حسابداری محرز نگردیده استاساس استاندارد
بندی شامل اقالم فاقد های انبارهای قطعات، مواد شیمیایی و بسته، ضمن اینکه موجودی( واصل نشدهانتقالی از سنوات قبل)

 های مواد و کاال )بصورت یک ریالی درقلم از موجودی .. .میلیون ریال و همچنین تعداد .. .گردش طی سنوات قبل به مبلغ
ترتیب در جهت اخذ ذخیره کاهش ارزش و بررسی کارشناسی اقالم مزبور صورت  باشد که اقدامی بدینها( میحساب

هایی بین ارزش های مواد و کاال حاکی از وجود مغایرتخصوص موجودی های انجام شده درمضافاً بررسی .نپذیرفته است
با توجه به مراتب فوق، آثار احتمالی موارد یاد شده  .تهای دفتری بوده اسصورت ریز اقالم مذکور با مانده  ریالی مندرج در

 .باشدهای مالی مورد گزارش مشخص نمیبر صورت

 

  طی سال مورد رسیدگی و سنوات قبل دعاوی مختلف حقوقی علیه و له شرکت با موضوعات متفاوت مطرح
و  .. .دی مواد و کاال، ساختمانشده است که بخشی از دعاوی علیه شرکت منجر به توقیف بخشی از ماشین آالت، موجو

 .میلیارد شده است .. .جمعاً بمیزان .. .از شرکت  .. .وجوه نقد شرکت بر اساس ادعاهای وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک
ریال یلیون م .. .یشان به شرکت جمعاً به مبلغ های ااز بابت بدهی .. .و .. .،.. .هایهمچنین دعاوی مطرح شده علیه شرکت

همچنین عدم دریافت تائیدیه وکیل شرکت تا تاریخ تنظیم این  با توجه به عدم صدور آرای قطعی و .قطعی نشده است
، قابلیت بازیافت مطالبات مرتبط با دعاوی انجام شده علیه اشخاص ثالث و تعهدات احتمالی ناشی از دعاوی مطروحه گزارش

شرکت با خطرات با اهمیتی شده است، منوط به مشخص شدن آرای قطعی  علیه شرکت که موجب مواجه شدن تداوم فعالیت
 .باشدمراجع قضایی ذیربط می

 

  مبلغ که باشدمیریال میلیون  .. .به مبلغ توضیحی  .. .موضوع یادداشتاسناد تضمینی شرکت نزد دیگران. .. 
تا تاریخ  لیکن ،گردیدبه شرکت مسترد می بایستمییال از اسناد فوق بدلیل اتمام قرارداد و یا پایان دوره تضمین میلیون ر

مربوط به تضمین  ،هامیلیون ریال سفته .. .مضافاً مبلغ .صورت نگرفته استموثری در این خصوص  تنظیم این گزارش اقدام
های مربوطه اقدام به باشد که بدلیل عدم بازپرداخت به موقع دیون مزبور، بانکمی .. .و .. .هایاز بانک .. .وام دریافتی شرکت

طرح شکایت علیه خواندگان از جمله شرکت کرده و بترتیب بخشی از اموال و موجودی کاالی ساخته شده شرکت و همچنین 
، از وضعیت ضمن اینکه بدلیل عدم ارائه تائیدیه توسط وکیل شرکتاند، ( را توقیف نموده.. .متعلق به شرکت) سهام شرکت
 .باشدتوضیحی، اطالعی در دست نمی .. .صورت گرفته بشرح یادداشتنهای مشابه مابقی تضمی

 میلیون ریال  .. .توضیحی( شامل مبلغ .. .یافتنی شرکت اصلی )موضوع یادداشتهای درسرفصل سایر حساب
باشد که بدلیل اختالفات می .. .به استناد مبایعه نامه تنظیمی مورخ .. .باقیمانده مبالغ پرداختی بابت خرید زمین از شرکت

های شرکت درخصوص گیریبینی شده در مبایعه نامه، پیپیشموجود و عدم ایفای تعهدات فیمابین، علیرغم انقضای زمان 
تحویل زمین مزبور و نقل و انتقال قطعی آن و یا وصول وجوه پرداختی از این بابت تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده و لذا 

و عدم ارائه تائیدیه مشاور حقوقی  با توجه به مراتب فوق و .ها منظور گردیده استیاد شده در حساب ای معادل مبلغذخیره
مضافاً اهمیت  .گزارش مدیریت در خصوص اقدامات انجام شده و نتایج حاصل از آن، آثار احتمالی مربوطه مشخص نمی باشد

میلیارد ریال را که در قبال آن نیز  .. .ت به میزان حدودهای الزم در جهت تسویه سایر مطالبات راکد شرکانجام پیگیری
 .سازدنشان میها منظور شده را خاطرالوصول در حسابمشکوک ذخیره مطالبات
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 باشد که درسنوات قبل می تولیدی در .. .میلیاردریال محصوالت .. .رفصل موجودی مواد و کاال شامل مبلغس 
اً سرفصل فوق شامل حدود مضاف .ها منظور شده استحساب ریال در میلیارد .. .این خصوص ذخیره کاهش ارزشی به مبلغ

گمرک  تاریخ تهیه این گزارش از باشد که بدلیل مشکالت محیط زیستی، ترخیص آن تاوارداتی می .. .میلیارد ریال .. .مبلغ
انبارداری مربوطه در صورت ترخیص های در صورت عدم امکان ترخیص و هزینهای جهت آن امکانپذیر نگردیده و ذخیره

ها ضروری است، لیکن بدلیل حساب با عنایت به مراتب فوق اخذ ذخیره مناسبی از بابت موارد یاد شده در .منظور نشده است
میزان ذخیره  ،درخصوص امکان ترخیص کاال .. .گمرک درخواستی از عدم ارائه تائیدیه عدم دسترسی به اطالعات کافی و

 .باشدص نمیمربوطه مشخ

 

 ای دال بر این که اطالعات خود را در بر اساس استانداردهای حسابرسی، الزم است مدیران شرکت تائیدیه
تهیه و به این موسسه  ،اندو سایر اطالعات مورد لزوم دراختیار حسابرسان گذاشته ،های احتمالی، تعهداتزمینه مالکیت، بدهی

ارائه نشده است؛ از این رو تعیین آثار احتمالی ناشی از  مزبور به این موسسهتا تاریخ تنظیم این گزارش، تائیدیه  .ارسال نمایند
 .باشدهای مالی مورد گزارش مشخص نمیمورد فوق بر صورت

 

 ای دال بر ارائه کلیه اطالعات مربوط به طبق استانداردهای حسابرسی، مدیران شرکت موظف هستند تائیدیه
های مالی )توضیح این که صورت .های مالی، تکمیل و در اختیار حسابرسان قرار دهندهای شرکت و صورتلیات و حسابعم

تائیدیه مزبور تا تاریخ این گزارش به این موسسه ارائه نشده  .نیز فقط توسط یکی از اعضای هیئت مدیره امضا شده است(
  .است

 

 های مالی مندرج است، مانده حساب کار در جریان پروژه شرکتهمراه صورت ..همان طور که در یادداشت-

های فیمابین تا باشد، که به علت اختالف حسابمیلیون ریال می .. .در پایان سال مالی مورد گزارش بالغ بر .. .و .. .های
های ای درخواستی از شرکتهبه دلیل عدم دریافت تائیدیه از این رو، .تاریخ تهیه این گزارش به حیطه وصول در نیامده است

 .باشدهای مالی مورد گزارش، برای این موسسه مشخص نمیآثار مالی ناشی از رفع اختالفات موجود بر صورتمزبور  

 

 میلیارد  .. .های مالی، سرفصل پیمان در جریان پیشرفت، شامل مبلغپیوست صورت .. .با عنایت به یادداشت
میلیارد ریال بوده که به دلیل بروز نقص فنی و تخریب پروژه  .. .به مبلغ .. .ریال مخارج انجام شده جهت اجرای قرارداد پروژه

های و عدم حصول توافق نهایی در خصوص تعهدات طرفین قرارداد و جرایم احتمالی، تعدیل 13*5مذکور در مهر ماه 
های شرکت در این رابطه ضروری در رعایت استانداردهای حسابداری، اصالح حساب .ستها اعمال نشده امقتضی در حساب
 .باشد، تعیین آثار آن منوط به توافق نهایی طرفین قرارداد میه به عدم دریافت تائیدیه شرکت طرف قرارداداست، لیکن با توج

 

 تا تاریخ تهیه این گزارش دریافت نگردیده  .. .شعبه .. .و .. .شعبه .. .هایهای ارسالی جهت بانکسخ تائیدیهپا
میلیون ریال  .. .یمه دیرکرد تسهیالت مزبور به مبلغرهای این موسسه، میزان کسری ذخیره جلیکن بر اساس بررسی .است
ها از این بابت، زیان انباشته ابتدای سال و زیان سال مالی مورد گزارش و تسهیالت باشد که در صورت اصالح حسابمی
 .میلیون ریال افزایش خواهد یافت .. .و .. .، .. .لی دریافتی به ترتیب به مبالغما
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 فقره تسهیالت دریافتی فروش اقساطی و سلف به  .. .توضیحی، قراردادهای مربوط به .. .با توجه به یادداشت
های به دلیل عدم دریافت پاسخ تائیدیهارائه نگردیده، افزون بر آن،  .. .و .. .هایشعبه .. .و .. .هایمیلیون ریال از بانک .. .مبلغ

سود تضمین شده، سررسید اقساط، جرایم احتمالی عدم پرداخت به موقع مبلغ تسهیالت،  های مذکور،درخواستی از بانک
از این رو آثار مالی احتمالی ناشی از  .اقساط و همچنین وثایق قراردادهای مزبور برای این موسسه مشخص نگردیده است

 .باشدهای مالی شرکت مشخص نمیهای درخواستی در این خصوص، بر صورتدستیابی به موارد مذکور و پاسخ تائیدیه

 

 رغم این که عمده فعالیت شرکت کارمزدی است، لیکن روش کنترلی مناسبی در این خصوص توسط علی
این موضوع و با توجه به در دسترس نبودن اطالعات و مدارک کافی از جمله تسویه  با عنایت به .گرددشرکت اعمال نمی

های درخواستی در خصوص وضعیت مواد و همچنین عدم دریافت پاسخ تائیدیههای مربوطه حساب مقداری مقطعی با شرکت
 .رش برای این موسسه میسر نشده استهای مالی مورد گزاتعیین آثار احتمالی ناشی از این مورد بر صورت امانی، .. .اولیه و

 

 میلیون ریال در ازای بخشی  .. .به بهای تمام شده  .. .درصد سهام شرکت.. .های شرکت، شاملگذاریسرمایه
میلیون ریال درآمد در  .. .مبلغ 13×2و  13×1های مالی باشد، که بابت سود سهام سالمی .. .به شرکت .. .از سهام شرکت

عدم دریافت پاسخ   با عنایت به عدم ارائه مستندات الزم در خصوص تملک سهام مذکور، .گردیده استها ثبت حساب
ها، صحت انعکاس مبالغ مزبور تحت عنوان و عدم ثبت انتقال مالکیت در اداره ثبت شرکت های درخواستی از شرکتتائیدیه
 .محرز نگردیده استهای دریافتنی، برای این موسسه ها، درآمد و حسابگذاریسرمایه

 

 پذیر مندرج در یادداشت توضیحیهای سرمایهگذاری در شرکتاسناد و مدارک مربوط به اوراق سرمایه. .. 
همچنین    های دفتری به طور کامل به این موسسه ارائه نگردیده،های مالی به منظور مطابقت با ماندهپیوست صورت

ها های شرکت در آنگذاریپذیر در خصوص اعالم وضعیت و نتایج سرمایههای سرمایههای درخواستی از شرکتتائیدیه
با  .های مزبور در حال تصفیه یا راکد هستند()توضیح این که تعدادی از شرکت .تاکنون به این موسسه واصل نگردیده است

های مالی های مزبور بر صورتهعنایت به مراتب یاد شده، آثار مالی ناشی از تعدیالت احتمالی که در صورت دریافت تائیدی
 .یافت، برای این موسسه نامشخص استضرورت می

 

 به عهده شرکت مورد رسیدگی گذاشته  .. .افزار، تولید نرم.. .منعقده با شرکت .. .مورخ .. .طبق قرارداد شماره
میلیون ریال از  .. .میلیون ریال از مخارج انجام شده طی سال مالی مورد گزارش و .. .شده و شرکت از این بابت معادل مبلغ
ه مشخص نبودن شرایط با توج .افزار در جریان( منظور نموده استهای نامشهود )نرممخارج سنوات قبل را به حساب دارایی

عدم  های نامشهود ود حسابداری داراییاستاندار افزار به منظور تخصیص بهای تمام شده طبقمالکیت و امکان فروش نرم
ها توسط واحد افزار مزبور به سایر شرکتوصول تائیدیه شرکت مذکور در راستای تعیین تعلق مالکیت و امکان فروش نرم

های مالی ضرورت تعیین آثار مالی ناشی از تعدیالت احتمالی که در صورت دریافت تائیدیه مزبور بر صورت ،مورد رسیدگی
 یافت، برای این موسسه نامشخص استمی

 

 به شرکت که طی آن اعالم اطالعات مربوط به میزان  .. .شرکت خارجی فروشنده .. .تائیدیه درخواستی از تعداد
آثار مالی  .های احتمالی پرداختی درخواست شده بود، تاکنون دریافت نشده استفروش، تخفیفات احتمالی اعطایی و کمیسیون

 .باشدیافت، مشخص نمیهای مزبور ضرورت میتعدیالت احتمالی که در صورت دریافت تائیدیه ناشی از هرگونه
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 بق دفاتر شرکت با اسناد ، مطابقت اسناد تضمینی ط.. .به جهت عدم دریافت پاسخ تائیدیه ارسال شده جهت
 .باشدد دارنده آن مقدور نمیتضمینی نز

 

 های های گروه و رفع مغایرتمغایرت با شرکتتهیه صورت تا تاریخ تنظیم این گزارش، مدارکی حاکی از
ضمن این که تاکنون نیز اقدامات حقوقی موثری در خصوص پیگیری وصول مطالبات احتمالی به این موسسه ارائه نگردیده، 

 .های گروه و سایر اشخاص به عمل نیامده استاز شرکت

 

 میلیون  .. .کاالی امانی دیگران نزد شرکت به مبلغ .. .و .. .،.. .های درخواستی این موسسه برایپاسخ تائیدیه
 .. .و به مبلغ .. .ها جمعاً مقدارمیلیون ریال که از آن .. .کاالی امانی شرکت نزد دیگران به مبلغ .. .و .. .،.. .ریال و برای

همچنین بر اساس  .فت نگردیده استباشد که تا تاریخ تنظیم این گزارش دریامیلیون ریال مانده انتقالی از سنوات قبل می
 .در مورد .. .های، شرکت مکلف به پیگیری و رفع مغایرت فیمابین خود و شرکت.. .مصوبه مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ

 .های بعمل آمده تاکنون به نتیجه نرسیده استمواد اولیه امانی نزد شرکت از سنوات قبل بوده است که پیگیری ..

 

 به  .. .تن جهت ساخت .. .میلیارد ریال که بر اساس اعالمیه فروشنده مقدار .. .به ارزش .. .از شرکت .. .خرید
میلیون ریال نزد فروشنده باقی مانده، که به دلیل عدم ایفای کامل  .. .تن و به ارزش ...ارسال و مابقی نیز به مقدار .. .شرکت

شایان ذکر است خریدهای مذکور نیز بدون انعقاد قرارداد  .شده استتعهدات شرکت مورد گزارش، از تحویل آن خودداری 
در اختیار این موسسه قرار داده  .. .صورت پذیرفته و مدارکی حاکی از میزان دریافت شده و همچنین مقدار تبدیل شده به

عدم ارائه مستندات مورد لزوم  و نیزبه دلیل عدم دریافت پاسخ تائیدیه از شرکت مذکور با توجه به مراتب مزبور و  .نشده است
تحویلی، نحوه تسویه، چگونگی تامین کاالی موضوع قرارداد و کارمزد  .. .ساخته شده، تناژ .. .دریافتی، میزان .. .در خصوص

یافت، درشرایط های مالی ضرورت میساخت، تعیین تعدیالتی که درصورت دریافت مدارک و اطالعات مورد لزوم بر صورت
 .باشداین موسسه امکانپذیر نمیحاضر برای 

 

 های دریافتنی و میلیون ریال حاصل تهاتر مانده اقالم راکد حساب .. .طی سال مالی مورد گزارش مبلغ
ای ا توجه به عدم دریافت تائیدیهب .میلیون ریال به حساب سود و زیان نقل گردیده است .. .و .. .پرداختنی به ترتیب مبالغ

و عدم ارائه مجوز و توجیه مربوط به تهاتر های شناسایی شده ها طرف معامله در راستای ثبتانبه شرکتمبنی بر توافق چند ج
 .های مالی نامشخص استاقالم مزبور آثار مالی احتمالی ناشی از این رویداد بر صورت

 

  تاکنون به  قانون تجارت، 1347اصالحیه سال  129تائیدیه درخواستی در خصوص اعالم معامالت مشمول ماده
  .این موسسه واصل نشده است
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 بندهای گزارش حسابرسی مربوط به وصول تائیدیه غیرقابل اتکا
باشند که های حسابرسی واصله غیر قابل اتکا میبه کسب شواهد حسابرسی اضافی مبنی بر این که تائیدیه توجهبا 

 هایی از آن به شرح زیر است:نمونه
  تائیدکننده در اختیار های دریافتنی و پرداختنی مشاهده شود که مهر شرکت در زمان وصول تائیدیه حساب

  .واحد مورد رسیدگی بوده است

  نحوه وصول تائیدیه به حسابرس مناسب نباشد )در پاکت در بسته و مستقیماً ارسال نشود یا از طریق فاکس
  .واهد حسابرسی کسب شده نسبت به این موضوع نتواند اطمینان کسب نمایدارسال شود( و حسابرس نیز بر اساس سایر ش

 
عموماً در چنین مواردی تائیدیه غیر معتبر به عنوان شواهد حسابرسی محسوب نخواهد شد)به خصوص اگر موید 

های گزارش برخی از بند .اطالعات واحد مورد رسیدگی نیز باشد( و بایستی از طریق سایر شواهد حسابرس رسیدگی شود
 های حسابرسی واصله غیر قابل اتکا به شرح زیر هستند:حسابرسی ناشی از تائیدیه

 
 با شرکت  .. .اساس صورت تطبیق حساب تهیه شده فیمابین شرکت تابعه در پایان سال مالی مورد گزارش، بر

های ثابت )بدون میلیارد ریال به حساب طلب از شرکت اخیرالذکر منظور و معادل آن از حساب دارائی .. .مورد رسیدگی، مبلغ
های دو طرف دریافتی از آن شرکت، مانده حساب تائیدیهگر چه طبق ا .نظر گرفتن استهالک انباشته( برگشت شده است در

نتیجه حصول اطمینان از صحت ثبت فوق  ردیده و در، لیکن مدارک و مستندات مربوط به ثبت فوق ارائه نگمطابقت دارد
، نرخ فروش اقالم مربوطه توسط آن شرکت در طی .. .های ارسالی شرکتاساس صور تحساب همچنین بر .میسر نشده است

تعیین آثار احتمالی ناشی از موارد فوق امکان پذیر  از این رو .الحساب بوده و تاکنون قطعی نشده استسال مالی بصورت علی
 .نیست

 طبق تائیدیه واصله با مانده دفاتر شرکت مورد رسیدگی مطابقت دارد، در  .. .های دریافتنی شرکتمانده حساب
مذکور  های مانده حساب رغم تطبیق سال مالی هر دو شرکت،علی .. .های مالی منتشر شده شرکتحالی که بر اساس صورت

مدارک و مستندات مربوط تعیین آثار  با توجه به عدم ارائه .باشدتر میمیلیون ریال کم .. .در ترازنامه آن شرکت به مبلغ
 .رد فوق امکان پذیر نیستااحتمالی ناشی از مو

 

 بندهای گزارش حسابرسی مربوط به وصول تائیدیه دارای مغایرت
باشند، از این اطالعات و شواهدی مغایر با شواهد حسابرسی کسب شده میدر برخی از موارد تائیدیه واصله حاوی 

های هایی آثاری بر صورتممکن است چنین تائیدیه .باشدرو حسابرس در خصوص موضوع مورد نظر قادر به اظهارنظر نمی
 ها به شرح زیر هستند:مالی داشته باشد که برخی از آن

 
 های گذشته و ( در طی سال.. .)شعبه .. .(و.. .)شعبه .. .(،.. .)شعبه .. .هایهای جاری شرکت در بانکحساب

ظیم این گزارش اقدام مقتضی در خصوص گزارش عملیات بوده که تا تاریخ تنسال مالی مورد گزارش همواره راکد و بدون 
 .. .هایالزم به توضیح است، پاسخ تائیدیه دریافتی از بانک .های مزبور به عمل نیامده استمسدود یا فعال نمودن حساب

 .باشدحاکی از عدم وجود هرگونه حسابی به نام شرکت می .. .و .. .شعبه های

 
 اند، ولی در تائیدیه دریافت شده، جزو عضویتی در هیأت مدیره شرکت نداشته .. .و .. .در تاریخ ترازنامه، آقایان

 .انداعالم گردیده .. .شعبه .. .نزد بانک .. .جاری شمارهصاحبان امضای مجاز حساب 

 



  127                                                                                                                                   ها در حسابرسیتائیدیه

  

 

 به عنوان امضای مجاز اعالم گردیده، این در حالی  .. .ها، امضای آقایطبق تائیدیه دریافتی از تعدادی بانک
 .است که حکم ایشان به عنوان عضو هیات مدیره شرکت، لغو شده بود

 
 لیکن )اعضای قبلی هیئت مدیره( انداز عضویت هیات مدیره شرکت خارج شده .. .و .. .علی رغم اینکه آقایان ،

 .اندمعرفی شده مجاز ، نامبردگان همچنان به عنوان دارندگان حق امضا.. .شعبه .. .طبق تائیدیه دریافتی از بانک

 
 میلیون ریال بدهی ارزی  .. .مبلغ ،های مالی توضیح داده شدههمراه صورت .. .همانطوری که در یادداشت

های پرداختنی به های قبل در حسابهای گروه در سالشرکت .. .در ارتباط با واردات .. .تنخواه صادراتی شرکت به بانک
رغم وجود توافق علی .. .میلیون ریال سهم شرکت .. .های ذینفع ثبت گردیده که در این خصوص مبلغطرفیت بدهی شرکت
طبق تائیدیه واصله، مطالبات بانک مزبور از شرکت مورد  افزون بر آن، .کت مزبور قرار نگرفته استقبلی، مورد تایید شر

ای، نامهیورو اعالم گردیده که در صورت تسعیر با نرخ ارز واریز .. .رسیدگی بابت ارز استفاده شده در تاریخ ترازنامه معادل
تعیین اصالحات قطعی از بابت موارد یاد شده، موکول به حصول  .استها منعکس شده میلیون ریال کمتر در حساب .. .مبلغ

 .باشدهای ذینفع میتوافق نهایی با بانک مزبور و شرکت

 
 های پرداختنی ها و حسابپرداختهای پیشتوضیحی، مانده سرفصل .. .و .. .هایبا توجه به مفاد یادداشت

بابت خرید مواد اولیه پس از کسر تخفیفات اعطائی در سنوات قبل  .. .میلیون ریال خالص طلب شرکت .. .تجاری شامل مبلغ
تائیدیه دریافت شده در سنوات  باتوجه به مراتب مزبور و .باشد که بدلیل نبود نقدینگی کافی تاکنون پرداخت نگردیده استمی

ئم متعلقه احتمالی در این خصوص بر ، آثار احتمالی ناشی از تسویه بدهی فوق و جراقبل که مانده حساب را صفر اعالم نموده
 .باشدهای مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نمیصورت

 
 دریافتی و در نظر گرفتن اختالفات  .. .در رابطه با بهای .. .شرکتهای دریافتی از حساببر اساس صورت

مزبور تا پایان سال مالی  شرکتهایی با فیمابین در سنوات قبل در این رابطه و با توجه به سوابق و مستندات موجود، مغایرت
صورت ها و اطالعات الزم از قبیل تائیدیهو عدم دسترسی به با توجه به مراتب مزبور  .ها وجود داردمورد گزارش در حساب

گزارش میسر نشده  های مالی سال مالی مورد، تعیین آثار احتمالی ناشی از موارد مزبور بر صورتهای فیمابینمطابقت حساب
 .است

 

 میلیون ریال بدهی  .. .های دریافتنی شامل مبلغتوضیحی، مانده سرفصل سایر حساب .. .طبق مفاد یادداشت
مضافاً بدلیل عدم ارائه  .پیگیری انجام شده جهت وصول آن ارائه نگردیده استباشد که شواهدی دال بر می .. .شرکت

، همچنین عدم تائید آن توسط شرکت یاد شده طبق تائیدیه واصلههای انجام شده با این حساب و مدارکی دال بر ارتباط ثبت
 .قابلیت وصول مبلغ فوق برای این موسسه مشخص نگردیده است

 
 از بابت  .. .کانهای مالی منعکس شده است، بدهی به بهمراه صورت .. .و .. .هایشتهمان طور که در یاددا

طبق تائیدیه  .باشدمیلیون ریال می .. .میلیون دالر آمریکا ارز تنخواه صادراتی به همراه سود و کارمزد مربوطه، مبلغ .. .مبلغ
ریال مطالبه گردیده است که هیچ گونه  .. .دریافتی از بانک مذکور، بابت سود و کارمزد بانکی سال مالی مورد گزارش، مبلغ

به علت عدم دسترسی به اسناد و مدارک کافی در خصوص چگونگی  .ها به عمل نیامده استثبتی از این بابت در حساب
 .باشدها از این بابت، برای این موسسه مشخص نمی، تعدیالت الزم در حساباستفاده از تسهیالت ارزی مزبور
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 ها منظور نگردیده استبه بعد محاسبه و در حساب 13*2از سال  .. .خسارت دیرکرد پرداخت مطالبات بانک. 
های مالی میلیون ریال بیش از مبلغ مندرج در صورت .. .مبلغ 13*4بدهی تائید شده توسط بانک مذکور تا پایان سال مالی 

های مالی، برای این در غیاب تائیدیه بانک مزبور در تاریخ ترازنامه، تعیین میزان دقیق بدهی و آثار آن بر صورت .باشدمی
 .موسسه امکانپذیر نبوده است

 

 های توضیحی صورت .. .ال )یادداشتمیلیون ری .. .مانده حساب تسهیالت دریافتی در تاریخ ترازنامه به مبلغ
طبق تائیدیه واصله بانک کل مبلغ  .بندی گردیده استهای مالی طبقههای بلندمدت در صورتمالی(، به عنوان بدهی

مبنی بر تقسیط مجدد  .. .مدارک و مستنداتی دال بر توافق با بانک و با توجه به این که جاری بوده تسهیالت دریافتی
بندی باال، برای این موسسه محرز مطالبات حال شده و سررسید گذشته به این موسسه ارائه نگردیده، از این رو صحت طبقه

 .نگردیده است

 

  تائیدیه مدیران ارائه شده به این موسسه توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره و به صورت مشروط تائید شده
رائه اطالعات و مستندات مورد نیاز در این خصوص، این موسسه در این بخش با محدودیت در رسیدگی به علت عدم ا .است

 .باشدهای مالی مورد گزارش، مشخص نمیمواجه بوده که آثار ناشی از رفع آن بر صورت

 

 بندهای گزارش حسابرسی مربوط به وصول تائیدیه دارای شواهد و اطالعات جدید
های واصله حاوی نکات یا اطالعات جدیدی هستند که طی سایر شواهد حسابرسی در این گاهی اوقات تائیدیه

ها این تائیدیهبا  .باشدخصوص آگاهی کسب نشده است و شواهد حسابرسی دیگری دال بر تعیین وضعیت آن موجود نمی
های مالی هایی آثاری بر صورتئیدیهاز این رو ممکن است چنین تا .شودهای دارای مغایرت برخورد میعموماً مشابه تائیدیه

 ها به شرح زیر هستند:داشته باشد که برخی از آن
 مربوط به خرید .. .و .. .هایفقره از اعتبارات اسنادی به شماره .. .تعداد، .. .طبق تائیدیه واصله از اداره گمرگ. .. 

میلیون ریال، به دلیل تاخیر در ترخیص کاالی مذکور از گمرک، مشمول مقررات متروکه شدن قرار  .. .جمعاً به ارزش .. .و
 .ارائه نشده است .. .گرفته و تا تاریخ این گزارش نیز اطالعاتی در خصوص وضعیت کاالی مزبور به این

 
 های قبل باشد که از سالمی .. .شعبه .. .فقره حساب جاری نزد بانک .. .موجودی نقدی شرکت شامل مانده

، حساب جاری شرکت در آن بانک مسدود اعالم گردیده، .. .شعبه .. .ر اساس تائیدیه دریافتی از بانکب .انتقال یافته است
شایان ذکر است از  .اقدام موثری صورت نگرفته است .. .لیکن در خصوص مسدود و یا فعال نمودن حساب جاری نزد شعبه

باشد، در صندوق شرکت نگهداری که تماماً سفید می .. .الی .. .برگی به شماره .. .جلد دسته چک .. .ربابت حساب جاری مزبو
 .گرددمی

 
 دارندگان امضای مجاز حساب جاری شرکت نزد بانکطبق تائیدیه دریافتی انجام شده هایبه موجب بررسی ،. 

اساسنامه شرکت  .. .باشد، که این موضوع مغایر با مادهنفر از کارکنان شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره می .. .،.. .شعبه ..
الزم به توضیح است، طبق مفاد ماده مزبور، کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره به امضای  .است

 .ه مهر شرکت معتبر استمدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همرا

 
 فقره حساب جاری بانکی به شماره .. .شرکت مورد رسیدگی دارای .. .شعبه .. .طبق تائیدیه دریافتی از بانک. .. 

میلیون ریال است، که از این بابت ثبتی در دفاتر شرکت مورد  .. .باشد که مانده آن در پایان سال مورد رسیدگی مبلغمی
 .ارائه نشده است .. .گزارش به عمل نیامده و گردش عملیات حساب مزبور نیز به این
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 های پیمان از جمله سودآور میلیون دالر و با توجه به سایر هزینه .. .با عنایت به سود ناخالص پیمان به مبلغ
ده بودن الزم به توضیح است، به موجب استانداردهای حسابداری در صورت زیان .ابهام روبرو نموده استبودن پیمان را با 

به  .ها منظور گرددهای پیمانکاری )صرف نظر از رویه مورد عمل( الزم است در زمان برآورد زیان، ذخیره الزم در حسابپروژه
     با عنایت به کارهای اضافی انجام شده در پروژه و ادعای دلیل عدم دسترسی به مدارک مورد نیاز در این خصوص و

 .باشده، تعیین میزان ذخیره الزم مقدور نمیدر ارتباط با دریافت مابه ازای کارهای اضافی مذکور طبق تائیدیه واصل .. .شرکت

 
 طبق تائیدیه واصله از  و های ارزی دریافتیرغم تطبیق اصل و سود وامهای انجام شده و علیاساس بررسی بر

های شرکت وجود دارد که حساب ارزی( و حساب) .. .شعبه .. .بانک مغایرت مساعدی در مورد میزان جرائم مورد ادعای بانک
  .های فیمابین و رفع مغایرتهای یاد شده صورت پذیردضرورت دارد اقدامات الزم در مورد تطبیق حساب

 
  مورخ .. .جهت ابطال رای شماره .. .واصله از وکیل شرکت، دعوی شرکت علیه گمرک تائیدیهطبق. .. 

التفاوت میلیارد ریال مابه  .. .رسیدگی به اختالفات گمرکی )دائر بر محکومیت شرکت به پرداخت مبلغ کمیسیون تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری مطرح و حکم به رد شکایت شرکت صادر و ابالغ  .. .های وارداتی( در شعبهحقوق و عوارض گمرکی کاال

با توجه به مراتب مزبور و عدم دسترسی به رای  .ها منظور نگردیده استخصوص در حساب ای در اینکه ذخیره ،گردیده
ز این بابت ها ادیوان عدالت اداری در خصوص قطعیت مبلغ و امکان اعتراض شرکت، آثار مالی ناشی از تعدیل حساب

  .باشدمشخص نمی

 

 مبلغ قابل بازیافت پیمان( موضوع یادداشت  .. .های ارسال نشده پروژهوضعیتدر شناسائی درآمد بخش صورت(
مبنی بر تقبل ثبت نمایندگان کارفرمای مربوطه ) با .. .مالی، به استناد صورتجلسه مورخ هایهمراه صورت .. .توضیحی

ای در محاسبات اعمال گردیده است که ( بخش ارزی باقیمانده قرارداد با نرخ مبادله .. .کشور .. .از شرکت  .. .سفارش و ورود
با توجه به امضاء کنندگان، نحوه تنظیم و مفاد صورتجلسه یاد شده، اعتبار و قطعیت مفاد آن منوط به تائید مسئولین ذیصالح 

   مضافاً خاطرنشان .تجهیزات و مخارج ارزی باقیمانده پروژه خواهد بود کارفرما و تسری توافق انجام شده نسبت به سایر
های ارسالی تا تاریخ وضعیتکارفرمای پروژه یاد شده( مبالغ ارزی صورت) .. .ساس تائیدیه دریافتی از شرکتسازد بر امی

 .توسط کارفرما تائید شده است( مرجعای توسط شرکت، با نرخ ارز رسمی )رغم استفاده از ارز مبادلهترازنامه علی

 

  مطالبی حاکی از طرح مواردی علیه شرکت در  .. .از اداره حقوقی شرکت در تاریخ دریافتی تائیدیهبموجب
    عنوان گردیده که با توجه به تاریخ دریافت تائیدیه فوق، امکان انجام  .. .شهر .. .ناحیه .. .دادسرای عمومی و انقالب

 .فراهم نیامده استهای الزم بررسی

 

    تائیدیه دریافتی از واحد حقوقی شرکت، حاکی از عدم آگاهی کامل واحد مزبور از جزئیات دعاوی مطروحه
های آوری شده توسط این موسسه مغایرتباشد، به طوری که موارد مندرج در تائیدیه دریافتی با اطالعات بررسی و جمعمی

ه این موضوع و با توجه به نبود مدارک و مستندات مورد لزوم، تعیین تعدیالت احتمالی و با توجه ب .دهدای را نشان میعمده
 .باشدهای مالی مورد گزارش، برای این موسسه مقدور نمیآثار آن بر صورت

 

 های گذاریمیلیون ریال از سرمایه .. .های مالی منعکس است، مبلغهمراه صورت .. .همان طور که در یادداشت
شرکت مزبور نیز در پاسخ  سهام مزبور برای رویت ارائه نگردیده و .باشدمی .. .گذاری در شرکتمربوط به سرمایه بلندمدت

ا توجه به موارد پیش گفته، مانده ب .تائیدیه درخواستی اعالم نموده که هیچ سهمی از آن، به شرکت مورد گزارش تعلق ندارد
 .باشدهای باال مشخص نمیگذاریته احتمالی از محل سرمایهیاد شده اثبات نشده، همچنین سهام تعلق گرف
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 های درخواستی، کاالهایی به عنوان امانی از اشخاص بر اساس شواهد و مدارک موجود و پاسخ برخی از تائیدیه
ها در ها در شعب مذکور، تعدیالت الزم از بابت خرید قطعی آنثالث دریافت و به شعب ارسال شده که با توجه به فروش آن

به دلیل عدم نگهداری مدارک و مستندات کافی، آثار ریالی ناشی از انجام تعدیالت الزم در این  .ها انجام نشده استحساب
 .های مالی برای این موسسه مشخص نیستخصوص بر صورت

 

  129معامالت مشمول ماده  13××اسفند  29بنابر اظهارنظر و گواهی مدیران، طی سال مالی منتهی به 
 .قانون تجارت، توسط شرکت صورت نگرفته است 1347اصالحیه سال 

 

  قانون تجارت در طی  1347اصالحیه سال  129طبق تائیدیه دریافتی از مدیران شرکت، معامالت مشمول ماده
و معامالتی از قبیل موارد  .. .و سهامدار بودن .. .لیکن با توجه به عضویت شرکت .سال مالی مورد گزارش وجود نداشته است

باشد که جزئیات آن در اختیار این های مالی، از مصادیق ماده مزبور میصورت .. .و .. .های شمارهمطروحه در یادداشت
 .موسسه قرار نگرفته تا نسبت به آن اظهارنظر گردد

 
 های مالی، در سال صورتپیوست  .. .طبق تائیدیه دریافتی از هیئت مدیره و با عنایت به یادداشت توضیحی

 .قانون تجارت وجود نداشته است 1347اصالحیه سال  129مالی مورد گزارش مواردی حاکی از انجام معامالت مشمول ماده 
 .. .شامل تخصیص هزینه به شرکت به مبلغ .. .های به عمل آمده، معامالت انجام شده با شرکتلیکن با توجه به بررسی

باشد، از مصادیق معامالت مذکور مالی مورد رسیدگی که چگونگی تخصیص آن نیز مشخص نمیمیلیون ریال در طی سال 
 .های مالی افشا نگردیده استهای همراه صورتاست که در یادداشت

 

 میلیون  .. .با توجه به مصرف مواد امانی دیگران نزد شرکت جهت تولید محصول، طی سال مورد رسیدگی مبلغ
به عدم امکان واردات مواد اولیه،  همچنین طی دو سال گذشته با توجه .ها شناسایی شده استریال بابت مواد امانی در حساب

این موضوع در حالی است که طبق  .ها منظور شده استدر حساب .. .میلیون ریال بابت مواد امانی دریافتی از شرکت .. .مبلغ
ه از شرکت مذکور، توافق بر اساس مقدار کاال بر حسب تناژ بوده و شرکت مورد رسیدگی در نهایت تائیدیه کاالی امانی واصل

با توجه به تغییرات قیمت مواد و عدم شناسایی آثار تغییرات  .باشدتن می .. .ملزم به بازپرداخت یا برگشت مواد اولیه معادل
و عدم امکان واردات مواد اولیه، تعیین آثار مالی احتمالی  قیمت و همچنین عدم توافق طرفین در خصوص نحوه تسویه حساب

 .پذیر نیستامکان برای این موسسه های مالی شرکت مورد رسیدگیناشی از این رویداد بر صورت
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 هابندهای گزارش حسابرسی مربوط به ترکیبی از تائیدیه
های متعدد های متعددی به اشخاص یا شرکتدر برخی موارد در خصوص یک موضوع خاص ممکن است تائیدیه

در صورت درج چنین موضوعاتی در گزارش حسابرسی عموماً طی  .اندارسال کرده باشیم که بازخوردهای متفاوتی نیز داشته
 ها و نتایج کسب شده ارائه خواهند شد که برخی از این موارد به شرح زیر هستند:یک بند کلیه رسیدگی

 
 در پایان سال  .. .و .. .هایهای مالی منعکس گردیده، بدهی شرکتهمراه صورت .. .دداشتهمانطوری که در یا

های دریافتی در این رابطه ثبتی از بابت آخرین صورت وضعیت .میلیون ریال است .. .و .. .مالی مورد گزارش به ترتیب، مبالغ
 .. .شرکت .. .، صورت وضعیت موقت شماره .. .شرکت .. .الی .. .هایهای موقت شمارههای مزبور )صورت وضعیتاز شرکت

های رسیده به ها به عمل نیامده همچنین، کلیه صورت وضعیتکه به تایید ناظر نیز رسیده در شرکت موجود است( در حساب
فقط اشاره نموده که  .. .در تائیدیه ارسالی به این .. .ضمن آنکه، شرکت .شرکت نیز در اختیار این موسسه قرار نگرفته است

نیز تاکنون  .. .باشد و تائیدیه درخواستی از شرکتهای خود دارای طلب مینامههای ناشی از تمدید ضمانتبابت تحمل هزینه
با عنایت به مراتب مزبور و با توجه به عدم دسترسی به اطالعات کافی، تعیین آثار مالی ناشی از انعکاس  .واصل نشده است

های یاد شده )شامل آثار مربوط به محاسبه استهالک ناشی از ثبت اقالم مزبور در ای دریافتی از شرکتهصورت وضعیت
میسر نبوده  موسسههای مالی پیوست، برای این حساب ساختمان و تاسیسات و موجودی مواد و مصالح پای کار( بر صورت

 .است

  میلیون ریال از  .. .و .. .،  .. .، .. .در مورد مبالغهای ارسال شده تائیدیهتا تاریخ تنظیم این گزارش، پاسخ
ها و اسناد پرداختنی تجاری و کاالی امانی دیگران نزد ها و اسناد دریافتنی تجاری، حسابها، حسابهای بانکسرفصل

میلیون  ...و .. .های گروه به ترتیب به مبالغهای مربوط به طلب از و بدهی به شرکتتائیدیهشرکت واصل نگردیده، مضافاً 
ها و های واصل شده، برای حسابتائیدیههمچنین طبق   .واحد حقوقی شرکت دریافت نشده است تائیدیهریال و همچنین 

ها و اسناد میلیون ریال مغایرت نامساعد و در رابطه با حساب .. .میلیون ریال مغایرت مساعد و .. .اسناد دریافتنی تجاری مبالغ
با توجه به موارد  .میلیون ریال مغایرت نامساعد مشاهده شده است .. .میلیون ریال مغایرت مساعد و .. .مبالغپرداختنی تجاری 

-های مالی امکان پذیر نمیهای فوق و رفع مغایرات مزبور بر صورتتائیدیهیادشده، تعیین آثار احتمالی ناشی از عدم وصول 

 .باشد

 
  تا تاریخ تنظیم این گزارش واصل  .. .و .. .، .. .هایگذاری در شرکتهای سرمایهسرمایه گذاری تائیدیهپاسخ
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مغایرتی در خصوص تعداد واصله از شرکت سپرده تائیدیهمضافاً  .نگردیده است
با توجه به مراتب مزبور و عدم دسترسی  .سهم وجود دارد که مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است .. .معادل .. .سهام شرکت

 .های مالی مورد گزارش امکانپذیر نشده استبه اطالعات الزم، تعیین آثار احتمالی مربوطه بر صورت

 
 هر چند مانده حساب جاری شرکت نزد  .دریافت نشده است .. .و .. .هایهای ارسالی جهت بانکپاسخ تائیدیه

های احتمالی ناشی از سایر معامالت برای این ها اثبات گردیده لیکن تعهدات و بدهیهای مذکور از طریق سایر روشبانک
های درخواستی در خصوص موجودی کاالی امانی نزد نمایندگان )با توجه به همچنین تائیدیه .باشدموسسه مشخص نمی

تب فوق و عدم دسترسی به اطالعات با توجه به مرا .فقدان وجود انبار در شرکت( تا تاریخ این گزارش دریافت نشده است
های مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نگردیده های مزبور بر صورتالزم، آثار احتمالی ناشی از دریافت تائیدیه

 .است
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 ها به پرداختها و اسناد دریافتنی تجاری و پیشهای درخواستی از اشخاص ذیربط مانده حسابپاسخ تائیدیه
 .میلیون ریال تا تاریخ تنظیم این گزارش واصل نگردیده است .. .ها و اسناد پرداختنی به مبلغمیلیون ریال و حساب .. .مبلغ

میلیون ریال بیش  .. .، مانده بدهی مشارکت مدنی مبلغ.. .شعبه .. .های دریافتی از بانکضمن آن که به موجب پاسخ تائیدیه
تر از اقالم مندرج در دفاتر، میلیون ریال کم .. .از بابت اعتبارات اسنادی فاینانس مبلغاز مانده مندرج در دفاتر و بدهی شرکت 

های احتمالی های مزبور و مغایرتبه دلیل نبود اطالعات و مستندات الزم، تعیین آثار ناشی از رفع مغایرت .اظهار گردیده است
 .باشدمقدور نمیهای مالی برای این موسسه های دریافت نشده بر صورتتائیدیه

 

 ها و دو فقره از دریافتهای پرداختنی و پیشمیلیارد ریال از حساب .. .مبلغ های در خواستی در رابطه باتائیدیه
های تائیدیهمضافا  .مالی دریافتی( تا تاریخ تنظیم این گزارش واصل نگردیده است در خصوص تسهیالتشرکت )های بانک

با  عمدتاً)  میلیارد ریال .. .های نامساعدی به مبلغدریافتنی و پرداختنی دارای مغایرتهای دریافتی در خصوص حساب
اعدی در رابطه با تعهدات و های نامس، مغایرت.. .شعبه .. .دریافتی از بانک اساس تائیدیه بر باشد و( می.. .و  .. .هایشرکت
 .. .ه در تائیدیه دریافتی از بانکضمن اینک .ها و جود داردمیلیارد ریال در حساب .. .و .. .های صادره بترتبب بمبالغنامهضمانت

با توجه  .باشدکت  فاقد بدهی مستقیم تسهیالت میمیلیارد ریال، اعالم گردیده شر .. .با مانده بدهی دفتری بمیزان .. .شعبه
ار احتمالی ناشی از های فیمابین ، آثیق حساببه مراتب فوق و عدم دسترسی به اطالعات الزم از جمله صورتجلسات تطب

 .های مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نشده استشده و رفع مغایرات مزبور بر صورتهای واصل نوصول تائیدیه

 

 از سهام شرکت بورسی ب متعلق به شرکت الف  %80مبنی بر مصادره  .. .مورخ .. .بر اساس دادخواست شماره
میلیون ریال را به ارزش روز بازار  .. .های بلندمدتی به مبلغگذاریدر ازای مطالبات از شرکت الف، واحد مورد رسیدگی سرمایه

ی از شرکت ب هیچ سهامی متعلق با توجه به تائیدیه دریافت .های دریافتنی شرکت الف شناسایی نموده استبا طرفیت حساب
همچنین طبق تائیدیه  .به شرکت مورد رسیدگی نبوده و این شرکت اطالعی از مراودات فیمابین دو شرکت مذکور ندارد

دریافتی از وکیل شرکت،  هرگونه نقل و انتقال سهام و تغییر سرمایه در شرکت ب ممنوع بوده و رای دادگاه به نفع شرکت در 
های شرکت مورد رسیدگی در پایان سال مالی، صورت .رای نهایی دادگاه در این مورد صادر نگردیده است .حال صدور است

از این رو،  .همچنین تائیدیه شرکت الف در این خصوص واصل نشده است .فیقی با شرکت ب را تهیه نکرده استمالی تل
لی مورد گزارش، موکول به رای نهایی دادگاه خواهد های ماتعیین آثار ناشی از حل و فصل دعاوی حقوقی طروحه بر صورت

 .بود
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 ها به شرح زیر است:های درخواستی از اشخاص و شرکتنتیجه تائیدیه 

 ها، پرداختپیش           هایهای درخواستی در خصوص سرفصلتا تاریخ تهیه این گزارش پاسخ تائیدیه
میلیون ریال، توسط این موسسه دریافت  .. .و .. .،.. .ترتیب به مبالغهایدریافتنی به ها و سپردهالحسابعلی

 .نشده است

 های منعکس شده در دفاتر، های مندرج در زیر با ماندههای واصله در ارتباط با حسابمطابقت تائیدیه
 .استباشد که از جانب شرکت توجیه مناسبی در این خصوص ارائه نگردیده یهایی محاکی از وجود مغایرت

-های مربوط به عملیات جاری و طرحهای دریافتی، مانده حسابالزم به توضیح است که در خصوص تائیدیه

های عمرانی شرکت تفکیک نگردیده و از این رو امکان تطبیق جداگانه )به تفکیک جاری و طرح( میسر 
 .نبوده است

نام صاحب 
 حساب

  یادداشت 
 مبالغ به میلیون ریال

 مانده طبق
 دفاتر

 
مانده طبق 

 تائیدیه
 

مغایرت مساعد 
 )نامساعد(

         
 

  با توجه به مطالب مذکور ، حصول اطمینان نسبت به این امر که معامالت فیمابین و همچنین تعدیالت
های یاد شده در دفاتر شرکت به ثبت رسیده باشد، برای این موسسه امکانپذیر مورد نیاز در ارتباط با مانده

 .نگردیده است

  تائیدیه دریافتی از وکیل )امور حقوقی( شرکت حاکی از وجود تعدادی دعاوی به نفع شرکت از جمله
در ارتباط با جبران ناشی از  .. .و .. .هایمیلیون ریال به ترتیب از شرکت .. .میلیون ریال و .. .دادخواست مبالغ

باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش منجر د گزارش میتاخیر در اجرای قرارداد و خسارت وارده به شرکت مور
با توجه به مراتب باال تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از این بابت موکول به اعالم  .ای نگردیده استبه نتیجه

 .باشدنظز نهایی مقامات قضائی می
 

 هابندهای گزارش بازرسی مربوط به تائیدیه
حسابرسی یا تهیه صورت تطبیق فیمابین در تکالیف مجمع منعکس شوند و های گاهی اوقات ممکن است تائیدیه

آثار ناشی از عدم اقدام منجر به نتایج در این خصوص در بند بازرس قانونی گزارش سالی که تکالیف مجمع باید در آن انجام 

 ها به شرح زیر هستند:شده است، قرار گیرند که برخی از آنمی

 در رابطه با اخذ .. .خصوص اجرای تکالیف مقرر توسط مجمع عادی مورخ های انجام شده درپیگیری    
 .به حسابرس به نتیجه قطعی نرسیده است هاآن های معوق و ارائهتائیدیه

 
 عادی سالیانه  های انجام شده توسط هیئت مدیره در خصوص اجرای تکالیف مقرر توسط مجمع عمومیپیگیری

 در رابطه با موارد زیر به نتیجه نرسیده است: .. .صاحبان سهام مورخ

به حسابرس پس از صورت تطبیق ظرف ها آنو ارائه  .. .و .. .هایهای درخواستی از شرکتتائیدیهاخذ پاسخ  .الف
 .ماه 3مدت 

 های گروه در هر دوره گزارشگری تهیه صورت تطبیق فیمابین کلیه شرکت  .ب
  .. .رفع مغایرت فیمابین با شرکت .ج
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 هاو تائیدیه گزارش حسابرسی گذاری دوگانهتاریخ
نویس گزارش ها ممکن است با آن مواجه شویم، دریافت تائیدیه بعد از ارائه پیشیکی از مواردی که در رسیدگی

های حاکم بر گزارش حسابرسی، ممکن است ها در تهیه اطالعات معوق و رفع محدودیتبا توجه به تکاپوی شرکت .است
های حسابرسی بعد از تاریخ گزارش به دست حسابرس برسد، از این رو در زمان تعدیل گزارش، فرصت کافی برخی از تائیدیه

پس از  روزه 60در چنین مواردی با توجه به مهلت  .ها با گزارش نهایی وجود نداشته باشدهای تائیدیهبرای اصالح کاربرگ
 .های نهایی حسابرسی اقدام خواهد شدوندهتاریخ گزارش حسابرس، به منظور تنظیم پر

تواند گزارش بایستی توجه داشته باشید گاهی تائیدیه واصله در چنین تاریخی حاوی شواهدی است که می
ای با اهمیت یا اساسی تحت تاثیر قرار دهد و تبعات عدم ارائه تائیدیه مذکور و درج بند محدودیت در حسابرسی را به گونه

های واصله بعد در این گونه موارد حسابرس مستقل بایستی کلیه تائیدیه .تر باشدبه مراتب برای شرکت کم گزارش حسابرسی
 .نویس گزارش حسابرسی را نیز با دقت مورد رسیدگی قرار دهد و آثار آن را در گزارش حسابرسی منعکس نمایداز ارائه پیش

دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی  ه مشمول این پاراگراف ازیدر واقع در این حالت تائید
  خواهد شد:

 
شود که بر افتد که پس از خاتمه اجرای عملیات حسابرسی اما قبل از صدور گزارش، رویدادی واقع میگاه اتفاق می

ی از وقوع چنین رویدادی، مستقل مسئولیت دارد که در صورت آگاهحسابرس  .گذاردهای مالی به نحوی عمده اثر میصورت
یکی از روشهای برخورد با موضوع، رسیدگی به آن رویداد خاص و انعکاس این نحوه  .با آن به نحوی مناسب برخورد کند

 از پس مشابه اطالعات سایر یا مدیره چنانچه گزارش فعالیت هیئت .گذاری دوگانه توسط حسابرس استعمل از طریق تاریخ
 استانداردهای 72 بخش در مندرج الزامات رعایت ضمن حسابرس گردد، دریافت حسابرسی عملیات اجرای پایان تاریخ

گذاری ، نباید از تاریخ“های مالی حسابرسی شدههای حاوی صورتسایر اطالعات مندرج در گزارش” عنوان با حسابرسی
رویدادهای پس از ”حسابرسی با عنوان استانداردهای  56بخش  11شمول بند مدوگانه استفاده کند مگر این که موضوع، 

 گذاری دوگانه به شرح زیر است:ای از تاریخنمونه 1.باشد “تاریخ ترازنامه
 

 13××تیرماه  14
 که ...به استثنای بند

 تیرماه 28تاریخ آن، 
 .باشدمی 13××

 

 هاافته
شده نگهداری میتائیدیه کاالی امانی ما نزد دیگران که نزد انبار متروکه شرکت الف د یفرض کن .27افته
های سوزی انبار کل موجودیها واصل شود که بر اساس آن با توجه به آتشبعد از تاریخ رسیدگیروز  10است، 

های مذکور به عهده واحد مورد رسیدگی بوده مذکور از بین رفته است و طبق توافق فیمابین قبلی بیمه موجودی
 سخ بدین سوال به چه اطالعات دیگری نیاز دارید؟کنید؟ برای پادر این خصوص چه برخوردی می .است

 
فرض کنید طی تائیدیه دریافتی از شرکت طرف قراردادی، شرایط قرارداد مشخص شده است که  .28افته

در این  .تاکنون شواهدی در خصوص شرایط جدید قرارداد توسط شرکت مورد رسیدگی به حسابرس ارائه نشده بود
 خصوص چه اقدامی بایستی انجام شود؟

                                                           
 دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 33و  32بندهای  1 
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فرض کنید کاالی شرکت الف به صورت امانی به شرکتی سپرده شده است و شرکت مزبور کاال را در  .29افته
بهای تمام شده تاریخی کاالی امانی ما  .تولید خود استفاده نموده و قرار است عین کاال به شرکت الف مسترد کند

وات قبل)اولین تاریخ ارائه کاالی قیمت کاال نسبت به سنباشد و نزد دیگران معادل یک سوم ترازنامه شرکت می
در صورت خودداری شرکت مزبور نسبت به ارائه تائیدیه چه اقدامی بایستی توسط  .است تغییر نموده %250امانی( 

 حسابرس انجام شود؟

 
های یک گروه هستند که شرکت سها تحت کنترل فرض کنید شرکت سها و سهیل هر دو شرکت .30افته

هنگام تشکیل شرکت سها تعدادی مغازه به منظور پخش مویرگی  در .شرکت وابسته شرکت سهیل است
ها بر اساس ضوابط این مغازه .محصوالت از طرف شرکت سهیل به صورت بالعوض به شرکت سها داده شده است

در سال مورد رسیدگی شرکت سهیل اقدام به باز پس  .حسابداری در سال مربوطه در شرکت سها ثبت شده اند
شرکت سهیل   .مربوطه نموده اما دو شرکت توافقی در خصوص چگونگی انجام این امر ندارندهای گیری مغازه

ها گیری مغازهشرایط این امر را برای شرکت سها تعیین نکرده است اما در پیرامون تاریخ ترازنامه عملیات بازپس
و اقداماتی که حسابرس باید بر این اساس انجام  فرض زیر این موضوع را تشریح نمائید سهبا  .انجام شده است

 .دهد، مشخص کنید

مبنی بر نامشخص  شرکت سهیل های مزبور و دریافت تائیدیههای جاری مغازهبا اهمیت بودن ارزش .الف
 شرایط تحویلبودن 

 شرکت سهیل  های مزبور و عدم دریافت تائیدیههای جاری مغازهبا اهمیت بودن ارزش .ب
شرکت سهیل مبنی بر عدم پرداخت  های مزبور و دریافت تائیدیههای جاری مغازهاهمیت بودن ارزشبا  .ج

 .ها در ابتداهرگونه وجهی به شرکت سها با توجه به ارائه بالعوض مغازه

 
باشد، اما کننده پذیرش مانده حساب میفرض کنید تائیدیه دریافتی از شرکت طرف قرارداد منعکس .31افته

 در این خصوص چه اقدامی بایستی انجام شود؟ .ورشکستگی شرکت مزبور توان پرداخت مبالغ را نداردبا توجه به 

 
 ها و قبل از انتشار گزارش چه اقداماتی در پی دارد؟وصول تائیدیه در تاریخ بعد از اتمام رسیدگی .32افته

 

 در صورت عدم درخواست به موقع حسابرس مستقر در شرکت در خصوص تائیدیه مدیران، چه .33افته
 اقدامی بایستی انجام شود؟ آیا موضوع در گزارش حسابرسی قابل درج است؟

 

های مربوطه را مشخص و ارسال در صورتی که حسابرس مستقر در شرکت فراموش کند، تائیدیه .34افته
 دهد و چه اقدامی باید انجام داد ؟نماید، چه رخ می

 

های مثال پس از صدور ثبتدر صورتی که حسابرس مستقل حین اجرای کار متوجه شود که برای  .35افته
های مالی توسط واحد مورد رسیدگی یا کسب شواهدی که تاکنون ارائه نشده بود، نسبت به اصالحی صورت

 ای درخواست نکرده است، چه اقدامی بایستی انجام دهد؟باشند، تائیدیهموضوع یا مبالغی که با اهمیت نیز می

 

ها یا برسی به جای تائیدخواهی به منظور اثبات ماندههای حساتوان از سایر روشتا چه اندازه می .36افته
 گردش معامالت استفاده نمود؟
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پذیرد معتبر است؟ چه آیا ارسال تائیدیه برای اشخاص حقیقی که تنها با یک امضا انجام می .37افته
 (.. .توان لحاظ نمود؟ )برای مثال تطبیق امضای تائیدیه با امضای قرارداد وتمهیداتی در این صورت می

 

 مالک استفاده از روش تائیدخواهی در حسابرسی چیست؟ .38افته

 

 یانهیسواالت چهارگز

 در کدام یک از حاالت زیر تائیدخواهی منجر به محدودیت در رسیدگی نخواهد شد؟ -55

 مشخص وصول تائیدیه با مغایرت .ج وصول تائیدیه غیرقابل اتکا .الف
 عدم وصول تائیدیه .د  عدم ارسال تائیدیه .ب

 

 تواند منجر به عدم توافق شود؟یک از حاالت زیر تائیدخواهی نمی در کدام -56

 مشخص وصول تائیدیه با مغایرت .ج وصول تائیدیه غیرقابل اتکا .الف
 کدامهیچ .د و متقاعدکننده وصول تائیدیه با اطالعات جدید .ب

 
 د؟منجر به کدامیک از موارد زیر نخواهد ش تائیدخواهی -57

 ابهام .ج عدم توافق .الف

 کدامهیچ .د محدودیت در رسیدگی .ب

 
 تواند منجر به عدم توافق شود؟در کدام یک از حاالت زیر تائیدخواهی نمی -58

 مشخص وصول تائیدیه با مغایرت .ج  وصول تائیدیه با مغایرت .الف
 هر سه مورد .د و متقاعدکننده وصول تائیدیه با اطالعات جدید .ب

 

 

 

 

 



 

 

 هفتم فصل

 ها در حسابرسی داخلیتائیدیه
 گفتارپیش

طرفانه است که برای ایجاد ارزش ای مستقل و بیبخشی و مشاورهیک فعالیت اطمینان حسابرسی داخلی

کند تا اهداف خود را با اتخاذ رویکردی حسابرسی داخلی به سازمان کمک می .شودافزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی می
 1.یابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی، و راهبری شرکتی ایفا کندمند و منظم برای ارزشسامانه

در این فصل منظور از  .ستفاده نمودهای مختلف حسابرسی از جمله تائیدخواهی اتوان از روشدر اجرای حسابرسی داخلی می
 .باشدسازمانی نمیتائیدخواهی،تنها تائیدخواهی برون

 

 در حسابرسی داخلی تائیدیه
تر به منظور های حسابرسی است که بیشهای گذشته خواندیم، تائیدخواهی یکی از روشهمانطور که در فصل

در حسابرسی داخلی با  .شودحسابرسی مستقل به کار گرفته می اثبات مانده، شرایط یا توافق خاص یا هر رویداد دیگری در
های عموماً با توجه به ادعاهای مدیریت و ریسک های حسابرسی مورد استفادهروشبندی توجه به تاکید بر نوع، میزان و زمان

برسی داخلی، که ماموریت واحد حسا.ای مشخص خواهند شدهای حرفهتوسط حسابرس و با عنایت به قضاوت شناسایی شده
گردد، عموماً ارائه با توجه به منشور فعالیت حسابرسی داخلی مصوب کمیته حسابرسی یا هیئت مدیره هر شرکت تعیین می

حسابرسی  .باشدافزایی و بهبود عملیات شرکت میطرفانه، به منظور ارزشای مستقل و بیدهی و مشاورهخدمات اطمینان
کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای و روشمند به شرکت کمک می داخلی با ایجاد رویکردی منظم

توان حوزه عملیات واحد حسابرسی داخلی را می .های داخلی را ارزیابی نموده و بهبود بخشدراهبری، مدیریت ریسک و کنترل
 بندی نمود:به شرح زیر طبقه

 های داخلی و تعیین کارایی، اثربخشی و پذیر ارزیابی کنترلانعطافهای مستمر بر اساس برنامه مدون رسیدگی
 .صرفه اقتصادی

 های موردی بر اساس موضوعات ارجاع شده از هیئت مدیره یا مدیرعامل، گزارشات تخلفات مشاهده شده رسیدگی
 .و مواردی از این قبیل

                                                           
 2013تعریف حسابرسی داخلی، انجمن حسابرسان داخلی آمریکا،  1 
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های داخلی بوده و ناسایی و آزمون کنترلاز این رو عملیات مستمر و پویای حسابرسی داخلی عموماً معطوف به ش
-سازمانی درخواست میهای برونتائیدیهتر اثبات مانده یا شرایط یک قرارداد یا توافقات فیمابین و سایر مواردی که طی کم

های وشبه عنوان یکی از ر تواندمیداخلی  حسابرسیالبته بایستی خاطر نشان کرد که واحد  .گیردگردد، مورد توجه قرار می

 تائیدیهای جهت رسیدگی یک موضوع یا رویداد خاص اقدام به درخواست حسابرسی بنا به ضرورت و نیاز طی قضاوت حرفه
  .نماید 1)از اشخاص درون سازمانی یا برون سازمانی(

 

 ای از جنس دیگر(تائیدیه) مدیران در حسابرسی داخلی تائیدیه
فرآیند تائیدخواهی رو به رو هستیم که مستلزم آشنایی با روال اجرای در واحد حسابرسی داخلی با نوع دیگری از 

 باشد:عملیات حسابرسی داخلی با دو رویکرد حسابرسی داخلی مبتنی بر گزارشگری مالی و حسابرسی عملیاتی می
ها و هزینهها، درآمدها و دریافت) یچرخه عملیات 5در اجرای حسابرسی داخلی با رویکرد گزارشگری مالی با شناخت 

های ثابت، موجودی کاال( و چرخه گزارشگری مالی که دربرگیرنده فرآیندهای تهیه ها، حقوق و دستمزد، داراییپرداخت
های ادعاهای مدیریت )وجود و تحقق، های مالی شامل ریسکدر این عملیات ریسک .گزارشات مالی است، اجرا خواهد شد

مورد نظر قرار گرفته و در مرحله اول دستورالعمل حسابداری که شامل فرآیندهای ثبت مالکیت، ارزشیابی، کامل بودن، افشا( 
در حسابرسی عملیاتی کلیه  .گرددهای مورد استفاده واحد مالی است، مطالعه مینامهآیین ها وها و دستورالعملحساب

گیرد و بر اساس ه شود، مورد نظر قرار میتواند با آن مواجهایی که هر واحد سازمانی میواحدهای سازمانی و کلیه ریسک
 پذیرد:های زیر فرآیند حسابرسی انجام میگام

   .شناسایی چارت سازمانی در سطح کالن (1 گام

 
مدت( و مدت و کوتاهکه شامل اهداف سطح کالن سازمان )بلندمدت، میان .شناخت برنامه استراتژیک سازمان (2 گام

آیا اهداف سطح کالن سازمان به اهداف عملیاتی هر بخش تقسیم شده اسدت؟ آیدا برنامده عملیداتی      .هاستارزش
 برای دستیابی به اهداف تعیین شده وجود دارد؟ آیا اهداف تعیین شده به هر بخش تعمیم داده شده است؟

 
و تعریف دقیق  شناخت هر یک از واحدهای سازمانی در سطح کالن .شناسایی چارت سازمانی در سطح میانی (3 گام

 که شامل موارد زیر است: DFD2کار واحد سازمانی است و تهیه نمودار کلی 

 ساختار واحد سازمانی 

 اجزا 

 شرح وظایف 

 ارتباطات با سایر واحدهای سازمانی 

 نماید؟ورودی: چه اطالعاتی را از چه منابعی دریافت می 

 دهد؟فرآیند اصلی: چه کاری انجام می 

  سازمانی(سازمانی و برونکند؟ )درونرا به چه مراجعی ارائه میخروجی: چه گزارشاتی 

 
 که شامل اجزای زیر است: .های مرتبط با آنشناخت اهداف هر واحد سازمانی و ریسک (4 گام

 اند؟ آیدا  شناخت اهداف هر واحد سازمانی: آیا اهداف عملیاتی به اهداف عملیاتی هر دایره تعمیم داده شده
 عملیاتی دارد؟اهداف هر بخش برنامه 

  های عملیاتی در راستای اهداف است؟شناخت برنامه عملیاتی هر بخش: آیا برنامه 

                                                           
  به گونهای که در فصلهای قبل بیان شد1
2 Data Flow Diagram - نمودار مدلسازی فرآیند یا جریان داده 
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 هدایی جهدت ارزیدابی عملکدرد     های ارزیابی عملکرد در آن بخش: چه شداخص شناخت معیارها و شاخص
 شود؟بخش مورد استفاده واقع می

 های موجود در هر واحد سازمانی شناخت ریسک 

  هابندی آنهای موجود در سطح کل قسمت و اولویتریسکتهیه فهرست. 

 
 (3شناخت دوایر زیرمجموعه در سطح کالن )به شرح گام  (5 گام

 
 ها در سطح جزء به شرح زیر:شناخت هر یک از دوایر یا زیرمجموعه (6 گام

 نماید؟ورودی هر جزء: چه اطالعاتی را از چه منابعی دریافت می 

 دهد؟دهد؟ آن را چگونه انجام میچه پردازشی انجام میدهد؟ فرآیند اصلی: چه کاری انجام می 

 سازمانی(سازمانی و برونکند؟ )درونخروجی: چه گزارشاتی را به چه مراجعی ارائه می 

 
 .شناسایی چارت سازمانی در سطح تفصیلی)فرآیندها( (7 گام

  )پروسه انجام کدار از چده فرآینددهایی     –تهیه فهرستی از فرآیندهای در حال انجام در هر دایره )قسمت(
 تشکیل شده است؟(

 عملیدات بررسدی، تطبیدق یدا      .های هر فرآیندد های هر فرآیند و تهیه فهرستی از کنترلشناسایی کنترل(
 مقایسه، تصویب و صدور مجوز نمایانگر وجود یک کنترل است( 

 های موجود در سطح هر فرآیندشناسایی ریسک. 

 هابندی آنهای موجود در سطح فرآیند و اولویتتهیه فهرستی از ریسک. 

 های موجودهای طراحی شده جهت پوشش ریسکشناسایی کنترل 

 
هدای داخلدی بدا اسدتفاده از تجربده و      تطبیق وضعیت مطلدوب کنتدرل   .ها در مرحله طراحیئیشناسایی نارسا (8 گام

هدای داخلدی در دسدترس بدا     ارزیدابی کنتدرل  های لیستهای رسیدگی و چکها، برنامهای،پرسشنامهقضاوت حرفه
 .های فاقد کنترل و کنترل موثر مربوطهوضعیت موجود در شرکت و شناسایی و تهیه فهرست فرآیندها و ریسک

 
های گیری اجرای کنترلاز طریق نمونه .ها در مرحله اجراهای موجود و شناسایی نارسائیاجرای آزمون کنترل (9 گام

شود و در صورت عدم اجرا این موضدوع  ند یا هر ریسک در واقع مورد آزمون واقع میموجود شناسایی شده هر فرآی
 .شودبه عنوان یک نارسائی گزارش می

 

های هر کدام ها و کنترلدر این مرحله کلیت فرآیندها، ریسک .ها در مرحله اثربخشی اجرائیشناسایی نارسا (10 گام
-های ناشی از عدم اعمال کنترل در جدای مناسدب، دوبداره   گیرد و نارسائیبه صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می

ها و درست اجرا شدن سیستم کنترل داخلی در مجموع جهت دستیابی به اهدداف  های دور زدن کنترلها و راهکاری
 .عملیاتی و در نهایت اهداف استراتژیک تعیین شده شناسایی خواهد شد

 

 رش خواهد شد:ها به شرح زیر گزانارسائی .هاگزارش نارسائی (11 گام

 مرحله طراحی( .هایی که باید باشند، اما وجود نداردکنترل( 

 مرحله اجرا و اثربخشی( .شوندهایی که وجود دارند، اما کافی نیستند یا اجرا نمیکنترل( 

 مرحله اثربخشی( .هایی که در جای مناسب نیستندکنترل( 
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ها و پیشنهادات مربوطه و نهایی کدردن  اعالم یافتهبرگزاری جلسات با مدیریت واحدهای سازمانی مربوطه و  (12 گام
 1هاآن

 
 ارائه گزارش نهایی به هیئت مدیره یا کمیته حسابرسی (13 گام

 

 2پیگیری پیشنهادات ارائه شده قبلی مصوب هیئت مدیره (14 گام
در حسابرسی داخلی با رویکرد گزارشگری مالی  .های بالقوه استتفاوت اصلی دو رویکرد توجه بر نوع ریسک

   ها دامنه بسیار ها معطوف به ادعاهای مدیریت بوده و محدود هستند اما در حسابرسی عملیاتی ریسکریسک عموماً
با توجه  .باشندای داشته و از شرکت به شرکت با توجه به نوع صنعت، محیط کنترلی و فرآیندهای کنترلی متفاوت میگسترده

خورد، اجرای هر دو سازمانی عملیاتی یا پشتیبانی هر شرکت رقم میبه این که شروع هر رویداد مالی در یکی از واحدهای 
  .رویکرد به صورت همزمان الزم و ملزوم یکدیگر بوده و هر کدام بدون اجرای دیگری کارایی و اثربخشی مورد نظر را ندارد

ها و قول، یافتهای معبا مشاهده مراحل باال متوجه شدیم که حسابرس داخلی ملزم است ضمن اعمال مراقبت حرفه
این بدان  .پیشنهادات خود را با توجه به ماهیت، اهمیت و پیامدهای آن متناسب با سطوح مدیران یا کارکنان در میان بگذارد

 منظور است که مسئولین امر فرصت کافی جهت بررسی و تائید یا رد گزارش حسابرسی داخلی داشته باشند و کلیه 
 تائیدیهواقع برای در  .شودها با امضای گزارش نهایی انجام میهای یافتهموماً پذیرش مسئولیتع .های آن را بپذیرندمسئولیت

به شکل  معموالً تائیدیهمدل خاص و یکسانی وجود ندارد و این مدیران )چه هیئت مدیره و چه مدیران در سطوح مختلف( 
عنی پس از نهایی شدن هر گزارش، کلیه طرفین فرایند مورد ی .شودامضای نهایی گزارش حسابرسی داخلی انجام می

مدیریت ارشد بدین  تائیدیه .( نمایندتائیدو )حسابرسی اعم از خود مدیر حسابرسی داخلی تا مدیریت ارشد، گزارش را باید امضا 
 3.استهای ناشی از گزارش را پذیرفته ولیتئمعنی است که وی گزارش را دیده و مطالعه کرده و کلیه مس

البته مباحثی که در اینجا بیان شد تنها بخش کوچکی از عملیات حسابرسی داخلی بوده و این عملیات معطوف به 
  .موارد ارائه شده در این نوشتار نخواهد بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
شوند. ممکن است قسمت مورد رسیدگی های حسابرسی عموماً با پذیرش سطح متناسبی از مسئولین قسمت مورد رسیدگی )مدیران یا کارکنان( نهایی مییافته 1

ای حسابرس داخلی قرار نگرفته باشد. با برگزاری جلسات و مطرح ههای حسابرسی بوده که به عللی در دامنه رسیدگیکننده یافتهشواهدی داشته باشد که نقض
 توان گزارش نهایی حسابرسی داخلی را تهیه نمود.ها رفع گردیده و میهای حسابرسی داخلی و پیشنهادات کلیه سوء تفاهمنمودن یافته

 
داخلی صورت گرفته است و توضیح در  یطب با فرآیند عملیاتی حسابرسمراحل عنوان شده در این کتاب به صورت کامالً محدود و تنها جهت آشنایی کلی مخا 2

 گنجد.های بعدی در حوصله این کتاب نمیخصوص جزئیات نحوه انجام کار و پیگیری
 /Default.aspx984http://www.hesabras.org/site/منبع  3
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 ها در حسابرسی داخلیگیری تائیدیهنتیجه
توان گفت تائیدخواهی اگر چه نه به میها در حسابرسی داخلی گیری در خصوص نقش تائیدیهبه منظور نتیجه

 .رودها به کرات در حسابرسی داخلی به کار میها و پیامدهای آنعنوان روش حسابرسی بلکه به عنوان روش پیگیری توصیه
ها توسط واحد سازمانی مورد رسیدگی، مسئول انجام کار پس از آزمون اجرایی و کاربردی بودن آن چرا که پذیرش توصیه

چنانچه  .باشدرین قدم برای اصالح ساختار، سیستم یا فرآیندهاست که در واقع نوعی تائید عملیات حسابرسی داخلی میتمهم
توان گفت کارایی و اثربخشی    های عملی و قابل اجرا دست پیدا کند، میتری از توصیهحسابرسی داخلی به تعداد بیش

 .باشدهمچنین نوع برخورد با تائیدخواهی در حسابرسی نیز متفاوت می .های خویش داشته استتری در ایفای مسئولیتبیش
برای مثال ممکن است مسئول موضوع مورد رسیدگی برای مقابله با تغییر، عدم دانش یا سایر دالیل اقدامی در خصوص تائید 

از این رو اگرچه توصیه حسابرسی ممکن است مناسب و قابل پیگیری باشد، اما به دلیل عدم  .های حسابرسی نکندتوصیه
ای برای ادامه کار حسابرسی داخلی نیاز نبوده و در صورت چنین تائیدیه .موافقت مسئول موضوع مورد رسیدگی تائید نشود

همچنین  .توان در راستای اجرای آن اقدام نمودمی هاتائید مدیریت واحد مورد رسیدگی و قابل اجرا و کاربردی بودن توصیه
های برون سازمانی وجود ندارد و از این رو اصول و قواعدی برای ممنوع کردن واحد حسابرسی داخلی از دسترسی به تائیدیه

نماید، یهای خاص برون سازمانی که طراحی متواند از تائیدیهای خود میاین واحد بر حسب ضرورت موضوع و قضاوت حرفه
 .استفاده کند

 

 هاافته
 .هایی از تائیدخواهی درون سازمانی در حسابرسی داخلی نام ببریدمثال .39افته

 
 .تواند از روش تائیدخواهی برون سازمانی استفاده نمایدآیا حسابرس داخلی می .40افته

 

 کدامند؟نماید؟ معیارهای آن های حسابرسی داخلی را چه کسی تعیین میاجرایی و کاربردی بودن توصیه .41افته

 
 های کنترل در حسابرسی داخلی باشد؟تواند جزو آزمونآیا تائیدخواهی می .42افته

 
 ایسواالت چهارگزینه

 کدام یک از موارد زیر تائیدخواهی درون سازمانی توسط واحد حسابرسی داخلی محسوب نخواهد شد؟ -59

 حسابرسی داخلیتائید گزارش  .ج های حسابرسی داخلیپاسخگویی مدیران در خصوص توصیه .الف
 هیچ کدام .د های حسابرسی داخلیبررسی اجرایی بودن توصیه .ب

 
 های حسابرسی داخلی نیست؟شرایط توصیهموارد زیر از کدام یک از  -60

 اجرایی و کاربردی باشد .الف
 .به تائید واحد سازمانی مورد رسیدگی یا مسئول مربوطه رسیده باشد .ب
 .رسیدگی رسیده باشد به تائید مدیریت واحد مورد .ج
 .قابل پیگیری باشد .د
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