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   كليات
 از    حـسابرس    اسـتفاده    دربـاره    الزم  ييهـاي  استانداردها و راهنما    ، ارائه استاندارد   اين  هدف   . 1

  .  است  شواهد حسابرسي  كسب هاي  از شيوه  يكي عنوان  به  سازماني  برون هاي تاييديه

 شـواهد     كـسب    را بـراي     سـازماني    بـرون    از تاييـدخواهي     اسـتفاده    بايد ضرورت   حسابرس    .2
،   مـالي   در صـورتهاي   منـدرج   ادعاهـاي  ي از برخ منظور پشتيباني  به  و كافي   مناسب  حسابرسي

،    و كنتـرل     ذاتي   خطرهاي   براوردي  ، سطح    كار بايد اهميت     اين   انجام   براي  حسابرس.  كند  تعيين
 خطـر     را در كاهش     شده  ريزي   برنامه   حسابرسي   از ساير روشهاي     تاثير شواهد حاصل    و ميزان 

  . قرار دهد ، مورد توجه  قبول  قابل  پايين  سطح  ادعاها، به  آن  به  مربوط حسابرسي

   و ماهيـت    منبـع    به   اعتماد شواهد حسابرسي     قابليت   ميزان  دارد كه   مقرر مي  ،5001استاندارد     . 3
   بـرون   از منـابع   آمـده   بدسـت  ،  عموما  شواهد حسابرسي     بخش   آن  طبق.   دارد   بستگي  آن

،    كتبـي    و شـواهد حـسابرسي       سازماني   درون  ابرسي اعتمادتر از شواهد حس     ، قابل   سازماني
   كتبـي    پاسخهاي  رو،  درنظر گرفتن     ازاين.    است   شفاهي   اعتمادتر از شواهد حسابرسي     قابل
   بـه    غيروابـسته    ثالـث    از اشـخاص     مستقيم  صورت   به   حسابرس   كه   تاييديه   درخواستهاي  به

   شده  گرداوري  با شواهد حسابرسي  يا همراه هاييتن كند، به   مي   دريافت  واحد مورد رسيدگي  
  سـطح  ،  به  مرتبط  ادعاهاي  به  مربوط  خطر حسابرسي  كاهش  به  است از ساير روشها، ممكن   

  . كند ، كمك  قبولي  قابل پايين

   شـواهد حـسابرسي      و ارزيـابي     از فرايند كـسب      است   عبارت   سازماني   برون  تاييدخواهي   . 4
مـورد     يـك    در باره    اطالعات   درخواست   به  ، در پاسخ     ثالث   شخص   مستقيم   مكاتبه  ازطريق
 درمـورد    گيـري    تصميم   براي  حسابرس.   مالي   درصورتهاي   مديريت   مؤثر بر ادعاهاي    خاص
   واحد مورد رسيدگي     فعاليت   محيط  ، ويژگيهاي    سازماني   برون   از تاييدخواهي    استفاده  ميزان

 قـرار   ، مـورد توجـه    مـستقيم   تاييديه  را با درخواست    بالقوه  دهندگان  برخورد پاسخ   و شيوه 
  .دهد مي

 
 “ شواهد حسابرسي” ،500  حسابرسيستانداردا. 1
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رود، امـا     آنها بكار مي     حسابها و اجزاي     با مانده    درارتباط   اغلب   سازماني   برون  تاييدخواهي   .5
   شـرايط  ره دربـا   اسـت   ممكـن  ، حـسابرس   مثال براي.  شود   محدود نمي    اقالم   اين  لزوماً به 

.  كنـد    تاييـدخواهي   ، از آنـان      ثالث   با اشخاص    واحد مورد رسيدگي    قراردادها يا معامالت  
 قراردادهـا     احتمـالي    تغييـرات    جزييـات    تـشخيص    با هدف    تاييديه   درخواستهاي  گونه  اين

  : كرد ده استفا  سازماني  برون  از تاييدخواهي توان  زير نيز مي هاي در نمونه.شود  مي طراحي
  .  مربوط  و ساير اطالعات  بانك  حسابهاي هاي  مانده-  الف
  .  دريافتني  حسابهاي هاي  مانده-   ب
  .  نزد ديگران  اماني  مواد و كاالي  موجوديهاي-   پ
   نگهـداري    ثالـث    نزد اشـخاص     وثيقه  عنوان   يا به    حفاظت   براي   كه   اموال  اسناد مالكيت  -   ت

  .شود مي
  .گذاريها  سرمايه  حساب  مانده-   ث
   تحويـل    ترازنامه   تا تاريخ    كه   بورس   كارگزاران   ازطريق   شده   بهادار خريداري    اوراق -   ج

  .  است  نشده گرفته
  .  از اعتبار دهندگان  دريافتي  تسهيالت-   چ
  .  پرداختني  حسابهاي هاي  مانده-   ح

  

،    ازجملـه   مـواردي    به   سازماني   برون   تاييدخواهي   ازطريق   شده   اعتماد شواهد كسب    قابليت   . 6
   روشـهاي   ، اجـراي     تاييديـه    درخواسـت    در طراحي    مناسب   از روشهاي    حسابرس  استفاده

  عوامـل .  دارد   روشـها بـستگي      از ايـن     حاصل   نتايج   و ارزيابي    سازماني   برون  تاييدخواهي
  :  موارد زير است ملها شا  اعتماد تاييديه مؤثربر قابليت

   اعمـال    دريـافتي    و پاسخهاي    تاييديه   در مورد درخواستهاي     حسابرس   كه  كنترلهايي - الف 
  .كند مي

  . دهندگان  پاسخ ويژگيهاي  - ب
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 واحد مورد   مديريت  توسط  شده  موجود در پاسخها يا تحميل  محدوديت هرگونه  - پ
  . رسيدگي

  

    و كنترل  ذاتي  از خطرهاي  حسابرس  با براوردهاي  سازماني  برون  تاييدخواهي  روشهاي  ارتباط
،   خطرذاتـي  (  آن   اجـزاي    بـين    و ارتباط   حسابرسي  خطر ،2002استاندارد   28 تا   18بندهاي     . 7

 هاياسـتاندارد و     يـاد شـده    استاندارد. دهد   مي  را توضيح )   كشف   و خطر عدم    خطر كنترل 
  ، زمانبنـدي     ماهيـت   منظور تعيين    را به    و كنترل    ذاتي  رد خطرهاي فرايند براو ،  3304 و   3153

 خطـر   ، كـاهش   و درنتيجـه   كـشف   خطر عـدم   كاهش  محتوا براي اجرا و حدود آزمونهاي 
  .دهد  مي ، شرح  قبول  قابل  سطحي  به حسابرسي

   آزمونهـاي   جـراي  بايد از ا     كه   شواهدي   و ميزان   ماهيت 330و   200استانداردهاي    براساس   .8
  ، سـطح  در هرصـورت .  دارد  بـستگي   و كنتـرل   ذاتـي  براورد خطرهاي  آيد، به   محتوا بدست 

 محتـوا     آزمـون   اجراي   به   باشد كه    پايين  حدي  تواند به    نمي   و كنترل    ذاتي   خطرهاي  براوردي
   براي   سازماني  برون   از تاييدخواهي    استفاده  تواند شامل    محتوا مي    آزمونهاي  اين. نياز نباشد 
  . باشد  مالي  در صورتهاي  مندرج  خاص ادعاهاي

 بـاالتر باشـد،       و كنتـرل     ذاتـي    بـراورد خطرهـاي     هرچه،  200استاندارد    28 بند    براساس   . 9
.  آورد   محتـوا بدسـت      آزمونهـاي    را بـا اجـراي       بيـشتري    بايد شواهد حسابرسي    حسابرس
   آزمونهاي يابد، حسابرس  مي   افزايش   و كنترل    ذاتي   خطرهاي   براوردي   سطح  ، هرچه   درنتيجه

  ادعـاي    يـك    را دربـاره    تري   شواهد بيشتر يا متقاعدكننده     كند كه    مي   طراحي  محتوا را چنان  
   تاييدخواهي   از روشهاي    موارد، استفاده   گونه  در اين .  آورد   بدست   مالي   درصورتهاي  مندرج
  .،  مؤثر باشد  و كافي  مناسب اهد حسابرسي شو  در تهيه  است ممكن

 
 “ هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي”، 200  حسابرسياستاندارد. 2

 “ن و برآورد خطرهاي تحريف بااهميتشناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آ”،315رسي  حساباستاندارد. 3

 “رسي در برخورد با خطرهاي برآورديوشهاي حسابر”،330استاندارد حسابرسي . 4
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  گيـري    نتيجـه    بـراي    پايينتر باشد، حـسابرس      و كنترل    ذاتي   خطرهاي   براوردي   سطح  هرچه   . 10
   اجـراي    ازطريق   اطمينان   كسب   به  ،  نياز كمتري      مالي   درصورتهاي   مندرج  ادعاي   يك  درباره

   باشـد كـه      گرفته   وامي   است   ممكن  حد مورد رسيدگي  ، وا    مثال  براي.  محتوا دارد   آزمونهاي
   پـيش    در سـالهاي    شـود و حـسابرس       مـي   ، بازپرداخت    مورد توافق    زمانبندي   جدول  طبق

   شـده    انجـام    سـاير اقـدامات     چنانچـه .    اسـت    كرده   دريافت  ، تاييديه    وام  درمورد شرايط 
 و    اسـت    تغييـر نكـرده      وام   شـرايط   دهد كه   نشان)   الزم   كنترلهاي   آزمون  شامل ( حسابرس
   ممكـن    براورد شود، حـسابرس      پايين   درسطح   وام   مانده   به   مربوط   و كنترل    ذاتي  خطرهاي

   آزمـون   محتـوا را بـه   ، آزمونهـاي  دهنـده   از وام  و دوباره  مستقيم  تاييدخواهي جاي   به  است
  .، محدود كند باط ارت  در اين  شده  انجام  پرداختهاي جزييات

 يـا    ، از خطـر ذاتـي        ساده   با معامالت    در مقايسه    است   ممكن   يا پيچيده    غيرعادي  معامالت   .11
 يـا    غيرعـادي  اي  معاملـه   واحد مورد رسيدگي چنانچه.  برخوردار باشد  باالتري خطر كنترل 

بـر     عالوه   شود، حسابرس   باال براورد    آن   و كنترل    ذاتي   خطرهاي   دهد و سطح     انجام  پيچيده
   معاملـه  هاي  ازطرف  تاييديه ، دريافت  موجود در واحد مورد رسيدگي  مستندات   به  رسيدگي
  . را نيز در نظر گيرد  معامله  شرايط درباره

  

    سازماني  برون  تاييدخواهي  مشمول  ادعاهاي
   مالكانه   وجود، حقوق    عناوين   تحت   مالي   را درصورتهاي    مديريت   ادعاهاي ،500استاندارد     .12

.   است   كرده  بندي   و افشا گروه     و ارائه   گيري  ، اندازه   ، ارزشيابي    بودن  ، كامل   ، وقوع   و تعهدات 
   ادعاهـا فـراهم      ايـن    را درباره   تواند شواهد حسابرسي     مي   سازماني   برون  هاي  تاييديه  گرچه

   مندرج   خاص   هرادعاي   شواهد درباره    در تهيه   ني سازما   برون   تاييديه   يك  نمايد، اما توانايي  
  .كند  مي ، فرق  مالي در صورتهاي

   ادعـاي   را درباره  قوي ، شواهدي    دريافتني   حساب   در مورد يك     سازماني   برون  تاييدخواهي   . 13
،    همچنـين   تاييـدخواهي . كنـد    مـي   ، فراهم    مشخص   تاريخ   در يك    حساب    مانده  "وجود"
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   بدسـت    حـسابرس    توسـط    اجرا شـده     زماني   انقطاع   عملكرد روشهاي    را درباره   يشواهد
   ادعـاي    را بـراي     الزم   شـواهد حـسابرسي      معمـوال  همـه       تاييدخواهي  اما، چنين . دهد  مي
   بـه    مربـوط    تاييد جزييـات     از بدهكار براي    كند؛ زيرا، درخواست     نمي    فراهم  " ارزشيابي"

  . پذير نيست ، امكان  حساب  مانده پرداخت در   وي توانايي

، احتماال   نزد ديگران  اماني  درمورد كاالي  سازماني  برون ،  تاييدخواهي  ترتيب  همين به   .14
   بدست"  و تعهدات  مالكانه حقوق" و "وجود"   از ادعاهاي  در پشتيباني  قوي شواهدي

  . نكند    فراهم" ارزشيابي"  از ادعاي   در پشتيباني  شواهدي  است دهد، اماممكن مي

   برون  تاييدخواهي بودن  نيز برمربوط  تاييدخواهي  براي  اطالعات  از انتخاب  حسابرس هدف   .15
  براي. گذارد ، اثر مي  مالي  درصورتهاي  مندرج  خاص  ادعاي  يك  حسابرسي  براي سازماني

   شواهدي دنبال  به ، حسابرس  پرداختني ابهاي حس"  بودن كامل"   ادعاي ، در حسابرسي مثال
   درخواست رو، ارسال ازاين.  وجود ندارد  بااهميتي نشده  ثبت  بدهي  دهد هيچ  نشان  كه است

   مستقيم منظور ارائه ، به  واحد مورد رسيدگي  مواد اوليه  اصلي كنندگان  تامين  براي تاييديه
،   حسابداري  سوابق  طبق  نبود مانده ، عليرغم  حسابرس  به  آنان از صورتحسابهاي اي نسخه

   تاييدخواهي  حسابها براي ، مؤثرتر از انتخاب  نشده  ثبت  بدهيهاي  كشف معموال براي
  .  است  پرداختني  بزرگتر حسابهاي هاي  مانده برمبناي

 نشود،   موردنظر كسب ي ادعاها  درباره  و مناسب ، شواهد كافي  تاييدخواهي  ازطريق نانچهچ   .16
  .دهد  قرار مي ، مورد توجه  تاييدخواهي  يا جايگزين  مكمل عنوان  ساير روشها را به حسابرس

  

     سازماني  برون  تاييديه  درخواست طراحي
   خاص  با هدف  را متناسب  سازماني  برون  تاييديـه  بايد درخواستهاي حسابرس   . 17

 مورد نظر و  ،  ادعاهاي  تاييديه  درخواست  طراحي  هنگام رسحساب.  كند  طراحي حسابرسي
  عواملي. دهد  قرار مي  را مورد توجه  اعتماد تاييدخواهي  مؤثر برقابليت  احتمالي عوامل

 واحد   از حسابرسي  حاصل  قبلي ، تجارب  سازماني  برون  تاييديه  درخواست مانند شكل
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   و ويژگيهاي  مورد درخواست  اطالعات ، ماهيت ه مشاب  يا حسابرسيهاي مورد رسيدگي
   برقابليت  عوامل گذارد؛ زيرا،  اين  درخواستها  اثر مي  مورد نظر، بر طراحي دهندگان پاسخ

  . دارد  مستقيم ، اثري  سازماني  برون  تاييدخواهي  روشهاي  ازطريق  شده اعتماد شواهد كسب

توانند تاييد كنند،   مي آساني  به دهندگان  پاسخ  را كه ي اطالعات ، نوع  همچنين حسابرس   . 18
 پاسخها و   بر ميزان  است  امر ممكن گيرد؛ زيرا، اين  درنظر مي  تاييديه  درخواست درطراحي

 از   برخي  حسابداري هاي ، سيستم  مثال براي.  اثر گذارد  شده  شواهد كسب ماهيت
   مانده  كل  جاي  به  معامالت تك  تاييد تك  باشد كه اي گونه  به  است  ممكن دهندگان پاسخ

 از   تاييد برخي  امكان  هميشه  است  ممكن دهندگان ، پاسخ براين عالوه.  كند حسابها را تسهيل
   فاكتورهاي  باشند، اما بتوانند مبالغ  را نداشته  حساب  مانده ، مانند كل  اطالعات انواع

  . تاييد نمايند را  مانده  كل دهنده تشكيل

  منظور افشاي  به دهندگان  پاسخ  به  مجوز مديريت  معموال  شامل  تاييديه درخواستهاي   . 19
   درخواستهايي  به دادن  در پاسخ  است  ممكن دهندگان پاسخ.   است  حسابرس  براي اطالعات

   درصورت  است ن ممك  باشند و گاه  داشته  بيشتري ، تمايل  است  مجوز مديريت  داراي كه
  . نباشند  دادن  پاسخ ،  قادر به نبود مجوز مديريت

    و منفي  مثبت هاي  از تاييديه استفاده
 از هـردو   يـا تركيبي  يا منفي  مثبت  تاييديـه تـوانـد از درخواستهـاي  مي حسـابـرس   . 20

  . كنـد استفـاده

   موافقت  با اعالم  در هرصورت خواهد كه ي م دهنده ، از پاسخ  مثبت  تاييديه درخواست   . 21
.  دهد  پاسخ  حسابرس ، به  درخواستي  اطالعات  يا با تكميل  شده  داده  اطالعات  به نسبت

   اعتمادي  قابل ، شواهد حسابرسي  مثبت  تاييديه  درخواستهاي  به رود پاسخ معموال انتظار مي
  بررسي  بدون  است  ممكن اي دهنده  پاسخ رد كه خطر نيز وجود دا اما، اين.  كند را فراهم
.  كند  مورد را كشف  اين تواند وقوع  معموال نمي حسابرس.  دهد ، پاسخ  اطالعات درستي



  ۵۰۵   حسابرسي استاندارد
   ي سازمان تاييد خواهي برون

  )1383تجديد نظر شده  (

  325

 و   يا ساير اطالعات  مبلغ  بدون  مثبت  تاييديه  از درخواست تواند با استفاده  مي اما، حسابرس
.  دهد  خطر را كاهش ، اين  ساير اطالعات  يا ارائه  مبلغ  درج  براي دهنده  از پاسخ درخواست
   زمان صرف  نياز به دليل  به  است  ممكن ه تاييدي  درخواست  نوع  از اين  ديگر، استفاده از سوي

  . تعداد پاسخها بينجامد كاهش ، به دهندگان  پاسخ بيشتر توسط

   بااطالعات  دهد كه  پاسخ خواهد تنها درصورتي  مي دهنده  از پاسخ  منفي  تاييديه درخواست   . 22
   پاسخ  نكردن افت دري اما، درصورت.  نباشد ، موافق  تاييديه  در درخواست شده ارائه

   اشخاص كه  اين  درباره  شواهد روشني  هيچ داند كه  مي ، حسابرس  منفي  تاييديه درخواست
 را تاييد   در آن  مندرج  اطالعات  و درستي  را دريافت  تاييديه  مورد نظر، درخواست ثالث
 با   شواهدي  منفي اييديه ت  از درخواست رو، معموال  استفاده ازاين. اند، دراختيار ندارد كرده

 ساير   اجراي كند و حسابرس  مي  فراهم  مثبت  تاييديه  اعتماد كمتر از درخواست قابليت
  .دهد  قرار مي ، مورد توجه  منفي  از تاييديه  استفاده  مكمل عنوان  محتوا را به آزمونهاي

  سطحي  به  خطـر حسابرسي  كاهش تـوانـد براي  مي  درمواردي  منفي  تاييديـه درخواست   .23
  : زير برقرار باشد  شرايط  همه  بكار رود كه  قبول قابل
  .  و كنترل  ذاتي  خطرهاي  براوردي  سطح  بودن  پايين -  الف
  .  كوچك هاي  از مانده وجود تعداد زيادي  -  ب
  .تعداد زياد  به  وجود اشتباهات مورد انتظار نبودن  -  پ
  . درخواستها گونه  اين  به دهندگان  پاسخ توجهي بر بي  دال  حسابرس ي برا نبود دليلي  -  ت

  

،   مثال براي.  قرار گيرد تواند مورد استفاده  مي  و منفي  مثبت هاي  از تاييديه تركيبي   . 24
 و تعداد   كوچك هاي  مانده  از تعداد زيادي  دريافتني  حسابهاي  مانده  كل  مبلغ كه درمواردي

   برسد كه  نتيجه  اين  به  است  ممكن  باشد،  حسابرس  شده  تشكيل  بزرگ هاي مانده  اندكي
 و   بزرگ هاي  از مانده اي  يا نمونه  درمورد تمام  مثبت  تاييديه  از درخواست استفاده

  .  است ، مناسب  كوچك هاي  از مانده اي  درمورد نمونه  منفي  تاييديه درخواست
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   يت مدير درخواستهاي
  ها يا ساير اطالعات  مانده  در مورد برخي  درصدد تاييدخواهي  حسابرس  كه در مواردي    .25

 بايد وجود   ندهد، حسابرس  را انجام  اقدامي  بخواهد چنين  از حسابرس باشد و مديريت
   از درستي  پشتيباني  قرار دهد و براي  را مورد توجه  درخواستي  چنين  معتبر براي داليل

   مديريت  با درخواست اگر حسابرس.  كند  كسب ، شواهدي  مديريت درخواست
 باشد   موافق  خاصي  موضوع  درباره  سازماني  برون  از تاييدخواهي  استفاده درمورد عدم
  .، اجرا كند  موضوع  آن  درباره  و كافي  شواهد مناسب  كسب  را براي  جايگزين بايد روشهاي

 متقاعد نشود و از كاربرد   مديريت  درخواست درستي  به  نسبت سابرس ح چنانچه    .26
شود و بايد اثر   ايجاد مي  رسيدگي  در دامنه  گردد، محدوديت  نيز منع تاييدخواهي

  . قرار دهد  خود، مورد توجه  را بر گزارش  آن احتمالي

  كند و تاثير چنين  مي  بررسي اي  را با ترديد حرفه  مديريت  توسط شده  ارائه  داليل حسابرس   . 27
 امر را درنظر   اين حسابرس. دهد  قرار مي ، مورد توجه  مديريت  را بر صداقت درخواستي

   يا اشتباه  وجود تقلب  احتمال دهنده  نشان  است  ممكن  مديريت  درخواست گيرد كه مي
 وجود دارد بايد رهنمود   يا اشتباهي  تقلب  باور باشد كه  براين  حسابرس چنانچه. باشد

تواند   مي  را كه  جايگزين ، روشهاي  همچنين حسابرس.  را بكار گيرد،2405استاندارد 
  .دهد  قرار مي  كند، مورد توجه  فراهم  موضوع  آن  درباره  و كافي شواهد مناسب

  

   دهندگان  پاسخ ويژگيهاي
،   ، اسـتقالل     تـاثير صـالحيت     ، تحـت    اهي تاييدخو   ازطريق  شده   اعتماد شواهد كسب    قابليت   . 28

.  قـرار دارد  دهنـده   پاسـخ   و بيطرفي  مورد تاييدخواهي   از موضوع   ، آگاهي   دهي  اختيار پاسخ 
 از    تاييديـه   درخواسـت    بـه   ، نـسبت     امكان  كند،  درصورت     مي   تالش  ، حسابرس   دليل  اين  به

   تعويـق    دربـاره    تاييـدخواهي  ، درمـورد     مثـال   بـراي .  كند   حاصل  ، اطمينان    مناسب  شخص

 
 “ ، در حسابرسي صورتهاي مالي و اشتباه تقلبمسئوليت حسابرس در ارتباط با ”، 240  حسابرسياستاندارد. 5
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كنـد     مي   ارسال   مقامي   را براي    درخواست  ، حسابرس    بلندمدت    بدهي    يك   اقساط  پرداخت
  .باشد  مي  اطالعات  ارائه  دارد و مجاز به ،  آگاهي  اقساط  پرداخت  تعويق  شرايط  درباره كه

   پاسخهاي   است   ممكن   اشخاص   برخي  كند كه    مي   توجه   موضوع   اين  ، به    همچنين  حسابرس   . 29
 يا   ، توانايي   ، انگيزه   ، آگاهي    صالحيت   درباره  اطالعات.  ندهند   تاييديه   درخواست   به  بيطرفانه
 اثر   حسابرس.  قرار گيرد    حسابرس  تواند مورد توجه    ، مي   دهي   پاسخ   به  دهندگان   پاسخ  تمايل
   لـزوم    تعيـين   ، شـامل     آن   نتايج   و ارزيابي   ييديه تا   درخواست   را بر طراحي     اطالعاتي  چنين

   توجـه    موضـوع    ايـن   ، بـه     همچنـين   حسابرس. گيرد  ، درنظر مي     اضافي   روشهاي  بكارگيري
   بـراي    تاييديـه    درخواسـت    وجود دارد كه    گيري   نتيجه   اين   براي   كافي   آيا مبناي   كند كه   مي

   و كافي    شواهد مناسب    وي   انتظار دارد پاسخ    ابرس حس   كه   است   شده   ارسال  اي  دهنده  پاسخ
   در پايـان     و عمـده     غيرعـادي    با معامالت    است   ممكن  ، حسابرس    مثال  براي.  كند  را فراهم 

 با   شده   انجام   معامالت   به   دارد و مربوط     مالي   بر صورتهاي    اثر بااهميتي    شود كه    مواجه  سال
  در چنـين  .   اسـت    واحد مـورد رسـيدگي       به  ، وابسته   قتصادي ازنظر ا    باشد كه    ثالثي  شخص
   داشـته    نادرسـت    پاسخ   ارائه   براي  اي  ، انگيزه    ثالث   شخص  كه   اين   امكان  ، حسابرس   شرايطي

  .دهد  قرار مي باشد را مورد توجه
  

    سازماني  برون فرايند تاييدخواهي
   ارسـال    براي   اشخاص   بايد بر فرايند انتخاب      تاييدخواهي   روشهاي   اجراي   هنگام  حسابرس    .30

،     مربـوط    پاسـخهاي    و دريافـت     تاييديـه    درخواسـتهاي    و ارسال   ، تهيه    تاييديه  درخواست
،    فرايند تاييـدخواهي     نتايج   كه   احتمال   اين   رساندن   حداقل  منظور به   به  . باشد   داشته  كنترل

   شود بايد بر مكاتبات  يا پاسخها جانبدارانه  تاييديه هاي درخواست  و دستكاري  مداخله دليل به
   بايـد اطمينـان     حـسابرس .  شـود    اعمـال   ، كنترل    موردنظر و حسابرس    كنندگان   دريافت  بين

 و از     ارسـال    صـحيح   نـشاني    و بـه     وي   راسا  توسـط      تاييديه   درخواستهاي   كند كه   حاصل
.  شـود    ارسـال    حسابرس   آدرس   پاسخها مستقيما به     كليه   كه   شده   درخواست  دهندگان  پاسخ

  . باشد  شده  مورد نظر ارسال دهندگان  پاسخ  پاسخها توسط  كند كه  بايد توجه حسابرس
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    مثبت  تاييديه  درخواست  به  پاسخ عدم
   بايـد روشـهاي      نشود، حسابرس    دريافت   مثبت   تاييديه   درخواست   پاسخ   كه  در مواردي     .31

 را   شواهد الزم  باشد كه اي  گونه   بايد به    جايگزين   حسابرسي  روشهاي.  را اجرا كند    زينجايگ
   شـده    آنها ارسـال    منظور تامين    به   تاييديه   درخواست   كه   مالي   صورتهاي   ادعاهاي  درباره

  . كند بود، فراهم

   ازطريق   يادآوري   نامه   معموال با ارسال    شود، حسابرس    نمي   دريافت   پاسخي   كه  در مواردي    .32
 نـشود،     دريافـت    پاسـخي   چنانچه. كند   مي   را پيگيري    پاسخ  ،  دريافت    واحد مورد رسيدگي  

   جـايگزين    روشـهاي   ماهيـت . كنـد    مي   استفاده   جايگزين   حسابرسي   از روشهاي   حسابرس
،   ريـافتني  د   حـسابهاي   در بررسـي  .   است   مورد نظر، متفاوت     و ادعاي    حساب   نوع  برحسب
   حمل   مدارك  ، بررسي    بعدي   نقدي   دريافتهاي   بررسي   شامل   است   ممكن   جايگزين  روشهاي

  و   "وجـود "   شواهد در مورد ادعاي     منظور كسب    به   واحد مورد رسيدگي    يا ساير مدارك  
در .  باشـد  "  بـودن   كامـل "   ادعـاي    شواهد درباره    كسب   براي   فروش   زماني   انقطاع  آزمون

   نقدي  پرداختهاي  بررسي  شامل  است  ممكن  جايگزين ، روشهاي  پرداختني  حسابهاي ررسيب
 و  "وجـود "   شواهد در مـورد ادعـاي       منظور گرداوري    به   ثالث   با اشخاص    يا مكاتبه   بعدي
   شـواهد دربـاره     منظور گـرداوري     به   دريافتي   كاالي   مانند رسيدهاي    ديگري   مدارك  بررسي
  . باشد"  بودن كامل"  ادعاي

  

    دريافتي  اعتماد پاسخهاي قابليت
 اعتماد نباشد،     قابل   است   ممكن   دريافتي  هاي   تاييديه   را كه   اي   نشانه   وجود هر نوع    حسابرس   .33

   هرگونه   رفع   را براي    و روشهايي    را بررسي    اعتبار پاسخ   حسابرس. دهد   قرار مي   مورد توجه 
  ، بـا فرسـتنده    پاسـخ   و محتواي    منبع   اثبات   براي   است   ممكن   حسابرس .كند  ترديد اجرا مي  
   اعتبـار منبـع     ،  حـسابرس      از فنـاوري     روزافـزون   با اسـتفاده  .  بگيرد   تلفني  موردنظر تماس 

  را بررسي )   الكترونيكي  ، دورنگار يا نامه      مثال  براي (  الكترونيكي   شكل   به   دريافتي  پاسخهاي



  ۵۰۵   حسابرسي استاندارد
   ي سازمان تاييد خواهي برون

  )1383تجديد نظر شده  (

  329

 را    اصـلي    تاييديـه   خواهد كـه     مورد نظر مي     از فرستنده    حسابرس   مواردي  نيندرچ. كند  مي
  . كند  ارسال  وي مستقيما  براي

  

   مغايرتها  و فراواني داليل
، شواهد     جايگزين   و روشهاي    فرايند تاييدخواهي    برسد كه    نتيجه   اين   به   حسابرس  چنانچه    .34

   بيشتري   بايد روشهاي    است   نكرده   ادعا فراهم   د يك  را درمور    و كافي    مناسب  حسابرسي
  . اجرا كند  و كافي  مناسب  شواهد حسابرسي  كسب را براي

  :كند  مي ، موارد زير را  ارزيابي گيري  نتيجه  براي حسابرس
  .  جايگزين ها و روشهاي  اعتماد تاييديه قابليت -  الف
  .  آن  و كيفي ر كمي آثا ، شامل  مغايرت  هر گونه ماهيت -   ب
  .  جايگزين  روشهاي  ازطريق  شده شواهد فراهم -   پ

 شواهد   كسب  بيشتر را براي  حسابرسي  روشهاي ، نياز به  ارزيابي  اين  برمبناي حسابرس
  .كند  مي  تعيين  و كافي  مناسب حسابرسي

  

 را  دهندگان  پاسخ  توسط  شده  گزارش  مغايرتهاي  و فراواني ، داليل  همچنين حسابرس   . 35
   حسابداري  در سوابق  تحريف دهنده  نشان  است  ممكن مغايرت. دهد  قرار مي موردتوجه

 اثر   و اهميت  را تعيين  تحريف  داليل ، حسابرس حالت  دراين  باشد كه واحد مورد رسيدگي
 باشد،   تحريف  يك  نشانه  مغايرت چنانچه. كند  مي ، ارزيابي  مالي  را بر صورتهاي آن

   كردن  فراهم  را براي  الزم  حسابرسي  اجرا و حدود روشهاي ، زمانبندي  ماهيت حسابرس
  .كند  مي  بررسي شواهد مورد نياز، دوباره

  

    فرايند تاييدخواهي  نتايج ارزيابي
   با نتايج  همراه،  سازماني  برون  فرايند تاييدخواهي  نتايج  را كه  موضوع  بايد اين حسابرس    .36

   ادعاهاي  درباره  و كافي  مناسب ، شواهد حسابرسي  اجرا شده از ساير روشهاي حاصل



  ۵۰۵   حسابرسي استاندارد
   ي سازمان تاييد خواهي برون

  )1383تجديد نظر شده  (
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   رهنمودهاي  ارزيابي  اين  براي حسابرس.  كند ، ارزيابي  است  كرده  فراهم مورد حسابرسي
  .دهد  قرارمي  را مورد توجه،5306استاندارد  در   شده ارائه

  

    مالي  سال  از پايان  پيش  سازماني ن برو تاييدخواهي
  منظور كسب  به  ترازنامه  از تاريخ  پيش  در تاريخي  از تاييدخواهي  حسابرس  كه در مواردي   .37

كند، شواهد   مي  استفاده  مالي  با صورتهاي  مرتبط  ادعاي  از يك  پشتيباني شواهد براي
 ادعا را   آن  به  مربوط  در معامالت  بااهميت فبر نبود تحري   دال  و كافي  مناسب حسابرسي
   و كنترل  ذاتي  خطرهاي  سطح كه ، هنگامي درعمل. كند  مي ، كسب  تاييدخواهي تا تاريخ

   از پايان  بگيرد پيش  تصميم  است  ممكن ، حسابرس  است پايينتر از حد باال براورد شده
   كوتاهي  درمدت  قرار است  حسابرسي  كه هنگامي،   مثال براي.  كند  تاييدخواهي  مالي دوره
   انجام  مالي  سال  از پايان  پيش  كه  كارهايي همانند كليه.  برسد پايان  به  ترازنامه  از تاريخ پس
  ، موردتوجه  باقيمانده  دوره  بيشتر را درباره  شواهد حسابرسي  كسب  لزوم شود، حسابرس مي

  .دهد قرار مي
  

  را اج  تاريخ
 و 1383از اول فروردين    آن  مالي  دوره  كه  مالي  صورتهاي  حسابرسي  براياستاندارد  اين . 38

  . االجراست باشد، الزم  مي  از آن پس
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