
 به نام پروردگار                    
  اشخاص وابسته                     

   حسابرسیاستاندارد                       

                              550 
 (ماحر)رسمی  حسابدارانمرکز آموزش       

 هومن حسنی طالقانی: تهیه و ارائه                        



 :كه شخص در صورتي وابسته به واحد تجاري است يك 

واحد تجاري را كنترل كند، يا توسط واحد تجاري كنترل شود، يا با آن تحت كنترل  به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق يك يا چند واسطه
 واحد قرار داشته باشد

 (شامل واحدهاي تجاري اصلي، واحدهاي تجاري فرعي و واحدهاي تجاري فرعي هم گروه) 

 در واحد تجاري گزارشگر نفوذ قابل مالحظه داشته باشد

 .بر واحد تجاري گزارشگر کنترل مستقيم يا كنترل مشترك داشته باشد

 گزارشگر يا واحد تجاري اصلي آن باشد،  از مديران اصلي واحد تجاري

 ،(“حسابداري مشاركتهاي خاص”با عنوان   23طبق تعريف استاندارد حسابداري شماره )مشاركت خاص آن واحد باشد 

 .واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص يکی از اعضای گروهی باشد که واحد تجاری ديگر عضو آن است

واحد تجاري علي رغم مالكيت بخش ناچيزي از سرمايه يك واحد تجاري با مقاصد خاص يا حتي نداشتن مالكيت در آن، ممكن : نکته 
 .ميشود  است به لحاظ محتوايي بر آن واحد كنترل داشته باشد و در نتيجه واحد تجاري با مقاصد خاص شخص وابسته محسوب

 خويشاوند نزديک اشخاص اشاره شده باشد 

هومن حسنی طالقانی: تهیه و تدوین  (ماحر)مرکز آموزش حسابداران رسمی    



واحد تجاری،طرح بازنشستگي خاص كاركنان واحد تجاري گزارشگر يا طرح بازنشستگي خاص  
 .كاركنان اشخاص وابسته به آن و همچنين واحدهاي تجاري تحت كنترل اين گونه طرحها باشد

نفوذ قابل   توسط اشخاص اشاره شده در سطرهاي فوق كنترل شود، تحت كنترل مشترك يا 
 مالحظه آنان باشد

 سهم قابل مالحظه اي از حق رأي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار ايشان باشد 

با عنوان   20طبق تعريف استاندارد حسابدار ي شماره )واحد تجاري وابسته آن واحد باشد 
 )“سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته”
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 ؟مشارکتهای خاص ثبت میشوندآیا 

واحدهای 
تجاری تحت 

کنترل 
 مشترک

عملیات تحت 
کنترل 
 مشترک

داراییهای 
تحت کنترل 

 مشترک

موجودیتی مجزا از شرکای خاص ندارند و فاقد شخصیت حقوقی  ( 1

 .هستند

شامل داراییهای  )امکاناتهر شریک در جهت اهداف قرارداد، ( 2

 .و نیروی کار خود را به خدمت میگیرد...( ثابت مشهود و 

درامد و هزینه های مشارکت به نسبت تعیین شده ، بین شرکا ( 3

 .تسهیم میشود

 :قرارداد مشارکت برای تولید نفت: مثال

شریک اول مرحله اکتشاف شریک دوم مرحله استخراج و شریک  

 .سوم مرحله تصفیه و تولید نفت

 

موجودیتی مجزا از شرکای خاص ندارند و فاقد شخصیت  ( 1

 .حقوقی هستند

استفاده مشترک یا به زبان دیگر سهیم شدن در یک دارایی  (  2

 .واحد

سهم هر شریک از منافع اقتصادی، بر مبنای سهم از دارایی  (3

 تحت کنترل مشترک

 ...خط لوله و : مشارکت خاص برای فعالیت در نفت:مثال

 .به عنوان یک واحد تجاری قانونی محسوب میشود( 1

ی بوده و تصمیمات با اجماع شرکا نهمانند شرکت تضام( 2

 .انجام میشود
داراییها را کنترل و بدهیها و هزینه ها را تحمل و درامد  (3

 ها را تحصیل میکند 

دو واحد تجاری قرداد تشکیل مشارکت خاص در قالب : مثال

درصد از  50شرکت سهامی تولید نفت با پرداخت هرکدام 
 .سرمایه الزم

 !  و خیربله 

 انواع فراگیر در مشارکت خاص
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 کدامیک از موارد ذیل جزء اشخاص وابسته میباشد؟•

دو واحد تجاری صرفًا به دلیل داشتن مدیر عامل یا مدیر اصلی مشترک یا هیات مدیره مشترک یا به دلیل اینکه ( 1•

 .یکی از مدیران اصلی یک واحد تجاری، نفوذ قابل مالحظه ای بر واحد تجاری دیگر دارد

 .دوشریک خاص صرفًا به دلیل اینکه در کنترل مشترک مشارکت خاص، سهیم هستند( 2•

 تامین کنندگان منابع مالی( الف 

 اتحادیه های تجاری( ب 

 ارائه دهندگان خدمات عمومی( ج 

ادارات و دستگاهای اجرایی که کنترل، کنترل مشترک یا نفوذ قابل مالحظه بر واحد گزارشگر ندارند، صرفا به ( د 

حتی اگر بر آزادی عمل واحد تجاری اثر گذار باشند یا در فرایند تصمیم گیری )موجب معامالت عادی با واحد تجاری 

 (آن مشارکت کنند

مشتری، تامین کننده، اعطا کننده حق المتیاز ،توزیع کننده یا نمایندگیهایی که واحد تجاری حجم قابل مالحظه ای ( 3•

 .از فعالیتهای تجاری خود را با آنها انجام میدهد،صرفًا به دلیل وابستگی اقتصادی ایجاد شده

 

 .رابطه، و نه صرفًا شکل حقوقی آن، مورد توجه قرار ميگيردمحتوای : نتيجه

 

 نيستنداين اشخاص وابسته   IAS 24طبق 
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عوامل با اهميت 
در عمليات با 
 اشخاص وابسته

 دامنه گسترده

عدم انجام معامله تحت شرايط 
عادی بازار،مثال عدم دريافت تمام 

يا بخشی از ما به ازای مبلغ 
 معامله

در حسابهای فی مابين عمل )
 (ميکنند

 پيچيدگی از لحاظ ساختار و روابط

اثر بخش نبودن در تشخيص يا 
تلخيص معامالت و مانده های 
حسابهای بين واحد تجاری و 

 .اشخاص وابسته

منجر به باال بودن تحریف با اهمیت در صورتهای مالی به دلیل ماهیت روابط و معامالت با : نتیجه

 اشخاص وابسته

اين روابط از ويژگيهای عادی 

فعاليتهای تجاری و کسب و کار 

 .است

واحد تجاری اغلب بخشهايی از 

فعاليت خود را از طريق 

واحدهای تجاری فرعی 

،مشارکت خاص و واحدهای 

 .تجاری وابسته انجام ميدهد

استفاده احتمالي 

واحدهاي از 

با مقاصد تجاري 

خاص تحت 

  مديرانكنترل 

براي اجرايي 

تسهيل مديريت 

 سود
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.  شرکت پتروشیمی آریا بخشی از سهام شرکت پتروشیمی خارک را تحصیل کرده است•
شرکت پتروشیمی آریا در هنگام تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکت پتروشیمی 
 خارک ،در هر کدام از حالتهای زیر در خصوص شناسایی سود سهام ،چگونه عمل میکند؟

 در صورتی که شرکت پتروشیمی خارک واحد فرعی شرکت آریا باشد؟•

 در صورتی که شرکت پتروشیمی خارک واحد وابسته شرکت آریا باشد؟•

امیرکبیر قراردارند ولی کنترل یا هردو شرکت تحت کنترل  مشترک شرکت پتروشیمی •
 نفوذی بر یکدیگر ندارند؟

 

 .در هر دو رویداد اول تعدیلی بوده و سود سهام شناسایی میشود•

در رویداد سوم تعدیلی نیست و سود سهام در دوره مالی احراز دریافت توسط واحد سرمایه •
 .گذار شناسایی میشود

   5طبق استاندارد حسابداری شماره 
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 کسب شناخت از روابط و معامالت واحد تجاری با اشخاص وابسته 

جهت ارزيابی احتمال وجود يک يا چند عامل خطر تقلب، طبق 
و ناشی از معامالت عمده با اشخاص وابسته خارج   240 استاندارد 

 .از روال عادی عمليات واحد تجاری

چون تقلب از طريق اشخاص وابسته راحت تر انجام ميشود ،خطر  
های تحريف با اهميت ناشی از تقلب يا اشتباه و به تبع آن تقلبی که 

 .توسط مديريت و کارکنان انجام شود بسيار سخت تر کشف ميشود

افشا در صورتهای مالی طبق استاندارد حسابداری به گونه ای مناسب و 
 مشخص

 .طبق استاندارد حسابداری حد اقل های افشا مشخص شده است
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در  چه دالیلی بر توانایی حسابرس در کشف تحریف با اهمیت 
گذار است؟خصوص معامالت با اشخاص وابسته اثر   

 
مدیران اجرایی ممکن است از وجود همه روابط و  

 .معامالت با اشخاص وابسته آگاه نباشند

روابط با اشخاص وابسته ممکن است فرصت بیشتری را  
برای تبانی ،پنهان کاری یا دستکاری توسط مدیران 

 .اجرایی فراهم کند

عدم افشای برخی از روابط و معامالت با اشخاص  
 .وابسته
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 سوال؟•

را با اجرای مناسب حسابرسی  " خطر عدم کشف تحریف با اهمیت در صورتهای مالی"آیا میتوان •
 طبق استاندارد های حسابرسی ، از بین برد؟ و چرا؟

 :مطلقاینکه اطمینان ما معقول است و نه خیر، به علت محدودیت های ذاتی حسابرسی و دلیل •

 بکار گیری قضاوت•

 استفاده از رسیدگی نمونه ای •

 محدودیت های ذاتی سیستم کنترل داخلی•

 

 حتما بر نامه ریزی و اجرا حسابرسی باید با تردید حرفه ای همراه باشد: توجه•

هومن حسنی طالقانی: تهیه و تدوین  (ماحر)مرکز آموزش حسابداران رسمی    



پرس و جو در 
خصوص موارد 
زير از مديران 

 :اجرايی

در صورت 
انجام، نوع 

معامالت و قصد 
از انجام آن چه 

 بوده است

آيا واحد تجاري 
معامالتي با 

اشخاص وابسته 
طي دوره انجام 
 داده است يا خير

فهرست اشخاص 
وابسته واحد 

تجاري، از جمله  
تغييرات نسبت 

 به دوره قبل

ماهيت روابط 
بين واحد تجاري 

و اشخاص 
 وابسته

تشخيص و افشاي روابط 
و معامالت با اشخاص 

وابسته طبق استانداردهاي 
 حسابداري،

صدور مجوز و تأييد 
معامالت و قراردادهاي 

 عمده با اشخاص وابسته، 

صدور مجوز و تأييد 
معامالت و قراردادهاي 

عمده خارج از روال عادي 
 .عمليات

 وابستهراه های شناخت روابط و معامالت با اشخاص 

به روزرسانی 

سوابق 

 حسابرسی

مالكيتي و ساختارهاي ( 1

 ،راهبري واحد تجاري

گذاري هايي سرمايه انواع ( 2  

كه واحد تجاري انجام داده 

است يا در صدد است انجام 

 دهد، 

سازماندهي واحد روش ( 3

تأمين مالي و چگونگي تجاري 
 .آن
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وارسی  
 مدارک

وارسي سوابق و 
مدارك، نسبت به 

 قراردادها 

تأييديه هاي دريافت 
شده به عنوان بخشي 
از روشهاي حسابرسي 
از جمله تأييديه هاي 
بانكي وتأييديه هاي 
دريافتي از اشخاص 

ثالث ، مديران اجرايي 
و اركان راهبري واحد 

نبود مبنی بر تجاري 
توافقهای جانبی افشا 

 نشده

خالصه مذاكرات  
و مصوبات 

صاحبان سرمايه  
و اركان راهبري 

 واحد تجاري

اطالعات تهيه 
شده توسط واحد 

تجاري براي 
.مراجع نظارتي  

  دفتر سهام براي شناسايي

سهامداران اصلي واحد 

 .تجاري

 سوابق سرمايه گذاريهاي

واحد تجاري و صندوق 

 .بازنشستگي كاركنان آن

 قراردادها و توافق نامه ها با مديران اجرايي كليدي يا اركان

 تجاريراهبري واحد 

 عملياتهاي عمده خارج از روال عادي توافقنامه قراردادها و 

صورتحسابها و مكاتبات خاص از جانب مشاوران واحد تجاري. 

 تجديدنظر در مفاد قراردادهاي عمده توسط واحد تجاري در طي

 دوره

مستندات ارسالي 

واحد تجاري براي 

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
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 نشده اندتشخيص اشخاص وابسته و معامالت عمده با اشخاص وابسته اي كه قباًل مشخص يا افشا 
 

شرايط حاكم،  
وجود چنين روابط 
يا معامال تي را 
 تأييد مي كند؟

 واز مديران اجرايي بخواهيد تا همه معامالت با اشخاص وابسته اي را كه اخيرًا مشخص شده است براي ارزيابي الزم به حسابرس اعالم كنند، •
 .درباره علل ضعف كنترلهاي حاكم بر روابط و معامالت با اشخاص وابسته در تشخيص يا افشاي اين روابط و معامالت، پرس و جو كنيد

اگر عدم افشا 
توسط مديران 

اجرايي ، عمدي 
 به نظر برسد

بنابراين نشانگر خطر تحريف بااهميت ناشي از تقلب است، پيامدهاي آن •
 .را براي حسابرسي ارزيابي كنيد

اشخاص وابسته  
ای که مشخص  

 يا افشا نشده

خطر اينكه اشخاص وابسته يا معامالت عمده با اشخاص وابسته ديگري ممكن است وجود داشته باشد كه توسط مديران اجرايي  براي حسابرس •
 :مثال برای عدم افشا.             مشخص يا افشا نشده است را مجددًا ارزيابي و در صورت لزوم روشهاي حسابرسي بيشتري را اجرا كنيد

 .مشاركتهاي مدني•

 .توافق نامه ارائه خدمات به بعضي از اشخاص با ضوابط و شرايط ي خارج از روال  عادي عمليات•

 .ضمانت نامه ها•

اشخاص 
وابسته اخيرًا 
 مشخص شده

در مورد اين اشخاص وابسته يا معامالت عمده با اشخاص وابسته اي كه •
 اخيرًا مشخص شده است، آزمونهاي محتواي مناسب را اجرا كند
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نمونه هايي از معامالت  
خارج از روال عادي 

 عمليات

معامالت با واحدهاي  
تجاري خارجي فعال  
در مناطقي كه داراي 

قوانين تجاري 
 .ضعيفي هستند

معامالت پيچيده 
مربوط به تحصيل 

 .  سهام

واگذاري حق استفاده 
از دارايي يا ارائه 
خدمات مديريتي 

توسط واحد تجاري 
به شخص ديگري 

بدون دريافت تمام يا  
بخشي از مابه ازاي 

 .آن

معامالت فروش با  
تخفيف يا برگشت از 
. فروشهاي غيرعادي
غيرعادي بودن 

قيمتها، نرخهاي سود  
وتضمينها و شرايط 

 .بازپرداخت

 

معامالت با شرايط 
چرخشي براي مثال،  
فروش همراه با تعهد 

 . بازخريد

معامالت طبق 
قراردادهايي كه  
شرايط آن قبل از 
انقضا تغيير كرده 

 است
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کداميک از موارد ذيل نشانه های تحريف ناشی از تقلب توسط يک شخص وابسته با نفوذ •
 ميباشد؟

 زياد و غيرمعمول مديران ارشد اجرايي يا مشاوران حرفه ايتغييرات ( الف•

 نيستاستفاده از واسطه هاي تجاري براي معامالت عمده اي كه منطق تجاري آنها روشن ( ب•

 حسابداريانتخاب رويه هاي به يا تمايل وابسته مشاركت زياد شخص ( ج•

 عمده تعيين برآوردهاي به مشاركت زياد شخص وابسته يا تمايل ( د •

 !کليه موارد: پاسخ•

 :توضيحات•

رويه است نشانگر زياد و غيرمعمول مديران ارشد اجرايي يا مشاوران حرفه اي ممكن تغييرات •
 .اي غيراخالقي يا متقلبانه در جهت تامين اهداف اشخاص وابسته باشد

، ممكن روشن نيستاستفاده از واسطه هاي تجاري براي معامالت عمده اي كه منطق تجاري آنها •
طريق كنترل اين معامالتي، از است نشانگر اين باشد كه شخص وابسته مي تواند در چنين 

 .براي تامين اهداف متقلبانه، منافعي داشته باشدواسطه ها 

هاي رويه شواهد بدست آمده راجع به مشاركت زياد شخص وابسته در، يا تمايل به، انتخاب •
 .مالي متقلبانه باشداحتمال گزارشگري حسابداري يا تعيين برآوردهاي عمده ممكن است نشانگر 
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 احتمالينمونه هايي از تقلبهاي 

ايجاد شرايط ساختگي براي معامالت با اشخاص وابسته كه به منظور پنهان سازي منطق •

 .تجاري اين معامالت طراحي شده است

به  به مديران اجرايي يا ديگران با مبالغي كه/ زمينه سازي براي انتقال متقلبانه داراييها از •

 .طور قابل مالحظه اي باالتر يا پايين تر از ارزش بازار آنها است

براي  معامالت پيچيده با اشخاص وابسته، مانند واحدهاي تجاري با مقاصد خاص، كهانجام •

 .ارائه نادرست وضعيت مالي يا عملكرد مالي واحد تجاري سازماندهي شده است

به  1396در سال ( مشارکت خاص) دستگاه کاتلر پيالر به شرکت بهناد صنعت 10فروش : مثال

از شرکت ) ميليارد ريال و فروش دستگاهای فوق الذکر به شرکت راه سازی ثمين 190مبلغ 

توجيه برای  .ميليارد ريال توسط شرکت مورد رسيدگی 80و خريد مجدد آن به مبلغ ( های گروه

درصوتی که طبق .)خريد به قيمت کمتر،کاهش ارزش دستگاهای فوق به دليل استفاده بوده

شواهد به دست آمده ،دليل ان ايجاد سود در سال مورد رسيدگی و عدم انتقال حقيقی مالکيت در 

 (استفاده به شرکتهای بعدی ميباشد
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كه احتمااًل از روابط و معامالت با اشخاص وابسته واحد تجاري و تجاري ساير كاركنان واحد  •

اين افراد ممكن است شامل .كنترلهاي واحد تجاري بر چنين روابط و معامالتي آگاهي دارند 

 :اشخاص زير باشند ، البته تا جايي كه اين افراد جزء مديران اجرايي واحد تجاري نباشند

 اركان راهبري واحد تجاري،•

عمليات واحد  كاركناني كه در شروع، پردازش ، يا ثبت معامالت عمده خارج از روال عادي•

 تجاري، مشاركت دارند و افرادي كه بر اين كاركنان نظارت دارند يا آنها را سرپرستي مي كنند،

 ،حسابرسان داخلي•

 .مدير امور حقوقي•
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وابسته تهيه  ، حسابرس گروه بايد فهرست اشخاص  600در حسابرسي گروه ، طبق استاندارد •

آنها آگاه مي گروه از شده توسط مديران اجرايي گروه و اشخاص وابسته ديگري ر ا كه حسابرس 

 .دهدشود در اختيار هر يك از حسابرسان بخش قرار 

مبناي  تجاري به عنوان بخشي از يك گروه محسوب مي شود، اين اطالعات، كه واحد در مواردي  •

وابسته  هويت اشخاص را براي پرس و جوهاي حسابرس از مديران اجرايي در خصوص مفيدي 

 .واحد تجاري فراهم مي كند
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معامالت درون گروهی متعددی از  1396در طی سال مالی ( سهامی خاص)شرکت آتامان :سوال 
به وقوع پيوسته که تمامی آنها در سيستم اطالعاتی  ... قبيل فروش ساختمان و دريافت وام و 

 کداميک از موارد ذيل صحيح ميباشد؟.يکپارچه توسط شرکت آتامان گزارش شده است

باتوجه به اينکه تمامی معامالت در سيستم اطالعاتی گزارش شده است،خطر تحريف با اهميت ( الف
 .مربوط به اين معامالت در سطح پايين ميباشد

اگر با طراحی آزمون محتوا نتوان خطر تحريف با اهميت مربوط به اين معامالت را به سطح ( ب
 پايين قابل قبول کاهش دهد،بايد نسبت به آزمون کنترلهای داخلی اقدام شود

خطر تحريف با اهميت مربوط به اين معامالت را به سطح نتوان با طراحی آزمون محتوا اگر ( ج 
کنترلهای حاکم بر کامل بودن و صحيح بودن ثبت  پايين قابل قبول کاهش دهد،بايد نسبت به آزمون 
 .روابط و معامالت با اشخاص وابسته اقدام گردد

است،کنترل های گزارش شده اطالعاتی پردازش و باتوجه به اينکه تمامی معامالت در سيستم ( د
 .مربوط به کامل بودن و صحت ثبت روابط و معامالت با اشخاص وابسته ضرورتی ندارد

 جواب صحيح ج
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از )درصورتی که شرکت آتامان ،نسبت به فروش برج تجاری خود در تهران به شرکت صنعتی کویر•
 در چه حالت شناسایی درامد ناشی از فروش امکان پذیر است؟.اقدام نمیاد( شرکتهای وابسته 

 در صورت تنظیم مبایعه نامه( الف•

 در صورتی که حق فسخ قرارداد با شرکت آتامان حفظ شود( ب•

 .درصورتی که تکمیل ساختمان پایان نپذیرفته باشد( ج•

 هیچکدام( د•

 پاسخ د•

 :در صورت احراز کلیه شرایط درامد ناشی از فروش شناسایی میشود•

 (کافی نیست)در صورتی که مبایعه نامه در این خصوص تنظیم شده باشد •

 مابه ازای معامله دریافت شده و یا محتمل باشد •

 انتقال مالکیت به خریدار یا •

منافع مالکیتی مرتبط با دارایی در کنترل خریدار قرار گیرد و شواهد کافی هم در خصوص انتقال •
 .مخاطرات مالکیت وجود داشته باشد

 .کارهای تکمیلی عمده ای طبق قرارداد بر عهده فروشنده نباشد•

 . حق فسخ یا خرید مجدد مورد معامله و یا سایر شرایط حاکی از واقعی نبودن معامله وجود نداشته باشد•
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در صورتی که معامله در سال مالی بعد و قبل از انتشار صورتهای مالی شرکت پتروشیمی •
 .آریا ،اقاله شود ،چه اثری بر صورتهای مالی دارد

شده و همچنین با پیش بیني باتوجه به اینكه رویدادهاي تعدیلي تا تاریخ تهیه صورتهاي مالي •
آن، نمونه ( ج) 7به ویژه بند  5استاندارد شماره  7عنایت به نمونه هاي درج شده در بند 

اشاره شده نزدیكتر است، لذا باید به عنوان رویداد رویدادهاي تعدیلي مورد سوال به مصادیق 
 .تلقي گرددتعدیلي 
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 :توضيحات•

صورتيکه حسابرس نتواند به اين نتيجه برسد که  در مواردي كه معامالت درون گروهي بين  در •
واحد تجاري و بخشهاي آن متعدد باشد و حجم عمده اي از اطالعات در خصوص اين معامالت به 

صورت الكترونيكي و در يك سيستم اطالعاتي يكپارچه، شروع، پردازش و گزارش مي شود، 
حسابرس ممكن است به اين نتيجه برسد كه طراحي آزمونهاي محتواي اثربخش كه خطرهاي 

تحريف بااهميت مربوط به اين معامالت را به يك سطح پايين قابل قبول كاهش دهد، امكان پذير  
، حسابرس براي كسب شواهد كافي و  330در چنين مواردي طبق الزامات استاندارد . نيست 

مناسب راجع به اثربخشي كنترلهاي مربوط ، بايد كنترلهاي حاكم بر كامل بودن و صحيح بودن ثبت  
 .روابط و معامالت با اشخاص وابسته را آزمون كند
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 معامالت عمده خارج از روال عادي عمليات واحد تجاري با اشخاص وابسته صورت پذيرد
توافقها يا قراردادهاي 

( در صورت وجود)مربوط 
را وارسي و موارد زير را  

 :ارزيابي كنيد

يا نبود )تجاري معامالت  منطق
كه ممكن است نشانگر ( آن 

گزارشگري مالي متقلبانه يا 
 .اختفاِي اختالِس داراييها باشد 

سازگاري شرايط معامالت با 
 .توضيحات مديران اجرايي

تشخيص و افشاي معامالت 
مربوط طبق استانداردهاي 
 .حسابداري به نحو مناسب

شواهد حسابرسي راجع به  
درست بودن صدور مجوز  
و تأييد معامالت را كسب 

 .كنيد

 تأييديه كتبي

هويت اشخاص وابسته واحد 
تجاري و همه روابط و 

معامالت با اشخاص وابسته اي 
را كه از آن آگاهي دارند براي 

 .حسابرس افشا كرده اند

چنين روابط و معامالتي را 
طبق الزامات استانداردهاي 
حسابداري مربوط به نحو 

 .مناسبي افشا كرده اند

هومن حسنی طالقانی: تهیه و تدوین  (ماحر)مرکز آموزش حسابداران رسمی    



 اشخاص درخصوص ای عمده نکات به حسابرس (خاص سهامی )صبا شرکت حسابرسی در•

 ميباشد؟ صحيح ذيل موارد از است،کداميک کرده پيدا دسترسی وابسته 

 ارکان اطالع به صورت هر در را شده مشخص وابسته اشخاص اسامی ميبايست (الف 

 برساند شرکت راهبری 

 مينمايد اقدام وابسته اشخاص خصوص در عمده نکات سازی مستند به نسبت فقط (ب 

 رسانی اطالع به باشند،نيازی اجرايی مديران جزء شرکت راهبری ارکان تمامی که صورتی در  (ج 
 .نيست حسابرسی جريان در شده مشخص عمده نکات خصوص در تجاری واحد راهبری ارکان به

  اطالع به نسبت باشند،ميبايست اجرايی مديران جزء شرکت راهبری ارکان تمامی که صورتی در (د
 حسابرسی جريان در شده مشخص عمده نکات خصوص در تجاری واحد راهبری ارکان به رسانی
 .شود ،اقدام

 ج پاسخ

 واحد وابسته اشخاص با كه را حسابرسي جريان در شده مشخص عمده نكات بايد حسابرس•
 اركان تمامي اينكه مگر برساند، تجاري واحد راهبري اركان اطالع به است مرتبط تجاري

 و شده مشخص وابسته اشخاص اسامي بايد ،حسابرس باشند اجرايي مديران جزء راهبري،
 .كند مستند را اشخاص اين با روابط ماهيت
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 مسئوليت حسابرس در واحدهای بخش عمومی چگونه است؟•

فقط مسئوليت حسابرس واحدهاي بخش عمومي در خصوص روابط و معامالت با اشخاص وابسته ( الف  
 ميباشدشناسايي خطرهاي تحريف با اهميت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص وابسته محدود 

وابسته شامل مسئوليت حسابرس واحدهاي بخش عمومي در خصوص روابط و معامالت با اشخاص ( ب 
 اين واحدها ميباشدخطرهاي عدم رعايت قوانين و مقررات حاكم بر مسئوليت برای شناسايی 

مسئوليت حسابرس واحدهاي بخش عمومي در خصوص روابط و معامالت با اشخاص وابسته ممكن  ( ج 
 .قرار نميگيرداست تحت تأثير الزامات قانوني و مقرراتي 

خطرهاي تحريف با اهميت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص عالوه بر مسئوليت شناسايي ( د 
عمومي را نيز شناسايي خطرهاي عدم رعايت قوانين و مقررات حاكم بر واحدهاي بخش وابسته،مسئول 

 .دارند

 جواب د 

حسابرس واحدهاي بخش عمومي در خصوص روابط و معامالت با اشخاص وابسته ممكن  مسئوليت •
در نتيجه، مسئوليتهاي حسابرس واحدهاي بخش . است تحت تأثير الزامات قانوني و مقرراتي باشد

عمومي ممكن است به شناسايي خطرهاي تحريف با اهميت مربوط به روابط و معامالت با اشخاص 
وابسته محدود نباشد، بلكه ممكن است شامل مسئوليت گسترده تري براي شناسايي خطرهاي عدم رعايت 

كه الزامات خاصي را در انجام عمليات تجاري با )قوانين و مقررات حاكم بر واحدهاي بخش عمومي 
 .نيز باشد( اشخاص وابسته وضع مي كنند
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 .درهنگام تهیه صورتهای مالی تلفیقی ،کدامیک از مواردذیل صحیح است

مانده حسابهای فی مابین معامالت با اشخاص وابسته و مانده حسابهای فی مابین با اشخاص وابسته درون گروهی حذف و ( الف

 .بازیافتنی اندازه گیری میشودبین واحد تجاری سرمایه گذاری و واحدهای تجاری فرعی آن به ارزش 

مانده حسابهای فی مابین بین واحد تجاری سرمایه گذاری و واحدهای تجاری فرعی آن وابسته حذف و معامالت با اشخاص (  ب

 .میشوداندازه گیری به بهای تمام شده 

حسابهای فی مابین بین مانده معامالت با اشخاص وابسته و مانده حسابهای فی مابین با اشخاص وابسته درون گروهی حذف ( ج

 .میشودواحد تجاری سرمایه گذاری و واحدهای تجاری فرعی آن به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان دوره اندازه گیری 

حسابهای فی مابین با اشخاص وابسته درون گروهی حذف مانده حسابهای فی مابین بین واحد تجاری سرمایه گذاری و  مانده ( د

 .از طریق سود یا زیان دوره اندازه گیری میشودبازیافتنی واحدهای تجاری فرعی آن به ارزش 

 24استاندارد بین المللی حسابداری شماره گزینه ج 
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برای کمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی ،برای تشخيص : 24استاندارد بين المللی حسابداری طبق •

آثار رابطه با اشخاص وابسته بر واحد تجاری،افشای رابطه با اشخاص وابسته در صورت وجود کنترل، 

 .  صرف نظر از وجود يا عدم وجود معامله بين اشخاص وابسته،مناسب است

 

افشای رابطه با اشخاص 
وابسته در کدام حالت 

 مناسب است؟

در صورت وجود کنترل  
ولی معامله ای بين انها 
 به وقوع نپيوسته باشد 

درصورت وجود کنترل و 
معامله بين اشخاص 

 وابسته

 !هر دو حالت
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 آيا واحد تجاری نيازی به افشا نام واحد تجاری اصلی خود دارد؟

 واحد تجاری بايد نام واحد تجاری اصلی خود و در صورت متفاوت بودن، شخص کنترل کننده نهايی ر افشا کند: حسابداری بين المللی  24طبق استاندارد 

 

اری تج اگر واحد تجاری اصلی و يا شخص کنترل کننده نهايی ،هيچکدام صورتهای مالی برای استفاده عموم تهيه نکنند،آيا نيازی به افشاء نام واحد

 ديگری است؟

 خير 

 بله 

ی مالی  تهابله ،نام واحد تجاری اصلی بعدی که اين کار را انجام ميدهد يا به تعبيری نخستين واحد تجاری گروه، پس از واحد تجاری اصلی اول که صور

 .  تلفيقی برای استفاده عموم تهيه ميکند
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 .حقوق و مزایای مدیران اصلی را در مجموع و برای هریک از طبقات افشا نماید بایدواحد تجاری •

 

 

 

 

 

(  یا همان واحد تجاری مدیریتی )اگر واحد تجاری ،خدمات مدیران اصلی را از واحد تجاری دیگر •
 .نداردبدست می آورد ،الزامی برای این افشا 

 

 12بین المللی الزامی ولی در استاندارد حسابداری  24این موضوع در استاندارد حسابداری : توجه•
 .ایران الزامی نمیباشد

 

مزایای کوتاه مدت( الف  

مزایای دوران بازنشستگی( ب  

سایر مزایای بلند مدت( ج  

مزایای خاتمه خدمت( د  

پرداخت مبتنی بر سهام( ه  

 ؟
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مديران اجرايي مسئوليت دارند ادعاي خود را مبني بر اينكه شرايط معامله با اشخاص وابسته مشابه با آيا •
 ؟شرايط حاكم بر يك معامله حقيقي است، اثبات كنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معامله اي است بين خريداري مايل و فروشنده اي مايل كه به يكديگر وابسته نيستند و  -معامله حقيقي •
 .مستقل از هم عمل مي كنند، و هر كدام به دنبال كسب حداكثر منافع خود هستند

 

 

مقايسه شرايط  
معامله با شرايط 

معامالت مشابه در 
 .بازار آزاد

استفاده از كارشناس برون  
سازماني براي تعيين ارزش  
بازار و تصديق ضوابط و 
 .شرايط بازار براي معامله

مقايسه شرايط  
معامله با اشخاص 
وابسته با شرايط  
معامله اي مشابه 

با يك يا چند  
 شخص غيروابسته

اين موضوع که معامالت با اشخاص وابسته در 

شرايط يکسان با شرايط رايج در معامالت حقيقی 

 صورت گرفته

 اثباتاين شرايط قابل : فقط زمانی افشا ميشود که

 .باشد
 (در کاربرگ حسابرسی درج شده باشد)

 اثبات توسط حسابرسروش .بله 
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 خريد يا فروش امالک و ساير داراييها(1

 اجاره ها(2

 انتقاالت پروژه ای تحقيق و توسعه(3

 انتقاالت ناشی از کسب مجوز( 4

 (اعطای وام و آورده های نقدی يا غير نقدی مالکانه)انتقاالت ناشی از توافقهای تامين مالی( 5

 در نظر گرفتن ذخيره در ارتباط با تضمينها يا وثايق( 6

 تسويه بدهيها از طرف واحد تجاری يا توسط واحد تجاری از طرف آن شخص وابسته( 7

تعهد به انجام کاری در صورت وقوع يا عدم وقوع رويدادی خاص در آينده، شامل قرادادهای ( 8
قراردادی که هيچکدام از طرفين به تعهدات خود : بين المللی قرداد اجرايی 37طبق اس )اجرايی

 (عمل نکرده يا هردو بخشی از تعهدات خود را به طور مساوی انجام دادند

 ساير موارد قابل افشا
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 جاري شركاء چگونه است؟در حساب نحوه برخورد حسابرس با رویدادهاي مالي ثبت شده •

باید طبق استانداردهاي انجام شده با شركاء جزء معامالت با اشخاص وابسته بوده و معامالت •

معامالت مزبور در صورت جریان  انعكاس . گرددحسابداري در صور تهاي مالي افشا و گزارش 

در صورتي كه عمده معامالت شركت از . مي گیردآنها صورت  ماهیتوجوه نقد با توجه به 

با مناسب در رابطه كنترل هاي داخلي شود، حسابرس باید از وجودشركاء انجام طریق جاري 

و در صورت عدم حاصل كند و كامل بودن كلیه معامالت در حساب هاي شركت، اطمینان صحت 

در گزارش حسابرس درج  محدودیتقالب بند وجود كنتر لهاي داخلي مناسب، موضوع را در 

 .نماید
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 آیا الزام به افشا در خصوص نهاد دولتی که دارای کنترل یا نفوذ قابل مالحظه بر واحد گزارشگر باشد،  
 وجود دارد؟

 :24طبق استاندارد بين المللی حسابداری •

به افشا در نهاد دولتی که دارای کنترل ،کنترل مشترک يا نفوذ قابل مالحظه بر واحد گزارشگر باشد ،لزومی •

 .نداردگزارشگرخصوص معامالت با اشخاص وابسته توسط واحد 

 :ايران  12طبق استاندارد حسابدرای •

سوي ديگر واحدهاي تجاري دولتي  در ايران واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت بسيار گسترده است و از•

گونه   بنابراين حجم زيادي از معامالت اين. بخش دولتي تهيه کنند اولويتملزمند کاالها و خدمات خود را با 

عنوان اطالعات   گونه معامالت به افشاي اطالعات مربوط به اين. واحدها با واحدهاي تحت کنترل دولت است

توجهي   سودمندي قابلاشخاص وابسته باعث افزايش زياد حجم اطالعات صورتهاي مالي مي شود که از 
 .برخوردار نيست

آنها به اوراق مشارکت يا  اوراق سهامواحدهايي که  ستثنايا لذا، واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت، به  •

عموم عرضه شده يا درجريان عرضه عمومي مي باشد، درخصوص معامالت با ساير واحدهاي تجاري که 

طريق واحد تجاري گزارشگر تحت کنترل دولت مي باشند از شمول اين استاندارد خارج شده  نه از مستقيمًا و
 .است
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و اشخاص وابسته 129تفاوت   

که هيئت مديره شرکت، می  دارد مورد شرکتهای سهامی مقرر  اصالحيه قانون تجارت در 129ماده •

گزارشی درخصوص معامالت با برخی اشخاص وابسته به اولين مجمع عمومی عادی صاحبان  

 .سهام ارائه کند

استاندارد حسابداری ايران  مورد معامالت با اشخاص وابسته طبق  اگرچه افشای اطالعات در •

است، ليکن گزارش کامل معامالت ياد شده،  129اقالم با اهميت معامالت مشمول ماده دربرگيرنده 

 .داردقانون ضرورت طبق 

از يادداشت مربوط به معامالت با  مستقلي در يادداشت توضيحي  129اطالعات الزم طبق ماده  •
 .صورت پيوست صورتهاي مالي افشا مي شود بهوابسته يا همراه با آن اشخاص 

 

هومن حسنی طالقانی: تهیه و تدوین  (ماحر)مرکز آموزش حسابداران رسمی    



را از طریق یادداشت هاي  129هیئت مدیره صورت ریز معامالت مشمول ماده چنانچه :سوال •
 وظیفه حسابرس و بازرس قانونی چیست؟  ، نداده توضیحي ارائه

را به شكل دیگري نظیر درج در گزارش فعالیت هیئت مدیره، تأییدیه مدیران اگر معامالت ( الف•
دهد ، در این صورت نیازی به اقدام دیگری و یا طي نامه اي جداگانه به بازرس قانوني اطالع 

 .وجود ندارد

 .فقط در صورت درج در تاییدیه مدیران کفایت میکند(ب•

مربوط به این معامالت به طور درج شده باشد ،جزییات گزارش فعالیت هیئت مدیره اگر در ( ج•
 .جداگانه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، پیوست شود

این صورت  مدیره درج نماید ،در گزارش فعالیت هیئت  میبایست جزییات معامالت را در( د•
 .توسط حسابرس وجود نداردنیازی به اقدام دیگری 

 جواب ج•
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اگر این گونه معامالت را به شكل دیگري نظیر درج در گزارش فعالیت هیئت مدیره، تأییدیه مدیران •
و یا طي نامه اي جداگانه به بازرس قانوني اطالع داده باشد الزم است جزییات مربوط به این 

، در صورت مختصر (شامل نام طرف معامله، نوع وابستگي، شرح معامله و مبلغ معامله)معامالت 
بودن، در متن بند مذكور درج و در غیر این صورت به طور جداگانه به گزارش حسابرس مستقل و 

 .بازرس قانوني، پیوست شود

 :نمونه•

گزارش مورد اصالحیه قانون تجارت كه طي سال مالي  129ماده صورت ریز معامالت مشمول •
بر اساس رسیدگیهای به عمل آمده .مدیره در اختیار این موسسه قرار نگرفته استهیئت توسط 

قانون   129از مصادیق معامالت ماده ( سهامی عام)معامالت انجام شده با شرکت  صنعت پارس
 (عضو هیات مدیره  و سهامدار.)فوق الذکر میباشد

 :نتیجه رسیدگی به معامالت مزبور که لزومًا شامل کلیه معامالت نمیباشد به شرح ذیل است•

 میلیارد ریال  –مبلغ                             شرح•

 230....                     خرید مجتمع •

معامالت مزبور به طور جداگانه به تصویب هیات مدیره شرکت نرسیده است و نظر این موسسه به  •
شواهدی حاکی از اینکه معامالت باال با شرایط مناسب تجاری و در روال عملیات شرکت انجام 

 .نگرفته باشد، جلب نگردیده است
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 در مواردي كه هیئت مدیره گزارش معامالت مزبور را به بازرس قانوني  : سوال •

 ندهد یا به صورت ناقص اطالع دهد، ولي بازرس قانوني در رسیدگیهاي اطالع 

 باشد،به برخي از معامالت مذكور برخورد كرده خود 

 برخورد حسابرس و بازرس قانونی چیست؟ 

الزم است در بند اظهارنظر موضوع عدم ارائه جزئیات مربوط به معامالت مزبور توسط هیئت   •
مدیره را تصریح كند و ضمن تأكید بر اطالع از این معامالت از طریق رسیدگیهاي انجام شده و 

 .احتمال جامع نبودن آنها، نظر خود در مورد آنها را به اطالع مجمع عمومي برساند

 

 :نمونه•

اصالحیه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش  129صورت ریز معامالت مشمول ماده •
به دلیل نامشخص بودن اعضای هیات  .توسط هیئت مدیره در اختیار این موسسه قرار نگرفته است

مدیره مشترک بین شرکت و سایر شرکتهای، امکان تعیین معامالت مشمول ماده فوق الذکر ،میسر 
 .نگردیده است
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 مدیره ارائه شده،مواردي كه اطالعات كامل معامالت توسط هیئت در : سوال•

 مستقل و بازرس قانوني، معامالت مزبور در روال عادي لیكن به نظر حسابرس 

 حسابرس و بازرس قانونی چیست؟  ،برخورد است عملیات شركت انجام نگرفته 

 

نظر گرفتن ارزش هاي متعارف في مابین یا بدون در معامالت در روال روابط خاص تجاري ) •
اظهار نظر، متناسب با این موضوع، مورد تعدیل انتهایي بند ، الزم است قسمت (انجام شده باشد

 .قرار گیرد

 :نمونه•

اصالحیه   129به عنوان كلیه معامالت مشمول ماده   33توضیحيمعامالت مندرج در یادداشت •
گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شركت به اطالع این مورد قانون تجارت كه طي سال مالي 

معامالت مذكور بدون توجه به مفاد قانون فوق  . مؤسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است
و شرکتهای تابعه و (سهامی خاص)الذکر و در چارچوب روابط خاص فی مابین شرکت آذر صنعت 

 .صورت پذیرفته است( سهامی خاص)وابسته به شرکت تولیدی پاد
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 گزارش معامالت مالي مورد چنانچه براساس اطالعات دریافتي، در سال : سوال •

 بازرساصالحیه قانون تجارت انجام نشده باشد، برخورد حسابرس و  129ماده موضوع 

 قانونی چیست؟   

 :نمونه•

گزارش،معامالت موضوع ماده مالي مورد مدیران، طي سال و تأییدیه  33توضیحي طبق یادداشت •
 .اصالحیه قانون تجارت انجام نشده است 129

 اگر حسابرس شواهدی خالف آن کسب کند ،چگونه برخود مینماید؟•

 :نمونه•

و تأییدیه مدیران، طي سال مالي مورد گزارش،معامالت موضوع ماده  33طبق یادداشت توضیحي •
(  سهامی خاص)لیکن با توجه به عضویت شرکت کوپاد .استاصالحیه قانون تجارت انجام نشده  129

در هایت مدیره و سهامدارد بودن آن شرکت و معامالتی از قبیل موارد مطروحه در یادداشت های 
صورتهای مالی ،از نظر مصادیق ماده مزبور بوده که جزییات آن در اختیار این  13و  10شماره 

 .موسسه قرار نگرفته تا نسبت به آن اظهار نظر گردد
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 گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني

 :مشکلی مشاهده نشود•

اصالحیه   129به عنوان كلیه معامالت مشمول ماده … مندرج در یادداشت توضیحيمعامالت •

مدیره دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت / تجارت كه طي سال مالي قانون 

  مذكور،در مورد معامالت . به اطالع این مؤسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته استشركت 

گیري در راي مدیر ذینفع و عدم شركت هیئت مدیره از  كسب مجوزماده فوق مبني بر مفاد 

شرایط مضافًا نظر این مؤسسه به شواهدي حاكي از اینكه معامالت مزبور با . شده استرعایت 

 .است نشده، جلب نگرفته باشدانجام روال عادي عملیات شركت تجاري و در مناسب 
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 :نتیجه پژوهشهای انجام شده 

 داردی معناداری وجود پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  هایمعامالت با اشخاص وابسته و ارزش شرکتبین 

در . است( رفتار فرصت طلبانه)ی مثبت و معنادار بین معامالت با اشخاص وابسته و ارزش شرکت مؤید تئوری تضاد منافع وجود رابطه 
(  تئوری تضاد منافع)های موجود دو نگرش نسبت به معامالت با اشخاص وابسته وجود دارد که عبارتند از نگرش رفتار فرصت طلبانه تئوری

که وجود یا عدم وجود هر یک از این رفتارها تابعی از راهبری شرکتی، قوانین حفاظت از ( فرضیه معامالت کارا)و نگرش رفتار کارا 
دارد که این ی نمایندگی سازگار است و بیان میتئوری تضاد منافع با مسأله. باشدگذاران و به طور کلی فضای کسب و کار کشورها میسرمایه

گردد داران مـیشود و مـوجب متضرر شدن شرکت و سهامگونه معامالت به جهت کسب منافع شخصی بـرای مـدیـران بـه کـار گرفته می
کند و داد میی معامالت کارا، معامالت با اشخاص وابسته را بخشی از تقاضای واحد تجاری قلممقابل فرضیهدر (  2009پژوهانهمآهرونی و )

-داند و حتی ممکن است بـرای سهاماین دیدگاه معامالت با اشخاص وابسته را مضر نمی. داندی کار مدیران در شرکت میآن را تضمین کننده
کلی، تصاحب منابع شرکت از طریق معامالت با اشخاص وابسته در کشورهای توسعه طور به( 2000هونگچانـگ و ) داران سودمند نیـز بـاشد 

 .یافته مرسوم است

در اقتصادهای نوظهور که . شودتر مشاهده میاما در اقتصادهای نوظهور به دلیل نقص بازارهای خارجی و ضعف راهبری شرکتی بیش 
داران عمده و خرد عدم تقارن ها رواج دارد و بین سهامگیرد تصاحب منابع شرکتداران عمده انجام میانتصاب و ابقای مدیران با نفوذ سهام
ی ایران نیز به دلیل تمرکز مالکیت باال و سطوح باالی عدم تقارن اطالعاتی در بازار نوظهور سرمایه. آیداطالعاتی و تضاد منافع به وجود می

های اخیر نیز گواهی بر این ادعا است که تجربیات سال. میان مدیران و مالکان، وجود نگرش رفتار فرصت طلبانه چندان دور از انتظار نیست
ی مدیریت شود، بلکه موجبات ترین وظیفهتواند باعث اخالل در امر ارزش آفرینی به عنوان اصلیوابسته نه تنها میاشخاص معامالت با 

ی آمریکا قانون ساربینز آکسلی را به هاساس بود که پس از ورشکستگی انرون کنگربراین . کندها را نیز به تدریج فراهم میفروپاشی شرکت
تصویب رسانید که در بخشی از آن به معامالت با اشخاص وابسته اشاره دارد و برهمین اساس است که سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا 

گردون و . )های پذیرفته شده وضع نموده استی لزوم افشای معامالت با اشخاص وابسته برای شرکتای را دربارهگیرانهقوانین سخت
 (2005هنری
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ویژه در های راهبری شرکتی بهبودن معامالت با اشخاص وابسته یکی از چالشطلبانه فرصت•
دار  ها طالیهبنابراین نظارت مؤثر بر این معامالت و محدود سازی آن. کشورهای آسیایی است

از این رو فضای کسب و کار کشورهـایی که از این . اصالحات راهبری شرکتی در آسیا است
بر . گذاران را تقویت کندجهت ضعف دارند نیازمند اصالحاتی است که محافظت از سرمایه

شود نسبت به تدوین مقررات و الزامات قانونی  های بـورس پیشنهاد میاین اساس بـه مقام
.  های فعال در بورس بپردازندبرای اجرایی کردن اصول راهبری شرکتی در مورد شرکت

های  شود به منظور کاهش تأثیرات مخرب هزینهگذاران پیشنهاد میچنین به سرمایههم
نمایندگی در خصوص معامالت با اشخاص وابسته از قراردادهای مدیریتی یا از مکانیزم 

ها اظهار عمل آمده بسیاری از شرکتهای بهاستفاده نمایند، چرا که در پژوهش حسابرسی
ی حسابرسی یا قراردادهای مؤثر توان بـه واسطههای نمایندگی را میاند کـه هزینهداشته

های های اخیر نشان داده است کمیتهبـه عنوان مثال، نتایج پژوهش. مدیر کاهش داد -مـالک 
نمایند، های دریافتی یا پرداختی اشخاص وابسته را کنترل میها، قیمتحسابرسی در شرکت

-هایی با تحلیلی حسابرسی در هیئت مدیره ایشان وجود دارد و شرکتهایی که کمیتهشرکت
 .دهندتر انجام میهای مناسبگران بزرگ، معامالت با اشخاص وابسته را در قیمت
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مکانیسم های : رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی

 راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای تعدیل گر
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 منابع

 12و IAS 24استاندارد های حسابداری بین المللی و ایران •

 استاندارد های بین المللی حسابرسی و ایران•

 استاندارد های حسابرسی با ساختار آموزشی•

 IFRS 7 استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی•

 مقاالت•
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