
 045استاندارد حسابرسی 

 حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط

 (24:3ذٌ )تزذیذ وهش ض
 

2 

 
 
 

 بند 

  کلیات
 2 دامىٍ كاسةشد 

 3ـ5 ماَیت ةشايسدَای حساةذاسی
 6 تاسیخ ارشا

 7 َذف
 8 تعاريف
  السامات

 9ـ: سيضُای اسصیاةی خكش ي فًالیتُای مشتتف
 21ـ22 تطخیع ي اسصیاةی خكشَای تحشیف ةااَمیت

 23ـ25 ةشخًسد ةا خكشَای اسصیاةی ضذٌ تحشیف ةااَمیت 
 26ـ28 ای محتًا دس ةشخًسد ةا خكشَای يمذٌگستشش آصمًوُ

 29 َای حساةذاسی ي مطخع كشدن تحشیفُاةشايسداسصیاةی مًقًل ةًدن 
 :2ـ31 َای حساةذاسیةشايسدمًاسد افطای مشةًـ ةٍ 

 32 َایی اص راوتذاسی احتمالی مذیشیت وطاوٍ
 33 تاییذیٍ كتتی 
 34 مستىذساصی

  تًضیحات کارتردی
 22ـ تا ت 2ـ ت ی حساةذاسیَاةشايسدماَیت 

 55ـ تا ت 23ـ ت سيضُای اسصیاةی خكش ي فًالیتُای مشتتف
 62ـ تا ت 56ـ ت تطخیع ي اسصیاةی خكشَای تحشیف ةااَمیت

 212ـ تا ت 63ـ ت ةشخًسد ةا خكشَای اسصیاةی ضذٌ تحشیف ةااَمیت
 226ـ تا ت 213ـ ت گستشش آصمًوُای محتًا دس ةشخًسد ةا خكشَای يمذٌ

 :22ـ تا ت 227ـ ت َای حساةذاسی ي مطخع كشدن تحشیفُاةشايسداسصیاةی مًقًل ةًدن 
 234ـ تا ت231ـ ت َای حساةذاسیةشايسدمًاسد افطای مشةًـ ةٍ 

 236ـ ي ت 235ـ ت َایی اص راوتذاسی احتمالی مذیشیت وطاوٍ
 238ـ ي ت 237ـ ت تاییذیٍ كتتی 
 239ـ ت مستىذساصی

 
اَذاف کلي حساترس مستقل ” 022َمراٌ تا استاوذارد حساترسي  ايه استاوذارد تايذ

 مطالعٍ ضًد.“ ي اوجام حساترسي طثق استاوذاردَای حساترسي



 045استاندارد حسابرسی 

 حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط

 (24:3)تزذیذ وهش ضذٌ 
 

3 

 کلیات

 دامىٍ کارترد
َـای حسـاةذاسی اسصش مىػـفاوٍ ي مـًاسد افطـای مـشتتف دس       ةشايسدَـای حسـاةذاسی ضـام     ةشايسدایه استاوذاسد، ةـٍ مسـلًلیت حسـاةشر دس صمیىـٍ      . 2

ي سـایش اسـتاوذاسدَای مشةـًـ سا دس     4413ي اسـتاوذاسد   4262پشداصد. ایه استاوذاسد مطخػاً، وحًٌ ةکاسگیشی استاوذاسد  ساةشسی غًستُای مالی میح
َـای  ةشايسددَذ. َمچىیه، ایه استاوذاسد ضام  الضامات ي سَىمًدَایی دسخػًظ تحشیـف دس   َای حساةذاسی ةٍ تفػی  ضشح میةشايسدحساةشسی 

 َایی اص راوتذاسی احتمالی مذیشیت است. ةذاسی ي وطاوٍحسا

 َای حساتذاریترايردماَیت 
كـشد. دس ایـه اسـتاوذاسد، اص نىـیه اقالمـی دس       ةـشايسد تـًان آوُـا سا    گیـشی ویسـت ي فقـف مـی     ةشخی اص اقالم غًستُای مالی ةٍ قًس دقیق قاة  اوذاصٌ . 3

 ةـشايسد ضـًد. ماَیـت ي قاةتیـت اتکـای اقاليـات دس دسـتشر مـذیشیت ةـشای اوزـام یـ             مـی  َای حساةذاسی یـاد ةشايسدغًستُای مالی، ةا يىًان 
حساةذاسی ةٍ وًةٍ خًد ةش خكشَـای   ةشايسدگزاسد. میضان اةُام دس  حساةذاسی احش می ةشايسدحساةذاسی، ةسیاس متىًو است ي دس وتیزٍ ةش میضان اةُام دس 

پـزیشی آوُـا دس مقاةـ  راوتـذاسی يمـذی یـا ییشيمـذی مـذیشیت، احشگـزاس اسـت. )س ;            سیبَای حساةذاسی، اص رمتٍ آةشايسدتحشیف ةااَمیت 
 (22ـ تا ت 2ـ ةىذَای ت

تًاوـذ ةاتًرـٍ ةـٍ نـاسنًا گضاسضـاشی مـالی مشةـًـ ي قتـش گـضاسش ضـذٌ، متفـايت ةاضـذ. َـذف               َای حساةذاسی میةشايسدگیشی  َذف اوذاصٌ . 4
حساةذاسی سا ؾـشيسی كـشدٌ    ةشايسدةیىی وتایذ ی  یا نىذ مًامتٍ، سيیذاد یا ضشایكی است كٍ اوزام  َای حساةذاسی، پیصةشايسدگیشی ةشخی  اوذاصٌ

َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ، متفـايت اسـت ي ةشحسـب اسصش سيص    ةشايسدَای حساةذاسی، ضام  ةسیاسی اص ةشايسدگیشی سایش  است. َذف اوذاصٌ
ضذٌ ی  داسایی یا ةذَی مطـخع( اسـت،    ةشايسدگیشی )ماوىذ قیمت ةاصاس  ف حاكش دس تاسیخ اوذاصٌضشای ةش  متتىیی  مًامتٍ یا قتش غًست مالی كٍ 

ضًد. ةشای مخال، قتق ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ ممکه است اسصش مىػفاوٍ ةشمتىای ی  مًامتٍ راسی فشؾی ةـیه دي قـشف مكتـى     ةیان می
ؿاً فًاالن ةاصاس وامیذٌ می  گیشی ضًد، وٍ ةش متىای تسًیٍ ی  مًامتٍ دس گزضتٍ یا آیىذٌ. ی  مًامتٍ حقیقی اوذاصٌضًوذ( دس  ي مای  )كٍ ًة

حساةذاسی ي متتغی كٍ دس اةتذا دس غًستُای مالی ضىاسایی ي افطـا ضـذٌ اسـت، لضيمـاً ةیـاواش تحشیـف دس غـًستُای مـالی          ةشايسدتفايت ةیه وتیزٍ  . 5
ـذ اص تـاسیخ         َای حساةةشايسدویست. ایه يؾًیت ةخػًظ دس مًسد  ذاسی اسصش مىػفاوٍ كٍ وتایذ آن َمـًاسٌ تحـت تـرحیش سيیـذادَا یـا ضـشایف ًة

 ضًد. گیشد، مطاَذٌ می قشاس می ةشايسد

 تاريخ اجرا
 االرشاست. ضًد، الصم ي پس اص آن ضشيو می 24:4ایه استاوذاسد ةشای حساةشسی غًستُای مالی كٍ ديسٌ مالی آوُا اص ايل فشيسدیه  . 6

 هدف
 ف حساةشر كسب ضًاَذ حساةشسی كافی ي مىاسب دسةاسٌ ایه است كٍ آیا ةاتًرٍ ةٍ ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ;َذ . 7

 َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ، مًقًل َستىذ یا خیش، يةشايسدَای حساةذاسی ضىاسایی یا افطا ضذٌ دس غًستُای مالی، ضام  ةشايسد ـ الف
 الی كافی است یا خیش.مًاسد افطای مشةًـ دس غًستُای م ـ ا

 تعاريف
 ، اغكالحات صیش ةا مًاوی مطخع ضذٌ ةشای آوُا ةکاس سفتٍ است;َای حساةشسی دس استاوذاسد . 8

 گیشی آن. حساةذاسی ي مًاسد افطای مشتتف ةٍ ياسكٍ مطک  راتی دقت دس اوذاصٌ ةشايسدپزیشی  آسیب ـ براوردابهام در  ـ الف
پـزیش ویسـت. ایـه اغـكالح ةـشای متتـغ        گیشی ةٍ غًست دقیق امکـان  اص متتغ پًلی دس ضشایكی كٍ اوذاصٌتقشیتی  ـ  حسابداری براورد ـ ا

سيد. دس ایـه   ةکـاس مـی   ةـشايسد ( ي ةـشای دیاـش متـالغ مسـتتضم     ةـشايسد گیشی ضذٌ ةٍ اسصش مىػفاوٍ )دس غًست يرًد اةُـام دس   اوذاصٌ
َای حساةذاسی اسصش ةشايسد”گیشی ةٍ اسصش مىػفاوٍ َستىذ، اص اغكالح  اصٌَای حساةذاسی كٍ مستتضم اوذةشايسداستاوذاسد تىُا ةشای 

 استفادٌ ضذٌ است.“ مىػفاوٍ

                                                                                                                                                                            
 

 “(24:4ضذٌ  تزاسی ي محیف آن )تزذیذوهش قشیق ضىاخت ياحذ اص تطخیع ي اسصیاةی خكشَای تحشیف ةااَمیت”، 426استاوذاسد حساةشسی  .2
 (“24:4ضذٌ  ضذٌ )تزذیذوهش ةشخًسدَای حساةشر ةا خكشَای اسصیاةی”، 441استاوذاسد حساةشسی  .3
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 حساةذاسی. ةشايسدمتتغ اوتخاا ضذٌ تًسف مذیشیت ةشای ضىاسایی یا افطا دس غًستُای مالی ةٍ يىًان  ـ  ای مدیریت نقطه براورد ـ ث
ٍ ةٍ ـ   ای حسابرس ای یا دامنه نقطه براورد ـ ت ٍ       ای اص متـالغ اقـالم مـی    تشتیب ةٍ متتغ، یا دامىـ ای  ضـًد كـٍ ةـشای اسصیـاةی ةـشايسد وقكـ

 ضًد. اص ضًاَذ حساةشسی استخشاد می مذیشیت،
 قشفی تًسف مذیشیت دس تُیٍ ي اسائٍ اقاليات. وتًد ةی ـ  تجانبداری مدیری ـ ث
 حساةذاسی. ةشايسدًامالت، سيیذادَا یا ضشایف متىای متتغ پًلی ياقًی حاغ  اص قكًی ضذن م ـ حسابداری براورد نتیجه ـ د

 السامات

 خطر ي فعالیتُای مرتثط ارزياتيريضُای 
َىاام ارشای سيضُای اسصیاةی خكش ي فًالیتُای مشتتف، ةٍ مىهًس كسب ضىاخت اص ياحذ تزاسی ي محـیف آن، ضـام  كىتشلُـای داختـی، كـٍ قتـق        . 9

َـای  ةشايسدر، ةایذ ةشای فشاَش كشدن متىایی رُت تطخیع ي اسصیاةی خكشَای تحشیف ةااَمیت واضی اص الضامی ضذٌ است، حساةش 4262استاوذاسد 
 (23ـ ت)س ; ةىذ  حساةذاسی، اص مًاسد صیش ضىاخت كسب كىذ;

 تـا  24ـ َای حساةذاسی، ضام  مًاسد افطای مـشتتف. )س ; ةىـذَای ت  ةشايسدالضامات ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ دسخػًظ  ـ الف
 (26ـ ت

َـای  ةشايسدساَکاس مذیشیت ةشای تطخیع آن دستٍ اص مًامالت، سيیذادَا ي ضشایكی كٍ ممکـه اسـت ویاصمىـذ ضىاسـایی یـا افطـای        ـ ا
 ةـشايسد تًاوـذ مىزـش ةـٍ     حساةذاسی دس غًستُای مالی ةاضذ. ةشای كسب ایه ضىاخت، حساةشر ةایذ دس مًسد تغییش دس ضشایكی كٍ می

 (.32ـ تتا  27ـ تي رً كىذ )س ; ةىذَای  َای قتتی گشدد، اص مذیشیت پشرةشايسدرذیذ یا اغالح 
است، اص رمتٍ   َا قشاس گشفتٍةشايسدَایی كٍ متىای ایه  َای حساةذاسی تًسف مذیشیت ي كسب ضىاخت اص دادٌةشايسدناًوای اوزام  ـ ث

 (34ـ ي ت 33ـ مًاسد صیش; )س ; ةىذَای ت
 (37ـ تا ت 35ـ ص رمتٍ مذل مًسد استفادٌ )دس غًست يرًد(، )س ; ةىذَای تحساةذاسی، ا ةشايسدسيش اوزام  .2
 (39ـ ي ت 38ـ كىتشلُای مشةًـ، )س ; ةىذَای ت .3
 (41ـ ي ت :3ـ استفادٌ مذیشیت اص كاسضىار، )س ; ةىذَای ت .4
 (47ـ تا ت 42ـ َای حساةذاسی، )س ; ةىذَای تةشايسدمفشيؾات متىای  .5
َای حساةذاسی وستت ةٍ ديسٌ قت  ي یـا تغییشاتـی كـٍ ةایـذ دس ایـه سيضـُا       ةشايسدٍ دس سيضُای اوزام تغییشات غًست گشفت .6

 (48ـ گشفت، ي دس غًست يرًد، دالی  آن تغییشات، ي )س ; ةىذ ت غًست می
 (49ـ تًسف مذیشیت. )س ; ةىذ ت ةشايسدناًوای اسصیاةی احش اةُام دس  .7

مزذد آن ةـشای مقاغـذ ديسٌ رـاسی سا     ةشايسدَای قت ، یا، دس غًست لضيم،  اةذاسی مىذسد دس غًستُای مالی ديسٌَای حسةشايسدحساةشر ةایذ وتیزٍ  . :
دن یا وتًدن اقاليات حاغ  اص ایه ةشسسـی ةـشای تطـخیع ي    ةشايسدةشسسی كىذ. ماَیت ي میضان ةشسسی حساةشر ٍة ماَیت  ـ ًة َای حساةذاسی ي مشًة

َای حساةذاسی مىذسد دس غًستُای مالی ديسٌ راسی، ةستای داسد. ةـا ایـه يرـًد، َـذف ایـه ةشسسـی صیـش        ةشايسداسصیاةی خكشَای تحشیف ةااَمیت 
ًال ةشدن قؿايتُایی ویست كٍ دس ديسٌ  (55ـ تا ت :4ـ َای قت  ةش متىای اقاليات مًرًد دس آن صمان اوزام ضذٌ است. )س ; ةىذَای ت س

 خطرَای تحريف تااَمیت تطخیع ي ارزياتي
حساةذاسی سا اسصیـاةی كىـذ.    ةشايسد، حساةشر ةٍ مىهًس تطخیع ي اسصیاةی خكشَای تحشیف ةااَمیت، ةایذ میضان اةُام مشتتف ةا 4263قتق استاوذاسد  . 21

 (57ـ ي ت 56ـ )س ; ةىذَای ت
ضـًد.   تًاوذ ةايـج ایزـاد خكشَـای يمـذٌ      میحساةذاسی ةٍ دلی  ةاال ةًدن میضان اةُام  ةشايسدحساةشر ةش پایٍ قؿايت خًد ةایذ مطخع كىذ كذام  . 22

 (62ـ تا ت 58ـ )س ; ةىذَای ت

                                                                                                                                                                            
 

 23ي  22، 7، 6، ةىذَای 426استاوذاسد حساةشسی  .2
 36، ةىذ 426استاوذاسد حساةشسی  .3
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 ضذٌ تحريف تااَمیت  ارزياتيترخًرد تا خطرَای 
 (63ـ تحساةشر ةایذ ةشاسار خكشَای اسصیاةی ضذٌ تحشیف ةااَمیت، مًاسد صیش سا تًییه كىذ; )س ; ةىذ  . 23

ـ ٍة ةکاسگیشی مىاسب الضامات ناسنًا گضاسضاشی مال ـ الف  (67ـ تا ت 64ـ حساةذاسی تًسف مذیشیت، ي )س ; ةىذَای ت ةشايسدی مشًة
َا یـا  ةشايسدَای حساةذاسی، يمىاسب ةًدن تغییشات دس ةشايسدمىاسب ةًدن ي ةکاسگیشی یکىًاخت سيضُای مًسد استفادٌ ةشای اوزام  ـ ا

 (69ـ ي ت 68ـ تسيضُای مًسد استفادٌ ةشای اوزام آوُا وستت ةٍ ديسٌ قت ، )س ; ةىذَای 
، یـ  یـا نىـذ مـًسد اص مـًاسد صیـش سا ةاتًرـٍ ةـٍ         4412حساةشر ةایذ دس ةشخًسد ةا خكشَای اسصیاةی ضذٌ تحشیف ةااَمیت ، الضامی قتق اسـتاوذاسد   . 24

 (72ـ تا ت :6ـ حساةذاسی اوزام دَذ; )س ; ةىذَای ت ةشايسدماَیت 
كىـذ یـا    حساةذاسی فـشاَش مـی   ةشايسدیخ گضاسش حساةشر، ضًاَذ حساةشسی دسخػًظ تًییه ایىکٍ آیا سيیذادَای ياقى ضذٌ تا تاس ـ الف

 (78ـ تتا  73ـ ت)س ; ةىذَای خیش. 
استفادٌ ضذٌ است. ةـشای ایـه كـاس حسـاةشر      ةشايسدَایی كٍ ةشای اوزام  حساةذاسی تًسف مذیشیت ي دادٌ ةشايسدآصمًن وحًٌ اوزام  ـ ا

 (81ـ تا ت 79ـ ; ةىذَای تةایذ مًاسد صیش سا اسصیاةی كىذ; )س 
 (87ـ تا ت 82ـ گیشی استفادٌ ضذٌ ةاتًرٍ ةٍ ضشایف مًرًد، ي )س ; ةىذَای ت مىاسب ةًدن سيش اوذاصٌ .2
گیشی دس ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةـًـ.   مًقًل ةًدن مفشيؾات مًسد استفادٌ تًسف مذیشیت ةاتًرٍ ةٍ اَذاف اوذاصٌ .3

 (94ـ تتا  88ـ ت)س ; ةىذَای 
حساةذاسی تًسف مذیشیت، َمشاٌ ةا آصمًوُای محتًای مىاسب. )س ; ةىذَای  ةشايسدةش وحًٌ اوزام  آصمًن احشةخطی كىتشلُای حاكش ـ ث

 (97ـ تا ت 95ـ ت
 (2:ـ تا ت 98ـ ای مذیشیت. ةشای دستیاةی ةٍ ایه َذف; )س ; ةىذَای ت وقكٍ ةشايسدای ةشای اسصیاةی  ای یا دامىٍ وقكٍ ةشايسداوزام  ـ ت

كىذ، يی ةایذ اص مفشيؾات  كٍ حساةشر اص مفشيؾات یا سيضُایی متفايت اص مفشيؾات ي سيضُای مذیشیت استفادٌ می  صماوی .2
ٍ  ةـشايسد ای ضىاخت كسب كىذ كٍ ةشای تطخیع مىهـًس ضـذن متغیشَـای مشةـًـ دس      یا سيضُای مذیشیت ةٍ اوذاصٌ ای یـا   وقكـ

 (3:ـ ای مذیشیت، كفایت داضتٍ ةاضذ. )س ; ةىذ ت وقكٍ ةشايسديمذٌ آن ةا  ای حساةشر ي اسصیاةی َشگًوٍ تفايت دامىٍ
مىاسب است، يی ةایذ ایـه دامىـٍ سا ةشاسـار ضـًاَذ      ةشايسدسسذ كٍ استفادٌ اص ی  دامىٍ ةشای  كٍ حساةشر ةٍ ایه وتیزٍ می  صماوی .3

 (6:ـ تا ت 4:ـ ةٍ وهش ةشسذ. )س ; ةىذَای ت ای محذيد كىذ كٍ َمٍ اسقام ایه دامىٍ، مًقًل گًوٍ حساةشسی دس دستشر ةٍ

، حسـاةشر ةایـذ لـضيم اسـتفادٌ اص     24یا دس ةشخًسد ةا خكشَای اسصیاةی ضذٌ تحشیف ةااَمیت قتق ةىـذ   23دس تًییه مًؾًيات مطخع ضذٌ دس ةىذ  . 25
ًاَذ حساةشسی كافی ي مىاسـب مـًسد تًرـٍ قـشاس     َای حساةذاسی سا ةشای كسب ضةشايسدمُاستُا یا داوص تخػػی دس ساةكٍ ةا ی  یا نىذ رىتٍ اص 

 (212ـ تا ت 7:ـ دَذ. )س ; ةىذَای ت

 گسترش آزمًوُای محتًا در ترخًرد تا خطرَای عمذٌ

 ترايرددر اتُام 
اسـتاوذاسد  ضًوذ، حساةشر ةایـذ يـاليٌ ةـش اوزـام آصمًوُـای محتـًای مقـشس ضـذٌ دس          َای حساةذاسی كٍ مىزش ةٍ خكشَای يمذٌ میةشايسددس مًسد  . 26

 (213ـ ، مًاسد صیش سا ویض اسصیاةی كىذ; )س ; ةىذ ت4413
حسـاةذاسی ةـٍ    ةشايسدوحًٌ ةشسسی دیاش مفشيؾات ي وتایذ تًسف مذیشیت ي دلی  سد آوُا یا وحًٌ ةشخًسد مذیشیت ةا اةُام دس اوزام  ـ الف

 (217ـ تا ت 214ـ سيضُای دیاش. )س ; ةىذَای ت
 (:21ـ تا ت 218ـ ذٌ استفادٌ ضذٌ تًسف مذیشیت. )س ; ةىذَای تمًقًل ةًدن مفشيؾات يم ـ  ا
قػذ مذیشیت ةشای اوزام اقذامی خاظ ي تًاوایی اوزام آن اقذام )دس ساةكٍ ةا مًقًل ةًدن مفشيؾات يمذٌ مًسد استفادٌ مـذیشیت یـا    ـ ث

 (221ـ ةکاسگیشی مىاسب ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ(. )س ; ةىذ ت

                                                                                                                                                                            
 

 6، ةىذ 441استاوذاسد حساةشسی  .2
 29، ةىذ 441استاوذاسد حساةشسی  .3
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ضًد، تًرٍ كافی وکـشدٌ ةاضـذ، حسـاةشر ةایـذ      َای حساةذاسی كٍ مىزش ةٍ خكشَای يمذٌ میةشايسدحساةشر، مذیشیت ةٍ آحاس اةُام دس  اگش ةٍ وهش . 27
 (223ـ ي ت 222ـ حساةذاسی مطخع كىذ. )س ; ةىذَای ت ةشايسدسا ةشای اسصیاةی مًقًل ةًدن  ةشايسدای اص  دس غًست لضيم، دامىٍ

 گیری ضىاخت ي اوذازٌ َایمعیار
ضًوذ، حساةشر ةایذ ضًاَذ حساةشسی كافی ي مىاسب سا دس مًسد ایىکـٍ آیـا مـًاسد صیـش      َای حساةذاسی كٍ مىزش ةٍ خكشَای يمذٌ میةشايسدةشای  . 28

 مكاةق ةا الضامات ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ است یا خیش، كسب كىذ;

 (225ـ ي ت 224ـ حساةذاسی دس غًستُای مالی، ي )س ; ةىذَای تَای ةشايسدتػمیش مذیشیت دسخػًظ ضىاخت یا يذم ضىاخت  ـ الف
 (226ـ َای حساةذاسی، )س ; ةىذ تةشايسدگیشی اوتخاا ضذٌ ةشای  متىای اوذاصٌ ـ ا

 تحريفُاکردن  َای حساتذاری ي مطخعترايردتًدن  معقًلارزياتي 
ای حساةذاسی مىذسد دس غـًستُای مـالی ةاتًرـٍ ةـٍ نـاسنًا گضاسضـاشی       َةشايسدحساةشر ةایذ ةش متىای ضًاَذ حساةشسی اسصیاةی كىذ كٍ آیا  . 29

 (:22ـ تا ت 227ـ است. )س ; ةىذَای ت  مالی مشةًـ، مًقًل ةًدٌ یا تحشیف ضذٌ

 َای حساتذاریترايردمرتًط تٍ افطای مًارد 
ذاسی دس غـًستُای مـالی ةـا الضامـات نـاسنًا      َـای حسـاة  ةشايسدحساةشر ةایذ ضًاَذ حساةشسی كـافی ي مىاسـب دسةـاسٌ اوكتـام مـًاسد افطـای        . :2

 (232ـ ي ت 231ـ آيسد. )س ; ةىذَای ت ةٍ دستگضاسضاشی مالی مشةًـ، 
دس غـًستُای مـالی سا ةاتًرـٍ ةـٍ      ةـشايسد ضًد، حساةشر ةایـذ كفایـت افطـای اةُـام دس      َای حساةذاسی كٍ مىزش ةٍ خكشَای يمذٌ میةشايسدةشای  . 31

 (234ـ ي ت 233ـ ـ، اسصیاةی كىذ. )س ; ةىذَای تناسنًا گضاسضاشی مالی مشةً

  مذيريت ياحتمال جاوثذاریَايي از  وطاوٍ
َـای حسـاةذاسی ةشسسـی    ةشايسدَایی اص راوتذاسی احتمالی مذیشیت، قؿـايتُا ي تػـمیمات يی سا دسةـاسٌ     حساةشر ةایذ ةشای تطخیع يرًد وطاوٍ . 32

دَىـذٌ   احتمـالی مـذیشیت ةـٍ خـًدی خـًد وطـان       َایی اص راوتذاسی َای حساةذاسی، يرًد وطاوٍسدةشايةٍ مًقًل ةًدن  كىذ. ةشای وتیزٍ گیشی وستت
 (236ـ ي ت 235ـ تحشیف ویست. )س ; ةىذَای ت

 تايیذيٍ کتثي 
كىـذ. )س ;  َـای حسـاةذاسی، تاییذیـٍ كتتـی دسیافـت      ةشايسدحساةشر ةایذ اص مذیشیت دسةاسٌ مًقًل ةًدن مفشيؾات يمذٌ استفادٌ ضذٌ دس اوزـام   . 33

 (238ـ ي ت 237ـ ةىذَای ت

 مستىذسازی
 ;2مستىذساصی حساةشسی ةایذ ضام  مًاسد صیش ةاضذ . 34

َای حساةذاسی ي مًاسد افطای مشةًـ كٍ حايی خكشَای يمذٌ ةشايسدگیشیُای حساةشر دسةاسٌ مًقًل ةًدن آن دستٍ اص  متىای وتیزٍ ـ الف
 است، ي 

 (239ـ ی مذیشیت، دس غًست يرًد. )س ; ةىذ تاحتمال َایی اص راوتذاسی وطاوٍ ـ ا

*** 

 توضیحات کاربردی

 (3)س ; ةىذ َای حساتذاری ترايردماَیت 
ٍ   ةـشايسد تًاوىـذ   اةُام راتی دس فًالیتُای تزاسی، ةشخی اص اقالم غًستُای مالی تىُا میةٍ دلی   .2ـ ت يـاليٌ، يیگگیُـای خـاظ یـ       ضـًوذ. ةـ

گیشی مقشس ضذٌ دس ناسنًا گضاسضاشی مالی ممکه  ٌ حقًم غاحتان سشمایٍ، یا متىا یا سيش اوذاصٌدَىذ داسایی، ةذَی یا ارضای تطکی 
 ی  قتش دس غًستُای مالی سا ؾشيسی ساصد. ةشايسداست 

 ال;ضًوذ، ةشای مخ َای حساةذاسی، ةٍ وستت اةُام كمتشی داسوذ ي ممکه است ستب پیذایص خكشَای تحشیف ةااَمیت كمتشی ةشايسدةشخی  .3ـ ت
 َای حساةذاسی دس ياحذَای تزاسی كٍ فًالیتُای تزاسی پیچیذٌ وذاسوذ.ةشايسد 
 ضًوذ. ي ةٍ سيص میتکشاس ، ةاسَا استتاـ ةا مًامالت سيصمشٌ َای حساةذاسی كٍ ةٍ دلی ةشايسد 
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 ًد ةـاوکی یـا قیمتُـای مًـامالتی     ةش اقالياتی كٍ ةٍ ساحتی دس دستشر َستىذ، اص قتی  اقاليات مشةـًـ ةـٍ وـش  سـ     َای حساةذاسی متتىی ةشايسد
 یاد ضذٌ است. “مطًُد”حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ، اص نىیه اقالياتی ةا يىًان  ةشايسدايسام ةُاداس. دس قسمت 

 كـاسةشد آن  ، سـادٌ ي  مشةًـ ضذٌ دس ناسنًا گضاسضاشی مالیگیشی مكشح  مًاسدی كٍ سيش اوذاصٌَای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ دس ةشايسد
 است. پزیش سصش مىػفاوٍ ةٍ سادگی امکانگیشی داسایی یا ةذَی ةٍ ا دس اوذاصٌ

 حسـاةذاسی، ضـىاختٍ ضـذٌ یـا مـًسد پـزیشش        ةـشايسد گیـشی   َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ دس مًاسدی كٍ مذل مًسد استفادٌ ةشای اوذاصٌةشايسد
 ةاضىذ. مطًُدي مفشيؾات مذل،  َا دادٌاست ةٍ ضشـ ایىکٍ  يمًمی

يیگٌ دس مًاسدی كـٍ ایـه    َای حساةذاسی ممکه است اةُام ةٍ وستت ةاالتشی يرًد داضتٍ ةاضذ، ةٍةشايسدًد، دسخػًظ ةشخی ةا ایه ير .4ـ ت
 ةش مفشيؾات يمذٌ ةاضذ، ةشای مخال;  َا متتىیةشايسد

 حقًقیَای حساةذاسی مشتتف ةا وتایذ ديايی ةشايسد. 
 ضًوذ. قًس يمًمی مًامتٍ ومی ای كٍ ةٍ طتقٍمىػفاوٍ ةشای اةضاسَای مالی مَای حساةذاسی اسصش ةشايسد 
 یـا  استفادٌ ضذٌ است ياحذ تزاسی تذيیه ضذٌ خاظمذل  اوزام آن اص ةشای كٍ َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍةشايسد  ٍ آن اص  اوزـام  ةـشای  ایىکـ

 َای وامطًُد دس ةاصاس استفادٌ ضذٌ است. دادٌمفشيؾات ي 
، ي رَىـی ةـًدن   ةـشايسد ، مذل یا سيش پزیشفتـٍ ضـذٌ مـًسد اسـتفادٌ ةـشای اوزـام       ةشايسداسار ماَیت حساةذاسی ةش ةشايسدمیضان اةُام دس  .5ـ ت

نىان ةاال ةاضذ كٍ مًیاس ضـىاخت   ةشايسد، متفايت است. دس ةشخی مًاسد، ممکه است اةُام دس ةشايسدمفشيؾات مًسد استفادٌ ةشای اوزام 
 قاة  اوزام وتاضذ. ةشايسدمقشس دس ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ، حاغ  وطذٌ ي 

گیشی  ویستىذ. ةشای مخال، اوذاصٌ ةشايسدگیشی ةٍ اسصش مىػفاوٍ َستىذ، َمیطٍ َمشاٌ ةا اةُام دس  َمٍ اقالم غًستُای مالی كٍ مستتضم اوذاصٌ .6ـ ت
داسد ي دس وتیزٍ اقاليات  ةٍ اسصش مىػفاوٍ ممکه است دسخػًظ ةشخی اص اقالم غًستُای مالی كٍ ةشای آوُا ةاصاس آصاد ي فًالی يرًد

گًوٍ مًاسد قیمتُای ايالم ضذٌ مًمًالً   آيسد، مًسد وذاضتٍ ةاضذ. دس ایه ةٍ قیمتُای متادالت ياقًی فشاَش می قاة  اتکا ي دس دستشسی سارى
ٌ    ةُتشیه ضًاَذ حساةشسی سا دس ساةكٍ ةا اسصش مىػفاوٍ فشاَش می َـای اسصضـیاةی كـامالً     ساصد. ةا ایه يرًد، حتـی صمـاوی كـٍ سيش ي داد

گـزاسی دس یـ  ايسام ةُاداسوسـتت     كماكان يرًد داضتٍ ةاضذ. ةشای مخال، اگش میضان سشمایٍ ةشايسدمطخع ةاضىذ، ممکه است اةُام دس 
شست گزاسی آن ايسام ةُاداس كٍ دس فُ مالحهٍ ةاضذ یا ةشای خشیذ ي فشيش آن دس ةاصاس محذيدیت يرًد داضتٍ ةاضذ، اسصش ةٍ ةاصاس قاة 

قیمتُای ةاصاس فًال ي آصاد قشاس داسد، ممکه است مستتضم تًذی  ةاضذ. ةًاليٌ، ضشایف اقتػادی كتی مًرـًد دس یـ  صمـان خـاظ ةـشای      
 ترحیش ةازاسد. ةشايسدمخال، يذم وقذضًوذگی دس ی  ةاصاس خاظ، ممکه است ةش اةُام دس 

 َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ، يتاستىذ اص;ةشايسدش َای حساةذاسی، ياليٌ ةةشايسدمخالُای دیاشی اص اوزام  .7ـ ت
  ًالًغًل. رخیشٌ مكالتات مطک 
 .كاَص اسصش مًرًدیُای مًاد ي كاال 

 .رخیشٌ تؿمیه محػًالت 
 .سيش استُال  یا يمش مفیذ داساییُا 
 ٍگزاسی دس مًاسدی كٍ دسخػًظ متتغ ةاصیافتىی آن اةُام يرًد داسد. رخیشٌ كاَص اسصش سشمای 
 قشاسدادَای ةتىذمذت. آحاس مالی 
 ٍَای دادسسی ي ح  ي فػ  ديايی حقًقی. َضیى 

 َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ ممکه است ؾشيست یاةذ، يتاستىذ اص; ةشايسدمخالُای دیاشی اص ضشایكی كٍ  .8ـ ت
 ضًوذ. اةضاسَای مالی پیچیذٌ كٍ دس ی  ةاصاس فًال ي آصاد مًامتٍ ومی 
 ةشای فشيش.داساییُا یا تزُیضات واُذاسی ضذ ٌ 
 .ةشخی داساییُا ي ةذَیُای تحػی  ضذٌ دس ی  تشكیب تزاسی ، ضام  سشقفتی ي داساییُای وامطًُد 
 ًٌلی تزُیضات دس حًص الیت تزاسی. مًايؾٍ داساییُا ي ةذَیُا ةیه اضخاظ مستق  ةذين متادٍل يرٍ وقذ، ةشای مخال، مًايؾٍ ییشپ  َای متفايت ًف

َـای  ةشايسدةش اقاليـات دس دسـتشر، َىاـام تُیـٍ غـًستُای مـالی اسـت. دسخػـًظ ةسـیاسی اص           ؿايتُای متتىیمستتضم اوزام ق ةشايسد .9ـ ت
، ةا اةُام سيةشي َسـتىذ. اگـش ضـشایف،    ةشايسدحساةذاسی، قؿايت مستتضم ةکاسگیشی مفشيؾات دسةاسٌ مًؾًياتی است كٍ دس صمان اوزام 

يرًد داضتٍ ةاضذ كٍ ةتًاوـذ ةـش اقـذامات یـا مفشيؾـات مـًسد اسـتفادٌ         ةشايسداوزام ای دس صمان  مًامالت یا سيیذادَای آتی ضىاختٍ ضذٌ
 ةیىی آن ضشایف، مًامالت یا سيیذادَای آتی وخًاَذ داضت. تًسف مذیشیت ترحیشگزاس ةاضذ، حساةشر مسلًلیتی دس قتال پیص
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 جاوثذاری مذيريت
َـای حسـاةذاسی، دقیـق ویسـتىذ ي     ةشايسدًدن اص راوتـذاسی، تركیـذ داسوـذ.    قشفی یًىی ياسی ةـ  ناسنًةُای گضاسضاشی مالی ایتب ةش ةی .:ـ ت

تًاوىذ تحت ترحیش قؿايت مذیشیت قشاس گیشوذ. نىیه قؿايتُایی ممکه است ةا راوتذاسی يمذی یا ییشيمذی مـذیشیت )ةـشای مخـال،     می
، ةـشايسد راوتذاسی مذیشیت ةا افـضایص رَىـی ةـًدن آن    حساةذاسی اص  ةشايسدپزیشی  اوایضٌ دستیاةی ةٍ وتایذ مًسد وهش( َمشاٌ ةاضذ. آسیب

َـای  ةشايسدیاةذ. راوتذاسی واخًدآگاٌ مذیشیت ي راوتذاسی يمذی ةالقًٌ مذیشیت دس تػمیمات رَىی كٍ ایتب ةـشای اوزـام    افضایص می
َای قتتـی   دس حساةشسی ديسٌ َای راوتذاسی احتمالی مذیشیت كٍ حساةذاسی الضامی است، امشی راتی است. دس حساةشسیُای ةًذی، وطاوٍ

 گزاسد.  سیضی ي تطخیع خكش ي اسصیاةی فًالیتُای حساةشر دس ديسٌ راسی احش می مطخع ضذٌ است، ةش ةشوامٍ
تًاوذ مطک  ةاضذ. راوتذاسی مـذیشیت ممکـه اسـت تىُـا صمـاوی مطـخع ضـًد كـٍ          كطف راوتذاسی مذیشیت دس سكح ی  حساا می .21ـ ت

َای حساةذاسی مًسد تًرٍ قشاس گیشد، یا دس نىذیه ديسٌ حساةذاسی مـًسد ةشسسـی قـشاس    ةشايسداسی یا تمام َای حساةذةشايسدگشيَی اص 
گیشد. اگشنٍ دس اتخار تػمیمات رَىی، ةشخی اص اضکال راوتذاسی مذیشیت امشی راتی است، ةا ایه حـال، دس نىـیه قؿـايتُایی ممکـه     

ستُای مالی، تًسف مذیشیت دس كـاس وتاضـذ. صمـاوی كـٍ مـذیشیت قػـذ گمـشاٌ        كىىذگان غً است َیچ قػذی ةشای گمشاٌ كشدن استفادٌ
 كىىذگان سا داضتٍ ةاضذ، راوتذاسی مذیشیت ماَیت تقتب داسد. كشدن استفادٌ

 مالحظات خاظ ياحذَای تخص عمًمي
ٌ ياحذَای ةخص يمًمی ممکه است داساییُای تخػػی سا واُذاسی كىىذ كٍ دس مًسد آوُا مىاةى اقالي .22ـ ت گیـشی   اتی قاة  اتکا ةشای اوـذاص

د ةٍ اسصش مىػفاوٍ یا سایش متاوی اسصضُای راسی یا تشكیتی اص َش دي، ةٍ آساوی دس دستشر وتاضذ. ایتب ایه داساییُا، رشیاوُای وقذی ایزا
است ي ممکـه اسـت پیچیـذٌ     ةشايسدگیشی ةٍ اسصش مىػفاوٍ مًمًالً مستتضم  كىىذ ي ةاصاس فًالی ةشای آوُا يرًد وذاسد. ةىاةشایه، اوذاصٌ ومی

 تًاوذ كامالً ییشممکه ةاضذ. ةاضذ ي دس ةشخی مًاسد وادس، می

 (9)س ; ةىذ ريضُای ارزياتي خطر ي فعالیتُای مرتثط 

ی كٍ ممکه اسـت  َای حساةذاسةشايسدةیىی ماَیت ي وًو  ایه استاوذاسد، ةٍ حساةشر دس پیص 9سيضُای اسصیاةی خكش ي فًالیتُای مشتتف، قتق ةىذ  .23ـ ت
كىذ. مًؾًو اغتی مًسد تًرٍ حساةشر، كفایت ضىاخت كسب ضـذٌ ةـشای تطـخیع ي اسصیـاةی      دس ياحذ تزاسی يرًد داضتٍ ةاضذ، كم  می

 ةىذی ارشا ي میضان سيضُای حساةشسی الصم است. َای حساةذاسی، ي ةشوامٍ سیضی ماَیت، صمانةشايسدخكشَای تحشیف ةااَمیت مشتتف ةا 

 الف(ـ  9)س ; ةىذ از السامات چارچًب گسارضگری مالي مرتًط کسة ضىاخت 

 كىذ كٍ آیا ایه ناسنًا، ةشای مخال; حساةشر ةا كسب ضىاخت اص الضامات ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ، مطخع می .24ـ ت
 گیشی آن سا تًغیف كشدٌ است یا خیش. َای حساةذاسی یا سيضُای اوذاصٌةشايسد 2ضشایف خاظ ضىاخت 
 گیشی ةٍ اسصش مىػفاوٍ )ماوىذ قػذ مذیشیت ةشای اوزـام یـ  سـشی يمتیـات مًـیه سارـى ةـٍ         خاغی سا ةشای مزاص یا الضامی ةًدن اوذاصٌ ضشایف

 داسایی یا ةذَی( مطخع كشدٌ است یا خیش.
 .مًاسد افطای مزاص یا الضامی سا مطخع كشدٌ است یا خیش 

حسـاةذاسی ي ارـشای    ةـشايسد ذیشیت دسةاسٌ ناًوای ارشای الضامـات مشةـًـ ةـٍ    كسب ایه ضىاخت َمچىیه، متىایی سا ةشای مزاكشٌ ةا م
 ساصد. مىاسب آوُا فشاَش می

ٍ  ةشايسدناسنًةُای گضاسضاشی مالی ممکه است سَىمًدی سا ةشای مـذیشیت رُـت تًیـیه     .25ـ ت َـای  ساَکاسای )دس مـًاسدی كـٍ    َـای وقكـ
ٍ  ةـشايسد داوىذ كـٍ   اسنًةُای گضاسضاشی مالی ةشای مخال، الصم میمتفايتی ةشای آن يرًد داسد( فشاَش ساصد. ةشخی اص ن ای اوتخـاا   وقكـ

. سایش ناسنًةُای گضاسضاشی مالی ممکه است ةشای مخال، استفادٌ 3تشیه وتایذ مىًکس كىذ ضذٌ ةایذ قؿايت مذیشیت سا دسةاسٌ محتم 
ای سا مستقیماً اوزام دَذ يلی دس مًاسد دیاش ممکه  وقكٍ ةشايسد اص اسصش فًتی سا الضامی كىىذ. دس ةشخی مًاسد مذیشیت ممکه است ةتًاوذ
 ای سا اوزام دَذ. وقكٍ ةشايسداست مذیشیت تىُا ةًذ اص دس وهش گشفته مفشيؾات یا وتایذ متفايت ةتًاوذ 

                                                                                                                                                                            
 

ساةذاسی یا َای ح ضًوذ كٍ حائض مًیاسَای ضىاخت ةاضىذ. افطای سيیٍ دس ایتب ناسنًةُای گضاسضاشی مالی، اقالمی دس تشاصوامٍ ي غًست سًد ي صیان گىزاوذٌ می .2
 كىذ یادداضتُای تًؾیحی، يذم ضىاخت نىیه اقالمی، ضام  ةشآيسدَای حساةذاسی، سا رتشان ومی

 ای ةٍ ایه غًست استفادٌ كىىذ ناسنًةُای گضاسضاشی مالی متفايت ممکه است اص اغكالحات متفايتی ةشای تًغیف ةشآيسدَای وقكٍ .3
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9 

ةـٍ آن حساسـیت صیـادی    َـای حسـاةذاسی   ةشايسدكـٍ   ای ناسنًةُای گضاسضاشی مالی ممکه است افطای اقاليات دسةاسٌ مفشيؾات يمذٌ .26ـ ت
 ةـشايسد ةاالسـت، ةشخـی اص ناسنًةُـای گضاسضـاشی مـالی، ضـىاخت        ةـشايسد داسوذ سا الضامی كىذ. ةًـاليٌ، دس مـًاسدی كـٍ میـضان اةُـام دس      

 داوىذ اما ممکه است مًاسد افطای خاغی دس یادداضتُای تًؾیحی غًستُای مالی الضامی ضًد. حساةذاسی دس غًستُای مالی سا مزاص ومی

 ب(ـ9س ; ةىذ )تًسط مذيريت  ترايردکسة ضىاخت از وحًٌ تطخیع ویاز تٍ 

حسـاةذاسی   ةـشايسد دس تُیٍ غًستُای مالی، مذیشیت ةایذ تًییه كىذ كٍ آیا دس مًسد ی  مًامتٍ، سيیذاد یا ضشایف خاظ، ویـاص ةـٍ اوزـام     .27ـ ت
دس غـًستُای مـالی ضىاسـایی،     ا گضاسضـاشی مـالی مشةـًـ،   َای حساةذاسی ؾشيسی، قتق ناسنًةشايسديرًد داسد یا خیش، ي آیا َمٍ 

 گیشی ي افطا ضذٌ است یا خیش. اوذاصٌ
 ساصد يمًماً متتىی ةش مًاسد صیش است; َای حساةذاسی تًسف مذیشیت سا ؾشيسی میةشايسدتطخیع مًامالت، سيیذادَا ي ضشایكی كٍ اوزام  .28ـ ت

 شةًـ.داوص مذیشیت دسةاسٌ فًالیت ياحذ تزاسی ي غىًت م 
 ٌساصی ساَتشدَای تزاسی دس ديسٌ راسی. داوص مذیشیت دسةاسٌ پیاد 
 ٌَای گزضتٍ. تزاسا مذیشیت دس تُیٍ غًستُای مالی ياحذ تزاسی دس ديس 

دس نىیه مًاسدی، حساةشر ممکه است اةتذا اص قشیق پشر ي رً اص مذیشیت، دسةاسٌ وحًٌ تطـخیع مـًاسدی كـٍ ویـاص ةـٍ      
ٍ    مذیشیت داسد، ضىاخت كسب كىذ. دس مًاسد دیاـشی كـٍ فشآیىـذ   َای حساةذاسی تًسف ةشايسد تـش   مـذیشیت سـاختاس یافتـ
ةشای مخال، صماوی كٍ ياحذ تزاسی سسماً داسای ی  ةخـص مـذیشیت خكـش اسـت، حسـاةشر ممکـه اسـت سيضـُای          است،

كـٍ اوزــام   اسصیـاةی خكـش سا ةـٍ ســمت سيضـُایی َـذایت كىـذ كــٍ مـذیشیت اص آن سيضـُا ةـشای ةشسســی ادياسی ضـشایكی          
َـای  ةشايسدكىذ. دس ایتب ايقات كام  ةًدن  َای حساةذاسی یا تزذیذوهش دس آوُا سا ؾشيسی می ساصد، استفادٌ میةشايسد

 ای ةشای حساةشر ةشخًسداس است. َای حساةذاسی مشتتف ةا ةذَیُا، اص اَمیت يیگٌةشايسديیگٌ  حساةذاسی، ةٍ
ن كٍ دس رشیان ارشای سيضُای اسصیاةی خكـش حاغـ  ضـذٌ اسـت، َمـشاٌ ةـا سـایش ضـًاَذ         ضىاخت حساةشر اص ياحذ تزاسی ي محیف آ .29ـ ت

 ةـشايسد حساةشسی كسب ضذٌ دس فشآیىذ حساةشسی، حساةشر سا دس تطـخیع ضـشایف، یـا تغییـشات دس ضـشایكی كـٍ ممکـه اسـت اوزـام          
 كىذ. حساةذاسی سا ؾشيسی ساصد، كم  می

 يرً دس ایه مًسد ةاضذ كٍ آیا; تًاوذ ضام  پشر ایف ةشای مخال میيرً اص مذیشیت دسةاسٌ تغییش ضش پشر .:2ـ ت
  َای حساةذاسی ةاضذ یا خیش.ةشايسدياحذ تزاسی وًو رذیذی اص مًامالت سا اوزام دادٌ است كٍ مستتضم اوزام 
  ٍَای حساةذاسی سا ؾشيسی ساختٍ است تغییش كشدٌ است یا خیش.ةشايسدضشایف مًامالتی ك 
 ٍَای حساةذاسی دس وتیزٍ تغییش دس الضامات ناسنًا گضاسضاشی مالی یا ةٍ دالی  دیاش، تغییش كشدٌ ةشايسدمشتتف ةا َای حساةذاسی  سيی

 است یا خیش.
        َـای  ةشايسدَـای حسـاةذاسی یـا اوزـام     ةشايسدتغییش مقشسات یا سایش تغییشات خاسد اص كىتشل مـذیشیت كـٍ ممکـه اسـت مسـتتضم تزذیـذوهش دس

 اقى ضذٌ است یا خیش.حساةذاسی رذیذ ةاضذ، ي
  َای حساةذاسی رذیـذ سا ایزـاا كىـذ، ياقـى ضـذٌ      ةشايسدَای حساةذاسی یا اوزام ةشايسدضشایف یا سيیذادَای رذیذی كٍ ةتًاوذ تزذیذوهش دس

 است یا خیش.

اةذاسی سا ؾـشيسی  َای حسـ ةشايسدرشیان حساةشسی، حساةشر ممکه است مًامالت، سيیذادَا ي ضشایكی سا تطخیع دَذ كٍ اوزام  دس .31ـ ت
، سَىمًدَایی دسةاسٌ وحًٌ ةشخًسد ةا وقاـ ؾـًف ةااَمیـت مطـخع    426ساصد اما مذیشیت آوُا سا تطخیع وذادٌ است. دس استاوذاسد  می

 .2ضذٌ است ضذٌ دس فشآیىذ اسصیاةی خكش ياحذ تزاسی، اسائٍ

 مالحظات خاص واحذهای تجاری کوچک
تزاسی كًنـ  ایتـب پیچیـذگی كمتـشی داسد، صیـشا فًالیتُـای تزـاسی آوُـا ایتـب محـذيد اسـت ي             كسب ضىاخت یاد ضذٌ، ةشای ياحذَای .32ـ ت

َـای حسـاةذاسی   ةشايسدمال ( ویاص ةٍ اوزـام   ـمًامالت آوُا پیچیذگی كمتشی داسد. ةٍ ياليٌ دس ایه گًوٍ مًاسد، ایتب ی  وفش )ةشای مخال، مذیش
 يرًَا سا متمشكض كىذ. ایه اسار پشرتًاوذ ةش  دَذ ي ةىاةشایه حساةشر می سا تطخیع می

                                                                                                                                                                            
 

 27، ةىذ 426استاوذاسد حساةشسی  .2
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: 

 ث(ـ 9)س ; ةىذ حساتذاری تًسط مذيريت  ترايردکسة ضىاخت از وحًٌ اوجام 

َای حساةذاسی، اص رمتٍ كىتشلُای داختی كافی، است. ةشخی اص ةشايسدمذیشیت مسلًل ةشقشاسی فشآیىذَای گضاسضاشی مالی ةشای اوزام  .33ـ ت
 ست;ایه فشآیىذ َا ضام  مًاسد صیش ا

 ٍمىاسب، ةشايسد، ضام  سيضُا، یا حسب ؾشيست، مذلُای اسصضیاةی یا ةشايسدَای  َای حساةذاسی مىاسب ي تزًیض فشآیىذ اوتخاا سيی 
 ٌدَىذ.   َای حساةذاسی سا تحت ترحیش قشاس میةشايسدَا ي مفشيؾات مشةًقی كٍ  تًییه یا تطخیع داد 
 ٌَای حساةذاسی دس غًست لضيم.ةشايسدساصد ي تزذیذوهش دس اوزام  اسی سا ؾشيسی میَای حساةذةشايسدای ضشایكی كٍ اوزام  ةشسسی ديس 

َای حساةذاسی تًسف مذیشیت، مًسد ةشايسدَایی اص مًؾًياتی كٍ حساةشر ممکه است َىاام كسب ضىاخت اص ناًوای اوزام  ومًوٍ .34ـ ت
 تًرٍ قشاس دَذ، يتاستىذ اص;

  َـای حسـاةذاسی اص حتـت مًـامالت يـادی ي مسـتمش واضـی        ةشايسدَای حساةذاسی )ةشای مخال، ایىکٍ آیـا  ةشايسدوًو حساةُا یا مًامالت مشتتف ةا
 ضًوذ یا اص مًامالت ییشيادی ي ییشمستمش(. می

 ٌَای حساةذاسی استفادٌ كشدٌ است یا خیش.ةشايسدگیشی ضىاختٍ ضذٌ ةشای اوزام  ایىکٍ آیا مذیشیت اص تکىیکُای اوذاص 
  َای دس دستشر قی ديسٌ اوزام ضذٌ است ي اگش نىیه اسـت، ناـًوای احتسـاا احـش سيیـذادَا،       حساةذاسی ةش متىای دادٌ َایةشايسدایىکٍ آیا

 مًامالت ي تغییش دس ضشایف ياقى ضذٌ تا پایان ديسٌ تًسف مذیشیت.

 (1  ـ پ  ـ 8)رک: بند گیری، شامل بکارگیری مذلها  روش انذازه
حساةذاسی )ماوىذ تًییه ی  مذل مطـخع ةـشای    ةشايسدگیشی ی   ضاشی مالی مشةًـ ممکه است سيش اوذاصٌدس ةشخی مًاسد، ناسنًا گضاس .35ـ ت

گیـشی   ةٍ اسصش مىػفاوٍ( سا تًییه كىذ. ةا ایه حال، دس ةسیاسی اص مًاسد، ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ، سيش اوذاصٌ ةشايسدگیشی ی   اوذاصٌ
 گیشی مطخع كىذ. تفايتی سا ةشای اوذاصٌكىذ یا ممکه است سيضُای م سا تًییه ومی

ییه وکشدٌ ةاضذ، حساةشر ممکه اسـت دس كسـب    .36ـ ت ـ، سيش خاغی سا ةشای استفادٌ دس ضشایف مًسد وهش ًت صماوی كٍ ناسنًا گضاسضاشی مالی مشًة
ًٍوةشايسدضىاخت اص سيش یا مذل مًسد استفادٌ ةشای اوزام   سا مًسد تًرٍ قشاس دَذ;َای صیش  َای حساةذاسی، مًؾًياتی نًن وم

  ٍگیشد.   ضًد سا دس وهش می می ةشايسدناًوٍ مذیشیت َىاام اوتخاا ی  سيش خاظ، ماَیت داساییُا یا ةذَیُایی ك 
 كىذ كـٍ دس آن اص سيضـُای متـذايل ةـشای اوزـام وـًو ةخػًغـی اص         ایىکٍ آیا ياحذ تزاسی دس سضتٍ كاسی، غىًت یا محیف خاغی فًالیت می

 ةذاسی استفادٌ ضًد.َای حساةشايسد
حسـاةذاسی، اص مـذلُای    ةـشايسد ةیطتش ةاضذ. ةشای مخال دس مـًاسدی كـٍ مـذیشیت ةـشای اوزـام       ةااَمیتدس ةشخی مًاسد ممکه است خكش تحشیف  .37ـ ت

 كىذ. ومی كىذ یا اص سيش سایذ دس ی  غىًت یا محیف خاظ استفادٌ  ساصماوی استفادٌ می تذيیه ضذٌ دسين

 (2  ـ پ  ـ 8)رک: بند کنترلهای مربوط 
ضـام  تزشةـٍ ي غـالحیت     مًؾًياتی كٍ حساةشر ممکه است دس كسب ضىاخت اص كىتشلُای مشةًـ مًسد تًرٍ قشاس دَذ، ةـشای مخـال   .38ـ ت

 دَىذ، ي كىتشلُای مشتتف ةا مًاسد صیش است; َای حساةذاسی سا اوزام میةشايسداضخاغی كٍ 
 كىذ. َای حساةذاسی سا تًییه میةشايسدَای مًسد استفادٌ ةشای  غحت دادٌ مذیشیت ناًوٍ كام  ةًدن، مشةًـ ةًدن ي 
  َا تًسف سـكًح مىاسـب مـذیشان ارشایـی ي     ةشايسدَای مًسد استفادٌ دس اوزام  َای حساةذاسی ضام  مفشيؾات ي دادٌةشايسدةشسسی ي تػًیب

 دس غًست لضيم، اسكان ساَتشی ياحذ تزاسی.
 َای حساةذاسی، ضام  ایىکٍ آیـا دس تًیـیه   ةشايسدوزام مًامالت دس ياحذ تزاسی ي اضخاظ مسلًل اوزام تفکی  ينایف ةیه اضخاظ مسلًل ا

 مسلًلیتُا، ةٍ ماَیت ياحذ تزاسی ي محػًالت یا خذمات آن ةٍ وحً مىاسب تًرٍ ضذٌ است یا خیش.
ی مشتتف ةاضذ. ةشای مخال، اگش ياحذ تزاسی اص مذلُای َای حساةذاسةشايسدةستٍ ةٍ ضشایف مًرًد، ممکه است كىتشلُای دیاشی ةا اوزام  .39ـ ت

َای حساةذاسی استفادٌ كىذ، مذیشیت ممکه است سیاستُا ي سيضُای خاغی سا دس مًسد ایه مذلُا تذيیه كىذ. ةشايسدخاغی ةشای اوزام 
 كىتشلُای مشتتف ممکه است ضام  استقشاس كىتشلُایی ةشای مًاسد صیش ةاضذ;

 تخاا ی  مذل خاظ ةشای ی  َذف خاظ.قشاحی ي تذيیه، یا او 
 .وحًٌ استفادٌ اص مذل 
 .اسصیاةی مىاسب ةًدن مذل ةٍ غًست ادياسی 
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 (3ـ  پـ 8)رک: بند استفاده مذیریت از کارشناسان 
داسای تزشةٍ  ای الصم داضتٍ ةاضذ، یا ایىکٍ ياحذ تزاسی افشاد َای وقكٍةشايسدمذیشیت ممکه است تزشةٍ ي غالحیت الصم سا رُت اوزام  .:3ـ ت

َا ویاص ةشايسدي غالحیت الصم سا ةشای ایه امش ةکاسگیشد. ةا ایه حال، دس ةشخی مًاسد، مذیشیت ممکه است رُت اوزام یا كم  ةٍ اوزام 
 َایی اص مًاسدی كٍ ممکه است دلی  ایزاد نىیه ویاصی ةاضذ ةٍ ضشح صیش است; ةٍ استفادٌ اص ی  كاسضىار داضتٍ ةاضذ. ومًوٍ

 گیشی رخایش مًذوی یا َیذسيكشةىی دس غىایى استخشاری. ، ةشای مخال اوذاصٌةشايسدخػػی مًؾًيات مستتضم اوزام ماَیت ت 
 ٌگیشی ةٍ اسصش مىػفاوٍ. ماَیت فىی مذلُای الصم قتق ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ، ةشای مخال دس ةشخی مًاسد اوذاص 
 حساةذاسی داسوذ. ةشايسدیذادَایی كٍ ویاص ةٍ ماَیت ییشيادی ي ییشمستمش مًقًیتُا، مًامالت یا سي 

 واحذهای تجاری کوچک خاصمالحظات 
 ةـشايسد  اوزـام  مالـ  تًاوـایی   ـ حساةذاسی يرًد داضـتٍ ةاضـذ، ایتـب مذیشـ     ةشايسددس ياحذَای تزاسی كًن ، دس ضشایكی كٍ ویاص ةٍ  .41ـ ت

مالـ  دس   ـ ةا مذیشـ  مزاكشٌ. داضتخًاَذ  يرًدكاسضىار، اص خذمات ی  استفادٌ دس ةشخی مًاسد، ویاص ةٍ ةا ایه يرًد ای سا داسد.  وقكٍ
مال  دس تًییه  ـ مذیشةٍ ، ممکه است ةشايسد فشآیىذ كفایتَای حساةذاسی ي ةشايسدحساةشسی دسةاسٌ ماَیت ي كام  ةًدن  فشآیىذاةتذای 

 ویاص ةٍ استفادٌ اص كاسضىار، كم  كىذ.

 (4ـ  پ  ـ  8)رک: بند مفروضات 
َای حسـاةذاسی َسـتىذ. ومًوـٍ َـایی اص مًؾـًياتی كـٍ حسـاةشر ممکـه اسـت دس كسـب ضـىاخت اص            ةشايسدمفشيؾات رضء الیىف   .42ـ ت

 َای حساةذاسی، مًسد تًرٍ قشاس دَذ، يتاستىذ اص;ةشايسدمفشيؾات صیشةىای 
 .ماَیت مفشيؾات، ضام  مفشيؾاتی كٍ احتماالً يمذٌ َستىذ 
 ةًدن مفشيؾات تًسف مذیشیت )ةذیه مًىی كٍ َمٍ متغیشَای مشةًـ مًسد تًرٍ قشاس گشفتٍ ةاضذ(.وحًٌ اسصیاةی مشةًـ ةًدن ي كام   
 .وحًٌ تًییه ساصگاسی دسيوی مفشيؾات مًسد استفادٌ تًسف مذیشیت، دس غًست لضيم 
 َای تًمیش ي واُذاسی داساییُـا  ٍ ایىکٍ آیا مفشيؾات ةٍ مًؾًيات تحت كىتشل مذیشیت مشةًـ است یا خیش )ةشای مخال، مفشيؾات دسةاسٌ ةشوام

ٍ    ةشايسدكٍ ممکه است  َـای تزـاسی ي محـیف پیشامـًن      يمش مفیذ داسایی سا تحت ترحیش قشاس دَذ(، ي ناًوای اوكتام ایه مًؾـًيات ةـا ةشوامـ
اقـذامات قـاوًوی یـا    ي میـش،   ياحذ تزاسی یا ةا مًؾًيات خاسد اص كىتشل مذیشیت )ةشای مخال، مفشيؾات مشةًـ ةٍ وشخُای ةُـشٌ، وـش  مـش    

 قؿایی ةالقًٌ، یا تغییشپزیشی ي صماوتىذی رشیاوُای وقذی آتی(.
   .)میضان ي ماَیت مستىذساصی دس پطتیتاوی اص مفشيؾات )دس غًست يرًد 

تًیـیه یـا مطـخع ضـًد. نىـیه      َـای حسـاةذاسی   ةشايسد است تًسف ی  كاسضىار ةشای كم  ةٍ مذیشیت دس اوزـام  مفشيؾات ممکه
 د.ضً ًد، مفشيؾات مذیشیت وامیذٌ میتًسف مذیشیت استفادٌ ضس غًستی كٍ مفشيؾاتی، د

َـای  ةشايسدكٍ مذیشیت اص ی  مذل ةـشای اوزـام     َا داضتٍ ةاضىذ. ةشای مخال، صماوی دس ةشخی مًاسد، مفشيؾات ممکه است اضاسٌ ةٍ دادٌ .43ـ ت
َا ویض اضاسٌ داضتٍ ةاضذ كٍ دس مًسد آوُا   َا ةٍ وًيی اص دادٌ دادٌكىذ، َشنىذ كٍ دس ایه حالت ممکه است اغكالح  حساةذاسی استفادٌ می

 مفشيؾات خاغی استفادٌ ضذٌ است.
َای حساةذاسی، اص اوًاو مختتف اقاليات كسب ضـذٌ اص مىـاةى   ةشايسدمذیشیت ممکه است ةشای پطتیتاوی اص مفشيؾات مًسد استفادٌ دس  .44ـ ت

ىذ، كٍ مشةًـ ةًدن ي قاةتیت اتکای ایه اقاليات متفـايت خًاَـذ ةـًد. دس ةشخـی مـًاسد، یـ        ساصماوی استفادٌ ك ساصماوی ي ةشين دسين
سـاصماوی )ةـشای مخـال، وـش  سـًد ةـاوکی یـا سـایش اقاليـات آمـاسی( یـا مىـاةى              فشؼ ممکه است ةش اقاليات كسب ضذٌ اص مىـاةى ةـشين  

تزاسی( متکی ةاضذ. دس ةشخی مًاسد دیاش، ی  فشؼ ممکه اسـت  َای قتتی ياحذ  ساصماوی )ةشای مخال، اقاليات تاسیخی یا تزشةٍ دسين
 ساصماوی است. تش ةاضذ، ةشای مخال، دس مًاسدی كٍ ياحذ تزاسی ةشای تًییه مفشيؾات فاقذ تزشةٍ یا مىاةى اقالياتی ةشين رَىی

مكاةق ةا مفشيؾاتی َسـتىذ كـٍ قـشفیه مكتـى ي مایـ        كىىذٌ یا َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ، مىًکسةشايسدمفشيؾات مًسد استفادٌ دس ساةكٍ ةا  .45ـ ت
ضًد( دس صمان مًامتٍ ی  داسایی یا تسًیٍ یـ  ةـذَی، ةـشای     یا اص ایه قتی  يىايیه، یاد می “فًاالن ةاصاس”)كٍ دس ةشخی مًاسد اص آوُا تحت يىًان 
گـزاسی مـًسد    داسایی یا ةذَی مًسد اسصیـاةی، سيش اسصش  كىىذ. مفشيؾات خاظ ویض ةاتًرٍ ةٍ يیگگیُای تًییه اسصش مىػفاوٍ اص آن استفادٌ می

 استفادٌ )ةشای مخال، سيیکشد ةاصاس یا سيیکشد دسآمذصایی( ي الضامات ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ، متفايت خًاَذ ةًد.
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 ح صیش متفايت است;َا ةشحسب مىاةى ي متاوی آوُا ةٍ ضش َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ، مفشيؾات یا دادٌةشايسددسخػًظ  .46ـ ت
گـزاسی داسایـی یـا ةـذَی ةـش متىـای        َای مًسد استفادٌ فًاالن ةاصاس دس قیمت َایی كٍ مىًکس كىىذٌ مفشيؾات یا دادٌ مفشيؾات یا دادٌ ـ الف

ٍ يىًان  دادٌ ؿی مًاقى ة ٌ اص مىاةى مستق  اص ياحذ تزاسی است )ًة  ضًد(. میذٌ مییا مًاسدی اص ایه قتی  وا “َای مطًُد دادٌ”َای كسب ضذ
َای مًسد استفادٌ تًسف فًـاالن   َایی كٍ مىًکس كىىذٌ قؿايتُای مذیشیت ياحذ تزاسی دسةاسٌ مفشيؾات یا دادٌ مفشيؾات یا دادٌ ـ ا

یـا   “َای وامطًُد دادٌ”گزاسی داسایی یا ةذَی ةش متىای ةُتشیه اقاليات دس دستشر دس آن ضشایف است )ةًؿی مًاقى  ةاصاس دس قیمت
 ضًد(.   ی اص ایه قتی  وامیذٌ میمًاسد

ةش ایه، ممکه اسـت ویـاص ةاضـذ     ةا ایه حال دس يم ، تفايت ةیه ایه دي وًو مفشيؾات ) الف ي ا( َمیطٍ مطخع ي ياؾح ویست. ياليٌ
 كٍ مذیشیت تًذادی اص مفشيؾات مختتف مًسد استفادٌ تًسف فًاالن مختتف ةاصاس، سا اوتخاا كىذ.

حساةذاسی،  ةشايسدي دس وتیزٍ ةش اسصیاةی حساةشر اص خكشَای تحشیف ةااَمیت آن  ةشايسدمفشيؾات ةش میضان اةُام دس  میضان رَىی ةًدن .47ـ ت
 گزاسد. احش می

 (5ـ  پـ 8)رک: بند های حسابذاری براوردتغییر در روشهای انجام 
َـای حسـاةذاسی   ةشايسداص يرًد تغییـش دس سيش اوزـام   َای حساةذاسی تًسف مذیشیت، حساةشر ةایذ ةشايسددس اسصیاةی ناًوای اوزام  .48ـ ت

ممکه است دس احش تغییشات دس محیف یا ضشایف مؤحش  ةشايسدوستت ةٍ ديسٌ قت  ي یا لضيم ایه تغییش، ضىاخت كسب كىذ. ی  سيش خاظ 
حسـاةذاسی سا   ةـشايسد ش اوزـام  ةش ياحذ تزاسی یا الضامات ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ، ویاص ةٍ تغییش داضتٍ ةاضذ. اگش مذیشیت، سي

تش ةًدن سيش رذیذ سا تًریٍ كىذ، ي یا ایىکٍ تًؾـیح دَـذ ایـه تغییـش دس      تغییش دَذ، ایه مًؾًو اَمیت داسد كٍ مذیشیت ةتًاوذ مىاسب
ش مـذیشیت  پاسخی ةٍ تغییشات محیف یا ضشایف یا الضامات ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ ةًدٌ است. ةشای مخال، اگ ةشايسدسيش اوزام 

حساةذاسی سا اص سيیکشد قیمت ةاصاس ةٍ استفادٌ اص ی  مذل تغییش دَذ، حساةشر ةـا ایـه نـالص     ةشايسدمتىای مًسد استفادٌ دس اوزام ی  
 ضًد كٍ آیا مفشيؾات مذیشیت دسةاسٌ ةاصاس ةا تًرٍ ةٍ ضشایف اقتػادی، مًقًل است یا خیش. مًارٍ می

 (6ـ  پ  ـ 8)رک: بند  براوردابهام در 
، مـًسد تًرـٍ   ةـشايسد َایی اص مًؾًياتی كٍ حساةشر ممکه است دس كسب ضىاخت اص ناًوای اسصیاةی مذیشیت اص احش اةُـام دس   ومًوٍ .49ـ ت

 قشاس دَذ يتاستىذ اص;
     ةـشايسد ىـای  ناًوای تًرٍ مذیشیت ةٍ مفشيؾات یا وتایذ مختتف )ةشای مخال، ارشای تحتی  حساسیت ةشای تًیـیه احـش تغییـش دس مفشيؾـات مت 

 حساةذاسی(.
  حساةذاسی تًسف مذیشیت دس صماوی كٍ تزضیٍ ي تحتی ، ةیاواش سىاسیًَای متًذدی اص وتایذ است. ةشايسدوحًٌ اوزام 
  َای حساةذاسی اوزام ضذٌ دس ديسٌ گزضتٍ ي ةشخًسد مىاسب يی ةا وتایذ ةاصةیىی.ةشايسدةاصةیىی مذیشیت اص وتایذ 

 (:)س ; ةىذ َای قثل  رٌَای حساتذاری ديترايردتررسي 
حساةذاسی ضىاسایی ضـذٌ دس غـًستُای مـالی ديسٌ قتـ  خًاَـذ ةـًد. حسـاةشر         ةشايسدَای حساةذاسی متفايت اص ةشايسددس ایتب مًاسد، وتیزٍ  .:4ـ ت

 ىذ;ممکه است ةا ارشای سيضُای اسصیاةی خكش ةشای مطخع كشدن دالی  نىیه تفايتُایی، اقالياتی دسخػًظ مًاسد صیش كسب ك
 دس ديسٌ راسی قؿايت كىذ. ةشايسد تًاوذ دس مًسد احشةخطی فشآیىذ دس ديسٌ قت ، كٍ حساةشر قتق آن می ةشايسد احشةخطی فشآیىذ 
  َای حساةذاسی ديسٌ قت  دس ديسٌ راسی.ةشايسدضًاَذ حساةشسی مشةًـ ةٍ تزذیذ وهش دس اوزام 
  كٍ ممکه است ویاصمىذ افطا دس غًستُای مالی ةاضذ. ةشايسدةٍ مًؾًياتی وهیش اةُام دس  ضًاَذ حساةشسی مشةًـ 

َـای  ةشايسدپـزیشی   تًاوذ ةـٍ حسـاةشر دس تطـخیع ضـشایكی كـٍ آسـیب       َای حساةذاسی ديسٌ گزضتٍ دس ديسٌ راسی میةشايسدةشسسی  .51ـ ت
ٍ  دَذ یا يرًد راوتذاسی احتمالی مذیشیت سا وطان می حساةذاسی سا افضایص می ای حسـاةشر، دس تطـخیع    دَذ، كم  كىذ. تشدیذ حشفـ

 كىذ. ةىذی ارشا ي میضان سيضُای حساةشسی الصم ةٍ يی كم  می نىیه ضشایكی ي تًییه ماَیت، صمان
َای قتـ ، الضامـی    َای حساةذاسی يمذٌ مشةًـ ةٍ ديسٌةشايسدویض ةشسسی قؿايتُا ي مفشيؾات مذیشیت دسخػًظ  3512قتق استاوذاسد  .52ـ ت

ٍ   خطی اص ينایف حساةشر اوزام میاست. ایه ةشسسی ةٍ يىًان ة مىهـًس   ضًد كٍ ةش متىای آن قشاحی ي ارشای سيضُای حساةشسـی الصم ةـ
تًاوذ وطاوٍ خكش تحشیف ةااَمیت واضی اص تقتب ةاضذ، دس ةشخًسد ةا  َای حساةذاسی، ةا َذف تطخیع راوتذاسیُایی كٍ میةشايسدةشسسی 
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َای حساةذاسی ديسٌ قت  تًسف حساةشر، ةٍ يىًان ی  ةشايسدت. دس يم ، ةشسسی خكش صیش پاگزاسی كىتشلُا تًسف مذیشیت الضامی اس
 ، اوزام ضًد.351سيش اسصیاةی خكش قتق ایه استاوذاسد، ممکه است َمشاٌ ةا ةشسسی الضامی ضذٌ قتق استاوذاسد 

ٍ  ةشايسدحساةشر ممکه است ةشای  .53ـ ت ای تغییـش   یـا وسـتت ةـٍ ديسٌ قتـ  ةـٍ قـًس يمـذٌ       اوـذ   َایی كٍ دس حساةشسی ديسٌ قت  اةُام ةـاالتشی داضـت
َـای حسـاةذاسی واضـی اص حتـت     ةشايسدتشی سا الصم ةذاوذ. اص قشف دیاش، ةشای مخال، حساةشر ممکه اسـت ةـشای    اوذ، ةشسسیُای مفػ  كشدٌ

 كىذ. َذف ةشسسی، كفایت می مًامالت مًمًل ي مستمش، ةٍ ایه وتیزٍ ةشسذ كٍ ارشای سيضُای تحتیتی ةٍ يىًان سيضُای اسصیاةی خكش ةشای
گیشی است، ممکه است ةـیه   ةش ضشایف مًرًد دس تاسیخ اوذاصٌ َای حساةذاسی كٍ متتىیةشايسدَای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ ي سایش ةشايسدةشای  .54ـ ت

ديسٌ رـاسی، اخـتالف يرـًد داضـتٍ      مزذد اوزام ضذٌ ةشای ةشايسدمتتغ اسصش مىػفاوٍ ضىاسایی ضذٌ دس غًستُای مالی ديسٌ قت  ي وتایذ یا متتغ 
ةاضذ. دلی  ایه اختالف، يرًد ةشداضتُای خاغی دس مًسد اسصش مىػفاوٍ دس ی  مقكى صماوی مطخع است كٍ ممکه اسـت ةـٍ دلیـ  تغییـشات     

تطـخیع ي   ای تغییش كىذ. ةىاةشایه، حساةشر ممکه اسـت ةـش ةشسسـی كسـب اقاليـات مـشتتف ةـا        قًس يمذٌ محیف ياحذ تزاسی، ةٍ سشيت ي ةٍ
اسصیاةی خكشَای تحشیف ةااَمیت، تمشكض كىذ. ةشای مخال، دس ةشخی مًاسد، ممکه است كسب ضىاخت اص تغییـشات دس مفشيؾـات فًـاالن ةـاصاس     

حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ ديسٌ قت  قـشاس گشفتـٍ، اقاليـات مشةـًقی ةـشای اَـذاف حساةشسـی فـشاَش وکىـذ. دس ایـه            ةشايسدكٍ تحت ترحیش وتایذ 
 ةـشايسد قتتی  َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ ديسٌ قت  ممکه است ةیطتش ةٍ سًی ضىاخت احشةخطی فشآیىذةشايسد، تًرٍ حساةشر ةٍ وتایذ غًست

 قؿايت كىذ. ةشايسدراسی  تًاوذ دسةاسٌ احشةخطی فشآیىذ َای مذیشیت( رتب ضًد، كٍ ةا استفادٌ اص آن حساةشر میةشايسد)سدیاةی سًاةق 
حساةذاسی ةا متتغ ضىاسایی ضذٌ دس غًستُای مالی ديسٌ قت ، لضيماً ةیاواش يرًد تحشیف دس غًستُای مـالی ديسٌ   ةشايسديت ةیه وتایذ يرًد تفا .55ـ ت

قت  ویست. ةا ایه حال ممکه است نىیه تفايتی ةیاواش يرًد تحشیف ةاضذ، ةشای مخـال، دس مـًاسدی كـٍ نىـیه تفـايتی مشةـًـ ةـٍ اقاليـات دس         
سيد دس صمان تُیـٍ   قًس مًقًل اوتهاس می َىاام وُایی كشدن غًستُای مالی ديسٌ قت  ةًدٌ است یا مشةًـ ةٍ اقالياتی ةاضذ كٍ ةٍدستشر مذیشیت 

 ي اسائٍ غًستُای مالی ديسٌ قت  كسب ضذٌ ي مًسد تًرٍ قشاس گشفتٍ ةاضذ.

 تطخیع ي ارزياتي خطرَای تحريف تااَمیت

 (21)س ; ةىذ ترايرداتُام در 

 َای حساةذاسی ممکه است تحت ترحیش يًامتی وهیش مًاسد صیش قشاس گیشد;ةشايسدمیضان اةُام دس  .56ـ ت
  َای حساةذاسی ةٍ قؿايت.ةشايسدمیضان اتکای 
  َای حساةذاسی ةٍ تغییش دس مفشيؾات.ةشايسدحساسیت 
 ٌگشنٍ رَىی ةـًدن مفشيؾـات مـًسد اسـتفادٌ ةـٍ      سا كاَص دَذ )ا ةشايسدای كٍ ممکه است اةُام دس  گیشی ضىاختٍ ضذٌ يرًد تکىیکُای اوذاص

 ضًد(. ةشايسدَا ممکه است مًرب اةُام دس  يىًان دادٌ
 ةیىی سيیذادَای آتی. َای حاغ  اص سيیذادَای قتتی ةشای پیص ةیىی ي مشةًـ ةًدن دادٌ قًل ديسٌ پیص 
 ٌساصماوی. َای قاة  اتکا اص مىاةى ةشين دستشسی ةٍ داد 
  َای مطًُد یا وامطًُد.   ذاسی ةٍ دادٌحساة ةشايسدمیضان اتکای 

 تحت ترحیش قشاس دَذ. دس ةشاةش راوتذاسیپزیشی آوُا سا  میضان آسیبتًاوذ  می َای حساةذاسی ةشايسد اةُام دسمیضان 
 مًؾًياتی كٍ حساةشر دس اسصیاةی خكشَای تحشیف ةااَمیت مًسد تًرٍ قشاس دَذ ممکه است ضام  مًاسد صیش ویض ةاضذ; .57ـ ت

 حساةذاسی. ةشايسدتغ ياقًی یا مًسد اوتهاس مت 
  ٌای اوزام ضذٌ تًسف مذیشیت( دس مقایسٍ ةا متتغ مًسد اوتهاس حساةشر. وقكٍ ةشايسدحساةذاسی ) ةشايسدمتتغ حتت ضذ 
  َای حساةذاسی.ةشايسداستفادٌ مذیشیت اص كاسضىار ةشای اوزام 
  َای حساةذاسی ديسٌ قت .ةشايسدوتایذ ةشسسی 

 (22)س ; ةىذ  ي خطرَای عمذٌ ترايرددر اتُام تاال 

 َای حساةذاسی كٍ ممکه است اةُام ةاالیی داضتٍ ةاضىذ ةٍ ضشح صیش است;ةشايسدمخالُایی اص  .58ـ ت
 ةىذی رشیاوُـای   َای حساةذاسی كٍ ةیطتش متکی ةٍ قؿايت َستىذ، ةشای مخال، قؿايت دس مًسد ديايی حقًقی دس رشیان یا میضان ي صمانةشايسد

 ی آتی مشةًـ ةٍ سيیذادَای وامطخع دس سالُای آتی.وقذ
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 اوذ. گیشی ضىاختٍ ضذٌ، محاستٍ وطذٌ َای حساةذاسی كٍ ةا استفادٌ اص تکىیکُای اوذاصٌةشايسد 
 َای حساةذاسی مطاةٍ اوزام ضذٌ دس غًستُای مـالی ديسٌ قتـ ، ةیـاواش يرـًد     ةشايسدَای حساةذاسی كٍ وتایذ ةشسسی حساةشر دس مًسد ةشايسد

 َای حساةذاسی ايلیٍ ي وتیزٍ ياقًی است.ةشايسدختالف اساسی ةیه ا
 ای كٍ ةشای آوُا مذل تذيیه ضذٌ خاظ ياحذ تزاسی مًسد اسـتفادٌ قـشاس گشفتـٍ اسـت یـا دس مـًسد آوُـا         َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍةشايسد

 َای مطًُد يرًد وذاسد. دادٌ
ست ةٍ يتت يرًد اةُام مشتتف ةا آن، مىزش ةٍ تحشیف ةااَمیت ضًد، ةٍ ایه مًىی كٍ متتغ اَمیت ممکه ا حساةذاسی ناَشاً ةی ةشايسدی   .59ـ ت

 وتاضذ. ةشايسدحساةذاسی ممکه است ضاخػی اص اةُام دس آن  ةشايسدضىاسایی یا افطا ضذٌ دس غًستُای مالی ةشای ی  
مًقًل اوزام داد. ةىاةشایه، ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ  سدةشايتًان ی   ةٍ حذی ةاالست كٍ ومی ةشايسددس ةشخی ضشایف، اةُام دس  .:5ـ ت

گیشی آن ةٍ اسصش مىػفاوٍ ضًد. دس نىیه مًاسدی، خكشَای يمذٌ وٍ  ممکه است ماوى ضىاسایی ی  قتش دس غًستُای مالی یا ماوى اوذاصٌ
ضـًد ةتکـٍ ةـٍ كفایـت افطـا ویـض ةسـتای داسد.         گیـشی آن ةـٍ اسصش مىػـفاوٍ، مشةـًـ مـی      َای حساةذاسی یا اوذاصٌةشايسدتىُا ةٍ ضىاسایی 

َای حساةذاسی ي اةُام ةاالی آوُا ةشايسدَای حساةذاسی، ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ ممکه است افطای ةشايسددسخػًظ نىیه 
 (234ـ تتا  231ـ ت)س ; ةىذَای  .سا الضامی كىذ

ضـًد حسـاةشر متـضم ةـٍ كسـب ضـىاخت اص        ةذاسی مىزش ةٍ خكش يمـذٌ مـی  حسا ةشايسدسسذ كٍ  دس مًاسدی كٍ حساةشر ةٍ ایه وتیزٍ می .61ـ ت
 .2كىتشلُای ياحذ تزاسی، اص رمتٍ فًالیتُای كىتشلی مشتتف است

ای دسةاسٌ تًاوایی ياحذ تزاسی ةشای ادامٍ فًالیت ایزاد كىذ. دس  َای حساةذاسی ممکه است تشدیذ يمذٌةشايسددس ةشخی مًاسد، اةُام دس  .62ـ ت
 ، الضامات ي سَىمًدَایی دسةاسٌ نىیه ضشایكی اسائٍ ضذٌ است.6813 استاوذاسد

 (23)س ; ةىذ ترخًرد تا خطرَای ارزياتي ضذٌ تحريف تااَمیت 
، حساةشر متضم است ماَیت، صماوتىذی ارشا ي میـضان سيضـُای حساةشسـی سا دس ةشخـًسد ةـا خكشَـای اسصیـاةی ضـذٌ         441قتق استاوذاسد  .63ـ ت

تـا   64ـ . دس ةىـذَای ت 4َای حساةذاسی دس سكح غًستُای مالی ي سـكح ادياَـا، قشاحـی ي ارـشا كىـذ     ةشايسدتف ةا تحشیف ةااَمیت مشت
 ةش ةشخًسدَای خاظ دس سكح اديا تمشكض ضذٌ است. 226ـ ت

 الف(  ـ23)س ; ةىذ تکارگیری السامات چارچًب گسارضگری مالي مرتًط 

، ي ةـشايسد َـای حسـاةذاسی، سيضـُای اوزـام     ةشايسدمشةًـ، ضشایف خاغی ةـشای ضىاسـایی   دس ةسیاسی اص ناسنًةُای گضاسضاشی مالی   .64ـ ت
الضامات افطا تًییه ضذٌ است. نىیه الضاماتی ممکه اسـت پیچیـذٌ ي ویاصمىـذ ايمـال قؿـايت ةاضـذ. ةشاسـار ضـىاخت حاغـ  اص ارـشای           

ٍ دلیـ  ةکـاسگیشی وادسسـت یـا تفاسـیش متفـايت،       سيضُای اسصیاةی خكش، الضامات ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ، كٍ ممکه اسـت ةـ  
 گیشد. پزیش ةاضذ، مًسد تًرٍ حساةشر قشاس می آسیب

ای مىاسب، الضامات ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ سا ةکاس ةشدٌ است یـا خیـش، تـا حـذی ةـٍ ضـىاخت        گًوٍ تًییه ایىکٍ آیا مذیشیت ةٍ .65ـ ت
ٌ   حساةشر اص ياحذ تزاسی اسصش مىػـفاوٍ   ةـشايسد گیـشی اسصش مىػـفاوٍ ةشخـی اقـالم ماوىـذ       ي محیف آن ةستای داسد. ةشای مخـال، اوـذاص

داساییُای وامطًُد تحػی  ضذٌ دس ی  تشكیب تزاسی، ممکه است مستتضم مالحهات خاغی ةاضذ كٍ تحت ترحیش ماَیت ياحذ تزاسی 
 گیشد. ي يمتیات آن قشاس می

رشای سيضُای حساةشسی ةیطتش، ماوىذ ياسسی ضشایف فیضیکی فًتی ی  داسایـی تًسـف حسـاةشر ممکـه اسـت ةـشای       دس ةشخی ضشایف، ا .66ـ ت
 تًییه ةکاسگیشی مىاسب الضامات ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ، ؾشيسی ةاضذ.

ایكی است كـٍ ياحـذ تزـاسی سا    ةکاسگیشی الضامات ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ مستتضم تًرٍ مذیشیت ةٍ تغییشات دس محیف یا ضش .67ـ ت
دَذ. ةشای مخال، يرًد ةاصاس فًال ةشای ی  گشيٌ خاظ اص داساییُا یا ةذَیُا ممکه است وطان دَـذ كـٍ اص ایـه پـس      تحت ترحیش قشاس می

 اسصش مىػفاوٍ ایه قتی  داساییُا یا ةذَیُا مىاسب ویست. ةشايسداستفادٌ اص رشیاوُای وقذی تىضی  ضذٌ ةشای 
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 ا(ـ 23)س ; ةىذ ر ريضُا ي مثاوي تغییرات يکىًاختي د

ةـش   حساةذاسی وستت ةٍ ديسٌ قت ، مُش است صیشا تغییشی كٍ متتىـی  ةشايسدحساةذاسی، یا سيضُای اوزام  ةشايسدتًرٍ حساةشر ةٍ تغییش دس  .68ـ ت
ضًد ي ممکه است مىزـش   لی مختتف میَای ما تغییش دس ضشایف یا اقاليات رذیذ وتاضذ، مىزش ةٍ يذم یکىًاختی غًستُای مالی دس ديسٌ

 ةٍ تحشیف غًستُای مالی ضًد یا ةیاواش راوتذاسی احتمالی مذیشیت ةاضذ.
حساةذاسی وستت ةٍ  ةشايسدحساةذاسی یا سيش اوزام  ةشايسدتًاوذ ةشاسار تغییش دس ضشایف، دلی  مًرُی ةشای تغییش دس  مذیشیت ایتب می .69ـ ت

دلی  تغییش ي كفایت دالی  تًریُی ةشای پطتیتاوی اص وهش مذیشیت دسةاسٌ يرًد تغییش دس ضشایف كٍ مىزـش   ديسٌ قت  اسائٍ كىذ. مًرٍ ةًدن
 حساةذاسی یا سيش اوزام آن ضذٌ است، ویاصمىذ قؿايت است. ةشايسدةٍ تغییش دس 

 (24)س ; ةىذ ترخًرد تا خطرَای ارزياتي ضذٌ تحريف تااَمیت 

استفادٌ كىذ ممکه است اص مًؾـًياتی   24)َای( مىًکس دس ةىذ  اص كذام سيش ةااَمیتخكشَای تحشیف  ایىکٍ حساةشر دس ةشخًسد ةا .:6ـ ت
 نًن مًاسد صیش ترحیش پزیشد;

  َا واضی اص مًامالت مًمًل یا ییشمًمًل َستىذ.ةشايسدحساةذاسی، ضام  ایىکٍ آیا  ةشايسدماَیت 
 احشةخص، ضًاَذ حساةشسی كافی ي مىاسب ةشای حساةشر فشاَش كىذ یا خیش. ای گًوٍ َای( حساةشسی ةٍ سيد سيش) ایىکٍ آیا اوتهاس می 
 .خكش اسصیاةی ضذٌ تحشیف ةااَمیت ضام  ایىکٍ آیا خكش اسصیاةی ضذٌ، ی  خكش يمذٌ است یا خیش 

ممکـه اسـت ةشسسـی    كىـذ، یـ  سيش مـؤحش     الًغـًل سا اسصیـاةی مـی    كٍ حساةشر مًقًل ةًدن رخیشٌ مكالتات مطکً   ةشای مخال، صماوی .71ـ ت
حساةذاسی يرًد داسد، ةشای مخـال، دس   ةشايسددسیافتُای وقذی ةًذ اص تاسیخ تشاصوامٍ َمشاٌ ةا سایش سيضُا ةاضذ. دس مًاسدی كٍ اةُام ةاالیی دس 

ای كسـب  َای آن وامطًُد است، ممکه اسـت ةـش   ةش مذل تذيیه ضذٌ خاظ ياحذ تزاسی است كٍ دادٌ حساةذاسی متتىی  ةشايسدمًاسدی كٍ 
 ةشای ةشخًسد ةا خكشَای اسصیاةی ضذٌ ؾشيسی ةاضذ. 24ضًاَذ حساةشسی كافی ي مىاسب، ةکاسگیشی تشكیتی اص سيضُای مىذسد دس ةىذ 

َای  .72ـ ت َا ممکه است مىاسب آن ضشایف ةاضذ، دس ةىذ ش ی  اص ةشخًسد  ٍَ ٌ ضشایكی ك َای ةیطتش دسةاس َىمًد ٌ است. 6:ـ تتا  73ـ تس ٍ ضذ  اسائ

 الف(ـ 13)رک: بند دهای واقع شذه تا تاریخ گسارش حسابرس رویذا
حسـاةذاسی اسـت یـا     ةشايسدتًییه ایىکٍ آیا سيیذادَای ياقى ضذٌ تا تاسیخ گضاسش حساةشر، فشاَش كىىذٌ ضًاَذ حساةشسی دسخػًظ  .73ـ ت

 صماوی ممکه است ةشخًسد مىاستی تتقی ضًد كٍ اوتهاس سيد نىیه سيیذادَایی; خیش،
 ًوذ، يياقى ض 
  حساةذاسی فشاَش كىىذ. ةشايسدضًاَذ حساةشسی ةشای ترییذ یا سد 

حسـاةذاسی   ةـشايسد ضًوذ، ممکه است ضًاَذ حساةشسی كافی ي مىاسب دسةـاسٌ   گاَی ايقات سيیذادَایی كٍ تا تاسیخ گضاسش حساةشر ياقى می .74ـ ت
ذ اص پایان ديسٌ ممکه است ضًاَذ حساةشسـی دس ساةكـٍ ةـا    فشاَش كىىذ. ةشای مخال، فشيش كام  مًرًدی ی  محػًل اص سدٌ خاسد ةال فاغتٍ ًة

 ةـشايسد اسصش خالع فشيش آن فشاَش كىذ. دس نىـیه مـًاسدی ممکـه اسـت ویـاصی ةـٍ ارـشای سيضـُای حساةشسـی ةیطـتش دسخػـًظ             ةشايسد
 حساةذاسی وتاضذ، ةٍ ضشـ ایىکٍ ضًاَذ كافی ي مىاسب دسةاسٌ ایه سيیذادَا كسب ضذٌ ةاضذ.

َای ةشايسدَای حساةذاسی، سيیذادَای ياقى ضذٌ تا تاسیخ گضاسش حساةشر، ضًاَذ حساةشسی دسخػًظ آن ةشايسددسخػًظ ةشخی  .75ـ ت
َای حساةذاسی كٍ تىُا قی ی  ديسٌ قـًالوی ایزـاد   ةشايسدكىىذ. ةشای مخال، ضشایف یا سيیذادَای مشتتف ةا ةشخی  حساةذاسی فشاَش ومی

َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ، اقاليات ةًذ اص پایان ديسٌ ممکه اسـت مـىًکس   ةشايسدگیشی  َذف اوذاصٌ ضًوذ. َمچىیه، ةاتًرٍ ةٍ می
   ٌ حسـاةذاسی اسصش مىػـفاوٍ    ةـشايسد گیـشی   كىىذٌ سيیذادَا یا ضشایف مًرًد دس تاسیخ تشاصوامٍ وتاضذ ي ةىاةشایه ممکه اسـت ةـشای اوـذاص

 تًاوذ ةا خكشَای تحشیف ةااَمیت داضتٍ ةاضذ، اسائٍ ضذٌ است. ی كٍ حساةشر می، ةشخًسدَای دیاش24كاسةشد وذاضتٍ ةاضذ. دس ةىذ 
حساةذاسی ممکه است ةیاواش احشةخص وتًدن فشآیىـذ َـای مـًسد اسـتفادٌ مـذیشیت ةـشای        ةشايسددس ةشخی مًاسد، سيیذادَای متىاقؽ ةا  .76ـ ت

 ذاسی ةاضذ.َای حساةةشايسدَای حساةذاسی یا راوتذاسی مذیشیت دس اوزام ةشايسد
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سا  6712َای حساةذاسی خاغـی ارـشا وکىـذ يلـی ةایـذ الضامـات اسـتاوذاسد        ةشايسداگشنٍ حساةشر ممکه است ایه سيش سا دسخػًظ  .77ـ ت
سيایت كىذ. حساةشر متضم است ةا قشاحی ي ارشای سيضُای حساةشسی، ضًاَذ حساةشسی كـافی ي مىاسـتی سا دس ایـه خػـًظ كسـب      

اقى ضذٌ ةیه تاسیخ غًستُای مالی ي تاسیخ گضاسش حساةشر كٍ ةٍ تًذی  یا افطا دس غًستُای مالی ویـاص داسد  كىذ كٍ َمٍ سيیذادَای ي

َای حساةذاسی، ةـٍ  ةشايسدگیشی ةسیاسی اص  . اص آوزا كٍ اوذاص3ٌای مىاسب دس غًستُای مالی مىًکس ضذٌ است گًوٍ ي ةٍ 2مطخع ضذٌ
 ةٍ وتایذ ضشایف، مًامالت یا سيیذادَای آتی ةستای داسد، ةکاسگیشی الضامات استاوذاسد َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ، مًمًالًةشايسدرض 
 دس ایه صمیىٍ ةسیاس سًدمىذ است. 671

 مالحظات خاص واحذهای تجاری کوچک
ٌ ضـًد، ةشسسـی سيیـذادَای ا    تـش مـی   دس ضشایكی كٍ فاغتٍ صماوی ةیه تاسیخ تشاصوامٍ ي تاسیخ گـضاسش حسـاةشر قـًالوی    .78ـ ت تًسـف   یـه ديس

َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ، ةشخًسدی مؤحش محسًا ضًد. ایه مًؾًو ةشايسدَای حساةذاسی ةزض ةشايسدحساةشر ممکه است ةشای 
ضـًوذ، مػـذام داضـتٍ ةاضـذ، ةـٍ يیـگٌ        ممکه است خػًغاً دس مًسد ةشخی اص ياحذَای تزاسی كًن  كٍ تًسف مال  آوُا اداسٌ می

 َای حساةذاسی وذاضتٍ ةاضذ.ةشايسدكىتشل مذين ةشای  صماوی كٍ مذیشیت سيضُای

 ب(  ـ 13)رک: بند حسابذاری توسط مذیریت  براوردآزمون نحوه انجام 
َای مطًُد ي وامطًُد اوزام  حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ است كٍ ةشاسار مذلی ةا استفادٌ اص دادٌ ةشايسدحساةذاسی، ی   ةشايسدكٍ   صماوی .79ـ ت

تًاوـذ   َایی ةشای اوزام آن استفادٌ كشدٌ است، مـی  حساةذاسی سا اوزام دادٌ ي اص نٍ دادٌ ةشايسدایىکٍ مذیشیت ناًوٍ  ضذٌ است، آصمًن
 ةشخًسدی مىاسب ةاضذ. ایه كاس ممکه است دس ضشایكی نًن مًاسد صیش ویض مىاسب ةاضذ;

 زاسی ةاضذ.َا تًسف سیستش حساةذاسی ياحذ ت حساةذاسی، محػًل پشداصش مًمًل دادٌ ةشايسد 
  مـًسد اسـتفادٌ مـذیشیت دس     دَـذ كـٍ فشآیىـذ    َای( قت  تًسف حساةشر وطان مـی  َای حساةذاسی مطاةٍ دس غًستُای مالی ديسٌ)ةشايسدةشسسی

 ديسٌ راسی ةٍ احتمال صیاد، مؤحش خًاَذ ةًد.
 ویستىذ. ةااَمیتةٍ تىُایی  حساةذاسی ةش متىای رامًٍ ةضسگی اص اقالم ةا ماَیت مطاةٍ اوزام ضذٌ ةاضذ كٍ َش ی  ةشايسد 

 َای حساةذاسی تًسف مذیشیت ممکه است ضام  مًؾًياتی نًن مًاسد صیش ةاضذ;ةشايسدآصمًن وحًٌ اوزام  .:7ـ ت
 ٌَای حساةذاسی ةا اسـتفادٌ  ةشايسدَای حساةذاسی ي اوزام دسست ةشايسدَای مًسد استفادٌ دس  آصمًن میضان دقت، كام  ةًدن ي مشةًـ ةًدن داد

 َا ي مفشيؾات مذیشیت. یه دادٌاص ا
 ٌسـاصماوی كـٍ    َا ي اقاليات دسیـافتی اص كاسضىاسـان ةـشين    ساصماوی، ضام  دادٌ َا ي اقاليات ةشين اسصیاةی مىتى، مشةًـ ةًدن ي قاةتیت اتکای داد

 َای حساةذاسی استفادٌ ضذٌ است.ةشايسدتًسف مذیشیت ةشای كم  ةٍ اوزام 
  حساةذاسی ةٍ لحال ساصگاسی دسيوی. ةشايسدي ةشسسی اقاليات مشةًـ ةٍ حساةذاسی،  ةشايسدمحاستٍ مزذد 
  َا.ةشايسداسصیاةی فشآیىذ َای مًسد استفادٌ مذیشیت ةشای ةشسسی ي تػًیب 

 مالحظات خاص واحذهای تجاری کوچک
تـش اسـت. ياحـذَای     زاسی ةـضس ، سـادٌ  َای حساةذاسی دس ياحذَای تزاسی كًن  ةٍ احتمال صیاد وستت ةٍ ياحذَای تةشايسدفشآیىذ اوزام  .81ـ ت

َای مکتًا وذاضتٍ ةاضـىذ. حتـی اگـش     تزاسی كًن  ةا مذیشیت فًال، ممکه است سیستش حساةذاسی مذين، حتتُای حساةذاسی پیچیذٌ، یا سيیٍ
دن متىـایی ةـشای   َای حسـاةذاسی وذاضـتٍ ةاضـذ، ةـذیه مًىـی ویسـت كـٍ مـذیشیت تًاوـایی فـشاَش كـش           ةشايسدياحذ تزاسی، فشآیىذی مذين ةشای 

 َا سا آصمًن كىذ.ةشايسدَای حساةذاسی وذاسد تا حساةشر ةتًاوذ ةش آن اسار، ایه ةشايسد

 (1ـ  ب  ـ13بند )رک:گیری  ارزیابی روش انذازه
ام  گیشی تزًیض وطذٌ ةاضذ، اسصیاةی مىاسـب ةـًدن سيش مـًسد اسـتفادٌ )ضـ      نىاوچٍ دس ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ، سيش اوذاصٌ .82ـ ت

 ای است. َشگًوٍ مذل استفادٌ ضذٌ( دس آن ضشایف، مستتضم ايمال قؿايت حشفٍ

                                                                                                                                                                            
 

 “(24:7غًستُای مالی )تزذیذوهش ضذٌ سيیذادَای پس اص تاسیخ ”،671اةشسی استاوذاسد حس 2.
 7، ةىذ 671. استاوذاسد حساةشسی 0
 9، ةىذ 671. استاوذاسد حساةشسی 3
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 َایی اص مًؾًياتی كٍ حساةشر ممکه است مًسد تًرٍ قشاس دَذ يتاستىذ اص; ةشای ایه مىهًس، ومًوٍ .83ـ ت
 .مًقًل ةًدن استذالل مذیشیت ةشای اوتخاا سيش 
 دس ناسنًا گضاسضاشی مالی دس غًست يرًد تًسف مذیشیت ةٍ مىهـًس پطـتیتاوی اص سيش   اسصیاةی كافی ي ايمال مىاسب مًیاسَای اسائٍ ضذ ٌ

 اوتخاا ضذٌ.
   ي الضامـات نـاسنًا گضاسضـاشی مـالی مشةـًـ ةـٍ        ةـشايسد مىاسب ةًدن سيش مًسد استفادٌ ةا تًرٍ ةٍ ضشایف ي ماَیت داسایی یا ةذَی مـًسد

 َای حساةذاسی.ةشايسد
  ٌةاتًرٍ ةٍ ماَیت فًالیت، غىًت ي محیف فًالیت ياحذ تزاسی.مىاسب ةًدن سيش مًسد استفاد 

ضـًد. دس   َای كامالً متفايت مـی ةشايسددس ةشخی مًاسد، مذیشیت ممکه است ةٍ ایه وتیزٍ ةشسذ كٍ ةکاسگیشی سيضُای مختتف مىزش ةٍ  .84ـ ت
ست ةٍ حساةشر دس اسصیاةی مىاسـب ةـًدن   نىیه مًاسدی، كسب ضىاخت اص ناًوای ةشسسی دالی  ایه تفايتُا دس ياحذ تزاسی ممکه ا

 سيش اوتخاةی، كم  كىذ.

 ارزیابی استفاده از مذلها
َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ، مذیشیت ممکه است اص ی  مذل اسـتفادٌ كىـذ. مىاسـب ةـًدن مـذل      ةشايسددس ةشخی مًاسد، ةٍ يیگٌ َىاام اوزام  .85ـ ت

 محیف آن )ضام  غىًت( ي داسایی یا ةذَی مًسد وهش، ةستای داسد. مًسد استفادٌ ةٍ يًامتی نًن ماَیت ياحذ تزاسی ي
ةٍ ضشایكی وهیش ایه ةستای داسد كٍ آیا مذل مًسد وهش ةٍ غًست تزاسی ةـشای اسـتفادٌ دس    87ـ میضان كاسةشد اسصیاةیُای مىذسد دس ةىذ ت .86ـ ت

ةشخی مًاسد ياحذ تزاسی ممکه است ةشای ایزـاد  ی  ةخص یا غىًت خاظ دس دستشر است، یا ایىکٍ مختع ياحذ تزاسی است. دس 
 ي آصمًن ی  مذل اص كاسضىار استفادٌ كىذ.

 َایی اص مًؾًياتی كٍ حساةشر ممکه است دس آصمًن مذل مًسد اسصیاةی قشاس دَذ، يتاستىذ اص ایىکٍ آیا; ةستٍ ةٍ ضشایف، ومًوٍ .87ـ ت
 ادياسی ةشای اقمیىان اص مىاسب ةـًدن آن ةـشای اسـتفادٌ مـًسد وهـش ةشسسـی ضـذٌ         ايتتاس مذل قت  اص ةکاسگیشی آن ترییذ ضذٌ است ي ةٍ غًست

 اسصیاةی ايتتاس مذل تًسف ياحذ تزاسی ممکه است ضام  مًاسد صیش ةاضذ; است یا خیش. فشآیىذ

o  ضام  مىاسب ةًدن پاسامتشَای مذل. ،سیاؾی مذلمىكق ي  متاوی وهشیدسستی 
o تًرٍ ةٍ اقاليات ياقًیات ةاصاس مذل ةا َای ي كام  ةًدن دادٌ ساصگاسی. 
o مذل دس مقایسٍ ةا مًامالت ياقًی. خشيری 

 ٍَا ي سيضُای كىتشلی مىاسب ةشای تغییش يرًد داسد یا خیش. سيی 
 ٍَا رَىی َستىذ(. كٍ دادٌ  ضًد یا خیش )ةٍ خػًظ صماوی قًس ادياسی اسصیاةی ي اص وهش ايتتاس آصمًن می مذل ة 
 ضًد یا خیش ي ایىکٍ آیا نىیه تًذیالتی، مـىًکس كىىـذٌ    َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ، اوزام میةشايسد، ضام  تًذیالت الصم دس خشيری مذل

 مفشيؾات مًسد استفادٌ فًاالن ةاصاس دس ضشایف مطاةٍ َستىذ یا خیش.
 َـا، ي وتـایذ َشگًوـٍ     َای كتیذی، دادٌمذل ةٍ اوذاصٌ كافی مستىذ ضذٌ است یا خیش. ایه مستىذساصی ضام  كاسةشدَا ي محذيدیتُای مذل، پاسامتش

 تزضیٍ ي تحتی  اوزام ضذٌ دس مًسد ايتتاس مذل است.

 (2ـ  ب  ـ 13)رک: بند مفروضات مورد استفاده مذیریت 
گیـشد كـٍ دس َىاـام حساةشسـی دس دسـتشر       اسصیاةی حساةشر اص مفشيؾات مًسد استفادٌ مذیشیت تىُا ةشاسـار اقاليـاتی غـًست مـی     .88ـ ت

ضًد ي َـذف آن، انُـاس    است. سيضُای حساةشسی مشتتف ةا مفشيؾات مذیشیت دس ساستای حساةشسی غًستُای مالی اوزام میحساةشر 
 ةٍ خًد مفشيؾات ویست. وهش وستت

َایی اص مًؾًياتی كٍ حساةشر ممکه است دس اسصیاةی مًقًل ةًدن مفشيؾات مًسد اسـتفادٌ تًسـف مـذیشیت مـًسد تًرـٍ قـشاس        ومًوٍ .89ـ ت
 ، يتاستىذ اص ایىکٍ; دَذ

 سسىذ یا خیش. آیا َش ی  اص مفشيؾات مًقًل ةٍ وهش می 
 .آیا مفشيؾات ياةستای متقاة  ي ساصگاسی دسيوی داسوذ یا خیش 
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  ٍحساةذاسی مًسد وهش یا مفشيؾات مشةًـ ةـٍ   ةشايسدآیا صماوی كٍ مفشيؾات دس مزمًو یا َمشاٌ ةا سایش مفشيؾات )ايش اص مفشيؾات مشةًـ ة
 سسىذ یا خیش. ضًوذ، مًقًل ةٍ وهش می َا( اسصیاةی میةشايسدش سای

  كىىذٌ مفشيؾات مطًُد دس ةاصاس َستىذ یا خیش. ای مىاسب مىًکس گًوٍ َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ، ةٍةشايسدآیا مفشيؾات 
ةٍ اَذاف ي ساَتشدَای خاظ سا مـىًکس  َای حساةذاسی ممکه است اوتهاسات مذیشیت دس مًسد وتایذ دستیاةی ةشايسدمفشيؾات متىای  .:8ـ ت

كىذ. دس نىیه مًاسدی، حساةشر ممکه است ةشای اسصیاةی مًقًل ةًدن نىیه مفشيؾاتی، سيضُای حساةشسـی سا ةاتًرـٍ ةـٍ ایىکـٍ آیـا،      
 ةشای مخال، مفشيؾات ةا مًاسد صیش ساصگاس َستىذ یا خیش، ارشا كىذ;

  تزاسی.محیف اقتػادی يمًمی ي ضشایف خاظ اقتػادی ياحذ 
 ٍَای ياحذ تزاسی. ةشوام 
 ٌَای قت  )اگش مشةًـ ةاضذ(. مفشيؾات استفادٌ ضذٌ دس ديس 
 ًیتُـای  تزشةٍ قتتی ياحذ تزاسی یا ضشایف تزشةٍ ضذٌ قتتی تًسف ياحذ تزاسی، تا آوزا كٍ ایه اقاليات تاسیخی ةتًاوذ ومایاواش سيیذادَا یا مًق

 آتی ةاضذ.
  مذیشیت ةشای تُیٍ غًستُای مالی.سایش مفشيؾات مًسد استفادٌ تًسف 

خـاظ ةسـتای داضـتٍ ةاضـذ. مـذیشیت       اقـذامات ةًدن مفشيؾات مًسد استفادٌ ممکه است ةٍ قػذ ي تًاوایی مذیشیت ةشای اوزام  مًقًل .91ـ ت
كـاس سا   ت ایـه كىذ ي ناسنًا گضاسضاشی مالی ویض ممکـه اسـ   مستىذ می سایُای خاظ َي ةذ داساییُاَا ي مقاغذ مشةًـ ةٍ  ایتب ةشوامٍ

ای حسـاةشر   قؿايت حشفٍ ، ةٍكسب ضًد دس ساةكٍ ةا قػذ ي تًاوایی مذیشیت كٍ ةایذ كشدٌ ةاضذ. اگش نٍ میضان ضًاَذ حساةشسی الضامی
 سيضُای حساةشسی كٍ ممکه است اوزام ضًد يتاستىذ اص;يلی  ةستای داسد،

 .ٌةشسسی سًاةق مذیشیت دس اوزام مقاغذ ايالم ضذ 
 ٍَای سسمی ترییذ ضذٌ، مزًصَا یا غًست رتسات )دس غًست يرًد(. ای كتتی ي سایش مستىذات، ضام  ةًدرٍَ ةشسسی ةشوام 
 ای اص اقذامات خاظ. يرً اص مذیشیت دسةاسٌ دالی  اوزام مزمًيٍ پشر 
 .ةشسسی سيیذادَای ةیه تاسیخ غًستُای مالی تا تاسیخ گضاسش حساةشر 
 ًاوایی ياحذ تزاسی ةشای اوزام م ُذات مًرًد. زمًيٍاسصیاةی ت  ای اص اقذامات خاظ ةاتًرٍ ٍة ضشایف اقتػادی ياحذ تزاسی، اص رمتٍ ایفای ًت

ٍ    ةشايسدةا ایه حال، ممکه است ةشخی ناسنًةُای گضاسضاشی مالی اراصٌ وذَىذ كـٍ دس اوزـام    َـای مـذیشیت    َـای حسـاةذاسی، مقاغـذ ي ةشوامـ
َا مستتضم ایـه  ةشايسدگیشی ایه  ی حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ مػذام داسد صیشا َذف اوذاصٌَاةشايسدمذوهش قشاس گیشد. ایه مًؾًو ایتب دس مًسد 
 كىىذٌ مفشيؾات استفادٌ ضذٌ تًسف فًاالن ةاصاس ةاضذ. است كٍ مفشيؾات مًسد استفادٌ، مىًکس

َـای حسـاةذاسی اسصش   ةشايسددس  َایی اص مًؾًياتی كٍ ممکه است دس اسصیاةی مًقًل ةـًدن مفشيؾـات مـًسد اسـتفادٌ مـذیشیت      ومًوٍ .92ـ ت
 ةش مكالب قتتی، مًسد تًرٍ حساةشر قشاس گیشد يتاستىذ اص; مىػفاوٍ، ياليٌ

 ٌَای مختع ةاصاس دس تًییه مفشيؾات خًد استفادٌ كشدٌ است، ي دس غًست استفادٌ، ناًوٍ ایه كـاس سا   آیا مذیشیت، دس مًاسد مقتؿی، اص داد
 اوزام دادٌ است.

 گیشی ضذٌ ةٍ اسصش مىػفاوٍ. ا ضشایف مطًُد دس ةاصاس ي يیگگیُای داسایی یا ةذَی اوذاصٌساصگاسی مفشيؾات ة 
         ةـاصاس  ایىکٍ آیا مىاةى متىای مفشيؾات مًسد استفادٌ فًاالن ةاصاس، مشةًـ ي قاة  اتکا َستىذ یـا خیـش، ي ایىکـٍ دس مـًاسدی كـٍ مفشيؾـات فًـاالن

 كىذ. میمتفايت است، مذیشیت ناًوٍ مفشيؾات سا اوتخاا 
       ،ٍآیا دس مًاسد مقتؿی، مذیشیت ةٍ مفشيؾات ي اقاليات مشةًـ ةٍ مًامالت، داساییُا یا ةذَیُای مطاةٍ تًرـٍ كـشدٌ اسـت ي دس غـًست تًرـ

 ناًوٍ ایه كاس سا اوزام دادٌ است.

ٍ  َای مطًُد ي وامطـًُد ة  َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ ممکه است ضام  دادٌةشايسدةش ایه،  ياليٌ .93ـ ت َـایی اص مًؾـًياتی كـٍ     اضـذ. ومًوـ
َای وامطًُد ممکه است مًسد تًرٍ قشاس دَذ يتاستىـذ اص ایىکـٍ ناًوـٍ     ةش دادٌ َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ متتىیةشايسدحساةشر دس 

 كىذ; مذیشیت ضًاَذ پطتًاوٍ مًاسد صیش سا فشاَش می
  حساةذاسی. ةشايسدتًییه يیگگیُای فًاالن ةاصاس دس استتاـ ةا 
 .کار وهش خًد دس مًسد مفشيؾات فًاالن ةاصاس  تغییش یا اغالح مفشيؾات مذیشیت ةٍ مىهًس اًو
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 .استفادٌ اص ةُتشیه اقاليات دس دستشر دس ضشایف مًرًد 

 .دس مًاسد مقتؿی، وحًٌ دس وهش گشفته مًامالت، داساییُا یا ةذَیُای مطاةٍ دس مفشيؾات مًسد استفادٌ مذیشیت 

دس مًارٍُ  ی دیاش حساةشراسصیاةی مفشيؾات تًسف حساةشر، ةا ةشخًسدَا ةٍ احتمال صیاديرًد داضتٍ ةاضذ،  ًُدَای وامط دادٌ نىاوچٍ

دی، ممکـه اسـت اوزـام    س. دس نىـیه مـًا  ضًد میةشای كسب ضًاَذ كافی ي مىاسب، تشكیب  ،24دس ةىذ مىذسد ضذٌ  اسصیاةیخكشَای ةا 
دس مذیشان ارشایـی، ي  حساةذاسی تًسف سكح مىاستی اص  ةشايسد تػًیبًاوٍ ةشسسی ي آصمًن مستىذات پطت ماوىذسایش سيضُای حساةشسی 

 .ت یاةذ، ؾشيساسكان ساَتشی ياحذ تزاسی مقتؿی، تًسفمًاسد 
حساةذاسی، ممکه است ی  یا نىذ فشؼ يمذٌ سا مطخع كىذ. نىیه  ةشايسدحساةشر دس اسصیاةی مًقًل ةًدن مفشيؾات پطتًاوٍ ی   .94ـ ت

تًاوـذ مىطـر یـ  خكـش يمـذٌ ةاضـذ.        حسـاةذاسی مـًسد وهـش ةاضـذ ي ةىـاةشایه مـی       ةـشايسد که است ةیاواش يرًد اةُام ةاال دس يؾًیتی مم

 تطشیح ضذٌ است. 226ـ تا ت 213ـ ةشخًسدَای الصم ةا خكشَای يمذٌ دس ةىذَای ت

 پ( ـ 13)رک: بند آزمون اثربخشی کارکرد کنترلها 
حساةذاسی ةٍ خًةی قشاحی، ارشا ي حفم ضذٌ ةاضذ، آصمًن احشةخطی كاسكشد كىتشلُای ایه  ةشايسدت ةشای مذیشی دس مًاسدی كٍ فشآیىذ .95ـ ت

 كٍ; ممکه است آصمًن مىاستی محسًا ضًد، ةشای مخال صماوی فشآیىذ

  ةشايسدكىتشلُایی ةشای ةشسسی ي تػًیب  ً سـف اسكـان ساَتـشی    َای حساةذاسی تًسف سكًح مىاستی اص مذیشان ارشایی ي، دس مـًاسد مقتؿـی، ت

 ياحذ تزاسی، يرًد داسد.

 َا دس سیستش حساةذاسی ياحذ تزاسی حاغ  ضذٌ است. حساةذاسی اص پشداصش سيصمشٌ دادٌ ةشايسد 

 آصمًن احشةخطی كاسكشد كىتشلُا دس مًاسد صیش ؾشيسی است; .96ـ ت
   ةاضذ؛ یا ةشايسد كاسكشد كىتشلُای حاكش ةش فشآیىذ اسصیاةی حساةشر اص خكشَای تحشیف ةااَمیت دس سكح اديا، حاكی اص احشةخطی ـ الف

 .2آصمًوُای محتًا ةٍ تىُایی وتًاوذ ضًاَذ حساةشسی كافی ي مىاسب دس سكح اديا فشاَش كىذ ـ ا

 مالحظات خاص واحذهای تجاری کوچک
داضتٍ ةاضـذ يلـی سسـمیت ارـشای      حساةذاسی يرًد ةشايسددس ياحذَای تزاسی كًن  ممکه است كىتشلُایی ةشای فشآیىذ اوزام ی   .97ـ ت

گضاسضـاشی مـالی،    مذیشیت فًال ي دسگیش دس فشآیىذةٍ دلی  ةش ایه، دس ياحذَای تزاسی كًن  ممکه است  آوُا متفايت ةاضذ. ياليٌ
ةکاسگیشی ةشخی كىتشلُا، ؾشيست وذاضتٍ ةاضذ. دس ياحذَای تزـاسی ةسـیاس كًنـ ، ممکـه اسـت كىتشلُـای قاةـ  تطـخیع تًسـف          

مًذيد ةاضذ. ةٍ َمیه دلی ، احتماالً حساةشر دس ةشخًسد ةا خكشَای اسصیاةی ضذٌ، اص آصمًوُای محتًا َمـشاٌ ةـا یـ  یـا نىـذ      حساةشر 
 ، استفادٌ خًاَذ كشد.24مًسد اص سيضُای مىذسد دس ةىذ 

 ت(ـ  13)رک: بند ای  ای یا دامنه نقطه براوردانجام 
 ای مذیشیت ممکه است دس ضشایكی وهیش مًاسد صیش مىاسب ةاضذ; وقكٍ ةشايسدی اسصیاةی ای ةشا ای یا دامىٍ وقكٍ ةشايسداوزام  .98ـ ت

 َا دس سیستش حساةذاسی وتاضذ. حساةذاسی حاغ  پشداصش سيصمشٌ دادٌ ةشايسد 

   ذیشیت دس ديسٌ اسـتفادٌ ضـذٌ تًسـف مـ     دَذ كٍ فشآیىـذ  َای حساةذاسی مطاةٍ اوزام ضذٌ دس تُیٍ غًستُای مالی ديسٌ قت  وطان ةشايسدةشسسی
 راسی ةٍ احتمال صیاد احشةخص وخًاَذ ةًد.

  ای مذیشیت دس تىاقؽ ةاضذ. َای وقكٍةشايسدسيیذادَا یا مًامالت ياقى ضذٌ ةیه پایان ديسٌ ي تاسیخ گضاسش حساةشر ةا 
  ٍای استفادٌ كىذ.  ا دامىٍای ی وقكٍ ةشايسدحساةشر ةٍ مىاةى اقالياتی دیاشی دستشسی داضتٍ ةاضذ كٍ ةتًاوذ اص آوُا ةشای محاست 

ای ممکه است  ای یا دامىٍ وقكٍ ةشايسدضًد، اوزام  خًةی قشاحی ي ةٍ قًس مىاسب ارشا می  حتی دس مًاسدی كٍ كىتشلُای ياحذ تزاسی ةٍ .99ـ ت
ا ةٍ يىًان ةخطی ةشخًسدی احشةخص یا كاسا ةا خكشَای اسصیاةی ضذٌ ةاضذ. دس يؾًیتُای دیاش، حساةشر ممکه است ایه وحًٌ ةشخًسد س

 تطخیع ؾشيست اوزام سيضُای حساةشسی ةیطتش، ي دس غًست اوزام آن سيضُا، ماَیت ي میضان آوُا، مًسد تًرٍ قشاس دَذ. اص فشآیىذ
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د احشةخطـی  ای ممکه است ٍة ایه مسلتٍ ةستای داضـتٍ ةاضـذ كـٍ دس ضـشایف مًرـًد كـذام سيیکـش        ای یا دامىٍ وقكٍ ةشايسدسيیکشد حساةشر دس اوزام  .:9ـ ت
ٍ  ةـشايسد ةیطتشی داسد. ةشای مخال، حساةشر ممکـه اسـت دس اةتـذا، یـ       ای مقـذماتی اوزـام دَـذ ي سـسس حساسـیت آن سا وسـتت ةـٍ تغییـش دس          وقكـ

ییه دامىٍ ًان یـ  سيش رـایاضیه، حسـاةشر ممکـه اسـت ةـا ایزـاد          وقكٍ ةشايسدای ةشای اسصیاةی  مفشيؾات رُت ًت ییه كىذ. ٍة يىـ ای مذیشیت، ًت
ییه ی   دامىٍ  ای )دس غًست امکان( كاس خًد سا آیاص كىذ. وقكٍ ةشايسدای ةشای اَذاف ًت

ٌ  دامىٍ ةشايسدای، دس مقاة   وقكٍ ةشايسدتًاوایی حساةشر ةشای اوزام  .1:ـ ت َـای   ای، ةٍ نىذیه يام ، اص رمتٍ مذل مًسد استفادٌ، ماَیت ي میـضان داد
ٍ  ةـشايسد گیشی دس مًسد اوزـام   ةش ایه، تػمیش د. ياليٌةستای داس ةشايسددس دستشر ي اةُام دس  ٍ   وقكـ ای ممکـه اسـت تحـت تـرحیش      ای یـا دامىـ

ٍ  ةـشايسد ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ قشاس گیشد. ناسنًا گضاسضاشی مالی ممکه اسـت اسـتفادٌ اص    ای پـس اص ةشسسـی وتـایذ ي     وقكـ
 ی سا تزًیض كشدٌ ةاضذ.گیشی خاظ وهیش اسصش فًت مفشيؾات مختتف، یا ی  سيش اوذاصٌ

 ای سا ةٍ سيضُای مختتف اوزام دَذ، ةشای مخال; ای یا دامىٍ وقكٍ ةشايسدحساةشر ممکه است  .2:ـ ت
 .استفادٌ اص ی  مذل، ماوىذ مذل سایذ دس ی  ةخص یا غىًت خاظ، یا مذل مختع ياحذ تزاسی یا مذل قشاحی ضذٌ تًسف حساةشر 
  ي وتایذ مختتف، ةشای ومًوٍ، اص قشیق مًشفی مزمًيٍ متفايتی اص مفشيؾات.ةسف اسصیاةیُای مذیشیت اص مفشيؾات 
 .استخذام یا ةکاسگیشی كاسضىار مزشا ةشای قشاحی یا ارشای مذل، یا فشاَش كشدن مفشيؾات مشةًـ 
 .ٍتًرٍ ةٍ سایش سيیذادَا، مًامالت یا ضشایف مطاةٍ، یا دس مًاسد مشةًـ، ةاصاس داساییُا یا ةذَیُای مطاة 

 (1ـ تـ 13)رک: بند اخت مفروضات یا روش مذیریت شن
ای، اص مفشيؾات یا سيضـی متفـايت اص آوچـٍ كـٍ مـذیشیت ةکـاس ةـشدٌ اسـت،          ای یا دامىٍ وقكٍ ةشايسدكٍ حساةشر ةشای اوزام  دس مًاسدی .3:ـ ت

 ةـشايسد اسـتفادٌ تًسـف مـذیشیت دس     ، وستت ةـٍ مفشيؾـات یـا سيش مـًسد    2ـ تـ 24كىذ، يی ةایذ قتق الضامات مىذسد دس ةىذ  استفادٌ می
ٍ  ةـشايسد تًاوـذ دس اوزـام    كىذ كٍ می حساةذاسی، ضىاخت كافی كسب كىذ. ایه ضىاخت، اقالياتی سا ةشای حساةشر فشاَش می ای یـا   وقكـ

 ةـشايسد ای يی ةا  مىٍای یا دا وقكٍ ةشايسدای مىاسب ةاضذ. ةًاليٌ، ایه امش ةٍ حساةشر دس ضىاخت ي اسصیاةی َشگًوٍ تفايت يمذٌ ةیه  دامىٍ
كىذ. ةشای مخال، ممکه است ایه تفايت يقتی ةشيص كىذ كـٍ حسـاةشر اص مفشيؾـاتی متفـايت، يلـی اص وهـش        ای مذیشیت، كم  می وقكٍ

حساةذاسی وستت ةـٍ مفشيؾـات    ةشايسددَىذٌ حساسیت صیاد  تًاوذ وطان ايتتاس مطاةٍ، ةا مفشيؾات مذیشیت، استفادٌ كىذ. ایه مًؾًو می
ای دسةشداضتٍ ةاضذ. اص سًی دیاش، تفايت ممکه  حساةذاسی ةٍ دلی  يرًد اةُام ةاال، خكش يمذٌ ةشايسدةاضذ ي ةىاةشایه ممکه است  خاظ

گیشی دسةاسٌ متىای مفشيؾات استفادٌ ضذٌ ي ايتتاس  است اص اضتتاٌ مذیشیت واضی ضًد. حساةشر ممکه است ةاتًرٍ ةٍ ضشایف، ةشای وتیزٍ
 حساةذاسی )دس غًست يرًد( مزاكشٌ ةا مذیشیت سا مفیذ تطخیع دَذ. ةشايسدسيش  آوُا ي تفايت دس

 (2ـ تـ 13)رک: بند  براوردمحذود کردن دامنه 
ٍ  ةـشايسد ای )دامىٍ حساةشر( ةشای اسصیاةی مًقًل ةـًدن   دامىٍ ةشايسددس مًاسدی كٍ ةٍ وهش حساةشر استفادٌ اص  .4:ـ ت ای مـذیشیت مىاسـب    وقكـ

ةاضذ وـٍ َمـٍ وتـایذ ممکـه. اگـش قـشاس ةاضـذ دامىـٍ          “وتایذ مًقًل”ایه استاوذاسد، ایه دامىٍ ةایذ دسةشگیشوذٌ َمٍ  3ـ تـ 24است، قتق ةىذ 
ضـًد كـٍ ةـشای مقاغـذ      آوقذس گستشدٌ مـی  ةشايسدتًاوذ ضام  َمٍ وتایذ ممکه ةاضذ صیشا دس ایه حالت دامىٍ  ، مفیذ ياقى ضًد، ومیةشايسد

حساةشر صماوی مفیذ ي مؤحش است كٍ ةٍ حذ كافی محذيد ضًد تا حساةشر ةتًاوذ دسةاسٌ مًقًل  ةشايسدد. دامىٍ حساةشسی مؤحش وخًاَذ ةً
 گیشی كىذ.  حساةذاسی وتیزٍ ةشايسدةًدن 

ً  مًمًالً دامىٍ محذيد ضذٌ، كٍ كًنکتش یا مسايی سكح اَمیت دس ارشا )كٍ پاییه .5:ـ ت ان یـ   تش اص سكح اَمیت ةشای غًستُای مالی ةٍ يىـ
اگشنٍ دس ةشخی غىایى، ممکه است محذيد  2.ای مذیشیت، كافی است وقكٍ ةشايسدمزمًيٍ ياحذ است( ةاضذ، ةشای اسصیاةی مًقًل ةًدن 

حسـاةذاسی ویسـت. يـذم امکـان محـذيد       ةـشايسد پزیش وتاضذ يلی ؾشيستاً ماوًی ةشای ضـىاخت   امکان ةٍ نىیه مقذاسی ةشايسدكشدن دامىٍ 
حساةذاسی ةاضذ كٍ مىزش ةٍ خكش يمذٌ ضًد. ةشخًسدَای ةیطتش ةا خكشَـای يمـذٌ    ةشايسدممکه است ةیاواش اةُام دس  دةشايسكشدن دامىٍ 
 تطشیح ضذٌ است. 226ـ تا ت 213ـ دس ةىذَای ت

 اوزام ضًد;ةٍ میضاوی كٍ َمٍ وتایذ مًرًد دس دامىٍ، مًقًل ةٍ وهش ةشسذ، ممکه است ةٍ غًست صیش  ةشايسدمحذيد كشدن دامىٍ  .6:ـ ت
 كٍ ةٍ قؿايت حساةشر س  دادن آوُا ییشمحتم  است، ي ةشايسدحزف وتایذ ديس اص اوتهاس اص دامىٍ  ـ الف

                                                                                                                                                                            
 

 “(24:3سیضی ي ارشای يمتیات حساةشسی )تزذیذ وهش ضذٌ  اَمیت دس ةشوامٍ”،431استاوذاسد حساةشسی  .2
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ةاتًرٍ ةٍ ضًاَذ حساةشسی مًرًد، تا میضاوی كٍ حساةشر ةٍ ایه وتیزٍ ةشسذ كٍ َمٍ وتایذ دس دامىٍ  ةشايسدمحذيدتش كشدن دامىٍ  ـ ا
سا تا میضاوی محذيد كىذ كٍ ضًاَذ  ةشايسدس ةشخی مًاسد وادس، حساةشر ممکه است ةتًاوذ دامىٍ سسذ. د ، مًقًل ةٍ وهش میةشايسد

 ای ةاضذ. وقكٍ ةشايسدحساةشسی، گًیای ی  

 (25)س ; ةىذ  تخصصي داوصمُارتُا يا لسيم استفادٌ از 

. ایـه امـش ممکـه    2الصم ةشای اوزـام كـاس حساةشسـی سا تًیـیه كىـذ     ةىذی ارشا ي میضان مىاةى  دس ةشوامٍ سیضی حساةشسی، حساةشر ةایذ ماَیت، صمان .7:ـ ت
حساةشسـی   ضـشی  ، 331ةش ایه، قتـق اسـتاوذاسد    است، دس غًست لضيم، مستتضم استفادٌ اص اضخاظ داسای مُاست یا داوص تخػػی ةاضذ. ياليٌ

، غـالحیت ي صمـان الصم سا ةـشای اوزـام كـاس حساةشسـی       ساصماوی، دس مزمًو، تًاوایی ةایذ متقايذ ضًد كٍ تیش حساةشسی ي كاسضىاسان ختشٌ ةشين
َای حساةذاسی، حساةشر ممکه است ةاتًرٍ ةٍ تزشةٍ ي ضشایف كاس حساةشسی، ویاصمىذ اسـتفادٌ اص مُاستُـا ي داوـص    ةشايسد. دس حساةشسی 3داسوذ

 َای حساةذاسی ةاضذ.ةشايسدتخػػی ةشای اوزام ی  یا نىذ رىتٍ اص 
 ؾًياتی كٍ ممکه است حساةشر دسخػًظ آوُا، ویاصمىذ استفادٌ اص مُاستُا یا داوص تخػػی ةاضذ يتاستىذ اص;َایی اص مً ومًوٍ .8:ـ ت

   ،ماَیت داسایی، ةذَی یا ارضای حقًم غاحتان سشمایٍ دس ی  فًالیت تزاسی یا غىًت خاظ )ةشای مخال، رخایش مًذوی، داساییُای كطـايسصی
 اةضاسَای مالی پیچیذٌ(.

 ةشايسدن اةُام دس ةاال ةًدن میضا. 
 ضًد. می ةشايسدكٍ اسصضُای مىػفاوٍ دس وتًد ةاصاس فًال،  يرًد محاستات پیچیذٌ یا مذلُای تخػػی، ةشای مخال، صماوی 
  ٍَـای مطخػـی يرـًد داسوـذ كـٍ دس       َای حساةذاسی، اص رمتٍ ایىکٍ آیـا حـًصٌ  ةشايسدپیچیذگی الضامات ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ ة

 سیش متفايتی غًست گیشد یا وحًٌ يم  آوُا داسای تىاقع یا واسسایی ةاضذ.مًسد آوُا تفا
 .سيضُایی كٍ حساةشر قػذ داسد اص آوُا دس ةشخًسد ةا خكشَای اسصیاةی ضذٌ، استفادٌ كىذ 

یـا داوـص تخػػـی، ةًیـذ     يرًد داسد، ویاص ةٍ اسـتفادٌ اص مُاستُـا    ةشايسدكٍ اةُام دس   َای حساةذاسی، حتی صماویةشايسددسخػًظ اكخش  .9:ـ ت
 الًغًل ةًیذ است. است. ةشای مخال، ویاص حساةشر ةٍ استفادٌ اص مُاستُا یا داوص تخػػی رُت اسصیاةی رخیشٌ مكالتات مطکً 

ةا ایه يرًد، حساةشر ممکه است دسخػًظ مًؾًيات ییشمشتتف ةا حساةذاسی یا حساةشسی داسای مُاست ي داوص تخػػی الصم وتاضـذ   .::ـ ت
، الضامات ي سَىمًدَای الصم دسةاسٌ تًییه ؾشيست اسـتخذام یـا   7314اةشایه ویاصمىذ استفادٌ اص خذمات ی  كاسضىار ةاضذ. دس استاوذاسد ي ةى

 ةکاسگیشی كاسضىار ي مسلًلیتُای حساةشر َىاام استفادٌ اص كاس كاسضىار، اسائٍ ضذٌ است.
َـای خاغـی اص    ت ةٍ ایه وتیزٍ ةشسذ كٍ ةکاسگیشی مُاستُا یا داوص تخػػی دس صمیىٍةش ایه، دس ةشخی مًاسد، حساةشر ممکه اس ياليٌ .211ـ ت

حساةذاسی ي حساةشسی، ؾشيسی است. افشادی ةا نىیه مُاستُا یا داوطی ممکه است تًسف مؤسسٍ حساةشسی استخذام ضًوذ یا اص قشیـق  
ارـشای سيضـُای حساةشسـی سا دس یـ  كـاس حساةشسـی ةـٍ يُـذٌ          كـٍ نىـیه افـشادی،     اوًقاد قشاسداد ةا سایش ساصماوُا ترمیه ضًوذ. صماوی

 َستىذ. 331ضًوذ ي دس وتیزٍ، مطمًل الضامات استاوذاسد حساةشسی  گیشوذ، ایه افشاد ةٍ يىًان يؿًی اص تیش حساةشسی محسًا می می
تخػػی الصم، حساةشر ممکـه اسـت مـزاكشٌ     ةشاسار ضىاخت ي تزشةٍ حاغ  اص كاس ةا كاسضىار یا سایش افشاد داسای مُاستُا یا داوص .212ـ ت

ةا آوان سا دسخػًظ مًؾًياتی نًن الضامات ناسنًا گضاسضاشی مالی مىاسب تطخیع دَذ تا ةٍ ایه تشتیب ةشسسی كىذ كٍ آیا كاس 
 ضًد یا خیش. آوان ةشای مقاغذ حساةشسی مشةًـ تتقی می

 (26)س ; ةىذ گسترش آزمًوُای محتًا در ترخًرد تا خطرَای عمذٌ 

 ضًد; ضًد، اوزام آصمًوُای محتًای ةیطتش، ةش اسصیاةی مًاسد صیش متمشكض می َای حساةذاسی كٍ مىزش ةٍ خكشَای يمذٌ میةشايسددس حساةشسی  .213ـ ت
یی ممکه است ةش مىاسب ةًدن ضىاسا ةشايسدحساةذاسی، ي َمچىیه احشی كٍ اةُام دس  ةشايسدوحًٌ اسصیاةی مذیشیت اص احش اةُام دس  ـ الف

 حساةذاسی دس غًستُای مالی داضتٍ ةاضذ، ي  ةشايسد
 كفایت مًاسد افطای مشتتف. ـ ا

                                                                                                                                                                            
 

 ثـ  9، ةىذ “(24:3سیضی حساةشسی غًستُای مالی )تزذیذ وهش ضذٌ  ةشوامٍ”، 411استاوذاسد حساةشسی  2.

 31ي  :2، ةىذَای “(2497كىتشل كیفیت حساةشسی اقاليات مالی تاسیخی )تزذیذ وهش ضذٌ ”، 331استاوذاسد حساةشسی  3.

 “استفادٌ اص وتایذ كاس كاسضىار”، 731استاوذاسد حساةشسی  .4
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 ترايرداتُام در 

 الف(ـ 15)رک: بند  براوردارزیابی مذیریت از ابهام در 
ی استفادٌ كىذ. َای حساةذاسةشايسدمذیشیت ممکه است ةشحسب ضشایف، اص سيضُای مختتفی ةشای اسصیاةی مفشيؾات یا وتایذ رایاضیه  .214ـ ت

تًاوـذ ضـام  تًیـیه ناـًوای       یکی اص سيضُایی كٍ مذیشیت ممکه است اص آن استفادٌ كىذ، تحتی  حساسیت است. تحتی  حساسیت می
َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ ةشايسدحساةذاسی دس غًست ةکاسگیشی مفشيؾات مختتف ةاضذ. حتی دس مًسد  ةشايسدتغییش دس متتغ ی  

كىىذ، وتایذ مختتفی ممکـه اسـت يرـًد داضـتٍ ةاضـذ. تحتیـ         کٍ فًاالن مختتف دس ةاصاس اص مفشيؾات متفايت استفادٌ میویض ةٍ دلی  ایى
ضـًد(، ضـام     ای اص وتـایذ یـاد مـی    تًاوذ مىزش ةٍ ایزاد نىذیه سىاسیً دس مًسد وتایذ )كٍ ةًؿی ايقات اص آوُا ةٍ يىًان دامىٍ حساسیت می

 یىاوٍ ضًد.ةیىاوٍ ي ةذة سىاسیًَای خًش
حساةذاسی وستت ةٍ تغییشات دس مفشيؾات خاغی، حساسیت وذاسد یا ایىکٍ وستت  ةشايسدتحتی  حساسیت ممکه است وطان دَذ كٍ ی   .215ـ ت

 ضًد. ةٍ ی  یا نىذ فشؼ حساسیت داسد كٍ دس ایه غًست تًرٍ حساةشر ةٍ آوُا مًكًف می
ام دس مفًُم مكالب ةاال ایه ویست كٍ استفادٌ ا .216ـ ت تـش اص سيضـُای دیاـش اسـت،      )مخ  تحتی  حساسیت(، مىاسب ةشايسدص ی  سيش خاظ دسخػًظ اُة

ةـش مستىذسـاصی يسـیى غـًست گیـشد. وکتـٍ مُـش ایـه          تفػیتی متتىی یا ایىکٍ اسصیاةی مذیشیت اص مفشيؾات یا وتایذ مختتف ةایذ اص قشیق اوزام فشآیىذ
ام دس  ًاسدی    ةشايسدسا ةش  ايسدةشاست كٍ آیا مذیشیت وحًٌ ترحیش اُة كـٍ مـذیشیت، مفشيؾـات یـا      حساةذاسی اسصیاةی كشدٌ است یا خیـش. ةىـاةشایه، دس مـ

ًوای             ذ الصم سا دسةـاسٌ ناـ ًَا وتایذ مختتف سا مًسد ةشسسی قشاس وذادٌ است، ممکه اسـت ؾـشيست یاةـذ حسـاةشر ةـا مـذیشیت مـزاكشٌ كىـذ ي ضـ
ام ةش  ًاست كىذ. حساةذاسی اص ةشايسدمطخع كشدن آحاس اُة  مذیشیت دسخ

 مالحظات خاص واحذهای تجاری کوچک
ٌ     ةـشايسد ای ةشای اسصیاةی اةُام دس  دس ياحذَای تزاسی كًن  ممکه است اص اةضاسَای سادٌ .217ـ ت ةـش ةشسسـی    اسـتفادٌ ضـًد. حسـاةشر يـالي

اسصیاةی مذیشیت اص مفشيؾات یـا  يرً اص مذیشیت، ضًاَذ حساةشسی دیاشی سا دسخػًظ  مستىذات مًرًد، ممکه است اص قشیق پشر
حساةذاسی، اص  ةشايسدوتایذ مختتف كسب كىذ. ياليٌ ةش ایه، مذیشیت ممکه است ةشای اسصیاةی وتایذ مختتف یا مطخع كشدن اةُام دس 

ن سا تخػع الصم ةشخًسداس وتاضذ. دس نىیه مًاسدی، حساةشر ممکه است فشآیىذ یا سيضُای مختتف اوزام ایـه امـًس ي مستىذسـاصی آ   
 ةشای مذیشیت تطشیح كىذ. ةا ایه يرًد، ایه كاس مسلًلیت مذیشیت ةشای تُیٍ ي اسائٍ غًستُای مالی سا تغییش وخًاَذ داد.

 ب( ـ 15)رک: بند مفروضات عمذه 
ًقًل، احش ةااَمیتی ةش ای م تًاوذ يمذٌ تتقی ضًد كٍ تغییش آن فشؼ دس دامىٍ حساةذاسی دس غًستی می ةشايسدفشؼ استفادٌ ضذٌ دس اوزام  .218ـ ت

 حساةذاسی داضتٍ ةاضذ. ةشايسدگیشی  اوذاصٌ
آیذ. حتـی ةـذين    ٍة دستةش داوص مذیشیت ممکه است اص قشیق فشآیىذَای مستمش تحتی  ساَتشدی ي مذیشیت خكش  ياٍو مفشيؾات يمذٌ متتىیپطت .219ـ ت

ًاَذ حساةشسـی كـافی   يرًد فشآیىذَای مذين )وهیش يؾًیت مًرًد دس ةشخی ياحذَای تزاسی كًن  ( حساةشر ممکه است ٍة مىهًس كسب ض
ًاوذ اص پشر  ي رً ي مزاكشٌ ةا مذیشیت، َمشٌا ةا ارشای سایش سيضُای حساةشسی استفادٌ كىذ. ي مىاسب ةشای اسصیاةی مفشيؾات ةت

 تًغیف ضذٌ است. 94ـ تا ت 88ـ مالحهات حساةشر دس اسصیاةی مفشيؾات استفادٌ ضذٌ تًسف مذیشیت، دس ةىذَای ت .:21ـ ت

 پ( ـ 15)رک: بند قصذ و توانایی مذیریت 
ًاوایی مذیشیت، دس ةىذَای ت .221ـ ت  تًغیف ضذٌ است. 91ـ ي ت 24ـ مالحهات حساةشر دس ساةكٍ ةا مفشيؾات استفادٌ ضذٌ تًسف مذیشیت ي قػذ ي ت

 (27)س ; ةىذ  ای دامىٍ ترايرداوجام 

ضًد سا ةٍ  َای حساةذاسی كٍ مىزش ةٍ خكشَای يمذٌ میةشايسدالی ممکه است متقايذ ضًد آحاس اةُام دس مذیشیت َىاام تُیٍ غًستُای م .222ـ ت
اوذاصٌ كافی دس وهش گشفتٍ است. ةا ایه حال، دس ةشخی ضشایف، ممکه است حساةشر تالضُای مذیشیت سا كافی وذاوذ. نىیه حالتی ممکه 

 ساةشر;است صماوی اتفام افتذ كٍ ةشای مخال ةٍ قؿايت ح
 پزیش وتاضذ. كسب ضًاَذ حساةشسی كافی ي مىاسب اص قشیق اسصیاةی حساةشر اص ناًوای دس وهش گشفته آحاس اةُام تًسف مذیشیت، امکان 
   حساةذاسی ؾـشيست داضـتٍ ةاضـذ، ةـشای مخـال، دس مـًاسدی كـٍ حسـاةشر اص يرـًد تىـًو            ةشايسدةشسسی ةیطتش دسةاسٌ میضان اةُام مشتتف ةا ی

 َای حساةذاسی مطاةٍ دس ضشایف مطاةٍ، مكتى است.ةشايسدوتایذ حاغ  اص  گستشدٌ دس
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 .یذ ةٍ وهش سسذ  كسب سایش ضًاَذ حساةشسی، ةشای مخال، اص قشیق ةشسسی سيیذادَایی كٍ تا تاسیخ گضاسش حساةشر ياقى ضذٌ است، ًة

  ٍَای حساةذاسی يرًد داضتٍ ةاضذ.ةشايسدَای راوتذاسی مذیشیت دس  وطاو 
 تطشیح ضذٌ است. 6:ـ تا ت 98ـ ای دس ةىذَای ت دامىٍ ةشايسدمالحهات حساةشر دس تًییه  .223ـ ت

 گیری معیارَای ضىاخت ي اوذازٌ

 الف(ـ 17)رک: بند های حسابذاری در صورتهای مالی براوردشناسایی 
ٌ    ضًد، تمشكض حساةشر ة حساةذاسی دس غًستُای مالی ضىاسایی می ةشايسددس مًاسدی كٍ ی   .224ـ ت گیـشی   ش ایه مًؾًو اسـت كـٍ آیـا اوـذاص

 حساةذاسی ةٍ اوذاصٌ كافی قاة  اتکاست كٍ ةتًاوذ مًیاسَای ضىاخت قتق ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ سا احشاص كىذ یا خیش. ةشايسد
مشةـًـ سا اسصیـاةی   َای حساةذاسی ضىاسایی وطذٌ، سيایـت مًیاسَـای ضـىاخت قتـق نـاسنًا گضاسضـاشی مـالی        ةشايسدحساةشر دسخػًظ  .225ـ ت

حساةذاسی، ضىاسایی وطذٌ است ي حساةشر ویض ایه وحـًٌ ةشخـًسد سا مىاسـب تطـخیع دَـذ ممکـه اسـت         ةشايسدكىذ. حتی دس مًاسدی كٍ  می
كىىـذگان   افطای ضشایف مشةًـ دس یادداضتُای تًؾیحی غًستُای مالی ؾشيسی ةاضذ. َمچىیه حساةشر ممکه است ةشای رتب تًرـٍ اسـتفادٌ  

الضامـات ي   8172د اةُامی يمذٌ، افضيدن ی  ةىذ تركیذ ةش مكتب خاظ ةـٍ گـضاسش حسـاةشر سا ؾـشيسی تطـخیع دَـذ. دس اسـتاوذاسد        ةٍ يرً
 سَىمًدَایی دسةاسٌ ةىذ تركیذ ةش مكتب خاظ، اسائٍ ضذٌ است.

 ب(  ـ17)رک: بند های حسابذاری براوردگیری  مبنای انذازه
ةـش اسصش مىػـفاوٍ، فـشؼ     َای حساةذاسی متتىـی ةشايسدگیشی ي افطای   مالی، ةشای الضامی یا مزاص كشدن اوذاصٌدس ةشخی ناسنًةُای گضاسضاشی  .226ـ ت

كـٍ سيش یـا متىـای      پزیش است. دس ةشخی مًاسد، ایه فشؼ ممکه است سد ضًد، مخالً صماوی ای قاة  اتکا، امکان گًوٍ گیشی آن ةٍ ضذٌ است اوذاصٌ
كىذ كٍ آیا متىای مذیشیت ةشای سد كشدن فشؼ مشةًـ ةـٍ اسـتفادٌ    وذاسد. دس نىیه مًاسدی، حساةشر اسصیاةی می گیشی يرًد مىاستی ةشای اوذاصٌ

 اص اسصش مىػفاوٍ قتق ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ، مىاسب است یا خیش.

 (29)س ; ةىذ َای حساتذاری ي مطخع کردن تحريفُا ترايردارزياتي معقًل تًدن 
ٍ  ةـشايسد ةش ضًاَذ حساةشسی، متفايت اص  ای متتىی وقكٍ ةشايسداست ةاتًرٍ ةٍ ضًاَذ حساةشسی ةٍ ایه وتیزٍ ةشسذ كٍ  حساةشر ممکه .227ـ ت ای  وقكـ

ای مذیشیت، مطخع كىىـذٌ   وقكٍ ةشايسدةش ضًاَذ حساةشسی( ي  ای حساةشر )متتىی وقكٍ ةشايسدمذیشیت است. دس نىیه مًاسدی، تفايت ةیه 
ٍ  ةـشايسد سسذ كـٍ اسـتفادٌ اص    دی كٍ حساةشر ةٍ ایه وتیزٍ میی  تحشیف است. دس مًاس كىىـذٌ ضـًاَذ حساةشسـی كـافی ي      ای، فـشاَش  دامىـ

گیشد، ةٍ پطـتًاوٍ ضـًاَذ حساةشسـی ترییـذ وخًاَـذ ضـذ. دس نىـیه         ای مذیشیت كٍ خاسد اص ایه دامىٍ قشاس می وقكٍ ةشايسدمىاسب است، ی  
 ی حساةشر، وخًاَذ ةًد.ةشايسدای مذیشیت ي وضدیکتشیه وقكٍ ةٍ دامىٍ  وقكٍ ةشايسدتفايت ةیه مًاسدی، متتغ تحشیف ةٍ َیچ يرٍ كمتش اص 

سا وسـتت ةـٍ    ةشايسدحساةذاسی یا سيش اوزام  ةشايسددس مًاسدی كٍ مذیشیت ةش اسار اسصیاةی رَىی خًد متىی ةش يرًد تغییش دس ضشایف،  .228ـ ت
حساةذاسی دس وتیزٍ تغییش اختیاسی آن  ةشايسدىای ضًاَذ حساةشسی ةٍ ایه وتیزٍ ةشسذ كٍ قت  تغییش دادٌ است، حساةشر ممکه است ةش مت

 (. 236ـ ي ت 235ـ ای اص راوتذاسی احتمالی مذیشیت ةاضذ )س ; ةىذَای ت تًسف مذیشیت، تحشیف ضذٌ است یا ممکه است وطاوٍ
مقاغذ اسصیـاةی حسـاةشر اص احـش تحشیفُـای اغـالح وطـذٌ ةـش غـًستُای مـالی،          ، دسخػًظ تمایض اوًاو تحشیفُا دس ساستای 5613دس استاوذاسد  .229ـ ت

 َای حساةذاسی، ی  تحشیف )واضی اص اضتتاٌ یا تقتب( ممکه است دس وتیزٍ مًاسد صیش ةاضذ;ةشايسدسَىمًدَایی اسائٍ ضذٌ است. دس استتاـ ةا 
 ُای قكًی(.گًوٍ ض  ي تشدیذی يرًد وذاسد )تحشیف تحشیفُایی كٍ دس مًسد آوُا َیچ 
  ٌَای حساةذاسی كٍ حساةشر آوُا سا مًقًل ومیةشايسدتفايتُای حاغ  اص قؿايتُای مذیشیت دسةاس     ٍ َـای   داوذ، یـا اوتخـاا ي ةکـاسگیشی سيیـ

 داوذ )تحشیفُای قؿايتی(. حساةذاسی كٍ حساةشر آوُا سا وامىاسب می
  حساةشر اص تحشیفُای مًرًد دس رامًٍ، ضام  تًمیش  ةشايسدةُتشیه   ٍ ٍ      تحشیفُای مطـخع ضـذٌ دس ومًوـ ای كـٍ   َـای حسـاةشر ةـٍ كـ  رامًـ

 َا اص آن اوتخاا ضذٌ است )تحشیفُای تًمیش یافتٍ(. ومًوٍ
سا رذاگاوٍ آوُـا   تطخیعةاضذ كٍ  اص ایه ضشایف تشكیتی يرًد َای حساةذاسی، ی  تحشیف ممکه است وتیزٍةشايسد اصةشخی  مًسد دس

 .ساصد میمطک  یا ییشممکه 
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وهـش اص ایىکـٍ قتـق نـاسنًا      َای حساةذاسی ي مًاسد افطای مشةًـ دس یادداضتُای تًؾیحی غًستُای مالی )غشفةشايسداسصیاةی مًقًل ةًدن  .:22ـ ت
گضاسضاشی مالی مشةًـ الضامی ضذٌ ةاضذ یا ةٍ غًست دايقتتاوٍ افطا ضذٌ ةاضذ(، اساساً مستتضم دس وهـش گـشفته َمـان وـًو مالحهـاتی اسـت كـٍ        

 ضًوذ. َای حساةذاسی ضىاسایی ضذٌ دس غًستُای مالی دس وهش گشفتٍ میةشايسداةشسی َىاام حس

 َای حساتذاریترايردمًارد افطای مرتًط تٍ 

 (:2)س ; ةىذ مًارد افطا طثق چارچًب گسارضگری مالي مرتًط 

ت ةااَمیت است. ناسنًا گضاسضـاشی  اسائٍ غًستُای مالی قتق ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ دسةشگیشوذٌ افطای كافی مًؾًيا .231ـ ت
َای حساةذاسی سا مزـاص ةذاوـذ، یـا آوُـا سا تًغـیٍ كىـذ، ي ةشخـی اص ياحـذَای         ةشايسدمالی مشةًـ ممکه است الضامات افطای مشةًـ ةٍ 

 َای حساةذاسی، ةٍ غًست دايقتتاوٍ اقاليات ةیطتشی دس یادداضتُای تًؾیحی غـًستُای مـالی  ةشايسدتزاسی ممکه است دسخػًظ 
 افطا كىىذ. ایه مًاسد افطا، ةشای ومًوٍ، ممکه است ضام  مًاسد صیش ةاضذ;

 .ٌمفشيؾات استفادٌ ضذ 
  استفادٌ ضذٌ، ضام  َش گًوٍ مذل ةکاسگشفتٍ ضذٌ. ةشايسدسيش 
  ةشايسدمتىای اوتخاا سيش. 
  وستت ةٍ ديسٌ قت . ةشايسداحش َشگًوٍ تغییش دس سيش 
  آن. ي پیامذَای ةشايسديت  يرًد اةُام دس 

مشةـًـ تتقـی   یـا افطـا ضـذٌ دس غـًستُای مـالی،      َـای حسـاةذاسی ضىاسـایی    ةشايسد كىىـذگان اص  ةشای دس  استفادٌ مًاسدی نىیهافطای 
نـاسنًا   لضامـات افطـا ةـا ا   ایـه مـًاسد   آیـا دس ایه خػًظ كسب كىذ كٍ ضًاَذ حساةشسی كافی ي مىاسب حساةشر ةایذ ي  ،ضًوذ می

 .ت یا خیشاسمىكتق  مشةًـ گضاسضاشی مالی
دس ةشخی مًاسد، ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ ممکه است الضامات افطای خاغی سا دسةاسٌ مـًاسد داسای اةُـام الضامـی كىـذ. ةـشای       .232ـ ت

 مخال، دس ةشخی اص ناسنًةُای گضاسضاشی مالی، افطای مًاسد صیش تًغیٍ ضذٌ است;
 اوذ كٍ مًرب تًذی  ةااَمیت دس متالغ  كٍ داسای ایه خكش يمذٌ ةشايسدُام دس دستٍ اص مفشيؾات كتیذی ي سایش يت  يرًد اة  افطای آن

یـا   “ةـشايسد يتـ  اغـتی يرـًد اةُـام دس     ”دفتشی داساییُا ي ةذَیُا ضًوذ. ایـه الضامـات ممکـه اسـت ةـا اسـتفادٌ اص اغـكالحاتی نـًن         
 تطشیح ضًد. “َای حساةذاسی مُشةشايسد”

 تفادٌ ضذٌ دس تًییه ایه دامىٍ.افطای دامىٍ وتایذ ممکه ي مفشيؾات اس 
  َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ دس يؾًیت مالی ي يمتکشد مالی ياحذ تزاسی.  ةشايسدافطای اقاليات دسخػًظ اَمیت 
 ٍافطای اقاليات كیفی اص قتی  صمیى      ٍ َـای ياحـذ تزـاسی ةـشای مـذیشیت خكـش ي        َای پشخكش ي ناـًوای ایزـاد آن، اَـذاف، سیاسـتُا ي سيیـ

 گیشی خكش ي َشگًوٍ تغییش دس ایه مفاَیش كیفی وستت ةٍ ديسٌ قت . تفادٌ ضذٌ ةشای اوذاصٌسيضُای اس
 ساصماوی فشاَش ضذٌ ةشای مذیشان اغتی دسخػًظ ایىکٍ ياحذ تزاسی تـا نـٍ میـضان دس مًـشؼ      افطای اقاليات كمی ةشاسار اقاليات دسين

 اسد.خكش )ضام  خكش ايتتاسی، خكش وقذضًوذگی ي خكش ةاصاس( قشاس د
 (31)س ; ةىذ  ضًوذ َای حساتذاری کٍ مىجر تٍ خطرَای عمذٌ ميترايردمًارد اتُام در  افطای

ضًوذ، حتی اگش افطـای اقاليـات قتـق نـاسنًا گضاسضـاشی       َای حساةذاسی كٍ مىزش ةٍ خكش يمذٌ میةشايسددس ساةكٍ ةا آن دستٍ اص  .233ـ ت
ةاتًرٍ ةـٍ ضـشایف ي ياقًیتُـای مًرـًد،      ةشايسدایه وتیزٍ ةشسذ كٍ افطای اةُام دس مالی مشةًـ اوزام ضذٌ ةاضذ، حساةشر ممکه است ةٍ 

حساةذاسی وستت ةٍ سكح اَمیت ةیطتش ةاضذ، اسصیاةی حساةشر اص كفایت افطای اةُـام   ةشايسدكافی ویست. َش نٍ دامىٍ وتایذ ممکه ةشای 
 (.6:ـ َا اَمیت ةیطتشی خًاَذ یافت. )س ; ةىذ تةشايسددس 

دس یادداضتُای تًؾیحی غًستُای مالی سا  ةشايسددس ةشخی مًاسد حساةشر ممکه است تطًیق مذیشیت ةٍ تًغیف ضشایف مشتتف ةا اةُام دس  .234ـ ت
، سَىمًدَایی دسخػًظ ناًوای تًذی  گضاسش حساةشر دس ضشایكی اسـت كـٍ حسـاةشر مًتقـذ     8162مىاسب تطخیع دَذ. استاوذاسد 
 ، دس غًستُای مالی افطا ضذٌ است، كافی ویست یا گمشاٌ كىىذٌ است.ةشايسددسةاسٌ اةُام دس  است اقالياتی كٍ تًسف مذیشیت
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 (32)س ; ةىذ َايي از جاوثذاری احتمالي مذيريت  وطاوٍ
یت اسـت. نىـیه   َای راوتذاسی احتمالی مـذیش  حساةشر دس رشیان حساةشسی ممکه است اص قؿايتُا ي تػمیمات مذیشیتی آگاٌ ضًد كٍ ةیاواش وطاٍو .235ـ ت

گیشی حساةشر سا دسةاسٌ مىاسب ةـًدن اسصیـاةی خكـش ي ةشخًسدَـای مشةـًـ تحـت تـرحیش قـشاس دَـذ، ي ویـاص ةاضـذ كـٍ              َایی ممکه است وتیزٍ وطاٍو
يرـًد تحشیـف    َا ممکه است اسصیاةی حساةشر، دس مًسد يذم ياليٌ، ایه وطاٍو حساةشر دس ادامٍ كاس حساةشسی، آحاس آن سا مًسد تًرٍ قشاس دَذ. ٍة

ًان ی  مزمًيٍ ياحذ سا تحت ترحیش قشاس دَذ )ایه مًؾًو دس استاوذاسد   مًسد ةحج قشاس گشفتٍ است(. 8112ةااَمیت دس غًستُای مالی ٍة يى
 َای حساةذاسی يتاستىذ اص;ةشايسدَای راوتذاسی احتمالی مذیشیت دس ساةكٍ ةا  َایی اص وطاوٍ ومًوٍ .236ـ ت

  َا، دس مًاسدی كٍ اسصیاةی مذیشیت اص تغییش دس ضشایف، ةٍ غًست رَىی اوزام ضذٌ است.ةشايسدساةذاسی یا سيش اوزام َای حةشايسدتغییش دس 
  َای حساةذاسی اسصش مىػفاوٍ، دس ضشایكی كٍ ایه مفشيؾـات ةـا مفشيؾـات قاةـ  مطـاَذٌ دس      ةشايسداستفادٌ اص مفشيؾات ياحذ تزاسی ةشای

 ةاصاس ساصگاس ویست.
 ضًد. ای مكتًا ةشای اَذاف مذیشیت می وقكٍ ةشايسدای كٍ مىزش ةٍ  زاد مفشيؾات يمذٌاوتخاا یا ای 
   ةیىی یا ةذةیىی ةاضذ. ای كٍ ممکه است حاكی اص يرًد وًيی خًش وقكٍ ةشايسداوتخاا ی 

 (33)س ; ةىذ  تايیذيٍ کتثي

، ةـشايسد گشفتٍ است. ةاتًرـٍ ةـٍ ماَیـت، اَمیـت ي میـضان اةُـام دس       ، استفادٌ اص تاییذیٍ كتتی مذیشیت مًسد ةحج قشاس 6913دس استاوذاسد  .237ـ ت
 ةاضذ; صیشَای حساةذاسی ضىاسایی ي افطا ضذٌ دس غًستُای مالی ممکه است ضام  مًاسد ةشايسدتاییذیٍ كتتی مذیشیت دسةاسٌ 

 ٌَـای حسـاةذاسی دس   ةشايسدةـشای تًیـیه    گیشی، ضام  مفشيؾات ي مذلُای مشةًـ استفادٌ ضذٌ تًسف مـذیشیت  مىاسب ةًدن فشآیىذ َای اوذاص
 ناسنًا گضاسضاشی مالی مشةًـ ي یکىًاختی دس ارشای ایه فشآیىذَا.

    ٍ  ای اص اقـذامات خـاظ ةـٍ ویاةـت اص قـشف ياحـذ تزـاسی        ایىکٍ آیا مفشيؾات ةٍ قًس مىاسب، قػذ ي تًاوایی مذیشیت سا ةـشای اوزـام مزمًيـ
 َای حساةذاسی ي مًاسد افطا، مشةًـ ةاضىذ.ةشايسدایه مفشيؾات ةٍ كىىذ یا خیش، التتٍ ةا ایه فشؼ كٍ  مىًکس می

  ٍَای حساةذاسی قتق ناسنًا گضاسضاشی مالی، كام  ي مىاسب َستىذ یا خیش.ةشايسدایىکٍ آیا مًاسد افطای مشةًـ ة 

 ذ اص تاسیخ تشاصوامٍ ایىکٍ َیچ ًٍو سيیذاد ًة ذی   گ ًاسد افطا دس غًستُای مالی ةاضذ.َای حسةشايسدای يرًد وذاضتٍ ةاضذ كٍ مستتضم ًت  اةذاسی ي م
ًاسد صیش ویض ةاضذ;استَای حساةذاسی كٍ دس غًستُای مالی ضىاسایی ي افطا وطذٌ ةشايسدةشای آن دستٍ اص  .238ـ ت  ، تاییذیٍ كتتی مذیشیت ممکه است ضام  م

 ا افطـای ركـش ضـذٌ دس نـاسنًا گضاسضـاشی مـالی مشةـًـ،        مىاسب ةًدن متىای استفادٌ ضذٌ تًسف مذیشیت ةشای تًییه ایىکٍ مًیاس ضىاسایی ی
 (225ـ تاحشاص وطذٌ است. )س ; ةىذ 

         مىاسب ةًدن متىای مًسد استفادٌ تًسف مذیشیت ةشای سد فشؼ مشةًـ ةـٍ اسـتفادٌ اص اسصش مىػـفاوٍ مىـذسد دس نـاسنًا گضاسضـاشی مـالی
 (226ـ تگیشی یا افطا وطذٌ است. )س ; ةىذ  ىػفاوٍ اوذاصٌَای حساةذاسی كٍ ةٍ اسصش مةشايسدياحذ تزاسی، ةشای آن دستٍ اص 

 (34)س ; ةىذ مستىذسازی 
گیـشی دسخػـًظ ایىکـٍ     َای راوتذاسی احتمالی مذیشیت كٍ دس رشیان حساةشسی مطخع ضذٌ است، ةٍ حساةشر ةشای وتیزٍ مستىذساصی وطاوٍ .239ـ ت

یا خیش، ي دس اسصیاةی ایىکٍ آیا غًستُای مالی ةٍ يىًان ی  مزمًيٍ ياحـذ يـاسی    آیا اسصیاةی خكش حساةشسی ي ةشخًسد ةا آن، مىاسب ةًدٌ است
 اسائٍ ضذٌ است. 236ـ َای راوتذاسی احتمالی مذیشیت دس ةىذ ت َایی اص وطاوٍ كىذ. ومًوٍ اص تحشیف ةااَمیت است یا خیش، كم  می
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