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 لیاتک

 اربردکدامنه 
هـای حسـابداری ارزش مناـفانه و مـوارد افشـای مـرتبط در براوردهـای حسـابداری شـام  براوردن استاندارد، بـه مسـلولیت حسـابرر در زمینـه یا . 1

و سـایر اسـتانداردهای مربـوط را در  3302و اسـتاندارد  3151ارگیری استاندارد کپردازد. این استاندارد مشخااً، نحوه بسابرسی صورتهای مالی میح
هـای براورددهد. همچنین، این استاندارد شام  الزامات و رهنمودهایی درخاوص تحریـف در های حسابداری به تفای  شرح میبراوردحسابرسی 

 هایی از جانبداری احتمالی مدیریت است.بداری و نشانهحسا

 های حسابداریبراوردماهیت 
رد. در ایـن اسـتاندارد، از ینـین اقالمـی در کـ بـراوردتـوان آنهـا را گیری نیسـت و فقـط میبرخی از اقالم صورتهای مالی به طور دقیق قابـ  انـدازه . 2

 بـراورد کام یـای اطالعـات در دسـترر مـدیریت بـرای انجـکـشـود. ماهیـت و قابتیـت اتمی های حسـابداری یـادبراوردصورتهای مالی، با عنوان 
وبه خود بر خطرهـای سابداری به نح براوردگذارد. میزان ابهام در حسابداری اثر می براوردحسابداری، بسیار متنوع است و در نتیجه بر میزان ابهام در 

: کاسـت. )ر پذیری آنهـا در مقابـ  جانبـداری عمـدی یـا دیرعمـدی مـدیریت، اثرگـذارسـی های حسابداری، از جمته آبراوردتحریف بااهمیت 
 (11ـتا ت 1ـبندهای ت

توانـد باتوجـه بـه یـاریوا گزارشـاری مـالی مربـوط و قتـش گـزارش شـده، متفـاوت باشـد. هـدف های حسابداری میبراوردگیری هدف اندازه . 3
رده کـری ابداری را ضـروحس براورده انجام کیا یند معامته، رویداد یا شرایطی است  کبینی نتایج یهای حسابداری، پیشبراوردگیری برخی اندازه

 رحسـ  ارزش روزبهای حسابداری ارزش منافانه، متفـاوت اسـت و براوردهای حسابداری، شام  بسیاری از براوردگیری سایر است. هدف اندازه
( اسـت، ی یا بدهی مشـخصدارای کشده ی براوردگیری )مانند قیمت بازار ش در تاریخ اندازهکط حاشرای بر مبتنیه کمعامته یا قتش صورت مالی  کی

ع ن دو طـرف مطتـمعامته جاری فرضی بـی کن است ارزش منافانه برمبنای یکشود. برای مثال، طبق یاریوا گزارشاری مالی مربوط ممبیان می
 آینده. در گذشته یا معامته کگیری شود، نه بر مبنای تسویه یمعامته حقیقی اندازه کیشوند( در ه بعضاً فعاالن بازار نامیده میکو مای  )

ه در ابتدا در صورتهای مالی شناسایی و افشـا شـده اسـت، لزومـاً بیـانار تحریـف در صـورتهای مـالی کحسابداری و مبتغی  براوردتفاوت بین نتیجه  . 4
یخ یط بعـد از تـاره نتایج آن همـواره تحـت تـرثیر رویـدادها یـا شـراکداری ارزش منافانه های حساببراوردنیست. این وضعیت بخاوص در مورد 

 شود.گیرد، مشاهده میقرار می براورد

 خ اجرایتار
 االجراست.شود، الزمیو پس از آن شروع م 1393آنها از اول فروردین  یه دوره مالک یصورتهای مال یحسابرس ین استاندارد برایا . 5

 هدف
 ه آیا باتوجه به یاریوا گزارشاری مالی مربوط:کافی و مناس  درباره این است کس  شواهد حسابرسی کف حسابرر هد . 6

 های حسابداری ارزش منافانه، معقول هستند یا خیر، وبراوردهای حسابداری شناسایی یا افشا شده در صورتهای مالی، شام  براورد ـ الف
 افی است یا خیر.کالی موارد افشای مربوط در صورتهای م ـ ا

 فیتعار
 ار رفته است:ک، اصطالحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بهای حسابرسیدر استاندارد . 7

 گیری آن.  ذاتی دقت در اندازهکحسابداری و موارد افشای مرتبط به واسطه مش براوردپذیری آسی   ـ الف
پـذیر نیسـت. ایـن اصـطالح بـرای مبتـغ انکگیری به صورت دقیـق امه اندازهکاز مبتغ پولی در شرایطی تقریبی   ـ ا

رود. در ایـن یار مـکـب بـراورد( و بـرای دیاـر مبـالغ مسـتتزم بـراوردگیری شده به ارزش منافانه )در صورت وجود ابهـام در اندازه
ارزش  های حسابداریبراورد”گیری به ارزش منافانه هستند، از اصطالح ازهه مستتزم اندکهای حسابداری براورداستاندارد تنها برای 

 استفاده شده است.“ منافانه

                                                                                                                                                                            
 

 “(1393شده  تجاری و محیط آن )تجدیدنظر طریق شناخت واحد از تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت”، 315استاندارد حسابرسی  .1
 (“1393شده  شده )تجدیدنظر برخوردهای حسابرر با خطرهای ارزیابی”، 330استاندارد حسابرسی  .2
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 بـراوردمبتـغ انتخـاا شـده توسـط مـدیریت بـرای شناسـایی یـا افشـا در صـورتهای مـالی بـه عنـوان   ـ پ
 حسابداری.

ای ه بـرای ارزیـابی بـراورد نقطـهکـشـود ای از مبـالغ اطـالم میترتی  به مبتغ، یا دامنهبه  ـ ت
 شود.از شواهد حسابرسی استخراج می مدیریت،

 طرفی توسط مدیریت در تهیه و ارائه اطالعات.نبود بی  ـ ث
 حسابداری. براوردعامالت، رویدادها یا شرایط مبنای مبتغ پولی واقعی حاص  از قطعی شدن م  ـ ج

 الزامات

 خطر و فعالیتهای مرتبط ارزیابیروشهای 
ه طبـق کـنترلهـای داختـی، کس  شناخت از واحد تجاری و محـیط آن، شـام  کهناام اجرای روشهای ارزیابی خطر و فعالیتهای مرتبط، به منظور  . 8

هـای براوردردن مبنایی جهت تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از کر، باید برای فراهش الزامی شده است، حسابر 3151استاندارد 
 (12ـت: بند ک)ر ند:کس  کحسابداری، از موارد زیر شناخت 

 تـا 13ـ: بنـدهای تکهای حسابداری، شام  موارد افشای مرتبط. )ربراوردالزامات یاریوا گزارشاری مالی مربوط درخاوص  ـ الف
 (15ـت

هـای براوردن اسـت نیازمنـد شناسـایی یـا افشـای کـه ممکار مدیریت برای تشخیص آن دسته از معامالت، رویدادها و شرایطی کراه ـ ا
 بـراوردتوانـد منجـر بـه ه میکس  این شناخت، حسابرر باید در مورد تغییر در شرایطی کحسابداری در صورتهای مالی باشد. برای 

 (.21ـتتا  16ـت: بندهای کند )رکو جو های قبتی گردد، از مدیریت پرربراوردجدید یا اصالح 
است، از جمته  ها قرار گرفتهبراورده مبنای این کهایی س  شناخت از دادهکهای حسابداری توسط مدیریت و براوردیاونای انجام  ـ پ

 (23ـو ت 22ـ: بندهای تکموارد زیر: )ر
 (26ـتا ت 24ـ: بندهای تکز جمته مدل مورد استفاده )در صورت وجود(، )رحسابداری، ا براوردروش انجام  .1
 (28ـو ت 27ـ: بندهای تکنترلهای مربوط، )رک .2
 (30ـو ت 29ـ: بندهای تکارشنار، )رکاستفاده مدیریت از  .3
 (36ـتا ت 31ـ: بندهای تکهای حسابداری، )ربراوردمفروضات مبنای  .4
ه بایـد در ایـن روشـها کـهای حسابداری نسبت به دوره قب  و یـا تغییراتـی براورده در روشهای انجام تغییرات صورت گرفت .5

 (37ـ: بند تکگرفت، و در صورت وجود، دالی  آن تغییرات، و )رصورت می
 (38ـ: بند تکتوسط مدیریت. )ر براوردیاونای ارزیابی اثر ابهام در  .6

مجدد آن بـرای مقاصـد دوره جـاری را  براوردهای قب ، یا، در صورت لزوم، ابداری مندرج در صورتهای مالی دورههای حسبراوردحسابرر باید نتیجه  . 9
شـخیص و بررسـی بـرای ت های حسابداری و مربوط بودن یا نبودن اطالعات حاص  از اینبراوردند. ماهیت و میزان بررسی حسابرر به ماهیت کبررسی 

زیـر  دف ایـن بررسـیهای حسابداری مندرج در صورتهای مالی دوره جاری، بستای دارد. بـا ایـن وجـود، هـبراوردارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت 
 (44ـتا ت 39ـ: بندهای تکهای قب  بر مبنای اطالعات موجود در آن زمان انجام شده است. )ره در دورهکسوال بردن قضاوتهایی نیست 

 خطرهای تحریف بااهمیت تشخیص و ارزیابی
نـد. کحسابداری را ارزیـابی  براورد، حسابرر به منظور تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت، باید میزان ابهام مرتبط با 3152طبق استاندارد  . 10

 (46ـو ت 45ـ: بندهای تک)ر
شـود. تواند باعـ  ایجـاد خطرهـای عمـده میحسابداری به دلی  باال بودن میزان ابهام  براورددام کند کحسابرر بر پایه قضاوت خود باید مشخص  . 11

                                                                                                                                                                            
 

 12و  11، 6، 5، بندهای 315استاندارد حسابرسی  .1
 25، بند 315استاندارد حسابرسی  .2
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 (51ـتا ت 47ـ: بندهای تک)ر

 شده تحریف بااهمیت  ارزیابیبرخورد با خطرهای 
 (52ـت: بند کند: )رکحسابرر باید براسار خطرهای ارزیابی شده تحریف بااهمیت، موارد زیر را تعیین  . 12

 (56ـتا ت 53ـ: بندهای تکحسابداری توسط مدیریت، و )ر براوردی مربوط به ارگیری مناس  الزامات یاریوا گزارشاری مالکب ـ الف
ها یـا براوردهای حسابداری، ومناس  بودن تغییرات در براوردنواخت روشهای مورد استفاده برای انجام کارگیری یکمناس  بودن و ب ـ ا

 (58ـو ت 57ـت: بندهای کروشهای مورد استفاده برای انجام آنها نسبت به دوره قب ، )ر
یـا ینـد مـورد از مـوارد زیـر را باتوجـه بـه  ک، یـ3301حسابرر باید در برخورد با خطرهای ارزیابی شده تحریف بااهمیت ، الزامی طبق اسـتاندارد  . 13

 (61ـتا ت 59ـ: بندهای تکحسابداری انجام دهد: )ر براوردماهیت 
نـد یـا کحسـابداری فـراهش می براوردیخ گزارش حسابرر، شواهد حسابرسی درخاوص ه آیا رویدادهای واقع شده تا تارکتعیین این ـ الف

 (67ـتتا  62ـت: بندهای ک)رخیر. 
ار حسـابرر کـاستفاده شده است. بـرای ایـن  براورده برای انجام کهایی حسابداری توسط مدیریت و داده براوردآزمون نحوه انجام  ـ ا

 (70ـتا ت 68ـ: بندهای تکند: )رکباید موارد زیر را ارزیابی 
 (76ـتا ت 71ـ: بندهای تکگیری استفاده شده باتوجه به شرایط موجود، و )رمناس  بودن روش اندازه .1
گیری در یاریوا گزارشاری مالی مربـوط. معقول بودن مفروضات مورد استفاده توسط مدیریت باتوجه به اهداف اندازه .2

 (83ـتتا  77ـت: بندهای ک)ر
: بندهای کحسابداری توسط مدیریت، همراه با آزمونهای محتوای مناس . )ر براوردبر نحوه انجام  شکنترلهای حاکآزمون اثربخشی  ـ پ

 (86ـتا ت 84ـت
 (91ـتا ت 87ـ: بندهای تکای مدیریت. برای دستیابی به این هدف: )رنقطه براوردای برای ارزیابی ای یا دامنهنقطه براوردانجام  ـ ت

ند، وی باید از مفروضات که حسابرر از مفروضات یا روشهایی متفاوت از مفروضات و روشهای مدیریت استفاده میک زمانی .1
ای یـا هنقطـ بـراورده برای تشخیص منظـور شـدن متغیرهـای مربـوط در کند کس  کای شناخت یا روشهای مدیریت به اندازه

 (92ـند ت: بکفایت داشته باشد. )رکای مدیریت، نقطه براوردعمده آن با  ای حسابرر و ارزیابی هرگونه تفاوتدامنه
مناس  است، وی باید ایـن دامنـه را براسـار شـواهد  براورددامنه برای  که استفاده از یکرسد ه حسابرر به این نتیجه میک زمانی .2

 (95ـتا ت 93ـ: بندهای تکبه نظر برسد. )ر ه همه ارقام این دامنه، معقولکند کای محدود گونهحسابرسی در دسترر به

، حسـابرر بایـد لـزوم اسـتفاده از 13یا در برخورد با خطرهای ارزیابی شده تحریف بااهمیت طبق بنـد  12در تعیین موضوعات مشخص شده در بند  . 14
رار قـسـ  مـورد توجـه افی و مناکواهد حسابرسی س  شکهای حسابداری را برای براوردیا یند جنبه از  کمهارتها یا دانش تخاای در رابطه با ی

 (101ـتا ت 96ـ: بندهای تکدهد. )ر

 گسترش آزمونهای محتوا در برخورد با خطرهای عمده

 براورددر ابهام 
اسـتاندارد شوند، حسابرر بایـد عـالوه بـر انجـام آزمونهـای محتـوای مقـرر شـده در ه منجر به خطرهای عمده میکهای حسابداری براورددر مورد  . 15

 (102ـ: بند تکند: )رک، موارد زیر را نیز ارزیابی 3302
حسـابداری بـه  براوردنحوه بررسی دیار مفروضات و نتایج توسط مدیریت و دلی  رد آنها یا نحوه برخورد مدیریت با ابهام در انجام  ـ الف

 (106ـتا ت 103ـ: بندهای تکروشهای دیار. )ر
 (109ـتا ت 107ـ: بندهای تکده استفاده شده توسط مدیریت. )رمعقول بودن مفروضات عم ـ ا

                                                                                                                                                                            
 

 5، بند 330استاندارد حسابرسی  .1
 18، بند 330استاندارد حسابرسی  .2
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قاد مدیریت برای انجام اقدامی خاص و توانایی انجام آن اقدام )در رابطه با معقول بودن مفروضات عمده مورد استفاده مـدیریت یـا  ـ پ
 (110ـ: بند تکارگیری مناس  یاریوا گزارشاری مالی مربوط(. )رکب

رده باشـد، حسـابرر بایـد کـافی نکشود، توجه ه منجر به خطرهای عمده میکهای حسابداری براوردحسابرر، مدیریت به آثار ابهام در  اگر به نظر . 16
 (112ـو ت 111ـ: بندهای تکند. )رکحسابداری مشخص  براوردرا برای ارزیابی معقول بودن  براوردای از در صورت لزوم، دامنه

 گیریشناخت و اندازه هایمعیار
ه آیـا مـوارد زیـر کـافی و مناس  را در مورد اینکشوند، حسابرر باید شواهد حسابرسی ه منجر به خطرهای عمده میکهای حسابداری براوردبرای  . 17

 ند:کس  کمطابق با الزامات یاریوا گزارشاری مالی مربوط است یا خیر، 

 (114ـو ت 113ـ: بندهای تکحسابداری در صورتهای مالی، و )رهای براوردتامیش مدیریت درخاوص شناخت یا عدم شناخت  ـ الف
 (115ـ: بند تکهای حسابداری، )ربراوردگیری انتخاا شده برای مبنای اندازه ـ ا

 تحریفهاردن کهای حسابداری و مشخصبراوردبودن  معقولارزیابی 
ای حسابداری مندرج در صـورتهای مـالی باتوجـه بـه یـاریوا گزارشـاری هبراورده آیا کند کحسابرر باید بر مبنای شواهد حسابرسی ارزیابی  . 18

 (119ـتا ت 116ـ: بندهای تکاست. )ر مالی مربوط، معقول بوده یا تحریف شده

 های حسابداریبراوردمربوط به افشای موارد 
داری در صـورتهای مـالی بـا الزامـات یـاریوا هـای حسـاببراوردافی و مناسـ  دربـاره انطبـام مـوارد افشـای کـحسابرر باید شواهد حسابرسی  . 19

 (121ـو ت 120ـ: بندهای تکآورد. )ر به دستگزارشاری مالی مربوط، 
در صـورتهای مـالی را باتوجـه بـه  بـراوردفایـت افشـای ابهـام در کشود، حسابرر بایـد ه منجر به خطرهای عمده میکهای حسابداری براوردبرای  . 20

 (123ـو ت 122ـ: بندهای تکند. )رکط، ارزیابی یاریوا گزارشاری مالی مربو

  مدیریت یاحتمال جانبداریهایی از نشانه
هـای حسـابداری بررسـی براوردهایی از جانبداری احتمالی مدیریت، قضـاوتها و تاـمیمات وی را دربـاره حسابرر باید برای تشخیص وجود نشانه . 21

دهنده دی خـود نشـاناحتمـالی مـدیریت بـه خـو هایی از جانبـداریهای حسابداری، وجود نشانهردبراوبه معقول بودن ند. برای نتیجه گیری نسبتک
 (125ـو ت 124ـ: بندهای تکتحریف نیست. )ر

 تبی کتاییدیه 
: ک)ر نـد.کتبـی دریافـت کهـای حسـابداری، تاییدیـه براوردحسابرر باید از مدیریت درباره معقول بودن مفروضات عمده استفاده شده در انجـام  . 22

 (127ـو ت 126ـبندهای ت

 مستندسازی
 :1مستندسازی حسابرسی باید شام  موارد زیر باشد . 23

ه حاوی خطرهای عمده کهای حسابداری و موارد افشای مربوط براوردگیریهای حسابرر درباره معقول بودن آن دسته از مبنای نتیجه ـ الف
 است، و 

 (128ـ: بند تکی مدیریت، در صورت وجود. )راحتمال هایی از جانبدارینشانه ـ ا

*** 

 اربردیکتوضیحات 

 (2: بند ک)رهای حسابداری براوردماهیت 
 کعـالوه، ویگگیهـای خـاص یـ شـوند. بـه بـراوردتواننـد ابهام ذاتی در فعالیتهای تجاری، برخی از اقالم صورتهای مالی تنها میبه دلی   .1ـت

ن کمرشاری مالی مگیری مقرر شده در یاریوا گزاه حقوم صاحبان سرمایه، یا مبنا یا روش اندازهدهندی کدارایی، بدهی یا اجزای تش
 قتش در صورتهای مالی را ضروری سازد. کی براورداست 

 ال:شوند، برای مثمتری کن است سب  پیدایش خطرهای تحریف بااهمیت کمتری دارند و ممکهای حسابداری، به نسبت ابهام براوردبرخی  .2ـت

                                                                                                                                                                            
 

 6و ت ـ  11تا  8، بندهای “(1395 شده تجدیدنظر) ات حسابرسیمستند”، 230استاندارد حسابرسی  .1
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 ه فعالیتهای تجاری پیچیده ندارند.کهای حسابداری در واحدهای تجاری براورد 
 شوند.و به روز میرار کت، بارها ارتباط با معامالت روزمره ه به دلی کهای حسابداری براورد 
 امالتی ا قیمتهـای معـیـی کود بـانه به راحتی در دسترر هستند، از قبی  اطالعات مربـوط بـه نـر  سـکبر اطالعاتی های حسابداری مبتنی براورد

 یاد شده است. “مشهود”حسابداری ارزش منافانه، از ینین اطالعاتی با عنوان  براورداورام بهادار. در قسمت 
 اربرد آن کـو  ، سـادهمربوط شده در یاریوا گزارشاری مالیگیری مطرح ه روش اندازهکمواردی های حسابداری ارزش منافانه در براورد

 است. پذیرانکرزش منافانه به سادگی امگیری دارایی یا بدهی به ادر اندازه
 یرش ده یـا مـورد پـذحسـابداری، شـناخته شـ بـراوردگیری ه مدل مورد استفاده برای انـدازهکهای حسابداری ارزش منافانه در مواردی براورد

 باشند. مشهودو مفروضات مدل،  هادادهه کاست به شرط این عمومی
ه ایـن کـویگه در مواردی ن است ابهام به نسبت باالتری وجود داشته باشد، بهکهای حسابداری ممبراوردود، درخاوص برخی با این وج .3ـت

 بر مفروضات عمده باشد، برای مثال: ها مبتنیبراورد
 حقوقیهای حسابداری مرتبط با نتایج دعاوی براورد. 
 شوند.طور عمومی معامته نمیه بهکای شتقهمنافانه برای ابزارهای مالی مهای حسابداری ارزش براورد 
 ن از آ انجـام بـرای هکـاین یـا استفاده شده است واحد تجاری تدوین شده خاصمدل  انجام آن از برای هک های حسابداری ارزش منافانهبراورد

 های نامشهود در بازار استفاده شده است.دادهمفروضات و 
، و ذهنـی بـودن بـراورد، مدل یا روش پذیرفتـه شـده مـورد اسـتفاده بـرای انجـام براورداسار ماهیت حسابداری بر براوردمیزان ابهام در  .4ـت

ناخت شـه معیار کاشد بینان باال  براوردن است ابهام در ک، متفاوت است. در برخی موارد، ممبراوردمفروضات مورد استفاده برای انجام 
 قاب  انجام نباشد. براوردمقرر در یاریوا گزارشاری مالی مربوط، حاص  نشده و 

گیری نیستند. برای مثال، اندازه براوردگیری به ارزش منافانه هستند، همیشه همراه با ابهام در ه مستتزم اندازهکهمه اقالم صورتهای مالی  .5ـت
العات در نتیجه اط دارد و ه برای آنها بازار آزاد و فعالی وجودکن است درخاوص برخی از اقالم صورتهای مالی کبه ارزش منافانه مم

شده معموالً  یمتهای اعالمقگونه موارد  آورد، مورد نداشته باشد. در اینبه قیمتهای مبادالت واقعی فراهش میا و در دسترسی راجعکقاب  ات
مالً اکـهـای ارزشـیابی ه روش و دادهکـسازد. با این وجود، حتـی زمـانی بهترین شواهد حسابرسی را در رابطه با ارزش منافانه فراهش می

بت به رام بهادارنساو کگذاری در یان وجود داشته باشد. برای مثال، اگر میزان سرمایهکماک براوردن است ابهام در کمشخص باشند، مم
رسـت ه در فهکـدار گذاری آن اورام بهـامالحظه باشد یا برای خرید و فروش آن در بازار محدودیت وجود داشته باشد، ارزشبازار قاب 

ای زمـان خـاص بـر کتی موجـود در یـکن است مستتزم تعدی  باشد. بعالوه، شرایط اقتاادی کقیمتهای بازار فعال و آزاد قرار دارد، مم
 ترثیر باذارد. براوردن است بر ابهام در کبازار خاص، مم کمثال، عدم نقدشوندگی در ی

 های حسابداری ارزش منافانه، عبارتند از:براوردر های حسابداری، عالوه ببراوردمثالهای دیاری از انجام  .6ـت
 الوصول.کوکذخیره مطالبات مش 
 اال.کاهش ارزش موجودیهای مواد و ک 

 .ذخیره تضمین محاوالت 
 یا عمر مفید داراییها. کروش استهال 
  ه درخاوص مبتغ بازیافتنی آن ابهام وجود دارد.کگذاری در مواردی اهش ارزش سرمایهکذخیره 
 قراردادهای بتندمدت. آثار مالی 
 های دادرسی و ح  و فا  دعاوی حقوقی.هزینه 

 ن است ضرورت یابد، عبارتند از: کهای حسابداری ارزش منافانه ممبراورده کمثالهای دیاری از شرایطی  .7ـت
  شوند.بازار فعال و آزاد معامته نمی که در یکابزارهای مالی پیچیده 
 ه برای فروش.داراییها یا تجهیزات ناهداری شد 
 ی  تجاری ، شام  سرقفتی و داراییهای نامشهود.کتر کبرخی داراییها و بدهیهای تحای  شده در ی 
 الیت تجاری.های متفاوت فعمعاوضه داراییها و بدهیها بین اشخاص مستق  بدون مبادله وجه نقد، برای مثال، معاوضه دیرپولی تجهیزات در حوزه 

هـای براوردبر اطالعـات در دسـترر، هناـام تهیـه صـورتهای مـالی اسـت. درخاـوص بسـیاری از ضاوتهای مبتنیمستتزم انجام ق براورد .8ـت
، با ابهام روبرو هسـتند. اگـر شـرایط، براورده در زمان انجام کارگیری مفروضات درباره موضوعاتی است کحسابداری، قضاوت مستتزم ب
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ه بتوانـد بـر اقـدامات یـا مفروضـات مـورد اسـتفاده کوجود داشته باشد  براوردانجام ای در زمان معامالت یا رویدادهای آتی شناخته شده
 بینی آن شرایط، معامالت یا رویدادهای آتی نخواهد داشت.توسط مدیریت ترثیرگذار باشد، حسابرر مسلولیتی در قبال پیش

 جانبداری مدیریت
هـای حسـابداری، دقیـق نیسـتند و براوردیـد دارنـد. کودن از جانبـداری، ترطرفی یعنی عاری بـیاریوبهای گزارشاری مالی ادت  بر بی .9ـت

، ت )بـرای مثـالن است با جانبداری عمدی یا دیرعمدی مـدیریکتوانند تحت ترثیر قضاوت مدیریت قرار گیرند. ینین قضاوتهایی مممی
، اوردبـرهنـی بـودن آن ذجانبداری مدیریت با افـزایش حسابداری از  براوردپذیری انایزه دستیابی به نتایج مورد نظر( همراه باشد. آسی 

ی هـابراوردنجـام ه ادت  بـرای اکیابد. جانبداری ناخودآگاه مدیریت و جانبداری عمدی بالقوه مدیریت در تامیمات ذهنی افزایش می
های قبتـی دوره در حسابرسی هکهای جانبداری احتمالی مدیریت حسابداری الزامی است، امری ذاتی است. در حسابرسیهای بعدی، نشانه

 گذارد.ریزی و تشخیص خطر و ارزیابی فعالیتهای حسابرر در دوره جاری اثر میمشخص شده است، بر برنامه
ه کـن اسـت تنهـا زمـانی مشـخص شـود کـ  باشد. جانبداری مـدیریت ممکتواند مشحساا می کشف جانبداری مدیریت در سطح یک .10ـت

رار مـورد بررسـی قـ های حسابداری مورد توجه قرار گیرد، یا در یندین دوره حسابداریبراورداری یا تمام های حسابدبراوردگروهی از 
ن کـضـاوتهایی ممال جانبداری مدیریت امری ذاتی است، با این حـال، در ینـین قکگیرد. اگریه در اتخاذ تامیمات ذهنی، برخی از اش

د گمـراه ه مـدیریت قاـکـار نباشـد. زمـانی کـرتهای مالی، توسط مدیریت در نندگان صوکردن استفادهکاست هیچ قادی برای گمراه 
 نندگان را داشته باشد، جانبداری مدیریت ماهیت تقت  دارد.کردن استفادهک

 مالحظات خاص واحدهای بخش عمومی
گیری به ا برای اندازهکاتی قاب  اته در مورد آنها منابع اطالعکنند کن است داراییهای تخاای را ناهداری کواحدهای بخش عمومی مم .11ـت

قـدی ایجـاد نا، جریانهـای یبی از هر دو، به آسانی در دسترر نباشد. ادت  این داراییهکارزش منافانه یا سایر مبانی ارزشهای جاری یا تر
سـت پیچیـده ان کـاست و مم براوردگیری به ارزش منافانه معموالً مستتزم نند و بازار فعالی برای آنها وجود ندارد. بنابراین، اندازهکنمی

 ن باشد.کامالً دیرممکتواند باشد و در برخی موارد نادر، می

 (8: بند ک)رروشهای ارزیابی خطر و فعالیتهای مرتبط 

ن اسـت که ممکی های حسابداربراوردبینی ماهیت و نوع این استاندارد، به حسابرر در پیش 8روشهای ارزیابی خطر و فعالیتهای مرتبط، طبق بند  .12ـت
رزیـابی اس  شـده بـرای تشـخیص و کفایت شناخت کند. موضوع اصتی مورد توجه حسابرر، کمی کمکدر واحد تجاری وجود داشته باشد، 
 .رسی الزم استبندی اجرا و میزان روشهای حسابهای حسابداری، و برنامه ریزی ماهیت، زمانبراوردخطرهای تحریف بااهمیت مرتبط با 

 الف(ـ8: بند ک)راز الزامات چارچوب گزارشگری مالی مربوط سب شناخت ک

 ه آیا این یاریوا، برای مثال:کند کس  شناخت از الزامات یاریوا گزارشاری مالی مربوط، مشخص میکحسابرر با  .13ـت
 رده است یا خیر.کگیری آن را توصیف های حسابداری یا روشهای اندازهبراورد 1شرایط خاص شناخت 
 اجـع بـه تیـات معـین رسـری عم کگیری به ارزش منافانه )مانند قاد مدیریت برای انجـام یـخاصی را برای مجاز یا الزامی بودن اندازه شرایط

 رده است یا خیر.کدارایی یا بدهی( مشخص 
  رده است یا خیر.کموارد افشای مجاز یا الزامی را مشخص 

 داری و اجـرایحسـاب بـراورددیریت درباره یاونای اجرای الزامـات مربـوط بـه ره با مکس  این شناخت همچنین، مبنایی را برای مذاک
 سازد.مناس  آنها فراهش می

هـای ارکراهه کـای )در مـواردی هـای نقطـهبراوردن است رهنمودی را برای مـدیریت جهـت تعیـین کیاریوبهای گزارشاری مالی مم .14ـت
ای انتخـاا نقطـه بـراورده کـدانند اریوبهای گزارشاری مالی برای مثال، الزم میمتفاوتی برای آن وجود دارد( فراهش سازد. برخی از ی

ن است برای مثال، استفاده ک. سایر یاریوبهای گزارشاری مالی مم2ندکس کترین نتایج منعشده باید قضاوت مدیریت را درباره محتم 

                                                                                                                                                                            
 

سابداری یا های حه حائز معیارهای شناخت باشند. افشای رویهکشوند در ادت  یاریوبهای گزارشاری مالی، اقالمی در ترازنامه و صورت سود و زیان گنجانده می .1
 ندکیادداشتهای توضیحی، عدم شناخت ینین اقالمی، شام  برآوردهای حسابداری، را جبران نمی

 نندکای به این صورت استفاده ن است از اصطالحات متفاوتی برای توصیف برآوردهای نقطهکیاریوبهای گزارشاری مالی متفاوت مم .2
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ن کای را مستقیماً انجام دهد ولی در موارد دیار ممنقطه براورد ن است بتواندکنند. در برخی موارد مدیریت ممکاز ارزش فعتی را الزامی 
 ای را انجام دهد.نقطه براورداست مدیریت تنها بعد از در نظر گرفتن مفروضات یا نتایج متفاوت بتواند 

بـه آن حساسـیت زیـادی هـای حسـابداری براورده کـ این است افشای اطالعات درباره مفروضات عمدهکیاریوبهای گزارشاری مالی مم .15ـت
 بـراورد، شـناخت باالسـت، برخـی از یاریوبهـای گزارشـاری مـالی بـراورده میـزان ابهـام در کـند. بعـالوه، در مـواردی کدارند را الزامی 

 ود.لی الزامی شن است موارد افشای خاصی در یادداشتهای توضیحی صورتهای ماکدانند اما ممحسابداری در صورتهای مالی را مجاز نمی

  (ـ8: بند کر)توسط مدیریت  براوردسب شناخت از نحوه تشخیص نیاز به ک

حسـابداری  بـراوردمعامته، رویداد یا شرایط خاص، نیـاز بـه انجـام  که آیا در مورد یکند کدر تهیه صورتهای مالی، مدیریت باید تعیین  .16ـت
شناسـایی،  در صـورتهای مـالی ا گزارشـاری مـالی مربـوط،های حسابداری ضروری، طبق یاریوبراوردوجود دارد یا خیر، و آیا همه 

 گیری و افشا شده است یا خیر.اندازه
 سازد عموماً مبتنی بر موارد زیر است:های حسابداری توسط مدیریت را ضروری میبراورده انجام کتشخیص معامالت، رویدادها و شرایطی  .17ـت

 ربوط.دانش مدیریت درباره فعالیت واحد تجاری و صنعت م 
 سازی راهبردهای تجاری در دوره جاری.دانش مدیریت درباره پیاده 
 های گذشته.تجارا مدیریت در تهیه صورتهای مالی واحد تجاری در دوره 

یـاز بـه ه نکـن است ابتدا از طریق پرر و جو از مدیریت، درباره نحوه تشـخیص مـواردی کدر ینین مواردی، حسابرر مم
تر تـهمـدیریت سـاختار یاف ه فرآینـدکـند. در مـوارد دیاـری کس  کمدیریت دارد، شناخت های حسابداری توسط براورد
ن اسـت روشـهای کـبخـش مـدیریت خطـر اسـت، حسـابرر مم که واحد تجاری رسماً دارای یکبرای مثال، زمانی  است،

 ه انجــامکـ ه مـدیریت از آن روشـها بـرای بررســی ادواری شـرایطیکــنـد کارزیـابی خطـر را بـه ســمت روشـهایی هـدایت 
هـای براورد ام  بودنکند. در ادت  اوقات کهای حسابداری یا تجدیدنظر در آنها را ضروری می سازد، استفاده میبراورد

 ای برای حسابرر برخوردار است.های حسابداری مرتبط با بدهیها، از اهمیت ویگهبراوردویگه حسابداری، به
ه در جریان اجرای روشهای ارزیابی خطـر حاصـ  شـده اسـت، همـراه بـا سـایر شـواهد کن شناخت حسابرر از واحد تجاری و محیط آ .18ـت

 اوردبـرن اسـت انجـام کـه ممکـس  شده در فرآیند حسابرسی، حسابرر را در تشـخیص شـرایط، یـا تغییـرات در شـرایطی کحسابرسی 
 ند.کمی کمکحسابداری را ضروری سازد، 

 ه آیا:کوجو در این مورد باشد تواند شام  پررایط برای مثال میوجو از مدیریت درباره تغییر شرپرر .19ـت
  های حسابداری باشد یا خیر.براورده مستتزم انجام کواحد تجاری نوع جدیدی از معامالت را انجام داده است 
  رده است یا خیر.کهای حسابداری را ضروری ساخته است تغییر براورده کشرایط معامالتی 
 رده کیر ی  دیار، تغیهای حسابداری در نتیجه تغییر در الزامات یاریوا گزارشاری مالی یا به دالبراوردمرتبط با های حسابداری رویه

 است یا خیر.
  هـای براوردنجـام اهـای حسـابداری یـا براوردن اسـت مسـتتزم تجدیـدنظر در کـه ممکـنترل مـدیریت کتغییر مقررات یا سایر تغییرات خارج از

 اقع شده است یا خیر.حسابداری جدید باشد، و
  ده شـنـد، واقـع کیجـاا های حسابداری جدیـد را ابراوردهای حسابداری یا انجام براورده بتواند تجدیدنظر در کشرایط یا رویدادهای جدیدی

 است یا خیر.

ابداری را ضـروری های حسـبراورده انجام کن است معامالت، رویدادها و شرایطی را تشخیص دهد کجریان حسابرسی، حسابرر مم در .20ـت
، رهنمودهایی درباره نحوه برخورد با نقاط ضـعف بااهمیـت مشـخص 315سازد اما مدیریت آنها را تشخیص نداده است. در استاندارد می

 .1شده است شده در فرآیند ارزیابی خطر واحد تجاری، ارائه

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
متـری دارد، زیـرا فعالیتهـای تجـاری آنهـا ادتـ  محـدود اسـت و کادتـ  پیچیـدگی  کویـکتجاری  س  شناخت یاد شده، برای واحدهایک .21ـت

                                                                                                                                                                            
 

 16، بند 315استاندارد حسابرسی  .1
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هـای حسـابداری براورد( نیاز به انجـام کمال ـنفر )برای مثال، مدیر کمتری دارد. به عالوه در این گونه موارد، ادت  یکمعامالت آنها پیچیدگی 
 ند.کز کوجوها را متمراین اسار پررتواند بر دهد و بنابراین حسابرر میرا تشخیص می

 پ(ـ8: بند ک)رحسابداری توسط مدیریت  براوردسب شناخت از نحوه انجام ک

افی، است. برخی از کنترلهای داختی کهای حسابداری، از جمته براوردمدیریت مسلول برقراری فرآیندهای گزارشاری مالی برای انجام  .22ـت
 ست:این فرآیند ها شام  موارد زیر ا

 مناس ، وردبرا، شام  روشها، یا حس  ضرورت، مدلهای ارزشیابی یا براوردهای های حسابداری مناس  و تجویز فرآیندانتخاا رویه 
 دهند. های حسابداری را تحت ترثیر قرار میبراورده کها و مفروضات مربوطی تعیین یا تشخیص داده 
 ر صورت لزوم.دهای حسابداری براوردسازد و تجدیدنظر در انجام اری را ضروری میهای حسابدبراورده انجام کای شرایطی بررسی دوره 

های حسابداری توسط مدیریت، مورد براوردس  شناخت از یاونای انجام کن است هناام که حسابرر ممکهایی از موضوعاتی نمونه .23ـت
 توجه قرار دهد، عبارتند از:

  مر ناشـی ت عـادی و مسـتهـای حسـابداری از ثبـت معـامالبراورده آیـا کهای حسابداری )برای مثال، اینبراوردنوع حسابها یا معامالت مرتبط با
 شوند یا از معامالت دیرعادی و دیرمستمر(.می

 ر.رده است یا خیکهای حسابداری استفاده براوردگیری شناخته شده برای انجام های اندازهکنیکه آیا مدیریت از تکاین 
 ادها، سـاا اثـر رویـدهای در دسترر طی دوره انجام شده است و اگر ینین اسـت، یاـونای احتحسابداری بر مبنای داده هایبراورده آیا کاین

 معامالت و تغییر در شرایط واقع شده تا پایان دوره توسط مدیریت.

 (1 ـ پ ـ 8: بند ک)رارگیری مدلها کگیری، شامل بروش اندازه
مدل مشـخص بـرای  کحسابداری )مانند تعیین ی براورد کگیری ین است روش اندازهکشاری مالی مربوط ممدر برخی موارد، یاریوا گزار .24ـت

گیری نـدازهمربوط، روش ا ند. با این حال، در بسیاری از موارد، یاریوا گزارشاری مالیکبه ارزش منافانه( را تعیین  براورد کگیری یاندازه
 ند.کگیری مشخص تفاوتی را برای اندازهن است روشهای مکند یا ممکرا تعیین نمی

سـ  کن اسـت در کرده باشد، حسابرر ممکه یاریوا گزارشاری مالی مربوط، روش خاصی را برای استفاده در شرایط مورد نظر تعیین نکزمانی  .25ـت
 دهد: را مورد توجه قرارهای زیر های حسابداری، موضوعاتی یون نمونهبراوردشناخت از روش یا مدل مورد استفاده برای انجام 

 گیرد. شود را در نظر میمی براورده کروش خاص، ماهیت داراییها یا بدهیهایی  کیاونه مدیریت هناام انتخاا ی 
 وع بخاوصـی از نـه در آن از روشـهای متـداول بـرای انجـام کـند کاری، صنعت یا محیط خاصی فعالیت میکه آیا واحد تجاری در رشته کاین

 بداری استفاده شود.های حسابراورد
حسـابداری، از مـدلهای  بـراورده مـدیریت بـرای انجـام کـبیشتر باشد. برای مثال در مـواردی  بااهمیتن است خطر تحریف کدر برخی موارد مم .26ـت

 ند.کنمیصنعت یا محیط خاص استفاده  کند یا از روش رایج در یکسازمانی استفاده میتدوین شده درون

 (2 ـ پ ـ 8: بند ک)رنترلهای مربوط ک
شـام  تجربـه و صـالحیت  نترلهای مربوط مورد توجه قرار دهد، بـرای مثـالکس  شناخت از کن است در که حسابرر ممکموضوعاتی  .27ـت

 نترلهای مرتبط با موارد زیر است:کدهند، و های حسابداری را انجام میبراورده کاشخاصی 
  ند.کهای حسابداری را تعیین میبراوردهای مورد استفاده برای صحت داده ام  بودن، مربوط بودن وکمدیریت یاونه 
   ودیران اجرایـی مـها توسط سـطوح مناسـ  براوردهای مورد استفاده در انجام های حسابداری شام  مفروضات و دادهبراوردبررسی و تاوی 

 ان راهبری واحد تجاری.کدر صورت لزوم، ار
 یـین ه آیـا در تعکنهای حسابداری، شام  ایبراوردنجام معامالت در واحد تجاری و اشخاص مسلول انجام وظایف بین اشخاص مسلول ا کیکتف

 مسلولیتها، به ماهیت واحد تجاری و محاوالت یا خدمات آن به نحو مناس  توجه شده است یا خیر.
ی مرتبط باشد. برای مثال، اگر واحد تجاری از مدلهای های حسابداربراوردنترلهای دیاری با انجام کن است کبسته به شرایط موجود، مم .28ـت

. ندکدلها تدوین من است سیاستها و روشهای خاصی را در مورد این کند، مدیریت ممکهای حسابداری استفاده براوردخاصی برای انجام 
 نترلهایی برای موارد زیر باشد:کن است شام  استقرار کنترلهای مرتبط ممک
 هدف خاص. کمدل خاص برای ی کتخاا یطراحی و تدوین، یا ان 
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 .نحوه استفاده از مدل 
 .ارزیابی مناس  بودن مدل به صورت ادواری 

 (3ـپـ8: بند ک)رارشناسان کاستفاده مدیریت از 
دارای تجربه  ه واحد تجاری افرادکای الزم داشته باشد، یا اینهای نقطهبراوردن است تجربه و صالحیت الزم را جهت انجام کمدیریت مم .29ـت

ها نیاز دبراورانجام  به کمکن است جهت انجام یا کارگیرد. با این حال، در برخی موارد، مدیریت ممکو صالحیت الزم را برای این امر ب
 ح زیر است:ن است دلی  ایجاد ینین نیازی باشد به شرکه ممکهایی از مواردی ارشنار داشته باشد. نمونهک کبه استفاده از ی

 جی.ربنی در صنایع استخراکگیری ذخایر معدنی یا هیدرو، برای مثال اندازهبراوردخاای موضوعات مستتزم انجام ماهیت ت 
 ه.گیری به ارزش منافانماهیت فنی مدلهای الزم طبق یاریوا گزارشاری مالی مربوط، برای مثال در برخی موارد اندازه 
 حسابداری دارند. براورده نیاز به کیدادهایی ماهیت دیرعادی و دیرمستمر موقعیتها، معامالت یا رو 

 کوچکواحدهای تجاری  خاصمالحظات 
 بـراورد انجـام توانـایی کمالـ ـحسابداری وجود داشـته باشـد، ادتـ  مدیرـ براورده نیاز به ک، در شرایطی کویکدر واحدهای تجاری  .30ـت

در  کمالـ ـبا مدیرـ هرکمذا. داشتخواهد  وجودارشنار، ک کاز خدمات یاستفاده در برخی موارد، نیاز به با این وجود ای را دارد. نقطه
در تعیین  کمال ـدیرمبه ن است ک، ممبراورد فرآیند فایتکهای حسابداری و براوردام  بودن کحسابرسی درباره ماهیت و  فرآیندابتدای 

 ند.ک کمکارشنار، کنیاز به استفاده از 

 (4ـ پ ـ 8: بند ک)رمفروضات 
سـ  شـناخت از کن اسـت در کـه حسـابرر ممکـهای حسـابداری هسـتند. نمونـه هـایی از موضـوعاتی براورد کمفروضات جزء الینف .31ـت

 های حسابداری، مورد توجه قرار دهد، عبارتند از:براوردمفروضات زیربنای 
  ه احتماالً عمده هستند.کماهیت مفروضات، شام  مفروضاتی 
  گرفته باشد(. ه همه متغیرهای مربوط مورد توجه قرارک  بودن مفروضات توسط مدیریت )بدین معنی امکنحوه ارزیابی مربوط بودن و 
 .نحوه تعیین سازگاری درونی مفروضات مورد استفاده توسط مدیریت، در صورت لزوم 
 داراییهـا  های تعمیر و ناهداریهنترل مدیریت مربوط است یا خیر )برای مثال، مفروضات درباره برنامکه آیا مفروضات به موضوعات تحت کاین

رامـون های تجـاری و محـیط پیعمر مفید دارایی را تحت ترثیر قرار دهد(، و یاونای انطبام ایـن موضـوعات بـا برنامـه براوردن است که ممک
ی یـا اقـدامات قـانونو میـر، نترل مدیریت )برای مثال، مفروضات مربوط به نرخهای بهـره، نـر  مـر کواحد تجاری یا با موضوعات خارج از 

 قضایی بالقوه، یا تغییرپذیری و زمانبندی جریانهای نقدی آتی(.
  .)میزان و ماهیت مستندسازی در پشتیبانی از مفروضات )در صورت وجود 

ین تعیـین یـا مشـخص شـود. ینـهـای حسـابداری براورد به مدیریت در انجـام کمکارشنار برای ک کاست توسط ی نکمفروضات مم
 د.شوود، مفروضات مدیریت نامیده میتوسط مدیریت استفاده شه کر صورتی مفروضاتی، د

هـای براوردمدل بـرای انجـام  که مدیریت از یک ها داشته باشند. برای مثال، زمانین است اشاره به دادهکدر برخی موارد، مفروضات مم .32ـت
رد آنها ه در موکباشد  ها نیز اشاره داشتهها به نوعی از دادهدادهن است اصطالح که در این حالت ممکند، هریند کحسابداری استفاده می

 مفروضات خاصی استفاده شده است.
س  شـده از منـابع کهای حسابداری، از انواع مختتف اطالعات براوردن است برای پشتیبانی از مفروضات مورد استفاده در کمدیریت مم .33ـت

 کرخـی مـوارد، یـبای این اطالعات متفـاوت خواهـد بـود. در که مربوط بودن و قابتیت اتکند، کسازمانی استفاده سازمانی و بروندرون
یـا منـابع  ی یـا سـایر اطالعـات آمـاری(کسـازمانی )بـرای مثـال، نـر  سـود بـانس  شـده از منـابع برونکن است بر اطالعات کفرض مم
ن اسـت کرض ممف کی باشد. در برخی موارد دیار، یکتجاری( متهای قبتی واحد سازمانی )برای مثال، اطالعات تاریخی یا تجربهدرون
 سازمانی است.ه واحد تجاری برای تعیین مفروضات فاقد تجربه یا منابع اطالعاتی برونکتر باشد، برای مثال، در مواردی ذهنی

ه طـرفین مطتـع و مایـ  کـمطابق با مفروضاتی هسـتند  ننده یاکسکهای حسابداری ارزش منافانه، منعبراوردمفروضات مورد استفاده در رابطه با  .34ـت
بـدهی، بـرای  کدارایی یا تسویه یـ کشود( در زمان معامته ییا از این قبی  عناوین، یاد می “فعاالن بازار”ه در برخی موارد از آنها تحت عنوان ک)
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گـذاری مـورد دارایی یا بدهی مورد ارزیـابی، روش ارزش نند. مفروضات خاص نیز باتوجه به ویگگیهایکتعیین ارزش منافانه از آن استفاده می
 رد درآمدزایی( و الزامات یاریوا گزارشاری مالی مربوط، متفاوت خواهد بود.کرد بازار یا رویکاستفاده )برای مثال، روی

 ح زیر متفاوت است:ها برحس  منابع و مبانی آنها به شرهای حسابداری ارزش منافانه، مفروضات یا دادهبراورددرخاوص  .35ـت
گـذاری دارایـی یـا بـدهی بـر مبنـای های مورد استفاده فعاالن بازار در قیمتننده مفروضات یا دادهکس که منعکهایی مفروضات یا داده ـ الف

 شود(.یممیده ین قبی  نایا مواردی از ا “های مشهودداده”س  شده از منابع مستق  از واحد تجاری است )بعضی مواقع به عنوان کهای داده
های مورد استفاده توسط فعـاالن ننده قضاوتهای مدیریت واحد تجاری درباره مفروضات یا دادهکس که منعکهایی مفروضات یا داده ـ ا

یـا  “های نامشهودهداد”گذاری دارایی یا بدهی بر مبنای بهترین اطالعات در دسترر در آن شرایط است )بعضی مواقع بازار در قیمت
 شود(. ی از این قبی  نامیده میموارد

د سـت نیـاز باشـن اکبر این، ممبا این حال در عم ، تفاوت بین این دو نوع مفروضات ) الف و ا( همیشه مشخص و واضح نیست. عالوه
 ند.که مدیریت تعدادی از مفروضات مختتف مورد استفاده توسط فعاالن مختتف بازار، را انتخاا ک

حسابداری،  براوردو در نتیجه بر ارزیابی حسابرر از خطرهای تحریف بااهمیت آن  براوردمفروضات بر میزان ابهام در  میزان ذهنی بودن .36ـت
 گذارد.اثر می

 (5ـپـ8: بند ک)رهای حسابداری براوردتغییر در روشهای انجام 
هـای حسـابداری براورداز وجود تغییـر در روش انجـام های حسابداری توسط مدیریت، حسابرر باید براورددر ارزیابی یاونای انجام  .37ـت

ر ط یا شرایط مؤثن است در اثر تغییرات در محیکمم براوردروش خاص  کند. یکس  کنسبت به دوره قب  و یا لزوم این تغییر، شناخت 
ری را حسـابدا راوردبـش انجـام بر واحد تجاری یا الزامات یاریوا گزارشاری مالی مربوط، نیاز به تغییر داشته باشد. اگر مدیریت، رو

در  هـد ایـن تغییـرده توضـیح کند، و یا اینکتر بودن روش جدید را توجیه ه مدیریت بتواند مناس کتغییر دهد، این موضوع اهمیت دارد 
یت ر مـدیرثال، اگمپاسخی به تغییرات محیط یا شرایط یا الزامات یاریوا گزارشاری مالی مربوط بوده است. برای  براوردروش انجام 

یـن یـالش ا، حسابرر بـا مدل تغییر دهد کرد قیمت بازار به استفاده از یکحسابداری را از روی براورد کمبنای مورد استفاده در انجام ی
 ه آیا مفروضات مدیریت درباره بازار با توجه به شرایط اقتاادی، معقول است یا خیر.کشود مواجه می

 (6ـ پ ـ 8: بند ک)ر براوردابهام در 
، مـورد توجـه بـراوردس  شناخت از یاونای ارزیابی مدیریت از اثر ابهـام در کن است در که حسابرر ممکهایی از موضوعاتی نمونه .38ـت

 قرار دهد عبارتند از:
 راوردبـنـای وضـات مبیاونای توجه مدیریت به مفروضات یا نتایج مختتف )برای مثال، اجرای تحتی  حساسیت برای تعیـین اثـر تغییـر در مفر 

 حسابداری(.
  ه تجزیه و تحتی ، بیانار سناریوهای متعددی از نتایج است.کحسابداری توسط مدیریت در زمانی  براوردنحوه انجام 
  های حسابداری انجام شده در دوره گذشته و برخورد مناس  وی با نتایج بازبینی.براوردبازبینی مدیریت از نتایج 

 (9: بند ک)رهای قبل رههای حسابداری دوبراوردبررسی 
حسابداری شناسایی شـده در صـورتهای مـالی دوره قبـ  خواهـد بـود. حسـابرر  براوردهای حسابداری متفاوت از براورددر ادت  موارد، نتیجه  .39ـت

 ند:کس  کردن دالی  ینین تفاوتهایی، اطالعاتی درخاوص موارد زیر کن است با اجرای روشهای ارزیابی خطر برای مشخص کمم
 ند.کضاوت قدر دوره جاری  براورد تواند در مورد اثربخشی فرآینده حسابرر طبق آن میکدر دوره قب ،  براورد اثربخشی فرآیند 
  های حسابداری دوره قب  در دوره جاری.براوردشواهد حسابرسی مربوط به تجدید نظر در انجام 
  ن است نیازمند افشا در صورتهای مالی باشد.که ممک براوردبه موضوعاتی نظیر ابهام در شواهد حسابرسی مربوط 

هـای براوردپذیری ه آسـی کـتوانـد بـه حسـابرر در تشـخیص شـرایطی های حسابداری دوره گذشته در دوره جاری میبراوردبررسی  .40ـت
ای حسـابرر، در تشـخیص ند. تردید حرفـهک کمکدهد، دهد یا وجود جانبداری احتمالی مدیریت را نشان میحسابداری را افزایش می

 ند.کمی کمکبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی الزم به وی ینین شرایطی و تعیین ماهیت، زمان
های قبـ ، الزامـی های حسابداری عمده مربوط به دورهبراوردنیز بررسی قضاوتها و مفروضات مدیریت درخاوص  2401طبق استاندارد  .41ـت

                                                                                                                                                                            
 

 2ـ ا ـ  32، بند “(1394مسلولیت حسابرر در ارتباط با تقت ، در حسابرسی صورتهای مالی )تجدیدنظر شده”،240د حسابرسی استاندار .1
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منظور ه بر مبنای آن طراحی و اجرای روشـهای حسابرسـی الزم بـهکشود خشی از وظایف حسابرر انجام میاست. این بررسی به عنوان ب
تواند نشانه خطر تحریف بااهمیت ناشی از تقت  باشد، در برخورد با ه میکهای حسابداری، با هدف تشخیص جانبداریهایی براوردبررسی 

 کهای حسابداری دوره قب  توسط حسابرر، به عنوان یبراوردت. در عم ، بررسی نترلها توسط مدیریت الزامی اسکخطر زیر پاگذاری 
 ، انجام شود.240ن است همراه با بررسی الزامی شده طبق استاندارد کروش ارزیابی خطر طبق این استاندارد، مم

ای تغییـر یـا نسـبت بـه دوره قبـ  بـه طـور عمـدهاند ه در حسابرسی دوره قب  ابهـام بـاالتری داشـتهکهایی براوردن است برای کحسابرر مم .42ـت
ت ناشـی از ثبـ هـای حسـابداریبراوردن اسـت بـرای کتری را الزم بداند. از طرف دیار، برای مثال، حسابرر مماند، بررسیهای مفا ردهک

 ند.کیفایت مکسی، هدف برر ه اجرای روشهای تحتیتی به عنوان روشهای ارزیابی خطر برایکمعامالت معمول و مستمر، به این نتیجه برسد 
ن است بـین کگیری است، ممبر شرایط موجود در تاریخ اندازهه مبتنیکهای حسابداری براوردهای حسابداری ارزش منافانه و سایر براوردبرای  .43ـت

جـود داشـته ری، اخـتالف ودوره جـا مجدد انجام شده برای براوردمبتغ ارزش منافانه شناسایی شده در صورتهای مالی دوره قب  و نتایج یا مبتغ 
لیـ  تغییـرات دن اسـت بـه که ممکمقطع زمانی مشخص است  کباشد. دلی  این اختالف، وجود برداشتهای خاصی در مورد ارزش منافانه در ی

تشـخیص و  ابـسـ  اطالعـات مـرتبط کن اسـت بـر بررسـی کند. بنابراین، حسابرر ممکای تغییر طور عمدهمحیط واحد تجاری، به سرعت و به
زار ضـات فعـاالن بـاس  شناخت از تغییـرات در مفروکن است کند. برای مثال، در برخی موارد، ممکز کارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت، تمر

ایـن  نـد. درکراهش نحسابداری ارزش منافانه دوره قب  قـرار گرفتـه، اطالعـات مربـوطی بـرای اهـداف حسابرسـی فـ براورده تحت ترثیر نتایج ک
 اوردبـرقبتی  رآیندفن است بیشتر به سوی شناخت اثربخشی کهای حسابداری ارزش منافانه دوره قب  ممبراورد، توجه حسابرر به نتایج صورت

 ند.کقضاوت  اوردبرجاری  تواند درباره اثربخشی فرآینده با استفاده از آن حسابرر میکهای مدیریت( جت  شود، براورد)ردیابی سوابق 
حسابداری با مبتغ شناسایی شده در صورتهای مالی دوره قب ، لزوماً بیانار وجود تحریف در صورتهای مـالی دوره  براوردوت بین نتایج وجود تفا .44ـت

ات در بـوط بـه اطالعـه ینـین تفـاوتی مرکـن است ینین تفاوتی بیانار وجود تحریف باشد، برای مثـال، در مـواردی کقب  نیست. با این حال مم
رود در زمان تهیـه تظار میطور معقول انه بهکردن صورتهای مالی دوره قب  بوده است یا مربوط به اطالعاتی باشد کهناام نهایی دسترر مدیریت 

 س  شده و مورد توجه قرار گرفته باشد.کو ارائه صورتهای مالی دوره قب  

 تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت

 (10: بندک)ر براوردابهام در 

 ن است تحت ترثیر عوامتی نظیر موارد زیر قرار گیرد:کهای حسابداری ممبراوردمیزان ابهام در  .45ـت
 های حسابداری به قضاوت.براوردای کمیزان ات 
  های حسابداری به تغییر در مفروضات.براوردحساسیت 
 ورد اسـتفاده بـهمـگریه ذهنی بـودن مفروضـات اهش دهد )اکرا  براوردن است ابهام در که ممکای گیری شناخته شدههای اندازهکنیکوجود ت 

 شود(. براوردن است موج  ابهام در کها ممعنوان داده
 بینی رویدادهای آتی.های حاص  از رویدادهای قبتی برای پیشبینی و مربوط بودن دادهطول دوره پیش 
 سازمانی.ا از منابع برونکهای قاب  اتدسترسی به داده 
 های مشهود یا نامشهود. داری به دادهحساب براوردای کمیزان ات 

 د.تحت ترثیر قرار ده در برابر جانبداریپذیری آنها را میزان آسی تواند میهای حسابداری براورد ابهام درمیزان 
 ن است شام  موارد زیر نیز باشد:که حسابرر در ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت مورد توجه قرار دهد ممکموضوعاتی  .46ـت

 حسابداری. براوردتغ واقعی یا مورد انتظار مب 
  ای انجام شده توسط مدیریت( در مقایسه با مبتغ مورد انتظار حسابررنقطه براوردحسابداری ) براوردمبتغ ثبت شده. 
  های حسابداری.براوردارشنار برای انجام کاستفاده مدیریت از 
  های حسابداری دوره قب .براوردنتایج بررسی 

 (11: بند ک)ر و خطرهای عمده براورددر ابهام باال 

 ن است ابهام باالیی داشته باشند به شرح زیر است:که ممکهای حسابداری براوردمثالهایی از  .47ـت
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 بندی جریانهـای و زمان ی به قضاوت هستند، برای مثال، قضاوت در مورد دعاوی حقوقی در جریان یا میزانکه بیشتر متکهای حسابداری براورد
 ی آتی مربوط به رویدادهای نامشخص در سالهای آتی.نقد

 اند.گیری شناخته شده، محاسبه نشدههای اندازهکنیکه با استفاده از تکهای حسابداری براورد 
 وجـود  ه قبـ ، بیـانارهای حسابداری مشابه انجام شده در صورتهای مـالی دوربراورده نتایج بررسی حسابرر در مورد کهای حسابداری براورد

 های حسابداری اولیه و نتیجه واقعی است.براوردختالف اساسی بین ا
 نهـا آیـا در مـورد  ه برای آنها مدل تدوین شده خاص واحد تجاری مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـتکای های حسابداری ارزش منافانهبراورد

 های مشهود وجود ندارد.داده
ه مبتغ کست به عتت وجود ابهام مرتبط با آن، منجر به تحریف بااهمیت شود، به این معنی ن اکاهمیت ممحسابداری ظاهراً بی براورد کی .48ـت

 .نباشد براوردن است شاخای از ابهام در آن کحسابداری مم براورد کشناسایی یا افشا شده در صورتهای مالی برای ی
معقول انجام داد. بنابراین، یاریوا گزارشاری مالی مربوط  ردبراو کتوان یه نمیکبه حدی باالست  براورددر برخی شرایط، ابهام در  .49ـت

ده نه ی، خطرهای عمگیری آن به ارزش منافانه شود. در ینین مواردقتش در صورتهای مالی یا مانع اندازه کن است مانع شناسایی یکمم
. ز بسـتای داردفایـت افشـا نیـکه بـه کـشـود بتگیری آن بـه ارزش مناـفانه، مربـوط میهای حسابداری یـا انـدازهبراوردتنها به شناسایی 

االی آنها بهای حسابداری و ابهام براوردن است افشای کهای حسابداری، یاریوا گزارشاری مالی مربوط ممبراورددرخاوص ینین 
 (123ـتتا  120ـت: بندهای ک)ر .ندکرا الزامی 

سـ  شـناخت از کشـود حسـابرر متـزم بـه بداری منجر به خطـر عمـده میحسا براورده کرسد ه حسابرر به این نتیجه میکدر مواردی  .50ـت
 .1نترلی مرتبط استکنترلهای واحد تجاری، از جمته فعالیتهای ک

ند. در کای درباره توانایی واحد تجاری برای ادامه فعالیت ایجاد ن است تردید عمدهکهای حسابداری ممبراورددر برخی موارد، ابهام در  .51ـت
 ، الزامات و رهنمودهایی درباره ینین شرایطی ارائه شده است.5702 استاندارد

 (12: بند ک)ربرخورد با خطرهای ارزیابی شده تحریف بااهمیت 
، حسابرر متزم است ماهیت، زمانبندی اجرا و میـزان روشـهای حسابرسـی را در برخـورد بـا خطرهـای ارزیـابی شـده 330طبق استاندارد  .52ـت

تـا  53ـ. در بنـدهای ت3نـدکهای حسابداری در سطح صورتهای مالی و سطح ادعاهـا، طراحـی و اجـرا براوردبط با تحریف بااهمیت مرت
 ز شده است.کبر برخوردهای خاص در سطح ادعا تمر 115ـت

 الف( ـ12: بند ک)رارگیری الزامات چارچوب گزارشگری مالی مربوط کب

، و بـراوردهـای حسـابداری، روشـهای انجـام براوردمربوط، شرایط خاصی بـرای شناسـایی در بسیاری از یاریوبهای گزارشاری مالی   .53ـت
صـ  از اجـرای ن اسـت پیچیـده و نیازمنـد اعمـال قضـاوت باشـد. براسـار شـناخت حاکالزامات افشا تعیین شده است. ینین الزاماتی مم

متفـاوت،  ارگیری نادرسـت یـا تفاسـیرکـه دلیـ  بن اسـت بـکه ممکروشهای ارزیابی خطر، الزامات یاریوا گزارشاری مالی مربوط، 
 گیرد.پذیر باشد، مورد توجه حسابرر قرار میآسی 

ار برده است یـا خیـر، تـا حـدی بـه شـناخت کای مناس ، الزامات یاریوا گزارشاری مالی مربوط را بگونهه آیا مدیریت بهکتعیین این .54ـت
رزش مناـفانه ا بـراوردگیری ارزش مناـفانه برخـی اقـالم ماننـد و محیط آن بستای دارد. بـرای مثـال، انـدازه حسابرر از واحد تجاری

احد تجاری ه تحت ترثیر ماهیت وکن است مستتزم مالحظات خاصی باشد کی  تجاری، ممکتر کداراییهای نامشهود تحای  شده در ی
 گیرد.و عمتیات آن قرار می

ن اسـت بـرای کـدارایـی توسـط حسـابرر مم کی فعتی یکجرای روشهای حسابرسی بیشتر، مانند وارسی شرایط فیزیدر برخی شرایط، ا .55ـت
 ارگیری مناس  الزامات یاریوا گزارشاری مالی مربوط، ضروری باشد.کتعیین ب

ه واحـد تجـاری را کـایطی است ارگیری الزامات یاریوا گزارشاری مالی مربوط مستتزم توجه مدیریت به تغییرات در محیط یا شرکب .56ـت
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ه از ایـن پـس کـن است نشان دهـد کگروه خاص از داراییها یا بدهیها مم کدهد. برای مثال، وجود بازار فعال برای یتحت ترثیر قرار می
 ارزش منافانه این قبی  داراییها یا بدهیها مناس  نیست. براورداستفاده از جریانهای نقدی تنزی  شده برای 

 ا(ـ12: بند ک)رر روشها و مبانی تغییرات نواختی دکی

بـر ه مبتنیکـحسابداری نسبت به دوره قب ، مهش است زیرا تغییری  براوردحسابداری، یا روشهای انجام  براوردتوجه حسابرر به تغییر در  .57ـت
جـر ن است منکشود و مملی مختتف میهای مانواختی صورتهای مالی در دورهکتغییر در شرایط یا اطالعات جدید نباشد، منجر به عدم ی

 به تحریف صورتهای مالی شود یا بیانار جانبداری احتمالی مدیریت باشد.
حسابداری نسبت به  براوردحسابداری یا روش انجام  براوردتواند براسار تغییر در شرایط، دلی  موجهی برای تغییر در مدیریت ادت  می .58ـت

ه منجـر کیط تغییر در شرا فایت دالی  توجیهی برای پشتیبانی از نظر مدیریت درباره وجودکدلی  تغییر و  ند. موجه بودنکدوره قب  ارائه 
 حسابداری یا روش انجام آن شده است، نیازمند قضاوت است. براوردبه تغییر در 

 (13: بند ک)ربرخورد با خطرهای ارزیابی شده تحریف بااهمیت 

ن است از موضـوعاتی کند ممکاستفاده  13س در بند ک)های( منعدام روشکاز  بااهمیتخطرهای تحریف  ه حسابرر در برخورد باکاین .59ـت
 یون موارد زیر ترثیر پذیرد:

  ها ناشی از معامالت معمول یا دیرمعمول هستند.براورده آیا کحسابداری، شام  این براوردماهیت 
 د یا خیر.نکافی و مناس  برای حسابرر فراهش کاثربخش، شواهد حسابرسی  ایگونههای( حسابرسی بهرود روش)ه آیا انتظار میکاین 
 خطر عمده است یا خیر. که آیا خطر ارزیابی شده، یکخطر ارزیابی شده تحریف بااهمیت شام  این 

ن اسـت بررسـی کـممروش مـؤثر  کنـد، یـکالوصـول را ارزیـابی میکوکه حسابرر معقول بودن ذخیره مطالبـات مشک برای مثال، زمانی .60ـت
د، برای مثـال، در اری وجود دارحسابد براورده ابهام باالیی در کدریافتهای نقدی بعد از تاریخ ترازنامه همراه با سایر روشها باشد. در مواردی 

سـ  کای ربـن اسـت کهای آن نامشهود است، ممه دادهکبر مدل تدوین شده خاص واحد تجاری است حسابداری مبتنی  براورده کمواردی 
 ضروری باشد. برای برخورد با خطرهای ارزیابی شده 13یبی از روشهای مندرج در بند کارگیری ترکافی و مناس ، بکشواهد حسابرسی 

 ارائه شده است. 95ـتتا  62ـتن است مناس  آن شرایط باشد، در بندهای کاز برخوردها مم که هر یکرهنمودهای بیشتر درباره شرایطی  .61ـت

 الف(ـ13: بند ک)ردهای واقع شده تا تاریخ گزارش حسابرس رویدا
حسـابداری اسـت یـا  براوردننده شواهد حسابرسی درخاوص که آیا رویدادهای واقع شده تا تاریخ گزارش حسابرر، فراهش کتعیین این .62ـت

 ه انتظار رود ینین رویدادهایی:کن است برخورد مناسبی تتقی شود کزمانی مم خیر،
 ند، وواقع شو 
  نند.کحسابداری فراهش  براوردشواهد حسابرسی برای تریید یا رد 

حسـابداری  بـراوردافی و مناس  دربـاره کن است شواهد حسابرسی کشوند، ممه تا تاریخ گزارش حسابرر واقع میکگاهی اوقات رویدادهایی  .63ـت
طـه بـا سابرسـی در رابن است شواهد حکفاصته بعد از پایان دوره مممحاول از رده خارج بال کام  موجودی یکنند. برای مثال، فروش کفراهش 
 اوردبـرن اسـت نیـازی بـه اجـرای روشـهای حسابرسـی بیشـتر درخاـوص کـند. در ینـین مـواردی ممکارزش خالص فروش آن فراهش  براورد

 س  شده باشد.کافی و مناس  درباره این رویدادها که شواهد کحسابداری نباشد، به شرط این
های براوردهای حسابداری، رویدادهای واقع شده تا تاریخ گزارش حسابرر، شواهد حسابرسی درخاوص آن براورددرخاوص برخی  .64ـت

یجـاد وره طـوالنی اد که تنها طی یکهای حسابداری براوردنند. برای مثال، شرایط یا رویدادهای مرتبط با برخی کحسابداری فراهش نمی
 سکن اسـت مـنعکمهای حسابداری ارزش منافانه، اطالعات بعد از پایان دوره مبراوردگیری هدف اندازه شوند. همچنین، باتوجه بهمی
فانه اری ارزش مناـحسـابد بـراوردگیری ن اسـت بـرای انـدازهکـننده رویدادها یا شرایط موجود در تاریخ ترازنامه نباشد و بنابراین ممک
 رائه شده است.اتواند با خطرهای تحریف بااهمیت داشته باشد، ه حسابرر میکی ، برخوردهای دیار13اربرد نداشته باشد. در بند ک

ن است بیانار اثربخش نبودن فرآینـد هـای مـورد اسـتفاده مـدیریت بـرای کحسابداری مم براورددر برخی موارد، رویدادهای متناقض با  .65ـت
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 داری باشد.های حساببراوردهای حسابداری یا جانبداری مدیریت در انجام براورد
را  5601نـد ولـی بایـد الزامـات اسـتاندارد کهای حسابداری خاصـی اجـرا نبراوردن است این روش را درخاوص کاگریه حسابرر مم .66ـت

سـ  کافی و مناسـبی را در ایـن خاـوص کـند. حسابرر متزم است با طراحی و اجرای روشهای حسابرسی، شواهد حسابرسی کرعایت 
ه به تعدی  یا افشا در صورتهای مالی نیـاز دارد کاقع شده بین تاریخ صورتهای مالی و تاریخ گزارش حسابرر ه همه رویدادهای وکند ک

های حسابداری، بـه براوردگیری بسیاری از ه اندازهک. از آنجا 3س شده استکای مناس  در صورتهای مالی منعگونهو به 2مشخص شده
ارگیری الزامات استاندارد ک به نتایج شرایط، معامالت یا رویدادهای آتی بستای دارد، بهای حسابداری ارزش منافانه، معموالًبراوردجز 
 در این زمینه بسیار سودمند است. 560

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
توسـط  یـن دورهشـود، بررسـی رویـدادهای اتر میه فاصته زمانی بین تاریخ ترازنامـه و تـاریخ گـزارش حسـابرر طـوالنیکدر شرایطی  .67ـت

ین موضوع اهای حسابداری ارزش منافانه، برخوردی مؤثر محسوا شود. براوردهای حسابداری بجز براوردن است برای کحسابرر مم
ه ویـگه بـشـوند، ماـدام داشـته باشـد، آنها اداره می که توسط مالک کویکن است خاوصاً در مورد برخی از واحدهای تجاری کمم

 های حسابداری نداشته باشد.براوردنترل مدون برای ک ه مدیریت روشهایکزمانی 

 ب( ـ 13: بند ک)رحسابداری توسط مدیریت  براوردآزمون نحوه انجام 
های مشهود و نامشهود انجام ه براسار مدلی با استفاده از دادهکحسابداری ارزش منافانه است  براورد کحسابداری، ی براورده ک زمانی .68ـت

توانـد یرده اسـت، مکه هایی برای انجام آن استفادحسابداری را انجام داده و از یه داده براورده مدیریت یاونه کاین شده است، آزمون
 ن است در شرایطی یون موارد زیر نیز مناس  باشد:کار ممکبرخوردی مناس  باشد. این 

 جاری باشد.ها توسط سیستش حسابداری واحد تحسابداری، محاول پردازش معمول داده براورد 
  ده مـدیریت در مـورد اسـتفا ه فرآینـدکـدهـد های( قب  توسط حسابرر نشـان میهای حسابداری مشابه در صورتهای مالی دوره)براوردبررسی

 دوره جاری به احتمال زیاد، مؤثر خواهد بود.
 یستند.ن بااهمیتبه تنهایی  که هر یکحسابداری بر مبنای جامعه بزرگی از اقالم با ماهیت مشابه انجام شده باشد  براورد 

 ن است شام  موضوعاتی یون موارد زیر باشد:کهای حسابداری توسط مدیریت ممبراوردآزمون نحوه انجام  .69ـت
  ،اسـتفاده  ی حسابداری باهابراوردهای حسابداری و انجام درست براوردهای مورد استفاده در ام  بودن و مربوط بودن دادهکآزمون میزان دقت

 ها و مفروضات مدیریت.ین دادهاز ا
 ه کـسـازمانی نارشناسـان بروکها و اطالعـات دریـافتی از سازمانی، شام  دادهها و اطالعات برونای دادهکارزیابی منبع، مربوط بودن و قابتیت ات

 های حسابداری استفاده شده است.براوردبه انجام  کمکتوسط مدیریت برای 
  حسابداری به لحاظ سازگاری درونی. براوردو بررسی اطالعات مربوط به حسابداری،  براوردمحاسبه مجدد 
   ها.براوردارزیابی فرآیند های مورد استفاده مدیریت برای بررسی و تاوی 

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
تر اسـت. واحـدهای جـاری بـزر ، سـادهبه احتمال زیاد نسبت به واحدهای ت کویکهای حسابداری در واحدهای تجاری براوردفرآیند انجام  .70ـت

ر اشـند. حتـی اگـبتوا نداشته کهای من است سیستش حسابداری مدون، ثبتهای حسابداری پیچیده، یا رویهکبا مدیریت فعال، مم کویکتجاری 
مبنـایی بـرای  دنرکـه مـدیریت توانـایی فـراهش کـهای حسـابداری نداشـته باشـد، بـدین معنـی نیسـت براوردواحد تجاری، فرآیندی مدون برای 

 ند.کها را آزمون براوردهای حسابداری ندارد تا حسابرر بتواند بر آن اسار، این براورد

 (1ـ ب ـ13بند :ک)رگیری ارزیابی روش اندازه
ام  گیری تجویز نشده باشد، ارزیابی مناسـ  بـودن روش مـورد اسـتفاده )شـینانچه در یاریوا گزارشاری مالی مربوط، روش اندازه .71ـت
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 ای است.هرگونه مدل استفاده شده( در آن شرایط، مستتزم اعمال قضاوت حرفه
 ن است مورد توجه قرار دهد عبارتند از:که حسابرر ممکهایی از موضوعاتی برای این منظور، نمونه .72ـت

 .معقول بودن استدالل مدیریت برای انتخاا روش 
  روش  پشـتیبانی از ه در یاریوا گزارشاری مالی در صورت وجود توسط مدیریت به منظـورافی و اعمال مناس  معیارهای ارائه شدکارزیابی

 انتخاا شده.
  ط بـه ری مـالی مربـوو الزامـات یـاریوا گزارشـا بـراوردمناس  بودن روش مورد استفاده با توجه به شرایط و ماهیت دارایی یا بدهی مـورد

 های حسابداری.براورد
  باتوجه به ماهیت فعالیت، صنعت و محیط فعالیت واحد تجاری.مناس  بودن روش مورد استفاده 

شـود. در امالً متفـاوت میکهای براوردارگیری روشهای مختتف منجر به که بکن است به این نتیجه برسد کدر برخی موارد، مدیریت مم .73ـت
ناسـ  بـودن مست به حسابرر در ارزیابی ن اکس  شناخت از یاونای بررسی دالی  این تفاوتها در واحد تجاری ممکینین مواردی، 
 ند.ک کمکروش انتخابی، 

 ارزیابی استفاده از مدلها
نـد. مناسـ  بـودن مـدل کمدل اسـتفاده  کن است از یکهای حسابداری ارزش منافانه، مدیریت ممبراورددر برخی موارد، به ویگه هناام انجام  .74ـت

 محیط آن )شام  صنعت( و دارایی یا بدهی مورد نظر، بستای دارد. مورد استفاده به عوامتی یون ماهیت واحد تجاری و
ه آیا مدل مورد نظر به صورت تجاری بـرای اسـتفاده در کبه شرایطی نظیر این بستای دارد  76ـاربرد ارزیابیهای مندرج در بند تکمیزان  .75ـت

یجـاد ان است برای کبرخی موارد واحد تجاری ممه مختص واحد تجاری است. در کبخش یا صنعت خاص در دسترر است، یا این کی
 ند.کارشنار استفاده کمدل از  کو آزمون ی

 ه آیا:کن است در آزمون مدل مورد ارزیابی قرار دهد، عبارتند از اینکه حسابرر ممکهایی از موضوعاتی بسته به شرایط، نمونه .76ـت
 رسـی شـده مـورد نظـر بر ادواری برای اطمینان از مناس  بـودن آن بـرای اسـتفاده ارگیری آن تریید شده است و به صورتکاعتبار مدل قب  از ب

 ن است شام  موارد زیر باشد:کارزیابی اعتبار مدل توسط واحد تجاری مم است یا خیر. فرآیند

o  شام  مناس  بودن پارامترهای مدل. ،ریاضی مدلمنطق و  مبانی نظریدرستی 
o توجه به اطالعات واقعیات بازار مدل با هایام  بودن دادهکو  سازگاری. 
o مدل در مقایسه با معامالت واقعی. خروجی 

 نترلی مناس  برای تغییر وجود دارد یا خیر.کها و روشهای رویه 
 ها ذهنی هستند(.ه دادهک شود یا خیر )به خاوص زمانیطور ادواری ارزیابی و از نظر اعتبار آزمون میمدل به 
 ننـده ک سکدیالتی، مـنعه آیا ینین تعکشود یا خیر و اینهای حسابداری ارزش منافانه، انجام میبراورد، شام  تعدیالت الزم در خروجی مدل

 مفروضات مورد استفاده فعاالن بازار در شرایط مشابه هستند یا خیر.
  یج هرگونـه هـا، و نتـاداده تیدی،کهای اربردها و محدودیتهای مدل، پارامترکافی مستند شده است یا خیر. این مستندسازی شام  کمدل به اندازه

 تجزیه و تحتی  انجام شده در مورد اعتبار مدل است.

 (2ـ ب ـ 13: بند ک)رمفروضات مورد استفاده مدیریت 
ه در هناـام حسابرسـی در دسـترر کـگیـرد ارزیابی حسابرر از مفروضات مورد استفاده مدیریت تنهـا براسـار اطالعـاتی صـورت می .77ـت

شود و هـدف آن، اظهـار است. روشهای حسابرسی مرتبط با مفروضات مدیریت در راستای حسابرسی صورتهای مالی انجام میحسابرر 
 به خود مفروضات نیست.نظر نسبت

ن است در ارزیابی معقول بودن مفروضات مورد اسـتفاده توسـط مـدیریت مـورد توجـه قـرار که حسابرر ممکهایی از موضوعاتی نمونه .78ـت
 ه: ک، عبارتند از ایندهد

 رسند یا خیر.از مفروضات معقول به نظر می کآیا هر ی 
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 .آیا مفروضات وابستای متقاب  و سازگاری درونی دارند یا خیر 
  ربوط بـه مر یا مفروضات حسابداری مورد نظ براورده مفروضات در مجموع یا همراه با سایر مفروضات )اعش از مفروضات مربوط به کآیا زمانی

 رسند یا خیر.شوند، معقول به نظر میها( ارزیابی میبراوردر سای
  یر.خننده مفروضات مشهود در بازار هستند یا کسکای مناس  منعگونههای حسابداری ارزش منافانه، بهبراوردآیا مفروضات 

س کبه اهداف و راهبردهای خاص را مـنعن است انتظارات مدیریت در مورد نتایج دستیابی کهای حسابداری ممبراوردمفروضات مبنای  .79ـت
 ه آیـا،کـه اینبـن است برای ارزیابی معقول بودن ینین مفروضاتی، روشهای حسابرسـی را باتوجـه کند. در ینین مواردی، حسابرر ممک

 ند:کبرای مثال، مفروضات با موارد زیر سازگار هستند یا خیر، اجرا 
  تجاری.محیط اقتاادی عمومی و شرایط خاص اقتاادی واحد 
 های واحد تجاری.برنامه 
 های قب  )اگر مربوط باشد(.مفروضات استفاده شده در دوره 
  ها یا موقعیتهـای یانار رویداده این اطالعات تاریخی بتواند نماکتجربه قبتی واحد تجاری یا شرایط تجربه شده قبتی توسط واحد تجاری، تا آنجا

 آتی باشد.
  مدیریت برای تهیه صورتهای مالی.سایر مفروضات مورد استفاده توسط 

خـاص بسـتای داشـته باشـد. مـدیریت  اقـداماتن است به قاد و توانایی مدیریت برای انجام کبودن مفروضات مورد استفاده مم معقول .80ـت
 ار راکـ ت ایـنسـن اکـند و یاریوا گزارشاری مالی نیز ممکمستند می رایهای خاص هو بد داراییهاها و مقاصد مربوط به ادت  برنامه

ای حسـابرر ت حرفهقضاو ، بهس  شودک در رابطه با قاد و توانایی مدیریت ه بایدک رده باشد. اگر یه میزان شواهد حسابرسیک الزامی
 ن است انجام شود عبارتند از:که ممکروشهای حسابرسی ولی  بستای دارد،

 .بررسی سوابق مدیریت در انجام مقاصد اعالم شده 
 های رسمی تریید شده، مجوزها یا صورت جتسات )در صورت وجود(.تبی و سایر مستندات، شام  بودجهکای هبررسی برنامه 
 ای از اقدامات خاص.وجو از مدیریت درباره دالی  انجام مجموعهپرر 
 .بررسی رویدادهای بین تاریخ صورتهای مالی تا تاریخ گزارش حسابرر 
 ت موجود.ایفای تعهدا ای از اقدامات خاص باتوجه به شرایط اقتاادی واحد تجاری، از جمتهجموعهارزیابی توانایی واحد تجاری برای انجام م 

های مـدیریت نامـههـای حسـابداری، مقاصـد و بربراورده در انجـام کـن است برخی یاریوبهای گزارشاری مالی اجازه ندهنـد کبا این حال، مم
ستتزم ایـن ها مبراوردگیری این ی حسابداری ارزش منافانه مادام دارد زیرا هدف اندازههابراوردمدنظر قرار گیرد. این موضوع ادت  در مورد 

 ننده مفروضات استفاده شده توسط فعاالن بازار باشد.کسکه مفروضات مورد استفاده، منعکاست 
هـای حسـابداری ارزش براورددر  ن است در ارزیابی معقول بـودن مفروضـات مـورد اسـتفاده مـدیریتکه ممکهایی از موضوعاتی نمونه .81ـت

 بر مطال  قبتی، مورد توجه حسابرر قرار گیرد عبارتند از:منافانه، عالوه
 ار را کـین اده، یاونه ارده است، و در صورت استفکهای مختص بازار در تعیین مفروضات خود استفاده آیا مدیریت، در موارد مقتضی، از داده

 انجام داده است.
 گیری شده به ارزش منافانه.ا شرایط مشهود در بازار و ویگگیهای دارایی یا بدهی اندازهسازگاری مفروضات ب 
 ات فعـاالن بـازار ه مفروضـکـدی ه در مـوارکـا هستند یـا خیـر، و اینکه آیا منابع مبنای مفروضات مورد استفاده فعاالن بازار، مربوط و قاب  اتکاین

 ند.کمیمتفاوت است، مدیریت یاونه مفروضات را انتخاا 
  وجـه، تت و در صـورت رده اسـکـآیا در موارد مقتضی، مدیریت به مفروضات و اطالعات مربوط به معامالت، داراییها یا بدهیهای مشابه توجـه

 ار را انجام داده است.کیاونه این 

ه کـهایی از موضـوعاتی اشـد. نمونـههای مشـهود و نامشـهود بن است شام  دادهکهای حسابداری ارزش منافانه ممبراوردبر این، عالوه .82ـت
نـه ه یاوکـاز این ن است مورد توجه قرار دهد عبارتنـدکهای نامشهود ممبر دادههای حسابداری ارزش منافانه مبتنیبراوردحسابرر در 

 ند:کمدیریت شواهد پشتوانه موارد زیر را فراهش می
  حسابداری. براوردتعیین ویگگیهای فعاالن بازار در ارتباط با 
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 ار نظر خود در مورد مفروضات فعاالن بازار.کتغییر یا اصالح مفروضات مدیریت به منظور انع 
 .استفاده از بهترین اطالعات در دسترر در شرایط موجود 

 .در موارد مقتضی، نحوه در نظر گرفتن معامالت، داراییها یا بدهیهای مشابه در مفروضات مورد استفاده مدیریت 

هه در مواج سابررحی دیار ارزیابی مفروضات توسط حسابرر، با برخوردها به احتمال زیادوجود داشته باشد،  هودهای نامشداده ینانچه
سـت انجـام ان کـدی، ممر. در ینـین مـواشودمیی  کافی و مناس ، ترکس  شواهد کبرای  ،13در بند مندرج شده  ارزیابیخطرهای با 

در ن اجرایـی، و مدیراحسابداری توسط سطح مناسبی از  براورد تاوی وانه بررسی و آزمون مستندات پشت مانندسایر روشهای حسابرسی 
 .ت یابد، ضروران راهبری واحد تجاریکار مقتضی، توسطموارد 

ند. ینین کیا یند فرض عمده را مشخص  کن است یکحسابداری، مم براورد کحسابرر در ارزیابی معقول بودن مفروضات پشتوانه ی .83ـت
عمـده باشـد.  خطـر کتوانـد منشـر یـحسـابداری مـورد نظـر باشـد و بنـابراین می بـراوردن است بیانار وجود ابهام بـاال در کوضعیتی مم

 تشریح شده است. 115ـتا ت 102ـبرخوردهای الزم با خطرهای عمده در بندهای ت

 پ( ـ13: بند ک)رنترلها کرد کارکآزمون اثربخشی 
نترلهای این کرد کارکحسابداری به خوبی طراحی، اجرا و حفظ شده باشد، آزمون اثربخشی  براوردت برای مدیری ه فرآیندکدر مواردی  .84ـت

 ه:کن است آزمون مناسبی محسوا شود، برای مثال زمانیکمم فرآیند

 ری ان راهبـکـسـط ارهای حسابداری توسط سطوح مناسبی از مدیران اجرایی و، در مـوارد مقتضـی، توبراوردنترلهایی برای بررسی و تاوی  ک

 واحد تجاری، وجود دارد.

 ها در سیستش حسابداری واحد تجاری حاص  شده است.حسابداری از پردازش روزمره داده براورد 

 نترلها در موارد زیر ضروری است:کرد کارکآزمون اثربخشی  .85ـت
  باشد؛ یا براورد ش بر فرآیندکنترلهای حاکرد کارک ی از اثربخشیکارزیابی حسابرر از خطرهای تحریف بااهمیت در سطح ادعا، حا ـ الف

 .1ندکافی و مناس  در سطح ادعا فراهش کآزمونهای محتوا به تنهایی نتواند شواهد حسابرسی  ـ ا

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
داشته باشـد ولـی رسـمیت اجـرای  حسابداری وجود براورد کنترلهایی برای فرآیند انجام یکن است کمم کویکدر واحدهای تجاری  .86ـت

ارشـاری مـالی، گز مدیریت فعال و درگیر در فرآیندبه دلی  ن است کمم کویکبر این، در واحدهای تجاری آنها متفاوت باشد. عالوه
وسـط نترلهـای قابـ  تشـخیص تکن اسـت کـ، ممکویـکنترلها، ضرورت نداشته باشد. در واحدهای تجـاری بسـیار کارگیری برخی کب

ینـد  یـا کمـراه بـا یـمعدود باشد. به همین دلی ، احتماالً حسابرر در برخورد با خطرهای ارزیابی شده، از آزمونهای محتوا هحسابرر 
 رد.ک، استفاده خواهد 13مورد از روشهای مندرج در بند 

 ت(ـ  13: بند ک)رای ای یا دامنهنقطه براوردانجام 
 ن است در شرایطی نظیر موارد زیر مناس  باشد:کای مدیریت ممنقطه براوردی ارزیابی ای براای یا دامنهنقطه براوردانجام  .87ـت

 ها در سیستش حسابداری نباشد.حسابداری حاص  پردازش روزمره داده براورد 

   ره دیریت در دووسـط مـتاسـتفاده شـده  ه فرآینـدکدهد های حسابداری مشابه انجام شده در تهیه صورتهای مالی دوره قب  نشان براوردبررسی
 جاری به احتمال زیاد اثربخش نخواهد بود.

  شد.ای مدیریت در تناقض باهای نقطهبراوردرویدادها یا معامالت واقع شده بین پایان دوره و تاریخ گزارش حسابرر با 
  ند.کای استفاده ا دامنهای ینقطه براورده بتواند از آنها برای محاسبه کحسابرر به منابع اطالعاتی دیاری دسترسی داشته باشد 

ن است کای ممای یا دامنهنقطه براوردشود، انجام خوبی طراحی و به طور مناس  اجرا می نترلهای واحد تجاری بهکه کحتی در مواردی  .88ـت
ا به عنوان بخشی ن است این نحوه برخورد رکارا با خطرهای ارزیابی شده باشد. در وضعیتهای دیار، حسابرر ممکبرخوردی اثربخش یا 
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 تشخیص ضرورت انجام روشهای حسابرسی بیشتر، و در صورت انجام آن روشها، ماهیت و میزان آنها، مورد توجه قرار دهد. از فرآیند
د اثربخشـی رکـدام رویکـه در شـرایط موجـود کـن است به این مسلته بستای داشـته باشـد کای ممای یا دامنهنقطه براوردرد حسابرر در انجام کروی .89ـت

ر دبت بـه تغییـر ای مقـدماتی انجـام دهـد و سـسس حساسـیت آن را نسـنقطـه بـراورد کن اسـت در ابتـدا، یـکـبیشتری دارد. برای مثال، حسابرر مم
اد ن اسـت بـا ایجـکـروش جـایازین، حسـابرر مم کند. به عنـوان یـکای مدیریت، تعیین نقطه براوردای برای ارزیابی مفروضات جهت تعیین دامنه

 ند.کار خود را آداز کان( کای )در صورت امنقطه براورد کای برای اهداف تعیین یدامنه
هـای ای، به یندین عام ، از جمته مدل مورد استفاده، ماهیت و میـزان دادهدامنه براوردای، در مقاب  نقطه براوردتوانایی حسابرر برای انجام  .90ـت

ثیر ن اسـت تحـت تـرکـای ممای یـا دامنـهنقطـه بـراوردگیری در مورد انجـام بر این، تامیشد. عالوهبستای دار براورددر دسترر و ابهام در 
ی نتـایج و ای پـس از بررسـنقطـه بـراوردن اسـت اسـتفاده از کیاریوا گزارشاری مالی مربوط قرار گیرد. یاریوا گزارشاری مالی مم

 رده باشد.کی را تجویز گیری خاص نظیر ارزش فعتروش اندازه کمفروضات مختتف، یا ی
 ای را به روشهای مختتف انجام دهد، برای مثال:ای یا دامنهنقطه براوردن است کحسابرر مم .91ـت

 سابرر.بخش یا صنعت خاص، یا مدل مختص واحد تجاری یا مدل طراحی شده توسط ح کمدل، مانند مدل رایج در ی کاستفاده از ی 
  و نتایج مختتف، برای نمونه، از طریق معرفی مجموعه متفاوتی از مفروضات.بسط ارزیابیهای مدیریت از مفروضات 
 ردن مفروضات مربوط.کارشنار مجرا برای طراحی یا اجرای مدل، یا فراهش کارگیری کاستخدام یا ب 
 .توجه به سایر رویدادها، معامالت یا شرایط مشابه، یا در موارد مربوط، بازار داراییها یا بدهیهای مشابه 

 (1ـتـ13: بند ک)راخت مفروضات یا روش مدیریت شن
ار بـرده اسـت، کـه مـدیریت بکـای، از مفروضات یا روشـی متفـاوت از آنچـه ای یا دامنهنقطه براورده حسابرر برای انجام کدر مواردی .92ـت

 بـراوردیت در اسـتفاده توسـط مـدیر ، نسبت بـه مفروضـات یـا روش مـورد1ـتـ13ند، وی باید طبق الزامات مندرج در بند کاستفاده می
ای یـا نقطـه دبـراورتوانـد در انجـام ه میکند کند. این شناخت، اطالعاتی را برای حسابرر فراهش میکس  کافی کحسابداری، شناخت 

 بـراوردای وی با منهای یا دانقطه براوردای مناس  باشد. بعالوه، این امر به حسابرر در شناخت و ارزیابی هرگونه تفاوت عمده بین دامنه
لـی از نظـر ه حسـابرر از مفروضـاتی متفـاوت، وکـند کن است این تفاوت وقتی بروز کند. برای مثال، ممکمی کمکای مدیریت، نقطه

ات سبت بـه مفروضـنحسابداری  براورددهنده حساسیت زیاد تواند نشانند. این موضوع میکاعتبار مشابه، با مفروضات مدیریت، استفاده 
ن کوت مموی دیار، تفاای دربرداشته باشد. از سحسابداری به دلی  وجود ابهام باال، خطر عمده براوردن است کباشد و بنابراین مم خاص

اعتبار  ستفاده شده وگیری درباره مبنای مفروضات ان است باتوجه به شرایط، برای نتیجهکاست از اشتباه مدیریت ناشی شود. حسابرر مم
 ره با مدیریت را مفید تشخیص دهد.کحسابداری )در صورت وجود( مذا براوردروش  آنها و تفاوت در

 (2ـتـ13: بند ک)ر براوردردن دامنه کمحدود 
ای مـدیریت مناسـ  نقطـه بـراوردای )دامنه حسابرر( برای ارزیابی معقول بـودن دامنه براورده به نظر حسابرر استفاده از کدر مواردی  .93ـت

نـه شـد داماگـر قـرار با ن.کـباشد نـه همـه نتـایج مم “نتایج معقول”این استاندارد، این دامنه باید دربرگیرنده همه  2ـتـ13است، طبق بند 
ه بـرای مقاصـد کـشـود یآنقدر گسـترده م براوردن باشد زیرا در این حالت دامنه کتواند شام  همه نتایج مم، مفید واقع شود، نمیبراورد

عقول تواند درباره مبافی محدود شود تا حسابرر که به حد کحسابرر زمانی مفید و مؤثر است  براوردد. دامنه حسابرسی مؤثر نخواهد بو
 ند.کگیری حسابداری نتیجه براوردبودن 

 کان یـتر از سطح اهمیت برای صورتهای مالی به عنـوه پایینکتر یا مساوی سطح اهمیت در اجرا )کویکه کمعموالً دامنه محدود شده،  .94ـت
ن است محدود کاگریه در برخی صنایع، مم 1.افی استکای مدیریت، نقطه براوردمجموعه واحد است( باشد، برای ارزیابی معقول بودن 

ان محـدود کـحسـابداری نیسـت. عـدم ام بـراوردپذیر نباشد ولی ضرورتاً مانعی برای شـناخت انکام به ینین مقداری براوردردن دامنه ک
ه منجر به خطر عمده شود. برخوردهای بیشتر با خطرهـای عمـده کحسابداری باشد  براوردن است بیانار ابهام در کمم دبراورردن دامنه ک

 تشریح شده است. 115ـتا ت 102ـدر بندهای ت
 انجام شود:ن است به صورت زیر که همه نتایج موجود در دامنه، معقول به نظر برسد، ممکبه میزانی  براوردردن دامنه کمحدود  .95ـت
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 ه به قضاوت حسابرر ر  دادن آنها دیرمحتم  است، وک براوردحذف نتایج دور از انتظار از دامنه  ـ الف
ه همه نتایج در دامنه که حسابرر به این نتیجه برسد کباتوجه به شواهد حسابرسی موجود، تا میزانی  براوردردن دامنه کمحدودتر  ـ ا

شواهد  هکند کمحدود  را تا میزانی براوردن است بتواند دامنه کر برخی موارد نادر، حسابرر ممرسد. د، معقول به نظر میبراورد
 ای باشد.نقطه براورد کحسابرسی، گویای ی

 (14: بند ک)ر تخصصی دانشمهارتها یا لزوم استفاده از 

ن کـ. ایـن امـر مم1نـدکار حسابرسـی را تعیـین کـالزم برای انجـام بندی اجرا و میزان منابع در برنامه ریزی حسابرسی، حسابرر باید ماهیت، زمان .96ـت
حسابرسـی  کشـری، 220بر این، طبـق اسـتاندارد است، در صورت لزوم، مستتزم استفاده از اشخاص دارای مهارت یا دانش تخاای باشد. عالوه

ار حسابرسـی کـ، صـالحیت و زمـان الزم را بـرای انجـام سازمانی، در مجموع، تواناییارشناسان خبره برونکه تیش حسابرسی و کباید متقاعد شود 
ار حسابرسی، نیازمند اسـتفاده از مهارتهـا و دانـش کن است باتوجه به تجربه و شرایط کهای حسابداری، حسابرر ممبراورد. در حسابرسی 2دارند

 های حسابداری باشد.براوردیا یند جنبه از  کتخاای برای انجام ی
 ن است حسابرر درخاوص آنها، نیازمند استفاده از مهارتها یا دانش تخاای باشد عبارتند از:که ممکضوعاتی هایی از مونمونه .97ـت

 ورزی، شـاکاراییهای دفعالیت تجاری یا صنعت خاص )برای مثال، ذخایر معدنی،  کماهیت دارایی، بدهی یا اجزای حقوم صاحبان سرمایه در ی
 ابزارهای مالی پیچیده(.

 براوردن ابهام در باال بودن میزا. 
 شود.می براورده ارزشهای منافانه در نبود بازار فعال، کوجود محاسبات پیچیده یا مدلهای تخاای، برای مثال، زمانی 
  ه در کـارنـد دهـای مشخاـی وجـود ه آیـا حوزهکـهای حسابداری، از جمته اینبراوردپیچیدگی الزامات یاریوا گزارشاری مالی مربوط به

 سیر متفاوتی صورت گیرد یا نحوه عم  آنها دارای تناقص یا نارسایی باشد.مورد آنها تفا
  ند.که حسابرر قاد دارد از آنها در برخورد با خطرهای ارزیابی شده، استفاده کروشهایی 

بعیـد  یـا دانـش تخااـی،وجود دارد، نیاز به اسـتفاده از مهارتهـا  براورده ابهام در کهای حسابداری، حتی زمانیبراوردثر کدرخاوص ا .98ـت
 الوصول بعید است.کوکاست. برای مثال، نیاز حسابرر به استفاده از مهارتها یا دانش تخاای جهت ارزیابی ذخیره مطالبات مش

ن است درخاوص موضوعات دیرمرتبط با حسابداری یا حسابرسی دارای مهارت و دانش تخاای الزم نباشـد کبا این وجود، حسابرر مم .99ـت
، الزامات و رهنمودهای الزم درباره تعیین ضرورت اسـتخدام یـا 6203ارشنار باشد. در استاندارد ک کابراین نیازمند استفاده از خدمات یو بن
 ارشنار، ارائه شده است.کار کارشنار و مسلولیتهای حسابرر هناام استفاده از کارگیری کب

های خاصـی از ارگیری مهارتها یا دانش تخاای در زمینـهکه بکت به این نتیجه برسد ن اسکبر این، در برخی موارد، حسابرر ممعالوه .100ـت
ق ند یا از طریـن است توسط مؤسسه حسابرسی استخدام شوکحسابداری و حسابرسی، ضروری است. افرادی با ینین مهارتها یا دانشی مم

ه ابرسـی بـه عهـدار حسکـ کاجـرای روشـهای حسابرسـی را در یـ ه ینـین افـرادی،کـ انعقاد قرارداد با سایر سازمانها ترمین شوند. زمانی
 د.هستن 220رسی شوند و در نتیجه، مشمول الزامات استاندارد حسابگیرند، این افراد به عنوان عضوی از تیش حسابرسی محسوا میمی

ره بـا کن است مذاکتخاای الزم، حسابرر مم ارشنار یا سایر افراد دارای مهارتها یا دانشکار با کبراسار شناخت و تجربه حاص  از  .101ـت
ار کـیـا آه کند کآنان را درخاوص موضوعاتی یون الزامات یاریوا گزارشاری مالی مناس  تشخیص دهد تا به این ترتی  بررسی 

 شود یا خیر.آنان برای مقاصد حسابرسی مربوط تتقی می

 (15: بند ک)رگسترش آزمونهای محتوا در برخورد با خطرهای عمده 

 شود:ز میکشود، انجام آزمونهای محتوای بیشتر، بر ارزیابی موارد زیر متمره منجر به خطرهای عمده میکهای حسابداری براورددر حسابرسی  .102ـت
یی ن است بر مناس  بودن شناساکمم براورده ابهام در کحسابداری، و همچنین اثری  براوردنحوه ارزیابی مدیریت از اثر ابهام در  ـ الف

 حسابداری در صورتهای مالی داشته باشد، و  براورد
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 فایت موارد افشای مرتبط.ک ـ ا

 براوردابهام در 

 الف(ـ15: بند ک)ر براوردارزیابی مدیریت از ابهام در 
ند. کی استفاده های حسابداربراوردن است برحس  شرایط، از روشهای مختتفی برای ارزیابی مفروضات یا نتایج جایازین کمدیریت مم .103ـت

ن یاـونای توانـد شـام  تعیـیند، تحتی  حساسیت است. تحتی  حساسیت میکن است از آن استفاده که مدیریت ممکی از روشهایی کی
رزش منافانه اهای حسابداری براوردارگیری مفروضات مختتف باشد. حتی در مورد کحسابداری در صورت ب براورد کتغییر در مبتغ ی
حتیـ  تاشـته باشـد. ن اسـت وجـود دکـنند، نتایج مختتفی ممکه فعاالن مختتف در بازار از مفروضات متفاوت استفاده میکنیز به دلی  این
شـود(، شـام  ای از نتـایج یـاد میه بعضی اوقات از آنها به عنوان دامنـهکتواند منجر به ایجاد یندین سناریو در مورد نتایج )حساسیت می

 ینانه شود.بینانه و بدبسناریوهای خوش
ه نسبت کحسابداری نسبت به تغییرات در مفروضات خاصی، حساسیت ندارد یا این براورد که یکن است نشان دهد کتحتی  حساسیت مم .104ـت

 شود.ه در این صورت توجه حسابرر به آنها معطوف میکیا یند فرض حساسیت دارد  کبه ی
تر از روشـهای دیاـر اسـت، )مث  تحتی  حساسیت(، مناسـ  براوردروش خاص درخاوص ابهام در  کز یه استفاده اکمفهوم مطال  باال این نیست  .105ـت

ه مهـش ایـن تـکورت گیـرد. نصـبـر مستندسـازی وسـیع تفایتی مبتنی ه ارزیابی مدیریت از مفروضات یا نتایج مختتف باید از طریق انجام فرآیندکیا این
ه مـدیریت، مفروضـات یـا کـواردیرده است یـا خیـر. بنـابراین، در مکحسابداری ارزیابی  براوردرا بر  اوردبره آیا مدیریت نحوه ترثیر ابهام در کاست 

 ربـاره یاـونایدنـد و شـواهد الزم را کره کن اسـت ضـرورت یابـد حسـابرر بـا مـدیریت مـذاکنتایج مختتف را مورد بررسی قرار نداده است، مم
 ند.کمدیریت درخواست  حسابداری از براوردردن آثار ابهام بر کمشخص 

 کوچکمالحظات خاص واحدهای تجاری 
بـر بررسـی اسـتفاده شـود. حسـابرر عالوه بـراوردای برای ارزیابی ابهـام در ن است از ابزارهای سادهکمم کویکدر واحدهای تجاری  .106ـت

وضات یـا ارزیابی مدیریت از مفروجو از مدیریت، شواهد حسابرسی دیاری را درخاوص ن است از طریق پررکمستندات موجود، مم
ز حسابداری، ا ردبراوردن ابهام در کن است برای ارزیابی نتایج مختتف یا مشخص کند. عالوه بر این، مدیریت ممکس  کنتایج مختتف 

 ن راندسـازی آن است فرآیند یا روشهای مختتف انجام ایـن امـور و مستکتخاص الزم برخوردار نباشد. در ینین مواردی، حسابرر مم
 واهد داد.ار مسلولیت مدیریت برای تهیه و ارائه صورتهای مالی را تغییر نخکند. با این وجود، این کبرای مدیریت تشریح 

 ب( ـ15: بند ک)رمفروضات عمده 
عقول، اثر بااهمیتی بر ای مه تغییر آن فرض در دامنهکتواند عمده تتقی شود حسابداری در صورتی می براوردفرض استفاده شده در انجام  .107ـت

 حسابداری داشته باشد. براوردگیری اندازه
آید. حتـی بـدون  به دستن است از طریق فرآیندهای مستمر تحتی  راهبردی و مدیریت خطر کبر دانش مدیریت مموانه مفروضات عمده مبتنیپشت .108ـت

افی کـسـی س  شواهد حسابرکن است به منظور ک( حسابرر ممکویکوجود فرآیندهای مدون )نظیر وضعیت موجود در برخی واحدهای تجاری 
 ند.کاده ره با مدیریت، همراه با اجرای سایر روشهای حسابرسی استفکو جو و مذاو مناس  برای ارزیابی مفروضات بتواند از پرر

 توصیف شده است. 83ـتا ت 77ـمالحظات حسابرر در ارزیابی مفروضات استفاده شده توسط مدیریت، در بندهای ت .109ـت

 پ( ـ15: بند ک)رقصد و توانایی مدیریت 
 توصیف شده است. 80ـو ت 13ـمالحظات حسابرر در رابطه با مفروضات استفاده شده توسط مدیریت و قاد و توانایی مدیریت، در بندهای ت .110ـت

 (16: بند ک)ر ایدامنه براوردانجام 

شود را به ه منجر به خطرهای عمده میکهای حسابداری براوردن است متقاعد شود آثار ابهام در کالی مممدیریت هناام تهیه صورتهای م .111ـت
ن کممینین حالتی  افی نداند.کن است حسابرر تالشهای مدیریت را کافی در نظر گرفته است. با این حال، در برخی شرایط، ممکاندازه 

 سابرر:ه برای مثال به قضاوت حکاست زمانی اتفام افتد 
 پذیر نباشد.انکافی و مناس  از طریق ارزیابی حسابرر از یاونای در نظر گرفتن آثار ابهام توسط مدیریت، امکس  شواهد حسابرسی ک 
 ه حسـابرر از وجـود تنـوع کـحسابداری ضـرورت داشـته باشـد، بـرای مثـال، در مـواردی  براورد کبررسی بیشتر درباره میزان ابهام مرتبط با ی
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 های حسابداری مشابه در شرایط مشابه، مطتع است.براوردنتایج حاص  از  گسترده در
 به نظر رسد. ه تا تاریخ گزارش حسابرر واقع شده است، بعیدکس  سایر شواهد حسابرسی، برای مثال، از طریق بررسی رویدادهایی ک 

  های حسابداری وجود داشته باشد.براوردهای جانبداری مدیریت در نشانه 
 تشریح شده است. 95ـتا ت 87ـای در بندهای تدامنه براوردمالحظات حسابرر در تعیین  .112ـت

 گیریمعیارهای شناخت و اندازه

 الف(ـ17: بند ک)رهای حسابداری در صورتهای مالی براوردشناسایی 
گیری ه آیـا انـدازهکـر این موضـوع اسـت ز حسابرر بکشود، تمرحسابداری در صورتهای مالی شناسایی می براورد که یکدر مواردی  .113ـت

 یر.خند یا کاحراز  ه بتواند معیارهای شناخت طبق یاریوا گزارشاری مالی مربوط راکاست کافی قاب  اتکحسابداری به اندازه  براورد
مربـوط را ارزیـابی های حسابداری شناسایی نشده، رعایـت معیارهـای شـناخت طبـق یـاریوا گزارشـاری مـالی براوردحسابرر درخاوص  .114ـت

ن اسـت کـحسابداری، شناسایی نشده است و حسابرر نیز این نحـوه برخـورد را مناسـ  تشـخیص دهـد مم براورده کند. حتی در مواردی کمی
نندگان کن است برای جتـ  توجـه اسـتفادهکافشای شرایط مربوط در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی ضروری باشد. همچنین حسابرر مم

الزامـات و  7061ید بر مطت  خاص بـه گـزارش حسـابرر را ضـروری تشـخیص دهـد. در اسـتاندارد کبند تر کد ابهامی عمده، افزودن یبه وجو
 ید بر مطت  خاص، ارائه شده است.کرهنمودهایی درباره بند تر

 ب( ـ17: بند ک)رهای حسابداری براوردگیری مبنای اندازه
بـر ارزش مناـفانه، فـرض های حسـابداری مبتنیبراوردگیری و افشای ردن اندازهکمالی، برای الزامی یا مجاز در برخی یاریوبهای گزارشاری  .115ـت

ه روش یـا مبنـای کـ مانین است رد شود، مثالً زکپذیر است. در برخی موارد، این فرض ممانکا، امکای قاب  اتگونهگیری آن بهشده است اندازه
سـتفاده ارض مربوط بـه فردن که آیا مبنای مدیریت برای رد کند کندارد. در ینین مواردی، حسابرر ارزیابی می گیری وجودمناسبی برای اندازه

 از ارزش منافانه طبق یاریوا گزارشاری مالی مربوط، مناس  است یا خیر.

 (18: بند ک)رردن تحریفها کهای حسابداری و مشخص براوردارزیابی معقول بودن 
ای نقطـه بـراوردبر شواهد حسابرسی، متفاوت از ای مبتنینقطه براورده کاست باتوجه به شواهد حسابرسی به این نتیجه برسد  نکحسابرر مم .116ـت

ه ننـدکای مدیریت، مشخص نقطه براوردبر شواهد حسابرسی( و ای حسابرر )مبتنینقطه براوردمدیریت است. در ینین مواردی، تفاوت بین 
افی و کـبرسـی ننـده شـواهد حساکای، فراهشدامنـه بـراورده اسـتفاده از کـرسـد ه حسابرر به این نتیجه میکدی تحریف است. در موار کی

نـین اهـد شـد. در یگیرد، به پشـتوانه شـواهد حسابرسـی ترییـد نخوه خارج از این دامنه قرار میکای مدیریت نقطه براورد کمناس  است، ی
 بود. سابرر، نخواهدی حبراوردترین نقطه به دامنه کای مدیریت و نزدینقطه براوردتفاوت بین متر از کمواردی، مبتغ تحریف به هیچ وجه 

را نسـبت بـه  براوردحسابداری یا روش انجام  براورده مدیریت بر اسار ارزیابی ذهنی خود مبنی بر وجود تغییر در شرایط، کدر مواردی  .117ـت
یاری آن یجه تغییر اختحسابداری در نت براورده کنای شواهد حسابرسی به این نتیجه برسد ن است بر مبکقب  تغییر داده است، حسابرر مم

 (. 125ـو ت 124ـ: بندهای تکای از جانبداری احتمالی مدیریت باشد )رن است نشانهکتوسط مدیریت، تحریف شده است یا مم
مقاصد ارزیـابی حسـابرر از اثـر تحریفهـای اصـالح نشـده بـر صـورتهای مـالی، ، درخاوص تمایز انواع تحریفها در راستای 4502در استاندارد  .118ـت

 ن است در نتیجه موارد زیر باشد:کتحریف )ناشی از اشتباه یا تقت ( مم کهای حسابداری، یبراوردرهنمودهایی ارائه شده است. در ارتباط با 
  های قطعی(.و تردیدی وجود ندارد )تحریف کگونه شه در مورد آنها هیچکتحریفهایی 
  های ارگیری رویـهکـب دانـد، یـا انتخـاا وه حسابرر آنها را معقول نمیکهای حسابداری براوردتفاوتهای حاص  از قضاوتهای مدیریت درباره

 داند )تحریفهای قضاوتی(.ه حسابرر آنها را نامناس  میکحسابداری 
  ه کـای امعـه  جکـهای حسـابرر بـه تحریفهـای مشـخص شـده در نمونـهحسابرر از تحریفهای موجود در جامعه، شام  تعمیش  براوردبهترین

 ها از آن انتخاا شده است )تحریفهای تعمیش یافته(.نمونه
را جداگانه آنهـا  تشخیصه کباشد  از این شرایط یبیکتر وجود ن است نتیجهکتحریف مم کهای حسابداری، یبراورد ازبرخی  مورد در
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 .سازدمین ک  یا دیرممکمش
ه طبـق یـاریوا کـنظر از اینهای حسابداری و موارد افشای مربوط در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی )صـرفبراوردارزیابی معقول بودن  .119ـت

ه کـی اسـت نـوع مالحظـات گزارشاری مالی مربوط الزامی شده باشد یا به صورت داوطتبانه افشا شده باشد(، اساساً مستتزم در نظـر گـرفتن همـان
 شوند.های حسابداری شناسایی شده در صورتهای مالی در نظر گرفته میبراوردابرسی هناام حس

 های حسابداریبراوردموارد افشای مربوط به 

 (19: بند ک)رموارد افشا طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط 

ت بااهمیت است. یاریوا گزارشـاری افی موضوعاکارائه صورتهای مالی طبق یاریوا گزارشاری مالی مربوط دربرگیرنده افشای  .120ـت
ای رخـی از واحـدهنـد، و بکهای حسابداری را مجـاز بدانـد، یـا آنهـا را توصـیه براوردن است الزامات افشای مربوط به کمالی مربوط مم

 ای مـالیهای حسابداری، به صورت داوطتبانه اطالعات بیشتری در یادداشتهای توضیحی صـورتهبراوردن است درخاوص کتجاری مم
 ن است شام  موارد زیر باشد:کنند. این موارد افشا، برای نمونه، ممکافشا 

 .مفروضات استفاده شده 
  ارگرفته شده.کاستفاده شده، شام  هر گونه مدل ب براوردروش 
  براوردمبنای انتخاا روش. 
  نسبت به دوره قب . براورداثر هرگونه تغییر در روش 
  آن. و پیامدهای براوردعت  وجود ابهام در 

ربـوط تتقـی میـا افشـا شـده در صـورتهای مـالی، هـای حسـابداری شناسـایی براورد نندگان ازکاسـتفاده کبرای در مواردی ینینافشای 
اریوا یـ لزامـاتافشـا بـا ا ایـن مـوارد آیـاه کند کس  کدر این خاوص افی و مناس  کشواهد حسابرسی حسابرر باید و  ،شوندمی

 .ت یا خیراسمنطبق  مربوط گزارشاری مالی
نـد. بـرای کن است الزامات افشای خاصی را درباره مـوارد دارای ابهـام الزامـی کدر برخی موارد، یاریوا گزارشاری مالی مربوط مم .121ـت

 مثال، در برخی از یاریوبهای گزارشاری مالی، افشای موارد زیر توصیه شده است:
 الغ بااهمیت در مب ه موج  تعدی کاند ه دارای این خطر عمدهک براوردهام در تیدی و سایر عت  وجود ابکدسته از مفروضات  افشای آن

 یـا “بـراوردر دعتـ  اصـتی وجـود ابهـام ”ن اسـت بـا اسـتفاده از اصـطالحاتی یـون کـدفتری داراییها و بدهیها شوند. ایـن الزامـات مم
 تشریح شود. “های حسابداری مهشبراورد”

 تفاده شده در تعیین این دامنه.ن و مفروضات اسکافشای دامنه نتایج مم 
  رد مالی واحد تجاری. کهای حسابداری ارزش منافانه در وضعیت مالی و عمتبراوردافشای اطالعات درخاوص اهمیت 
  دیریت خطـر و های واحـد تجـاری بـرای مـهای پرخطـر و یاـونای ایجـاد آن، اهـداف، سیاسـتها و رویـهیفی از قبی  زمینهکافشای اطالعات

 یفی نسبت به دوره قب .کگیری خطر و هرگونه تغییر در این مفاهیش تفاده شده برای اندازهروشهای اس
  یـزان در معـرضه واحد تجاری تـا یـه مکسازمانی فراهش شده برای مدیران اصتی درخاوص اینمی براسار اطالعات درونکافشای اطالعات 

 ارد.خطر )شام  خطر اعتباری، خطر نقدشوندگی و خطر بازار( قرار د
 (20: بند ک)ر شونده منجر به خطرهای عمده میکهای حسابداری براوردموارد ابهام در  افشای

شوند، حتی اگر افشـای اطالعـات طبـق یـاریوا گزارشـاری ه منجر به خطر عمده میکهای حسابداری براورددر رابطه با آن دسته از  .122ـت
وجـود، و واقعیتهـای م باتوجه بـه شـرایط براورده افشای ابهام در کاین نتیجه برسد ن است به کمالی مربوط انجام شده باشد، حسابرر مم

ابهـام  فایت افشایکز حسابداری نسبت به سطح اهمیت بیشتر باشد، ارزیابی حسابرر ا براوردن برای کافی نیست. هر یه دامنه نتایج ممک
 (.95ـ: بند تکها اهمیت بیشتری خواهد یافت. )ربراورددر 

در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی را  براوردن است تشویق مدیریت به توصیف شرایط مرتبط با ابهام در کدر برخی موارد حسابرر مم .123ـت
ه حسـابرر معتقـد کـ، رهنمودهایی درخاوص یاونای تعدی  گزارش حسابرر در شرایطی اسـت 7051مناس  تشخیص دهد. استاندارد 

 ننده است.کافی نیست یا گمراه ک، در صورتهای مالی افشا شده است، براورددرباره ابهام در  ه توسط مدیریتکاست اطالعاتی 
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 (21: بند ک)رهایی از جانبداری احتمالی مدیریت نشانه
یت اسـت. ینـین های جانبداری احتمالی مـدیره بیانار نشانهکن است از قضاوتها و تامیمات مدیریتی آگاه شود کحسابرر در جریان حسابرسی مم .124ـت

ه کـگیری حسابرر را درباره مناس  بـودن ارزیـابی خطـر و برخوردهـای مربـوط تحـت تـرثیر قـرار دهـد، و نیـاز باشـد ن است نتیجهکهایی ممنشانه
وجـود تحریـف  ن است ارزیابی حسابرر، در مورد عدمکها ممعالوه، این نشانهار حسابرسی، آثار آن را مورد توجه قرار دهد. بهکحسابرر در ادامه 

 مورد بح  قرار گرفته است(. 7001مجموعه واحد را تحت ترثیر قرار دهد )این موضوع در استاندارد  کبااهمیت در صورتهای مالی به عنوان ی
 های حسابداری عبارتند از:براوردهای جانبداری احتمالی مدیریت در رابطه با هایی از نشانهنمونه .125ـت

  ده است.شرت ذهنی انجام ه ارزیابی مدیریت از تغییر در شرایط، به صوکها، در مواردی براوردسابداری یا روش انجام های حبراوردتغییر در 
  ر دقابـ  مشـاهده  ه این مفروضـات بـا مفروضـاتکهای حسابداری ارزش منافانه، در شرایطی براورداستفاده از مفروضات واحد تجاری برای

 بازار سازگار نیست.
 شود.ای مطتوا برای اهداف مدیریت مینقطه براورده منجر به کای جاد مفروضات عمدهانتخاا یا ای 
 بینی یا بدبینی باشد.ی از وجود نوعی خوشکن است حاکه ممکای نقطه براورد کانتخاا ی 

 (22: بند ک)ر تبیکتاییدیه 

، بـراوردگرفته است. باتوجـه بـه ماهیـت، اهمیـت و میـزان ابهـام در تبی مدیریت مورد بح  قرار ک، استفاده از تاییدیه 5802در استاندارد  .126ـت
 باشد: زیرن است شام  موارد کهای حسابداری شناسایی و افشا شده در صورتهای مالی ممبراوردتبی مدیریت درباره کتاییدیه 

 ر دای حسـابداری هـبراوردبـرای تعیـین  گیری، شام  مفروضات و مدلهای مربوط استفاده شده توسط مـدیریتمناس  بودن فرآیند های اندازه
 نواختی در اجرای این فرآیندها.کیاریوا گزارشاری مالی مربوط و ی

 یرف واحـد تجـارطـای از اقـدامات خـاص بـه نیابـت از ه آیا مفروضات به طور مناس ، قاد و توانایی مدیریت را بـرای انجـام مجموعـهکاین 
 های حسابداری و موارد افشا، مربوط باشند.براورداین مفروضات به ه کنند یا خیر، البته با این فرض کس میکمنع

 ام  و مناس  هستند یا خیر.کهای حسابداری طبق یاریوا گزارشاری مالی، براورده آیا موارد افشای مربوط به کاین 

 ی مالی باشد.فشا در صورتهااابداری و موارد های حسبراورده مستتزم تعدی  کای وجود نداشته باشد گونه رویداد بعد از تاریخ ترازنامهه هیچکاین 
 ن است شام  موارد زیر نیز باشد:کتبی مدیریت ممک، تاییدیه استه در صورتهای مالی شناسایی و افشا نشده کهای حسابداری براوردبرای آن دسته از  .127ـت

 بـوط، شـاری مـالی مرر شـده در یـاریوا گزارکـا افشـای ذه معیار شناسایی یکمناس  بودن مبنای استفاده شده توسط مدیریت برای تعیین این
 (114ـت: بند کاحراز نشده است. )ر

  زارشـاری مـالیگمناس  بودن مبنای مورد استفاده توسط مدیریت برای رد فرض مربوط بـه اسـتفاده از ارزش مناـفانه منـدرج در یـاریوا 
 (115ـت: بند کگیری یا افشا نشده است. )رنافانه اندازهه به ارزش مکهای حسابداری براوردواحد تجاری، برای آن دسته از 

 (23: بند ک)رمستندسازی 
ه کـگیری درخاـوص اینه در جریان حسابرسی مشخص شده است، به حسابرر برای نتیجـهکهای جانبداری احتمالی مدیریت مستندسازی نشانه .128ـت

ه واحـد عـاری مجموع کوان یه آیا صورتهای مالی به عنکیا خیر، و در ارزیابی این آیا ارزیابی خطر حسابرسی و برخورد با آن، مناس  بوده است
 ارائه شده است. 125ـهای جانبداری احتمالی مدیریت در بند تهایی از نشانهند. نمونهکمی کمکاز تحریف بااهمیت است یا خیر، 
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