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  لياتك

  دامنه كاربرد

هـاي  برآوردهاي حـسابداري شـامل      برآورد يت حسابرس در زمينه   مسئولبه  اين استاندارد،      .1
 .پـردازد   ي در حسابرسي صورتهاي مالي م     مرتبطي   افشا موارد حسابداري ارزش منصفانه و   

 و ســاير 3302 و اسـتاندارد  3151ري اسـتاندارد  ي بكـارگ ، نحـوه مشخـصاً  ايـن اسـتاندارد  
. دهـد    به تفـصيل شـرح مـي       هاي حسابداري برآورد  را در حسابرسي   استانداردهاي مربوط 

هـاي  برآورد  درخصوص تحريـف در اين استاندارد شامل الزامات و رهنمودهايي     ،همچنين
  .مديريت استاحتمالي  جانبداريي از يها حسابداري و نشانه

  هاي حسابداريبرآوردماهيت 
را هـا   توان آن   فقط مي  و   نيستگيري    اندازهقابل  به طور دقيق    برخي از اقالم صورتهاي مالي         .2

هـاي  برآورد بـا عنـوان      ،چنين اقالمي در صورتهاي مالي    از  در اين استاندارد،    .  كرد برآورد
براي انجـام   در دسترس مديريت     اطالعات   يماهيت و قابليت اتكا   . دشو  حسابداري ياد مي  

 حـسابداري   برآورد ابهام در  متنوع است و در نتيجه بر ميزان         بسيار حسابداري،   برآورديك  
 بااهميـت  تحريف خطرهاي   بر به نوبه خود    حسابداري برآوردابهام در   ميزان  . دگذار  اثر مي 
 عمدي يا غيرعمدي     جانبداري در مقابل  آنها   پذيري   آسيب جمله، از   هاي حسابداري برآورد
  )11- ت تا1-تبندهاي : رك. ( استاثرگذار ،مديريت

  مـالي  ب گزارشـگري   چارچو تواند باتوجه به    هاي حسابداري مي  برآورد گيري  اندازههدف    .3
هاي حسابداري،  برآورد برخي   گيري  اندازههدف  .  و قلم گزارش شده، متفاوت باشد      مربوط
ي است كه انجام برآورد حـسابداري را         چند معامله، رويداد يا شرايط     بيني نتايج يك يا     پيش

هـاي حـسابداري، شـامل بـسياري از         برآوردگيري ساير     هدف اندازه . ضروري كرده است  
                                                 

  .“ورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف بااهميتشناخت واحد م”، 315استاندارد حسابرسي . 1
  .“روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي”، 330استاندارد حسابرسي . 2
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معامله يـا   روز يك    ارزش است و برحسب      ارزش منصفانه، متفاوت    حسابداري هايبرآورد
 برآوردمانند قيمت بازار     (گيري  تاريخ اندازه مبتني بر شرايط حاكم در      كه  قلم صورت مالي    

چـارچوب  طبـق   بـراي مثـال،     . شـود   بيـان مـي   ،  است ) مشخص  دارايي يا بدهي   يكشده  
 بـين   فرضييك معامله جاري      برمبناي هممكن است ارزش منصفان    گزارشگري مالي مربوط  

حقيقـي  در يـك معاملـه      ) شـوند   كه بعضاً فعاالن بازار ناميده مـي       (مايلو  مطلع  دو طرف   
  . يك معامله در گذشته يا آيندهتسويه نه بر مبناي ،گيري شود اندازه

تهاي مـالي شناسـايي و       حسابداري و مبلغي كه در ابتدا در صـور         برآورد تفاوت بين نتيجه    .4
 بخصوص در   وضعيتاين  . نيستتحريف در صورتهاي مالي     ر  گبياناً  ، لزوم افشا شده است  

هاي حسابداري ارزش منصفانه كه نتايج آن همواره تحت تأثير رويـدادها يـا              برآوردمورد  
  .شود ميگيرد، مشاهده   قرار ميبرآوردشرايط بعد از تاريخ 

  تاريخ اجرا

و  1393اول فـروردين  ي مالي كه دوره مالي آنها از       اين استاندارد براي حسابرسي صورتها       .5
  .االجراست شود، الزم پس از آن شروع مي

  هدف

 باتوجه به    كافي و مناسب درباره اين است كه آيا         حسابرسي كسب شواهد  هدف حسابرس    .6
  :چارچوب گزارشگري مالي مربوط

هـاي  برآوردامل  ، ش  شناسايي يا افشا شده در صورتهاي مالي       هاي حسابداري برآورد  .الف
  ويا خير،  هستند معقول ،حسابداري ارزش منصفانه

  .است يا خيرافشاي مربوط در صورتهاي مالي كافي موارد   .  ب

  تعاريف

  :در اين استاندارد، اصطالحات زير با معاني مشخص شده براي آنها بكار رفته است   .7
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بـه واسـطه    ط  تبافشاي مر  حسابداري و موارد     برآوردپذيري     آسيب -برآورد ابهام در   .الف
  .گيري آن  ذاتي دقت در اندازهمشكل

ري به صورت دقيق    گي  شرايطي كه اندازه    در پولي تقريبي از مبلغ     - حسابداري برآورد  .ب
در (بـه ارزش منـصفانه      گيري شده     مبلغ اندازه اين اصطالح براي    . پذير نيست   امكان

در . رود  كار مـي  ب برآورد ممستلزمبالغ  ديگر   و براي    )برآورد در   صورت وجود ابهام  
گيـري بـه ارزش        انـدازه  كه مستلزم هاي حسابداري   برآورداين استاندارد تنها براي     

اسـتفاده شـده    “ هاي حسابداري ارزش منصفانه   برآورد”الح  ط از اص   هستند، منصفانه
  .است

ق  اطـال  مبـالغ اي از   يا دامنه  ،مبلغبه  به ترتيب    - حـسابرس  اي  يا دامنه اي     نقطه برآورد  .  پ
 اسـتخراج  از شواهد حـسابرسي     مديريت، اي  نقطه برآورد ارزيابي كه براي    شود  مي
  .شود مي

مبلغ انتخاب شده توسط مديريت براي شناسايي يـا افـشا            -اي مديريت    نقطه برآورد  .  ت
  . حسابداريبرآورددر صورتهاي مالي به عنوان 

  .تاطالعارائه اطرفي توسط مديريت در تهيه و   نبود بي-مديريتجانبداري   .  ث

ـ قط از   حاصـل  واقعـي    پـولي  مبلغ - حسابداري برآوردنتيجه      .  ج معـامالت،  ي شـدن    ع
  . حسابداريبرآورد مبنايرويدادها يا شرايط 

  الزامات

   مرتبط خطر و فعاليتهايارزيابيروشهاي 

كسب شناخت از واحـد     ، به منظور    رتبط خطر و فعاليتهاي م    ارزيابيهنگام اجراي روشهاي       .8
 الزامـي شـده اسـت،       3153 استاندارد   كه طبق  داخلي،   هاي و محيط آن، شامل كنترل     تجاري

                                                 
  .41 و 20 ،7، 6، بندهاي “شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف بااهميت”، 315استاندارد حسابرسي . 3
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ارزيـابي خطرهـاي تحريـف       و   تـشخيص ، بايد براي فراهم كردن مبنايي جهـت         حسابرس
  بنـد  : رك(: هاي حسابداري، از موارد زيـر شـناخت كـسب كنـد           برآوردناشي از   بااهميت  

  )12-ت

 ،هـاي حـسابداري   برآورد درخـصوص بوط  الزامات چارچوب گزارشگري مالي مر      .الف
  )15- تا ت13- تهايبند: رك. (ي مرتبطافشاموارد شامل 

كه ممكن   يمعامالت، رويدادها و شرايط   دسته از    آن راهكار مديريت براي تشخيص     .  ب
 .باشـد هاي حسابداري در صـورتهاي مـالي   برآورد افشاي  يا شناسايينيازمند  است  
توانـد    مـي  كـه    شـرايطي د در مورد تغيير در      كسب اين شناخت، حسابرس باي    براي  

 و جو كنـد  هاي قبلي گردد، از مديريت پرسبرآورد جديد يا اصالح   برآوردمنجر به   
  .)21- تا ت16-بندهاي ت :رك(

 كـسب شـناخت از    هـاي حـسابداري توسـط مـديريت و          برآوردچگونگي انجـام      .  پ
ـ    اسـت   ها قرار گرفتـه   برآورد كه مبناي اين     يهاي  داده : رك (:ه مـوارد زيـر    ، از جمل

  )23- و ت22-بندهاي ت

در صـورت   (از جمله مدل مورد اسـتفاده        ، حسابداري برآوردروش انجام     .1-پ
  )26- تا ت24- تهايبند: رك (،)وجود

  )28- تو 27- تهايبند: رك (،كنترلهاي مربوط  .2-پ

  )30- تو 29- تهايبند: رك (،استفاده مديريت از كارشناس  .3-پ

  )36- تا ت31- تهايبند: رك (، حسابداريهايبرآورداي مفروضات مبن  .4-پ

هاي حسابداري نسبت به    برآورد انجامصورت گرفته در روشهاي     ات  تغيير  .5-پ
، و در   گرفـت   مـي  صـورت    ها اين روش  بايد در قبل و يا تغييراتي كه      دوره  

  )37-بند ت: رك (صورت وجود، داليل آن تغييرات، و
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  )38-بند ت: رك. ( توسط مديريتبرآوردر دابهام چگونگي ارزيابي اثر   .6-پ

هاي قبـل، يـا،       مندرج در صورتهاي مالي دوره    هاي حسابداري   برآورد نتيجهحسابرس بايد      .9
  و ميزان  ماهيت. دوره جاري را بررسي كند    مقاصد   براي   آن مجدد   برآورددر صورت لزوم،    

  اطالعـات  دنهاي حسابداري و مربـوط بـودن يـا نبـو          برآوردبررسي حسابرس به ماهيت     
هـاي  برآورد بااهميـت  خطرهـاي تحريـف      براي تشخيص و ارزيابي    از اين بررسي     حاصل

ايـن  هـدف   ،  با اين وجود  . ، بستگي دارد  در صورتهاي مالي دوره جاري    مندرج  حسابداري  
  موجـود هاي قبل بر مبناي اطالعـات   كه در دوره  ي نيست  قضاوتهاي بردن سوال   زيربررسي  

  )44- تا ت39- تهايبند: رك( .تانجام شده اس در آن زمان

  بااهميت خطرهاي تحريف تشخيص و ارزيابي

، بااهميـت خطرهـاي تحريـف     ، حسابرس به منظور تشخيص و ارزيابي        3154استاندارد  طبق    .10
  )46- تو 45- ت بندهاي:رك. ( حسابداري را ارزيابي كندبرآورد ابهام مرتبط بابايد ميزان 

بايد مشخص كند كدام برآورد حسابداري به دليل باال بودن          ر پايه قضاوت خود     حسابرس ب   .11
  )51- تا ت47-تبندهاي : رك. (شود   عمده خطرهايايجاد تواند باعث ميزان ابهام مي

   بااهميتتحريف  شده ارزيابيبرخورد با خطرهاي 

: ، موارد زير را تعيـين كنـد       بااهميتتحريف  ارزيابي شده   حسابرس بايد براساس خطرهاي       .12
  )52-بند ت: كر(

  حـسابداري  برآورد مربوط به  الزامات چارچوب گزارشگري مالي       مناسب بكارگيري  .الف
  )56- تا ت53-بند ت: رك ( وتوسط مديريت،

                                                 
  .112 و 110 هاي، بند315رسي استاندارد حساب .4
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هـاي  برآوردانجام   براي   استفاده روشهاي مورد     يكنواخت بكارگيريمناسب بودن و      .  ب
  اسـتفاده بـراي    ها يا روشـهاي مـورد     برآوردتغييرات در   مناسب بودن   حسابداري، و 

  )58- تو 57- ت بندهاي:رك (،قبل آنها نسبت به دوره انجام

طبـق  الزامـي   ،   بااهميـت تحريـف   ارزيـابي شـده     در برخورد با خطرهـاي      حسابرس بايد     .13
  حـسابداري بـرآورد  موارد زير را باتوجه بـه ماهيـت     چند مورد از  ، يك يا    3305استاندارد  
  )61- تا ت59-بندهاي ت: رك: (انجام دهد

 تاريخ گزارش حسابرس، شواهد حسابرسي      تا واقع شده تعيين اينكه آيا رويدادهاي       .الف
   تـا  62- ت هايبنـد : رك( .كنـد يـا خيـر        حسابداري فراهم مـي    برآورددرخصوص  

  )67-ت

هايي كـه بـراي انجـام         توسط مديريت و داده    حسابداري   برآورد نحوه انجام آزمون    .  ب
 :كار حسابرس بايد موارد زير را ارزيـابي كنـد          نبراي اي . برآورد استفاده شده است   

  )70- تا ت68- تهايبند: رك(

، و   موجـود   باتوجه به شرايط   گيري استفاده شده    اندازهروش  مناسب بودن     .1-ب
  )76- تا ت71-ت بندهاي: رك(

مفروضات مورد استفاده توسط مديريت باتوجـه بـه اهـداف           معقول بودن     .2-ب
 77-تبنـدهاي   : رك. ( مربوط شگري مالي  در چارچوب گزار   گيري  اندازه
  )83-تا ت

 حسابداري توسط مديريت،    برآورد انجام   نحوه بر    حاكم   آزمون اثربخشي كنترلهاي    .  پ
  )86- تا ت84-تبندهاي : رك. ( آزمونهاي محتواي مناسبهمراه با
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بـراي  .  مـديريت  اي  نقطـه  بـرآورد  بـراي ارزيـابي      اي  دامنهاي يا      نقطه برآوردانجام    .  ت
  )91- تا ت87-تبندهاي : رك: (ستيابي به اين هدفد

مفروضـات و    حسابرس از مفروضـات يـا روشـهايي متفـاوت از              كه  زماني .1-ت
وي بايد از مفروضات يا روشهاي مديريت       ،  كند  استفاده مي روشهاي مديريت   

اي شناخت كسب كند كه براي تـشخيص منظـور شـدن متغيرهـاي                به اندازه 
 اي حـسابرس و ارزيـابي هرگونـه تفـاوت           اي يا دامنه   مربوط در برآورد نقطه   

  )92-بند ت: رك. (اي مديريت، كفايت داشته باشد  آن با برآورد نقطهعمده

 بـراي   دامنـه رسد كـه اسـتفاده از يـك            حسابرس به اين نتيجه مي      كه  زماني .2-ت
شـواهد حـسابرسي در      مناسب است، وي بايد اين دامنه را براسـاس           برآورد

. معقول به نظر برسـد     ،دامنه اين   ارقام  همه كهمحدود كند   اي    نهگو  بهدسترس  
  )95- تا ت93-تبندهاي : رك(

  ارزيـابي شـده     يا در برخورد بـا خطرهـاي       12در تعيين موضوعات مشخص شده در بند          .14
مهارتها يا دانش تخصصي در     استفاده از   ، حسابرس بايد لزوم     13 بند   طبق بااهميتتحريف  

 براي كسب شواهد حسابرسي كـافي        را هاي حسابداري برآوردد جنبه از    رابطه با يك يا چن    
  )101- تا ت96-تبندهاي : رك. (مورد توجه قرار دهدو مناسب 

  عمده در برخورد با خطرهاي گسترش آزمونهاي محتوا

  برآورددر ابهام 
ه عالوحسابرس بايد    ،شوند   مي عمدههاي حسابداري كه منجر به خطرهاي       برآورددر مورد     .15

 :ارزيـابي كنـد  نيـز  ، موارد زير را 3306بر انجام آزمونهاي محتواي مقرر شده در استاندارد      
  )102-بند ت: رك(
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توسط مـديريت و دليـل رد آنهـا يـا نحـوه             مفروضات و نتايج    ديگر   نحوه بررسي   .الف
: رك. ( ديگـر  بـه روشـهاي     حـسابداري  بـرآورد انجام  در  ابهام   برخورد مديريت با  

  )106-ا ت ت103-تبندهاي 

 107- ت هايبنـد : رك. ( استفاده شده توسط مديريت    عمده مفروضات    بودن معقول  .  ب
  )109-تا ت

در رابطـه بـا    (آن اقـدام  خاص و توانـايي انجـام   اقداميقصد مديريت براي انجام      .  پ
 مناسب چارچوب   بكارگيري مورد استفاده مديريت يا      عمده بودن مفروضات    معقول

  )110- ت بند:كر( .) مربوطگزارشگري مالي

هاي حسابداري كه منجر به خطرهاي      برآورد ابهام در    آثار حسابرس، مديريت به     نظراگر به     .16
 برآورداي از      نكرده باشد، حسابرس بايد در صورت لزوم، دامنه         توجه كافي  ،شود   مي عمده

 و 111-تبنـدهاي   : رك. ( كنـد  مـشخص حسابداري   برآورد بودن   معقولبراي ارزيابي   را  
  )112-ت

  گيري اندازهو   شناختهايمعيار
شـواهد  شوند، حسابرس بايـد        مي عمده حسابداري كه منجر به خطرهاي       هايبرآوردبراي    .17

حسابرسي كافي و مناسب را در مورد اينكه آيا موارد زير مطـابق بـا الزامـات چـارچوب                   
  :گزارشگري مالي مربوط است يا خير، كسب كند

هـاي حـسابداري در     برآورد شـناخت  يا عدم    ختشنا درخصوصتصميم مديريت     .الف
  )114- تو 113- تهايبند: رك( و ،صورتهاي مالي

  )115-تبند : رك (،هاي حسابداريبرآورد ايگيري انتخاب شده بر مبناي اندازه  .  ب
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  تحريفهاكردن  هاي حسابداري و مشخصبرآورد بودن معقولارزيابي 

 هـاي حـسابداري   برآوردابي كنـد كـه آيـا         شواهد حسابرسي ارزي   حسابرس بايد بر مبناي     .18
 يـا   بـوده  معقـول ،   مربوط  در صورتهاي مالي باتوجه به چارچوب گزارشگري مالي        مندرج
  )119- تا ت116-تبندهاي : رك. ( است  شدهتحريف

  هاي حسابداريبرآورد مربوط بهافشاي موارد 

هـاي  برآوردفـشاي  امـوارد  شواهد حسابرسي كافي و مناسب درباره انطباق حسابرس بايد     .19
. بدست آورد  ،مربوطحسابداري در صورتهاي مالي با الزامات چارچوب گزارشگري مالي          

  )121- تو 120- تهايبند: رك(

شود، حـسابرس بايـد كفايـت          مي عمدههاي حسابداري كه منجر به خطرهاي       برآوردبراي    .20
،  مربوط شگري مالي  باتوجه به چارچوب گزار     در صورتهاي مالي را    برآورد در   ابهامافشاي  

  )123- تو 122- ت بندهاي:رك. (ارزيابي كند

  مديريت ياحتمال جانبداريهايي از  نشانه

قـضاوتها و   مديريت،  احتمالي   جانبداريهايي از      وجود نشانه  تشخيصحسابرس بايد براي      .21
بـه   نـسبت براي نتيجه گيـري     . هاي حسابداري بررسي كند   برآورد دربارهرا  تصميمات وي   

 مـديريت بـه     احتمـالي  جانبداريهايي از     وجود نشانه هاي حسابداري،   برآورد بودن   معقول
  )125- ت و124-تبندهاي : رك. (دهنده تحريف نيست خودي خود نشان

   كتبي تاييديه

انجـام   اسـتفاده شـده در       عمـده  مفروضات    بودن معقول دربارهحسابرس بايد از مديريت       .22
  )127- تو 126-تبندهاي : رك. (دريافت كند  تاييديه كتبي،هاي حسابداريبرآورد

  مستندسازي

  :مستندسازي حسابرسي بايد شامل موارد زير باشد  .23
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هـاي  برآوردآن دسـته از      بـودن     معقـول  دربـاره گيريهـاي حـسابرس       يجـه  نت مبناي  .الف
  ، و است عمده خطرهاي حاوي افشاي مربوط كه  مواردحسابداري و

  )128-تبند : رك (.دو در صورت وج،مديريت الياحتم هايي از جانبداري نشانه  .  ب
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  توضيحات كاربردي

  )2بند : رك (هاي حسابداريبرآوردماهيت 

تواننـد     ذاتي در فعاليتهاي تجاري، برخي از اقالم صورتهاي مالي تنها مي           ابهامبدليل    .1-ت
دهنـده    گيهاي خاص يك دارايي، بدهي يا اجـزاي تـشكيل         بعالوه، ويژ .  شوند برآورد
گيـري مقـرر شـده در چـارچوب            يا مبنـا يـا روش انـدازه        ،سرمايهصاحبان  حقوق  

  .سازدرا ضروري صورتهاي مالي در  يك قلم برآوردگزارشگري مالي ممكن است 

و ممكـن اسـت سـبب        كمتري دارنـد     ابهامهاي حسابداري، به نسبت     برآوردبرخي    .2-ت
  : براي مثال،دنشو  كمتري بااهميتخطرهاي تحريف پيدايش 

 هاي حسابداري در واحدهاي تجاري كه فعاليتهاي تجاري پيچيده ندارندردبرآو.  

 و بـه   تكرار  ، بارها    ارتباط با معامالت روزمره    هاي حسابداري كه به دليل    برآورد
  .شوند روز مي

 از   دسـترس هـستند    در اطالعاتي كه به راحتي      بر   هاي حسابداري مبتني  برآورد ،
در  .ا قيمتهاي معامالتي اوراق بهـادار      ي  سود بانكي   نرخ  مربوط به   اطالعات قبيل

 “دمـشهو ”چنين اطالعاتي با عنوان     از   ، حسابداري ارزش منصفانه   برآوردقسمت  
  . شده استياد

 گيـري مطـرح    مواردي كه روش اندازههاي حسابداري ارزش منصفانه در   برآورد
گيـري    در انـدازه  كاربرد آن   ، ساده و     مربوط شده در چارچوب گزارشگري مالي    

  . استپذير رزش منصفانه به سادگي امكانايي يا بدهي به ادار
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 هاي حسابداري ارزش منصفانه در مواردي كه مدل مورد اسـتفاده بـراي             برآورد
 اسـت بـه      حسابداري، شناخته شده يا مورد پذيرش عمـومي        برآوردگيري    اندازه

  . باشندمشهود و مفروضات مدل، ها دادهشرط اينكه 

  به نـسبت   ابهامهاي حسابداري ممكن است     برآورد برخي   صبا اين وجود، درخصو     .3-ت
 مفروضـات   بر  ها مبتني برآورد در مواردي كه اين      ويژه  تري وجود داشته باشد، به    باال

  : براي مثالد،عمده باش

 حقوقيهاي حسابداري مرتبط با نتايج دعاوي برآورد.  

 طـور    ه بـه  اي ك  منصفانه براي ابزارهاي مالي مشتقه    هاي حسابداري ارزش    برآورد
  .شوند عمومي معامله نمي

 تـدوين شـده     مـدل    آن از انجام    براي  كه هاي حسابداري ارزش منصفانه   برآورد
مفروضـات و   از  آن    انجـام   براي  اينكه  يا  استفاده شده است    واحد تجاري  خاص
  .استفاده شده است  در بازارنامشهود هاي داده

 پذيرفته شده ، مدل يا روش     برآورد  حسابداري براساس ماهيت   برآورد در   ابهامميزان    .4-ت
 بودن مفروضات مورد استفاده براي انجـام        ذهني و   ،برآوردمورد استفاده براي انجام     

 باشـد   باال چنان   برآورد در   ابهامممكن است   در برخي موارد،    . ، متفاوت است  برآورد
 و   حاصـل نـشده     مربـوط،   چارچوب گزارشـگري مـالي     شناخت مقرر در  كه معيار   
  .ل انجام نباشد قاببرآورد

 هميـشه   ، هـستند  به ارزش منصفانه  گيري    كه مستلزم اندازه  همه اقالم صورتهاي مالي       .5-ت
ري بـه ارزش منـصفانه ممكـن        گي  براي مثال، اندازه  . ند نيست برآورد در   ابهام همراه با 

 ي و فعـال   تهاي مالي كه براي آنهـا بـازار آزاد         برخي از اقالم صور    است درخصوص 
به قيمتهاي مبـادالت      ي راجع دسترسدر   اطالعات قابل اتكا و      نتيجهو در   ارد  وجود د 
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 شـده   گونه موارد قيمتهـاي اعـالم       در اين . داشته باشد نآورد، مورد      فراهم مي  واقعي
 بـا  .سـازد   را در رابطه با ارزش منصفانه فراهم مـي        معموالً بهترين شواهد حسابرسي     

 باشند، ممكـن     كامالً مشخص  يهاي ارزشياب   كه روش و داده    حتي زماني اين وجود،   
گذاري   ميزان سرمايه براي مثال، اگر    . وجود داشته باشد  كماكان   برآورد در   ابهاماست  

 براي خريد و فـروش آن در       يا   مالحظه باشد  نسبت به بازار قابل   اوراق بهادار   يك در
 فهرسـت  درآن اوراق بهـادار كـه   گذاري   ارزشداشته باشد،بازار محدوديت وجود   

بعـالوه،  . باشـد  تعـديل    مـستلزم ممكن اسـت    قرار دارد،    آزاد    فعال و   بازار يقيمتها
 در يك زمان خاص براي مثال، عـدم نقدشـوندگي در            موجودشرايط اقتصادي كلي    

  . تأثير بگذاردبرآورددر  ابهاميك بازار خاص، ممكن است بر 

حـسابداري  هـاي   برآوردهاي حسابداري، عالوه بـر      برآورد انجام   مثالهاي ديگري از    .6-ت
  :ارزش منصفانه، عبارتند از

 الوصول شكوك مذخيره مطالبات.  

 كاهش ارزش موجوديهاي مواد و كاال.

 ذخيره تضمين محصوالت.  

 يهايد دارايروش استهالك يا عمر مف.  

   گذاري در مواردي كه درخصوص مبلغ بازيافتني آن           سرمايه كاهش ارزش ذخيره
  . وجود داردابهام

 بلندمدت آثار مالي قراردادهاي.  

 دعاوي حقوقي حل و فصل  دادرسي وهاي هزينه.  
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هاي حسابداري ارزش منصفانه ممكـن اسـت        برآورد از شرايطي كه      ديگري يمثالها  .7-ت
  : ضرورت يابد، عبارتند از

  شوند پيچيده كه در يك بازار فعال و آزاد معامله نميابزارهاي مالي.  

 تجهيزات نگهداري شده براي فروش يا داراييها.  

   سرقفلي و   ، شامل  در يك تركيب تجاري      تحصيل شده  و بدهيهاي    داراييهابرخي 
  .ي نامشهودداراييها

 براي مثال،    بدون مبادله وجه نقد     مستقل اشخاص بين  و بدهيها  داراييها معاوضه ،
  . فعاليت تجاريمتفاوت هاي پولي تجهيزات در حوزهغيرمعاوضه 

اطالعات در دسترس، هنگام تهيه صورتهاي      بر   ي مبتني قضاوتهاانجام   مستلزم برآورد  .8-ت
 مـستلزم  ، قـضاوت  هـاي حـسابداري   برآوردبـسياري از    درخـصوص   . مالي اسـت  
بـا ابهـام    ،  بـرآورد انجام  مفروضات درباره موضوعاتي است كه در زمان        بكارگيري  

اي در زمان انجام      شناخته شده اگر شرايط، معامالت يا رويدادهاي آتي       .  هستند روبرو
تفاده توسـط  مفروضات مـورد اسـ  ا  اشته باشد كه بتواند بر اقدامات ي      جود د  و برآورد

 شرايط، معـامالت     آن بيني  مسئوليتي در قبال پيش   حسابرس  ،  مديريت تأثيرگذار باشد  
  .يا رويدادهاي آتي نخواهد داشت

   مديريتجانبداري

 ، از جانبـداري    بـودن  يعنـي عـاري   طرفي     بي برچارچوبهاي گزارشگري مالي اغلب       .9-ت
توانند تحـت تـأثير قـضاوت         هاي حسابداري، دقيق نيستند و مي     برآورد. تأكيد دارند 

  عمدي يا غيرعمـدي با جانبداريچنين قضاوتهايي ممكن است . مديريت قرار گيرند 
پـذيري    آسـيب .  باشد همراه)  نتايج مورد نظر   انگيزه دستيابي به  براي مثال،    (مديريت
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، افـزايش   بـرآورد ذهني بودن آن    افزايش   با    مديريت  جانبداري از  حسابداري برآورد
 عمـدي بـالقوه مـديريت در        جانبـداري  مـديريت و     ناخودآگـاه  جانبداري. يابد  مي

امـري   اسـت،     الزامـي   حسابداري هايبرآورد براي انجام تصميمات ذهني كه اغلب     
مـديريت كـه در     احتمـالي    هاي جانبداري   نشانه حسابرسيهاي بعدي،    در. ذاتي است 

 خطـر و    تـشخيص ريـزي و       برنامه بر،   است  شده مشخصهاي قبلي     هحسابرسي دور 
  .گذارد  اثر ميارزيابي فعاليتهاي حسابرس در دوره جاري 

 جانبـداري .  باشـد  مـشكل تواند     مديريت در سطح يك حساب مي      جانبداريكشف    .10-ت
هاي حـسابداري   برآوردگروهي از    شود كه    مشخصمديريت ممكن است تنها زماني      

 يا در چندين دوره حـسابداري    ،هاي حسابداري مورد توجه قرار گيرد     ردبرآويا تمام   
برخـي از اشـكال      ،در اتخـاذ تـصميمات ذهنـي      اگرچـه   . مورد بررسي قرار گيـرد    

در چنين قضاوتهايي ممكن اسـت       ،با اين حال  ،  است ذاتي   امري مديريت   جانبداري
 مـديريت در     توسـط  ،كنندگان صورتهاي مالي     استفاده  كردن  گمراه هيچ قصدي براي  

 باشـد،   را داشـته   كننـدگان    گمراه كردن اسـتفاده     قصد يتمديركه   زماني. كار نباشد 
  .ماهيت تقلب دارد  مديريتجانبداري

  عمومي بخش واحدهاي خاصمالحظات 

در  را نگهداري كننـد كـه        تخصصيي  داراييها ممكن است    عمومي بخش   واحدهاي  .11-ت
 مبانيارزش منصفانه يا ساير     به  گيري    ي اندازه منابع اطالعاتي قابل اتكا برا    مورد آنها   

، داراييهااغلب اين   . ارزشهاي جاري يا تركيبي از هر دو، به آساني در دسترس نباشد           
بنـابراين،  . كنند و بازار فعالي بـراي آنهـا وجـود نـدارد             جريانهاي نقدي ايجاد نمي   

 اسـت پيچيـده      است و ممكـن    برآورد به ارزش منصفانه معموالً مستلزم       گيري  اندازه
  .غيرممكن باشدتواند كامالً  مي، نادرباشد و در برخي موارد 
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  )8بند : رك ( خطر و فعاليتهاي مرتبطارزيابيروشهاي 

 اين استاندارد، به حسابرس در      8 بند   مرتبط، طبق  خطر و فعاليتهاي     ارزيابيروشهاي    .12-ت
 تجـاري احـد   هاي حسابداري كه ممكـن اسـت در و        برآوردبيني ماهيت و نوع       پيش

 كفايـت   ،حـسابرس موضوع اصلي مـورد توجـه       . كند  وجود داشته باشد، كمك مي    
 بـا   مـرتبط  بااهميت خطرهاي تحريف    ارزيابيو  تشخيص   برايشناخت كسب شده    

بنـدي اجـرا و ميـزان روشـهاي            و برنامه ريزي ماهيت، زمان     ،هاي حسابداري برآورد
  .الزم استحسابرسي 

  )الف-8بند : رك ( مربوطگزارشگري ماليكسب شناخت از الزامات چارچوب 

، مـشخص    مربوط كسب شناخت از الزامات چارچوب گزارشگري مالي       با   حسابرس  .13-ت
  : مثالبراي ،اين چارچوبكه آيا  كند مي

   را گيـري آن      يا روشـهاي انـدازه     هاي حسابداري برآورد 7شناختخاص  شرايط
  . يا خيركرده استتوصيف 

   مانند (گيري به ارزش منصفانه     اندازه  الزامي بودن  خاصي را براي مجاز يا    شرايط 
) قصد مديريت براي انجام يك سري عمليات معين راجع به دارايـي يـا بـدهي               

  . يا خيركرده استمشخص 

 يا خيركرده استمجاز يا الزامي را مشخص  افشاي موارد .  

 بـا مـديريت دربـاره چگـونگي         مذاكره، مبنايي را براي      همچنين كسب اين شناخت  
  .سازد  حسابداري و اجراي مناسب آنها فراهم ميبرآورد مربوط به جراي الزاماتا

                                                 
شوند كه حـائز معيارهـاي شـناخت          ، اقالمي در ترازنامه و صورت سود و زيان گنجانده مي          اغلب چارچوبهاي گزارشگري مالي    در    .7

 جبـران    را برآوردهـاي حـسابداري،   عدم شناخت چنين اقالمي، شـامل        حي،هاي حسابداري يا يادداشتهاي توضي      افشاي رويه . باشند
 .كند نمي
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چارچوبهاي گزارشگري مالي ممكن است رهنمودي را براي مديريت جهـت تعيـين               .14-ت
فـراهم  )  براي آن وجود دارد    كارهاي متفاوتي   راهدر مواردي كه    (اي    هاي نقطه برآورد
 بـرآورد دانند كـه      ي براي مثال، الزم مي    برخي از چارچوبهاي گزارشگري مال    . سازد
 نتـايج مـنعكس     تـرين   محتمـل  درباره    را اي انتخاب شده بايد قضاوت مديريت       نقطه
 اسـتفاده از ارزش  ،ساير چارچوبهاي گزارشگري مالي ممكن است براي مثـال    . 8كند
اي را     نقطـه  برآورددر برخي موارد مديريت ممكن است بتواند        .  را الزامي كنند   فعلي
در نظـر   ريت تنهـا بعـد از       ي ممكن است مـد    ماً انجام دهد ولي در موارد ديگر      تقيمس

  .اي را انجام دهد  نقطهبرآورد بتواند متفاوت مفروضات يا نتايج گرفتن

افـشاي اطالعـات دربـاره مفروضـات         چارچوبهاي گزارشگري مالي ممكـن اسـت        .15-ت
ـ      كه برآوردهاي حسابداري به آن حساسيت زيـادي دار         اي  عمده  .دنـد را الزامـي كن

، برخـي از چارچوبهـاي      باالسـت  بـرآورد  در   ابهـام  ميـزان بعالوه، در مواردي كـه      
 داننـد   مجاز نمي  حسابداري در صورتهاي مالي را       برآوردشناخت  گزارشگري مالي،   

 صورتهاي مالي الزامي    توضيحيي خاصي در يادداشتهاي     اما ممكن است موارد افشا    
  .شود

  )ب-8 بند: رك ( توسط مديريتبرآوردص نياز به يكسب شناخت از نحوه تشخ

يك معامله، رويداد   در مورد    آيا   بايد تعيين كند كه   در تهيه صورتهاي مالي، مديريت        .16-ت
 همـه   آيـا  و   ، يـا خيـر    وجود دارد  حسابداري   برآوردبه انجام   خاص، نياز   يا شرايط   

در  ، مربـوط   چـارچوب گزارشـگري مـالي      طبـق هاي حسابداري ضـروري،     برآورد
  . يا خير استگيري و افشا شده  شناسايي، اندازهصورتهاي مالي

                                                 
اي به اين صورت اسـتفاده       فاوتي براي توصيف برآوردهاي نقطه    چارچوبهاي گزارشگري مالي متفاوت ممكن است از اصطالحات مت         .8

  .دنكن
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هـاي حـسابداري توسـط      برآورد انجـام     معامالت، رويدادها و شرايطي كه     تشخيص  .17-ت
  : موارد زير است مبتني برعموماً سازد را ضروري ميمديريت 

 و صنعت مربوطتجاري واحد درباره فعاليت مديريت دانش .  

 تجاري در دوره جاريراهبردهاي سازي  پياده درباره مديريتدانش .  

  هاي گذشته  در دورهتجاريتجارب مديريت در تهيه صورتهاي مالي واحد.  

در چنين مواردي، حسابرس ممكن است ابتدا از طريـق پـرس و جـو از مـديريت،                  
 توسـط مـديريت     هـاي حـسابداري   برآورد نياز به     مواردي كه  تشخيصنحوه  درباره  
تـر     مـديريت سـاختار يافتـه      فرآيند  كه  ديگري   در موارد    .ند شناخت كسب ك   ،دارد
 خطـر   مـديريت  واحد تجاري رسماً داراي يـك بخـش       كه    براي مثال، زماني   است،
را به سمت روشـهايي هـدايت        ارزيابي خطر ، حسابرس ممكن است روشهاي      است
هـاي  برآورد  انجـام   شرايطي كـه   ادواريبراي بررسي   از آن روشها    ريت  ي كه مد  كند
اغلـب  در  . كنـد   تجديدنظر در آنها را ضروري مي سازد، استفاده مـي         يا  بداري  حسا

هاي حسابداري مـرتبط بـا      برآوردويژه    هاي حسابداري، به  برآوردكامل بودن   اوقات  
  .برخوردار استبراي حسابرس اي  ت ويژهيبدهيها، از اهم

اي  و محـيط آن كـه در جريـان اجـراي روشـه             تجاريشناخت حسابرس از واحد       .18-ت
 همراه با ساير شواهد حـسابرسي كـسب شـده در             است،  شده حاصل خطر   ارزيابي
تغييـرات در شـرايطي كـه        شرايط، يـا     تشخيصرسي، حسابرس را در      حساب فرآيند  

  .كند ، كمك ميرا ضروري سازد حسابداري برآوردانجام ممكن است 

وجو در اين     امل پرس شتواند    ميبراي مثال    تغيير شرايط    دربارهوجو از مديريت      پرس  .19-ت
  :مورد باشد كه آيا
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  انجـام   را انجام داده اسـت كـه مـستلزم          معامالت  نوع جديدي از   واحد تجاري
  .باشد يا خيرهاي حسابداري برآورد

     را ضروري ساخته است تغيير كـرده       هاي حسابداري   برآوردشرايط معامالتي كه
  .است يا خير

 الزامـات   در نتيجه تغيير در   اري  هاي حسابد برآورد با   مرتبطهاي حسابداري     رويه 
  .، تغيير كرده است يا خيرداليل ديگربه چارچوب گزارشگري مالي يا 

  مـستلزم ممكن است   كه   يا ساير تغييرات خارج از كنترل مديريت         تغيير مقررات 
هـاي حـسابداري جديـد      برآورد هاي حسابداري يا انجـام    برآورددر  تجديدنظر  

  .باشد، واقع شده است يا خير

 يـا  هاي حسابداري   برآورددر  تجديدنظر   بتواند يا رويدادهاي جديدي كه      طشراي
  . كند، واقع شده است يا خيربرا ايجاهاي حسابداري جديد برآورد انجام

 رويـدادها و شـرايطي را       ،حسابرسي، حسابرس ممكـن اسـت معـامالت        جرياندر    .20-ت
 مديريت آنهـا  ما اسازد را ضروري مي يبدارحساهاي برآوردانجام  كه تشخيص دهد 

 دربـاره نحـوه برخـورد بـا    ، رهنمودهايي 315در استاندارد  . تشخيص نداده است  را  
، ارائـه  تجـاري  خطـر واحـد   ارزيابي فرآيند  در  مشخص شده بااهميتنقاط ضعف   
  .شده است

   واحدهاي تجاري كوچكخاصمالحظات 

متـري   براي واحدهاي تجاري كوچك اغلـب پيچيـدگي ك          ياد شده،   شناخت بكس  .21-ت
 پيچيـدگي   آنهـا  و معـامالت     اسـت اغلب محـدود    آنها  فعاليتهاي تجاري   زيرا   ،دارد

 ) مالـك  - مدير ،براي مثال (، اغلب يك نفر     گونه موارد   در اين  عالوهه  ب.  دارد كمتري
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 و بنـابراين حـسابرس      دهـد   تـشخيص مـي   هاي حـسابداري را     برآورد  انجام نياز به 
  . كندكزرا متمروجوها   پرس بر اين اساستواند مي

  )پ-8بند : رك( حسابداري توسط مديريت برآورد انجامكسب شناخت از نحوه 

هـاي  برآورد انجـام    بـراي گزارشـگري مـالي     هاي  فرآينـد مديريت مسئول برقراري      .22-ت
 هـا شـامل   فرآينـد   برخي از اين    . است،   كافي  كنترلهاي داخلي  ، از جمله  حسابداري

  :موارد زير است

  روشها، شامل   برآوردهاي  فرآيند   تجويزو  مناسب   هاي حسابداري   انتخاب رويه، 
   مناسب،برآورد ارزشيابي يا  مدلهاي،يا حسب ضرورت

    حـسابداري را    هـاي برآورد كـه    ها و مفروضات مربوطي     تعيين يا تشخيص داده 
  . دهند تحت تأثير قرار مي

  و سـازد   را ضروري ميهاي حسابداري برآوردانجام اي شرايطي كه    بررسي دوره
  .هاي حسابداري در صورت لزومبرآوردنظر در انجام تجديد

هايي از موضوعاتي كـه حـسابرس ممكـن اسـت هنگـام كـسب شـناخت از              نمونه  .23-ت
هاي حسابداري توسط مـديريت، مـورد توجـه قـرار دهـد،             برآوردچگونگي انجام   

  :عبارتند از

 آيـا   ه اينكـ  براي مثال، (هاي حسابداري   برآورد  مرتبط با   حسابها يا معامالت   نوع 
شـوند يـا از       هاي حسابداري از ثبت معامالت عادي و مستمر ناشـي مـي           برآورد

  ).معامالت غيرعادي و غيرمستمر

  هـاي  برآورد شده براي انجام     شناختهگيري     مديريت از تكنيكهاي اندازه    اينكه آيا
  . استفاده كرده است يا خيرحسابداري



  540استاندارد حسابرسي 
حسابرسي برآوردهاي حسابداري، شامل برآوردهاي حسابداري ارزش منصفانه و 

  مرتبط افشاي موارد
  )1392تجديد نظر شده (

 25

  انجـام   دوره   طـي ر دسترس   هاي د   هاي حسابداري بر مبناي داده    برآورد اينكه آيا
 اثر رويدادها، معامالت و تغييـر     احتساب  گي   چگون ،و اگر چنين است   شده است   
  . توسط مديريت تا پايان دورهواقع شده در شرايط

  )1-پ-8بند : رك(ها  مدل بكارگيريگيري، شامل روش اندازه

گيـري   ممكن است روش اندازه   مربوط  در برخي موارد، چارچوب گزارشگري مالي         .24-ت
گيري يك بـرآورد      مانند تعيين يك مدل مشخص براي اندازه      ( حسابداري   برآورد يك

 مـوارد، چـارچوب   بـسياري از در بـا ايـن حـال،    . تعيين كندرا   )به ارزش منصفانه  
كنـد يـا ممكـن اسـت          گيـري را تعيـين نمـي        ، روش اندازه   مربوط گزارشگري مالي 

  .گيري مشخص كند  براي اندازه رامتفاوتيروشهاي 

، روش خاصـي را بـراي اسـتفاده در           مربـوط  كه چارچوب گزارشگري مالي    زماني  .25-ت
ب شـناخت از     تعيين نكرده باشد، حسابرس ممكن اسـت در كـس           مورد نظر  شرايط

هاي حـسابداري، موضـوعاتي چـون       برآوردانجام  روش يا مدل مورد استفاده براي       
  : زير را مورد توجه قرار دهدهاي نمونه

   يا بدهيهايي كه    داراييهانگام انتخاب يك روش خاص، ماهيت       چگونه مديريت ه 
  . گيرد در نظر ميشود را   ميبرآورد

     كنـد     يا محيط خاصي فعاليت مي     صنعت،  رشته كاري  در   تجارياينكه آيا واحد
هـاي  برآورد از   بخـصوصي  انجـام نـوع      بـراي   متـداول  يروشـها از   آن كه در 

  .استفاده شودحسابداري 

بـراي مثـال در      .د ممكن است خطر تحريف با اهميـت بيـشتر باشـد           در برخي موار    .26-ت
از مـدلهاي تـدوين شـده     حـسابداري،  بـرآورد مواردي كه مـديريت بـراي انجـام     
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در يـك صـنعت يـا محـيط خـاص           كند يا از روش رايج       ميسازماني استفاده     درون
  .كند مين استفاده 

  )2-پ-8بند : رك (مربوطهاي كنترل

 مـورد   مربـوط برس ممكن است در كسب شناخت از كنترلهاي         موضوعاتي كه حسا    .27-ت
هـاي  برآورد كـه   تجربـه و صـالحيت اشخاصـي       شـامل  براي مثال  توجه قرار دهد،  

  :، و كنترلهاي مرتبط با موارد زير استدهند حسابداري را انجام مي

 هاي مورد استفاده بـراي        داده صحت كامل بودن، مربوط بودن و       چگونه مديريت
  .كند ابداري را تعيين ميهاي حسبرآورد

  مـورد   هـاي   دادههاي حسابداري شـامل مفروضـات و        برآورد تصويب بررسي و 
 و در صـورت     مديران اجرايـي  ها توسط سطوح مناسب     برآورداستفاده در انجام    

  .اركان راهبري واحد تجاري ،لزوم

     واحد تجاري و اشخاص    در   مسئول انجام معامالت     اشخاصتفكيك وظايف بين
بـه   ، مـسئوليتها  تعيـين در  آيـا   كه  شامل اين هاي حسابداري،   برآورد اممسئول انج 

 به نحـو مناسـب توجـه شـده          ماهيت واحد تجاري و محصوالت يا خدمات آن       
  . يا خيراست

هاي حسابداري  برآورد انجام   باكنترلهاي ديگري   بسته به شرايط موجود، ممكن است         .28-ت
هـاي  برآوردانجام  لهاي خاصي براي     از مد  تجاريبراي مثال، اگر واحد     .  باشد مرتبط
در ي استفاده كند، مديريت ممكن اسـت سياسـتها و روشـهاي خاصـي را                رحسابدا
كنترلهـايي  اسـتقرار    ممكن است شامل     مرتبطكنترلهاي  .  كند تدوين اين مدلها    مورد

  :براي موارد زير باشد
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 يا انتخاب يك مدل خاص براي يك هدف خاص و تدوين،طراحي .  

  از مدلاستفادهنحوه .  

 ارزيابي مناسب بودن مدل به صورت ادواري.  

  )3-پ-8بند : رك (انكارشناساز مديريت استفاده 

اي   هـاي نقطـه   برآوردجهت انجـام    را  صالحيت الزم    مديريت ممكن است تجربه و      .29-ت
 واحد تجاري افراد داراي تجربه و صالحيت الزم را بـراي            ، يا اينكه  الزم داشته باشد  

يـا  در برخي موارد، مديريت ممكن است جهت انجام         حال،  اين  با  . ردبكارگياين امر   
هـايي از     نمونه.  داشته باشد  كارشناسيك  از   استفادهها نياز به    برآوردكمك به انجام    

  :دليل ايجاد چنين نيازي باشد به شرح زير استمواردي كه ممكن است 

     گيري ذخاير    ه براي مثال انداز   ،برآورد مستلزم انجام ماهيت تخصصي موضوعات
  . در صنايع استخراجيينبمعدني يا هيدروكر

   براي مثـال در      مربوط، چارچوب گزارشگري مالي  الزم طبق    مدلهاي   فنيماهيت 
  . ارزش منصفانه بهگيري  اندازهبرخي موارد

      معامالت يـا رويـدادهايي كـه نيـاز بـه            موقعيتهاماهيت غيرعادي و غيرمستمر ،
  . حسابداري دارندبرآورد

   واحدهاي تجاري كوچكخاصت مالحظا

 حسابداري وجود داشته    برآورددر واحدهاي تجاري كوچك، در شرايطي كه نياز به            .30-ت
در بـا ايـن وجـود        .اي را دارد     نقطـه  برآورد  انجام  مالك توانايي  -باشد، اغلب مدير  

 مذاكره. داشت خواهد   وجودكارشناس،  استفاده از خدمات يك     برخي موارد، نياز به     
هـاي  برآورد حسابرسي درباره ماهيت و كامل بودن فرآيند   مالك در ابتداي     -ربا مدي 
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 مالك در تعيين نيـاز بـه        -مديربه  ، ممكن است    برآورد فرآيند   كفايتحسابداري و   
  .استفاده از كارشناس، كمك كند

  )4-پ-8بند : رك(مفروضات 

 از موضوعاتي كه    نمونه هايي . هاي حسابداري هستند  برآورد جزء الينفك ضات  ومفر  .31-ت
هـاي  برآورد زيربنـاي حسابرس ممكـن اسـت در كـسب شـناخت از مفروضـات              

  : عبارتند از،ي، مورد توجه قرار دهدارحسابد

 هستندعمدهضاتي كه احتماالً  مفرو، شاملماهيت مفروضات .  

  بدين معنـي   (توسط مديريت    مربوط بودن و كامل بودن مفروضات        نحوه ارزيابي
  .)ط مورد توجه قرار گرفته باشدغيرهاي مربوهمه مت كه

 در  توسـط مـديريت   مـورد اسـتفاده      مفروضـات    سازگاري دروني  تعيين   نحوه ،
  .صورت لزوم

       اينكه آيا مفروضات به موضوعات تحت كنترل مديريت مربـوط اسـت يـا خيـر 
كـه ممكـن   داراييهـا  نگهداري  تعمير و  هاي  براي مثال، مفروضات درباره برنامه    (

 ايـن   چگونگي انطباق ، و   ) دارايي را تحت تأثير قرار دهد       عمر مفيد  برآورداست  
يا با موضـوعات    تجاري  واحد   و محيط پيرامون     هاي تجاري   موضوعات با برنامه  

 نرخهـاي بهـره، نـرخ       براي مثال، مفروضات مربوط به    (مديريت  خارج از كنترل    
بنـدي  ، يـا تغييرپـذيري و زمان       قـانوني يـا قـضايي بـالقوه        ، اقدامات و مير   مرگ

  ).ريانهاي نقدي آتيج

  در صورت وجود(ميزان و ماهيت مستندسازي در پشتيباني از مفروضات(. 
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  در انجـام    بـراي كمـك بـه مـديريت         است توسط يك كارشناس    مفروضات ممكن 
كـه   چنـين مفروضـاتي، در صـورتي      . تعيين يا مشخص شود   هاي حسابداري   برآورد

  .دشو ميود، مفروضات مديريت ناميده توسط مديريت استفاده ش

 بـراي مثـال،     . داشته باشـند   ها  داده وارد، مفروضات ممكن است اشاره به     در برخي م    .32-ت
كنـد،    هاي حسابداري استفاده مـي    برآورد مديريت از يك مدل براي انجام         كه  زماني

 نيـز اشـاره     ها    نوعي از داده  به   ها  دادهاصطالح  هرچند كه در اين حالت ممكن است        
  .ه استدي استفاده شمفروضات خاص آنها داشته باشد كه در مورد

هـاي  برآوردمديريت ممكن است براي پـشتيباني از مفروضـات مـورد اسـتفاده در                 .33-ت
سـازماني و     ع درون  اطالعـات كـسب شـده از منـاب          انـواع مختلـف    داري، از حساب
 استفاده كند، كه مربوط بودن و قابليت اتكاي اين اطالعـات متفـاوت              سازماني  برون

ر اطالعات كسب شده از منابع      در برخي موارد، يك فرض ممكن است ب       . دخواهد بو 
يـا منـابع    )  يـا سـاير اطالعـات آمـاري        بـانكي  براي مثال، نرخ سود   (سازماني    برون
متكي ) تجاريقبلي واحد   هاي    تجربهبراي مثال، اطالعات تاريخي يا       (سازماني  درون
در  بـراي مثـال،      ، باشـد  رت  در برخي موارد ديگر، يك فرض ممكن است ذهني        . باشد

 ي اطالعـات   تجربـه يـا منـابع       براي تعيين مفروضات فاقـد     تجاري واحد   مواردي كه 
  .است سازماني برون

 هـاي حـسابداري ارزش منـصفانه،      برآورددر رابطـه بـا      مـورد اسـتفاده     مفروضات    .34-ت
كـه در برخـي     ( و مايل    مطلعكننده يا مطابق با مفروضاتي هستند كه طرفين           منعكس

در ) شـود    يا از اين قبيل عنـاوين، يـاد مـي          “ بازار فعاالن”رد از آنها تحت عنوان      موا
از آن  بـراي تعيـين ارزش منـصفانه         ، يـك بـدهي    تسويه يك دارايي يا     زمان معامله 
باتوجه به ويژگيهاي دارايي يـا بـدهي مـورد          نيز   مفروضات خاص    .كنند  استفاده مي 
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 رويكـرد  بـازار يـا      رويكـرد اي مثال،   بر(گذاري مورد استفاده     ارزيابي، روش ارزش  
  .، متفاوت خواهد بود مربوطو الزامات چارچوب گزارشگري مالي) درآمدزايي

 برحـسب   هـا   دادههاي حسابداري ارزش منصفانه، مفروضات يـا        برآورد درخصوص  .35-ت
  :متفاوت استزير  آنها به شرح مبانيمنابع و 

 مورد استفاده   يها  دادهوضات يا   مفرمنعكس كننده   كه   هايي  دادهمفروضات يا     .الف
هاي كسب شده از       داده بر مبناي  گذاري دارايي يا بدهي      قيمت در بازار   فعاالن

 “هاي مشهود   داده”بعضي مواقع به عنوان      (است تجاريواحد  از  ابع مستقل   نم
  .)شود يا مواردي از اين قبيل ناميده مي

 واحـد تجـاري     ديريتمقضاوتهاي  منعكس كننده    كه   هايي  دادهمفروضات يا     .ب
 در بــازار فعــاالن مــورد اســتفاده توســط يهــا دادهمفروضــات يــا  دربــاره
 بهتـرين اطالعـات در دسـترس در آن          بر مبناي گذاري دارايي يا بدهي       قيمت
 يا مواردي از اين قبيل ناميـده        “هاي نامشهود   داده”بعضي مواقع    (است شرايط

   .)شود مي

هميـشه  ) الـف و ب   (  دو نـوع مفروضـات       در عمل، تفاوت بـين ايـن      با اين حال      
 تعدادي از   نياز باشد كه مديريت   ، ممكن است    بر اين   عالوه. مشخص و واضح نيست   

  .را انتخاب كند مختلف بازار، فعاالنمفروضات مختلف مورد استفاده توسط 

 و در نتيجـه بـر ارزيـابي         بـرآورد  در   ابهـام  بـر ميـزان      ميزان ذهني بودن مفروضات     .36-ت
  .گذارد ، اثر مي حسابداريبرآورد آن بااهميتز خطرهاي تحريف حسابرس ا
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  )5-پ-8بند : رك(هاي حسابداري برآورد انجامتغيير در روشهاي 

هاي حسابداري توسط مديريت، حسابرس بايد از       برآورددر ارزيابي چگونگي انجام       .37-ت
 لزوم اين   هاي حسابداري نسبت به دوره قبل و يا       برآورد  انجام وجود تغيير در روش   

 ممكن است در اثر تغييـرات در        برآورديك روش خاص    . تغيير، شناخت كسب كند   
،  مربوط يمحيط يا شرايط مؤثر بر واحد تجاري يا الزامات چارچوب گزارشگري مال           

 حسابداري را تغيير دهـد،      برآورد  انجام ر مديريت، روش  اگ. نياز به تغيير داشته باشد    
 جيـه تر بودن روش جديـد را تو        ت بتواند مناسب   كه مديري  موضوع اهميت دارد  اين  
 تغييـرات   پاسـخي بـه    برآوردانجام  روش   در    اين تغيير   توضيح دهد   و يا اينكه   ،كند

براي مثال،  . بوده است مربوط  محيط يا شرايط يا الزامات چارچوب گزارشگري مالي         
 درويكـر  حـسابداري را از      بـرآورد يـك   انجام  اگر مديريت مبناي مورد استفاده در       

شود   قيمت بازار به استفاده از يك مدل تغيير دهد، حسابرس با اين چالش مواجه مي              
 است يـا    معقول بازار با توجه به شرايط اقتصادي،        دربارهكه آيا مفروضات مديريت     

  .خير

  )6-پ-8بند : رك (برآورد ر دابهام

گي هايي از موضوعاتي كه حسابرس ممكن است در كسب شناخت از چگـون              نمونه  .38-ت
  :، مورد توجه قرار دهد عبارتند ازبرآورد در ابهاماثر مديريت از ارزيابي 

 اجـراي  بـراي مثـال،      (مختلـف  مفروضات يا نتـايج       به  مديريت  توجه چگونگي
  .) حسابداريبرآوردتحليل حساسيت براي تعيين اثر تغيير در مفروضات مبناي 

   تجزيـه و تحليـل،      كـه     حسابداري توسط مديريت در زماني     برآورد انجامنحوه
  .استسناريوهاي متعددي از نتايج بيانگر 
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   و  هاي حسابداري انجام شـده در دوره گذشـته        برآوردنتايج   بازبيني مديريت از
  . بازبيني با نتايجوي برخورد مناسب

  )9بند : رك(هاي قبل  هاي حسابداري دورهبرآوردبررسي 

ي  حسابداري شناساي  برآورداز  وت  متفاهاي حسابداري   برآوردنتيجه    موارد، اغلبدر    .39-ت
حـسابرس ممكـن اسـت بـا اجـراي        . خواهد بود شده در صورتهاي مالي دوره قبل       

 ي داليـل چنـين تفاوتهـايي، اطالعـات        مـشخص كـردن   براي   خطر   ارزيابيروشهاي  
  :درخصوص موارد زير كسب كند

   تواند در مـورد      ميطبق آن    كه حسابرس    ، در دوره قبل   برآورد فرآيند  اثربخشي
  . در دوره جاري قضاوت كندبرآورد فرآيند اثربخشي 

        هـاي حـسابداري دوره     برآورد شواهد حسابرسي مربوط به تجديد نظر در انجام
  .قبل در دوره جاري

    اسـت   كـه ممكـن      برآورد در   ابهام نظيربه موضوعاتي     مربوط  شواهد حسابرسي
  .افشا در صورتهاي مالي باشدنيازمند 

به حسابرس در   تواند    مي در دوره جاري  ابداري دوره گذشته    هاي حس برآوردبررسي    .40-ت
دهـد يـا      هاي حسابداري را افـزايش مـي      برآوردپذيري     شرايطي كه آسيب   تشخيص

اي   ترديـد حرفـه   . دهـد، كمـك كنـد       مديريت را نشان مي   احتمالي   جانبداريوجود  
بنـدي اجـرا و ميـزان      چنين شرايطي و تعيين ماهيـت، زمـان      تشخيصحسابرس، در   

  .كند وي كمك ميه  بالزم  حسابرسيشهايرو
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 درخـصوص  بررسـي قـضاوتها و مفروضـات مـديريت            نيـز  2409اسـتاندارد   طبق    .41-ت
اين بررسـي بـه     . ، الزامي است  هاي قبل    مربوط به دوره    عمده هاي حسابداري برآورد

 اجـراي    طراحـي و   شود كه بر مبناي آن      انجام مي حسابرس  وظايف  عنوان بخشي از    
هاي حسابداري، با هدف تـشخيص      برآورد بررسي   منظور  سي الزم به  روشهاي حسابر 

 ناشـي از تقلـب باشـد، در         بااهميـت خطر تحريف   نشانه  تواند    كه مي جانبداريهايي  
، بررسـي   در عمل . گذاري كنترلها توسط مديريت الزامي است      زير پا   خطر برخورد با 

ارزيابي خطر    به عنوان يك روش    ،هاي حسابداري دوره قبل توسط حسابرس     برآورد
، 240 اسـتاندارد    طبـق  با بررسي الزامي شده      همراه ممكن است    ،اين استاندارد طبق  

  .انجام شود

 بـاالتري  ابهـام  قبـل هايي كه در حسابرسي دوره برآوردحسابرس ممكن است براي       .42-ت
 تـري   مفصلهاي  اند، بررسي    تغيير كرده  اي  عمده به طور    قبلاند يا نسبت به دوره        داشته
هـاي  برآورد ديگر، براي مثال، حسابرس ممكن اسـت بـراي           از طرف . م بداند را الز 

حسابداري ناشي از ثبت معامالت معمول و مستمر، به اين نتيجه برسـد كـه اجـراي      
  .كند كفايت مي براي هدف بررسي، خطر ارزيابيروشهاي تحليلي به عنوان روشهاي 

  كـه  هـاي حـسابداري   برآورد هاي حسابداري ارزش منـصفانه و سـاير       برآوردبراي    .43-ت
 ارزش  مبلـغ ، ممكـن اسـت بـين        گيري است   اندازه در تاريخ    موجودبر شرايط     مبتني

 مجـدد   بـرآورد  مبلغمنصفانه شناسايي شده در صورتهاي مالي دوره قبل و نتايج يا            
دليل اين اخـتالف، وجـود   . انجام شده براي دوره جاري، اختالف وجود داشته باشد   

 مورد ارزش منصفانه در يك مقطع زماني مشخص اسـت كـه           برداشتهاي خاصي در    
 تغيير  اي  عمدهطور    ممكن است به دليل تغييرات محيط واحد تجاري، به سرعت و به           

 و  تشخيصعات مرتبط با     حسابرس ممكن است بر بررسي كسب اطال       ،بنابراين. كند
                                                 

  .ب-80، بند “، در حسابرسي صورتهاي ماليمسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه”،240استاندارد حسابرسي  .9



  540استاندارد حسابرسي 
حسابرسي برآوردهاي حسابداري، شامل برآوردهاي حسابداري ارزش منصفانه و 

  مرتبط افشاي موارد
  )1392تجديد نظر شده (

 34

ممكـن  براي مثال، در برخي موارد،      . ، تمركز كند  بااهميت خطرهاي تحريف    ارزيابي
بازار كـه تحـت تـأثير نتـايج          فعاالنكسب شناخت از تغييرات در مفروضات       است  
طالعـات مربـوطي بـراي      ا حسابداري ارزش منصفانه دوره قبل قرار گرفتـه،          برآورد

هـاي  برآورد توجه حسابرس به نتايج      ،در اين صورت  . اهداف حسابرسي فراهم نكند   
ه سوي شـناخت اثربخـشي      تر ب  ممكن است بيش   حسابداري ارزش منصفانه دوره قبل    

كه با اسـتفاده    جلب شود،   ) هاي مديريت برآوردرديابي سوابق    (برآورد  قبلي فرآيند  
  . قضاوت كندبرآورد جاري فرآيند تواند درباره اثربخشي   حسابرس مياز آن

صورتهاي مـالي   مبلغ شناسايي شده در     با   حسابداري   برآورد بين نتايج    تفاوتوجود    .44-ت
بـا ايـن    .  نيـست  قبللزوماً بيانگر وجود تحريف در صورتهاي مالي دوره         ،  دوره قبل 

در مـواردي    براي مثـال،     ، چنين تفاوتي بيانگر وجود تحريف باشد       ممكن است  حال
دسـترس مـديريت هنگـام نهـايي كـردن          كه چنين تفاوتي مربوط به اطالعـات در         

 معقـول طـور    به ه باشد ك  ي بوده است يا مربوط به اطالعات      صورتهاي مالي دوره قبل   
 و مـورد    شـده كـسب   دوره قبل    صورتهاي مالي  تهيه و ارائه      زمان رود در   انتظار مي 

  .گرفته باشدتوجه قرار 

   خطرهاي تحريف بااهميتارزيابي و تشخيص

  )10بند: رك (برآورد در ابهام

 نظيـر مـوارد   هاي حسابداري ممكن است تحت تأثير عـواملي         برآورد در ابهامميزان    .45-ت
  :رار گيردزير ق

  هاي حسابداري به قضاوتبرآوردميزان اتكاي.  

  هاي حسابداري به تغيير در مفروضاتبرآوردحساسيت.  
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    را  بـرآورد در   ابهام كه ممكن است     اي   شده گيري شناخته   اندازهوجود تكنيكهاي 
 ممكـن   ها  دادهچه ذهني بودن مفروضات مورد استفاده به عنوان         اگر(كاهش دهد   

  ). شودبرآورد در ابهاماست موجب 

   بـراي  هاي حاصل از رويـدادهاي قبلـي        بيني و مربوط بودن داده      طول دوره پيش 
  .بيني رويدادهاي آتي پيش

 سازماني هاي قابل اتكا از منابع برون ادهدسترسي به د.  

 نامشهود يامشهود هاي دادهبه  حسابداري برآورد ميزان اتكاي  .

برابـر  در پـذيري آنهـا را    ميزان آسيب اند  تو  مي  هاي حسابداري   برآورد  در ابهامميزان  
  . تحت تأثير قرار دهدجانبداري

 مـورد توجـه قـرار       بااهميت خطرهاي تحريف    ارزيابيموضوعاتي كه حسابرس در       .46-ت
  :دهد ممكن است شامل موارد زير نيز باشد

 حسابداريبرآورد واقعي يا مورد انتظار مبلغ .  

     اي انجام شده توسـط مـديريت         نقطه برآورد( حسابداري   برآوردمبلغ ثبت شده (
  .مبلغ مورد انتظار حسابرس در مقايسه با

 هاي حسابداريبرآورد مديريت از كارشناس براي انجام استفاده.  

  هاي حسابداري دوره قبلبرآوردنتايج بررسي.  

  )11بند : رك( و خطرهاي عمده برآوردباال در  ابهام

به شـرح    بااليي داشته باشند     ابهامممكن است   هاي حسابداري كه    برآوردمثالهايي از     .47-ت
  :زير است
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 هستند، براي مثـال، قـضاوت       متكي به قضاوت  هاي حسابداري كه بيشتر     برآورد 
بندي جريانهـاي نقـدي آتـي         يا ميزان و زمان   حقوقي در جريان    در مورد دعاوي    

  .مربوط به رويدادهاي نامشخص در سالهاي آتي

 شـده،   گيـري شـناخته      از تكنيكهاي انـدازه    ههاي حسابداري كه با استفاد    برآورد 
  .اند محاسبه نشده

 هــاي برآوردحــسابرس در مــورد هــاي حــسابداري كــه نتــايج بررســي برآورد
اختالف  ، بيانگر وجود  حسابداري مشابه انجام شده در صورتهاي مالي دوره قبل        

  .استنتيجه واقعي  هاي حسابداري اوليه وبرآورداساسي بين 

 تدوين شده خـاص   مدل  آنها   براي    كه اي   ارزش منصفانه  هاي حسابداري برآورد 
 هـاي مـشهود     داده در مورد آنهـا       يا  مورد استفاده قرار گرفته است     واحد تجاري 
  .وجود ندارد

 مـرتبط بـا     ابهاموجود  اهميت ممكن است به علت         ظاهراً بي   حسابداري برآورديك    .48-ت
 افـشا شـده در       يا شناساييغ   شود، به اين معني كه مبل      بااهميتآن، منجر به تحريف     
آن  در ابهـام  شاخـصي از  حسابداري ممكن اسـت  برآورديك صورتهاي مالي براي   

  . نباشدبرآورد

 معقـول  برآوردتوان يك      به حدي باالست كه نمي     برآورد در   ابهامدر برخي شرايط،      .49-ت
 شناسـايي  ممكن اسـت مـانع     مربوط چارچوب گزارشگري مالي  بنابراين،  . انجام داد 

 چنـين  در.  آن به ارزش منصفانه شود     گيري  ك قلم در صورتهاي مالي يا مانع اندازه       ي
آن گيري    اندازههاي حسابداري يا    برآورد شناسايي نه تنها به     عمدهمواردي، خطرهاي   
درخـصوص  .  بستگي دارد  شود بلكه به كفايت افشا نيز       مي، مربوط   به ارزش منصفانه  

 يممكن است افشا  مربوط  ارشگري مالي   هاي حسابداري، چارچوب گز   برآوردچنين  
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 تـا   120- ت هايبنـد : رك( آنها را الزامي كنـد        باالي ابهامهاي حسابداري و    برآورد
  .)123-ت

خطـر   حسابداري منجر بـه     برآورد كه   رسد  در مواردي كه حسابرس به اين نتيجه مي         .50-ت
جمله اخت از كنترلهاي واحد تجاري، از       ملزم به كسب شن   حسابرس  شود،     مي عمده

  .10 است مرتبطفعاليتهاي كنترلي

 دربـاره   اي  عمدههاي حسابداري ممكن است ترديد      برآورد  در ابهامدر برخي موارد،      .51-ت
، الزامـات و    57011در استاندارد   . توانايي واحد تجاري براي ادامه فعاليت ايجاد كند       

  . چنين شرايطي ارائه شده استدربارهرهنمودهايي 

  )12بند : رك( بااهميتتحريف ابي شده ارزيبرخورد با خطرهاي 

 ماهيت، زمانبندي اجرا و ميـزان روشـهاي         ، حسابرس ملزم است   330ستاندارد   ا طبق  .52-ت
 مـرتبط بـا     بااهميـت تحريـف   ارزيـابي شـده     حسابرسي را در برخورد با خطرهاي       

، طراحـي و اجـرا      هـا هاي حسابداري در سطح صورتهاي مالي و سـطح ادعا         برآورد
 بر برخوردهاي خاص در سـطح ادعـا تمركـز           115- تا ت  53-هاي ت در بند . 12كند

  .شده است

  )الف-12بند : رك( مربوط كارگيري الزامات چارچوب گزارشگري ماليب

 شناسـايي ، شرايط خاصي براي      مربوط  در بسياري از چارچوبهاي گزارشگري مالي       .53-ت
. يـين شـده اسـت      و الزامات افشا تع    ،برآوردانجام  روشهاي  هاي حسابداري،   برآورد

براساس شـناخت   .  باشد  و نيازمند اعمال قضاوت    ين الزاماتي ممكن است پيچيده    چن
                                                 

 .109، بند 315استاندارد حسابرسي  .10ا
  .“تداوم فعاليت”،570استاندارد حسابرسي  .11
 .3 و 2، بندهاي 330استاندارد حسابرسي . 12
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 خطـر، الزامـات چـارچوب گزارشـگري مـالي           ارزيابي از اجراي روشهاي     حاصل
پـذير     متفاوت، آسـيب    يا تفاسير   بكارگيري نادرست  دليلبه  كه ممكن است    مربوط،  
  .گيرد  مورد توجه حسابرس قرار ميباشد،

  مناسب، الزامـات چـارچوب گزارشـگري مـالي         اي  گونه  تعيين اينكه آيا مديريت به      .54-ت
 و  تجـاري  را بكار برده است يا خير، تا حدي به شناخت حسابرس از واحـد                مربوط

ارزش منـصفانه برخـي اقـالم ماننـد         گيري    اندازهبراي مثال،   . محيط آن بستگي دارد   
در يـك تركيـب تجـاري،       تحصيل شـده     ي نامشهود داراييها ارزش منصفانه    برآورد

 و  تجـاري  باشد كه تحت تأثير ماهيت واحـد         مالحظات خاصي ممكن است مستلزم    
  .گيرد عمليات آن قرار مي

مانند وارسـي شـرايط فيزيكـي       بيشتر،  در برخي شرايط، اجراي روشهاي حسابرسي         .55-ت
 مناسـب   بكـارگيري  ممكـن اسـت بـراي تعيـين           توسط حسابرس  فعلي يك دارايي  

  .، ضروري باشد مربوطالزامات چارچوب گزارشگري مالي

 توجـه مـديريت بـه       مـستلزم مربوط  بكارگيري الزامات چارچوب گزارشگري مالي        .56-ت
. دهـد   تغييرات در محيط يا شرايطي است كه واحد تجاري را تحت تأثير قـرار مـي               

ممكن اسـت    يا بدهيهاهابراي مثال، وجود بازار فعال براي يك گروه خاص از دارايي      
 ارزش  بـرآورد استفاده از جريانهاي نقدي تنزيل شده براي        از اين پس    نشان دهد كه    
  . مناسب نيستبدهيها يا هاداراييقبيل منصفانه اين 

  )ب-12بند : رك(يكنواختي در روشها و مباني تغييرات 

ري  حـسابدا  برآورد  انجام  يا روشهاي  ، حسابداري برآوردتوجه حسابرس به تغيير در        .57-ت
در شرايط يـا اطالعـات      بر تغيير     نسبت به دوره قبل، مهم است زيرا تغييري كه مبتني         

 هـاي مـالي مختلـف      در دوره  منجر به عدم يكنواختي صورتهاي مـالي         جديد نباشد، 
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جانبـداري   يـا بيـانگر  شـود   صورتهاي مالي تحريفشود و ممكن است منجر به         مي
  .باشدمديريت احتمالي 

 برآوردي براي تغيير در     دليل موجه  تواند براساس تغيير در شرايط،      يمديريت اغلب م    .58-ت
 موجـه .  حسابداري نسبت به دوره قبل ارائـه كنـد         برآوردحسابداري يا روش انجام     

 دربـاره بـراي پـشتيباني از نظـر مـديريت          توجيهي  بودن دليل تغيير و كفايت داليل       
بداري يـا روش انجـام آن        حـسا  برآوردوجود تغيير در شرايط كه منجر به تغيير در          

  .نيازمند قضاوت است،  استشده

  )13بند : رك (بااهميتتحريف ارزيابي شده برخورد با خطرهاي 

) يهـا (  تحريـف بـا اهميـت از كـدام روش     اينكه حسابرس در برخورد با خطرهاي       .59-ت
 استفاده كند ممكن است از موضوعاتي چـون مـوارد زيـر تـأثير         13منعكس در بند    

  :پذيرد

 يـا   معمولها ناشي از معامالت برآورد شامل اينكه آيا ، حسابداري برآوردهيت  ما
  .هستند معمولغير

   اثـربخش، شـواهد     يا  گونـه   رسي بـه   حـساب  )هاي ( روش رود  آيا انتظار مي  اينكه 
  . يا خيربراي حسابرس فراهم كندو مناسب كافي حسابرسي 

   يك خطر   شده،   يابيارز خطر شامل اينكه آيا     بااهميتتحريف   شده   ارزيابيخطر
  .عمده است يا خير

الوصـول را      بودن ذخيـره مطالبـات مـشكوك       معقول حسابرس    كه  زمانيبراي مثال،     .60-ت
از تـاريخ   كند، يك روش مؤثر ممكن است بررسي دريافتهاي نقدي بعد             ارزيابي مي 

 بـرآورد  بـااليي در   ابهـام در مـواردي كـه      .  با سـاير روشـها باشـد       ترازنامه همراه 
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  مـدل  بر     حسابداري مبتني  برآورد براي مثال، در مواردي كه       وجود دارد، اري  حسابد
 ممكـن اسـت   ،است نامشهود  آنهاي داده  است كه تدوين شده خاص واحد تجاري    

مندرج روشهاي  تركيبي از   بكارگيري   ،براي كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب      
  .شدضروري با شده ارزيابي با خطرهاي برخورد براي 13در بند 

آن  شرايطي كه هر يك از برخوردها ممكن اسـت مناسـب              درباره بيشتررهنمودهاي    .61-ت
  . ارائه شده است95- تا ت62-ت  در بندهاي،باشدشرايط 

  )الف-13بند : رك ( تاريخ گزارش حسابرستا رويدادهاي واقع شده

 كننـده   فـراهم  تـاريخ گـزارش حـسابرس،        تا عيين اينكه آيا رويدادهاي واقع شده     ت  .62-ت
ممكـن اسـت    زماني   است يا خير،   حسابداري   برآوردشواهد حسابرسي درخصوص    

  :انتظار رود چنين رويدادهايي كه برخورد مناسبي تلقي شود

 ،وواقع شوند   

  حسابداري فراهم كنندبرآوردشواهد حسابرسي براي تأييد يا رد .  

ممكن است   شوند،  يواقع م گزارش حسابرس    تاريخ   تارويدادهايي كه    گاهي اوقات   .63-ت
براي مثـال،   . دن حسابداري فراهم كن   برآوردشواهد حسابرسي كافي و مناسب درباره       

بالفاصله بعد از پايان دوره ممكن       خارج از رده فروش كامل موجودي يك محصول      
در .  آن فراهم كنـد    فروش ارزش خالص    برآورداست شواهد حسابرسي در رابطه با       

 بيـشتر درخـصوص   به اجراي روشهاي حسابرسي     دي ممكن است نيازي     رچنين موا 
 درباره اين رويدادها    كافي و مناسب  ، به شرط اينكه شواهد       حسابداري نباشد  برآورد

  . باشدكسب شده
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خ گـزارش    تـاري  تا  واقع شده  هاي حسابداري، رويدادهاي  برآورد برخي   درخصوص  .64-ت
. دنكن  مي حسابداري فراهم ن   هايبرآوردآن   درخصوص   حسابرسي، شواهد   حسابرس

هاي حسابداري كه تنها طـي      برآوردبراي مثال، شرايط يا رويدادهاي مرتبط با برخي         
هـاي  برآوردگيري    هدف اندازه به   باتوجههمچنين،  . شوند  يك دوره طوالني ايجاد مي    

مـنعكس كننـده   حسابداري ارزش منصفانه، اطالعات بعد از پايان دوره ممكن است         
 بـراي  و بنـابراين ممكـن اسـت         نباشدريخ ترازنامه   رويدادها يا شرايط موجود در تا     

، 13در بنـد    . كـاربرد نداشـته باشـد      حسابداري ارزش منـصفانه      برآوردگيري    اندازه
، داشته باشد  بااهميتبا خطرهاي تحريف    تواند    برخوردهاي ديگري كه حسابرس مي    

  .ارائه شده است

بيـانگر  ري ممكـن اسـت    حـسابدا بـرآورد در برخي موارد، رويدادهاي متناقض بـا       .65-ت
هـاي حـسابداري يـا      برآورد مديريت براي    مورد استفاده هاي  فرآيند  اثربخش نبودن   

  .باشدهاي حسابداري برآورددر انجام مديريت  جانبداري

هـاي حـسابداري    برآورد درخـصوص اگرچه حسابرس ممكن اسـت ايـن روش را            .66-ت
ملـزم  حسابرس  . عايت كند  را ر  56013خاصي اجرا نكند ولي بايد الزامات استاندارد        

 را  يشواهد حسابرسي كافي و مناسـب     ،  ياست با طراحي و اجراي روشهاي حسابرس      
در اين خصوص كسب كند كه همه رويدادهاي واقع شـده بـين تـاريخ صـورتهاي                 

كه به تعديل يا افشا در صورتهاي مـالي نيـاز دارد            مالي و تاريخ گزارش حسابرس      
 از آنجا كه  .  صورتهاي مالي منعكس شده است     اي مناسب در    گونه  مشخص شده و به   

هاي حـسابداري ارزش    برآوردهاي حسابداري، به جز     برآوردگيري بسياري از      اندازه
  آتـي بـستگي دارد،     ، معـامالت يـا رويـدادهاي      منصفانه، معموالً به نتـايج شـرايط      

  .در اين زمينه بسيار سودمند است 560استاندارد الزامات  بكارگيري
                                                 

  .“رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه”،560تاندارد حسابرسي اس 13.
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  واحدهاي تجاري كوچكخاص مالحظات 

 بـين تـاريخ ترازنامـه و تـاريخ گـزارش حـسابرس              فاصله زمـاني   در شرايطي كه    .67-ت
بـراي   ممكن است    توسط حسابرس  اين دوره شود، بررسي رويدادهاي      تر مي   والنيط

، برخوردي مـؤثر    هاي حسابداري ارزش منصفانه   برآوردهاي حسابداري بجز    برآورد
خـصوصاً در مـورد برخـي از واحـدهاي          ت  ممكن اسـ  موضوع  اين  . محسوب شود 

  بـه ويـژه    ،شوند، مصداق داشته باشـد      اداره مي آنها  تجاري كوچك كه توسط مالك      
  .هاي حسابداري نداشته باشدبرآورد براي مدونزماني كه مديريت روشهاي كنترل 

  )ب-13بند : رك( توسط مديريت  حسابداريبرآوردنحوه انجام  آزمون

 حـسابداري ارزش منـصفانه اسـت كـه          بـرآورد  حسابداري، يك    برآورد  كه  زماني  .68-ت
، آزمـون    اسـت   شـده  انجـام  هاي مشهود و نامشهود     داده با استفاده از     يبراساس مدل 

براي انجام  هايي    چه داده  از و   داده حسابداري را انجام     برآورد چگونهمديريت  اينكه  
 ممكـن اسـت در      ركـا اين  . تواند برخوردي مناسب باشد      است، مي  آن استفاده كرده  

  : مناسب باشد نيز چون موارد زيرشرايطي

 سيـستم حـسابداري    توسط  ها     داده ، محصول پردازش معمول    حسابداري برآورد
  .باشدواحد تجاري 

   توسـط    قبل )هاي  (هاي حسابداري مشابه در صورتهاي مالي دوره      برآوردبررسي 
بـه   جـاري    دورهمورد اسـتفاده مـديريت در        فرآيند  دهد كه    ميحسابرس نشان   

  . مؤثر خواهد بوداحتمال زياد،
 انجـام شـده      از اقالم با ماهيت مـشابه      بزرگي حسابداري بر مبناي جامعه      برآورد 

  .با اهميت نيستندكه هر يك به تنهايي باشد 
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 ممكـن اسـت شـامل       توسـط مـديريت   هاي حـسابداري    برآورد نحوه انجام آزمون    .69-ت
  : چون موارد زير باشدموضوعاتي

  هـاي مـورد اسـتفاده در         ، كامـل بـودن و مربـوط بـودن داده          دقتان  آزمون ميز
هاي حسابداري با استفاده از ايـن       برآوردهاي حسابداري و انجام درست      برآورد
  .ها و مفروضات مديريت داده

 سـازماني،  بـرون ها و اطالعـات        منبع، مربوط بودن و قابليت اتكاي داده       ارزيابي 
 كه توسط مديريت    سازماني برون كارشناسان ها و اطالعات دريافتي از      شامل داده 

  . استفاده شده استهاي حسابداريبرآوردبراي كمك به انجام 
    بـرآورد بـه    مربـوط  و بررسـي اطالعـات       ، حـسابداري  بـرآورد محاسبه مجدد 

  .سازگاري دروني به لحاظحسابداري 
 يريت براي بررسي و تصويب برآوردهامورد استفاده مدهاي فرآيند  ارزيابي.  

  واحدهاي تجاري كوچكخاص حظات مال

 بـه احتمـال زيـاد     هاي حسابداري در واحدهاي تجاري كوچك       برآوردانجام  فرآيند    .70-ت
 بـا   كواحـدهاي تجـاري كوچـ     .  اسـت  تـر   سادهنسبت به واحدهاي تجاري بزرگ،      

 يـا  ،پيچيـده  بتهاي حسابداري، ثمدون  حسابداريسيستمممكن است مديريت فعال،   
 بـراي   مـدون  يفرآينـد ،  تجـاري حتي اگـر واحـد      . ته باشند نداش مكتوب   هاي  رويه

هاي حسابداري نداشته باشد، بدين معني نيست كه مـديريت توانـايي فـراهم              برآورد
 اين   بر آن اساس،   هاي حسابداري ندارد تا حسابرس بتواند     برآوردكردن مبنايي براي    

  .ها را آزمون كندبرآورد
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  )1-ب-13بند :رك(گيري  ارزيابي روش اندازه

 نشده باشد،   تجويزگيري    ، روش اندازه   مربوط  در چارچوب گزارشگري مالي    چنانچه  .71-ت
در آن  )  اسـتفاده شـده    مدلهرگونه  شامل  (ارزيابي مناسب بودن روش مورد استفاده       

  .اي است قضاوت حرفهاعمال مستلزم شرايط، 

رد توجـه   هايي از موضوعاتي كه حسابرس ممكن اسـت مـو           ، نمونه منظوربراي اين     .72-ت
  :قرار دهد عبارتند از

  مديريت براي انتخاب روشمعقول بودن استدالل.  

     چـارچوب گزارشـگري    ي ارائه شـده در       معيارها ارزيابي كافي و اعمال مناسب
  .هبه منظور پشتيباني از روش انتخاب شد در صورت وجود توسط مديريت مالي

  دارايـي يـا بـدهي        روش مورد استفاده با توجه به شرايط و ماهيت         مناسب بودن 
هـاي  برآورد و الزامات چـارچوب گزارشـگري مـالي مربـوط بـه              برآوردمورد  

  .حسابداري

  صـنعت و محـيط      باتوجه به ماهيـت فعاليـت      روش مورد استفاده     مناسب بودن ،
  . واحد تجاريفعاليت

 روشـهاي    بكـارگيري  در برخي موارد، مديريت ممكن است به اين نتيجه برسد كـه             .73-ت
در چنين مواردي، كسب شناخت     . شود  مي اوتفتهاي كامالً م  برآوردبه  مختلف منجر   

از چگونگي بررسي داليل اين تفاوتها در واحد تجاري ممكن است به حسابرس در              
  .ارزيابي مناسب بودن روش انتخابي، كمك كند
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  ارزيابي استفاده از مدلها

 ارزش منـصفانه،    هـاي حـسابداري   برآوردبه ويـژه هنگـام انجـام        در برخي موارد،      .74-ت
بـه    مدل مـورد اسـتفاده     مناسب بودن . مديريت ممكن است از يك مدل استفاده كند       

 و دارايـي يـا بـدهي        )شامل صنعت ( و محيط آن     تجاريعواملي چون ماهيت واحد     
  .، بستگي داردمورد نظر

 اين بستگي دارد كـه     نظير ي به شرايط  76-كاربرد ارزيابيهاي مندرج در بند ت     ميزان    .75-ت
 در  به صورت تجاري براي استفاده در يك بخش يا صنعت خاص          مورد نظر   يا مدل   آ

در برخي موارد واحـد تجـاري       .  است مختص واحد تجاري  اينكه   يا   ،دسترس است 
  .ممكن است براي ايجاد و آزمون يك مدل از كارشناس استفاده كند

در آزمون مـدل    هايي از موضوعاتي كه حسابرس ممكن است           به شرايط، نمونه   بسته  .76-ت
  : اينكه آيا عبارتند از، قرار دهدارزيابيمورد 

                   اعتبار مدل قبل از بكارگيري آن تأييد شده اسـت و بـه صـورت ادواري بـراي
. اطمينان از مناسب بودن آن براي استفاده مورد نظر بررسي شده اسـت يـا خيـر                

زيـر   ارزيابي اعتبار مدل توسط واحد تجاري ممكن است شـامل مـوارد         فرآيند  
  :باشد

   شامل مناسب بودن پارامترهاي     ،رياضي مدل منطق   و   مباني نظري درستي 
  .مدل

 توجه به اطالعات واقعيات بازار مدل با هاي دادهو كامل بودن  سازگاري.  

 مدل در مقايسه با معامالت واقعيخروجي .  
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 يا خيروجود داردتغيير  كنترلي مناسب برايها و روشهاي  رويه .  

  به خـصوص    ( يا خير  شود   و از نظر اعتبار آزمون مي      ري ارزيابي ادواطور    مدل به
  .) ذهني هستندها داده  كه زماني

   هاي حـسابداري ارزش منـصفانه     برآوردشامل  مدل،   خروجيالزم در   تعديالت، 
 مفروضات مورد    منعكس كننده   و اينكه آيا چنين تعديالتي،      يا خير  شود  انجام مي 
  . يا خيرهستندابه در شرايط مش بازار فعاالناستفاده 

       اين مستندسازي شامل كاربردهـا و  . يا خير  مدل به اندازه كافي مستند شده است 
 و نتايج هرگونه تجزيـه و تحليـل         ،ها  دادهمحدوديتهاي مدل، پارامترهاي كليدي،     

  . مدل استر اعتبادر موردانجام شده 

  )2-ب-13بند : رك (مفروضات مورد استفاده مديريت

ابرس از مفروضات مورد اسـتفاده مـديريت تنهـا براسـاس اطالعـاتي              ارزيابي حس   .77-ت
روشـهاي  . كه در هنگام حـسابرسي در دسـترس حـسابرس اسـت           گيرد    صورت مي 

حسابرسي مرتبط با مفروضات مديريت در راستاي حسابرسي صورتهاي مالي انجـام            
  .خود مفروضات نيستبه  نسبت، اظهار نظر  آنشود و هدف مي

 بـودن   معقـول  از موضوعاتي كـه حـسابرس ممكـن اسـت در ارزيـابي               هايي  نمونه  .78-ت
  :  اينكهمفروضات مورد استفاده توسط مديريت مورد توجه قرار دهد، عبارتند از

  يا خيررسند  به نظر ميمعقولآيا هر يك از مفروضات .  

  ي دروني دارند يا خير و سازگاروابستگي متقابلآيا مفروضات.  
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    اعـم از  (بـا سـاير مفروضـات        همـراه يـا     مجمـوع   در آيا زماني كه مفروضات 
مورد نظر يا مفروضات مربوط بـه سـاير           حسابداري برآوردمفروضات مربوط به    

  .رسند يا خير  به نظر ميمعقولشوند،   ميارزيابي )برآوردها

   اي مناسـب    گونـه   بـه هـاي حـسابداري ارزش منـصفانه،        برآورد مفروضـات آيا 
  . يا خيرهستندزار  در بامشهودمفروضات كننده  منعكس

 در مـورد  هاي حسابداري ممكن است انتظـارات مـديريت         برآوردمفروضات مبناي     .79-ت
در چنـين مـواردي،     .  خاص را مـنعكس كنـد      راهبردهاي اهداف و    نتايج دستيابي به  

 بـودن چنـين مفروضـاتي، روشـهاي         معقـول حسابرس ممكن است براي ارزيـابي       
 هـستند سازگار  مفروضات با موارد زير     ي مثال،   اينكه آيا، برا  حسابرسي را باتوجه به     

  :يا خير، اجرا كند

 تجاري اقتصادي واحد  خاصمحيط اقتصادي عمومي و شرايط.  

 تجاريهاي واحد  برنامه.  

  اگر مربوط باشد (قبلهاي  در دورهشده مفروضات استفاده.(  

   تـا   واحـد تجـاري،   توسط  يا شرايط تجربه شده قبلي      قبلي واحد تجاري    تجربه
  . آتي باشدموقعيتهاي رويدادها يا نمايانگر بتواند اين اطالعات تاريخي  كهجاآن

  صورتهاي ماليبراي تهيهساير مفروضات مورد استفاده توسط مديريت .  

 بودن مفروضات مورد استفاده ممكن است به قصد و توانايي مـديريت بـراي               معقول  .80-ت
ها و مقاصد مربوط به       لب برنامه مديريت اغ .  خاص بستگي داشته باشد    اقداماتانجام  
كند و چارچوب گزارشگري مالي نيز ممكـن           مستند مي  رايهاي خاص   ه و بد  داراييها

 در   كـه بايـد    اگر چه ميزان شـواهد حـسابرسي      .  كرده باشد  الزاميكار را    است اين 
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اي حسابرس بـستگي      قضاوت حرفه  ، به  كسب شود  رابطه با قصد و توانايي مديريت     
  :ي حسابرسي كه ممكن است انجام شود عبارتند ازروشها ولي ،دارد

 اعالم شدهمديريت در انجام مقاصد سوابق سي ررب.  

 هاي رسمي تأييـد شـده،         بودجه  شامل ،هاي كتبي و ساير مستندات       برنامه بررسي
  .)در صورت وجود( مجوزها يا صورت جلسات

 خاصاقدامات  ازاي مجموعهوجو از مديريت درباره داليل انجام  پرس .  

 بررسي رويدادهاي بين تاريخ صورتهاي مالي تا تاريخ گزارش حسابرس.  

     خاص باتوجـه    اقدامات اي از   مجموعه انجام   يبرا تجاريارزيابي توانايي واحد 
  .تعهدات موجودايفاي از جمله  ،تجاريبه شرايط اقتصادي واحد 

در اجـازه ندهنـد كـه        چارچوبهاي گزارشگري مالي     برخي، ممكن است    با اين حال  
 ايـن . مدنظر قـرار گيـرد    هاي مديريت     مقاصد و برنامه  انجام برآوردهاي حسابداري،    

هاي حسابداري ارزش منـصفانه مـصداق دارد زيـرا          برآورد اغلب در مورد     موضوع
 ،اين اسـت كـه مفروضـات مـورد اسـتفاده          ها مستلزم   برآوردگيري اين     هدف اندازه 

  . باشدبازار فعاالنتوسط كننده مفروضات استفاده شده  منعكس

 بودن مفروضـات مـورد   معقولهايي از موضوعاتي كه ممكن است در ارزيابي       نمونه  .81-ت
 مطالـب قبلـي،   بـر     عالوههاي حسابداري ارزش منصفانه،     برآورداستفاده مديريت در    

  :مورد توجه حسابرس قرار گيرد عبارتند از

    ،ـ  بـازار در     مختص هاي  دادهاز  در موارد مقتضي،    آيا مديريت  مفروضـات  ينتعي
چگونه ايـن كـار را انجـام داده    ، و در صورت استفاده،    استفاده كرده است   خود
  .است
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 بازار و ويژگيهـاي دارايـي يـا بـدهي           مشهود در  مفروضات با شرايط     سازگاري 
  . به ارزش منصفانهگيري شده اندازه

   كـا  بازار، مربوط و قابـل ات     مورد استفاده فعاالن     مفروضاتمبناي  آيا منابع   اينكه
، متفـاوت اسـت    بـازار مفروضات فعاالن   ردي كه    و اينكه در موا     يا خير،  هستند

  .كند مفروضات را انتخاب ميمديريت چگونه 

                ،آيا در موارد مقتضي، مديريت به مفروضات و اطالعات مربـوط بـه معـامالت
 و در صورت توجه، چگونه اين كار        داراييها يا بدهيهاي مشابه توجه كرده است      

  .اده استرا انجام د

 هـاي   دادههاي حسابداري ارزش منصفانه ممكـن اسـت شـامل           برآورد بر اين،   عالوه  .82-ت
هـاي  برآوردهايي از موضـوعاتي كـه حـسابرس در            نمونه.  باشد نامشهودو  مشهود  

ممكن است مورد توجـه قـرار       هاي نامشهود     دادهبر    حسابداري ارزش منصفانه مبتني   
  :كند ميفراهم د زير را رمواشواهد پشتوانه ت دهد عبارتند از اينكه چگونه مديري

 حسابداريبرآورد بازار در ارتباط با فعاالن ويژگيهاي تعيين .  

      نظـر خـود در مـورد       انعكـاس   مديريت بـه منظـور      تغيير يا اصالح مفروضات
  . بازارفعاالنمفروضات 

 موجودين اطالعات در دسترس در شرايط بهتراستفاده از .  

     ،در   مـشابه  ي يا بـدهيها   داراييها معامالت،   در نظر گرفتن   نحوهدر موارد مقتضي 
  .مفروضات مورد استفاده مديريت

 ارزيـابي مفروضـات     به احتمـال زيـاد     وجود داشته باشد،     هاي نامشهود   داده چنانچه
 شده  ارزيابيخطرهاي  در مواجهه با     ي ديگر حسابرس  توسط حسابرس، با برخوردها   
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در چنـين   . شـود  مـي افي و مناسب، تركيب      براي كسب شواهد ك    ،13در بند   مندرج  
 آزمون مستندات پـشتوانه     ماننددي، ممكن است انجام ساير روشهاي حسابرسي        رموا

در ، و   مديران اجرايـي   حسابداري توسط سطح مناسبي از       برآورد تصويببررسي و   
  .ت يابد، ضروراركان راهبري واحد تجاري مقتضي، توسطموارد 

 حسابداري، ممكن   برآورد بودن مفروضات پشتوانه يك      قولمعحسابرس در ارزيابي      .83-ت
چنين وضعيتي ممكـن اسـت بيـانگر        .  كند مشخص را   عمدهاست يك يا چند فرض      

 يـك   تواند منـشأ    مي باشد و بنابراين     مورد نظر  حسابداري   برآوردوجود ابهام باال در     
  تـا  102- در بنـدهاي ت    عمـده  بـا خطرهـاي      الزمبرخوردهـاي   . باشد عمدهخطر  

  . تشريح شده است115-ت

  )پ-13بند : رك (ها كنترلكاركردآزمون اثربخشي 

 حسابداري به خوبي طراحـي، اجـرا و         برآورد مديريت براي    فرآيند   در مواردي كه    .84-ت
 آزمـون  ممكن است    فرآيند   كنترلهاي اين    كاركردحفظ شده باشد، آزمون اثربخشي      

  :كه زماني، براي مثال ي محسوب شودمناسب

 هاي حسابداري توسط سطوح مناسـبي      برآورد تصويبايي براي بررسي و     كنترله
، اركـان راهبـري واحـد تجـاري        مقتضي، توسط در موارد   و،  مديران اجرايي   از  

  .وجود دارد

 هـا در سيـستم حـسابداري واحـد            داده روزمـره ش  ز حسابداري از پردا   برآورد
  . شده استحاصل تجاري

  :ر موارد زير ضروري استكنترلها دكاركرد آزمون اثربخشي   .85-ت
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 حـاكي از    ، در سـطح ادعـا     بااهميـت  خطرهاي تحريف    ارزيابي حسابرس از    .الف
   يا ؛ برآورد باشدفرآيند ي حاكم بر  كنترلهاكاركرداثربخشي 

 شواهد حسابرسي كافي و مناسب در سـطح          نتواند به تنهايي آزمونهاي محتوا     .ب
  .14كندادعا فراهم 

   كوچك واحدهاي تجاريخاص مالحظات

 بـرآورد  انجام يك    فرآيند ايكنترلهايي بر ممكن است   در واحدهاي تجاري كوچك       .86-ت
، بـر ايـن   عالوه.  متفاوت باشد  اجراي آنها  رسميتحسابداري وجود داشته باشد ولي      

 فرآينـد  در واحدهاي تجاري كوچك ممكن است بدليل مديريت فعال و درگيـر در              
در واحـدهاي   . باشـد ت نداشـته    ها، ضرور  كنترل بكارگيري برخي شگري مالي،   رگزا

معـدود  حسابرس   قابل تشخيص توسط   تجاري بسيار كوچك، ممكن است كنترلهاي     
 شـده، از    ارزيـابي بـا خطرهـاي     در برخورد   به همين دليل، احتماالً حسابرس      . باشد

، اسـتفاده   13در بنـد      مندرج روشهاي محتوا همراه با يك يا چند مورد از          آزمونهاي
  .خواهد كرد

  ) ت– 13بند : رك(اي  دامنهاي يا   نقطهبرآورد انجام

اي مديريت ممكـن اسـت         نقطه برآوردبراي ارزيابي    اي  دامنهاي يا      نقطه برآورد انجام  .87-ت
  :مناسب باشددر شرايطي نظير موارد زير 

 باشدنها در سيستم حسابداري   دادهروزمرهپردازش حاصل  حسابداري برآورد.

                                                 
 .8، بند 330استاندارد حسابرسي  .14
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   صـورتهاي مـالي دوره     تهيه  سابداري مشابه انجام شده در      هاي ح برآورد بررسي
به احتمال  دوره جاري   استفاده شده توسط مديريت در       فرآيند  دهد كه      نشان   قبل

  . نخواهد بودزياد اثربخش

     بين پايان دوره و تاريخ گـزارش حـسابرس بـا           واقع شده   رويدادها يا معامالت
  .باشداي مديريت در تناقض  هاي نقطهبرآورد

 از آنها بـراي    داشته باشد كه بتواند       به منابع اطالعاتي ديگري دسترسي     ابرسحس
  .اي استفاده كند  دامنهاي يا   نقطهبرآوردمحاسبه 

خوبي طراحي و به طور مناسب اجرا          به تجاري كنترلهاي واحد    در مواردي كه  حتي    .88-ت
 بـا  ا كـار ياربخش  ممكن است برخوردي اثاي دامنهاي يا   نقطهبرآورد انجامشود،    مي

نحـوه  ، حسابرس ممكن است ايـن       وضعيتهاي ديگر در  .  شده باشد  ارزيابيخطرهاي  
حـسابرسي   ضرورت انجام روشهاي      تشخيص فرآيند   را به عنوان بخشي از       برخورد
  . مورد توجه قرار دهد، ماهيت و ميزان آنها، در صورت انجام آن روشهاو ،بيشتر

 مـسئله بـه ايـن     اي ممكن اسـت       اي يا دامنه    نقطه آوردبر انجام حسابرس در    رويكرد  .89-ت
براي . اثربخشي بيشتري دارد  رويكرد   كدام   موجود در شرايط    بستگي داشته باشد كه   

اي مقـدماتي انجـام دهـد و           نقطـه  برآوردمثال، حسابرس ممكن است در ابتدا، يك        
اي بـراي     را نسبت به تغيير در مفروضـات جهـت تعيـين دامنـه             سپس حساسيت آن  

ـ  .اي مـديريت، تعيـين كنـد         نقطه برآوردارزيابي   ، ه عنـوان يـك روش جـايگزين        ب
در  (اي   نقطـه  بـرآورد ف تعيين يك    اهدااي براي     حسابرس ممكن است با ايجاد دامنه     

  . آغاز كندكار خود را) صورت امكان

اي، بـه چنـدين       دامنهبرآورد   در مقابل    ،اي   نقطه برآورد انجامتوانايي حسابرس براي      .90-ت
 در  ابهـام هاي در دسـترس و         مدل مورد استفاده، ماهيت و ميزان داده       از جمله  ،عامل
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اي يـا    نقطـه بـرآورد گيري در مورد انجـام      ، تصميم بر اين   عالوه.  بستگي دارد  برآورد
.  قـرار گيـرد     مربـوط  اي ممكن است تحت تأثير چارچوب گزارشـگري مـالي           دامنه

 از بررسـي  پـس اي   نقطـه برآورد ز استفاده اچارچوب گزارشگري مالي ممكن است  
 نظيـر ارزش فعلـي را       گيري خـاص    ، يا يك روش اندازه    مختلفنتايج و مفروضات    
  .تجويز كرده باشد

،  دهـد   روشهاي مختلف انجام   بهاي را     اي يا دامنه     نقطه برآوردحسابرس ممكن است      .91-ت
  :براي مثال

    يـا مـدل     ،اصمانند مدل رايج در يك بخش يا صنعت خـ          ،استفاده از يك مدل 
  . شده توسط حسابرسمدل طراحييا واحد تجاري  مختص

        از طريـق    نمونـه،  بـراي  ،بسط ارزيابيهاي مديريت از مفروضات و نتايج مختلف
  . مجموعه متفاوتي از مفروضاتمعرفي

   يـا فـراهم     ،مدل اجراي يا   كارشناس مجرب براي طراحي    گيرياستخدام يا بكار 
  .كردن مفروضات مربوط

  معامالت يا شرايط مشابه، يا در مـوارد مربـوط، بـازار             ،ر رويدادها  ساي توجه به 
  .داراييها يا بدهيهاي مشابه

  )1-ت-13بند : رك ( مفروضات يا روش مديريتشناخت

از مفروضـات يـا     اي،    اي يـا دامنـه       نقطه برآورد  براي انجام   حسابرس كه در مواردي   .92-ت
طبـق  ي بايـد    كند، و    استفاده مي   است،  متفاوت از آنچه كه مديريت بكار برده       يروش

توسـط  نسبت به مفروضات يا روش مورد استفاده        ،  1-ت-13الزامات مندرج در بند     
اين شناخت، اطالعاتي را    .  حسابداري، شناخت كافي كسب كند     برآوردمديريت در   
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مناسب اي    اي يا دامنه     نقطه برآورد انجامتواند در     كند كه مي    براي حسابرس فراهم مي   
 هرگونه تفاوت عمـده بـين        و ارزيابي  شناخت به حسابرس در     امرالوه، اين   بع. باشد

براي مثـال،   . كند  يريت، كمك مي  اي مد    نقطه برآورد ي با واي    اي يا دامنه     نقطه برآورد
 متفاوت، ولـي از     ي حسابرس از مفروضات    اين تفاوت وقتي بروز كند كه      ممكن است 

توانـد    مـي موضـوع   ايـن   . ده كنـد  اسـتفا  مفروضات مـديريت،     بار مشابه،   نظر اعتبا 
 و  باشـد  حسابداري نسبت به مفروضـات خـاص         برآوردزياد   حساسيت   دهنده  نشان

اي   عمـده  خطـر    ، بـاال  ابهـام   وجـود  ممكن است برآورد حسابداري به دليل     بنابراين  
. از سوي ديگر، تفاوت ممكن است از اشتباه مديريت ناشـي شـود            . دربرداشته باشد 

 مبنـاي مفروضـات     گيري درباره   براي نتيجه ه به شرايط،    حسابرس ممكن است باتوج   
 )در صورت وجود  ( حسابداري   برآورداستفاده شده و اعتبار آنها و تفاوت در روش          

  .مذاكره با مديريت را مفيد تشخيص دهد

  )2-ت-13بند : رك (برآوردمحدود كردن دامنه 

بـراي   )دامنه حـسابرس  (ي  ا  دامنهبرآورد   استفاده از    در مواردي كه به نظر حسابرس       .93-ت
ايـن   2-ت-13بند  طبق  مناسب است،   اي مديريت      نقطه برآورد بودن   معقولارزيابي  
 . ممكـن   نتـايج   همه  باشد نه  “معقولنتايج  ” همه   دربرگيرنده اين دامنه بايد     ،استاندارد

تواند شامل همه نتايج ممكن باشـد         نمي،  واقع شود ، مفيد   برآورددامنه  قرار باشد   اگر  
 حـسابرسي   مقاصـد براي  شود كه     دامنه برآورد آنقدر گسترده مي    ر اين حالت    دزيرا  
حسابرس زماني مفيد و مؤثر است كه به حـد كـافي             برآورددامنه  . نخواهد بود مؤثر  

گيـري     نتيجـه  حسابداري   برآورد بتواند درباره معقول بودن   محدود شود تا حسابرس     
  .كند

تر   كه پايين (در اجرا    ر يا مساوي سطح اهميت    معموالً دامنه محدود شده، كه كوچكت       .94-ت
 براي  ،باشد )از سطح اهميت براي صورتهاي مالي به عنوان يك مجموعه واحد است           
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، برخي صنايع اگرچه در   . 15اي مديريت، كافي است     برآورد نقطه معقول بودن   ارزيابي  
 پـذير نباشـد ولـي        به چنين مقداري  امكـان      برآوردممكن است محدود كردن دامنه      

عدم امكـان محـدود كـردن       .  حسابداري نيست  برآورد شناخت براي   مانعيضرورتاً  
  حسابداري باشد كه منجر بـه خطـر        برآورد در   ابهام ممكن است بيانگر     برآورددامنه  

ــده ــودعمـ ــاي .  شـ ــشتربرخوردهـ ــايبيـ ــا خطرهـ ــده بـ ــدهاي  عمـ    در بنـ
  . تشريح شده است115- تا ت102-ت

 معقول بـه نظـر      ،ه ميزاني كه همه نتايج موجود در دامنه        ب برآوردمحدود كردن دامنه      .95-ت
  :دممكن است به صورت زير انجام شوبرسد، 

 نرخ داد  به قضاوت حـسابرس      كه برآورد دامنه   دور از انتظار از    حذف نتايج   .الف
  است، و  غيرمحتملآنها

تا ميزانـي   موجود،   باتوجه به شواهد حسابرسي      برآورد كردن دامنه    ترمحدود  .ب
معقول به نظر    ،برآوردسابرس به اين نتيجه برسد كه همه نتايج در دامنه           كه ح 
 را تا   برآورددر برخي موارد نادر، حسابرس ممكن است بتواند دامنه          . رسد  مي

  .باشداي   نقطهبرآورد يك  گويايكه شواهد حسابرسي،محدود كند ميزاني 

  )14بند : رك ( تخصصيدانشمهارتها يا   استفاده ازلزوم

بندي اجرا و ميزان منابع الزم        در برنامه ريزي حسابرسي، حسابرس بايد ماهيت، زمان         .96-ت
 ، در صـورت لـزوم،     ممكن اسـت  امر   اين   .16براي انجام كار حسابرسي را تعيين كند      

 بـر ايـن،     عـالوه .  تخصصي باشد  داراي مهارت يا دانش   اشخاص  از  مستلزم استفاده   
 متقاعـد شـود كـه تـيم حـسابرسي و            ، شريك حسابرسي بايـد    220طبق استاندارد   

                                                 
 .“ريزي و اجراي عمليات حسابرسي اهميت در برنامه”،320ارد حسابرسي استاند .15

 .ث-8، بند “ريزي حسابرسي صورتهاي مالي برنامه”، 300استاندارد حسابرسي  16.
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  را بـراي   و زمان الزم  صالحيت  ،   در مجموع، توانايي   ،سازماني خبره برون  كارشناسان
هاي حسابداري، حسابرس ممكن    برآورددر حسابرسي   . 17انجام كار حسابرسي دارند   

 مهارتهـا و دانـش      نيازمند استفاده از  است باتوجه به تجربه و شرايط كار حسابرسي،         
  . باشدهاي حسابداريبرآورداي انجام يك يا چند جنبه از تخصصي بر

درخصوص آنها، نيازمند استفاده    هايي از موضوعاتي كه ممكن است حسابرس          نمونه  .97-ت
  : دانش تخصصي باشد عبارتند ازيامهارتها از 

            يا  فعاليت تجاري ماهيت دارايي، بدهي يا اجزاي حقوق صاحبان سرمايه در يك 
ي كشاورزي، ابزارهـاي مـالي      داراييهاثال، ذخاير معدني،    براي م (صنعت خاص   

  .)پيچيده

 برآورد در باال بودن ميزان ابهام.  

      ارزشـهاي   كـه  زمـاني  ، براي مثال  ،وجود محاسبات پيچيده يا مدلهاي تخصصي 
  .شود  ميبرآورد، فعال نبود بازار درمنصفانه 

       حـسابداري،   هايبرآورد مربوط به پيچيدگي الزامات چارچوب گزارشگري مالي 
 تفاسـير    آنهـا  در مـورد   وجود دارند كـه      مشخصيهاي    از جمله اينكه آيا حوزه    

  .داراي تناقص يا نارسايي باشدنحوه عمل آنها  يا صورت گيرد يمتفاوت

     شـده،   ارزيابي در برخورد با خطرهاي      قصد دارد از آنها   روشهايي كه حسابرس 
  .استفاده كند

  وجود دارد،  برآورد در   ابهام كه  زماني حتي   ،اريهاي حسابد برآورد اكثر   درخصوص  .98-ت
 نياز حسابرس به   براي مثال،    .بعيد است  دانش تخصصي،    يامهارتها  استفاده از   نياز به   

                                                 
 .20 و 19، بند “كنترل كيفيت حسابرسي اطالعات مالي تاريخي”، 220استاندارد حسابرسي  17.
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 الوصول  مهارتها يا دانش تخصصي جهت ارزيابي ذخيره مطالبات مشكوك        استفاده از   
  .بعيد است

 حسابداري  يرمرتبط با غ خصوص موضوعات  حسابرس ممكن است در    با اين وجود،    .99-ت
داراي مهارت و دانش تخصصي الزم نباشد و بنابراين نيازمند اسـتفاده            يا حسابرسي   

رهنمودهـاي الزم   ، الزامـات و     62018در اسـتاندارد    . باشدكارشناس  از خدمات يك    
 حـسابرس   هايكـارگيري كارشـناس و مـسئوليت      ب يا استخدام   درباره تعيين ضرورت  

  .شناس، ارائه شده استهنگام استفاده از كار كار

 در برخي موارد، حسابرس ممكـن اسـت بـه ايـن نتيجـه برسـد كـه                   بر اين،   عالوه  .100-ت
هـاي خاصـي از حـسابداري و           زمينـه  در دانـش تخصـصي      يـا  مهارتهـا    بكارگيري

 دانـشي ممكـن اسـت توسـط         ياافرادي با چنين مهارتها     . حسابرسي، ضروري است  
 ساير سازمانها تـأمين      انعقاد قرارداد با   طريقاز  مؤسسه حسابرسي استخدام شوند يا      

كار حسابرسي  يك  روشهاي حسابرسي را در     اجراي   چنين افرادي،     كه  زماني. شوند
شـوند و     محسوب مي  از تيم حسابرسي     عضوي به عنوان    گيرند، اين افراد    به عهده مي  

  . هستند220الزامات استاندارد حسابرسي در نتيجه، مشمول 

 مهارتها يـا     داراي كار با كارشناس يا ساير افراد     حاصل از   اخت و تجربه     شن براساس  .101-ت
 مـذاكره بـا آنـان را درخـصوص        حـسابرس ممكـن اسـت       ،  الزمدانش تخصـصي    

مناسب تشخيص دهـد تـا بـه        مات چارچوب گزارشگري مالي     اموضوعاتي چون الز  
شـود    حسابرسي مربوط تلقي مي   اين ترتيب بررسي كند كه آيا كار آنان براي مقاصد           

  .يا خير

                                                 
   .“تايج كار كارشناساستفاده از ن”، 620استاندارد حسابرسي . 11
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  )15بند : رك(آزمونهاي محتوا در برخورد با خطرهاي عمده گسترش 

انجـام  شـود،     مـي ي حسابداري كه منجر به خطرهاي عمـده         هابرآورددر حسابرسي     .102-ت
  :شود  بر ارزيابي موارد زير متمركز مي،بيشترآزمونهاي محتواي 

 و همچنين اثري كه     ،بداري حسا برآورد در   ابهام اثر    مديريت از  نحوه ارزيابي   .الف
 حـسابداري در    برآورد شناساييممكن است بر مناسب بودن       برآوردابهام در   

   و ،صورتهاي مالي داشته باشد

  .مرتبط افشاي  مواردكفايت  .ب

  برآورد در ابهام

  )الف-15بند : رك (برآورد در ابهام ارزيابي مديريت از

مفروضـات  اي مختلفي براي ارزيابي     از روشه  شرايط،   برحسبمديريت ممكن است      .103-ت
 كه مديريت    يكي از روشهايي   .كنداستفاده  هاي حسابداري   برآوردجايگزين  يا نتايج   

توانـد       تحليل حساسيت مـي    . از آن استفاده كند، تحليل حساسيت است       ممكن است 
  در صـورت بكـارگيري      حسابداري برآورديك    مبلغ چگونگي تغيير در    تعيين شامل

هاي حسابداري ارزش منصفانه نيز به      برآورد در مورد حتي  . باشدمفروضات مختلف   
كننـد، نتـايج       مختلف در بازار از مفروضات متفاوت اسـتفاده مـي          فعاالندليل اينكه   

تواند منجـر بـه ايجـاد         تحليل حساسيت مي  . مختلفي ممكن است وجود داشته باشد     
اي از نتـايج      ان دامنـه   به عنو   از آنها  كه بعضي اوقات  ( نتايج   در مورد چندين سناريو   

  .بينانه و بدبينانه شود  شامل سناريوهاي خوش،)شود  ميياد
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 حسابداري نسبت به تغييرات     برآوردتحليل حساسيت ممكن است نشان دهد كه يك           .104-ت
در مفروضات خاصي، حساسيت ندارد يا اينكـه نـسبت بـه يـك يـا چنـد فـرض                    

  .شود معطوف مينها  توجه حسابرس به آدر اين صورتحساسيت دارد كه 

 در  ابهـام  درخـصوص يك روش خاص    استفاده از    كه   مفهوم مطالب باال اين نيست      .105-ت
 ارزيـابي  يا اينكـه     ، ديگر است  هايتر از روش    ، مناسب )ل تحليل حساسيت  مث (برآورد

بـر    تفصيلي مبتنـي فرآيند   انجام بايد از طريقمختلف مفروضات يا نتايج ازمديريت  
 ابهام   تأثير نحوه كه آيا مديريت    اين است  م نكته مه  .صورت گيرد  مستندسازي وسيع 

در بنـابراين،   . ارزيـابي كـرده اسـت يـا خيـر          حـسابداري    بـرآورد  بر    را برآورددر  
،  اسـت بررسي قـرار نـداده   را مورد مختلف مديريت، مفروضات يا نتايج    كه مواردي

الزم را درباره   شواهد  و   مذاكره كند     با مديريت  حسابرسضرورت يابد   ممكن است   
  . از مديريت درخواست كند حسابداريبرآورد بر ابهام آثارچگونگي مشخص كردن 

   واحدهاي تجاري كوچكخاصمالحظات 

 در  ابهام براي ارزيابي    اي  هواحدهاي تجاري كوچك ممكن است از ابزارهاي ساد       در    .106-ت
  از ن اسـت  ممكـ موجـود،   بر بررسي مستندات      عالوهحسابرس  . شود استفاده   برآورد

 ارزيـابي  ديگـري را درخـصوص    شـواهد حـسابرسي      ،وجو از مديريت    طريق پرس 
، مـديريت ممكـن     عالوه بر ايـن   .  كسب كند  مختلف مفروضات يا نتايج     ازمديريت  

  از  حـسابداري،  بـرآورد  در   ابهام يا مشخص كردن     مختلف نتايج   ارزيابياست براي   
 يـا   فرآينـد رس ممكن است    در چنين مواردي، حساب   . الزم برخوردار نباشد  تخصص  

 بـا   . براي مديريت تشريح كنـد     آن را  و مستندسازي    اين امور روشهاي مختلف انجام    
 تغييـر    را  مسئوليت مديريت براي تهيه و ارائه صـورتهاي مـالي          اين كار  اين وجود، 

  .دادنخواهد 
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  )ب-15بند : رك (عمدهمفروضات 

 تلقي شود   تواند عمده   ر صورتي مي  د حسابداري   برآوردانجام  در  شده  فرض استفاده     .107-ت
 حسابداري  برآوردگيري    ي بر اندازه  بااهميت، اثر   اي معقول    در دامنه  تغيير آن فرض  كه  

  .داشته باشد

هاي فرآينـد  دانش مديريت ممكن اسـت از طريـق          بر  مبتني  عمده  مفروضات پشتوانه  .108-ت
هاي رآينـد فحتي بـدون وجـود      .  بدست آيد  خطرو مديريت   راهبردي  تحليل   مستمر
حسابرس ممكـن   )  تجاري كوچك  واحدهاي وضعيت موجود در برخي   نظير   (مدون
 به منظور كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب بـراي ارزيـابي مفروضـات               است

 ساير روشهاي حـسابرسي   اجراي   همراه با    ، با مديريت  مذاكرهو جو و      بتواند از پرس  
  . كنداستفاده

 مديريت، در بنـدهاي   شده توسط   مفروضات استفاده  مالحظات حسابرس در ارزيابي     .109-ت
  . توصيف شده است83- تا ت77-ت

  )پ-15بند : رك (قصد و توانايي مديريت

توسط مـديريت و قـصد و       شده  مالحظات حسابرس در رابطه با مفروضات استفاده          .110-ت
  . توصيف شده است80- تو 13-توانايي مديريت، در بندهاي ت

  )16بند : رك (اي  دامنهبرآورد انجام

 در  ابهـام  آثـار  تهيه صـورتهاي مـالي ممكـن اسـت متقاعـد شـود               مديريت هنگام   .111-ت
 كافي در نظر    اندازهشود را به       مي عمدههاي حسابداري كه منجر به خطرهاي       برآورد

تالشهاي مـديريت   حسابرس  در برخي شرايط، ممكن است      با اين حال،    . گرفته است 
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قـضاوت  به   كه براي مثال     افتدمكن است زماني اتفاق      م چنين حالتي . را كافي نداند  
  :حسابرس

   چگونگي حسابرس از   شواهد حسابرسي كافي و مناسب از طريق ارزيابي         كسب
  .نباشدپذير  امكان توسط مديريت، ابهام آثاردر نظر گرفتن 

    داشته  ضرورت حسابداري   برآوردمرتبط با يك     ابهامميزان   دربارهبررسي بيشتر
 گـسترده در نتـايج      از وجـود تنـوع     حـسابرس    ، در مواردي كه   مثال، براي   باشد

  .ابه در شرايط مشابه، مطلع استهاي حسابداري مشبرآورد حاصل از
    از طريق بررسي رويدادهايي كـه تـا        ، براي مثال،    كسب ساير شواهد حسابرسي

.، بعيد به نظر رسد استتاريخ گزارش حسابرس واقع شده
  داشته باشدهاي حسابداري وجود برآورد در  مديريتهاي جانبداري نشانه.  

 تـشريح   95- تـا ت   87-در بندهاي ت  اي    دامنه برآوردمالحظات حسابرس در تعيين       .112-ت
  .شده است

  گيري  شناخت و اندازههايمعيار

  )الف-17بند : رك (هاي حسابداري در صورتهاي ماليبرآورد شناسايي

شود، تمركـز     ميصورتهاي مالي شناسايي     حسابداري در    برآورد يك   در مواردي كه    .113-ت
گيري برآورد حسابداري به اندازه كـافي         وضوع است كه آيا اندازه    حسابرس بر اين م   

مربـوط   چارچوب گزارشگري مـالي      طبق شناخت هاي معيار قابل اتكاست كه بتواند   
  .احراز كند يا خيررا 

ـ       برآورد حسابرس درخصوص   .114-ت  هـاي ت معيار هاي حسابداري شناسـايي نـشده، رعاي
حتي در مواردي   . دكن را ارزيابي مي  مربوط   چارچوب گزارشگري مالي      طبق شناخت

 را  نحـوه برخـورد   و حسابرس نيز ايـن      است   حسابداري، شناسايي نشده     برآوردكه  
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 توضـيحي در يادداشـتهاي    مربوط   ممكن است افشاي شرايط      دهدمناسب تشخيص   
بـراي جلـب توجـه       ن است  همچنين حسابرس ممك   .صورتهاي مالي ضروري باشد   

اص بـه   ن يك بند تأكيد بر مطلـب خـ        د افزو  عمده، ي به وجود ابهام   كنندگان  استفاده
 الزامــات و 70619در اســتاندارد . ضــروري تــشخيص دهــدرا  گــزارش حــسابرس

  .تأكيد بر مطلب خاص، ارائه شده استبند  دربارهرهنمودهايي 

  )ب-17بند : رك(هاي حسابداري برآوردگيري  ي اندازهانمب

گيـري و       در برخي چارچوبهاي گزارشگري مالي، براي الزامي يا مجاز كردن انـدازه             .115-ت
گيـري     اندازه فرض شده است  زش منصفانه،   بر ار   افشاي برآوردهاي حسابداري مبتني   

 رخي موارد، اين فرض ممكن است رد      در ب .  است پذير ، امكان اي قابل اتكا    گونه  ن به آ
در چنـين   . گيري وجود ندارد    ش يا مبناي مناسبي براي اندازه      رو  كه  زماني مثالً   ،شود

 كـردن فـرض     ردكند كه آيا مبنـاي مـديريت بـراي            مواردي، حسابرس ارزيابي مي   
، مناسب   مربوط  چارچوب گزارشگري مالي   طبقمربوط به استفاده از ارزش منصفانه       

  .است يا خير

  )18بند : رك(ا حريفههاي حسابداري و مشخص كردن تبرآورد بودن ارزيابي معقول

 بـرآورد حسابرس ممكن است باتوجه به شواهد حسابرسي به اين نتيجه برسـد كـه                 .116-ت
در . اي مـديريت اسـت       نقطـه  بـرآورد  از   ، متفاوت بر شواهد حسابرسي     مبتني اي  نقطه

و ) بر شـواهد حـسابرسي      مبتني(اي حسابرس      نقطه برآوردتفاوت بين   چنين مواردي،   
در مواردي كه حسابرس    .  است  تحريف مشخص كننده يك  يريت،  اي مد    نقطه برآورد

شـواهد حـسابرسي    كننده    فراهم،  اي  د دامنه برآوررسد كه استفاده از       به اين نتيجه مي   
قـرار  اي مديريت كـه خـارج از ايـن دامنـه               نقطه برآورد، يك   استكافي و مناسب    

                                                 
  .“بندهاي تأكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل”، 706استاندارد حسابرسي  .19
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، مبلـغ   مـواردي در چنـين    . نخواهد شد  شواهد حسابرسي تأييد     گيرد، به پشتوانه    مي
اي مديريت و نزديكترين نقطـه         نقطه برآورداز تفاوت بين    به هيچ وجه كمتر     تحريف  

  .نخواهد بود، به دامنه برآوردي حسابرس

تغيير در شرايط،   ارزيابي ذهني خود مبني بر وجود         بر اساس  در مواردي كه مديريت     .117-ت
تغيير داده است، حسابرس     قبل را نسبت به     برآوردانجام  حسابداري يا روش     برآورد

در  حسابداري   برآوردممكن است بر مبناي شواهد حسابرسي به اين نتيجه برسد كه            
اي   يا ممكن است نـشانه    است  شده  تحريف   مديريت،    توسط  آن اختيارييجه تغيير   نت

   .)125- تو 124-بندهاي ت: رك(مديريت باشد احتمالي  جانبدارياز 

 ارزيـابي   راسـتاي مقاصـد   در    تحريفها تمايز انواع صوص  درخ،  45020در استاندارد     .118-ت
 ارائه شـده    ، رهنمودهايي  صورتهاي مالي  براثر تحريفهاي اصالح نشده     حسابرس از   

)  اشتباه يـا تقلـب     ناشي از (هاي حسابداري، يك تحريف     برآورددر ارتباط با    . است
  : باشد موارد زيردر نتيجهممكن است 

      تحريفهـاي  (گونه شك و ترديدي وجود نـدارد         تحريفهايي كه در مورد آنها هيچ
  .)قطعي

   هـاي حـسابداري كـه      برآورد از قضاوتهاي مـديريت دربـاره        حاصلتفاوتهاي
هـاي حـسابداري       رويه بكارگيري يا انتخاب و     ،داند  مين معقولحسابرس آنها را    

  .)تحريفهاي قضاوتي(داند  كه حسابرس آنها را نامناسب مي

   ريفهاي موجود در جامعه، شامل تعميم تحريفهاي        حسابرس از تح   برآوردبهترين
ها از آن انتخـاب   اي كه نمونه معههاي حسابرس به كل جا  شده در نمونه  مشخص

  .)تحريفهاي تعميم يافته( شده است
                                                 

  .“ارزيابي تحريفهاي شناسايي شده در حسابرسي”،450استاندارد حسابرسي  .20
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  وجـود هاي حسابداري، يك تحريف ممكـن اسـت نتيجـه        برآورد از برخي    مورد در
مـشكل يـا غيـرممكن      را   جداگانـه آنهـا      تـشخيص  باشد كـه      از اين شرايط   تركيبي

  .سازد مي

 افشاي مربـوط در يادداشـتهاي        موارد  و هاي حسابداري برآورد بودن   معقولارزيابي    .119-ت
 چـارچوب گزارشـگري مـالي       نظر از اينكـه طبـق      صرف( صورتهاي مالي    توضيحي

 مـستلزم در    ، اساساً ) باشد افشا شده به صورت داوطلبانه    يا  مربوط الزامي شده باشد     
هـاي حـسابداري    برآورد هنگام حسابرسي    ي است كه   مالحظات همان نوع نظر گرفتن   

  .شوند در نظر گرفته ميشناسايي شده در صورتهاي مالي 

  هاي حسابداريبرآورد  مربوط بهموارد افشاي

  )19بند : رك( مربوط  چارچوب گزارشگري مالي طبقاافشموارد 

دربرگيرنـده افـشاي    بـوط   مرارائه صورتهاي مالي طبق چارچوب گزارشگري مـالي           .120-ت
 ممكـن اسـت   مربـوط   چارچوب گزارشگري مالي    .  است بااهميتكافي موضوعات   

 توصـيه  يـا آنهـا را       ،بداند هاي حسابداري را مجاز   برآورد افشاي مربوط به     الزامات
 هاي حـسابداري،  برآورد درخصوص    و برخي از واحدهاي تجاري ممكن است       ،كند

 صورتهاي مالي افشا    توضيحير يادداشتهاي    د بيشترياطالعات  به صورت داوطلبانه    
  : ممكن است شامل موارد زير باشد،، براي نمونهاين موارد افشا. كنند

 مفروضات استفاده شده.  

  گرفته شدهكارمدل بگونه شامل هر ،  شده استفادهبرآوردروش.  

  برآوردمبناي انتخاب روش.  

  قبل نسبت به دوره برآورداثر هرگونه تغيير در روش.  
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 و پيامدهاي آنبرآورد در ابهام  وجودعلل .  

هاي حسابداري شناسـايي    برآورد كنندگان از   براي درك استفاده   ي موارد چنينافشاي  
شـواهد  حـسابرس بايـد      و   ،شـوند   مربوط تلقي مي  يا افشا شده در صورتهاي مالي،       

 افـشا بـا      ايـن مـوارد    آيادر اين خصوص كسب كند كه       حسابرسي كافي و مناسب     
  .است يا خيرمنطبق   مربوطچوب گزارشگري مالي چارلزاماتا

افـشاي  الزامـات   ممكـن اسـت    مربوطدر برخي موارد، چارچوب گزارشگري مالي       .121-ت
 در برخي از چارچوبهاي     ،براي مثال .  الزامي كند  ابهام  داراي  موارد خاصي را درباره  

  : است شدهتوصيهشگري مالي، افشاي موارد زير گزار

   كـه  بـرآورد  در ابهـام  علل وجـود فروضات كليدي و ساير     مدسته از     آنافشاي 
 و  داراييهـا  دفتـري    مبالغدر   بااهميتتعديل   اند كه موجب    عمده خطر   داراي اين 

علـل  ”اين الزامات ممكن است با اسـتفاده از اصـطالحاتي چـون            . شوندبدهيها  
  . تشريح شود“مهم هاي حسابداريبرآورد” يا “برآورد در ابهام اصلي وجود

 دامنهاين  در تعيين  شده و مفروضات استفادهممكني دامنه نتايج افشا.  

      در  حـسابداري ارزش منـصفانه     هايبرآوردافشاي اطالعات درخصوص اهميت  
  .  واحد تجاري ماليوضعيت مالي و عملكرد

 و چگونگي ايجـاد آن، اهـداف،      هاي پرخطر   زمينه از قبيل  كيفي   ي اطالعات افشا 
شـده  اري براي مديريت خطر و روشهاي اسـتفاده          واحد تج  هاي  رويه و   سياستها

  .گيري خطر و هرگونه تغيير در اين مفاهيم كيفي نسبت به دوره قبل براي اندازه

 ان فراهم شده براي مـدير    سازماني   درون كمي براساس اطالعات      اطالعات افشاي
شامل خطر  ( درخصوص اينكه واحد تجاري تا چه ميزان در معرض خطر          اصلي

  .قرار دارد) ر نقدشوندگي و خطر بازاراعتباري، خط
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  شــوند  حــسابداري كــه منجــر بــه خطرهــاي عمــده مــيهــاي برآورد در ابهــام مــوارد افــشاي
  )20بند : رك(

، شـوند    عمـده مـي    خطـر منجر به   هاي حسابداري كه    برآورددسته از    آندر رابطه با      .122-ت
م شده باشـد،     انجا  مربوط  چارچوب گزارشگري مالي   طبق ي اطالعات افشا حتي اگر 

 باتوجـه بـه     بـرآورد  در   ابهـام حسابرس ممكن است به اين نتيجه برسد كه افـشاي           
 بـرآورد  ممكـن بـراي    دامنه نتـايج     هر چه . ، كافي نيست  ي موجود شرايط و واقعيتها  

 كفايـت افـشاي     از، ارزيابي حسابرس     بيشتر باشد  ت نسبت به سطح اهمي    حسابداري
  .)95-بند ت: رك (.د يافتاهميت بيشتري خواهها برآورد در ابهام

 شرايط مرتبط بـا      توصيف بهدر برخي موارد حسابرس ممكن است تشويق مديريت           .123-ت
.  مناسب تـشخيص دهـد   را صورتهاي ماليتوضيحي در يادداشتهاي برآورد در   ابهام

در  درخصوص چگونگي تعديل گـزارش حـسابرس      ، رهنمودهايي   70521استاندارد  
 در  ابهام  اطالعاتي كه توسط مديريت درباره     د است  حسابرس معتق  كهاست  شرايطي  
  . كافي نيست يا گمراه كننده است افشا شده است، در صورتهاي مالي،برآورد

  )21بند : رك( مديريت جانبداري احتمالي ي ازهاي نشانه

است از قضاوتها و تصميمات مـديريتي آگـاه        ممكن    در جريان حسابرسي   حسابرس  .124-ت
هايي ممكـن     چنين نشانه . است مديريت   جانبداري احتمالي هاي    نه نشا بيانگركه  شود  

 خطـر و برخوردهـاي   ارزيـابي مناسـب بـودن   درباره  گيري حسابرس را      است نتيجه 
، آثار  حسابرسيكار  ه  ادامر   د نياز باشد كه حسابرس    و   ،مربوط تحت تأثير قرار دهد    

در  ارزيابي حسابرس،    ها ممكن است     اين نشانه  ،عالوه هب.  مورد توجه قرار دهد    آن را 
به عنوان يك مجموعه واحـد       در صورتهاي مالي     بااهميت عدم وجود تحريف     مورد

                                                 
  .“اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل”، 705استاندارد حسابرسي  .21
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 قـرار گرفتـه   بحـث   مورد   70022 در استاندارد    موضوعاين  (را تحت تأثير قرار دهد      
  .)است

هـاي  برآورد مـديريت در رابطـه بـا          احتمـالي  جانبـداري هـاي     هايي از نشانه    نمونه  .125-ت
  :ند ازحسابداري عبارت

    ارزيابي ، در مواردي كه     هابرآوردهاي حسابداري يا روش انجام      برآوردتغيير در
  .به صورت ذهني انجام شده است ، تغيير در شرايط ازمديريت

      هاي حسابداري ارزش منصفانه   برآورد براي   تجارياستفاده از مفروضات واحد، 
ر سـازگار   اين مفروضات با مفروضـات قابـل مـشاهده در بـازا           در شرايطي كه    

  .نيست

      اي مطلـوب بـراي     نقطـه برآورد كه منجر به اي  عمدهانتخاب يا ايجاد مفروضات
  .شود اهداف مديريت مي

    بيني يـا      خوش  حاكي از وجود نوعي    اي كه ممكن است      نقطه برآوردانتخاب يك
  .بدبيني باشد

  )22بند : رك( كتبي يهتاييد

.  اسـت قرار گرفتـه  بحث  يت مورد مديركتبي   تاييديه، استفاده از    58023در استاندارد     .126-ت
 دربـاره  يت كتبـي مـدير    تاييديـه ،  برآورد در   ابهامباتوجه به ماهيت، اهميت و ميزان       

هاي حسابداري شناسايي و افشا شده در صورتهاي مالي ممكن است شـامل             برآورد
  :موارد زير باشد
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    وط استفاده   شامل مفروضات و مدلهاي مرب     ،گيري  هاي اندازه فرآيند  مناسب بودن
هــاي حــسابداري در چــارچوب برآوردشــده توســط مــديريت بــراي تعيــين 

  .هافرآيند اين و يكنواختي در اجراي مربوط گزارشگري مالي 

   بـراي انجـام    را   قصد و توانـايي مـديريت        ،مفروضات به طور مناسب   آيا  اينكه
كننـد     به نيابت از طرف واحد تجاري  منعكس مي         اي از اقدامات خاص     مجموعه

هاي حـسابداري و مـوارد      برآورد، البته با اين فرض كه اين مفروضات به          يا خير 
  .افشا، مربوط باشند

   هـاي حـسابداري طبـق چـارچوب        برآوردي مربـوط بـه      اافـش آيا موارد   اينكه
.گزارشگري مالي، كامل و مناسب هستند يا خير

   كـه مـستلزم     اي وجود نداشته باشد      بعد از تاريخ ترازنامه    رويداد گونه هيچاينكه
  .باشدافشا در صورتهاي مالي موارد هاي حسابداري و برآوردتعديل 

هاي حسابداري كه در صـورتهاي مـالي شناسـايي و افـشا             برآوردبراي آن دسته از       .127-ت
  : باشد نيز ممكن است شامل موارد زيريت كتبي مديرتاييديه،  استنشده

      تعيين اينكه معيار شناسايي     براي   يتتوسط مدير شده  مناسب بودن مبناي استفاده
 .اسـت  مربوط، احـراز نـشده       يا افشاي ذكر شده در چارچوب گزارشگري مالي       

  ).114-بند ت: رك(

                  مناسب بودن مبناي مورد استفاده توسط مـديريت بـراي رد فـرض مربـوط بـه
  واحد تجـاري،   در چارچوب گزارشگري مالي   مندرج  استفاده از ارزش منصفانه     

گيري يا افشا     هاي حسابداري كه به ارزش منصفانه اندازه      ردبرآوبراي آن دسته از     
  .)115-بند ت: رك( نشده است
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  )23بند : رك(مستندسازي 

 مشخص حسابرسي   جريان احتمالي مديريت كه در      جانبداريهاي    مستندسازي نشانه   .128-ت
 خطـر   ارزيـابي اينكـه آيـا     درخـصوص   گيـري      نتيجه برايبه حسابرس   است،  شده  

 و در ارزيـابي اينكـه آيـا         ،اسـت يـا خيـر     بوده   مناسب    با آن،  وردحسابرسي و برخ  
 است يا خير،    بااهميت عاري از تحريف      به عنوان يك مجموعه واحد     صورتهاي مالي 

 125- احتمالي مديريت در بنـد ت      جانبداريهاي    هايي از نشانه    نمونه. كند  كمك مي 
  .ارائه شده است

  


