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بندهای 2، 3 و 13 اســتاندارد بین المللی حسابرسی 540، به ترتیب، به معرفی عوامل پیچیدگی2، قضاوت3، و ابهام در براورد می پردازند 
و حسابرس را ملزم می کنند تا به هنگام شناسایی و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت مرتبط با براوردهای حسابداری، این موارد و دیگر 
عوامل مرتبط را در نظر بگیرد. از اینرو، در سراسر استاندارد، به این عوامل ارجاع می شود و این پیوست، اطالعات پایه اضافی در ارتباط 
با این عوامل را ارائه می کند. براساس بند 15)بی( ((b)15) استاندارد، وقتی شرایط تعیین شده اجراشدنی باشد، برای پاسخ به ریسکهای 

ترجمه:امیرهادیمعنویمقدم

پیشنویسپیشنهادیاستانداردبینالمللیحسابرسی540)تجدیدنظرشده(
حسابرسیبراوردهایحسابداریومواردافشایمربوط

:(A6)6بندالف
ابهام1 در براورد، یکی از ویژگیهای ذاتی براوردهای حسابداری است. در پیوست 2 استاندارد بین المللی حسابرسی 540، 

درباره ماهیت و پیامدهای ابهام در براورد بیشتر بحث می شود. 

پیش نویس پیشنهادی استاندارد بین المللی حسابرسی 540)تجدیدنظر شده(

حسابرسی براوردهای حسابداری و موارد افشای مربوط

پیوست2: عواملی که نشان دهنده ریسکهای تحریف بااهمیت برای براوردهای حسابداری هستند
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ارزیابی شده تحریف بااهمیت، حسابرس باید رویه هایی را اجرا 
کند تا به شــواهد مناسب حسابرســی در خصوص برخی موارد 
مرتبط با هر یک از این عوامل، دســت یابد. متن بندهای 2، 
3 و 13 اســتاندارد بین المللی حسابرسی 540، در پیوست الف 

نشان داده شده است. 
شرایطیکهممکناستاینسهعاملبیشترغالبباشند
همانطور که در پیوست 1 اســتاندارد اشاره شده است، ماهیت 
مبنای اندازه گیری به کاررفته و ماهیت و شرایط اقالم صورتهای 
مالی بر میزان وجود این عوامل تأثیرگذارند و مدیریت باید آنها 

را در شرایط زیر برحسب مورد در نظر بگیرد:
الف- تهیه براورد حسابداری از مقدار پولی مورد نیاز؛

ب- درک حساسیت براورد حسابداری به تغییر در عوامل یادشده؛ و
ج- در نظر گرفتن موارد افشای مرتبطی که مورد نیاز هستند. 

براوردها به احتمال زیاد تحت تأثیر روابط بین این ســه عامل 
قرار دارند و وقتــی در روش به کاررفته بــرای تعیین براورد، از 
مدلسازی پیچیده استفاده شود، این احتمال بیشتر هم می شود. 

ابهامدربراورد
ابهــام در براورد عبارتســت از ابهام ذاتی کــه براوردهای 
حســابداری را مســتعد نبود دقــت در اندازه گیری می کند. 
بســته به ماهیت مبنای اندازه گیــری به کاررفته و ماهیت و 
شــرایط اقالم صورتهای مالی، مقدار پولی آن قلم ممکن 
است به طور مستقیم و پیش از نهایی شدن صورتهای مالی 
مشاهده پذیر باشد یا شــاید طوری باشد که فقط چند وقت 
پس از انتشــار آن صورتها به صورت مستقیم مشاهده پذیر 
باشد یا در برخی موارد، شــاید به هیچ وجه به طور مستقیم 
مشاهده پذیر نباشــد. ابهام در براورد وقتی به وجود می آید 
که مقدار پولی مورد نیاز برای یکی از اقالم صورتهای مالی 
را نتــوان با دقت تعیین کــرد و خروجی آن براورد، پیش از 

نهایی شدن صورتهای مالی مشخص نشود. 
ابهام در براورد ممکن است به تغییِر روشهای احتمالی، 
منابــع داده ها و انواع فرضهای مورد اســتفاده برای براورد 
حسابداری منجر شــود و از اینرو، لزوم استفاده از قضاوت 
در زمان محاســبه براورد را به همراه دارد. خود این مسئله 
نیز به تغییــر در خروجیهای احتمالــی فرایند براورد منجر 

می شود )هم در مقدار براورد حسابداری و هم در اطالعات 
تدوین شده درباره حساســیت آن مقدار به تغییر در داده ها 
یا فرضهای استفاده شــده(. چنین تغییری، طبق الزامهای 
شناخت، اندازه گیری، ارائه و افشــای مندرج در چارچوب 
گزارشــگری مالی مربوط، در هنــگام در نظر گرفتن نحوه 
نمایش براوردهای حســابداری در صورتهای مالی، مطرح 

است. 
به دلیــل محدودیتهای ذاتی اطالعــات، امکان کاهش 
ابهام در براورد، فراتر از برخــی محدودیتها، وجود ندارد. 
افزون بر این، بیشتر چارچوبهای حسابداری به این موضوع 
اشاره دارند که وقتی هزینه کسب اطالعات فراتر از مزایای 
آن اطالعات باشــد )محدودیت هزینه(، میزان اطالعات 
مورد نیاز نیز باید محدود شــود )و بنابراین کاهش ابهام در 

براورد فراتر از این محدودیت عملی نیست(. 
به هنگام تهیه براورد حسابداری، دامنهابهامباقیمانده
دربراورد4، در حساسیت مبلغ براورد حسابداری نسبت به 
اســتفاده از روشهای مختلف، یا حساســیت به تغییرها در 
داده های در دسترس، یا در ارزش فرضهایی که ممکن بود 
به کار رود، منعکس می گردد. شاید براوردی که در معرض 
ابهام باالتری می باشد، نســبت به براوردی که در معرض 
ابهام کمتری اســت، با دقــت کمتری اندازه گیری شــود؛ 
ولی براورد حســابداری همچنان ارتبــاط معناداری برای 
اســتفاده کنندگان صورتهای مالی دارد؛ مشــروط بر اینکه 
توصیف ماهیت و میزان ابهام در براورد در صورتهای مالی 
با توجه به مفاد چارچوبگزارشگریمالیکاربردپذیر5، 
معقول باشــد. با انتخــاب براورد نقطــه ای منطقی جهت 
استفاده در صورتهای مالی و توصیف میزان، ماهیت و اثر 
اندازه گیری ابهام در براورد، یعنی طیف پیامدهای احتمالی، 
طرح موضوع براورد در صورتهای مالی به انجام می رسد. 
در برخی موارد، ابهام همراه با براورد حســابداری به قدری 
باالســت که معیارهای شــناخت در چارچوب گزارشگری 
مالی کاربردپذیر رعایت نمی شــود و امکان شناخت براورد 
حســابداری در صورتهای مالی وجود ندارد؛ هر چند شاید 

الزامهای مرتبطی با افشا وجود داشته باشد. 
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پیچیدگی
پیچیدگــی در تهیه براوردهای حســابداری وقتی به وجود می آید که 
چند ویژگی ارزشــگذاری مختلف و روابط چندگانه یا غیرخطی بین 
آنها وجود داشــته باشــد. شــاید مدیریت در ارتباط با موارد زیر به 

مهارتها یا دانش تخصصی نیاز داشته باشد: 
• فنون و مفاهیم ارزشــگذاری که می  توان از آنهــا در زمینه هدفها و 
خطاهای اندازه گیری یا دیگر الزامهای مندرج در چارچوب گزارشگری 
مالی کاربردپذیر و نحوه استفاده از آن مفاهیم یا فنون، استفاده کرد؛ 
• تجربه ویژگیهایزیربنایارزشــگذاری6 که شــاید با توجه به 
ماهیت و شــرایط آن دســته از اقالم صورتهای مالی که براوردهای 

حسابداری برایشان تهیه می شود، مرتبط باشد؛ یا
• شناســایی منابع داده ای مناســب و در دسترس )از جمله داده های 
مرتبط با ایجاد فرضهای مناسب( از منابع داخلی )از جمله داده هایی 
که در دفاتر کل یا دفاتر معین ثبت نمی شــوند( یا از منابع اطالعاتی 
خارجی، یا نحوه پرداختن به مشــکلها در دریافــت داده ها از چنین 
منابعی یا حفظ یکپارچگی آنها در زمان استفاده از روش تهیه براورد. 
پیچیدگی در به کارگیری فنون یا مفاهیم ارزشــگذاری شــاید زمانی 
به وجود آید که در این مفاهیم یا فنون، از روشــهای مبتنی بر احتمال، 
فرمول قیمت گذاری اختیار معامله یا فنون شبیه سازی برای پیش بینی 
خروجیهای نامطمئن آینده یا رفتارهای فرضیه ای، اســتفاده شــود. 
پیچیدگی در ارتباط بــا روش نیز زمانی به وجود می آید که برای تعیین 
خروجیهای فرایند براورد مجبور باشــیم از چند منبع داده؛ چند فرض 
یا مفهوم یا فنون ارزشــگذاری اســتفاده کنیم که از آن جمله می توان 
به زمانی اشــاره کرد که چنین اقالمی برای اینکه مناســب استفاده یا 

پشتیبانی از ایجاد فرضها باشند، به تفسیر یا پردازش نیاز دارند. 
پیچیدگــی در به کارگیری فنون یا مفاهیم ارزشــگذاری شــاید با 
داده ها )از جمله داده های مرتبط با ایجاد فرضهای مناســب( مرتبط 
باشــد، از جمله زمانی که شناسایی، دریافت، دسترسی به داده ها یا 

درک آنها به طور ذاتی دشوار باشد. برای مثال:
الف- شاید دستیابی به داده های مرتبط با معامله هایی که به طور کلی 
برای عموم شفاف نیستند، دشوار باشد. حتی وقتی امکان دسترسی 
به چنین داده هایی از طریق منبع اطالعاتی بیرونی میســر اســت، 
شاید درک آنها دشــوار باشــد؛ مگر اینکه منبع اطالعاتی بیرونی، 
اطالعــات کافی درباره منابع داده ای اصلی مورد اســتفاده و هرگونه 

پردازش اجراشده روی داده ها را افشا کند. 

ب- برخی داده ها، دیدگاه های منبع اطالعاتی خارجی درباره شرایط یا 
رویدادهای آینده را نشان می دهند که شاید با تأیید یک فرض، مرتبط 
باشــند. درک چنین داده هایی بدون شفافیت درباره منطق و اطالعات 

در نظر گرفته شده برای شکل گیری آن دیدگاه، کار دشواری است.
ج- شــاید درک برخی داده ها به طور ذاتی دشوار باشد؛ چرا که برای 
درک آنها، بایــد مفاهیم فنی پیچیده تجاری و حقوقی را درک کرد. 
بــرای نمونه، ممکن اســت بــه درک داده های به کاررفتــه در مفاد 
قراردادهای حقوقی برای مواردی مانند محصولهای بیمه ای یا ابزار 

مالی پیچیده، نیاز باشد. 
قضاوت

وقتــی بــراورد حســابداری الزامی باشــد، چارچوب گزارشــگری مالی 
کاربردپذیر شــاید به طــور کامل برای هر نوع قلم صــورت مالی و در هر 
شرایط محتملی، مناســب ترین رویکرد جهت تهیه براورد حسابداری را 
مشــخص نکرده باشــد. همچنین، به طور کلی از نظر عملی این امکان 
وجود ندارد که چارچوب گزارشــگری مالــی کاربردپذیر، تمامی ویژگیها، 
مفاهیــم و فنون خاص مــورد نیاز برای تهیه براورد حســابداری و موارد 
افشــای مرتبط را تعیین کند. در نتیجه، در نظر گرفتن این مسائل به طور 
کلی مستلزم استفاده از قضاوت مدیریت در تهیه براورد حسابداری است.
قضاوتهــا به طور کلی بایــد به محدودیتهای ذاتــِی اطالعاِت در 
دســترس بپردازند. در برخی موارد، میزان یا ماهیت محدودیتهای 
ذاتِی اطالعاِت در دســترس شــاید باعث شــود به هنگام قضاوت، 

میزان زیادی سلیقه شخصی وارد کار شود. 
چارچوب گزارشــگری مالی کاربردپذیر شاید مبنایی برای برخی 
قضاوتها مانند هدفهای صریح یا ضمنی مرتبط با اندازه گیری، افشا، 
واحد حســاب یا کاربــرد محدودیت هزینه به وجــود آورد. چارچوب 
گزارشــگری مالی کاربردپذیر شــاید از طریق الزامهایی برای موارد 

افشای مربوط، اهمیت چنین قضاوتهایی را برجسته سازد. 
به طور کلی برای تعیین برخی یا همه موارد زیر، به قضاوت نیاز است:

• در مــواردی کــه در الزامهــای چارچوب گزارشــگری مالی 
کاربردپذیر مشــخص نشــده، و رویکردهــا، مفاهیم و فنون 
مناسب ارزشگذاری و عوامل مورد اســتفاده در روش براورد، 

براساس دانش موجود به کار می روند؛
• در مواردی که ویژگیهای ارزش گذاری مشــاهده پذیر باشــند 
ولی منابع بالقوه مختلفی از داده های در دسترس وجود داشته 

باشد، منابع مناسب داده ها استفاده می شوند؛
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• در مــواردی کــه ویژگیهای ارزش گذاری مشــاهده پذیر نباشــند، 
فرضهای مناسب یا طیفی از فرضهای مختلف با توجه به داده های 
محدود در دسترس )برای مثال دیدگاه های بازار( استفاده می شوند؛
• در مواردی که استفاده از طیفی از براوردهای نقطه ای در صورتهای 
مالی منطقی باشــد و این احتمال نسبی وجود داشته باشد که برخی 
نقــاط درون آن طیف با هدفهــای مبانی اندازه گیری الزامی شــده 

به وسیله چارچوب گزارشگری مالی کاربردپذیر، سازگار باشند؛
• مقدار معقول که در براورد حسابداری باید استفاده شود، و موارد 

افشای معقول مرتبط که باید در صورتهای مالی انجام شود. 
همچنین، شــاید مدیریت مجبور شــود درباره محدودیتهای 
هزینه، از جملــه ویژگیهای ارزش گذاری کــه باید در نظر گرفته 
شوند، اما به طور مستقیم مشــاهده پذیر نیستند و درباره بهترین 

پیشنویسپیشنهادیاستانداردبینالمللیحسابرسی540)تجدیدنظرشده(

حسابرسیبراوردهایحسابداریومواردافشایمربوط

ماهیتبراوردهایحسابداری

بند 2- اندازه گیری بســیاری از اقالم صورتهای مالی به طور ذاتی فاقد دقت اســت که به آن  ابهام در براورد  گفته می شــود. دراستانداردهایبینالمللیحسابرسی 

(ISA)، به این دســته از اقالم صورتهای مالی براوردهای حســابداری گفته می شود. براوردهای حسابداری از نظر ماهیت بسیار با هم متفاوتند و اندازه گیریشان ممکن 

اســت متأثر از پیچیدگی و لزوم اســتفاده از قضاوت مدیریت باشــد. میزان تأثیر پیچیدگی و قضاوت بر اندازه گیری با میزان تأثیر ابهام در براورد بر اندازه گیری، رابطه 

بســیار تنگاتنگی دارد. از اینرو، شناســایی و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت مرتبط با براوردهای حسابداری از سوی حسابرس و پاسخهای حسابرس به ریسکهای 

ارزیابی شده زیر، تأثیر سه عامل زیر و روابط بین آنها قرار دارند .

بند 3- وقتی براورد حسابداری محاسبه می شود، احتمال تحریفش به دالیل زیر افزایش می یابد:

الف- تأثیر پیچیدگی:

1- لزوم به کارگیری مهارتها یا دانش تخصصی مناســب در انتخاب، طراحی و به کارگیری روش استفاده شــده برای براورد حسابداری؛ از جمله زمانی که آن روش 

شامل مدلسازی پیچیده باشد؛ 

2- باید مرتبط و قابل اتکا بودن داده های استفاده شــده را به طور مناســب در نظر گرفت؛ چه این داده ها از منابع داخلی به    دســت آمده باشند چه از منابع اطالعاتی 

خارجی؛ و 

3- حفظ یکپارچگی داده های استفاده شده. 

ب- تأثیر قضاوت مدیریت:

1- باید به هنگام انتخاب روشها، فرضها یا داده ها، اطالعات در دسترس را به طور مناسب در نظر گرفت؛ و 

2- کاهش ریسک جانبداری مدیریت .

ج- تأثیر ابهام در براورد:

1- اتخاذ گامهای مناسب برای لحاظ کردن ابهام در براورد؛ و 

2- انتخاب براورد نقطه ای مناسب از سوی مدیریت یا موارد افشای مناسب مرتبط در صورتهای مالی. 

شناساییوارزیابیریسکهایتحریفبااهمیت

بند13-در زمان اســتفاده ازاستانداردبینالمللیحسابرسیشماره315 (ISA 315) )بازنگری شده(، حســابرس باید ریسکهای تحریف بااهمیت را در 

ســطوح صورت مالی و ادعاها شناسایی و ارزیابی کرده و مشخص شود آیا تحریفهای بااهمیت شناسایی شده بنا به قضاوت حسابرس، ریسکهای درخور توجهی 

هستند یا نه؟ به هنگام شناسایی و ارزیابی ریسکهای تحریفهای بااهمیت در ارتباط با براورد حسابداری، حسابرس باید این مسئله را در نظر داشته باشد که براورد 

حسابداری تا چه میزانی تحت تأثیر یک یا چند عامل مرتبط، به شرح زیر است: 

الف- پیچیدگی در محاسبه براورد حسابداری، از جمله اینکه:

1- روش استفاده شده، از جمله مدلسازی، تا چه اندازه به مهارتها یا دانش تخصصی نیاز دارد، و

2- دشوار بودن دستیابی به داده های مرتبط و اتکاپذیر و حفظ یکپارچگی آن داده ها؛ البته اگر دشواری وجود داشته باشد.

ب- لزوم استفاده از قضاوت مدیریت و امکان جانبداری مدیریت با توجه به روشها، فرضها و داده های مورد استفاده؛ و

ج- ابهام در براورد؛ از جمله اینکه براورد حسابداری تا چه اندازه به انتخاب روشهای مختلف یا تغییر فرضها و داده های استفاده شده، حساس است. 

پیوستالف-متنبندهای3،2و13استانداردهایبینالمللیحسابرسیشماره540
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اطالعات در دسترس در آن شرایط، قضاوت کند. 
به منظــور تعییــن فرض بــرای رویدادها یا شــرایط آینده، 
باید از قضاوت اســتفاده کرد که دشــواری آن بــا میزان ابهام 
رویدادها یا شــرایط، فرق می کند. دقت پیش بینی رویدادها یا 
شــرایط نامطمئن آینده بستگی به این دارد که بر مبنای دانش 
در دســترس، از جمله دانــش موجود از شــرایط، رویدادها یا 
خروجیهای مرتبط گذشته، تا چه اندازه امکان تعیین رویدادها 
یا شــرایط وجود دارد. فقدان دقت، همانطور که گفته شد، به 

ابهام در براورد دامن می زند. 
شــاید تمامی ویژگیهای پیامد آینده نامطمئن نباشــد و الزم 
باشد که فرضها فقط با توجه به ویژگیهای نامطمئن پیامد تعیین 
شوند. برای مثال، به هنگام اندازه گیری کاهش ارزش احتمالی 
حســابهای دریافتنی بابت فــروش کاالها در تاریــخ ترازنامه، 
مقدار حســاب دریافتنی شــاید به وضوح تعیین شــود و به طور 
مستقیم در اســناد مرتبط با آن معامله مشاهده پذیر باشد. فقط 
ممکن اســت میزان زیان ناشی از کاهش ارزش، قطعی نباشد؛ 
البته اگر زیانی داشــته باشیم. در این مورد، باید درباره احتمال 

زیان و مقدار و زمانبندی چنین زیانی، فرضهایی انجام شود. 
با وجود ایــن، در دیگر موارد، مبالغ جریان وجوه نقد نهفته در 
حقوق مربوط به یک دارایی ممکن اســت قطعی نباشــد )برای 
مثال، مقدار خســارت بابت زیان ادعاشده در یک دعوای قضایی 
در جریان، شــاید ابهام باالیی داشته باشــد(. در این گونه موارد، 
باید هم درباره مبلغ حقوق نهفته مرتبط با جریان وجوه نقد و هم 
درباره زیان احتمالی ناشی از کاهش ارزش، بسته به اعتبار طرفی 

که علیه آن دعوای قضایی مطرح شده، فرضهایی انجام داد. 
شاید پیش بینی برخی پیامدهای غیرقطعی با دقت باال برای تنها 
یک قلم، به نســبت آسان باشد. برای مثال، شــاید  عمر مفید یک 
ماشــین تولیدی را بتوان به آســانی پیش بینی کرد؛ مشروط بر اینکه 
اطالعات فنی کافی درباره متوســط عمر مفید آن در دست باشد. در 
مواردی مانند امید به زندگی یک فرد بر مبنای فرضهایبیمسنجی7  
که پیش بینی پیامدهای آینده با دقت مناســب امکان پذیر نیســت، 
شــاید بتوان پیامد را برای گروهی از افــراد، با دقت باالتر پیش بینی 
کرد. در برخی موارد، مبناهای اندازه گیری ممکن است مشخص کند 
که واحد حســاب برای مقاصد اندازه گیری، بهتر است در سطح یک 

مجموعه باشد تا به این ترتیب، ابهام ذاتی براورد را کاهش دهد. 

شــاید در دیگر مــوارد، در نظــر گرفتن اطالعــات موجود 
درباره رویدادها و شــرایط گذشــته در کنار روندها و انتظارهای 
فعلی درباره پیشــرفتهای آینده، ضرورت داشته باشد. شرایط 
و رویدادهای گذشــته، اطالعاتــی تاریخی در اختیــار ما قرار 
می دهنــد که از روی آنها ممکن اســت الگوهای رفتار تاریخی 
تکراری مرتبط با ویژگیهای نامطمئن ارزشگذاری را در ارزیابی 
پیامدهای آینده تشخیص داد و برون یابی کرد. همچنین، این 
اطالعات تاریخی ممکن اســت الگوهــای در حال تغییر چنین 
رفتاری در گذر زمان )چرخه ها یا روندها( را نشــان دهند. شاید 
این اطالعات نشــان دهند که الگوهای تاریخی اساسی رفتار، 
به گونه ای پیش بینی پذیر در حال تغییر بوده اند و ممکن اســت 
آنها را برای ارزیابی پیامدهای آینده، برون یابی کرد. انواع دیگر 
اطالعات نیز ممکن است در دسترس باشد که تغییرهای ممکن 
در الگوهای تاریخی چنیــن رفتاری یا در روندها یا چرخه های 
مرتبط را نشــان می دهند. درباره ارزش پیش بینی کننده چنین 

اطالعاتی، به قضاوتهای دشواری نیاز است. 
به هنگام تصمیم گیری درباره مســیر اقدام مناســب، از دید 
مدیریــت، بــرای تهیه براورد حســابداری، میــزان و ماهیت 
قضاوتهــای به کاررفته در تهیــه براورد حســابداری )از جمله 
میزان ذهنی بودن آن قضاوتها( ممکن اســت برای سوگیری 
مدیریت، فرصت به وجود آورد. وقتی میزان پیچیدگی یا میزان 
ابهام در براورد باالســت یا هر دو شرایط حاکم است، ریسک 
و فرصــت برای ســوگیری مدیریت و امکان پنهــان کاری نیز 

افزایش می یابد.
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