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براورد حســابداری، تقریبی از مبلغ برخی از هزینه ها در شــرایطی است که اندازه گیری دقیق آنها امکان پذیر نمی باشد و به همین دلیل 

اندازه گیری آن با ابهام روبروســت. اگرچه انجام براوردهای حســابداری با توجه به چارچوب گزارشــگری مالی و از طریق اســتاندارد 

حسابداری صورت می گیرد اما یکی از ابزار مدیریت سود است. تغییر در براوردهای حسابداری با اختیار مدیریت انجام می شود و نتایج 

عملیات دوره را تغییر می دهد. مدیریت ســود با رعایت استانداردهای حســابداری انجام می شود و با تقلب و تحریف صورتهای مالی 

تفاوت دارد.

اســتفاده کنندگان از صورتهای مالی و مقامهای ناظر بر گزارشگری مالی انتظار دارند حسابرس مستقل تحریف در گزارشگری مالی 

را کشــف و گزارش کند. مراجع ناظر بر حرفه حسابرســی، با تدوین استانداردهای حسابرسی و مشخص کردن مسئولیتهای حسابرس 

درخصوص اظهارنظر نسبت به براوردهای حسابداری، به این انتظار پاسخ داده اند.

طبق اســتاندار حسابرسی 540، حسابرس مسئولیت دارد به اطمینانی معقول دســت یابد که صورتهای مالی حسابرسی شده بدون 

هرگونه تحریف و تقلب بااهمیت است. استاندارد حسابرسی 540 تاکید دارد که ریسک اجتناب ناپذیر حسابرسی درخصوص کشف نشدن 

تحریف بااهمیت ناشــی از براوردهای حسابداری، حتی زمانی که حسابرسی به نحو مناســب برنامه ریزی و طبق استاندارد حسابرسی 

انجام می شود، وجود دارد.

درک فرایند مدیریت شرکت برای انجام براوردهای حسابداری، اطالعاتی را درخصوص امکان سوگیری مدیریت و وضعیتهایی که 

ممکن اســت موجب تقلب و یا تحریف در صورتهای مالی شــود، در اختیار حسابرس قرار می دهد. بنابراین، اعمال تردید حرفه ای از 

سوی حسابرس هنگام ارزیابی براوردهای مدیریت و توجه بیشتر به جانبداری احتمالی مدیریت، اهمیت دارد.

فرایند حسابرسی براوردهای حسابداری باید شامل آزمون فرایند مدیریت شرکت در انجام براورد، انجام یک براورد مستقل، بررسی 

رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه برای تکمیل شواهد و مدارک کافی و مناسب برای براوردهای حسابداری باشد.

توصیف فرایند یادشــده و ارائه راهنمای دقیق اجرای آن در بازنگری بعدی اســتاندارد حسابرسی 540 )تجدیدنظر 1392(، کیفیت 

حسابرسی براوردهای حسابداری را ارتقا می دهد. 
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تغییرات اســتانداردهای گزارشگری مالی، اهمیت شفافیت براوردهای حســابداری را برای استفاده کنندگان از صورتهای 

مالی افزایش داده اســت. ویرایش پیشــیناستانداردبینالمللیحسابرسی540 (ISA 540)، پیش از تغییرات اخیر 

در حســابداری زیانهای اعتباری مورد انتظار، و استانداردهای تجدیدنظرشده مرتبط با قراردادهای بیمه، شناخت درامد، 

و اجاره، نوشته شده بود. 
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رویدادهای

 ایران و جهان

 روزانه در مرکز اطالع رسانی 

اینترنتی حسابرس

 منتشر می شود.

 با مراجعه به مرکز 

اطالع رسانی اینترنتی 

  به آدرس

 www.hesabras.org 

 از مشروح خبرهای حرفه در 

این بخش آگاه شوید.

ایران
جهـان

تقویتمربوطبودنگزارشگریمالی
بینالمللی استانداردهای هیئت رئیس   (Hans Hoogervorst) هوگرورست  هانس
بینالمللی استانداردهای بنیاد کنفرانس  در  آغازین  سخنرانی   ،(IASB)حسابداری
گزارشگریمالی (IFRSF) را در لندن ارائه کرد. در این کنفرانس او طرحهایی را برای حفظ و 
تقویت مربوط بودن گزارشگری مالی در دو بخش خاص شامل صورتهای مالی اساسی و گزارش 

تفسیری مدیریت تشریح کرد. 
وی در این سخنرانی گفت: "مربوط ماندن در جهان در حال تغییر چالشی برای همه ماست. در  
همه مشاغل از جمله انتشارات، امور مالی، حمل و نقل، یا حسابداری، مربوط ماندن به معنای تداوم 

سازگارشدن با جهانی درحال تغییر است."
وی در ادامه اشــاره کرد که: "تغییرات بســیاری در نزدیکی ما جریان دارد. ماهیت متغیر شــرکتها 
مطرح اســت، به طور مثال، دانش اقتصادی رشــد عظیمــی در داراییهای نامشــهود ایجاد می کند. 
همچنین گســترش معیارهایغیرمنطبقبااصولپذیرفتهشــدهحسابداری (non-GAAP) و 
عالقه مندی بیشــتر به گزارشگری شرکتی گسترده تر، به خصوص در فضای پایداری نیز وجود دارد. و 

فناوری عامل اثرگذاری است، که بر تهیه و استفاده از اطالعات مالی اثر می گذارد." 
وی اشــاره کرد که: "بایــد اطمینان حاصل کنیم که اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی 
به نســبت در این جهــان درحال تغییر، همچنان مربــوط باقی می ماند. بنابرایــن، امروز می خواهم 
برنامه های خود برای حفظ و تقویت مربوط بودن گزارشــگری مالی در دو بخش خاص را با شــما در 
میان بگذارم. ابتدا، در مورد آن چه در زمینه پروژه صورتهایمالیاساسی (PFS) انجام می دهیم 
صحبت خواهم کرد. این پروژه به طور کلی در مورد بهبود ســاختار و اثربخشــی ارتباطات صورتهای 

فراترازاخبار
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 (MC) مالی اســت. در واقع صورتهای مالی اساســی ممکن است این بازی را تغییر دهد. ســپس، در مورد پروژهگزارشتفسیریمدیریت
صحبت خواهم  کرد، که این رسانه اصلی ما برای بررسی توسعه بیشتر در گزارشگری و چگونگی ارتباط آنها با صورتهای مالی است."

راهنمایبهکارگیریاستانداردبینالمللیحسابداری34
راهنمای به کارگیریاستانداردبینالمللیحسابداری34(IAS 34) با عنوان »گزارشگری مالی میان دوره ای« که توسط عبدالهآزاد و 

محبوبهکاظمی تألیف شده در انتشارات سازمان حسابرسی منتشر شد.
هدف استاندارد یادشده تعیین حداقل محتوای گزارش مالی میان دوره ای و اصول شناخت و اندازه گیری در صورتهای مالی کامل یا فشرده 

برای دوره میانی است. این کتاب با هدف ارائه راهنمایهایی درباره استاندارد یادشده تهیه شده و شامل مباحث زیر است:
• تعریف مبانی، هدفها، الزامات مربوط به تهیه، کاربرد اهمیت و دوره های زمانی زیر پوشش گزارشگری مالی میان دوره ای.

• محتوای گزارشگری مالی میان دوره ای و یادداشتهای توضیحی گزارشگری مالی میان دوره ای.
• شناخت و اندازه گیری در گزارشگری مالی میان دوره ای.

اصالحاتپیشنهادیدرکتابجیبیفرایندانجامکار
کتاب جیبی نظارت بر فرایندانجام کار بنیاداستانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی (IFRSF) رویه های فرایند انجام کار را بیان می کند 
که برایهیئتاستانداردهایبینالمللیحسابداری (IASB) و کمیتهتفسیر(IC) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کاربرد 

دارد.
جدای از افزودن فرایند انجام کار مربوط به دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان یک پیوست به کتاب جیبی در سال 
2016، کمیته نظارت بر فرایندانجام کار آخرین بار در سال 2013 به طور اساسی کتاب جیبی را اصالح کرد. بنابراین، کمیته تصمیم گرفته است 
کتاب جیبی را بازنگری کند تا اطمینان حاصل کند که با توجه به تحوالت فرایندهای هیئت و کمیته تفســیر، کتاب جیبی کماکان بهروشــها را 

منعکس می سازد و همچنان برای اهداف تعیین شده مناسب است.
اصالحات پیشنهادی اصلی در کتاب جیبی شامل موارد زیر هستند:

1- به روزرسانی رویه های مرتبط با تحلیل آثار،
2- روشن ساختن نقش و وضعیت تصمیماتدستورکاری (AD) منتشرشده به وسیله کمیته تفسیر،

3- آماده سازی هیئت از نظرتوانایی برای انتشار تصمیمات دستورکاری خود،
4- نشان دادن این که باید به واحدهای تجاری برای درنظرگرفتن تصمیمات دستورکاری و در صورت نیاز، برای تغییر در رویه حسابداری، 

زمان کافی داده شود،
5- اصالح گروه بندی و بازنگری مواد آموزشی تهیه شده به وسیله بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی،

6- اصالح مشورتخواهی الزم، پیش از اضافه کردن پروژه های مهم به برنامه کار هیئت، 
7- روشن ساختن نظارت کمیته نظارت بر فرایندانجام کار مربوط به فرایند انجام کار دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، و واردساختن 

شفافیت بیشتر در فرایند بازنگری و تصویب مرتبط با صدور و انتشار به روزرسانیهای دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی.

تقویتمنافععمومی
رئیس هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، گزارش سال 2018 هیئت را ارائه داد. وی در این گزارش اشاره کرده است که:

"برای رسیدن به هدفهای هیئت، بر سه بخش اصلی تمرکز کردیم: 
• افراد-  که در انتخاب و تایید هیئت امنا، به طور فعال از مشارکتشان استفاده کرده ایم؛ 
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• فرایندها و رویه ها- ازجمله وظایف اصلی، هیئت نظارت بر هیئت امنا در زمینه مسئولیتهایشان نظارت می کنیم و به آنها مشورت می دهیم، شامل 
تقویت چارچوب راهبری بنیاد؛ و

• مشارکت- با اعضای هیئت امنا در زمینه مسائل سیاستی و تحوالت بازار. 
بنیاد یک نهاد مستقل است که مسئولیت خدمت به منافع عمومی را عهده دار شده است، در حالی که به هیئت امنای آن، راهبری و نظارت بر هیئت
اســتانداردهایبینالمللیحسابداری(IASB) واگذار شده اســت. بنابراین بسیار مهم اســت که هیئت امنا کماکان افرادی باشند ارشد، باتجربه، 
شایســته و از مناطق گوناگون، و برخوردار از احترام جهانی، و با گرایش به منافع عمومی، و پایبند به توسعه و به کارگیری موثر استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی در سطح جهانی. هیئت نظارت در مشارکت سازنده در حراست از به کارگیری اساسنامه بنیاد، نقش مجمع عمومی دارد." 

50میلیوندالرجریمهبرایموسسهحسابرسیکیپیامجی
موسسه حسابرسیکیپیامجی (KPMG) جریمه بی سابقه 50 میلیون دالری برای حل وفصل اتهامات مربوط به اطالعات دزدیده شده از هیئت
نظارتبرحسابداریشرکتهایسهامیعام (PCAOB) می پردازد. این اطالعات، موسسه را از بازرسیهای آینده هیئت مطلع می ساخت. 

تعدادی از حسابرسان کی پی ام جی نیز در امتحانات کارآموزی تقلب کرده بودند.
کمیسیونبورسواوراقبهادار (SEC)  موسسه کی پی ام جی را متهم کرد که پس از دریافت اطالعات دزدیده شده درباره بازرسی از موسسه، 
که قرار بود به وسیله کمیسیون انجام شود، در کار حسابرسی گذشته خود دست برده است. حکم کمیسیون همچنین نشان می دهد که تعداد زیادی از 

کارکنان حرفه ای کی پی ام جی در امتحانات داخلی کارآموزی از طریق تقسیم نادرست پاسخها و دستکاری در نتایج آزمون تقلب کرده اند.
موسســه کی پی ام جی پذیرفت برای حل وفصل اتهامات یادشــده مبلغ 50 میلیون دالر جریمه بپردازد و مجموعه مفصلی از تعهدات را به گردن 

بگیرد؛ ازجمله، استفاده از یک مشاور مستقل برای بازنگری و ارزیابی کنترلهای اخالقی و درستکاری موسسه، و رعایت تعهدات گوناگون.
رئیس کمیســیون بورس و اوراق بهادار گفت: "صورتهای مالی باکیفیت که در انطباق با اصول حســابداری و استانداردهای حرفه ای مربوط تهیه و 
رســیدگی شده اند، اساس بازارهای سرمایه اســت. کوتاهی اخالقی کی پی ام جی، به سادگی ناپذیرفتنی است. تصمیم واحد اجرائیات کمیسیون، برای 
کوتاهیهای گذشته، موسسه کی پی ام جی را مسئول می شناسد، و برای پشتیبانی از بازارها و سرمایه گذاران، نظارت وسیع و مستمر را تامین می کند." 
ســال گذشته، پنج مقام مســئول پیشین کی پی ام جی با این ادعا که کوشش کرده بودند در وظیفه هیئت نظارت بر شرکتهای سهامی عام برای کشف 
نقایص حسابرســی در کی پی ام جی، دخالت کنند، متهم شــدند. طبق حکم کمیســیون اوراق بهادار که برعلیه کی پی ام جی منتشر شد، کارکنان ارشد 
یادشــده، از آن جا که موسســه در بازرسیهای گذشــته با نرخ باالی یافته های نقایص حسابرسی روبرو شــده و اصالح آنها در اولویت قرار گرفته بود، 
فهرستهای محرمانه برنامه بازرسی را رهگیری کرده و به دست آورده بودند. با دردست داشتن داده های هیئت، کارکنان آن زمان کی پی ام جی، برنامه ای 

ترتیب دادند که کاربرگهای معینی را بعد از صدور گزارش حسابرسی بازنگری و تغییر دهند تا احتمال پیداشدن نقایص در بازرسی را کاهش دهند.

افزایشهمکاریدوهیئتباتدوینگراناستانداردهایملی
روسای هیئتاستانداردهایبینالمللیحسابرسیواطمینانبخشی (IAASB) و هیئتاستانداردهایبینالمللیاخالقحرفهایبرای
حسابداران (IESBA) در نامه ای خالصه آخرین رویدادها از ابتکار دو هیئت در پشتیبانی از استانداردگذاری جهانی و استفاده بهینه از فرصتهای 

همکاری میان دو هیئت را با سودبران دو هیئت به اشتراک گذاشتند.
 ،(G20) 20با توجه به افزایش ریســک چندپاره شــدن مقرراتگذاری بین المللی، و همکاری جمعی بین المللی گســترده تر، در دستورکارگروه
هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حســابداران و هیئت استانداردهای بین المللی حسابرســی و اطمینان بخشی یک نشست با 

سازمانهای استانداردگذار ملی حسابرسی و اخالق حرفه ای که 17 حوزه گزارشگری را نمایندگی می کردند، در پاریس برگزار کردند. 
این دو هیئت به طور داوطلبانه به این گفتگوی چهاروجهی )هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی، هیئت استانداردهای 
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بین المللی اخالق حرفه ای برای حســابداران، اســتاندگذاران ملی حسابرسی و اطمینان بخشی، و اســتانداردگذاران ملی اخالق حرفه ای( عنوان 
»گفتگوی چهارجانبه« دادند. این عنوان، با حسن نیتی که این رویداد خلق کرده، جای خود را باز کرده است.

فهرستفرصتهایپژوهشیسازمانحسابرسی
اعضای حرفه  و  دانشگاهیان  برای عموم  را  پژوهشی  و عناوین  و رسالت خود فهرست فرصتها  اجرای سیاستها  سازمان حسابرسی در جهت 

حسابداری اعالم کرد.
در پیشنهاد سازمان حسابرسی، عنوانهای گسترده ای مطرح شده است؛ ازجمله، 

• ارزیابی شیوه های مختلف آموزشی در حسابداری و حسابرسی،
• ارزیابی عوامل موثر بر راهبری شرکتی در شرکتهای دولتی،

• بررسی کارایی و اثربخشی استاندارد حسابداری ملی،
• نقش بازاریابی حسابرسی در بهبود کیفیت حسابرسی،

• تبیین اثر پیشینه رفتاری و اخالقی شرکای موسسات حسابرسی بر سطح کیفیت پرونده های حسابرسی و اظهارنظر حسابرس،
• تاثیرگذاری حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت کار حسابرسی،

• تاثیر فرایندهای نظارتی بر کیفیت حسابرسی،
• بررسی چالشها و موانع پیاده سازی اصالحات در سیستم مدیریت مالی بخش عمومی فعلی،

• بررسی موانع ادغام موسسات حسابرسی کوچک و نقش سازمان حسابرسی در آن،
• بررسی وتبیین راهکارهایی در جهت افزایش سطح استقالل موسسات حسابرسی با توجه به شرایط موجود،

• تبیین چارچوبی در جهت تعیین حق الزحمه حسابرسی براساس ویژگیهای صاحبکار،
• مشکالت عملی اجرای حسابداری تعهدی )استانداردهای حسابداری بخش عمومی( در بخشهای مختلف،

• موانع اجرای حسابداری تعهدی در ایران و ارائه راهکارهایی برای حل آن )با استفاده از تجارب کشورهای دیگر(،
• عوامل افزایش اثربخشی کمیته های حسابرسی در شرکتها،
• ارزیابی مسئولیت پاسخگویی در نهادهای بخش عمومی،

• ارزش امضای حسابرس،
• دالیل وجود و چرایی وجود فاصله انتظارات در حسابرسی،

برای اطالع از جزئیات این خبر به مرکز اطالع رسانی سازمان حسابرسی مراجعه کنید. 

دستورالعملارتقایسالمتنظاماداریوپیشگیریازفساد
وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و ارتقای سالمت نظام اداری و پیشگیری از فساد، دستورالعمل هماهنگی دفتر بازرسی 

مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد با دفاتر بازرسی دستگاه های اجرایی تابعه و شرکتها و موسسات وابسته را ابالغ کرد.
این دســتورالعمل با هدف تعامل حداکثری بین دفتر بازرســی وزارتخانه با واحدهای بازرســی جهت اقدام مشترک و جلوگیری از موازی کاری، 
راهبری و ســاماندهی بازرســی و ایجاد یک سیســتم کامل نظام کنترل داخلی، تقویت جایگاه واحدهای بازرسی دســتگاه های وابسته و تابعه، 
تعامل ســازنده با مراجع نظارتی و بازرســی، شناسایی نقاط آســیب پذیر و گلوگاه های فســاد و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آنها با رویکرد 

آسیب شناسی، پیشگیرانه، شناسایی و نیز استفاده بهینه از منابع و نیروهای کارامد در امر بازرسی تهیه شده است.
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شرطبرگزاریمجامعبانکها
بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد که از جمله شرایط الزم برای انجام بررسی های مربوط و صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی عادی 
ساالنه، »وصول صورت های مالی امضاشده توسط هیئت مدیره به انضمام پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل« دست کم یک ماه قبل 

از تاریخ برگزاری مجمع عمومی است.
بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر و مرجع صدور مجوز برگزاری مجامع بانک ها و مؤسسات اعتباری، به موجب مفاد تصریح شده بخشنامه های 

ابالغی، شرایط الزم برای صدور مجوز برگزاری مجامع عادی ساالنه را اعالم کرده است.
براین اســاس، درصورت رعایت نشدن موارد یادشده، به خصوص ارسال نشــدن گزارش های اشاره شده یا ارسال دیرهنگام مستندات الزم از 

سوی بانک، امکان بررسی و صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی فراهم نیست.

صورتعملکردسپردههایسرمایهگذاریدرصورتهایمالیبانکها
الحاقیه صورتجلسه مورخ 1396/6/21 با موضوع »تعیین تکلیف صورتهای مالی و گزارش ساالنه بانکها«، که به تایید وزیر امور اقتصادی و 

دارایی و رییس کل بانک مرکزی رسیده است، منتشر شد.
به موجب این الحاقیه، و به اســتناد بند 5 فصل چهارم گزارش هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی، بند 5 صورتجلسه یادشده، ملغی اعالم 
می شــود و صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری از صورتهای مالی اساسی به یادداشــتهای توضیحی در »صورتهای مالی نمونه بانکها و 

موسسات اعتباری« ابالغی از سوی بانک مرکزی منتقل می شود. سایر مفاد صورتجلسه یادشده کماکان معتبر و الزم االجراست. 

شاخصپیچیدگیکسبوکار
شاخص جهانی پیچیدگی کسب وکار در سال 2019 که توسط گروهتیاماف (TMF Group) ارائه شد، پیچیدگی کسب وکارهای فعال در کشورهای 
سراسر جهان را بررسی می کند. این شاخص، کشورها را براساس میزان مشکالت پیش روی فعالیتها در آن کشورها، رتبه بندی می کند؛ با تاکید بر 

آن چه از میان گستره ای از الزامات کسب وکار شامل مقررات قانونی، رعایت، حسابداری، مالیات و استخدام، از کشورهای مختلف انتظار می رود.
این گزارش چهار عامل مهم را شناسایی کرده که باعث افزایش پیچیدگی می شود:

• عبور از مقررات، ضوابط، و سامانه های جرائم محلی، ممکن است دشوار باشد. بنگاه های بیش از یک سوم از حوزه های گزارشگری، این 
موضوع را بسیار یا بی نهایت پیچیده عنوان کرده اند.

• بسیاری از حوزه های گزارشگری، با هدف تقویت اقتصاد یا افزایش جذابیت بازارهای خود برای سرمایه گذاری، مقررات خود را به طور متناوب 
تغییر می دهند. برای نمونه، در ایاالت متحد، اصالحات مالیاتی، بازگشت سود برای کسب وکارهای خارجی را آسانتر می کند، که این امر مشوق 

سرمایه گذاری خارجی خواهد بود.
• برای 17درصد از حوزه های گزارشگری، مدیریت حسابداری و مالیات بسیار یا بی نهایت پیچیده است؛ بیشتر به این دلیل که مراجع محلی 
شکل بندی مخصوص به خود را برای حسابداری تجویز می کنند. تعیین مهلت زمانی سختگیرانه برای الزامات گزارشگری مالیاتی و جریمه های 

سنگین برای رعایت نکردن، ممکن است فشار را افزایش دهد.
الزامات گزارشگری خاص، و مشکالت استخدام کارکنان  از حوزه های گزارشگری، به علت پیچیدگی قانون کار محلی،  • در 42درصد 
قبل از تشکیِل کسب وکار به عنوان یک بنگاه قانونی، مدیریت کردن فرایندهای استخدام، اخراج و پرداخت به کارکنان، بسیار یا بی نهایت 
پیچیده است. مقدار متوسط پیچیدگی استخدام قبل از ثبت قانونی شرکت، در میان همه حوزه های گزارشگری، نمره باالی 7/5 از 10 

را نشان می دهد.
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هفدهمینهمایشملیحسابداریایران)حسابداریوفناوریهاینوین(
هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران )حسابداری و فناوریهای نوین( در تاریخ 3 و 4 مهرماه سال 1398 توسط پردیس فارابی دانشگاه تهران در استان قم برگزار می شود.

تلفن دبیرخانه: 02536166158
آدرس دبیرخانه: قم- بلوار دانشگاه )جاده قدیم تهران(- پردیس فارابی دانشگاه تهران

 https://acc17.ut.ac.ir:مرکز اطالع رساین اینترنتی

هشتمینکنفرانسملیرویکردهاینویندرمدیریت،اقتصادوحسابداری
هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ 4 مهر 1398 توسط مؤسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش در بابل برگزار می شود.

تلفن دبیرخانه: 01132204597- 09305169391
آدرس دبیرخانه: بابل- موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش- صندوق پستی 164- 47135

www.ncame.ir :مرکز اطالع رسانی اینترنتی

دومینهمایشملیمدیریت،حسابداریوکسبوکارالکترونیکیبارویکرداقتصادمقاومتی
دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در تاریخ 18 مهر 1398 در مشهد برگزار خواهد شد.

تلفن دبیرخانه: 5 - 05137291114
آدرس دبیرخانه: مشهد- بلوار شهید کالهدوز- کالهدوز 30- مؤسسه آموزش عالی فردوس

 www.ferdowsconferences.ir:مرکز  اطالع رسانی اینترنتی

پنجمینکنفرانسبینالمللیپژوهشهاینویندرمدیریت،اقتصادوتوسعه
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه در تاریخ 26 مهرماه 1398 در کشور گرجستان شهر تفلیس برگزار می شود.

تلفن دبیرخانه: 02175038338
آدرس دبیرخانه: تهران- میدان ولیعصر )عج(- بلوار کشاورز- ابتدای فلسطین

 www.medcnf.ir:مرکز  اطالع رسانی اینترنتی

کنگرهملیمدیریتوحسابداریدرتوسعهاقتصادی
کنگره ملی مدیریت و حسابداری در توسعه اقتصادی در تاریخ 1 آبان 1398 توسط مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فضیلت برگزار می شود.

تلفن دبیرخانه: 02188551253
آدرس دبیرخانه: تهران- خیابان وزرا- کوچه بیستم- پالک 35- طبقه سوم

www.mea2018.com :مرکز  اطالع رسانی اینترنتی

سومینکنفرانسعلمیدستاوردهاینویندرمطالعاتعلوممدیریت،حسابداریواقتصادایران
سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران در تاریخ 22 آبان ماه سال 1398 برگزار می شود. 

تلفن دبیرخانه: 09216189337
www.scraimsae.ir :مرکز  اطالع رسانی اینترنتی

سمینارهاوهمایشها
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سومینکنفرانسبینالمللیمطالعاتنویناقتصاد،مدیریتوحسابداریایران
سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ 26 آذر 1398 برگزار می شود.

تلفن دبیرخانه: 09190686490
www.ncconf.ir :مرکز  اطالع رسانی اینترنتی

کنفرانسبینالمللیچالشهاوراهکارهاینویندرمهندسیصنایعومدیریتوحسابداری
کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری در تاریخ 28 آذر سال 1398 در دانشگاه عالمه 

حلی مازندران برگزار می شود.
تلفن دبیرخانه: 09035299310

آدرس دبیرخانه: مازندران- چالوس- خیابان 17 شهریور- دانشگاه عالمه حلی
www.confima.ir :مرکز  اطالع رسانی اینترنتی

دومینکنفرانسبینالمللیمطالعاتبینرشتهایدرمدیریتومهندسی
دومین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی در تاریخ 28 آذرماه سال 1398 در دانشگاه تهران برگزار می شود.

تلفن دبیرخانه: 02144861157
www.icocs.ir :مرکز  اطالع رسانی اینترنتی

ششمینکنفرانسبینالمللیعلوممدیریتوحسابداری
ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری در تاریخ 25 دی ماه سال 1398 برگزار می شود.

تلفن: 02177491332
 www.imsym.ir  :مرکز  اطالع رسانی اینترنتی

اولینکنفرانسبینالمللیچالشهاوراهکارهاینویندرمهندسیصنایعومدیریتوحسابداری
اولین کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری در تاریخ 8 اسفند 1398 توسط مؤسسه 

آموزش عالی ادیب در ساری برگزار می شود.
تلفن دبیرخانه: 09035299310

آدرس دبیرخانه: ساری- کیلومتر 7 جاده دریا- مؤسسه آموزش عالی ادیب مازندران
www.confima.ir :مرکز  اطالع رسانی اینترنتی

سومینکنفرانسملیتوسعهپایداردرعلوممدیریتوحسابداریایران
سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ 25 اسفند 1398 توسط مرکز بین المللی همایشها در 

تهران برگزار می شود.
تلفن دبیرخانه: 02177891053 

www.vsconf.ir :مرکز  اطالع رسانی اینترنتی
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معرفی کتاب

فلسفهاخالقواخالقحرفهای:کسبوکارحسابداری
 5 که  اول  بخش  است.  شده  تنظم  بخش  دو  در  کتاب  این  مطالب 
فصل را در بر می گیرد به نظریه ها، و آرایه و عقاید متفکران و فالسفه 
جهان  به  را  ما  کتاب  دوم  بخش  می پردازد.  اخالق  علم  حوزه  در 
کاربردهای آن چه در بخش اول آموخته ایم، راهنما می شود؛ به دنیای 
»اخالق  که  حرفه ای،  واکنشهای  و  رفتارها  عملها،  اجرائیات،  بازار، 
در  »اخالق حرفه ای  و  وکار«  در کسب  »اخالق حرفه ای  و  حرفه ای« 

حسابداری« عنوان گرفته است. 

اخالقوحرفهایگراییدرحسابداری
در  اولین مرجع مدون  در سال 1390  کتاب حاضر  چاپ نخستین 
حوزه »اخالق و حرفه ای گرایی در حسابداری« بود که مورد استقبال 
و استفاده در نظام آموزش حسابداری در مقاطع دکترا و کارشناسی 
حرفه ای،  رفتار  آیین  گرفت.  قرار  کشور  دانشگاه های  در  ارشد 
ربع  از  بیش  فلسفی آن،  و  و اصول فکری  مبانی نظری  به عنوان 
قرن است که در دانشگاه ها و موسسات آموزشی پیشرو حسابداری 
از متون دانشگاهی وزین  استفاده  با  اقتصاد  و  در جهان و تجارت 
درسی  واحدهای  به عنوان  فزاینده  به طور  و  تدریس  ساختارمند  و 
حاضر،  کتاب  دوم  چاپ  در  است.  گرفته  قرار  اجرا  مورد  مستقل 
زمستان 1393، اشتباهات چاپی و بی توجهی های نگارشی مرتفع 
متن  تن  به  لباس جدیدی  پیراسته  نثری  و  دقیق تر  بازخوانی  با  و 
آن  خاص  موارد  بخش  مجددا  سوم  چاپ  در  و  شد  پوشانده  اولیه 

مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.



میزگرد
چالشهای حسابرسی براوردهای حسابداری

تغییرات اســتانداردهای گزارشگری مالی، اهمیت شفافیت براوردهای حســابداری را برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی افزایش داده است. ویرایش پیشیناستاندارد

بینالمللیحسابرســی540 (ISA 540)، پیش از تغییرات اخیر در حسابداری زیانهای اعتباری مورد انتظار، و استانداردهای تجدیدنظرشده مرتبط با قراردادهای بیمه، 

شناخت درامد، و اجاره، نوشته شده بود. تغییرات یادشده، به همراه یافته های پرتکرار بازرسی حسابرسی که نسبت به کیفیت حسابرسی براوردهای حسابداری انتقاد داشت، 

موجب شد که هیئتاستانداردهایبینالمللیحسابرسیواطمینانبخشی (IAASB)، برای بهبود کیفیت حسابرسی، به مسائل چالش برانگیز یادشده بپردازد.

ریســکهای حسابرسی به دلیل محیط پیچیده تر کســب وکار، در حال دگرگونی است. چارچوب گزارشــگری مالی به دگرگونی ادامه می دهد، قضاوت مدیریت و اطالعات 

آینده نگر رایج تر شده است، و اهمیت موارد افشا در حال رشد است. مراجع مقرراتگذار مالی نگران فرایندهای پیچیده کسب وکار هستند که بر فناوری اطالعات تکیه دارند، 

و ضرورت آزمون اثربخشی عملیاتی کنترلها در زمان براوردهای حسابداری، مطرح شده است.

اســتفاده از تردید حرفه اِی بهبودیافته، باید گســترش یابد. یافته های بازرسیهای حسابرسی، نگرانیهای مهمی را درباره کیفیت حسابرسی برای براوردهای حسابداری، و 

ضرورت پرداختن به آن از طریق توسعه تفکر تردیدگرای مستقل تر و چالشی تر در حسابرسان، مطرح ساخته است.

مزایای مربوط به منافع عمومی باید از طریق شــفافیت و ارتباط رســانی بهبودیافته، تحقق یابد. نظام راهبری، گزارشگری و مقرراتگذاری باید از طریق گفتمان دوجانبه 

بهبودیافته بین حســابرس و ارکان راهبری درباره براوردهای پیچیده و مواردی که با ابهام براورد باال روبروســت، ارتقا یابد. عالوه بر آن، ارتباط با مراجع نظارتی، و انتقال

موضوعهایاصلیحسابرسی (KAM) در ارتباط با استانداردبینالمللیحسابرسی107(IAS 701) در شرایط خاصی باید ضرورت یابد.

در اســتاندارد بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی 540 )تجدیدنظرشــده(، که در اکتبر 2018 منتشر شد و به کارگیری آن از 15 دسامبر 2019 الزامی است، بهبودهای 

اصلی زیر به چشم می خورد:

• به طور خاص، طیفریســکذاتی را )بند 4 اســتاندارد(، برمبنای مفاهیم موجود در اســتانداردبینالمللیحسابرســی002 (ISA 200)، استانداردبینالمللی

حسابرســی513)تجدیدنظرشده( (ISA 315 Revised)، و اســتانداردبینالمللیحسابرسی033 (ISA 330)، به رسمیت شناخت تا مقیاس پذیری را ممکن 

سازد.

• مفهوم عواملریسکذاتی را، شامل نه تنها ابهام براورد، بلکه همچنین پیچیدگی، ذهنی بودن، و سایر عوامل، معرفی کرد )بندهای 2، 4، و 16(.

• روشهای ارتقایافتهارزیابیریسک مرتبط با به دست آوردن شناخت واحد تجاری و محیط آن را، شامل کنترل داخلی واحد تجاری، مطرح ساخت )بند 13(.

• ارزیابیجداگانهریسکذاتیوریسککنترلی برای براوردهای حسابداری را معرفی کرد )بند 16(.

• بر اهمیت تصمیمهای حســابرس دربارهکنترلهای مرتبط با براوردهای حســابداری از طریق دیدنی ترساختن الزامهای مربوِط مندرج در استاندارد 315 )تجدیدنظرشده( و 

استاندارد 330 تاکید کرد )بندهای 19 و 20(.

• الزامهایی برای اقداممبتنیبرهدف، که به سوی روشها )شامل زمانی که به طور مشخص مدلسازی پیچیده مطرح است(، داده ها و فرضیه ها هدایت شده، برای طراحی 

و اجرای روشهای حسابداری بیشتر در پاسخ به ریسکهای ارزیابی شده تحریف بااهمیت، معرفی کرد )بندهای 7، 19، 25-22(.

• الزام »عقببایســتید« را، با افزودن ارزیابی شــواهد حسابرســی به دســت آمده در ارتباط با براوردهای حســابداری، شــامل شــواهد تاییدکننده و نقض کننده، ارتقا داد 

)بندهای35-33(.

• الزامهای افشا را، برای به دست آوردن شواهد حسابرسی درباره این که آیا موارد افشای مربوط، »معقول« هستند، ارتقا داد )بندهای 26ب، 29ب، و 31(.

• الزام جدیدی برای توجه کردن به مسائل مرتبط با براوردهای حسابداری، در زمان ارتباطباارکانراهبری، اضافه شد )بند 38(.

• مطالبکاربردی جدید و ارتقایافته، ارائه شد.

• با توجه به منابعاطالعاتیبیرونی، اصالحات تبعی و انطباقی در تعریفها، الزامها، و مطالب کاربردی در استانداردبینالمللیحسابرسی005 (ISA 500) انجام شد. 

میزگرد این شــماره مجله حســابرس به موضوع »چالشهایحسابرسیبراوردهایحسابداری« اختصاص دارد و پرسشــهای زیر برای طرح در میزگرد و مصاحبه با 

صاحبنظران درنظر گرفته شده است:
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1- در ایران براوردهای حســابداری در گزارشــگری مالی چه اهمیتی دارد؟ 

مصــداق براوردهای حســابداری با ابهام بــراورد بــاال در صورتهای مالی 

شــرکتهای ایرانی کدامست؟ کیفیت براوردهای حســابداری در صورتهای 

مالی واحدهای گزارشــگر در ایران چگونه است؟ مدیران ایرانی در برخورد 

با براوردهای حسابداری چه دیدگاهی دارند و با چه الگویی رفتار می کنند؟

2- در ایــران، حســابرس در حسابرســی براوردهــای حسابرســی بــا چه 

مســائل خاصی روبروســت که در مالحظات اســتاندارد حسابرســی 540 

)تجدیدنظرشــده 1392( به آن پرداخته نشــده است؟ انتظارهای سودبران 

از حسابرس ایرانی کدامست که پاســخ به آنها امکانپذیر نبوده است؟ و چرا 

امکانپذیر نبوده است؟

3- برای شفاف شــدن براوردهای حســابداری، تجدیدنظر در اســتاندارد 

حســابداری 34 باعنــوان »رویه های حســابداری، تغییــر در براوردهای 

حســابداری و اشتباهات« تا چه اندازه ضروری اســت. تغییر در استاندارد 

حســابداری 34 به کدام یک از مســائل یادشــده در پرســش پیش پاسخ 

می دهد؟ 

4- اصالحات اخیر در استاندارد بین المللی حسابرسی 540 )تجدیدنظرشده( 

تا چه اندازه به مسائلی که در پرسشهای پیش مطرح است، می پردازد؟ آیا 

تجدیدنظر در استاندارد حسابرسی ایران هم ضروری است؟ آیا حسابرس 

ایرانی در ارتباط با حسابرسی براوردهای حسابداری با مسائلی روبروست 

که استاندارد بین المللی برای آن پاسخی ندارد؟

 دکترنظری

بهمیزگردفصلنامهحســابرسخوشآمدید.سپاســگزارمکهدعوت

مجلهراپذیرفتید.همانطورکهدردعوتنامهمیزگردمشــخصشده،

بحثمادرمورد،چالشهایحسابرسیبراوردهایحسابداریاست.
بهعلتابهامذاتیموجوددرفعالیتهایتجاری،بســیاریازاقالم

صورتهایمالیبادقــتامکاناندازهگیریندارنــد.بهاینجهت،در

چارچوبگزارشگریمالیپذیرفتهشدهاستکهازبراوردهاکهدرواقع

مبتنیبرقضاوتمدیریتاســت،برایشــناختواندازهگیریبرخی

ازاقالمصورتهایمالیاســتفادهشود.چوناســتفادهازبراوردهای

حسابداریبهعنوانارزیابیبرایشناختواندازهگیریپذیرفتهشده

استوارقامبراوردیدرصورتهایمالیافشامیشوند،حسابرسهم

ملزماستنسبتبهبراوردهاوکفایتافشااظهارنظرکند.

براوردهایحســابداریهموارهباابهامهمراهاســتکهگاهیاین

ابهامباعثتحریف،تحریفکماهمیتیابااهمیت،میشــود.باتوجه

بــهویژگیهایاقالمبراوردیاینپرســشمطرحاســتکهدرایران

براوردهایحسابداریدرگزارشــگریمالیچهاهمیتیدارد؟مصداق

براوردهایحسابداریباابهامباال،درصورتهایمالیشرکتهایایرانی

کداماست؟کیفیتبراوردهایحسابداریدرصورتهایمالیواحدهای

گزارشــگرچگونهاســت؟مدیرانایرانیدربرخوردبــابراوردهای

حسابداری،چهدیدگاهیدارندوباچهالگوییرفتارمیکنند؟

منصورشمساحمدی
نایب رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

دکتررضانظری
عضو شورای مدیریت مجله حسابرس

حمیدالهیاری
دبیر کمیته استانداردها و آموزش

سازمان بورس و اوراق بهادار

خسروپورمعمار
حسابدار رسمی و کارشناس بازار سرمایه

ابوالفضلنیکوکار
حسابدار رسمی

شرکتکنندگاندراینمیزگردبهترتیبحروفالفباعبارتبودنداز:
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 شمساحمدی

اگر از یک چارچوب وســیعتر نگاه کنیم، در ایران با شناســایی و اندازه گیری 

اقالم قطعی و تحقق یافته مشــکل داریم تا چه برســد بــه اقالم براوردی. 

یعنی االن واحدهای گزارشــگر، شــرکتها یا بانکها، یک سری تحریفهای 

تحقق یافته دارند که مایل به اصالح آن نیستند. 

دیروز گزارش حسابرســی یک شــرکت بورســی را می خواندم با 15 بند 

شرط، ولی اظهارنظر تنها مشروط بود. آیا 15 یا 16 بند شرط برای ردشدن 

حسابها کافی نیست! بنابراین اضافه شدن یک بند در ارتباط با براورد تاثیری 

در نوع اظهارنظر حسابرس ندارد. 

به نظر من، که بارها تاکید کرده ام، شــرکتی که بند شــرط دارد و یا مردود 

اســت، در اصل نباید در بورس و روی تابلو باشد. ما حسابرسها در بورس با 

ریسک بســیار باالیی کار می کنیم. ما با شرکتهایی روبرو هستیم که از نگاه 

بین المللی و با استانداردهای جهانی در اصل جایشان در بورس نیست. 

بند شــرط یعنی چه؟ یعنی این که هیئت مدیره گزارش نادرست می دهد. 

به نظــر من، اول باید تکلیف این نوع شــرکتها مشــخص شــود؛ تا این که 

دست کم براوردهای تحقق یافته شان را پیگیری کنند. 

البته در مورد اقالم براوردی هم مشــکل داریم؛ برای مثال، براورد عمر 

مفید و اســتهالک دارائیهای ثابت را در ایــران طبق نرخهای قانون مالیاتها 

انجام می دهیم. هیچ کســی در هیچ گزارشــی بند شــرط در مــورد براورد 

اســتهالک نداده است. مسئله ما در مورد اقالم صورتهای مالی و بخشی از 

آن یعنی اقالم براوردی، فراتر از بحث قضاوت مدیریت است. 

 دکترنظری

اینتلقیوجودداردکهمدیریتازبراوردهایحســابداریبرای

مدیریتسوداســتفادهمیکند.اینتلقیدرشرکتهایایرانیتا

چهاندازهدرستاست؟

 شمساحمدی

اشــاره کردم، مشــکل فراتر از اقالم براوردی است. وقتی شرکت زیان 

اعتباری قطعی شــده را ثبت نمی کند، یا ذخیره نمی گیرد، چگونه ممکن 

اســت به وظایــف خود در قبــال زیــان اعتباری پیش بینی شــده عمل 

کنــد. براوردهــای ما هنوز پیچیده نیســت؛ در ذخیره هــا، در مطالبات 

مشــکوک الوصول، در کاالی ناباب، یا در بیمه هاست. وقتی یک بانک  

مطالبات معوقه چندین ساله دارد ولی برای آن ذخیره نمی گیرد، طبیعی 

اســت که اقالم براوردی را به چشم ابزار مدیریت ســود نگاه می کند. تا 

زمانــی که بهایی برای بی توجهی به اصول گزارشــگری مالی نباشــد، 

سودسازیها ادامه دارد و یکی از ابزار آن هم همین براوردهاست. 

 پورمعمار

با تجربه ای که در سازمان بورس پیدا کردم، می توانم این را بگویم که در 

گزارش شرکتهای مختلف بورســی، اعم از بزرگ و کوچک، به موضوع 

براوردهای حسابداری به اندازه کافی، اهمیت داده نمی شود. 

انعکاس تعدیالت ســنواتی بدون توجه به الزامات آن، در گزارشهای 

مالی یک عادت شده است. 

در جایی که ســهامداران کنونی و آینده باید در مورد خرید، فروش یا 

نگهداری ســهام تصمیم بگیرند، و در شرایطی که سهام به طور پیوسته 

در بورس معامله می شــود، نمی توان هزینه یک سهامدار را به سهامدار 

دیگر تحمیل کرد. 

هزینه هایــی که در دوره خاص خود منظور نشــده، و به عبارت دیگر 

براورد مناســب برای آن صورت نگرفته، به ســهامدار درباره آن هزینه 

اطالعاتی داده نشــده، و حســابرس هم در گزارش خود به آن اشاره ای 

نکرده و شرطی قایل نشده است، و بنابراین سهامدار هم از آن اطالعی 

ندارد، سال بعد، ناگهان و بدون توجه به الزامات به عنوان تعدیل سنواتی 

مطرح می شود؛ که البته سهامدار جدید حاضر به پذیرش آن نیست. 

بخش عمده ای از مشــکل براوردها مربوط به هزینه مالیات اســت و 

قســمت دیگر بیمه؛ اطالعات و سوابق ســالهای گذشته شرکت به طور 

معمول در دســترس است و روشــهای مختلفی برای براوردکردن وجود 

دارد. بنابراین چرا براوردهای حسابداری الزم از سوی شرکتها به درستی 

درنظر گرفته نمی شود؛ معلوم نیست!

در مورد این موضوع با یک مجموعه روبرو هســتیم. در شــرکتهای 

بورســی مدیر گرایش و مالحظات خاص خــود را دارد تا حتی االمکان 

شرکت را سوداور نشان دهد، ســازمان مالیاتی اصول و ضوابط خودش 

شمس احمدی:

اگر مشکل شفافیت

حل شود

انجام براوردها

مشکل نیست
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را دارد تا هزینه ها را نپذیرد، به همین ترتیب سازمان بورس و 000.

اشــکال اول، مقررات و ضوابط قانونی اســت. مشکل بعدی این 

اســت که ســودبران صورتهای مالی در اســاس به این فکر نیستند 

کــه صورتهای مالی واحدهای گزارشــگر به حقیقت نزدیک باشــد. 

اســتانداردهای حسابداری و حسابرســی از ما می خواهند که معقول 

باشیم؛ استاندارد حسابرسی 540 در یک کالم می گوید منطقی باش، 

اطالعاتت را جمع کن، حســاب کن، از چند روش استفاده کن. خوب 

اگر حسابدار و حسابرس بخواهد از این راه برود، به مانع برمی خورد؛ 

برای مثال، قانون اجازه نمی دهد، و مقررات ســازگار نیســت. مدیر 

شرکت هم به این گرایش دارد که عملکرد خود را سوداور جلوه دهد.

محیط اقتصادی ما طوری اســت که در اســاس به نظر می رسد که 

از براورد گریزان است. هیچکس دوســت ندارد که حقیقت را ببیند. 

رفتن به ســمت محیط گزارشــگری مالی واقعی، مثل استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی، ممکن است ما را از این شرایط خالص 

کند؛ البته به شــرط آن که شــرایط را مهیا کنیم و بــرای مثال بتوانیم 

ارزشهای منصفانه را در بازار کارا  تعیین کنیم.

 دکترنظری

طبقاستانداردحسابرسی540حســابرسبایدمستندات  

مربوطبــهبراوردهاراگــرداوری،ارزیابیونســبتبهآنها

اظهارنظرکند.بــاتجربهایکهدربــورسداریدبراوردهای

حسابداریدرصورتهایمالیشرکتهایگزارشگرتاچهاندازه

مبتنیبرشواهدومستنداتمعتبراست؟

 پورمعمار

فرایند براورد از هیئت مدیره شــروع می شــود. هیئت مدیره باید در 

مورد براوردها تصمیم بگیرد و فرایندی را طی کند که مســتند باشد. 

اما به نظر می رسد چنین اراده ای وجود ندارد.

 الهیاری

براوردهــای حســابداری در محیط اقتصــادی ایــران خیلی مهم 

اســت، چون با ابهام و نبوداطمینان باال مواجه هستیم. این ابهام و 

نبوداطمینان در همه زمینه ها از جمله قوانین و مقررات وجود دارد و 

اقتصاد تورمی نیز منجر به افزیش آن شده است. 

نبودشــفافیت هم در محیط ایران خیلی باالست. نبود نهادهایی 

که در کشــورهای دیگر وجود دارد، مثل موسســات اعتبارسنجی، 

همــه باعث می شــود که براوردها، در کشــور مــا از اهمیت باالیی 

برخوردار باشد. 

حسابرســها در رســیدگیهای خــود خیلــی در مــورد براوردهای 

حســابداری حساس نیســتند؛ برای مثال، رعایت اســتاندارد 32 در 

باره کاهش ارزش داراییها، یا گزارش کارشناس رسمی، یا ارزشهای 

منصفانه، یا نتایج دعاوی حقوقی. حسابرسها تردید حرفه ای الزم را 

در رسیدگیهای خود به کار نمی برند. 

در کل، براوردها یا انجام نمی شــود یا به صورت خیلی خوشبینانه 

انجام می شــود؛ یعنی در شــرکت آن جاهایی که الزم است براوردی 

صورت نمی گیرد، و آن جا که به نفع شــرکت است براورد در آن جهت 

انجام می شود. مفروضاتی که استفاده می شود، و روشهایی که به کار 

برده می شود، تخصصی نیست. 

 دکترنظری

ســازمانبورسبهعنواننهادناظر،باچنینگرایشهاییچه

برخوردیدارد؟

 الهیاری

ســازمان بورس در مجوزهایی که صادر می کند یا گزارشــهای مالی 

که در بازار منتشــر می شود، بررســیهای الزم را انجام می دهد و در 

صورت وجــود تخلف، همواره برخورد الزم را صورت می دهد. برای 

مثال، در دادن مجوز برای افزایش ســرمایه، گزارشــهای توجیهی 

افزایش ســرمایه و گزارش بازرس قانونی نسبت به آنها، رسیدگی و 

بعد اجازه افزایش ســرمایه داده می شــود. در تجدید ارزیابی داراییها 

برای افزایش ســرمایه نیز بررســیهایی صورت می گیرد. در خیلی از 

موارد هم بررسیهای سازمان بورس متکی به گزارشهای حسابرسان 

پورمعمار: 

با نبود سیستم

کنترل داخلی

پنهان کاری در

الیه های زیرین

اتفاق می افتد 
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مستقل و بازرســان قانونی است. به عبارت دیگر، آنها یکی از بازوهای 

نظارتی سازمان بورس هستند. 

در مواردی بندهای گزارش حسابرســی بدون ارائه آثار مالی و مبهم 

اســت. مثال گزارش حسابرس تعداد زیادی بند شــرط دارد، بند ذخایر 

ناکافی دارد؛ وقتی از حســابرس می پرســیم که آثار کّمی آن چیســت، 

می گویــد که عمده اســت و اگر بگوییــم، گزارش مردود می شــود. اگر 

گزارش حســابرس صریح و بدون ابهام و با ارائه آثار مالی باشد، دست 

نهادهای نظارتی در برخورد با تهیه کنندگان اطالعات و اقدام انضباطی 

باز می شود.

 دکترنظری

شــمابهعنوانیکنهادناظرنمیتوانیدالزامکنیدشرکتذخیره

الزمرادرنظربگیرد؟

 الهیاری

طبق ضوابط برخوردهای الزم با تهیه کنندگان اطالعات و تاییدکنندگان 

آنها انجام می شــود. در مواردی انجام تخلف هزینــه پایینی دارد. این 

دغدغه ای اســت که ســازمان بــورس روی آن کار می کنــد. امیدوارم 

با تدابیری که در راســتای ارائــه صورتهای مالی طبق اســتانداردهای 

حسابداری و ضوابط و مقررات اندیشــیده شده است برخوردهای الزم 

با ناشــرانی که گزارش حسابرس نســبت به صورتهای مالی آنها حاوی 

بندهای شــرط است صورت پذیرد تا شــاهد صورتهای مالی منطبق با 

استانداردها و شفافیت باال در گزارشهای مالی باشیم.

 پورمعمار

در کشور باید اصل شفافیت را بپذیریم و به آن احترام بگذاریم. متاسفانه 

به شفافیت اعتقاد درونی وجود ندارد. 

بــورس مجموعه کوچکی از کل اقتصاد ماســت، فضا و محیط حاکم 

بر کشــور نیز مهم است. نمی توانیم همه چیز را به عهده سازمان بورس 

قرار بدهیم. اگر اصل بر این باشــد، که همه چیز شفاف و روشن و خوب 

باشد، آن وقت بورس هم مشکالت کمتری خواهد داشت. 

 نیکوکار

هرســاله حدود 500 هزار اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی به سازمان 

امور مالیاتی ارائه می شــود. از این تعداد صورتهای مالِی حدود 30هزار 

شرکت حسابرسی می شود، از این 30 هزار شرکت کمتر از 5 هزار شرکت، 

شــرکتهای زیرپوشش نهادها و سازمانهای عمومی دولتی و غیردولتی، 

شرکتهای دولتی و شرکتهای ســهامی عام و شرکتهای زیرپوشش آنها 

هســتند که کم یا زیاد، پایبند رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه 

صورتهای مالی هســتند. براوردهای حســابداری هم بخشی ناگزیر از 

تهیه صورتهای مالی اســت. من ابتدا چالشهای براوردهای حسابداری 

را دسته بندی می کنم.

در شــرایط خاص ایران، عوامل زیادی داریم که موضوع براوردهای 

حســابداری را پیچیده و چالشــی می کند؛ مثل نبود ثبــات اقتصادی، 

تورم باالی 50 درصــد، نرخهای متفاوت ارز، نبود بازار کارا برای کاال و 

خدمات، قانون گریزی نهادینه شده، ناتوانی دستگاه های نظارتی، نبود 

نظام کارشناسی اتکاپذیر، و نظام مالیاتی که شفاف نیست.

در چنیــن شــرایطی، به طور طبیعی حتــی اگر مدیــری بخواهد در 

ارتباط با براوردهای حسابداری صورتهای مالی درخوراتکا تهیه کند، با 

مشکالت زیادی روبه رو می شود. درخصوص جنبه های فنی براوردهای 

حسابداری هم مشــکالتی وجود دارد؛ ازجمله مفروضاتی که قرار است 

مبنای بــراورد قرار گیرد. به عالوه، مدلهای محاســباتی تعریف شــده 

نیز در دســترس نمی باشد. در استاندارد حســابداری 34 که براوردهای 

حســابداری را توضیح می دهد، هیچ مدل محاسباتی برای براوردهای 

حســابداری در شرایط معین ارائه نشده اســت. همین موضوع در مورد 

اســتاندارد حســابداری شــماره 32 با عنوان کاهش ارزش داراییها نیز 

صادق اســت. همه مفروضات ذهنی هستند و برای ارزیابی مفروضات 

ذهنی، حسابرس با چالشها و محدودیتهای درخورتوجهی مواجه است. 

عالوه بر موارد پیش گفته، خوب است به جنبه های فرهنگی نیز اشاره 

کنم. متاسفانه در شرایط کنونی، در بخشهای مختلف اقتصادی، به ویژه 

شــرکتهای بند »ز«، با توســل به توجیهات و دالیــل مختلف، قوانین، 

مقررات، استانداردها و انصاف و عدالت در تهیه صورتهای مالی رعایت 

الهیاری: 

حسابرسها

در مورد

براوردهای حسابداری

حساس نیستند
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نمی شود و متاسفانه این ضدارزشها نهادینه شده است. 

در ارتباط با موضوع بحث، اســتاندارد حسابرســی 540، مســئولیت 

حســابرس مستقل در ارتباط با براوردهای حســابداری، ازنظر اهداف، 

دامنه و اصول و روشــهای کلی کار را مشــخص و ارائه کرده اســت، اما 

به دالیــل پیش گفتــه، در موارد متعــددی حصول اطمینــان از صحت 

براوردهای حســابداری انجام شده توســط صاحبکار، یک چالش جدی 

برای حسابرسی است، به گونه ای که حسابرس مستقل برای پوشش کار 

خود، در موارد بااهمیت، ناگریز از ارائه یک بند توضیحی تاکید بر مطلب 

خاص، در گزارش حسابرسی خود است.

 دکترنظری

طبقاســتانداردحسابرســی540،تفاوتبیننتایجواقعیو

بــراورد،بهضرورتبیانگرتحریفدرصورتهایمالینیســت.

چهزمانیتحریفبااهمیتارزیابیمیشــود؟درحسابرســی

براوردهایحســابداریدرایران،استانداردهایحسابرسیچه

نقاطقوتویاچهکاستیهاییدارند.

 شمساحمدی

اول توضیح بدهــم که تخلف را با بحث براورد یکی نگیریم.  شــرکتی 

که بدهی ارزی دارد طبق اســتانداردهای حسابداری باید آن را شناسایی 

و اندازه گیــری کند؛ اگر نکرد تخلف از استانداردهاســت و این ربطی به 

براورد ندارد.

در مورد براوردها یکی از  مولفه هایی که جایش در ایران خالی است، 

ارزیاب خبره اســت. ارزیابی که ســرمایه گذاریها را ارزیابی کند، و اوراق 

مالی را ارزیابی کند، نداریم. 

حتــی ارزیابیهــای دارائیهای ثابــت هم غلط انجام می شــود. برای 

قیمتگذاری، فرض بر این اســت که دارایی انتقال پذیر اســت، قابلیت 

اســتفاده دارد، و خریدار بیشتر از فروشــنده می تواند از آن بهره برداری 

کند. خوب با این تعریف زمین کارخانه ایران خودرو چقدر می ارزد؟ صفر! 

زمینی که روی آن کارخانه اســت، نه استفاده پذیر است، نه انتقال پذیر؛ 

حاال ببینید چگونه ارزیابی کرده اند. 

در مورد این که براوردها با واقعیت اختالف داشــته باشد، آن ناشی از 

اشــکال در براورد است. به قاعده، اگر اختالف زیاد باشد، آن را تحریف 

حقایــق موجــود در تاریخ صورتهای مالــی یا تاریــخ براوردها، قلمداد 

می کنیم. 

در مورد آثار تحریف، استاندارد می گوید که حسابرس باید آثار تحریف 

را در گزارش خود نشــان دهد، مگر این که امکانپذیر نباشد. در خیلی از 

موارد امکانپذیراســت؛ ولی به دالیلی صاحبکار به آن رضایت نمی دهد. 

درست این است که این موضوع دست کم در گزارش حسابرس به عنوان 

شــرط آورده شــود و انعکاس آن به عنوان تاکیدبرمطلب خاص مناسب 

نیست. 

چرا در ســایر کشورها چنین چیزی دیده نمی شود؟ اول این که جرایم 

سنگین است. غیر از جرایم، اعتبار شرکت هم مطرح است. برای مثال 

اگر شــرکت ماکروســافت (Macrosoft) در گزارشش یک بند شرط 

بیاید، یک دفعه 4 یا 5درصد قیمت سهامش افت می کند. 

اگر مشکل شــفافیت حل بشــود، انجام براوردها مشــکلی نیست. 

می توانیم، به خصــوص در مورد داراییها و بدهیهای کمترپیچیده، یعنی 

بدهــکاران و بســتانکاران و موجودیها و از این قبیــل، براورد کنیم، که 

اگر صاحبکار بپذیرد که آنها را اصالح کند، مشــکل خاصی نمی بینم، و 

گزارش حسابرس هم ممکن است نزدیک به واقعیت باشد. 

 دکترنظری 

آیادرایران،درفرایندحسابرســیشرکت،ازمدیریتتائیدیه

کتبیدرموردمعقولبودنمفروضاتعمدهاستفادهشدهدرانجام

براوردهایحسابداریدریافتمیشود؟ 

 شمساحمدی

در تائیدیه مدیران چیزهایی نوشــته می شود، ولی تائیدیه جداگانه برای 

براوردها گرفته نمی شود. در ایران، حسابرس ارتباطی با ارکان راهبری 

ندارد. در اصل ارکان راهبری را نمی بیند. حســابرس تنها با مدیر مالی 

سروکار دارد. حسابرس نه مدیرعامل را می بیند، نه هیئت مدیره را. 

 پورمعمار

اســتاندارد حسابرسی540 بسیار خوب نوشــته شده است، ولی آیا برای 

ایران مناسب است و به درد شرایط اقتصادی ما می خورد؟ خطری که در 

اســتانداردها وجود دارد این است که استاندارد همه محیطهای اقتصادی 

را با یک چشــم نگاه می کنــد؛ در محیطهای اقتصادی بســته و دولتی 

یا تحریم شــده، مفاهیم ارزش منصفانه و بازار کارا به دشــواری حاصل 

می گردد. 

مــن این ایــراد بــزرگ را می بینم. بــرای این که وقتی اســتاندارد را 

پیاده ســازی می کنیم، آن وقت می بینیم که با مشــکالت بسیار زیادی 

مواجه هســتیم. شــما به تائیدیه مدیران اشــاره کردیــد. من می گویم 

مدیران در کشورهای مورد بحث که می خواهند تائیدیه ها را امضا کنند، 

بســیار حساس هستند و دلشوره بیشــتری دارند ولی در کشور ما اساسًا 

تاییدیه ها جدی گرفته نمی شوند. 

با تورمی که داریم، امروز  اتومبیلی را می خریم، 10 سال هم سوارش 

می شــویم و اســتفاده می کنیم، ولــی قیمت آن باالتر مــی رود. با این 
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وضعیت نمی توان استاندارد 540 را اجرا کرد. درست است که استاندارد 

حســابداری تورمی را داریم، ولی کدام شرکت آن را به کار گرفته است؟ 

به این دلیل، در اصل ما در یک فضا و محیط دیگری هستیم. در این جا 

عددها معنی نمی دهد. بنابراین 540 هم در آن گرفتار می شــود. برای 

محیط ما باید مالحظات خاص در استاندارد در نظر گرفته شود تا بتوانیم 

با آن راحت تر کنار بیاییم. 

 نیکوکار

الزم اســت اشــاره کنم کــه در تاییدیه مدیــران، تصریح می شــود که 

براوردهای حسابداری بر اساس آخرین اطالعات در دسترس و اتکاپذیر 

تهیه گردیده اســت. با توجه به این که در اســتاندارد حسابرســی 540، 

اهداف، اصول و روشــهای کلی رسیدگی به براوردهای حسابداری ارائه 

گردیده اســت و طبق شواهد میدانی موجود، بیشــتر حسابرسان برای 

رســیدگی به براوردهای مزبور با چالشــهای جدی از جمله مفروضات 

ذهنی و نبود مدلهای محاســباتی درخوراتکا مواجه هســتند، ضروری 

است درخصوص به کارگیری اســتاندارد مزبور، دستورالعمل حسابرسی 

الزم تدوین گردد.

عالوه براین، استاندارد حسابرسی 540، در اساس مبتنی بر استاندارد 

حسابرسی 315 است و لذا اجرای روشهای براورد خطر توسط حسابرس 

مجری کار درخصوص براورد حســابداری ضروری است و این موضوع 

نیز یکی از چالشهای دیگر به کارگیری استاندارد حسابرسی مزبور است، 

زیرا در این ارتباط، متاســفانه ارزیابی براوردهای حســابداری توســط 

کارکنان با صالحیت و تجربه و مهارت الزم انجام نمی شود. این نقیصه 

به طور عمده به دلیل رعایت نشــدن ترکیب فنی و کیفی گروه حسابرسی 

در ســطح یک کار حرفه ای، طبق مقررات جامعه حســابداران رســمی 

ایران اســت. صرفنظر از موارد یادشده، تفاوت نتایج واقعی براوردهای 

حســابداری در سال مالی بعد، مشــروط به این که مبانی و مفروضات و 

مدل محاسباتی به کارگرفته شده در دوره قبل، مورد تایید حسابرس قرار 

گرفته باشد، تحریف حسابداری محسوب نمی شود.

 الهیاری

در بنــد 23 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، ارزشــیاب تعریف و در ماده 

43، ارزشیابان مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران شده اند. 

همچنین بر اســاس بند 3 ماده 49 قانون بازار نیز برای هر شخصی که 

مســئول تهیه اســناد، مدارك و اطالعات جهت ارائه به سازمان بورس 

می باشــد و نیز هر شــخصی که مسئولیت بررســی و اظهارنظر یا تهیه 

گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطالعات 

مذکــور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون 

تخلف نماید، مجازات تعیین شــده اســت. در بند 10 آئین نامه اجرایی 

قانون بازار نیز بیان شده است که، به منظور حفظ استقالل و اطمینان از 

کیفیت کار ارزشیابان، تحلیل گران مالی و حسابرسان معتمد سازمان که 

خدمات حرفه ای در بازار اوراق بهادار ارائه می دهند، ســازمان ضوابط و 

مقررات الزم را تهیه و جهت تصویب به شورا ارائه می نماید. 

در حال حاضر اقدام مناسبی در راستای تهیه ضوابط برای ارزشیابان 

و نیز استانداردهای ارزشگذاری داراییها در حال انجام است.

در بحث براوردهای حسابداری که به وســیله مدیریت شرکت انجام 

می شــود، مشــکالت زیادی داریم. یکــی از آنها ناآشــنایی مدیران و 

حسابرسان به اســتانداردها است. از حسابرس می پرسیم که آیا شرکت 

الزام اســتاندارد حســابداری 32 را رعایت کرده اســت، در پاسخ گاهی 

می بینیم که حسابرس با آن استاندارد آشنا نیست و حتی نحوه رسیدگی 

به آن را نیز نمی داند. حسابرســان گاهی این گونه استدالل می کنند که 

استانداردها جنبه نظری دارد و در عمل اجرا نمی شود. 

یکــی دیگر از نکات مهــم کم توجهی به اســتفاده از تردید حرفه ای 

اســت. تردید حرفه ای که در اســتانداردهای حسابرســی تاکید زیادی 

روی آن هست، کمتر حسابرسی به الزامات آن توجه دارد. حسابرس با 

کمترین تردید حرفه ای با مسایل برخورد می کند. 

اســتفاده نکردن از کار کارشناســان، مشــکل مهم دیگری اســت. 

حسابرسها در کارهایی که در واقع تخصص الزم را ندارند، به راحتی وارد 

می شوند و نظر می دهند و کمتر شده است که حسابرس ازنظر کارشناس 

اســتفاده کند. برای مثال، براورد تعهدات آینده در قراردادهای فناوری 

اطالعات، پیچیده اســت و نیازمند اســتفاده از کار کارشناســان است. 

نیکوکار:
استاندارد 540

از نظر رویکرد

کامل

و

بدون نقص است
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کمتر پیش آمده است که حسابرس از کارشناسان و متخصصان فناوری 

اطالعات برای بررسی قراردادها و انجام براوردها استفاده کرده باشد. 

نکته بعدی هم اتکای بدون چون وچرا بر گزارشهای کارشناس رسمی 

اســت. متاســفانه به نوعی پذیرفته شــده است که مســئولیت گزارش 

کارشناســی با کارشناس رسمی است و حســابرس ضرورتی ندارد که آن 

را بررسی کند یا آن را زیر سئوال ببرد.

شــاید یکی از دالیل ریشــه ای مشکالتی که به آن اشــاره شد، نبود 

رهنمودهای الزم اســت. رهنمودهای به کارگیری اســتانداردها، بسیار 

مهم و موثر است و در این زمینه کمبود جدی داریم. 

 دکترنظری 

موضوعبعــدیبحــث،ضــرورتتجدیدنظردراســتاندارد

حســابداریبراوردهاســت.مطلعهســتیدکههیئــتتدوین

بینالمللی استاندارد در بینالمللیحســابداری، استانداردهای

حســابداری8(IAS 8)بــاعنــوان»رویههایحســابداری،

تغییراتدربراوردهایحســابداریواشــتباهات«تجدیدنظر

کردهکهازاولژانویه2020اجراشــدنیاست.تغییراصلیدر

استانداردیادشــدهتاکیدبرمفهوماهمیتاست.دراستاندارد

فعلینیزاهمیتتعریفشــدهولیدرتجدیدنظرانجامشــده

تاکیدبیشتریبرمفهوماهمیتشدهاست.دراستانداردفعلی،

»اهمیت«چنینتعریفشدهاست:“ارائهنادرستیاارائهنکردن
اقالمیکهبرتصمیماســتفادهکنندهتاثیرگذارباشد.”درتعریف
تجدیدنظرشده،درمورداهمیتگفتهشده:“اطالعاتیبااهمیت
اســتکهارائهنادرست،یاارائهنکردن،یاپنهانکردنآنبهطور
معقولممکناستکهبرتصمیماستفادهکنندگاناصلیتاثیرگذار
باشد.”مفهوم»پنهانکردن«بهتعریفاهمیتاضافهشدهاست.
درتعریفتجدیدنظرشده،عبارت»بهطورمعقول«ممکناست
کهبرتصمیماســتفادهکنندهتاثیربگذارد،اضافهشــدهاست.
اضافهبرآن،تعریفتجدیدنظرشــدهبراستفادهکننده»اصلی«

تاکیدکردهاست.

اگراینتجدیدنظردراستانداردحسابداریایراننیزصورت

گیردآیاممکناستبهشفافیتگزارشگریمالیکمکشود؟

 الهیاری

به نظر می رســد که در شرکتها، اگر افشــای اطالعات اختیاری بود، 

هیچ افشایی صورت نمی گرفت. یعنی، گرایش شرکتها این است که 

تا آن جا که امکان دارد اطالعات افشــا نشــود. به نظر من استاندارد 

حســابداری 34 ایــران کــه به تازگی تغییــر کــرده و آن تغییرات از 

1398/01/01 الزم االجرا شــده، بازهم باید برای پوشــش تغییرات 

جدید در استاندارد بین المللی، مورد بازنگری قرار گیرد. 

همیشه در ایران این مشکل را داریم که کوشش می شود اطالعات 

پنهان شــود. در صورتهای مالی نمونه، برای این که این مشــکل را 

برطرف کنیم، گفتیم در هر ســرفصلی اگر واژه »ســایر« می آید باید 

کمتــر از 10درصد جمع آن ســرفصل باشــد. قصدمــان این بود که 

اطالعات زیر عنوان »سایر« پنهان نشود. 

افشــای اطالعــات در صورتهــای مالی طبــق اســتانداردهای 

حسابداری، هم توسط شــرکتها و هم توسط حسابرسان مورد توجه 

کافی قرار نگرفته اســت. همان گونه که می دانید طبق استانداردهای 

حسابرسی، افشانکردن یا افشــای ناکافی )بدون این که هیچ آثاری 

بر صورتهای مالی اساســی داشته باشــد( ممکن است حتی منجربه 

مردودشدن اظهارنظر حســابرس شود؛ ولی شرکتها و حسابرسان با 

این توجیه که افشــانکردن یا افشای ناکافی، آثار مالی بر صورتهای 

مالــی نــدارد، از افشــا و موضع گیری نســبت بــه آن شــانه خالی 

می کنند. این در حالی اســت که افشانکردن یا افشای ناکافی منجربه 

تصمیم گیری اشتباه استفاده کنندگان و نهادهای نظارتی شده و نوعی 

پنهان کاری اطالعات به شمار می رود. 

 نیکوکار

به نظر من، ارائه نشــدن یا پنهان کاری اطالعات در صورتهای مالی، 

یکی از مخاطرات ذاتی حسابرســی در ســطح صورتهای مالی و در 

ســطح مانده حسابهاســت. به کارگیری رویکرد حسابرسی مبتنی بر 

ریسک به حســابرس کمک می کند که هوشیارتر باشد و به حیطه ها 

و حوزه هایی توجه خاص داشــته باشــد که ممکن اســت در شرایط 

معینی، بخشــی از براوردهای حســابداری در برخی ســرفصلها، از 

جمله مبالغی که تحت عنوان »ســایر« در اکثر ســرفصل حســابهای 

صورتهای مالی ارائه می شــود، پنهان شده باشد. در همین ارتباط، 

بر اســاس اســتاندارد حسابرســی 540، حســابرس ملزم به اجرای 

روشهای براورد خطر است که بر آن اساس مسئولیت دارد ریسکهای 

ذاتی و کنترل  را در ســطح صورتهای مالی و در سطح مانده حسابها 

شناسایی و ارزیابی کند. به طور قطع یکی از ریسکهایی که حسابرس 

در مواجهه با براوردهای حسابداری باید درنظر داشته باشد، ریسک 

پنهان کاری با هدف گمراه کردن حسابرس است. ریسک پنهان کاری 

ازجمله ریسکهای عمده حسابرسی است که با توجه به اهمیت کیفی 

آن، حســابرس باید روشهای خاص حسابرســی را در برخورد با آن 

طراحی و اجرا کند.
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 دکترنظری

توصیفبیشــترمفهوماهمیتتاچهاندازهبرتردیدحرفهاییا

قضاوتحسابرساثردارد؟

 نیکوکار

در مورد بحث تردید حرفه ای نکاتــی وجود دارد. تردید حرفه ای طبق 

استانداردهای حسابرسی ازجمله اصول کلی است که حسابرسان باید در 

کلیه مراحل کار حسابرســی آن را درنظر قرار دهند. این اصول، ناظر بر 

به کارگیری ذهن نقاد و پرسشگر حسابرس در آن حیطه ها و حوزه هایی 

است که احتمال خطر تحریف در آنها وجود دارد و به نظر من نباید آن را 

به گونه ای تعمیم داد که حسابرس با این رویکرد به حسابرسی اطالعات 

مالی بپردازد که »اطالعات دردســت بررسی اشتباه و گمراه کننده است، 

مگــر آن که خــالف آن ثابت شــود«. چنین رویکردی در حسابرســی 

مبتنی بر ریســک پذیرفتنی نیســت. طبق رویکرد حسابرســی مبتنی 

بر ریســک، در حیطه هــا و حوزه هایی که زمینــه و عوامل کنترل برای 

احتمال خطر تحریف وجود دارد، حسابرس باید در این حیطه ها، ذهن 

نقاد و پرسشــگری را به کار گیرد. در این حوزه هاست که بایستی شواهد 

و قرائن بیشــتری جمع آوری کند. براوردهای حسابداری به دلیل ابهام 

ذاتی آن، ازجمله حیطه هایی است که باید با تردید حرفه ای و ذهن نقاد 

و پرسشگر، رسیدگی شود.

 پورمعمار

من ابتدا جمله شــما را یک بار دیگر تکرار کنم. در تعریف جدید اهمیت 

آمده اســت که ارائه نکردن یا ارائه نادرســت اقالم در صورتی بااهمیت 

اســت، که ممکن باشد به تنهایی یا در مجموع، در تصمیمات اقتصادی 

استفاده کنندگان در صورتهای مالی اثر بگذارد. 

وقتی در اســتاندارد پنهان کاری را هم اضافه کرده اســت، درواقع بار 

شــفاقیت را بیشتر باال برده اســت. ولی من همیشه این جمالت را که 

می خوانم یــک چیز در ذهن دارم؛ این که در ایــران چگونه دارد اتفاق 

می افتد. به خاطر شــرایط خاصی که در کشور ما وجود دارد، بار معنایی 

این نوع عبارات وقتی وارد ادبیات کشور ما می شود تشدید می شود.

در شرکتهای ســهامی خاص، به طور معمول یک حسابی وجود دارد 

به نام جاری، ســهامداران، حســابهای دریافتنی یــا پرداختنی و جاری 

شــرکا، و 000. بسیاری از حسابرسان نســبت به این روش حسابداری 

شــرکت واکنش نشان می دهند و یک بند شــرط می گذارند که بسیاری 

از دریافتها و پرداختهای شرکت در یک حساب معین آورده شده است. 

خوب، شــما می بینید کــه این نوع برخورد در شــرکتها یک نوع راهبرد 

فراگیر است، یعنی آوردن بخشی از حسابداری در حسابداری محدودتر 

که آنجا دیگر هیچ کنترلی وجود ندارد. راه حلی که حسابرسان برای این 

وضعیت پیدا کرده اند این اســت که یک بند شرط در گزارش می گذارند 

به عنوان محدودیت، و از کنار موضوع می گذرند. 

شکل کار در ســازمانهای بزرگ و مخصوصًا در ســازمانهای دولتی 

درواقع کاماًل متفاوت اســت؛ بی توجهی و کم بهادادن به سیســتمهای 

کنترل داخلی. آن چه که شــما امروز به نام فســاد فراگیر در کشور شاهد 

هستید، ناشی از چشم بستن روی ضرورت سیستمهای کنترلی است. 

درواقع با نبود سیســتم کنترل داخلی، پنهان کاری در الیه های زیرین و 

اصلی اتفاق می  افتد. برای مثال، برای خرید داراییها، یا موجودیها، شرکت 

سیســتمی ندارد که عالمت بدهد که خرید نیازمند درخواســت است، باید 

اســتعالم گرفته شود، اســتعالم جهانی گرفته شود تا قیمت خرید در سطح 

بین المللــی معقول باشــد، و 000. و این به عنوان یــک پدیده خیلی خیلی 

عادی، جاافتاده، و پذیرفته شده است و شرکتهای خصوصی طبق این رویه 

عمل می کنند. حاال اگر تحریم اتفاق بیافتد، همه اینها تشــدید می شود، و 

البته تایید. اگر پرســیدید چرا بدون اســتعالم خریدید، پاسخ این است که 

کسی به ما جنس نمی دهد و تنها همین یک فرصت را داشتیم. 

بنابرایــن، ایــن را می گویم که مفاهیم مطرح شــده در اســتانداردها، 

به ضرورت با شــرایط خاص ما انطباق ندارد. آنها مشکالت ما را ندارند. 

در این جا پنهان کاری، بخشی از قیمت تمام شده هست. حسابرس هم به 

ابزاری برای رد ادعای مدیریت در دسترس ندارد. تجربه کشورهای دیگر 

باید دیده شود ولی باید کاربردش را در ایران به طور دقیق درنظر بگیریم. 

خودم را می گذارم به جای ممیز مالیاتی. ممیز مالیاتی برای این که بتواند 

قضاوت عادالنه ای در مورد پرونده مالیاتی داشته باشد، باید دسترس بسیار 

بســیار زیادی به اطالعات داشته باشد. در کشور ما هنوز راهی طوالنی در 

پیش داریم. طرح جامع مالیاتی ممکن اســت در آینده کمک کند؛ شــکی 

نیست. ســازمان مالیاتی تنها یکی از سودبران صورتهای مالی است؛ ولی 

کسانی که نفع بیشتری دارند، خوِد ســهامداران هستند. سهامداران منافع 

خودشان را دنبال می کنند نه منافع عام و جامعه را. اگر سودبران تنها منافع 

خودشــان را درنظر بگیرند، و در کارشان شفافیت نباشد، به ویژه در بخش 

عمومی و دولتی، آثار بسیار بدی برای جامعه خواهد داشت.

 نیکوکار

طبق اســتاندارد حسابداری شماره یک با عنوان »ارائه صورتهای مالی« 

)الزم االجــرا از 1398/1/1(، ارائه نکــردن یا ارائه نادرســت اقالم در 

صورتهای مالی، در صورتی بااهمیت اســت که بــر تصمیمات منطقی 

اســتفاده کنندگان از صورتهای مالی تاثیر بگذارد. بنابراین، در استاندارد 

حســابداری مزبور موضوع ارائه نشــدن یا پنهان کاری نیز تصریح شده 
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اســت. اقالم بــراوردی به دلیل خطر ذاتی ناشــی از مفروضــات ذهنی و 

چالشــهای مدلهای محاســباتی در معرض اشــتباه های عمدی و سهوی 

قرار دارند. به طور کلی تشــخیص اعــداد و ارقام و اطالعاتی که به عمد در 

صورتهای مالی ارائه نشده است، از آن جایی که از مصادیق اعمال متقلبانه 

محسوب می شود، برای حسابرس به مراتب مشکل تر از شرایطی است که 

اعداد و ارقام و اطالعات به صورت نادرســت در صورتهای مالی ارائه شده 

است. چنانچه حسابرسان مسئولیت خود را در ارتباط با تقلب در حسابرسی 

صورتهای مالی به نحو مناسب ایفا کنند، در شرایط عادی امکان تشخیص 

عوامل خطر و تعیین روشــهای حسابرسی ویژه برخورد با خطرهای تقلب 

احتمالی از جمله خطر ارائه نشــدن یا پنهان کاری اقالم براوردی را دارند. 

به هرحــال، اقالم براوردی، از جمله اقالمی هســتند کــه به دلیل اهمیت 

کیفی آنها، حتی مبالغ کمتر از ســطح اهمیت آنها نیز بااهمیت تلقی شده و 

ضروری است، حسابرسان رسیدگیهای الزم را انجام دهند.

 دکترنظری

پرســشآخراینکهاصالحاتاخیراستانداردحسابرسی540تا

چهاندازهمشــکالتیراکهدراینپرسشهاصحبتشد،پوشش

میدهدوچهکاستیهایاحتمالیدارد؟

 نیکوکار

تا زمانی که اســتانداردهای حسابرســی تصویب نهایی و الزم االجرا نشــده 

است، پرداختن به موضوعهایی که ممکن است در آینده ترجمه و تصویب و 

الزم االجرا شود، مشــکلی را از وضعیت فعلی حرفه حل نمی کند. ما االن با 

یک استاندارد حسابرسی 540 مواجه هستیم که در سال 92 تجدیدنظر شده 

و از سال 93 هم الزم االجرا بوده است. این استاندارد از لحاظ اهداف، اصول 

و روشهای انجام کار حسابرسی، برای این که به کمک آن بتوان شواهد کافی 

در ارتباط با مســئولیت حسابرس در ارتباط با براوردهای حسابداری به دست 

آورد، نقصی ندارد. ممکن است در آینده در بخش توضیحات کاربردی آن، 

توضیحات جدیدی اضافه شود، ولی واقعیت این است که این استاندارد یک 

چارچوب مبتنی بر مدیریت ریسک است و ازنظر رویکرد کامل و بدون نقص 

است؛ ازنظر عملی هم مستلزم این اســت که برای آن راهنمای به کارگیری 

تدوین شود. این وظیفه ای است که هم به عهده سازمان حسابرسی و هم به 

عهده جامعه حسابداران رسمی ایران است.

 پورمعمار

اشاره کردم که باید استانداردها را برای ایران کاربردی کنیم. آن چه که بیش 

از همه احتیاج داریم، تاکید بیشــتر و بیشــتر بر کنترلهای داخلی است، که 

جنبه کاربردی و واقعی به خود بگیرد. کم توجهی حســابداران و حسابرسان 

به این نقیصه مهم، یعنی ضعف سیســتم کنترلهای داخلی، چه در شرکتها 

و چه در موسســه های حسابرسی، توجیه ندارد. به جرات می توانم بگویم 

بخش عمده ای از آن چه در چندســال گذشــته در کشــور ما اتفاق افتاده و 

ادامه دارد، و به عبارت دیگر، زمینه فســادهای اقتصادی، ناشی از ضعف 

سیستمهای کنترلی است. 

شــما ریســک را نمی توانید حذف کنید، اما برای کنترلها می توان فکر 

کرد، طرح تهیه کرد، پیاده ســازی و آزمایش کرد. اســتاندارد 540 به نوبه 

خود اســتاندارد و ابزار خوبی اســت برای کمک به حسابرس که به مسئله 

براوردهــای حســابداری بپرداز؛ اما باید توجه داشــته باشــیم که ریشــه 

مشــکالت ما در جای دیگری اســت. بنابراین باید اســتاندارد را از حالت 

لوکس خارج و آن را برای شرایط ایران کاربردی کنیم.

 دکترنظری

مســئلهتاحدیفرهنگیاست.وقتییکاستانداردحسابدارییا

حسابرسیبرمبنایاستانداردهایبینالمللیوباتوجهبهشرایط

ایرانتهیهومنتشــرمیشــود،درفرایندتدویــنونهاییکردن

استانداردبهتقریبهیچکسمشــارکتواظهارنظرنمیکند.این

موضوعیفرهنگیاستکهریشــهدردانشگاههاونظامآموزش

دانشگاهیدارد.

جامعهحســابدارانرسمیوســازمانحسابرسیبایدبهشکل

ریشهایوفرهنگیمشکلانطباقادبیاتحسابداریباواقعیتهای

جامعهوحرفهراحلکنندواینرابرایخودیکمسئولیتبدانندو

دراینخصوصسرمایهگذاریکنند.

ازحضورومشارکتیکایکشمادراینگفتگوسپاسگزاریم.

دکتر نظری: 
در ایران

براوردهای حسابداری

در گزارشگری مالی

چه اهمیتی

دارند
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میدانیمکهمباحثحســابداریباتصمیمگیریهایاقتصادیارتباطتنگاتنگدارد.دیــدگاهمدیرانپرتجربهوموفق،
بهروشنترشــدنمباحثکمکمیکندوزمینهرابرایارتقاینقشحسابداریدراقتصادکشورفراهممیسازد.ازاین
کهدعوتحســابرسراپذیرفتیدواینفرصــترابرایمانفراهمآوردیدتانظرودیدگاهشــمارادرارتباطباموضوع
براوردهایحســابداریدرصورتهایمالی،درزمینهصنعتبیمهکهازحوزههایمهماقتصادکشوراست،باخوانندگان

نشریهدرمیانبگذاریم،بسیارسپاسگزاریم.
اولینپرسشمانرااینگونهباشمادرمیانمیگذاریمکه؛برخیازاقالمصورتهایمالیبهطوردقیققابلاندازهگیری
نیستندوازطریقبراوردتعیینمیشوند.درصنعتبیمهمهمتریناقالمبراوردیکدامندواهمیتآنهادرصورتهایمالی

شرکتهایبیمهچقدراست؟

دکترحجاریان
 بسیاری از اقالم مندرج در صورتهای مالی شرکت های بیمه قطعی نبوده و براوردی است. مهمترین آن، ذخایر فنی از 
جمله ذخایر حق بیمه، خسارت معوق، خسارتهای گزارش نشده، تکمیلی، ریسکهای منقضی نشده، و ذخیره ریاضی است که ابعاد زیادی 

دارد. 
مقدار این ارقام در صورتهای مالی شرکت بیمه نیز بسیار باالست به طوری که مجموع آنها ممکن است بیش از ده برابر 
سرمایه شرکت باشد. انحراف براوردها نیز ممکن است از چنددرصد تا چندبرابر مقدار واقعی باشد و مبلغ آن نیز ممکن است به چندبرابر 

سرمایه شرکت برسد؛ لذا اقالم براوردی جزو اقالم بااهمیت محسوب می شوند. 
فکر نمی کنم هیچ صنعتی از نظر براورد اقالم حســابداری، نظیر صنعت بیمه باشد. این ویژگی، به ماهیت این صنعت مربوط است. در 
ســایر صنایع، تعهدات فروشنده به همراه هزینه آن مبادله می شود. در صنعت بیمه، حق بیمه هنگام صدور بیمه نامه دریافت می شود ولی 
تعهدات بیمه گر به آینده موکول می گردد و به احتمال بســیارکم به پرداخت خســارت تبدیل می شــود. احتمال، در ذات بیمه گری است، و 

براورد تعهدات بیمه گر و سایر اقالمی که از آن یادکردیم، در تهیه صورتهای مالی شرکتهای بیمه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 

            احتمال در ذات بیمه گری است 

 گفتگو با

آقای دکتر مسعود حجاریان کاشانی

مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه
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ندارند قطعیت که بدهیهایی و داراییها صنعتبیمه، در
چگونهبراوردمیشوند؟چهمشکالتیبرایبراورداین
چگونه را براوردها حسابرسان دارد؟ وجود اقالم نوع

ارزیابیوتاییدمیکنند؟

دکترحجاریان
تخصصی  روشهای  صنعت بیمه  در  براورد  از  استفاده 
است.  حسابداری  دانش  از  خارج  که  دارد  را  خود  خاص 
دکترای  و  ارشد  کارشناسی  سطوح  در  آمار  دانش آموختگان 
ایران  در  می آموزند.  را  روشها  این   (Actuary) بیمسنجی 
نقش  و  شده اند  دانش آموخته  رشته  این  از  محدودی  تعداد 
درخورتوجهی در صنعت بیمه ندارند و هنوز براوردهای اقالم 
صورتهای مالی شرکتهای بیمه به طور سنتی انجام می شود. 
مشــکل براوردهــای نادقیق در این صنعت آن اســت 
که حسابرســان هم فاقد تخصص الزم برای حسابرسی 
صورتهای مالی شرکتهای بیمه هستند. به همین دلیل در 
گزارشهای خود به مجامع شــرکتهای بیمه، از عبارتهای 
مبهمی استفاده می کنند که نشان می دهد توان ارزیابی و 

تایید اقالم صورتهای مالی را ندارند. 


مدیرانصنعتبیمه،درارتباطبابراوردهایحسابداری
درک به خود حسابرس با چگونه مالی، صورتهای در
چه یادشده مدیران میکنند؟ پیدا دست یکسان

چالشهاییباحسابرسخوددارند؟

دکترحجاریان
موجود  مشکالت  به  اخیر  سالهای  در  حسابرسی  سازمان 
در  و  کرده  بیشتری  توجه  بیمه  حسابداری  براوردهای  در 
به  ملزم  را  از شرکتهای حسابرسی شده  بعضی  ارتباط  این 
اصالح براوردهای خود کرده است که حاصل آن روابط با 
صاحب کاران را با چالش روبرو ساخته است. کمتر دیده ام 
که سایر حسابرسان مشکلی در این خصوص داشته باشند. 

براوردهایحسابداریبایدبارعایتاستانداردهایحسابداری
واقعیات با ایران حسابداری استانداردهای آیا شود. انجام
چه صنعتبیمه مدیران دارد؟ سازگاری ایران صنعتبیمه
دیدگاهینسبتبهاستانداردهایحسابداریایراندرارتباط

بابراوردهایحسابداریدرصنعتبیمهدارند؟

دکترحجاریان
حسابداری  مالک  که  ایران  حسابداری  استانداردهای 
ورود  صنعت بیمه  براوردهای  به  است،  حسابرسی  و 
از این بابت عقب ماندگی زیادی دارد. بعضی از  نکرده و 
حسابرسی  و  داخلی  حسابرسی  حوزه  در  که  حسابرسان 
بیمه  حسابرسی  برای  توانسته اند  دارند  فعالیت  عملیاتی 
بعضی  به  را  خدماتی  و  تهیه  فهرست مطابقت  و  فرایند 
و  است  موردی  فعالیتها  این  ولی  کنند  ارائه  شرکتها  از 
به صورت یکنواخت و برپایه وحدت رویه در سطح صنعت 

به کارگرفته نشده است. 
 براوردهــای بیمه بر اســاس آیین نامه هــای مصوب 
شــورایعالی بیمــه انجام می شــود. در ایــن آیین نامه ها 
روش براوردهای بیمه به صورت اولیه ارائه شــده اســت 
و صورتهــای مالــی نیز بر اســاس آنها تهیه می شــود و 
حسابرس هم بر اساس آنها اعالم نظر می کند. براوردهای 
آیین نامه ای همــواره فاصله درخورتوجهی با اقالم واقعی 
دارند. به صورت اصولی باید از روشهای بیم سنجی برای 
براورد بهینه ذخایر فنی اســتفاده کرد، و در مورد بدهیها، 
مازاد بیشــتر از روش آیین نامه ای، به عنوانذخیرهآزاد 

(Free reserve) در صورتهای مالی افشا شود. 
پیشــنهاد من آن اســت که حسابرســی در صنعت بیمه 
به صورت تخصصی انجام شــود و حسابرسانی که در این 
صنعت فعالیت می کنند، متخصصان بیمه و بیم سنجی را 

در کار حسابرسی خود به کار گیرند. 

مدیرانصنعتبیمهدرارتباطباافشایکاملارقامبراوردی
براورد، روش استفادهشده، )مفروضات مالی صورتهای
و براورد در ابهام وجود علل براورد، روش انتخاب مبنای

پیامدهایآن،و...(چهدیدگاهیوچهسیاستیدارند؟ 
دکترحجاریان

سیاست متداول اکثر مدیران صنعت بیمه افشای براوردها بر 
اساس آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه است، ولی این 
آیین نامه ها پنجره های باز و نقاط تفسیرپذیر زیادی دارد که 

ممکن است براوردها را با خطای کارشناسی روبرو کند.

دیگرسپاسگزاری یکبار گفتگو این در ازهمراهیشما
میکنیم.
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صورتهایمالیبانکهادرسالهایاخیربهموضوعیمناقشهبرانگیزتبدیلشدهاست.دیدگاهونظرهایصاحبنظرانو

متخصصانبانکداری،برایخوانندگاننشریهحسابرس،بهویژهدانشجویانوجوانان،سودمندوخواندنیاست.در

نشستیباآقایعلیاکبرامینتفرشی،عضوهیئتمدیرهبانکپاسارگاد،دیدگاهایشانرادربارهنقشبراوردپارامترها

درگزارشگریمالیبانکهاوچالشهایفرایندبراوردازمنظراجراییوحسابرسی،جویاشدیمکهدرپیمیآید.

امینتفرشی
بر اساس تعریف، براورد حسابداری، تخمین مبلغ آن دسته از اقالم صورتهای مالی است که امکان اندازه گیری دقیق 
آنها وجود ندارد. براوردهای حســابداری یکی از ویژگیهای اساســی گزارشگری مالی محسوب می شود و بیانگر ابهام 
ذاتی فعالیتهای تجاری است. درصورتهای مالی بانکهای تجاری هم اقالم زیادی وجود دارند که ناگزیر باید براساس 

یک مدل براورد شوند. 
گستردگی ماهوی فعالیت بانکها از یک طرف و تنوع ابزار مورد استفاده از طرف دیگر، باعث می شود این دسته 
استانداردهای حسابداری  باشند. در برخی موارد  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  بانکها  اقالم در صورتهای مالی  از 
بنگاه تجاری  از موارد هم مدیران  بسیاری  در  اما  کرده است،  تعیین  متغیر  براورد یک  برای  را  رویه مشخصی 
باید براوردهای خود را با افشای چگونگی رسیدن به نتایج درج شده در صورتهای مالی افشا کنند. این در حالی 

براوردهای حسابداری در حوزه بانکی؛

نیازمند تالش بیشتر موسسه های حسابرسی

 گفتگو با

آقای علی اکبر امین تفرشی
عضو هیئت مدیره بانک پاسارگاد
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است که قوانین و مقررات نهاد ناظر مانند بانک مرکزی نیز 
در مواردی الزاماتی را تعیین می کند. 

هم  و  حسابداری  استانداردهای  هم  نمونه،  به عنوان 
دستورالعملهای بانک مرکزی در مورد چگونگی طبقه بندی 
پرونده های تسهیالتی در طبقات جاری، مشکوک الوصول، 
تضامین  وثائق،  کفایت  همچنین  و  سوخت شده  یا  و  معوق 
اخذشده، درنهایت میزان ذخائر الزم، چارچوبهایی را تعیین 
کرده اند، اما این چارچوبها به ضرورت منطبق با دیدگاه های 
چالش  بنابراین  نیست.  تجاری  بانکهای  مدیران  حرفه ای 
که  است  جدی  چالشی  حوزه،  این  در  حسابرسی  فرایند 
الجرم بر مبنای قضاوت حرفه ای بررسی مستندات و شواهد 

پشتوانه اقدام انجام شده، صورت می پذیرد.
که  بانکها  مالی  صورتهای  مهم  بخشهای  از  دیگر  یکی 
بینالمللی استانداردهای الزامات رعایت  اجباری شدن  با 
بسیار  را  براورد  فرایند   ،(IFRS) مالی گزارشگری
داراییها  منصفانه  ارزش  افشای  می سازد،  چالش برانگیز 
ارزشگذاری در برخی مکاتب  است. همان طور که می دانید 
فکری در اساس یک پدیده ذهنی است؛ یعنی هم در انتخاب 
ورودی،  پارامترهای  براورد  در  هم  و  ارزشگذاری  مدل 
ریسک پذیری،  میزان  به  بسته  می توانند  مختلف  اشخاص 
تابع مطلوبیتی  آرایش سایر داراییها، و  افق سرمایه گذاری، 
ارزشگذاری  در  متفاوتی  مفروضات  و  روشها  از  دارند،  که 
نهایت  در  بانکها  مالی  آن که صورتهای  کنند، حال  استفاده 
باشد.  مشخص  مفروضات  با  خاص  مدلی  بر  مبتنی  باید 
بنابراین یکی دیگر از چالشهای فرایند حسابرسی به منظور 
حصول اطمینان از ارزشگذاری منصفانه و اتکاپذیری اقالم 
صورتهای مالی در این مرحله ایجاد می شود. به نظر می رسد 
با توجه به این که هنوز زمان زیادی از بروز چنین چالشهایی 
نگذشته است، ضروری است محافل حرفه ای، حسابرسان، 
نهادهای  و  دانشگاه ها  بانکها،  اجرایی  مدیران  و  فعاالن 
ناظر، هم اندیشیهای جدی و دامنه داری را به منظور دستیابی 
مفروضات  باال،  شفافیت  حداکثری،  پذیرش  با  مدلهای  به 

ساده و تحلیل پذیر، اجرایی کنند. 
صورت  قبل  از  گامهایی  البته  ریسک  مدیریت  حوزه  در 
که  دستورالعملهایی  و  بال  کمیته  چارچوبهای  است.  گرفته 
حداقلهایی  است،  کرده  تنظیم  آن  بر  مبتنی  مرکزی  بانک 

است،  آورده  فراهم  حوزه  این  در  مالی  گزارشگری  برای  را 
تالشهای  نیازمند  هم  حوزه  این  در  می رسد  به نظر  ولی 
بیشتری هستیم. به ویژه موسسه های حسابرسی باید در کنار 
واحدهای مالی و ریسک بانکها، دانش حرفه ای خود را در 

این زمینه عمق بیشتری ببخشند. 
با آن  بانک  همان طور که می دانید تعریف ریسکهایی که 
کسب وکار  مختلف  بخشهای  رابطه  نوع  می شود،  مواجه 
نظام  ساختار  و  چارچوب  اصلی،  ریسکهای  از  هریک  با 
در  بانک  خط مشیهای  و  سیاستها  بانک،  ریسک  مدیریت 
مواجهه با هریک از ریسکها، فرایندهای سنجش، مدیریت، 
مدلسازی، گزارشگری ریسکها، همه باید در صورتهای مالی 

بانکها افشا گردد.
کیفیت  تحلیل  اعتباری،  ریسک  حوزه  در  مثال،  برای 
گوناگون  درجات  اساس  بر  اعطایی  تسهیالت  اعتباری 
براورد  وثایق،  به روزآوری شده  نقد  ارزش  گزارش  ریسک، 
محاسبه  اعتباری،  ریسک  به  موزون شده  داراییهای  ارزش 
سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک اعتباری هم از مواردی 
هستند که نیازمند ابعاد گوناگونی از براورد پارامترهای خاص 

می باشند.
و  کنترل  سازوکارهای  باید  نقدینگی  ریسک  حوزه  در 
مواجهه  از  اجتناب  به منظور  بانک  نقدینگی  ریسک  پایش 
با ریسک کمبود وجه نقد افشا گردد. در این حوزه، تحلیل 
شبیه سازی  مدلهای  از  استفاده  و  پویا  و  ایستا  شکافهای 
بانک  نقدی  جریانات  نوسانات  براورد  به منظور  گوناگون 

ضروری است. 
 (VaR) در حوزه نرخ ارز، محاسبهارزشدرمعرضخطر
بازار،  ریسک  حوزه  در  و  بانک،  ارزی  باز  موقعیت  خالص 
سرمایهگذاریهای سبد خطر  معرض  در  ارزش  محاسبه 
براورد  مستلزم   (Trading Book) بانک  کوتاهمدت
و  نوسان  تخمین  گوناگون  مدلهای  ورودی  پارامترهای 
مبانی  است  ممکن  هریک  که  است  متغیرهایی  توزیع  تابع 

قضاوتی و مفروضات خاص خود را داشته باشند. 
الزم  یادشده،  موارد  جمیع  به  توجه  با  می رسد  به نظر 
استانداردهای حسابداری و هم  است هم در حوزه وضع 
جدی تری  گامهای  حسابرسی،  فرایند  بهینه سازی  در 

برداشته شود. 
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ازشــرکتشمادراینگفتگوسپاســگزاریم.ابتداتصویریبدهیدکهاقالمعمدهبراوردیدرصورتهایمالیبانککدامست؟و
اهمیتآنهادرصورتهایمالیتاچهاندازهاست؟

دکترشمسعالم
بــراورد برخی اقالم در تهیه صورتهای مالی موضوعی اجتناب ناپذیر اســت. در صنعت بانکداری، عالوه بر اقالمی که به صورت معمول در بیشــتر شــرکتها 
براورد می شــوند، یک قلم عمده، ذخیره مطالبات مشــکوک الوصول است. محاســبه دو ســرفصل ذخیره عام و ذخیره خاص مطالبات الزامی است. ذخیره 
عام از حاصلضرب 1/5درصد تســهیالت ســاالنه در یک دوره مالی به دست می آید. ولی محاســبه ذخیره خاص، به طور معمول به ازای هر بدهکار بانکی که 

براورد حسابداری عمده در صنعت بانکداری؛

مطالبات مشکوک الوصول

 گفتگو با
آقای دکتر سیدحسام شمس عالم

عضو هیئت مدیره بانک پارسیان

بانکهاازواحدهایبزرگاقتصادیکشــورندکهسهممهمیدراقتصادکشوردارند.نظارتگستردهووسیعبانکمرکزیبربانکها،از

دیگرویژگیهایایننوعواحدهایاقتصادیاســت.عملیاتبانکهاازپیچیدگیهایخاصیبرخورداراستکهکمترحسابرسیباآنها

آشناییکاملدارد.حسابداریوحسابرسیاقالمبراوردیموضوعگفتگویحسابرسباآقایدکترسیدحسامشمسعالمازمدیران

پرتجربهبانکیاست.بادیدگاهایشاندربارهموضوعیادشدهآشناشویم.
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به دلیل تأخیر در بازپرداخت بدهی در ســرفصلهای غیرجاری شــامل 
سررسیدگذشــته، معوق و مشــکوک الوصول قــرار می گیرند، الزامی 
است. نحوه محاســبه این اقالم پیچیده و براســاس شواهدی مانند 

میزان وثایق و ارزشگذاری آن و  نیز فرایندهای آینده نگر می باشد.
بانکها به دلیل هزینه های زیاِد بــه روزاوری ارزش متعارف وثایق، 
به طور معمول از این کار اجتناب می ورزند و براســاس شاخص تورم، 
ارزش روز وثایق را تخمین می زنند، که نحوه محاســبه تأثیر بســیار 

زیادی در تهیه اقالم صورتهای مالی دارد.
طبق صورتهای مالی حسابرسی شده سالهای اخیر، هزینه مطالبات 
مشکوک الوصول به طور معمول تا 50درصد هزینه های عملیاتی بانک 
را شــامل می شــود. با عنایت به روند ثابت ســایر هزینه ها، اهمیت 
هزینه مطالبات مشــکوک الوصول که براساس مفروضات و براورد در 

صورتهای مالی افشا می شود، بیشتر مشخص می شود.

براوردهزینهمطالباتمشــکوکالوصولبراســاسچه
الزامیوبرچــهمبناییصورتمیگیــرد؟میزانابهام

اندازهگیریتاچهاندازهاست؟

دکترشمسعالم
مهمترین الــزام در بــراورد هزینه مطالبات مشــکوک الوصول، 
بخشنامه بانک مرکزی است. باتوجه به مجموع مبالغ محاسباتی 
این براورد و لزوم محاســبه ذخایر براساس ارزش وثایق، اتکا به 

نظر کارشناسان رسمی در دوره های زمانی، اولویت اول است. 
امــا چــرا این موضــوع اهمیــت دارد، جواب این اســت که 
مهمترین هدف این بخش از تهیه صورتهای مالی اندازه گیری 
ریســک مشتری اســت. به طور طبیعی کیفیت وثایق و قابلیت 
نقدشــوندگی آن ریســک وصول مطالبات را تعییــن می کند. 
اندازه گیری ریسک مشتری با درنظرگرفتن محدویت نرم افزارها 

و بانکهای اطالعاتی گاهی ناقص و با دشواری همراه است.
موسســه های حسابرسی بیشــتر به جنبه شکلی محاسبات 
ذخیره توجــه دارند. در حالی که بانکها بیشــتر بــه جنبه های 
محتوایــی و اقدامــی توجه دارند  که به ضــرورت، نتایج آن در 
تاریخ ترازنامه معین نیســت ولی احتمال رخداد آن باالســت. 
برای مثال مذاکرات با مشتری و معرفی امالکی به عنوان وثیقه 
جدید، تهاتر با بدهی که در فرایند انجام بوده، یا مراحل تملیک 
داراییهای مشتری که مراحل عملیاتی آن در حال انجام است و 

وصول مطالبات مشتری را با ضریب باالیی محتمل می سازد، 
چیزی است که مورد توجه مدیران بانک است.

چگونهحسابرسمستقلرادربارهدرستیبراورداقالم
مهمیمثلهزینهمطالباتمشکوکالوصولقانعمیکنید؟

دکترشمسعالم
باتوجه به وابســتگی موضوع براوردها به عواملی مانند زمان، 
وضعیت مشــتری، صنعت مربــوط، و ...، تعیین متغیرهای 
اقتصادی در شــرایط اقتصادی پرنوسان بســیار دشوار است. 
بنابراین دفاع از براوردهای حســابداری در مقابل حسابرســان 
نیز دشوار می باشد. در برخی موارد نمونه آماری حسابرسان بر 
بدهــکاران عمده تمرکز دارد که ارائه اطالعاتی مانند تفاهمات 
جهت تعیین تکلیــف بدهی و یا آرای صادره مراجع قضایی در 

اظهارنظر نسبت به براوردها موثر می باشد.


درانجامبراوردهااستانداردهایحسابداریتاچهمیزان
درنظرگرفتهمیشــوند؟آیابراوردهادرصورتهایمالی

بهطورکاملتوضیحدادهوافشامیشوند؟

دکترشمسعالم
طبیعی است که طبق استاندارد حسابرسی شماره 540، حسابرس باید 
هم از منطقی بودن براوردهای حســابداری، هم از میزان افشــای آن 
اطمینان یابد و به این منظور شواهد کافی گرداوری نماید. ولی در مورد 
بانکها، حسابرســان بایستی در راستای اســتاندارد مزبور، بخشنامه ها 
و الزامهــای بانک مرکــزی را نیز درنظر گرفته و میــزان رعایت آن را 
رسیدگی کنند. به همین دلیل می توان راستی آزمایی براوردهای ذخایر 

مطالبات بانکها را در زمره رسیدگیهای ویژه دسته بندی نمود.
به طــور طبیعی باتوجــه بــه پیچیدگیهای محاســبه ذخایر 
مطالبــات بانکها شــاید بتوان گفــت به منظور اســتفاده بهتر 
اســتفاده کنندگان از صورتهای مالی بانکها، نحوه افشــای این 

بخش از ترازنامه نیاز به بازنگری دارد.

برایپذیرشدعوتحســابرسازشماتشکرمیکنیم
وامیدواریمکهحرفهحسابداریوحسابرسیباتوسعه
ارتبــاطخودباصنعــتبانکداری،نقشبیشــتریدر

پیشرفتهاوتحوالتآنبازیکند.
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بهموضوع اینشمارهمجله، پذیرفتید. را ما بارویگشادهدعوت نیز اینبار که ممنونیم
چالشهایحسابرسیبراوردهایحسابداریاختصاصدارد.ابتداجایگاهونقشبراوردهای

حسابداریرادرگزارشگریمالیتوضیحدهید.
طاهری

به نام خداوند جان وخرد.
من هم در مقابل تشکر و قدردانی می کنم. در رابطه با موضوع بحث باید اشاره کنم که حسابداری
مملوازبراورداست و بدون اســتفاده از براورد، انجام عملیات حســابداری و به تبع آن گزارشگری 
مالــی که هدف اصلــی آن ارائه اطالعات مالی مربوط و قابل اتکا به اســتفاده کنندگان مختلف، اعم از 
استفاده کنندگان درون ســازمانی و برون سازمانی است متصور نمی باشد. در تجربه ام، چه از ُبعد انجام 
براوردهای حسابداری توسط واحدهای تجاری و چه از ُبعد حسابرسی این براوردها توسط حسابرسان 

مستقل، موضوعی را فراگیرتر و پرابهام تر از »براوردهای حسابداری« سراغ ندارم.
 مفهوم براورد در حســابداری و حسابرســی، همواره یکی از موضوعهای چالشــی و بحث برانگیز 
بوده اســت و قضاوت حرفه ای حسابرسان مســتقل در خصوص ارزیابی ریسکها، ارزیابی تحریفهای 
شناسایی شده، نشانه های احتمالی جانبداری مدیریت، و درنهایت تعدیل اظهارنظر حسابرس مستقل 

نیز به طور عمده به موضوعهای مرتبط با براوردهای حسابداری مربوط می شود. 

باآقایاصغرطاهریگفـتـگـو

براوردهای حسابداری؛  
فراگیر و پر ابهام

  

رشته  دانش آموخته  طاهری  اصغر آقای
سال   35 از  بیش  و  است  حسابداری 
شامل  حرفه ای  مختلف  زمینه های  در 
سیستمهای  و  مالی  مشاوره  حسابرسی، 
وی  دارد.  فعالیت  یکپارچه  اطالعاتی 
اطالعاتی  سیستمهای  تحلیلگر  به عنوان 
منابع برنامهریزی رویکرد با  یکپارچه 
بنگاه (ERP) در حوزه حسابداری و مالی 
سیستمها  مهندسی  بین المللی  شرکت  با 
شرکتهای  از  )ایریسا(،  اتوماسیون  و 
اطالعات،  فناوری  حوزه  در  صاحب نام 
همکاری دارد و عمده فعالیتهای خود را در 

این حوزه متمرکز ساخته است.
با  طوالنی  همکاری  طاهری  آقای 
سازمان  استانداردهای  تدوین  مدیریت 
و  نظرخواهی  در  و  دارد  حسابرسی 
استانداردهای  پیش نویسهای  بازنگری 
مشارکت  ایران  حسابرسی  و  حسابداری 
ارزشمند و مستمری داشته است. از ایشان 
حسابداری  زمینه های  در  مقاله  چندین 
در  یکپارچه  اطالعاتی  سیستمهای  و 
و  حسابداری  حرفه ای  نشریه های 
به  حسابرس،  نشریه  ازجمله  مدیریت، 

چاپ رسیده است.
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گفـتـگـو
براوردهای حسابداری؛  

فراگیر و پر ابهام

مصداقمهمبراوردهایحسابداریباابهامباالدرصورتهای
مالیشرکتهایایرانی،کداماست؟

طاهری
حسابداری  براوردهای  برخی  اطالعات،  ذاتی  محدودیتهای  به دلیل 
که به طور عمده مستلزم قضاوت هستند، به نسبت ابهام باالتری دارند 
بااهمیت شوند. در  پیدایش خطرهای تحریف  و ممکن است موجب 
خصوص براوردهای حسابداری با ابهام باال می توان به مواردی از قبیل 
براوردهای  انجام  در  اندازه گیری شناخته نشده  تکنیکهای  از  »استفاده 
واحد  توسط  تدوین شده  خاص  مدلهای  »به کارگیری  حسابداری«، 
»براوردهای  و  منصفانه«  ارزش  حسابداری  براوردهای  در  تجاری 
ایجادکننده تردید عمده در باره توانایی واحد تجاری برای ادامه فعالیت« 
)با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی کشور در چندسال اخیر، 
فعالیت«،  »تداوم  عنوان  با   570 حسابرسی  استاندارد  می رسد  به نظر 
کمتر مورد توجه و عنایت حسابرسان مستقل قرار گرفته است( اشاره 
کرد. لیکن در باره مصداقهای مهم براوردهای حسابداری با ابهام باال 
در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی، می توان به طور عمده به مسئله 
براورد »ارزشهای منصفانه« )به دلیل نبود بازارهای اصلی در دسترس و 

فعال( و همچنین براورد »مالیات بردرامد« اشاره کرد. 
مالیاتهای  »قانون  مفاد  در  ابهامها  برخی  وجود  و  شفافیت  نبود 
و  متعدد  اجرایی  دستورالعملهای  و  بخشنامه ها  صدور  مستقیم«، 
برخی  سلیقه ای  برخوردهای  واحد،  موضوعی  درباره  متناقض  گاهی 
از مجریان قانون در تشخیص مالیات بر درامد، و یا در برخی موارد 
ا مکان پذیرنبودن اجرای برخی از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، باعث 
محاسبه  به  رغبتی  درعمل  تجاری  واحدهای  مدیران  که  است  شده 
سود مشمول مالیات طبق قوانین مالیاتی و درنهایت محاسبه و افشای 
براورد  ندارند و به همین دلیل در زمان  را  این سود  با  مالیات متناسب 
مالیات بر درامد، »اختالفات دائمی« که به طور عمده از رعایت نشدن 
مفاد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ناشی می شود، و همچنین 
اشاره شده،  به دالیل  نمی گیرد.  قرار  درنظر  زمانبندی«،  »اختالفات 
حسابرسان مستقل نیز در خصوص اظهارنظر نسبت به کفایت ذخیره 
مالیات، با ابهام باال مواجه اند و کمتر »گزارش حسابرس« درخصوص 
واحدهای تجاری کشور را می توان یافت که حاوی بند »مبانی تعدیل« 
یا بند »تاکید بر مطلب خاص« در خصوص »مالیات بر درامد« نباشد. 

واحدهای مالی صورتهای در حسابداری براوردهای کیفیت
گزارشگردرایرانچگونهاست؟

طاهری
در  اصلی  عامل  حسابداری  براوردهای  به این که  توجه  با 
است،  مالی  صورتهای  استفاده کنندگان  اقتصادی  تصمیم گیریهای 
به همین جهت کیفیت براوردها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. 
تجاری  واحد  کارشناس  از  به جا  و  موثر  استفاده نکردن  به دلیل 
جهت  در   )620 حسابرسی  استاندارد  در  تعیین شده  )کارشناس 
به طورکامل  موضوعهای  درخصوص  حسابداری  براوردهای  انجام 
)مانند  تجاری  واحد  کارکنان  تخصصی  حیطه  از  خارج  و  تخصصی 
در  مناسب  معیارهای  و  توضیحات  فقدان  آن(،  امثال  و  بیم سنجی 
برخی استانداردهای حسابداری که امکان به کارگیری اختیاری برخی 
امکانپذیر  را  حسابداری  براوردهای  با  مرتبط  حسابداری  رویه های 
استفاده  به  می توان  نمونه  به عنوان  خصوص  این  )در  است  ساخته 
برخی  برای   (Cost-to-cost method) هزینهبههزینه  روش از 
پیمانهای ارائه خدمات اشاره کرد، به ویژه برای شرکتهای ارائه دهنده 
خدمات رایانه ای که این روش برای آنها مناسب نمی باشد(. با توجه 
ناپایدار  اقتصادی و سیاسی  اشاره شده، و همچنین شرایط  به موارد 
براوردها  و  نمی باشد  میسر  مناسب  براوردهای  انجام  امکان  کشور، 
به طور معمول اعتبار صورتهای مالی واحدهای تجاری را خدشه دار 

می سازد.

مدیرانایرانیدربرخوردبابراوردهایحسابداریچهدیدگاهی
دارندوباچهالگوییرفتارمیکنند؟

طاهری
به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، مناسب نبودن 
مفاد  در  ابهامها  برخی  وجود  و  شفاف نبودن  کسب وکار،  فضای 
الزامات  با  آن  همسونبودن  و  مربوط،  مقررات  و  قوانین  از  برخی 
برخوردهای  و  کشور،  در  حسابرسی  و  حسابداری  استانداردهای 
گاهی سلیقه ای برخی از مجریان قوانین مذکور در بررسی عملکرد 
امکانپذیرنبودن  موارد  برخی  در  و  تجاری،  واحدهای  اقتصادی 
اجرای این قوانین و مقررات، مدیران واحدهای تجاری در مواقعی 
و  حسابداری  استانداردهای  کامل  رعایت  دوراهی  بین  عمل  در 
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تحمل زیانهای ناشی از برخوردهای مذکور قرار می گیرند و درعمل 
با  مرتبط  حسابداری  استانداردهای  رعایت  به  رغبتی  ناخواسته  و 

براوردهای حسابداری از خود نشان نمی دهند. 
در  مدیران  بالتکلیفی  و  اختالف  باعث  موضوعها  این  از طرفی، 
انجام براوردهای حسابداری شده و بخشی از وقت مدیران و هزینه 
در  می شود.  موضوعها  این  حل وفصل  صرف  تجاری  واحدهای 
فرصتهایی  عمل  در  اشاره شده،  محیطی  عوامل  به  توجه  با  ضمن، 
این جانبداری،  برای گزارشگری مالی جانبدارانه فراهم می گردد که 
به ویژه در دوران نبود اطمینان اقتصادی و سیاسی کشور، به دشواری 

توسط حسابرسان مستقل قابل ردیابی است. 

براوردهای حسابرسی در مستقل حسابرسان ایران در
هستند روبرو خاصی مسائل و موضوعها چه با حسابداری
»حسابرسی عنوان با 540 حسابرسی استاندارد در که
ارزش حسابداری براوردهای شامل حسابداری، براوردهای
به )تجدیدنظرشده1392(« افشایمرتبط موارد و منصفانه

آنهاپرداختهنشدهاست؟
طاهری

و  چالش برانگیز  ازموضوعهای  یکی  حسابداری  براوردهای  حسابرسی 
پرابهام برای حسابرسان مستقل محسوب می شود که کیفیت »قضاوت 
حرفه ای« حسابرسان مستقل را به شدت زیر تاثیر قرار می دهد و موجب 
ازدست رفتن موفقیت حسابرسان مستقل در استفاده از »تردیدحرفه ای«، 

به هنگام حسابرسی براوردهای پیچیده، خواهد شد. 
براوردهای  حسابرسی  در  مستقل  حسابرسان  ایران  در 
به طورعمده  که  می باشند  روبه رو  خاصی  مسائل  با  حسابداری 
به  منجر  عوامل  این  که  می شود  مربوط  محیطی  عوامل  به 
پیچیدگی وظایف حسابرسان مستقل می گردد و به نوبه خود بر 
اصالحات  طبیعی  به طور  می گذارد.  منفی  تاثیر  آنان  عملکرد 
بین المللی  استاندارد  در  انجام شده  تجدیدنظر  و  صورت گرفته 
حسابداری  براوردهای  »حسابرسی  عنوان  با   540 حسابرسی 
درخصوص   )2017 )تجدیدنظرشده  مرتبط«  افشای  موارد  و 
رویه های ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت و نحوه برخورد 
براوردهای  با  مرتبط  شناسایی شده  ریسکهای  با  حسابرس 
در  تردیدحرفه ای  به کارگیری  اهمیت  بر  تاکید  حسابداری، 

برای  الزم  مطالب  ارائه  و  حسابداری،  براوردهای  حسابرسی 
براورد  هرگونه  مورد  در  استاندارد  استفاده  توان  نشان دادن 
حسابداری، از مواردی می باشد که در استاندارد حسابرسی 540 
ایران )تجدیدنظرشده 1392( به آن به صورت اساسی پرداخته 
نشده است و به طور قطع ممکن است در حسابرسی براوردهای 

حسابداری موثر واقع شود. 

»رویههای باعنوان ایران دراستانداردحسابداری34 تغییر آیا
اشتباهات«، و حسابداری براوردهای در تغییر حسابداری،

بهمنظورشفافسازیبراوردهایحسابداری،ضرورتدارد؟
طاهری

تغییر  حسابداری،  »رویه های  نام  با  ایران   34 حسابداری  استاندارد 
در براوردهای حسابداری و اشتباهات« )الزم االجرا از ابتدای 1398( 
 (IAS 8) 8 حسابداری بینالمللی استاندارد اساس بر  که 
مناسب  پاسخگویی  است،  یافته  انتشار  و  تدوین   )2017 )ویرایش 
توضیح  به  )الزم  دارد  را  حسابداری  تغییرات  با  برخورد  نحوه  برای 
است که استاندارد حسابداری 34 به تازگی تدوین و الزم االجرا شده 
توجه  با  آن،  مناسب نبودن  یا  مناسب بودن  درخصوص  قضاوت  و 
آن چه  زود می باشد(.  ایران،  و محیطی  اقتصادی  به شرایط خاص 
به کارگیری این استاندارد را در ایران دشوار و به طور عمده قضاوت در 
خصوص تشخیص »تغییر در براورد حسابداری« یا »اصالح اشتباه« را 
پیچیده می سازد )حتی کار به جایی رسیده است که مراجع حرفه ای، 
تلقی تغییر در براورد حسابداری یا اصالح اشتباه درخصوص برخی از 
براوردهای حسابداری را به مفاد »گزارش حسابرس« ارجاع داده اند: 
بخشنامه شماره 9622976 مورخ 1396/10/21 کمیته فنی سازمان 
کشور،  بر  حاکم  ناپایدار  سیاسی  و  اقتصادی  شرایط  حسابرسی(، 
برخی  وجود  و  نبودشفافیت  و  کسب وکار،  فضای  نامناسب بودن 
ابهامها در مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط و همسونبودن آن با 

الزامات »چارچوب گزارشگری مالی« ایران می باشد. 

540 حسابرسی بینالمللی استاندارد در اخیر اصالحات
مستقل حسابرسان به اندازه چه تا )2017 )تجدیدنظرشده
براوردهای اتکای قابلیت از معقول اطمینان بهدستآوردن در

حسابداریکمکمیکند؟
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طاهری
همان گونه که اشاره شد، بدون استفاده از براورد، گزارشگری مالی متصور 
که  است  دلیل  به همین  ندارد.  مفهومی  حسابداری  اساس  در  و  نمی باشد 
اساسی  بخش  مناسب،  و  معقول  براوردهای  از  استفاده  می شود  عنوان 

صورتهای مالی است و قابلیت اتکای آن را تضعیف نمی کند.
با توجه بــه تغییرات صورت گرفته در اســتاندارد بین المللی حسابرســی 
540 با عنوان »حسابرســی براوردهای حســابداری و موارد افشای مرتبط« 
)تجدیدنظرشــده 2017( )اصالحات انجام شــده در استاندارد به طور عمده 
شــامل افزایش الزامات مربوط بــه رویه های ارزیابی ریســکهای تحریف 
بااهمیت و نحوه برخورد حســابرس با ریســکهای شناسایی شده مرتبط با 
براوردهای حســابداری، تاکید بر اهمیت به کارگیــری »تردیدحرفه ای« در 
حسابرسی براوردهای حســابداری، و تامین مطالب ویژه برای نشان دادن 
قابلیت اســتفاده اســتاندارد در مورد هر گونه براورد حســابداری می باشد(، 
به نظر می رســد این اصالحات، حسابرســان مســتقل را ملزم می کند تا بر 
ریسکهای تحریف بااهمیت ناشی از براوردهای حسابداری تمرکز بیشتری 
داشــته باشند و به کمک الزامات حسابرســی دقیقتر و معیارهای مناسبتر به 
این ریســکها پاســخ دهند و درضمن رویه هایی را طراحی و اجرا کنند که از 

قابلیت اتکای براوردهای حسابداری، اطمینان معقول به دست آورند. 

آیاتجدیدنظردراستانداردحسابرسی540ایرانبانام»حسابرسی
براوردهایحسابداری،شاملبراوردهایحسابداریارزشمنصفانه
ومواردافشایمرتبط«)تجدیدنظرشده1392(ضروریاست؟

طاهری
منطبق  ایران  حسابرسی  استانداردهای  تمام  مستحضرید  که  همان گونه 
هیئت توسط  تدوین شده  حسابرسی  بین المللی  استانداردهای  بر 
 )(IAASB) استانداردهایبینالمللیحسابرسیواطمینانبخشی
خدمات  سایر  حسابرسی،  استانداردهای  »مقدمه  در  طرفی  از  و  می باشد 
اطمینان بخشی و خدمات مرتبط« ایران نیز اشاره شده است که در مواردی 
ایران  حسابرسی  استانداردهای  مجموعه  در  رهنمودی  یا  استاندارد  که 
ارائه نشده باشد، حسابرسان مستقل می توانند از مجموعه استانداردهای 
به نظر  اشاره شده،  موارد  به  توجه  با  کنند.  استفاده  حسابرسی  بین المللی 
استانداردهای  از  استفاده  محدودیت  با  مستقل  حسابرسان  می رسد 
بین المللی برای انجام حسابرسی مواجه نمی باشند. البته با توجه به این که 
سازمان  توسط  ایران«  حسابرسی  »استانداردهای  عنوان  با  مجموعه ای 

حسابرسی، به عنوان تنها مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط 
حسابداری و حسابرسی در سطح کشور، تدوین و انتشار یافته است، به نظر 
و  انتشاریافته  حسابرسی  بین المللی  استانداردهای  که  باشد  بهتر  می رسد 
تجدیدنظرشده جدید، به موقع توسط سازمان حسابرسی ترجمه و تدوین، 

و در مجموعه استانداردهای حسابرسی ایران قرار گیرد. 

براوردهای حسابرسی در ایران، در مستقل حسابرسان آیا
حسابداریبامسائلیروبرومیباشندکهاستانداردبینالمللی540

)تجدیدنظرشده2017(برایآنپاسخیندارد؟
طاهری

برخی براوردهای حسابداری دارای ابهام زیادی هستند که به طور عمده 
برای  را  فرصتهایی  شرایط  این  و  می گیرد  نشات  محیطی  شرایط  از 
این  مدیران  به  است  ممکن  و  می آورد  فراهم  جانبدارانه  گزارشگری 
اجازه را بدهد تا تاریخ شناسایی برخی براوردهای حسابداری را به تاخیر 
انداخته و باعث آسیب رساندن به درک استفاده کنندکان صورتهای مالی از 
با توجه به تغییرات انجام شده در استاندارد  عملکرد واحد تجاری شوند. 
قبلی  پرسشهای  به  پاسخ  در  که  به شرحی   540 حسابرسی  المللی  بین 
عنوان شد، پاسخگویی استاندارد مزبور برای انجام حسابرسی براوردهای 
حسابداری مناسب می باشد و آن چه قضاوت حرفه ای را در این خصوص 
پیچیده و دشوار می سازد، مواردی مانند نبود اطمینان اقتصادی و سیاسی 
محدودیتهای  همچنین  و  کشور  در  کسب وکار  فضای  مناسب نبودن  و 
اساسی در به دست آوردن شواهد حسابرسی کافی و مناسب و قابل اتکا در 

خصوص حسابرسی این براوردها می باشد.

ازمشارکتشمادراینگفتگووصرفوقتودرنظرگرفتنجامعیت
درپاسخگوییبهپرسشها،بسیارسپاسگزاریم.ازاینکههمیشه
مجلهحسابرسرادرفعالیتهایفرهنگیهمراهیوازآنپشتیبانی

کردهاید،ازشماتشکرمیکنیم.
طاهری

و  حسابداری  استادان  تمام  برای  گفتگویمان،  خاتمه  در  هم  من 
حسابرسی کشور و تمامی عزیزانی که در راه اعتالی دانش حسابداری 
و حسابرسی کشور تالش می کنند، سالمتی، آرامش و عاقبت به خیری 
آرزومندم و امیدوارم هر یک از ما بتوانیم در این راه موثر و کوشا باشیم و 

یادمان باشد که کاِر خیر، فقط مدرسه سازی نیست.
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انتقالتجربهشمابهعنوانحسابرس،درارتباطبابراوردهایحسابداری،فرصتخوبیبرایخوانندگانفراهممیکندتاباچالشهای
کاربردیاینمبحثآشناشوند.ازشمابرایمشارکتدراینگفتگوسپاسگزاریم.

بهنظرشمااهمیتبراوردهایحسابداریدرصورتهایمالیواحدهایگزارشگردرایرانتاچهاندازهاست؟مدیرانبهآنچه 
نگاهیدارندوازآنچهبهرهایمیبرند؟

محجوب
برخی از اقالم صورتهای مالی به طور دقیق قابل اندازه گیری نیســت و تنها قابل براورد هســتند. بنابراین نه تنها در ایران، بلکه در همه جای دنیا 
براوردهای حســابداری از اهمیت خاصی برخوردار هســتند. حسابرســی این براوردها نیز دارای اهمیت فراوانی است و از این بابت استاندارد 540 
حسابرسی با عنوان »حسابرسی براوردهای حسابداری« به این موضوع می پردازد، که در سال 1392 نیز تجدیدنظر شده و عنوان آن به »حسابرسی 
براوردهای حسابداری شامل براوردهای حسابداری ارزشهای منصفانه و موارد افشای مرتبط« تغییر یافته است. البته باید به این موضوع نیز اشاره 

کنم که با توجه به اهمیت موضوع،استانداردبینالمللیحسابرسیIAS 540(540) نیز در سال 2018تغییر یافته است.
 مصادیق براوردهای حســابداری عبارتند از: هزینه مطالبات مشــکوك الوصول، کاهش ارزش موجودیهای مواد و کاال، روش استهالك یا عمر 
مفید داراییها، هزینه های مربوط به حل وفصل دعاوی حقوقی و مهمتر از همه براوردهای حسابداری ارزش منصفانه. نکته درخورتوجه این است 

 گفتگو با
آقای دانیال محجوب

حسابدار رسمی

   براوردهای حسابداری؛

ابزار مدیریت سود
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که با توجه به ویژگی تعهدی بودن براوردهای حســابداری، به طور 
معمول مدیران تمایل دارند که از آن به عنوان ابزاری برای مدیریت 
سود و دستیابی به نتایج دلخواه استفاده کنند. برای مثال، می توان 
به لحاظ نکردن هزینه مطالبات مشــکوك الوصول برای اقالم راکد 
و ســنواتی مطالبات، و یــا منظورنکردن هزینــه کاهش ارزش در 
حسابها برای موجودیهای ناباب، و همچنین ذخیره شناسایی کردن 
برای دعــاوی حقوقی که ماهیت بدهی احتمالی دارند و نه ذخیره، 

اشاره کرد.

برحسبتجربهایکهدرحسابرسیبراوردهایحسابرسی
دارید،چهنکاتمهمیرامیتوانیدبرایحسابدارانیکهبا

اینموضوعسروکاردارند،بازگوکنید؟

محجوب
نکته مهمی که در خصوص براوردهای حسابداری باید به آن اشاره 
از صورتهای  استفاده کنندگان  براورد حسابداری است.  ابهام در  کنم 
ممکن  و  نیستند  دقیق  حسابداری  براوردهای  که  بدانند  باید  مالی 
است زیر تاثیر قضاوت مدیریت قرار گیرند. چنین قضاوتهایی ممکن 
است با جانبداری عمدی یا غیرعمدی مدیریت همراه باشد که این 
در  مدیریت  جانبداری  کشف  همچنین  است.  ذاتی  امری  موضوع 
سطح یك حساب نیز ممکن است مشکل باشد. مجموعه این عوامل 
بین  انتظارات  فاصله  گسترش  حتی  و  ایجاد  به  منجر  است  ممکن 

حسابرس و استفاده کنندگان از صورتهای مالی شود. 
تنوع ماهیت و اتکاپذیری اطالعات در دســترس مدیریت برای 
انجام براورد حســابداری، بر میــزان ابهام در براورد حســابداری 
اثرگذار اســت. میزان ابهــام نیز به نوبه خود بــر خطرهای تحریف 
بااهمیــت براوردهای حســابداری اثرگذار اســت. در حسابرســی 
براوردهای حسابداری باید به این موضوع توجه شود که تفاوت بین 
نتیجه براورد حســابداری )یعنی مبلغ واقعی حاصل از قطعی شدن 
معامالت، رویدادها یا شرایط مبنای براورد حسابداری( و مبلغی که 
در ابتدا در صورتهای مالی شناسایی و افشا شده است، به ضرورت 
بیانگــر تحریف در صورتهای مالی نیســت. بنابرایــن نباید با این 

موضوع به صورت اصالح اشتباه برخورد شود. 

پاسخگوی اندازه چه تا ایران حسابداری استانداردهای
شرایطشرکتهادراستفادهازبراوردحسابداریاست؟

محجوب
 1397 سال  در  حسابداری  استانداردهای  می دانید  که  همانطور 
استاندارد  تصویب  تغییرات  این  از  یکي  تغییراتی شد.  دستخوش 
حسابداری 34 با عنوان »رویه های حسابداری، تغییر در براوردهای 
حسابداری و اشتباهات« است که به کارگیری همزمان این استاندارد و 
استاندارد حسابداری 1 باعث کنارگذاشته شدن استاندارد حسابداری 
بر  تاثیری  استاندارد 34  با عنوان »گزارش عملکرد مالی« شد.   6
از  و چه  اندازه گیری  از منظر  براوردهای حسابداری، چه  شفافیت 
منظر افشا نداشته است، لیکن طبق استاندارد 1 تجدیدنظرشده، 
چنان چه در انجام براوردها در پایان دوره گزارشگری، موارد ابهام 
وجود داشته باشد که ریسك درخورتوجهی را برای تعدیل بااهمیت 
مبالغ دفتری داراییها و بدهیها در سال مالی آینده ایجاد کند، واحد 
تجاری باید اطالعاتی را درباره مفروضات مرتبط با آینده و سایر 
منابع عمده ابهام این براوردها افشا کند. در مورد داراییها و بدهیها، 
یادداشتهای توضیحی باید شامل ماهیت آنها و مبلغ دفتری آنها در 

پایان دوره گزارشگری باشد.
موارد افشــای یادشــده ممکن اســت به اســتفاده کننــدگان از 
صورتهای مالی در درك بیشــتر موارد ابهام و اقالمی از صورتهای 

مالی که در ارزشیابی آنها از براورد استفاده شده است، کمك کند.

آیااستانداردحسابرسی540ایرانبهنیازهایحسابرسان
باحسابرسیبراوردهایحسابداریپاسخکامل ارتباط در

میدهد؟

محجوب
از  بسیاری  به   1392 تجدیدنظرشده   540 حسابرسی  استاندارد 
قالب  در  بود،  نشده  اشاره  آن  به  قبلی  استاندارد  در  که  مسائلی 
توضیحات کاربردی اشاره کرده است. ازجمله این موارد می توان 
به  دامنه ای، مالحظات خاص مربوط  یا  نقطه ای  براورد  انجام  به 
واحدهای  در  حسابداری  براوردهای  حسابرسی  مختلف  روشهای 
موارد  و  منصفانه  ارزش  حسابداری  براوردهای  کوچك،  تجاری 
این  می رسد  به نظر  بنابراین  کرد.  اشاره   ... و  مرتبط  افشای 

استاندارد در مجموع پاسخگوی نیازهای مربوط  باشد.

ازهمراهیشمادراینگفتگودوبارهسپاسگزاریمیکنیم.
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هیئتنظارتبرحسابداریشرکتهایسهامیعام1 (PCAOB) ، به تازگی به نهایی شدن دو استاندارد مرتبط با هدف بهبود 
حسابرســی براوردهای حسابداری و اســتفاده از کار کارشناسان رأی داد. این دو اســتاندارد گرچه جدید و دربردارنده رهنمودهای 
ســازگارتری به ویژه برای شرکتهای سهامی عام هســتند، آثار آن به احتمال زیاد به حسابرسی واحدهای تجاری خصوصی تسری 

پیدا می کند که از براوردهای حسابداری استفاده یا به کار کارشناسان تکیه می کنند. 

براوردها
در صورتهای مالی، داراییها اغلب براساس ارزش منصفانه گزارش می شود، یا از دیگر براوردهای حسابداری از قبیل 
ذخیره حسابهای مشکوک الوصول، زیانهای اعتباری و کاهش ارزش داراییهای بلندمدت استفاده می شود. این براوردها 
بیشتر  توجه  براوردها  این  احتمالی  تحریف پذیری  بنابراین،  باشد.  اندازه گیری  در  ابهام  شامل  حدی  تا  است  ممکن 

حسابرس را ایجاب می کند.
هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی عام نشــریه شماره 005-2018 خود با عنوان حسابرسیبراوردهای
حسابداری،شاملاندازهگیریارزشمنصفانه2  را با هدف بهبود حسابرسی براوردها منتشر کرد. این استاندارد جدیِد 
مبتنی بر ریســک، ثبات رویه بیشــتری را در به کارگیری ترویج می کند. این استاندارد بر اهمیت اعمال تردید حرفه ای از 
سوی حسابرســان به هنگام ارزیابی براوردهای مدیریت و لزوم توجه بیشتر به جانبداری احتمالی مدیریت تأکید می کند. 
براســاس استاندارد به روزرسانی شــده، حسابرسان باید هر دوی شــواهد تاییدکننده و نقض کننده را، در کنار هم، در نظر 

بگیرند.

حسابرسی براوردهای حسابداری و 
استفاده از کارشناسان
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استفادهازکارشناسان
و  پیچیده اند  و  ذاتی ذهنی  به شکل  آنها  از  بسیاری  اما  کرد.  تعیین  به آسانی  را می توان  براوردهای حسابداری  برخی 

مستلزم استفاده از خدمات کارشناسان هستند. به عنوان نمونه:
• بیمسنجان3  برای تعیین تعهدهای مرتبط با منافع کارکنان، 

• مهندسان جهت تعیین تعهدهای مرتبط با مسائل زیست محیطی، و
• ارزیابان جهت تعیین ارزش داراییهای نامشهود یا امالک و مستغالت.

رهنمود حسابرسی مربوط به استفاده از کارشناسان از زمان انتشار اولیه آن در دهه 1970 تغییر زیادی نکرده بود. این 
اســتاندارد با موضوع نظارت حسابرس بر کارشناس مستقل و اســتفاده حسابرس از کار کارشناس زیر استخدام مدیریت 
ســروکار داشت. رهنمود کنونی، حسابرســان را به ارزیابی رابطه بین کارشناس و صاحبکار، از جمله شرایطی که ممکن 

است منجر به ازبین رفتن بی طرفی کارشناس شود، ملزم می کند، اما الزامهای خاصی ارائه نمی کند.
نشریه شماره 006-2018 هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام با عنوان اصالحاستانداردحسابرسی
استفادهحسابرسازکارکارشناس4  رهنمودهای بیشتری برای انجام ارزیابی پیش گفته در باال ارائه می کند. براساس 
این اســتاندارد به روزرسانی شده، مسئولیتهای حسابرس جهت ارزیابی کارشناســان بیش از کسب یک شناخت ساده از 
کار آنهاســت. براساس این اســتاندارد، حسابرسان برای ارزیابی مناســب بودن داده های شرکت و روشها و فرضیه های 
استفاده شــده از ســوی کارشناس، باید روشــهای حسابرســی بیشــتری را انجام دهند. با وجود این، اجرای مجدد کار 

کارشناس شرکت از سوی حسابرسان ضرورتی ندارد.

بهروزبمانید
هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام این دو استاندارد را به طور همزمان در اواخر سال 2018 منتشر کرد و 
خواستار اجرای آنها برای حسابرسی صورتهای مالی  شده است که سال مالی آنها از تاریخ 15 دسامبر 2020 یا پس از آن 
شروع می شود. با این حال، رهنمودهای به روزرسانی شده در انتظار تصویب از سوی کمیسیونبورسواوراقبهادار5  

هستند. 

پانوشتها:
1- Public Company Accounting Oversight Board
2- Audditing Accounting Estimates, Including Fair Value Measurements
3- Actuaries
4- Amendments to Auditing Standards for Auditor’s Use of the Works of Specialists
5- Securities and Exchange Commission (SEC)

منبع:
GSS Insight, Auditing Accounting Estimates and the Use of Specialists, April 2019
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چه اطالعاتی باید درباره ابهام در براورد افشا شود؟

هدفاینراهنما
در حسابداری، بسیاری از آمار و ارقام براوردی اند. استانداردهایبینالمللیگزارشگریمالیIFRSs( 1( و سند منتشرشده از سوی سازماناوراق
بهادارکانادا2 با عنوان بحثوتحلیلمدیریت3، شرکتها را به اطالع رسانی درباره ابهام اندازه گیری در براوردهای حسابداری ملزم می کنند، هر چند 
که این دو سند از اصطالحات متفاوتی استفاده می کنند؛ در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، از عنوان »منابع اصلی ابهام در براوردها« استفاده 

می شود، در حالی که، این عبارت در سند بحث وتحلیل مدیریت، به صورت »براوردهای مهم حسابداری« آمده است.
الزامهای انتظام بخشــی شــباهتهایی با الزامهای افشا در استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی دارند، ولی با هم یکسان نیستند. تفاوتهای میان 
این دو به صورت نهفته بر نوع براوردهایی که باید افشــا شــوند و همچنین اطالعاتی که باید درباره آنها ارائه شوند، اثر می گذارند. در این »راهنما«، برای 
اشــاره به ابهام اندازه گیری در براورد حسابداری در صورتهای مالی و سند بحث وتحلیل مدیریت، از اصطالح »ابهام براورد« استفاده می شود، مگر این که 

در متن چیز دیگری عنوان شده باشد.
به منظور تصمیم گیری درباره ماهیت و میزان موارد افشــا دربارۀ ابهام براورد در صورتهای مالی و ســند بحث وتحلیل مدیریت، الزم است قضاوتهای 
اساسی صورت پذیرد. بنابراین، این موضوع در عمل به انواع گسترده ای از افشا منجر شده است. کمیسیون های مختلف اوراق بهادار در کانادا درخصوص 
کیفیــت اطالعات افشاشــده درباره ابهام براورد ابراز نگرانــی کرده اند؛ در اصل معتقدند که این اطالعات محتوایی ندارنــد، پر از اطالعات تکراری اند، و 

مختص واحد تجاری نیستند.
محتوای این »راهنما« شامل موارد زیر است:

• خالصه ای از یافته های یک نظرسنجی درباره موارد افشای مربوط به ابهام براورد، با جامعه ای آماری متشکل از شرکتهایی که گزارشهایشان را طبق 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه می کنند.

• نکات مهم درباره منابع اصلی ابهام براورد در صورت های مالی برای کمک به تهیه کنندگان صورتهای مالی به هنگام تهیه موارد افشا.
• مقایسه الزامهای موارد افشا درباره ابهام براورد در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و سند بحث وتحلیل مدیریت.

• بررسی روشهای گزارشگری مالی شرکتهای حاضر درنظرسنجی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود موارد افشا درباره ابهام براورد.
بررســی این که آیا موارد افشــا طبق سند بحث وتحلیل مدیریت با الزامهای کاربردپذیر اوراق بهادار مطابقت دارند یا نه، مسئله ای حقوقی ا ست و باید با 
دقت صورت پذیرد. اطالعات ارائه شــده در این »راهنما« تنها به منظور اطالع رســانی عمومی تهیه شده اند و نباید جایگزین مشورت با مشاوران حرفه ای 

درنظر گرفته شوند.
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نظرسنجیازواحدهایگزارشگر
در تهیه این »راهنما«، مواردی بررسی شدند که در صورتهای مالی 
مدیریت  بحث وتحلیل  سند  در  و  براورد  ابهام  اصلی  منابع  به عنوان 
به عنوان براورد مهم حسابداری شناسایی شده بودند. این بررسی بر 
صنعتهای  از  کانادا4  در  ناشر   10 از  متشکل  آماری  جامعه ای  مبنای 

مختلف انجام شد و هدفهای زیر را دنبال می کرد:
• درک روش فعلی، و

• شناسایی حوزه هایی که ممکن است نیازمند بهبود باشند.
نکات زیر از این بررسی حاصل شد:

• تعداد مواردی که در صورتهای مالی به عنوان منابع اصلی ابهام در 
براورد شناسایی شده بودند در شرکتهای مختلف متفاوت بودند. این 
انجام  را  از معامله ها  انواع متفاوتی  تفاوت نشان می دهد که شرکتها 
عملکرد  و  وضعیت  درک  در  براورد  ابهام  اهمیت  میزان  و  می دهند 
ابهام  منابع  به عنوان  که  مواردی  تعداد  است.  متفاوت  شرکتها  مالی 

براورد شناسایی شده بودند از 4 تا 11 قلم متغیر بودند.
• میزان انسجام بین »منابع اصلی ابهام براورد« افشاشده در صورتهای 
بحث وتحلیل  سند  در  افشا شده  حسابداری«  مهم  »براورد  و  مالی 
حسابداری  مهم  براورد  مورد،  دو  در  بود.  باال  خیلی  مدیریت 

شناسایی  شده در سند بحث وتحلیل مدیریت بیشتر بودند.
• موارد افشا درباره براوردهای مهم حسابداری در سند بحث وتحلیل 
مدیریت به طور عمده تکرار چیزهایی بود که در صورتهای مالی افشا 

شده بود یا ارجاع متقابل به موارد افشا در صورتهای مالی بود.
• بیشتر موارد افشا در صورتهای مالی و سند بحث وتحلیل مدیریت 
بودند.  متمرکز  مؤلفه های مبهم محاسبه  و  براورد  نحوه محاسبه  بر 
مواردی همچون کمیت سنجی فرضهای اصلی، تحلیل حساسیت که 
احتمال  درباره  بحث  یا  دهد،  نشان  را  براورد  بر  فرضها  تغییر  تأثیر 
ارقام گزارش شده چندان  وجود تغییری درخورتوجه نسبت به آمار و 
رایج نبودند. این امر شاید به این دلیل باشد که شرکتها تصور می کنند 

ارائه داده های کمی ناممکن است.
• چندین شرکت موارد افشا درباره براورد و قضاوتهای حسابداری را 
ترکیب5، و در یک بند به هردو اشاره کرده بودند، مثل کاهش ارزش 

یا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

مالحظههایمهمبرایتهیهکنندگانصورتهایمالی
تهیه کنندگان صورتهای  برای  مهم  »راهنما«، مالحظات  این  در 
مالی جهت ارتقای کارایی و کیفیت موارد افشا درباره ابهام براورد 

زیر  به پرسشهای  این »راهنما«  به طور مشخص،  ارائه می شود. 

می پردازد:

1-چرامواردافشادربارهابهامبراوردبرایاستفادهکنندگان
اطالعاتمالیمهمند؟

بسیاری از اقالم حسابداری را می توان با دقت باالیی اندازه گیری کرد 
)به عنوان مثال، وجوه نقد، حسابهای دریافتنی ناخالص، حسابهای 
و  تجهیزات،  و  ماشین آالت  اموال،  تمام شده  بهای  پرداختنی، 
و  نیست  نیاز  براوردی  هیچ  به  اقالم  این  اندازه گیری  در  بدهی(. 
براورد وجود ندارد. در برخی موارد، شرکت ممکن  ابهامی در  هیچ 
است خط مشیهای حسابداری را در دستور کار قرار دهد که منجر به 
می شوند  بدهیها  و  داراییها  اندازه گیری  در  درخورتوجهی  تغییرهای 
یا  منصفانه  ارزش  یا  تاریخی  هزینه  از  استفاده  مثال،  )به عنوان 
در  ابهام  نتیجه  در  تغییرهایی  چنین  استهالک(.  مختلف  روشهای 

براورد به وجود نمی آیند. 
ابهام در بــراورد زمانی رخ می دهد که، هنــگام پیروی از یک 
خط مشــی حســابداری خاص، اندازه گیــری داراییها یــا بدهیها 
مســتلزم بــراورد باشــد. در چنین مــواردی، از مدیریــت انتظار 
می رود که از قضــاوت حرفه ای بهره بگیرد و براوردی بیطرفانه و 
منصفانه ارائه دهد؛ اما با این حال ممکن است همچنان دامنه ای 
از براوردهای منطقی وجود داشــته باشــد. به عنــوان مثال، این 
اتفاق ممکن اســت در براورد ذخیره مطالبات مشــکوک الوصول، 
هزینه های تجدید ساختار، تعهدهای کنارگذاری دارایی و دعاوی 
حقوقی، و همچنین عمر مفید داراییها برای استفاده در محاسبات 
استهالک، و ارزش منصفانه یا ارزش استفاده دارایی مورد استفاده 

در ارزیابیهای کاهش ارزش رخ دهد.
در اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری مالــی، هــدف از 
گزارشــگری مالی این گونه شــرح داده شــده اســت: "به منظور 
ارائــه اطالعات مالــی درباره واحد گزارشــگر، به گونــه ای که به 
سرمایه گذاران، وام دهندگان، و سایر بستانکاران فعلی و احتمالی 
کمک کند درباره تأمین منابع برای این واحد تصمیم گیری کنند."6 
ســند بحث وتحلیل مدیریت که مکملی بــرای صورت های مالی 
درنظر گرفته شده اســت نیز بر رفع نیازهای سرمایه گذاران فعلی 

و احتمالی تمرکز دارد.
اســتفاده کنندگان اطالعات مالی حتمًا بایــد از براوردهایی که 
ممکن اســت با نتایج واقعی تفاوت اساســی داشــته باشــند آگاه 
باشــند )به عنوان مثال، در مواردی که ممکن اســت یک تعهد به 
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مبلغی تســویه شــود که تفاوت بااهمیتی با براورد داشــته باشد(. 
برخــی براوردها با ابهــام اندازه گیری درخورتوجه همراه هســتند 
)به عبــارت دیگر، تغییرهای کوچک در ورودیهای مشــاهده پذیر 
و مشــاهده ناپذیر ممکن اســت مقدار بــراورد و در نتیجه ســود 
خالص یا ســایر معیارهای بااهمیــت را تغییر دهد(. درک ماهیت 
و میزان ابهام اندازه گیری در براوردهای حســابداری ممکن است 
رهیافتهای بیشتری را درباره کیفیت و تغییرپذیری اطالعات مالی 

گزارش شده فراهم کند.
2-چهزمانیافشایاطالعاتدربارهابهامبراوردضروری

است؟
»ارائه  عنوان  با   ،1 حسابداری  بین المللی  استاندارد  از   125 بند 
اطالعات   ..." که:  می کند  ملزم  را  واحدها  مالی«،  صورت های 
مربوط به آن دسته از فرضهایشان درباره آینده و سایر منابع اصلی 
ابهام در براورد را که با خطر درخورتوجه ایجاد تعدیل بااهمیت در 
مبالغ دفتری داراییها و بدهیهای مربوط به سال مالی آینده همراه 

هستند، در پایان دوره گزارشگری افشا کنند."
این فرضها ممکن اســت به پیشرفتهای آینده مانند تغییرهای 
فناوری و رقابت یا نتیجه پرونده دادرســی قضایی مربوط باشند. 
سایر منابع ابهام در براورد، شامل براورد عوامل اقتصادی همچون 
نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، و نرخ بهره که ممکن است 
برای براورد جریانهای وجوه نقد در آینده اســتفاده شوند، ماهیت 
کّمی تری دارند. برای مثال، در بــراورد تعهد کنارگذاری دارایی، 
فرض بر این است که فناوری در آینده تغییر نخواهد کرد. ماهیت 
چنین فرضی با ماهیت ابهام در براورد جریان وجوه نقد مربوط به 

تعهد کنارگذاری دارایی متفاوت است.
اندازه گیری برخی داراییها و بدهیها ممکن است با ابهام همراه 
باشــد، هرچند به هیچ براوردی درباره آینده نیاز نباشــد. به طور 
مثــال، برای تعیین ارزش منصفانه یک قلم ممکن اســت ارزش 
منصفانه قلمی مشــابه به گونه ای تعدیل شود تا تفاوتهای کیفی، 
جغرافیایی یا ســایر تفاوتهای بین این دو قلم را نشــان دهد. این 
تعدیلها شــاید با ابهام براورد همراه باشد )ارزش منصفانه ای که بر 
مبنای بهای اعالم شــده دارایی یا بدهی یکســان در بازاری فعال 
تعیین شده اســت با ابهام براورد همراه نخواه بود. هرچند ارزش 
دارایی یا بدهی ممکن است در آینده تغییر کند، هیچ ابهامی درباره 

ارزش منصفانه اش در تاریخ ارائه صورت مالی وجود ندارد.( 
بند 12-1 با عنوان »براورد مهم حسابداری« از سند بحث وتحلیل 

مدیریت، شرکت ها را به تحلیل »براوردهای مهم حسابداری« در 
سند بحث وتحلیل مدیریت ملزم می کند. دستورعمل )خ( از سند 

یادشده، براورد مهم حسابداری را این گونه تعریف می  کند:
"براورد حسابداری تنها در صورتی براورد مهم حسابداری به شمار 

می   آید که:
الف- شرکت مجبور شود درباره مسائلی فرضهایی درنظر بگیرد که 

در زمان براورد حسابداری بسیار مبهمند؛ و
ب- براورد متفاوتی که شرکت ممکن بود در دوره جاری از آنها استفاده 
کند، یا تغییرهایی در براورد حسابداری که هر دوره احتمال دارد رخ دهد، 
تاثیر بااهمیتی بر وضعیت مالی شرکت، یا وضعیت مالی یا عملکرد مالی 

شرکت داشته باشند."
3-هنگامتصمیمگیریدربارهاینکهآیامنبععمدهابهامبراورد
وجودداردکهبایدطبقاستانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی

افشاشود،چهعواملیبایددرنظرگرفتهشود؟
به منظــور تصمیم گیری دربــاره این که کــدام منابع طبق اســتانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالی بایــد منابع اصلــی ابهام در بــراورد درنظر 
گرفته و افشا شــوند، قضاوت درخورتوجهی نیاز اســت. در برخی مواقع، 
تصمیم گیری درباره این موضوع بســیار واضح اســت، اما در برخی موارد 
نه. تصمیم گیری درباره افشــانکردن منبع خاصــی از ابهام براورد ممکن 
است به اندازه تصمیم گیری درباره افشای منبع خاصی از ابهام مهم باشد. 
تهیه کنندگان هنگام تصمیم گیری در این باره باید پرسشــها و عوامل زیر را 

درنظر بگیرند:
الف-آیابراوردمستلزمدشوارترین،ذهنیترین،یاپیچیدهترین

قضاوتهاازسویمدیریتاست؟
براوردی  به  شوند  افشا  باید  که  براورد  ابهام  منابع  سایر  و  فرضها 
پیچیده ترین  یا  ذهنی ترین  دشوارترین،  مستلزم  که  می شوند  مربوط 
قضاوتها از سوی مدیریت هستند.7 هیئتاستانداردهایبینالمللی
حسابداری )IASB( توضیح می دهد که چنین اطالعاتی "تنها درباره 
افشا  آنها(  از  )یا دسته هایی  بدهیها  و  داراییها  از  به نسبت کمی  تعداد 
می شوند"8، چرا که هیئت بر این باور است که تنها تعداد به نسبت کمی 
از مانده ها شامل براوردهایی است که مستلزم دشوارترین، ذهنی ترین 

یا پیچیده ترین قضاوتها از سوی مدیریت هستند.
یکــی از عوامــل اصلی کــه بایــد درنظر گرفتــه شــود پیچیدگی 
فرضهاست. با توجه به رو به افزایش بودن تعداد متغیرها و فرضهایی که 
بر رفع ابهام احتمالی در آینده اثرگذار می گذارند، این قضاوتها ذهنی  تر 
و پیچیده تر می شوند و امکان تعدیل بااهمیت در مبالغ دفتری داراییها 
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و بدهیهــا به صورت طبیعی افزایش می یابد.9 شــرکتها هنگام ارزیابی 
میزان دشــواری، ذهنی و پیچیده بودن براورد ممکن است پرسشهای 

زیر را هم درنظر قرار دهند:
• براوردهای حسابداری به کدام نوع حسابها و معامله ها مربوط می شوند 
یا  تکرارنشدنی  معامله های  یا  همیشگی  معامله های  دیگر،  )به عبارت 

غیرعادی(؟
مدیریت هستند  کنترل  از  خارج  یا  کنترل  در  که  مسائلی  به  فرضها  آیا   •

مربوط می شوند؟
کارشناسان  از  میزان  تا چه  براورد حسابداری  • مدیریت هنگام محاسبه 

کمک می گیرد؟
• کدام براورد مهم به کمیته حسابرسی گزارش می شود؟

سایر  که  منابعی  با  می کند  افشا  شرکت  که  براورد  در  ابهام  منابع  آیا   •
شرکتهای فعال در این صنعت افشا می کنند هم خوانی دارند؟

ب-آیاخطردرخورتوجهیوجودداردکهبراوردســببایجاد
تعدیلبااهمیتدرسالمالیآیندهشود؟

تعدیل بااهمیت به تعدیلی گفته می شود که به طور منطقی انتظار می رود بر 
اثر بگذارد.10 بند 30الف استاندارد بین المللی  تصمیمهای استفاده کنندگان 
می کند:  اعالم  و  منع  بی  اهمیت  اقالم  افشای  از  را  شرکتها   1 حسابداری 
از  بی اهمیت  اطالعات  با  بااهمیت  اطالعات  پوشاندن  با  نباید  "واحدها 

درخورفهم بودن صورتهای مالی شان بکاهند."
بنــد 125 اســتاندارد بین المللی حســابداری 1 تصریح می کند که 
شــرکتها هنگام افشــای منابع ابهام بــراورد باید بــر منابعی تمرکز 
کنند که با خطــر درخورتوجه تعدیل بااهمیِت مبالــغ دفتری داراییها 
و بدهیها در »ســال مالــی آینده« همراهند، نــه دوره  ای طوالنی تر. 
هیئــت اســتانداردهای بین المللی حســابداری بر این باور اســت که 
"هر چه افشــای اطالعات بــه دوره بلندمدت تــری در آینده مربوط 

باشــد، دامنه اقالمی که اطالعاتشــان باید افشا شود بیشتر  شده و از 
میــزان خاص بودن اطالعاتی که دربــاره داراییها و بدهیهای خاص 
افشا می  شوند، کاسته می شــود. دوره های بلند تر از سال مالی آینده 
ممکن اســت مرتبطتریــن اطالعات را با ســایر موارد افشــا پنهان 
کنند."12 برای مثال، شرکتی ممکن است ذخیره ای را برای مطالبات 
مشکوک الوصول مرتبط با یک حســاب دریافتنی بلندمدت بااهمیت 
ایجــاد کنــد. هرچند خطر زیان بااهمیت در ســال های بعد از ســال 
مالی آینده بیشــتر اســت، اگر خطر به وجودآمدن تعدیل بااهمیت در 
ســال مالی آینده درخورتوجه نباشــد، لزومی به افشای اطالعات در 

صورتهای مالی سال جاری نیست.

هرچند احتمال تعدیل بااهمیت در سال مالی آینده وجود داشته باشد، 
اما اگر درخورتوجه نباشد، لزومی به افشــا نیست. این که هنگام ارزیابی 
خطر تعدیــل بااهمیت چه میزان خطری »درخورتوجه« تعبیر می شــود، 
مستلزم قضاوت اســت و باید با دقت بررسی شود. هنگام ارزیابی این که 
خطر ایجاد تعدیل بااهمیت در ســال مالی آینده درخورتوجه است یا نه، 

مدیریت می تواند پرسشهای زیر را درنظر بگیرد:
• آیا قلمی که براورد حسابداری به آن مربوط است، بااهمیت است؟

آزمون  به کاررفته  فرض  آیا  است؟  چقدر  منطقی  احتمالی  مبالغ  دامنه   •
تنش سنجی را پشت سر گذاشته اند؟

• آیا تفاوت بین مبلغ شناسایی شده و حدود بیرونی دامنه مبالغ احتمالی 
منطقی بااهمیت است؟

• نتیجه براورد حسابداری چه تفاوتی با براورد حسابداری شناسایی شده 
در صورتهای مالی سال پیش دارند؟ آیا این تفاوت حاکی از آن است که 
بااهمیت نسبت به آنچه پیشتر تصور می شد، بیشتر  خطر ایجاد تعدیل 

است؟
• شرایط فعلی بازار چگونه بر خطر ایجاد تعدیل بااهمیت اثر می گذارد؟

• آیا فرایندها و روشهایی که در سال گذشته برای انجام براورد استفاده 
روش  از  )استفاده  یافته اند؟  تغییر  درخورتوجهی  به صورت  می شدند، 

براورد جدید ممکن است خطر تعدیل بااهمیت را افزایش دهد(.
4-طبقاستانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی،چهموارد

افشاییدربارهابهامبراوردالزامیاست؟
بند 125 از استاندارد بین المللی حسابداری 1 الزام می کند که:

واحد تجاری اطالعات مربوط به فرضهای خود درباره آینده و سایر 
ابهام در براورد در پایان دوره گزارشگری را که با خطر  منابع اصلی 
درخورتوجه منجر به تعدیل بااهمیت مبالغ دفتری داراییها و بدهیهای 
در سال مالی آینده همراه هستند، افشا کند. در خصوص این داراییها 
و بدهیها، یادداشتهای صورتهای مالی باید حاوی جزئیات زیر باشد:

الف- ماهیت آنها، و
ب- مبلغ دفتری آنها در پایان دوره گزارشگری.

اســتاندارد بین المللی حســابداری 1 تصریح می کنــد که ماهیت و 
میزان اطالعات ارائه شــده با توجه به ماهیت فرض و ســایر شــرایط 
متفــاوت خواهد بود. بند 129 از اســتاندارد بین المللی حســابداری 1 
مثالهای زیر را درباره انواع موارد افشــایی که واحدها انجام می دهند، 

ارائه می دهد:
• ماهیت فرض یا سایر منابع ابهام در براورد؛

• حساسیت مبالغ دفتری به روشها، فرضها و براوردهایی که مبنای 
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محاسبه آنها را تشکیل می دهند، از جمله دالیل این حساسیت؛
• امکان رفع ابهام و دامنه نتایج احتمالی منطقی در سال مالی آینده در 

خصوص مبالغ دفتری داراییها و بدهیهای تاثیرپذیرفته؛ و
این  خصوص  در  گذشته  فرضهای  به  که  تغییرهایی  از  توضیحی   •

داراییها و بدهیها اعمال شده اند، اگر ابهام برطرف نشده باشد.
افزون بر الزامهای استاندارد بین المللی حسابداری 1، استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی دیگری وجود دارند که الزامهای افشای 

بیشتری را در ارتباط با ابهام براورد، وضع می کنند.

مقایسهالزامهایافشایابهامبراورددراستانداردهای
بینالمللیگزارشگریمالیوسندبحثوتحلیلمدیریت

مقایسه  در  مدیریت  بحث وتحلیل  سند  در  افشا  الزامهای 
و  دقیق تر   1 حسابداری  بین المللی  استاندارد  الزامهای  با 
مدیریت  بحث وتحلیل  سند  جامع تر  ماهیت  که  گسترده ترند، 
را بازتاب می دهد. افزون بر این، اعالمیه کارشناسان سازمان 
اوراق بهادار کانادا با عنوان مالحظاتافشایمستمرمرتبط
خاصی  حوزه های  معرفی  به  فعلی13  اقتصادی شرایط با
سرمایه گذاران  به  آنها  درباره  اطالعات  افشای  که  می پردازد 
با آن مواجهند  کمک می کند خطرها و شرایطی را که ناشران 

درک کنند، که براورد مهم حسابداری را هم شامل می شود.
بند 125 اســتاندارد بین المللی حسابداری 1 شرکتها را ملزم 
می کند که فرضها و ســایر ابهامهای براورد را افشــا کنند"که با 
خطــر درخورتوجه تعدیل بااهمیــت مبالغ دفتــری داراییها و 
بدهیها در ســال مالی آینده همراهند". در مقابل، سندیادشده 
به مواردی اشــاره می کند کــه برای آنها "شــرکت ممکن بود 
براوردهــای متفاوتــی در دوره جــاری اســتفاده می کــرد، یا 
تغییرهایی در براوردهای حسابداری می بود که به طور منطقی 
در هــر دوره احتمال دارد رخ دهد، و ممکن بود تاثیر بااهمیتی 
بر شــرایط مالی، تغییر در شرایط مالی یا عملکرد مالی شرکت 
می داشــت". در بســیاری مواقع، اطالعات افشاشده در سند 
بحث وتحلیــل مدیریــت و صورتهای مالی خیلی مشــابه هم 
هستند، اما در دیگر مواقع ممکن است تفاوتهایی با هم داشته 

باشند.
برای مثال، واحد تجاری ممکن است به این نتیجه برسد که 
پیش بینی های جریان وجوه نقدی به کاررفته در آزمون کاهش 
ارزش برای یک واحد ایجادکننده وجــه نقد به احتمال زیاد در 

ســال بعد دچار تغییرهــای درخورتوجهی نخواهد شــد، چون 
فرضهای اصلی استفاده شده برای رسیدن به این پیش بینی ها، 
به احتمــال در افقهای زمانــی بلندمدت تری دچــار تغییرهای 
درخورتوجه می شوند. در این صورت، آن واحد تجاری ممکن 
اســت به این نتیجه برسد که طبق اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی، لزومی به افشای اطالعات نیست، چرا که 
هیچ خطــر درخورتوجهی در نتیجه تعدیــل بااهمیت داراییها 
و بدهیها در ســال آینده وجــود ندارد. در مقابل، طبق ســند 
بحث وتحلیــل مدیریت، در ایــن مورد به افشــای اطالعات 
بیشــتری نیاز است، چرا که چارچوب زمانی بلندمدت تری باید 

بررسی شود.
استاندارد بین المللی حسابداری 1 واحدهای تجاری را ملزم 
می کند کــه اطالعات مربوط به فرضها و ســایر مــوارد ابهام 
براورد را افشــا کنند، اما نوع اطالعــات به خصوصی را که باید 
افشــا شــوند، تعیین نمی کند. بند 129 اســتاندارد بین المللی 
حســابداری 1 تصریح می کند که "ماهیــت و میزان اطالعات 
افشاشــده با توجه به ماهیت فرض و ســایر شــرایط متفاوت 
است" و در ادامه، از نوع اطالعاتی که واحدهای تجاری ممکن 
است افشا کنند مثالهایی می زند. برخی از این »مثالها« مشابه 
اقالم افشا در سند بحث وتحلیل مدیریت اند؛ با این حال، سند 
یادشده این اقالم را اقالمی درنظر می گیرد که »باید« به عنوان 
بخشــی از تحلیــل براورد مهم حســابداری گنجانده شــوند. 
باید توجه داشــت که براساس بند 131 اســتاندارد بین المللی 
حسابداری 1، در برخی موارد، افشای میزان تاثیرات احتمالی 
یک فرض یا سایر منابع ابهام براورد در پایان دوره گزارشگری 
غیرعملی14 اســت. در این موارد، اقالم به خصوصی باید افشا 

شوند.
الزامهای اســتاندارد بین المللی حســابداری 1 و  جدول1 
ســند بحث وتحلیل مدیریت در ارتباط با افشــای ابهام براورد 
را مقایســه می کند و نشــان می دهــد که افزون بر شــباهتها، 
تفاوتهایی هم وجود دارند. افزون بر این، ســند یادشده حاوی 
الزامهایی برای افشــای منابع ابهام اســت که هیچ معادلی در 
استاندارد بین المللی حسابداری 1 ندارند. در واقع، هیچ دلیلی 
ندارد که انتظار داشــته باشــیم این الزامها سبب افشای اقالم 
مشــابهی شــوند، چرا که مســتقل از یکدیگر تدوین شده اند. 
به طور کلی، به نظر می رسد که ســند بحث وتحلیل مدیریت، 
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مشاهداتسندبحثوتحلیلمدیریتاستانداردبینالمللیحسابداری1

هدفکلیهدفکلی

منابع  از  دسته  آن  درباره  اطالعات  افشای 
با  که  گزارشگری  دوره  پایان  در  براورد  ابهام 

خطر درخورتوجه تعدیل بااهمیت همراهند.

افشای اطالعات مربوط به آن دسته از براوردهای مهم حسابداری 
که شرکت را ملزم می کنند درباره مسائلی که در زمان انجام براورد 
براورد  اگر  و  ارائه کند؛  حسابداری بسیار مبهم هستند فرضهایی 
متفاوتی که شرکت می توانست در دوره فعلی از آنها استفاده کند، 
رخ  دوره  هر  دارد  احتمال  که  حسابداری  براورد  در  تغییرهایی  یا 

دهد، ممکن بود تأثیر بااهمیتی بر وضعیت مالی شرکت بگذارد.

استاندارد بین المللی حسابداری 1 بر ابهام براورد در پایان دوره گزارشگری تمرکز دارد. سند 
بحث وتحلیل مدیریت به ابهام براورد در زمان انجام براورد حسابداری اشاره می کند.

تفاوتهای میان این دو عبارتند از:
• خطر درخورتوجه )استاندارد بین المللی حسابداری 1( در برابر موضوعهایی که بسیار مبهم اند 

و تغییرهایی که به احتمال منطقی ممکن است رخ دهد )سند بحث وتحلیل مدیریت(. 
هر دو برای توصیف تعدیل یا تاثیر ابهام براورد از اصطالح »بااهمیت« استفاده می کنند. تعریفی 
و  ا ست  تعریفی حقوقی  ارائه می شود  »بااهمیت«  برای اصطالح  انتظام بخشی  بافتار16  در  که 

شاید با تعریف ارائه شده در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تفاوت داشته باشد.

افشای منابع ابهام در براورد تنها در صورتی 
تعدیلهای  درخورتوجه  خطر  که  ا ست  الزامی 
بااهمیت در مبالغ دفتری داراییها و بدهیها در 

سال مالی آینده وجود داشته باشد.

بر  که  ا ست  براوردی  شامل  حسابداری  مهم  براوردهای  تحلیل 
وضعیت مالی شرکت تاثیر بااهمیت می گذارند و وضعیت مالی یا 

عملکرد مالی شرکت را تغییر می دهند.

استاندارد بین المللی حسابداری 1 بر اقالم ترازنامه  تمرکز دارد.
سند بحث وتحلیل مدیریت بررسی وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت را ملزم می کند، که احتمااًل 

بررسی براوردی را که بر صورتهای سودوزیان و جریان وجوه نقد اثر می گذارند، ایجاب می کند.
کاربرد عبارت  از سند بحث وتحلیل مدیریت  وضعیت مالی مفهوم گسترده تری است. بخش1)ش( 
»وضعیت مالی« را توضیح می دهد. طبق این بخش، وضعیت مالی"سالمت کلی شرکت را بازتاب 
می دهد و شامل جایگاه مالی شرکت )همانطور که در بیانیه جایگاه مالی نشان داده شده است( و سایر 
عوامل اثرگذار بر نقدینگی، منابع سرمایه و توانگری مالی شرکت است." این وضعیت ممکن است، 
به عنوان مثال، شامل تاثیر براوردهای مختلف بر دسته بندی بدهی به عنوان »بدهی بلندمدت« باشد.
سند بحث وتحلیل مدیریت هیچ چارچوب زمانی را برای ارزیابی تاثیر بااهمیت براورد تعیین نمی کند.

مشاهداتسندبحثوتحلیلمدیریتاستانداردبینالمللیحسابداری1

الزامهایتفصیلیالزامهاورهنمودهایتفصیلی17

توصیف داراییها و بدهیهایی که در معرض ابهام 
براورد هستند و گنجاندن جزئیات ماهیت و مبالغ 

دفتریشان در پایان دوره گزارشگری مالی.

براورد  تاثیر  از ردیفهای صورت مالی که زیر  شناسایی آن دسته 
حسابداری هستند. شرح اهمیت براورد حسابداری برای جایگاه 

مالی شرکت، تغییرها در جایگاه مالی و عملکرد مالی.
سند بحث وتحلیل مدیریت الزامهای به خصوصی را برای افشای اهمیت براورِد 

جایگاه و عملکرد مالی درنظر گرفته است.

شرح ماهیت فرض یا سایر منابع ابهام در 
براورد.

شرح براوردهای مهم حسابداری، شامل: 
• شرحی از براورد حسابداری؛

• روش شناسی مورد استفاده در تعیین براورد مهم حسابداری؛
• فرضهای زیربنایی براورد حسابداری که به مسائل بسیار مبهم 

در زمان انجام براورد مربوطند.

سند بحث وتحلیل مدیریت الزامهای صریح تری را برای افشای نحوه 
محاسبه براورد درنظر گرفته است.

توضیح درباره حساسیت مبالغ دفتری به روشها، 
را  آنها  محاسبه  مبنای  که  براوردی  و  فرضها 

تشکیل می دهند، شامل دالیل این حساسیت؛
دامنه  و  ابهام  رفع  موردانتظار  راهکار  دادن  نشان 

نتایج احتمالی منطقی در سال مالی آینده.

شرح روندها، تعهدها، رویدادها یا ابهام شناخته شده ای که به باور شرکت، 
بر روشها یا فرضهای شرح داده شده اثر بااهمیت می گذارند.

در صورت کاربردپذیربودن، توضیح درباره این که چرا ممکن است براورد 
حسابداری هر دوره تغییر کند و بر صورت مالی اثر بااهمیت بگذارد.

استاندارد بین المللی حسابداری 1 و سند بحث وتحلیل مدیریت هر دو به افشای 
تغییرهای ممکن براورد اشاره دارند.

تغییرهای  دلیل  درباره  که  ملزم می کند  را  مدیریت شرکت  بحث وتحلیل  سند 
احتمالِی براورد توضیح دهد.

توضیح درباره تغییـــــرهای ایجـــــادشده در 
فرضهای قبلی مرتبط با این داراییها و بدهیها، 

در صورتی که ابهام برطرف نشده باشد.

بحث درباره تغییرهایی که طی دو سال مالی گذشته در براورد مهم 
حسابداری ایجاد شده اند، شامل دالیل این تغییر و تاثیرهای کّمی 

آنها بر عملکرد مالی کلی و ردیفهای صورت های مالی شرکت.

در  دارد،  تمرکز  برطرف نشده«  »ابهامهای  بر   1 حسابداری  بین المللی  استاندارد 
ایجادشده  تغییرهای  تمامی  به  مدیریت  بحث وتحلیل  سند  الزامهای  که  حالی 
نه تنها  مالی گذشته مربوط می شود،  براوردهای مهم حسابداری طی دو سال  در 

براوردی که ابهام در آنها هنوز برطرف نشده است.

ابهام  احتمالی  تاثیرات  میزان  افشای  اگر 
باید افشا کند  براورد غیرعملی باشد، شرکت 
که در سال مالی آینده ممکن است به تعدیل 

بااهمیتی نیاز باشد.

هستند  دسترس  در  منطقی  به طور  کّمی  اطالعات  که  هنگامی 
می  دهند،  قرار  سرمایه گذاران  اختیار  در  را  بااهمیتی  اطالعات  و 
باید افزون بر افشای اطالعات کیفی، اطالعات کّمی را  شرکتها 

هم ارائه کنند.

تفاوتهای میان این دو عبارتند از:
مقابل  در   )1 حسابداری  بین-المللی  )استاندارد  غیرعملی  واژه  از  استفاده   •

عبارت »بهطور منطقی در دسترس« )سند بحث وتحلیل مدیریت(.
افشای  را ملزم می کند هنگامی که  بین المللی حسابداری 1 شرکتها  استاندارد 
اطالعات کّمی غیرعملی است اطالعات به خصوصی را افشا کنند، در حالی که 

سند بحث وتحلیل مدیریت الزام مشابهی ندارد.

تجاری  فعالیتهای  گزارشپذیر  بخشهای  از  آن دسته  شناسایی 
شرکت که زیر تاثیر براورد حسابداری هستند، به شرط آن که بیش 

از یک بخش گزارش پذیر وجود داشته باشد.

استاندارد بین المللی حسابداری 1 شرکتها را به شناسایی آن دسته از بخشهای گزارش پذیر 
فعالیتهای تجاری شرکت که زیر تاثیر براورد حسابداری هستند ملزم نمی کند.

با توجه به اطالعات گزارش شده  سند بحث وتحلیل مدیریت شرکتها را ملزم می کند که 
در یادداشتهای پیوست مربوط به قسمتها در صورتهای مالی شرکت، اطالعات بیشتری 

را افشا کنند.

جدول1-الزامهایاستانداردبینالمللیحسابداریوسندبحثوتحلیلمدیریتدربارهافشایمنابعابهامبراورد 15

جدول1-الزامهایاستانداردبینالمللیحسابداری1وسندبحثوتحلیلمدیریتدررابطهباافشایمنابعابهامبراورد)ادامه(
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در مقایسه با اســتاندارد بین المللی حسابداری 1، شرکتها را به 
افشای اقالم بیشتر و جزئیات بیشتری ملزم می کند.

افشایابهامبراورددرعمل
در این بخش مشاهدات به دست آمده از شیوه های گزارشگری 
10 شرکت حاضر درنظرسنجی ارائه و روشهایی برای کمک 
سند  و  مالی  صورتهای  در  براورد  ابهام  افشای  بهبود  به 
بحث وتحلیل مدیریت پیشنهاد می شود. شرکتها باید به طور 
و  کنند  بازنگری  را  خود  افشای  شیوه های  اثربخشی  مرتب 
براورد  با  مرتبط  درخورتوجه  ابهامهای  درباره  شوند  مطمئن 
ارائه  استفاده کنندگان  به  معناداری  رهیافتهای  مدیریت، 

می دهند.
مواردافشابایدمختصواحدتجاریباشند

در  افشا  موارد  می گویند  اغلب  مالی  صورتهای  استفاده کنندگان 
به اندازه کافی  اطالعات  و  تکرار مکررات هستند  مالی  صورتهای 
مفیدی درباره شرایط مختص یه شرکت ارائه نمی دهند. سازمان 
اوراق بهادار کانادا هم نظرهای مشابهی را درباره الزامهای افشا در 

سند بحث وتحلیل مدیریت مطرح کرده است.
براســاس یافته های نظرســنجی، روشــن شد که شــرکتها در 
افشــای ابهام براورد، توضیحی کلی درباره خط مشی حسابداری 
می گنجاننــد که تکرار یــا خالصه ای از الزامهای اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی به همراه بیانیه ای کلی است مبنی بر 
این که براورد هنگام اندازه گیری آن قلم ضروری اند. موارد افشای 

مختص شرکت عبارت بودند از:
حسابداری  براورد  مبنای  که  خاصی  اصلی  فرضهای  شناسایی   •

بودند:
را شرح  موجودیها  اندازه گیری  در  اصلی  ابهام  شرکتها  از  -یکی   
و  افت  انتظار،  مورد  فروش  قیمت  و  حجم  شامل  که  بود،  داده 

تغییرها در عرضه محصوالت بود.
 - سایر شرکتها فرضهای خاصی را شناسایی کرده بودند که مستلزم 
براورد »کاهش ارزش« یا »تعهدهای کنارگذاری دارایی« بود )برای 
مثال، جریان وجوه نقدی آینده، شامل فرضهایی درباره فروش 
نحوه  مالیات(،  و  بازار  شرایط  سود،  حاشیه   کاال،  قیمت  آینده، 
رسیدن به برخی یا تمامی فرضها را تشریح کرده و نحوه استخراج 

نرخ بهره را نشان داده بودند.
که مختص  درخورتوجه  مانده های  با  ابهام همراه  درباره  بحث   •

مالی  صورت  استفاده کنندگان  که  ابهامی  و  هستند  شرکت  به 
کارتهای هدیه،  مثل  باشند،  نداشته  آشنایی  آنها  با  است  ممکن 

ضمانت نامه ها و وامهای دارندگان امتیاز.
• شناسایی واحدهای ایجادکننده وجه نقد که برای آزمون کاهش 

ارزش استفاده می شوند.
را  براورد  بر  فرضها  تغییر  اثرگذاری  نحوه  که  تحلیل حساسیت   •

نشان می دهد.
درصورتامکان،اطالعاتکّمیراهمبگنجانید

موارد  از  برخی  درخصوص  است  ممکن  کّمی  اطالعات  افشای 
افشای  ابهام،  موارد  از  برخی  درخصوص  اما  باشد،  دشوار  ابهام 
ارائه  با  است.  آگاهی بخش  و هم  امکان پذیر  کّمی هم  اطالعات 

اطالعات کّمی، موارد افشا بیشتر مختص به شرکت می شوند.
مثالهایی که درنظرسنجی مشاهده شدند عبارتند از:

• فرضهای اصلی که برای آزمون های کاهش ارزش و تعهدهای 
کنارگذاری دارایی ارائه شده بود.

ارزش  به  نسبت  اصلی  داراییهای  وصول شدنی  مبلغ  مازاد   •
دفتری.

کنارگذاری  تعهدهای  تغییرهای  توضیح  به  که  عاملی  تحلیل   •
دارایی نسبت به مدت مشابه سال قبل می پردازد.

مثالهای ارائه شده از تحلیل حساسیت عبارتند از:
• تاثیر 50درصد کاهش در ارزش های باقیمانده برخی داراییها بر 

استهالک. 
• درصد تغییر در نرخ بهره که به کاهش ارزش واحد ایجادکننده 

وجه نقد منجر می شود.
سوآپ  تاثیر تغییر یک درصد در نرخهای بهره بر مبلغ دفتری   •

)SWAP( نرخ بهره.
• تاثیر تغییرهای احتمالی در قیمت کاالها، نرخ تورم و نرخ بهره 

بر تعهدهای کنارگذاری دارایی.
براوردشده  آینده  هزینه های  یک درصد  تغییر  افزایش  تاثیر   •
بر حاشیه سود  بلندمدت جاری  برای تکمیل تمامی قراردادهای 

ناخالص.
بررسیمواردافشاشــدهازسویسایرشرکتهایفعالدر

صنایعمشابه
ابهام  برای  افشا  مناسب  موارد  درباره  تصمیم گیری  به منظور 
وجود  استانداردی  الگوی  هیچ  است.  نیاز  قضاوت  به  براورد، 
ندارد؛ مناسب بودن موارد افشا به شرایط خاص هر شرکت بستگی 
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دارد. با وجود این، بررسی موارد افشاشده از سوی سایر شرکتهای 
فعال در صنایع مشابه اغلب مفید است. شرکتهای فعال در صنایع 
مشابه اغلب معامله ها و شرایط مشابهی با شرکت مورد نظر دارند 
و در نتیجه، ممکن است براوردهای آنها با موارد ابهام مشابهی 

همراه باشند.
پرهیزازتکرار

مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  این که  به  توجه  با 
شرکتها را به افشای ابهام براورد ملزم کرده اند، یادداشت های 
اعظم اطالعاتی  مالی ممکن است بخش  پیوست صورتهای 
را فراهم کند که ارائه آنها در سند بحث وتحلیل مدیریت الزام 
براورد  ابهام  درباره  افشاشده  اطالعات  در عمل،  است.  شده 
همپوشانی  مدیریت  بحث وتحلیل  سند  و  مالی  صورتهای  در 
مدیریت  بحث وتحلیل  سند  این که  به دلیل  دارند.  زیادی 
به احتمال زیاد،  شود،  خوانده  مالی  صورتهای  با  همراه  باید 
حال  به  نفعی  مشابه  اطالعات  از  متفاوتی  نسخه های  وجود 
اطالعات  به  شفاف  به طور  بحث  اگر  ندارد.  استفاده کنندگان 
 خاصی در یادداشــت های مربــوط ارجــاع داده باشد، منطقی 
به نظر می رسد که سند بحــث وتحلیــل مدیریــت اطالعات 
ارائه شده در یادداشتــهای پیوست صــورتهای مالــی را تکرار 

نکند.
برای مثال، ســند بحث وتحلیل مدیریت یکی از شرکتهای 
حاضر درنظرســنجی شــامل بخشــی با عنوان »براورد مهم 
حســابداری« بود، که ارجاعهایی به یادداشــت های پیوســت 
صورت مالی مربوط را شامل می شد. تمامی اطالعات مربوط 
به تعهدهای کنارگذاری دارایی، شامل خط مشی حسابداری و 
بحث درباره موارد ابهام )مثل فرضهای اصلی و حساســیتها(، 
در یادداشــت پیوست صورت مالی گنجانده شــده بودند. این 
رویکرد به استفاده کنندگان صورتهای مالی در یافتن کل بحث 
ابهام بــراورد کمک می کند و با حذف تکرار، شــلوغی موجود 
در گزارش ســاالنه را کاهــش می دهد. با این حال، شــرکتها 
باید همه اطالعاتی را که در ســند بحث وتحلیل مدیریت الزام 

شده اند، در گزارش بحث وتحلیل مدیریت بگنجانند.

پانوشتها:
 ،)IAS 1( مالی ارائه صورتهای  بین المللی حسابداری 1،  استاندارد   -  1

بند 125

 2 - Canadian Securities Administrators
سند  در  که  اطالعات،  موقت  و  ساالنه  افشای  برای  اصلی  3- الزامهای   
آن  همراه  مداوم«  افشای  »الزامهای  عنوان  با  کانادا  بهادار  اوراق  سازمان 

گنجانده شده اند. 
شرکتهای   2014 سال  بهادار  اوراق  بایگانی های  شامل  آماری  4-جامعه 
گزارشهای  که  بود  تورنتو  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفتهشده  کانادایی 
مالی شان را طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه کرده بودند 
و ارزش جاری سهامشان برابر با 200 میلیون دالر تا 40 میلیارد دالر، بیشتر 

در بازه 2 تا 3 میلیارد دالر، بود.
تا  می کند  ملزم  را  شرکتها   1 حسابداری  بین المللی  استاندارد   122 5-بند 
قضاوتهایی را افشا کنند که مدیریت در زمان به کارگیری خط مشی حسابداری 
واحد تجاری داشته است، به استثنای قضاوتهایی که شامل براورد هستند و 
مالی  مبالغ شناسایی شده در صورتهای  بر  را  تاثیر  بیشترین  قضاوتهایی که 

دارند.
برای  بین المللی  حسابداری  استانداردهای  هیئت  مفهومی  6-چارچوب 
هیئت  »راهنما«،  این  نگارش  زمان  در   .1 فصل  مالی،  گزارشگری 
چارچوب  به روزرسانی  برای  پروژه ای  حسابداری  بین المللی  استانداردهای 
به  مربوط  مطالب  پیشنهادی،  پیش نویس  داشت.  کار  دستور  در  مفهومی 
هدف از ارائه صورتهای مالی را تغییر چندانی نمی دهند و انتظار نمی رود که 

تاثیر چشم گیری بر محتوای این »راهنما« داشته باشند.
7- بند 127 استاندارد بین المللی حسابداری 1

8- بند 81 استاندارد بین المللی حسابداری 1
9- بند 127 استاندارد بین المللی حسابداری 1

10- بند 7 استاندارد بین المللی حسابداری 1
12- بند 84 استاندارد بین المللی حسابداری 1

13-متن کامل اعالمیه 51-328 سازمان اوراق بهادار کانادا را می توانید در 
www.albertasecurities.com :اینجا بیابید

اینطور   1 حسابداری  بین المللی  استاندارد   7 بند  در  »غیرممکن«  14-واژه 
تعریف شده است: "زمانی اجرای یک الزام غیرممکن است که واحد تجاری 
پس از انجام تمامی گامهای منطقی، توان اجرای آن الزام را نداشته باشد."

مبنای  بر  و  نیستند  کاملی  تحلیل  جدول  این  در  شده  ارائه  اطالعات   -15
رهنمودها و الزامهای مفصلی که در بند های 125 تا 133 استاندارد بین المللی 
شده اند.  ارائه  مدیریت  بحث وتحلیل  سند  از   1.12 بخش  و   1 حسابداری 
تفسیر الزامهای سند بحث وتحلیل مدیریت مسئله ای حقوقی ا ست. تحلیل 
ارائه شده در این جدول صرفًا جهت اطالع ارائه شده است و توصیه حقوقی 

تلقی نمی شود.
16 - Context

17- الزامهای استاندارد بین المللی حسابداری 1 بر مبنای الزامهای وضع شده 
در بند های 125 و 131 و مثالهایی از موارد افشا در بند 129 هستند.

18- بند 131 از استاندارد بین المللی حسابداری 1

منبع:
 • Corporate Reporting Briefing, What Should Be
 Disclosed About Estimation Uncertainty, CPA
Canada, 2016
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(ISA 540))استانداردبینالمللیحسابرسی540)تجدیدنظرشده
ارزیابی کنید که آیا ارزیابیها از ریســکهای تحریف بااهمیت در سطح ادعا، مناسب است 

)بند 33)الف((

(ISA 330)330استانداردبینالمللیحسابرسی
ارزیابی کنید که آیا ارزیابیهای ریسکهای تحریف بااهمیت در سطح ادعا، مناسب 

است )بند 25(

اارزیابی کنید که آیا تصمیمهای مدیریت مربوط به شناخت، اندازه گیری، ارائه، و افشا در 
انطباق با چارچوب گزارشگری مربوط مالی باشد )بند 33 )ب((

ارزیابی کنید که  ایا  ارائه کلی صورتهای مالی در انظباق با با چارچوب گزارشگری 
مالی مربوط است )بند 24(

توجــه کنید که آیا صورتهای مالی به طور مناســب موارد زیر را ارائه می کند: )بند 
)24

• طبقه بندی و شرح اطالعات مالی و معامالت، رویدادها، و شرایط مبنای آنها، 
و

• ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی

ارزیابیکلیبرمبنایروشهایحسابرسیانجامشده

ارزیابی کنید که آیا شواهد حسابرسی  مناسب و کافی به دست آمده است )بند 33 )پ((
نتیجه گیری کنید که آیا شــواهد حسابرســی مناســب و کافی به دست آمده است 

)بند 26(

تمام شواهد به دست آمده را در نظر بگیرید، چه تائیدکننده و چه نقض کننده )بند 34(
(ISA 330)330استانداردبینالمللیحسابرسی

همه شواهد حسابرسی را صرف نظر از این که تاییدکننده یا نقض کننده ادعاها در 
صورتهای مالی باشند، در نظر بگیرید  )بند 26(

تعیین کنید که  آیا برآوردهای حســابداری و موارد افشای مرتبط با آن در قالب چارچوب 
گزارشگری مالی مربوط، منطقی است یا تحریف شده است )بند 35(

ارزیابی کنیــد که آیا ارائه کلی صورتهای مالی طبق چارچوب گزارشــگری مالی 
مربوط است )بند 24(

اگر نتوانیم شواهد حسابرسی کافی به دست آوریم، پیامدهای مربوط به حسابرسی یا نظر 
حسابرس درباره صورتهای مالی را ارزیابی کنید )بند 34(

(ISA 705) )استانداردبینالمللیحسابرسی705)تجدیدنظرشده
اظهارنظــر را هنگامی کــه صورتهای مالی عــاری از تحریف بااهمیت نیســتند یا 

هنگامی که نمی توانید شواهد کافی و مناسب به دست آورید، تعدیل کنید )بند 6(
 نوع تعدیل نسبت به اظهارنظر حسابرس را تعیین کنید )بندهای 7-15(

هنگامی که اظهارنظر تعدیل می شود، شکل و محتوای الزام آور گزارش حسابرس 
را رعایت کنید  )بندهای-29 16(

به منظــور ارائه یک چارچــوب منصفانه، ارزیابــی کنید که آیا موارد افشــا، منجر به 
ارائه منصفانه صورتهای مالی می شود )بند 36 )الف((

 (ISA 700))استانداردبینالمللیحسابرسی700)تجدیدنظرشده
از جنبــه چارچوب ارائه منصفانــه، ارزیابی کنید که آیا صورتهــای مالی به ارائه 

منصفانه منجر می شوند )بند 14(

از جنبــه چارچــوب رعایت، ارزیابــی کنید که آیا موارد افشــا همانی اســت که برای 
صورتهای مالی ضروری است و گمراه کننده نیست )بند 36 )ب((

از جنبه چارچوب رعایت، اگر صورتهای مالی گمراه کننده اند، با مدیریت صحبت 
کنید )بند 19(
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 )ISA 540( )استانداردبینالمللیحسابرسی540)تجدیدنظرشده
روشــهای حسابرسی بیشــتر برای پاسخگویی به ریســکهای ارزیابی شده تحریف 
بااهمیت در ســطح ادعا، با توجه به دالیل ارزیابی آن ریسکها، طراحی و اجرا کنید 

)بند 18(
در نظر داشــته باشــید که هر چه  ریســک تحریف بااهمیت  بیشــتر باشد،  شواهد 

حسابرسی  باید متقاعد کننده تر باشند )بند 18(

)ISA 330(330استانداردبینالمللیحسابرسی
روشهای حسابرسی بیشــتر که پاسخگوی ریسکهای ارزیابی شده تحریف 

عمده در سطح ادعا باشد را طراحی و اجرا کنید )پاراگراف 6(
دالیــل ارزیابی به دســت آمده را در نظر بگیرید، ازجملــه احتمال تحریف 
بااهمیت به علت ویژگیهای دســته های معامالت، مانده های حســاب، یا 

موارد افشا و ارزیابی ریسک کنترل )بند7 )الف(( 
هرچه ریســک ارزیابی بیشتر باشد، شواهد قانع کننده تری به دست آورید )بند 

7 )ب((
روشــهای محتوایی برای هر دســته عمده معامله، مانده حساب،  و افشا 

طراحی کنید )بند 18(

آزمونهای کنترلها را طراحی و اجرا کنید، اگر: )بند 19(
• ارزیابی حســابرس از ریســکهای تحریف بااهمیت در سطح ادعا شامل این انتظار 

است که کنترلها به طور موثر عمل می کنند؛ یا  
  • روشــهای محتوایی به تنهایی ممکن نیست شــواهد حسابرسی کافی را در سطح 

ادعا فراهم سازد.
 هــر چه میــزان اتــکا بر اثربخشــی کنترل بیشــتر باشــد، شــواهد حسابرســی 

متقاعدکننده تری به دست آورید )بند 19(      

آزمونهای کنترلها را طراحی و اجرا کنید، اگر: )بند 8(
• حسابرس قصد دارد بر کنترلها اتکا کند؛ یا

• روشــهای محتوایی به تنهایی ممکن نیســت شــواهد حسابرسی کافی و 
مناسب در سطح ادعا فراهم سازد.

هر چه  میزان اتکا بر اثربخشی کنترلها بیشتر باشد، شواهد متقاعدکننده تری 
به دست آورید )بند 9(      

برای ریسک عمده ) بند 20(
• آزمونهای کنترلها را در دوره جاری درنظر بگیرید، در صورتی که حســابرس قصد 

داشته باشد که بر کنترلها اتکا کند 
• آزمونهای جزئیات را درنظر بگیرید، در صورتی که رویکرد تنها شــامل روشــهای 

محتوایی باشد.

کنترلها را در دوره جاری آزمون کنید، در صورتی که قصد دارید بر کنترلهای 
ناظر بر ریسک عمده اتکا کنید ) پاراگراف 15(

برای هر ریســک مهم، روشــهای محتوایی اجرا کنید که به طور خاص به 
آن ریسک پاســخ می دهد. زمانی که رویکرد به ریسک عمده، تنها شامل 

روشهای محتوایی است، آزمون جزییات را درنظر بگیرید )بند 21(

سهرویکردآزمون
صرف نظــر از ریســکهای تحریف بااهمیت، روشــهای 
محتوایی برای هر دســته بااهمیــت از  معامالت، مانده 

حساب، و موارد افشا طراحی و اجرا کنید )بند 18(

حسابرســی را از رویدادهایی که تا 
تاریخ گزارش حسابرس رخ داده اند، 

به دست آورید )بند 21(

حوه انجام براورد حســابداری 
به وســیله مدیریــت را آزمون 

کنید )بندهای 27-22(

یــک نقطــه یــا دامنه بــراورد 
حسابرس تهیه کنید

)بندهای 29-28( 

واکنشبهریسکهایارزیابیشدهتحریفبااهمیت
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دریکنگاه
این هشدارحسابرسیواطمینانبخشی )AAA( برای افزایش 
حسابرســیبراوردهای آگاهی دربــاره جنبه های چالش برانگیز 
حســابداری1  در حسابرســی صورتهای مالی اســت. این هشدار 
الزامهــا، کاربــرد و دیگر مطالــب توضیحــی در راهنمایخدمات
اطمینانبخشیانجمنحســابدارانرسمیکانادا2  را به اطالع 
حسابرســان می رساند و گامهای ممکن را برای کمک به حسابرسان 
در رعایت این الزامها فراهم می کند. اســتانداردحسابرسی540
کانادا (CAS 540) با عنوان حسابرسیبراوردهایحسابداری،
شــاملارزشمنصفانهبراوردهایحسابداریومواردافشای
مرتبط3  و دیگر استانداردهای حسابرسی کانادا دربردارنده الزامهای 
زیادی هســتند که حسابرســان باید در زمان حسابرسی براوردهای 
حســابداری از آنها پیروی کننــد. همچنین حسابرســان می توانند 
به ابزاربهکارگیریبرایحسابرســان4  با عنوان حسابرســی
اســتانداردهایحسابرسی براساس براوردهایحسابداری
کانادا:چهچیــزی،چراوچگونه؟5  و دیگر مطالب انتشــاریافته 

مرتبط درباره این هشدار رجوع کنند.

چگونهمیتوانازاینهشداراستفادهکرد؟
براوردهای  حسابرسی  از  خاص  جنبه  سه  بر  متمرکز  هشدار  این 
حسابداری با تأکید بر پاسخگویی به پرسشهای »چهچیزی«، »چرا« و 
»چگونه« است. پرسش »چه چیزی« بیانگر الزامهای مشخصی است 
اهمیت  بیانگر  »چرا«  پرسش  است.  رعایتشان  به  ملزم  حسابرس  که 
عملی  مالحظات  برخی  فراهم کننده  »چگونه«  پرسش  است.  الزامها 
الزامهای مزبور است. این پرسش  و گامهای ممکن به هنگام رعایت 
ممکن  و  باشند  نیاز  مورد  شاید  که  نیست  گامهایی  همه  شامل  لزومًا 
است برخی گامها در انجام شرایط خاصی از حسابرسی، مربوط نباشند.

شناساییوارزیابیریسکهایتحریفبااهمیت
چهچیزی

درکفرایندمدیریتبرایانجامبراوردهایحسابداری
الزام مربوط: بند 8 )پ( از استاندارد حسابرسی شماره 540 کانادا

چرا
براوردهای  انجام  در  مدیریت6  فرایند درک به  مربوط  الزام 

حسابداری با هدف کمک به موارد زیر طراحی شده است:

چالشهای رعایت الزامهای حسابرسی براوردهای حسابداری
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قضاوتهای  حجم  و  پیچیدگی  شناخت  در  حسابرس  به  کمک   •
انجام شده از سوی مدیریت.

براوردهای  نوع  و  ماهیت  از  تصوری  شکل گیری  به  کمک   •
حسابداری که یک واحد تجاری ممکن است داشته باشد.

تحریف ریسک ارزیابی و  شناسایی  برای  مبنایی  فراهم کردن   •
بااهمیت7  برای براوردهای حسابداری.

حتی هنگامی که حســابرس قصد ندارد بــر براوردهای مدیریت 
برای انجــام براوردهای حســابداری اتکا کند و حتــی هنگامی که 
حســابرس به دنبــال تهیه یک بــراورد نقطه ای یا دامنــه ای برای 
ارزشیابیبراوردنقطهایمدیریت8  است، چنین شناختی الزامی 
اســت. براساس بند 13 از استاندارد حسابرســی شماره540 کانادا، 
برای ایجاد براورد نقطه ای حسابرس یا دامنه ای که برای متغیرهای 
مرتبط به کار گرفته می شــود و برای ارزشــیابی تفاوتهای اساســی 
با براوردهــای نقطه ای مدیریت، حســابرس بایــد از فرضیه ها یا 
روشهای استفاده شده از سوی مدیریت شناخت کافی به دست آورد. 
درک فراینــد مدیریت بــرای انجــام براوردهای حســابداری، 
اطالعاتی درباره امکان ســوگیری مدیریت و فرصتهایی را که برای 
ارتکاب تقلب الزم هســتند در اختیار حسابرس قرار می دهد )یعنی 
حســابرس می تواند ببیند که تفکیک وظایف مناســبی وجود داشته 
یا نه، فرایند بررســی و تایید وجود داشته یا نه، یا فرصتهایی برای 

ارتکاب تقلب وجود داشته یا خیر(.
چگونه

حسابرسی،  فرایند  اوایل  در  ریسک،  ارزیابی  روشهای  اجرای  هنگام 
 8 بند  الزامهای  درباره  تجاری  واحد  مدیریت  با  حسابرس  است  بهتر 
با  استاندارد حسابرسی شماره540 کانادا صحبت کند. برقراری ارتباط 
فرایند  به درک  الزامهای حسابرس  درباره  ابتدایی  مراحل  در  مدیریت 
و  جمع آوری  افزون بر  حسابداری،  براوردهای  انجام  برای  مدیریت 
ارزیابی شواهد حسابرسی، ممکن است احتمال دسترس داشتن به موقع 
حسابرس به کارکنان مرتبط واحد تجاری را افزایش دهد )یعنی کارکنانی 

که کار بررسی و تأیید براوردهای حسابداری را انجام می دهند(.
مالحظاتهنگامکسبشناختازفرایندمدیریت

از  شناخت  کسب  فرایند  در  است  ممکن  حسابرس  که  مواردی 
درنظر  مدیریت  سوی  از  حسابداری  براوردهای  انجام  چگونگی 

قرار دهد، ممکن است شامل موارد زیر باشد:
آنها  با  حسابداری  براوردهای  که  معامالتی  یا  حسابها  انواع   •

مرتبط است.

محاسبه  برای  اندازه گیری  فنون  از  مدیریت  استفاده  • چگونگی 
براوردهای حسابداری.

طول  در  موجود  داده های  براساس  حسابداری  براوردهای  آیا   •
رویدادها،  اثر  مدیریت  آیا  است،  چنین  اگر  و  شده  انجام  سال 
معامالت و تغییرها در شرایط رخ داده بین این تاریخ و تاریخ پایان 

دوره را به حساب منظور کرده است و چگونه.
• فرایندهای گزارشگری مالی برای انجام براوردهای حسابداری، 

شامل کنترلهای داخلی به کاررفته در گزارشگری مالی.
• درنظر قرار دادن ماهیت دارایی و بدهی براوردشده.

روشهای  آن  در  که  محیطی  یا  صنعت  تجاری،  واحد  خاص  رویه   •
متداولی برای انجام نوع خاصی از براورد حسابداری وجود دارد.

است  ممکن  بااهمیت  تحریف  از  بزرگتری  ریسک  آیا  این که   •
تدوین شده  مدل  که  هنگامی  )یعنی  نه  یا  باشد  داشته  وجود 
متداول  روش  از  تخطی  اگر  یا  می شود  استفاده  درون سازمانی 

استفاده شده در یک صنعت یا محیط خاص وجود داشته باشد(.
انجام  را  براوردهای حسابداری  افرادی که  • تجربه و شایستگی 

می دهند و کنترلهای مرتبط با:
داده های  صحت  و  مربوط بودن  کامل بودن،  تعیین  چگونگی   -

مورد استفاده در انجام براوردهای حسابداری از سوی مدیریت.
- بررسی و تأیید براوردهای حسابداری، شامل فرضیه ها یا درونداد 
استفاده شده در تدوین آنها از سوی سطح مناسب مدیریتی و در 

جای مناسب، ارکان راهبری.
- تفکیک وظایف بین افرادی که مسئول معامالت اساسی واحد تجاری 

هستند و افرادی که مسئول انجام براوردهای حسابداری هستند.
• استفاده از کارشناس از سوی مدیریت برای پشتیبانی از فرضیه هایش.
از دوره  در روشها  تغییری  براوردهای حسابداری  انجام  برای  آیا   •

قبل وجود داشته است یا باید وجود داشته باشد، و اگر بله، چرا.
• آیا مدیریت اثر ابهام براورد را ارزیابی کرده است و اگر بله، چگونه.

شناختفرضیههایزیربناییبراوردهایحسابداری
از جمله مواردی که حسابرس می تواند در درک فرضیه های زیربنایی 
اشاره  زیر  موارد  به  می توان  دهد،  قرار  درنظر  براوردهای حسابداری 

کرد:
• ماهیت فرضیه ها و این که کدام فرضیه ها درخورتوجه هستند.

• مدیریت چگونه مربوط بودن و کامل بودن فرضیه ها را ارزیابی می کند.
• مدیریت چگونه به کارگیری یکنواخت فرضیه ها را در درون شرکت 

تعیین می کند.
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• آیا فرضیه ها مربوط به مسائل زیر کنترل مدیریت است )برای مثال، 
براورد  تعمیرونگهداری که ممکن است  برنامه های  فرضیه هایی درباره 
فرضیه ها  این  چگونه  و  دهد(  قرار  تأثیر  زیر  را  دارایی  یک  مفید  عمر 
که  موضوعهایی  یا  بیرونی  محیط  و  تجاری  واحد  تجاری  طرحهای  با 
خارج از کنترل آن هستند )برای مثال، فرضیه ها درباره نرخ بهره، نرخ 
مرگ ومیر، امور قضایی درتوان، یا گامهای انتظام بخشی یا تغییرپذیری 

و زمان بندی جریانهای نقدی آینده( مطابقت دارند.
• ماهیت و دامنه مستندسازی و در صورت وجود، تقویت فرضیه ها.

ارزیابیمدیریتازابهامبراورد
مالحظات در کسب شناخت نسبت به این که آیا مدیریت اثر ابهام 
براورد را ارزیابی کرده و اگر بله، چگونه این ارزیابی را انجام داده، 

ممکن است شامل موارد زیر باشد:
تحلیل اجرای  با  مثال،  برای  جایگزین،  نتایج  یا  فرضیه ها  به  توجه   •

حساسیت9  جهت تعیین اثر تغییرها در فرضیه های یک براورد.
• وقتی تحلیل، بیانگر چندین طرح با پیامدهای گوناگون است، چگونه 

در تعیین براورد حسابداری نتیجه گیری شده است.
پایش  قبل  دوره  در  انجام شده  حسابداری  براوردهای  نتیجه  آیا   •
استاندارد  از   9 )بند  می شود  ارائه  متناسب  پاسخ  آن  به  و  می شود 

حسابرسی شماره540 کانادا(.
صورت  قبل  دوره  در  انجام شده  براورد  از  مجددی  براورد  وقتی   •
می گیرد، توانایی نشان دادن این که روش جدید مناسب تر است یا خود 

پاسخی برای چنین تغییرهایی است.
درونداد،  یا  فرض  یک  آیا  نمونه  برای  ذهنیبودن10،  میزان  •
مشاهده پذیر است )این ممکن است بر ارزیابی ریسک تحریف بااهمیت 

برای یک براورد خاص تأثیر بگذارد(.
در واحدهای تجاری کوچک، فرایند انجام براوردهای حســابداری 
در مقایســه با واحدهای تجــاری بزرگ، ســاختار ضعیف تری دارد. 
واحدهــای تجاری کوچــک با مشــارکت فعال مدیریــت هم ممکن 
اســت توصیف جامعی از رویه های حســابداری، مدارک و سوابق ریز 
حســابداری یا خط مشــیهای مکتوب نداشته باشــند. حتی اگر واحد 
تجاری فرایند رســمی تثبیت شده ای هم نداشــته باشد، به این معنی 
نیســت که مدیریــت نمی تواند مبنایی را فراهم کند که براســاس آن، 

حسابرس بتواند براوردحسابداری را آزمون کند.
برای اطالعات بیشتر، پژوهشگران می توانند به گام 1 از ابزار 
به کارگیری برای حسابرســان، با عنوان حسابرســی براوردهای 
حسابداری براساس استانداردهای حسابرسی کانادا: چه چیزی، 

چرا و چگونه؟ رجوع کنند.
چهچیزی

براورد ابهام دارای حسابداری، براوردهای آیا اینکه ارزیابی
باالییهستندوآیااینبراوردهادارایریسکبااهمیتهستند.

الزامهای مرتبط: بند 10 و 11 استاندارد حسابرسی شماره540 کانادا
چرا

و  حسابداری  براورد  یک  با  مرتبط  براورد  ابهام  میزان  ارزیابی  الزاِم 
این که آیا دارای ریسک بااهمیت هستند یا خیر، با اهداف زیرطراحی 

شده است:
• کمک به حسابرس در ارزیابی ریسکی که براساس آن ممکن است 

صورتهای مالی به طور بااهمیتی تحریف شوند.
• ایجاد مبنایی برای طراحی و اجرای روشهای حسابرسی در راستای 

ارائه پاسخ مناسب به ریسک.
• کمک به حسابرس در ارزیابی حساسیتبراوردهایحسابداری

بهسوگیری11 .
دارای  حسابداری  براورد  آیا  این که  درباره  نتواند  حسابرس  اگر 
برای  کند،  نتیجه گیری  به درستی  خیر،  یا  است  بااهمیت  ریسک 
از استاندارد  الزامهای مربوط به ارزیابی در بندهای 15 تا 17  نمونه 
ریسک  به  نمی تواند  نکند،  اجرا  را  کانادا  شماره540  حسابرسی 
ارزیابی شده از تحریف بااهمیت پاسخ مناسبی بدهد. قصور در اجرای 
الزامهای روشهای محتوایی اضافی ممکن است سبب شود که  این 

حسابرس شواهد حسابرسی مناسب و کافی را جمع آوری نکند.
چگونه

تعیینمیزانابهامبراورد
ممکن  که  عواملی  با  مرتبط  تفصیلی  رهنمودهای  ارائه  برای 
فهرستی  ارائه  و  دهند  قرار  تأثیر  زیر  را  براورد  ابهام  میزان  است 
تحریف  ریسکهای  ارزیابی  در  می تواند  حسابرس  که  مواردی  از 
دهد،  قرار  درنظر  براورد  ابهام  میزان  ارزیابی  هنگام  در  بااهمیت 
حسابرسان می توانند به گام 3 از ابزار پیاده سازی برای حسابرسان 
استانداردهای  براساس  حسابداری  براوردهای  حسابرسی  نام  به 

حسابرسی کانادا: چه چیزی، چرا و چگونه؟، مراجعه کنند.
با توجه به ماهیت براورد حســابداری، این که تا چه اندازه روش یا 
مدل پذیرفته شده عمومی برای انجام براورد حسابداری وجود دارد و 
ذهنی بودن فرضیه های استفاده شده برای انجام براورد حسابداری، 
میزان ابهام براورد متفاوت است. برای برخی براوردهای حسابداری 
ممکن اســت میــزان ابهام به نســبت باالیی وجود داشــته باشــد، 
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به خصوص وقتــی مبتنی بر فرضیه های بااهمیتــی مانند موارد زیر 
باشند:

• براوردهای حسابداری مرتبط با نتایج دعاوی حقوقی.
• براوردهای حسابداری ارزش منصفانه برای ابزار مالی مشتقه که به طور 

عمومی معامله نمی شوند.
مدلهای  از  که  مواردی  برای  منصفانه  ارزش  حسابداری  براوردهای   •
یا  فرضیه ها  دارای  که  مواردی  برای  یا  شده  استفاده  تخصصی تر 

دروندادی هستند که در بازار امکان مشاهده شان وجود ندارد.
همه اقالم صورتهای مالی که مستلزم اندازه گیری براساس ارزش 
منصفانه هســتند، دارای ابهام براورد نیســتند. با ایــن حال، ابهام 
براورد ممکن است حتی وقتی روش و داده های ارزشگذاری مناسب 

تعریف شده اند، وجود داشته باشد.
برای تعیین این که براوردهای حســابداری دارای ابهام براورد باالیی 

هستند یا نه، حسابرس می تواند نمونه های زیر را درنظر قرار دهد:
• براوردهای حسابداری که وابستگی زیادی به قضاوت دارند )یعنی 
نتیجه مربوط به یک طرح دعوای حقوقی در حال بررسی یا مقدار و 
زمان بندی جریانهای نقدی آینده، به رویدادهای مبهم در چند سال 

آینده وابسته است(.
• براوردهای حسابداری که با استفاده از فنون اندازه گیری شناخته شده 

محاسبه نمی شوند.
از  بررسی حسابرسان  نتایج  که  براوردهای حسابداری  از  دسته  آن   •
براوردهای حسابداری مشابه انجام شده در صورتهای مالی دوره قبل 
بیانگر تفاوت قابل مالحظه بین براورد حسابداری اولیه و نتایج واقعی 

باشد.
مدل  از  آنها  برای  که  منصفانه  ارزش  حسابداری  براوردهای   •
اختصاصی تدوین شده در خود واحد تجاری استفاده می شود یا برای 
استاندارد  از  الف1  بند  )به  ندارد  وجود  مشاهده  پذیری  درونداد  آنها 

شماره 540 حسابرسی کانادا مراجعه کنید(.
در بخشــی از ارزیابی ریســک در اســتاندارد شماره 315 
حسابرســی کانــادا آمــده که حســابرس در قالــب قضاوت 
حسابرسی، باید مشخص کند که آیا ریسکهای شناسایی شده 
بااهمیت هستند یا نه. ریسکهای بااهمیت نیازمند مالحظات 
حسابرسی خاصی شامل روشهای اضافی حسابرسی هستند. 
در زمینه براوردهای حســابداری، حسابرسان باید مشخص 
کنند که آیا براوردهای حســابداری با میزان ابهام باال منجربه 
ایجاد ریسکهای بااهمیت می شود یا خیر و برای پاسخ مناسب 

به این ریسکها، روشهای محتوایی اضافی مشخص شده در 
استاندارد حسابرسی شماره540 کانادا را اجرا کنند.

تعییناینکهآیابراوردحسابداریباابهامباالسببایجاد
ریسکبااهمیتمیشودیاخیر؟

اگر حسابرس به این نتیجه برسد که براورد حسابداری دارای ابهام 
که  کند  تعیین  باید  به قضاوت خودش  بنا  بعد  گام  در  باالیی است، 
آن براورد حسابداری به ریسک بااهمیتی منجر می شود یا نه. این 
خصوص  در  قضاوت  برای  است.  حرفه ای  قضاوت  موارد  از  یکی 
استاندارد   28 بند  براساس  ریسکها،  این  نبودن  یا  بااهمیت بودن 
ریسک  ارزیابی  و  شناسایی  عنوان  با  کانادا  حسابرسی   315 شماره 
آن،  محیط  و  تجاری  واحد  شناخت  طریق  از  بااهمیت  تحریف 

حسابرس باید دست کم موارد زیر را درنظر قرار دهد:
الف- آیا آن ریسک، یک ریسکتقلب12  است.

دیگر  یا  حسابداری  اقتصادی،  توسعه های  به  مربوط  ریسک،  آیا  ب- 
توسعه های مهم اخیر است و بنابراین نیازمند توجه خاصی است.

ج- پیچیدگی معامالت.
د- آیا ریسک شامل معامالتمهمبااشخاصوابسته13  است.

ه- میزان ذهنی بودِن اندازه گیری اطالعات مالی مربوط به ریسک، 
ابهاِم  از  گسترده ای  دامنه  شامل  که  اندازه گیریهایی  به خصوص 

اندازه گیری هستند.
و- آیا آن ریسک شامل معامالت مهمی است که خارج از روند عادی 
تجارت برای واحد تجاری است یا موارد دیگری که به نظر غیرعادی 

می رسند.
برای اطالعات بیشــتر، به گامهای 2تا 6 از ابزار به کارگیری برای 
حسابرسان: حسابرسی براوردهای حسابداری براساس استانداردهای 

حسابرسی کانادا: چه چیزی، چرا و چگونه؟ مراجعه شود.

شاخصهایسوگیریاحتمالیمدیریت
چهچیزی

شناساییسوگیریاحتمالیمدیریتهنگامبررسیقضاوتها
وتصمیمهایمدیریتدرانجامبراوردهایحسابداری

الزامهای مرتبط: بند 21 استاندارد شماره 540 حسابرسی کانادا
چرا

در طول حسابرسی، حسابرس می تواند از قضاوتها و تصمیمهای 
مدیریت که منجر به آشکارشدن شاخصهای سوگیری احتمالی 
ممکن  شاخصهایی  چنین  کند.  پیدا  آگاهی  می شود،  مدیریت 
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ارزیابی  مناسب بودن  بر  مبنی  حسابرس  نتیجه گیری  است 
قرار  تأثیر  زیر  را  آن  با  مرتبط  پاسخهای  و  حسابرس  ریسک 
دهد و ممکن است حسابرس مجبور باشد پیامدهای آن را برای 
در  که  همان طور  همچنین  دهد.  قرار  درنظر  حسابرسی  ادامه 
شکل گیری  عنوان  زیر  کانادا  حسابرسی   700 شماره  استاندارد 
اظهارنظر و گزارش نسبت به صورتهای مالی بحث شده است، 
حسابرس  ارزیابی  است  ممکن  مدیریت  سوگیری  شاخصهای 
بااهمیت  تحریف  از  عاری  کل  در  مالی  این که صورتهای  از  را 

هستند یا خیر، زیر تاثیر قرار دهد.
چگونه

حسابرس با بررسی قضاوتها و تصمیمهای مدیریت در انجام براوردهای 
حسابداری، همه براوردهای حسابداری را درنظر قرار می دهد. شناسایی 
سوگیری مدیریت در سطح یک حساب ممکن است دشوار باشد. شاید 
که مجموعه ای  داد  بتوان تشخیص  تنها هنگامی  را  سوگیری مدیریت 
بررسی شوند.  براوردهای حسابداری  یا همه  براوردهای حسابداری  از 
براوردهای  حسابرسی  در  حرفه ای  تردید  به کارگیری  در  حسابرسان 
حسابداری، از نگرشی شامل این موارد استفاده می کنند: ذهن پرسشگر، 
احتمالی  تحریف  از  حاکی  است  ممکن  که  شرایطی  به  هوشیاربودن 
مغایر  حسابرسی  شواهد  بررسی  جمله  از  باشد،  تقلب  و  اشتباه  به دلیل 

با شواهد حسابرسی به دست آمده، و ارزیابی نقادانه شواهد حسابرسی.
نمونه هایــی از شــاخصهای ســوگیری احتمالی مدیریــت در زمینه 

براوردهای حسابداری به شرح زیر است: 
• تغییرها در براورد حسابداری یا روش انجام آن در مواردی که مدیریت 
بوده  در شرایط  تغییری  این که  بر  مبنی  باشد  داده  انجام  ارزیابی ذهنی 

است.
• استفاده از فرضیه های خود واحد تجاری برای براوردهای حسابداری 
ارزش منصفانه هنگامی که با فرضیه های مشاهده پذیر در بازار تناقض 

دارند.
• انتخاب یا ایجاد فرضیه های مهم که سبب ایجاد یک براورد نقطه ای 

مطلوب برای هدفهای مدیریت باشد.
• انتخاب یک براورد نقطه ای که ممکن است بیانگر الگویی از خوش بینی 

یا بدبینی باشد.
برای اطالعات بیشــتر به گامهــای 6 یا 8 از ابــزار به کارگیری برای 
حسابرسان: حسابرسی براوردهای حســابداری براساس استانداردهای 

حسابرسی کانادا: چه چیزی، چرا و چگونه؟ مراجعه شود.

چهمنابعاضافیبرایکمکبهحسابرسوجوددارند؟
انتشارات

را  کانادا  انجمن حسابداران رسمی  اینترنتی  مرکز اطالع رسانی 
مشاهده کنید که در آن منابع بیشتری را پیدا خواهید کرد:

1-ابزاربهکارگیریبرایحسابرسان:حسابرسیبراوردهای
کانـادا: حسابرسـی استـانداردهای براساس حسابـداری

چهچیـزی،چراوچگونه؟
تردید تقویت اطمینانبخشی: و حسابرسی بولتن -2

حرفهای
مقادیری دربردارنده که مالی صورتهای حسابرسی -3
تعیینشده بیمسنجی ازمحاسبات استفاده با که است

است)رهنمود(
ارتباطات اهمیت حسابرسان- برای صاحبکار توجیه -4
ارکان )یعنی صاحبکار و حسابرس بین مؤثر طرفه دو

راهبری(
5.داشتنارتباطموفقباسودبران

پانوشتها:
1- Auditing Accounting Estimates
2- CPA Canada Handbook- Assurance

 3- CAS 540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value
Accounting Estimates, and Related Disclosures
4- Tool for Auditors

 5- Auditing Accounting Estimates Under CASs: What, Why and
How?
6- Management’s Process
7- Risks of Material Misstatement
8- Management’s Point Estimate
9- Sensitivity Analysis
10- Extent of Subjectiveity
11- Accounting Estimate’s Susceptibility to Bias
12- Risk of Fraud
13- Significant Transactions with Related Parties

منبع:
 Chartered Professional Accountants of Canada (CPA), Audit &
 Assurance Alert - CAS 540 - Challenges in Complying with
 the Requirements when Auditing Accounting Estimate, August
2014.
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در

پاگرد 

پیوندبین

نداردهای
استا

54و315
0

)ISA 315()استانداردبینالمللیحسابرسی315)تجدیدنظرشده
ازواحدتجاریومحیطآنشناختبهدستآورید؛ازجمله،کنترلداخلی

واحدتجاری)بندهای11-24(

)ISA 540()استانداردبینالمللیحسابرسی540)تجدیدنظرشده
ازواحدتجاریومحیطآنشناختبهدستآورید؛ازجمله،کنترلداخلیواحد

تجاریمرتبطبابراوردهایحسابداری)بند13(

)ISA 540()استانداردبینالمللیحسابرسی540)تجدیدنظرشده
ریسکهایتحریفبااهمیتمربوطبهبراوردحسابداریومواردافشایمربوط،در

سطحادعاراشناساییوارزیابیکنید)بند16(
•ریسکذاتیوریسککنترلرابهطورجداگانهارزیابیکنید

•درجهایراکهبراوردحسابداریمشروطبه،یازیرتاثیر،ابهاِمبراورد،پیچیدگی،
ذهنیبودنودیگرعواملریسکذاتیاست،درنظربگیرید.

)ISA 315()استانداردبینالمللیحسابرسی315)تجدیدنظرشده
ریسکهایمربوطبهتحریفبااهمیتدرسطحادعابرایدستههایمعامالت،
ماندههایحساب،ومواردافشارا،بهمنظورایجادمبناییبرایطراحیواجرای

روشهایحسابرسیبیشتر،شناساییوارزیابیکنید)بند25)ب((

بهقضاوتحسابرس، شناساییشده، ازریسکهای آیاهیچیک که کنید تعیین
هنگامیکهآثارکنترلهایشناساییشدهمرتبطباآنریسکجدامیشوند،یک

ریسکعمدهاست)بند27(

آن با مرتبط کنترلی، فعالیتهای شامل کنترلها، از عمده، ریسکهای مورد در
ریسکشناختبهدستآورید)بند29(

تحریف ارزیابیشده و شناسایی ریسکهای از هیچیک آیا که کنید تعیین
بااهمیت،یکخطرمهمهستند)بند17(

کنترلی، فعالیتهای شامل تجاری، واحد کنترلهای از عمده، ریسکهای مورد در
مرتبطباآنریسکشناختبهدستآورید)بند17(

روشهایارزیابیریسکوفعالیتهایمرتبط

شناساییوارزیابیریسکهایتحریفبااهمیت



رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی
تعریفرویدادهایپسازتاریخصورتهایمالیدراستانداردها

طبق تعاریفی که از رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی دراستانداردحسابرسی560 و استانداردحسابداری
5 ارائه شده است، این پرسش مطرح می شود که این تعاریف آیا به یک موضوع مشترک اشاره دارند؟ یا از برخی جنبه ها 
با هم متفاوت هستند؟ در این نوشتار سعی بر این است که به این سوال پاسخ داده شود تا به این ترتیب درک روشنی از 

این گونه رویدادها حاصل شود.
طبق تعریف ارائه شــده در استاندارد حسابداری 5 با عنوان »رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه«، رویدادهای بعد از تاریخ 
ترازنامه، رویدادهای مطلوب و نامطلوبی اســت که بیــن تاریخترازنامهوتاریختاییدصورتهایمالی 1 رخ می دهد. 

این رویدادها را می توان به دو گروه طبقه بندی کرد:
گروهاول- رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه که شــواهدی در مورد شــرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم می کند. 
بــرای مثــال، فروش یک قلم از داراییها پس از تاریخ صورتهای مالی به ارزشــی به مراتب پایین تــر از مبلغ دفتری آن که 
فراهم کننده شــواهدی از کاهش ارزش داراییهای مذکور در تاریخ ترازنامه اســت. این رویدادها، مستلزم تعدیل صورتهای 

مالی است.
گــروهدوم- رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه که بیانگر شــرایط ایجادشــده بعد از تاریخ ترازنامه اســت. این 
رویدادها، تنها در صورت بااهمیت بودن، نیازمند افشــا در صورتهای مالی هستند. برای مثال، وقوع آتش سوزی پس از 
تاریخ صورتهای مالی که منجر به واردشدن خسارت عمده ای به داراییهای شرکت شده است و مبلغ جبران خسارت توسط 

بیمه، نمی تواند که این خسارت را پوشش دهد.
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از طرفــی طبق تعریــف ارائه شــده از »رویدادهــای پس از 
تاریخ صورتهای مالی« در اســتاندارد حسابرسی 560 با عنوان 
»رویدادهــای پس از تاریــخ صورتهای مالی«، منظــور از این 
رویدادهــا، رویدادهای واقع شــده بین تاریــخ صورتهای مالی 
و تاریخ گزارش حســابرس می باشــد. این رویدادهــا، در واقع 
همان رویدادهایی هستند که طبق تعریف استاندارد حسابداری 
5 مســتلزم افشــا یا تعدیل صورتهای مالی هســتند، ولی دوره 
زمانی طوالنی تری را پوشــش می دهند )یعنی تا تاریخ گزارش 

حسابرس به جای تاریخ تایید صورتهای مالی(.
عالوه براین، در استاندارد حسابرسی 560 به واقعیتهایی که 
نیز  آن مطلع می شود،  از  گزارش خود  تاریخ  از  حسابرس پس 
از  پس  حسابرس  چنانچه  که  ترتیب  به این   است.  شده  اشاره 
تاریخ گزارش خود، از واقعیتهایی مطلع شود که اگر در آن تاریخ، 
حسابرس از آنها مطلع می بود، ممکن بود گزارش خود را اصالح 
کند، باید اقدامی در این خصوص انجام دهد. این گونه واقعیتها، 
هستند  رویدادهایی  همان  وجود  مبنی بر  نشانه هایی  واقع  در 
یا تعدیل  افشا  استاندارد حسابداری 5 مستلزم  که طبق تعریف 
حسابرس  است  ممکن  مثال،  برای  هستند.  مالی  صورتهای 
از  یکی  از  تلفنی  تماس  یک  گزارش،  امضای  از  پس  چندروز 
اعضای هیئت مدیره قبلی شرکت دریافت کند که حاکی از وجود 
از طریق  یا  است  مالی  در صورتهای  بااهمیتی  تقلب  یا  اشتباه 
بااهمیتی  تقلب  که  مطلع شود  قبلی شرکت،  کارمندان  از  یکی 
درخصوص یکی از اقالم صورتهای مالی صورت گرفته است. 

این تماس تلفنی )یعنی واقعیت(، نشان از رویدادی دارد که در 
باید  آن،  نتیجه  در  و  است  داشته  مالی وجود  تاریخ صورتهای 
ارقام صورتهای مالی اصالح شود )یعنی رویداد تعدیلی مستلزم 
تعدیل صورتهای مالی( و اگر چنین نشود، حسابرس باید نظر 
حسابرس  شرایط،  این  نبود  صورت  در  کند.  تعدیل  را  خود 

هیچگونه مسئولیتی درخصوص این گونه واقعیتها ندارد.
با مقایسه تعاریف ارائه شده، اغلب منظور از »رویدادهای بعد 
از تاریخ ترازنامه« و »رویدادهای پس ازتاریخ صورتهای مالی«، 
رویدادهای یکسانی می باشد و هر دو اشاره به رویدادهایی دارند 
که مســتلزم افشــا یا تعدیل صورتهای مالی هستند. اما این دو 
دسته رویداد، از چهارجنبه با هم تفاوتهایی دارند. در جدول1، 

به طور خالصه این تفاوتها ارائه شده است.
جنبــه اول مربوط به دوره زمانی زیر پوشــش آنهاســت. طبق 
تعریف ارائه شــده در اســتانداردهای حسابرســی، دوره زمانی زیر 
پوشــش رویدادهای پــس از تاریخ صورتهای مالــی، طوالنی تر 
از دوره این رویدادها طبق اســتانداردهای حســابداری اســت. در 
اســتانداردهای حســابداری، دوره زمانی تعریف شــده برای این 
رویدادها از تاریخ صورتهای مالی تا تاریخ تایید آنهاســت. درحالی 
که در استانداردهای حسابرسی، این دوره زمانی از تاریخ صورتهای 
مالی شروع شده و تا بعد از انتشار آنها را نیز پوشش می دهد؛ یعنی 

بعد از تاریخ تایید آنها و گزارش حسابرس نسبت به آنها.
جنبه دوم در رابطه با دامنه شمول الزامهای این استانداردهاست. طبق 
استانداردهای حســابداری، دامنه شمول شامل رویدادهای پس از تاریخ 

جدول1-مقایسهمفهومرویدادهایپسازتاریخصورتهایمالیدراستانداردهایحسابداریوحسابرسی

استانداردحسابداری5استانداردحسابرسی560

دورهزمانی
از تاریخ صورتهای مالی تا تاریخ گزارش حسابرس )رویدادها( پس از انتشار صورتهای 

مالی )واقعیت ها(
از تاریخ صورتهای مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی

دامنهشمول

رویدادهای تعدیلی که مستلزم  تعدیل در  صورتهای  مالی است یا 
رویدادهای غیرتعدیلی بااهمیت که مستلزم افشا در صورتهای مالی هستند )بین تاریخ 

صورتهای مالی تا تاریخ گزارش حسابرس(
واقعیتهایی که حسابرس پس از تاریخ گزارش حسابرس از آن مطلع می شود

صورتهای   در   تعدیل  مستلزم   که  تعدیلی  رویدادهای 
مالی است یا رویدادهای غیرتعدیلی بااهمیت که مستلزم 
صورتهای  تاریخ  )بین  هستند  مالی  صورتهای  در  افشا 

مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی(

مسئولیت

این مورد است که تمام  حسابرس مسئول کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در 
رویدادهای واقع شده  بین  تاریخ  صورتهای مالی  و تاریخ  گزارش  حسابرس، که  مستلزم  

افشا یا تعدیل در  صورتهای  مالی است، مشخص شده  باشد
حسابرس برای اجرای روشهای حسابرسی پس از تاریخ گزارش حسابرس مسئولیتی ندارد

صورتهای  تهیه  مسئول  )اشخاص  اجرایی  مدیران 
که مستلزم  است  رویدادهایی  مالی(، مسئول تشخیص 

افشا یا تعدیل صورتهای مالی هستند

معیارتشخیص
تا تاریخ گزارش حسابرس: مستلزم افشا یا تعدیل صورتهای مالی 
بعد از تاریخ گزارش حسابرس: مستلزم تعدیل اظهارنظر حسابرس

تا تاریخ تایید صورت های مالی: مستلزم افشا یا تعدیل 
صورتهای مالی

بعد از تاریخ تایید صورتهای مالی
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صورتهای مالی است؛ ولی طبق استانداردهای حسابرسی، دامنه شمول 
شامل رویدادها و واقعیتهای پس از تاریخ صورتهای مالی است.

جنبه ســوم در رابطه با مسئولیت حسابرســان و مدیران اجرایی، 
درخصــوص رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی اســت. طبق 
اســتانداردهای حســابداری، مدیر نســبت به رویدادهای واقع شده 
بین تاریــخ صورتهای مالی و تاریــخ تایید آنها مســئولیت دارد؛ اما 
طبق استانداردهای حسابرسی، حســابرس درخصوص رویدادهای 
واقع شــده بین تاریــخ صورتهای مالــی و تاریخ گزارش حســابرس 
مســئولیت دارد؛ در حالی که نســبت بــه رویدادهای پــس از تاریخ 
گــزارش حســابرس به خودی خود مســئولیتی ندارد؛ مگــر این که از 
واقعیتی مطلع شــود که اگــر در تاریخ گزارش از آن مطلع می شــد، 
ممکــن بود نظر خــود را تعدیل کند. حســابرس در صورت اطالع از 
این گونــه واقعیتها، باید از مدیران اجرایی بخواهد که صورتهای مالی 
را اصالح کنند. مطلع شــدن حســابرس از واقعیتهای یادشده ممکن 
اســت از طریق روشــها و منابع مختلفی نظیر ارائه خدمات مالیاتی، 
ارائه خدمات مشاوره ای، کارمندان واحد تجاری که در حال حاضر در 
استخدام شرکت هستند یا پیش از این بوده اند، کارکنان حسابرسی که 
حسابرسی میان دوره ای را انجام می دهند، و مخبرهای گمنام یا حتی 

شایعات، صورت گیرد. 
جنبــه چهــارم همان طــور کــه در تعریف ایــن رویدادهــا طبق 
اســتانداردهای مربوط ارائه شــده اســت، مربوط به معیار تشخیص 
آنهاست. درخصوص رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی )طبق 
استانداردهای حسابرسی(، این معیار گسترده تر از رویدادهای پس از 

تاریخ ترازنامه )طبق استانداردهای حسابداری( است.
بر این اســاس، دامنه شــمول، دوره زمانی، معیار تشــخیص، و 
مسئولیتهای حسابرس )طبق استانداردهای حسابرسی( گسترده تر از 
دامنه شــمول، دامنه زمانی، معیار تشخیص، و مسئولیتهای مدیران 

شرکت )طبق استانداردهای حسابداری( است.

مسئولیتحسابرسدرارتباطبارویدادهایپساز
تاریخصورتهایمالی

مالی  تاریخ صورتهای  از  رویدادهای پس  از  که  تعریفی  طبق 
در استاندارد حسابرسی 560 ارائه شده است، این سوال مطرح 
از  پس  که  رویدادهایی  درخصوص  حسابرس  آیا  که  می شود 
خیر؟  یا  دارد  مسئولیت  نیز  شده اند  واقع  خود  گزارش  تاریخ 

هدف این بخش از مقاله، پاسخ به این سوال است. 
مســئولیت حســابرس درخصوص رویدادهای پس از تاریخ 
گزارش حسابرس، بسته به مقطع زمانی مورد بررسی، متفاوت 

اســت. رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی در سه مقطع 
زمانی ممکن است رخ دهند:

مقطعزمانیاول- بین تاریخ صورتهای مالی تا تاریخ گزارش 
حسابرس،

تاریخ  تا  حسابرس  گزارش  تاریخ  بین  دوم-  زمانی مقطع
انتشار صورتهای مالی، و

مقطعزمانیسوم- پس از انتشار صورتهای مالی.
در نمودار1 طبقه بنــدی رویدادهای پس از تاریخ صورتهای 
مالی و مسئولیت حسابرس درخصوص آنها مشخص شده است.

همانطور که درنمودار1 مشــخص شده است، طبق استاندارد، 
در مقطع زمانــی اول یعنی تاریخ صورتهای مالــی تا تاریخ گزارش 
حسابرس، مسئولیت حسابرس کامال مشخص است. در این مقطع 
زمانی، حســابرس مسئولیت دارد روشهای حسابرسی را اجرا کند که 
هدف از طراحی آن، کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در این 
مورد اســت که تمام رویدادهای واقع شــده  در این فاصله زمانی، که  
مستلزم  افشا یا تعدیل در  صورتهای  مالی است، مشخص شده  باشد. 
امــا در مقاطــع زمانی دوم و ســوم، یعنی پــس از تاریخ گزارش 
حسابرس، طبق اســتاندارد، به طور کلی حسابرس مسئولیتی برای 
اجرای روشــهای حسابرســی در مورد صورتهای مالــی ندارد؛ مگر 
این که از واقعیتهایی مطلع شــود که اگر در تاریخ گزارش حســابرس 
از آن مطلع می شــد، ممکن بود گزارش حسابرس را اصالح کند. در

نمودار2، به طور خالصه این مسئولیتها ارائه شده است. 
مقطع  در  است،  شده  داده  نشان  2 نمودار در  که  همانطور 
زمانی دوم یعنی فاصله زمانی بین تاریخ گزارش حسابرس و تاریخ 
بخواهد  اجرایی  مدیران  از  باید  حسابرس  مالی،  صورتهای  انتشار 
اجرایی  مدیران  صورتی که  در  کنند.  اصالح  را  مالی  صورتهای  که 

صورتهای مالی را اصالح کنند، حسابرس باید:
• تمام روشهای حسابرسی الزم را تا تاریخ گزارش جدید گسترش دهد، 
• گزارش جدیدی نسبت به صورتهای مالی اصالح شده صادر کند، و 
تمامی  است،  شده  ارائه  شرکت  به  گزارش  این  از  پیش  اگر   •

نسخه های گزارش صادرشده قبلی را جمع آوری کند. 
در برخی از شرایط، ممکن است اصالح صورتهای مالی توسط 
مدیران اجرایی محدود به رویداد)های( تعدیلی شود. در این حالت 

حسابرس:
• مجاز است روشهای حسابرسی را تنها به آن اصالح محدود کند،
اصالح شده  مالی  صورتهای  به  نسبت  جدیدی  گزارش  باید   •

صادر کند، و
• اگر پیش از این گزارش به شرکت ارائه شده است، باید تمامی 
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نمودار2-نحوهبرخوردحسابرسباواقعیتهایپسازتاریخگزارشحسابرس

نمودار1-الزاماتکلیاستانداردحسابرسی560درخصوصنحوهبرخوردحسابرسبارویدادهایپسازتاریخصورتهایمالی

حسابرس  باید روشهای حسابرسی را اجرا کند که هدف از 
مناسب در  و  کافی  طراحی آن، کسب شواهد حسابرسی 
این مورد است که تمام رویدادهای واقع شده  بین  تاریخ  
مستلزم   که   حسابرس،  گزارش   تاریخ   و  مالی   صورتهای 
شده   مشخص  است،  مالی  صورتهای   در   تعدیل  یا  افشا 

باشد )بندهای 6 تا 9 استاندارد(
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 17 تا   10 )بندهای   2 نمودار به شرح الزامات  اجرای 
استاندارد(

مسئولیتحسابرس

واقعیتهارویدادها

الف. روشــهای حسابرســی را فقط درخصوص 
رویداد)های( مذکور اجرا کند، و

پ. گزارش جدیدی همراه با یک بند در “ســایر 
بندهای توضیحی” صادر کند.

الف. روشــهای حسابرســی را تــا تاریخ گزارش 
جدید حسابرس گسترش دهد، و
ب. گزارش جدیدی صادر کند. 

حسابرس پس از تاریخ گزارش حسابرس، از واقعیتهایی مطلع شده است که اگر در تاریخ گزارش حسابرس از آن مطلع می شد، ممکن بود گزارش خود را اصالح کند 

در صورت ضرورت اصالح صورتهای مالی در ارتباط با این موضوع، آیا مدیران اجرایی آن را اصالح می کنند؟

آیا اصالح صورتهای مالی، محدود به رویداد)های( پس از تاریخ صورتهای مالی است که منجر به آن اصالح شده است؟

الف. روشــهای حسابرســی را تــا تاریخ گزارش 
جدید حسابرس گسترش دهد، و

ب. ضمن جمع آوری تمامی نســخه های گزارش 
صادر شده قبلی، گزارش جدیدی صادر کند.

الف. روشــهای حسابرســی را فقط درخصوص 
رویداد)های( مذکور اجرا کند، و

پ. ضمن جمع آوری تمامی نســخه های گزارش 
صادر شــده قبلی، گزارش جدیدی همراه با یک 

بند در “سایر بندهای توضیحی” صادر کند. 

الف. روشــهای حسابرســی را فقط درخصوص 
رویداد)های( مذکور اجرا کند، 

ب. اقدامهــای  مدیــران اجرایی بــرای  حصول  
اطمینــان  از آگاه  شــدن  کلیــه  دریافت  کننــدگان  
صورتهای  مالی  قبلی  )و گزارش  حسابرس  نسبت 

به آن ( از وضعیت  موجود را بررسی کند، و
پ. گزارش جدیدی همراه با یک بند در “ســایر 

بندهای توضیحی” صادر کند. 

الف. روشــهای حسابرســی را تــا تاریخ گزارش 
جدید حسابرس گسترش دهد،

ب. اقدامهــای  مدیــران اجرایی بــرای  حصول  
اطمینــان  از آگاه شــدن  کلیــه  دریافت  کننــدگان  
صورتهای  مالی  قبلی  )و گزارش  حسابرس  نسبت 

به آن ( از وضعیت  موجود را بررسی کند، و
پ. گزارش جدیدی همراه با یک بند در “ســایر 

بندهای توضیحی” صادر کند. 

حســـابرس باید اقدام 
بـــرای  را  مناســـب 
به اتکا  از  جلوگیـــری 

 گزارش خود انجام 
دهد.

اقدام  باید  حســـابرس 
بـــرای  را  مناســـب 
جلوگیـــری از اتـــکا به
گزارش خود انجام دهد. 

تعدیل نظر حســـابرس 
 705 استاندارد  طبق 
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نسخه های گزارش صادرشده قبلی را جمع آوری کند.
تفاوت دو حالت فوق در این اســت که گزارش جدید حســابرس در زمانی که اصالح صورتهای مالی توســط مدیــران اجرایی محدود به 
رویدادهای تعدیلی شــده اســت، باید شامل یک بند درسایر بندهای توضیحیباشد که در آن تصریح شود روشهای حسابرسی در خصوص 
رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی، محدود به آن اصالحی می شود که در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی توصیف شده است.

مثال1:
برای روشن تر شدن موضوع، مثالی ارائه می شود. برای مثال اطالعات زیر را فرض کنید:

29 اسفند 1*13 تاریخ صورتهای مالی    
30 خرداد 2*13 تاریخ تایید صورتهای مالی   

31 تیر 2*13 تاریخ گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی 
هنوز صورتهای مالی منتشر نشده است. در تاریخ 5 مرداد 2*13، حسابرس از طریق یکی از کارکنان قدیمی شرکت از وجود تقلب بااهمیتی در صورتهای مالی مطلع 
می شــود که مســتلزم تعدیل صورتهای مالی است و اگر حسابرس در تاریخ گزارش خود از آن مطلع می بود ممکن بود نظر وی تعدیل شود. حسابرس از شرکت می خواهد 

که صورتهای مالی را اصالح کند. در این مرحله دو حالت ممکن است پیش بیاید:
حالتاول: شرکت در تاریخ 20 مرداد 2*13 تمام اقالم صورتهای مالی را اصالح و به روز می کند. در این حالت، حسابرس باید تمام روشهای حسابرسی را تا تاریخ جدید 
گسترش دهد و گزارش جدیدی نسبت به صورتهای مالی منتشر کند. در این شرایط، حسابرس طبق الزامهای استاندارد حسابرسی 705، در صورت لزوم می تواند نظر 

خود را تعدیل کند. بدیهی است که تاریخ گزارش جدید حسابرس نمی تواند قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی اصالح شده )یعنی 20 مرداد 2*13( باشد.
حالتدوم: اصالح صورتهای مالی توسط شرکت تنها محدود به همین رویداد تعدیلی خاص می باشد. به عبارتی در این حالت، تاریخ تایید صورتهای مالی به جز در 
مورد رویداد تعدیلی قبلی، همان تاریخ قبلی یعنی 30 خرداد 2*13 می باشد. این موضوع از طریق یادداشت توضیحی شماره *** در صورتهای مالی توصیف می شود. 
در این حالت، حسابرس باید روشهای حسابرسی را تنها در مورد رویداد مزبور تا تاریخ گزارش جدید اجرا کند. با توجه به این که تاریخ کلی تایید صورتهای مالی تغییری 
پیدا نکرده است، تاریخ گزارش حسابرس نیز تغییری پیدا نمی کند؛ ولی حسابرس باید در گزارش جدید خود بندی در »سایر بندهای توضیحی« درج کند که در آن تصریح 
کند روشهای حسابرسی درخصوص رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی، محدود به اصالحی می شود که در یادداشت توضیحی شماره *** صورتهای مالی توصیف 

شده است.
در مثال باال چنانچه شــرکت از اصالح صورتهای مالی خودداری ورزد، اگر حســابرس هنوز گزارش را به شرکت تحویل نداده باشد، باید بسته به اهمیت موضوع، طبق 
اســتاندارد حسابرســی 705 نظر خود را تعدیل کند. اما اگر حسابرس گزارش را به شرکت تحویل داده باشد، باید از شرکت بخواهد که پیش از انجام اصالح الزم، از انتشار 

صورتهای مالی برای اشخاص ثالث خودداری کند.
در مقطع زمانی ســوم یعنی پس از انتشــار صورتهای مالی، به طور کلی مسئولیتهای حسابرس مشابه مسئولیتهای وی در مقطع زمانی دوم است. در این مقطع نیز در 

صورتی که مدیران اجرایی صورتهای مالی را اصالح کنند، حسابرس باید:
• تمام روشهای حسابرسی الزم را تا تاریخ گزارش جدید گسترش دهد، 

• اقدام  مدیران اجرایی برای  حصول  اطمینان  از آگاه شدن  کلیه  دریافت  کنندگان  صورتهای  مالی  قبلی  )و گزارش  حسابرس  نسبت به آن ( از وضعیت  موجود را بررسی کند، و
• گزارش جدیدی نسبت به صورتهای مالی اصالح شده صادر کند. گزارش جدید حسابرس در این شرایط، باید شامل یک بند در سایر بندهای توضیحی باشد که در آن، 

به دلیل اصالح گزارش حسابرس و به یادداشت توضیحی صورتهای مالی که در آن علت اصالح صورتهای مالی مطرح شده است اشاره شود.
در این مقطع زمانی نیز در برخی از شرایط، ممکن است اصالح صورتهای مالی توسط مدیران اجرایی محدود به رویداد)های( تعدیلی شود. در این حالت حسابرس:

• مجاز است روشهای حسابرسی را تنها به آن اصالح محدود کند،
• اقدام  مدیران اجرایی برای  حصول اطمینان  از آگاه شدن  کلیه  دریافت  کنندگان  صورتهای  مالی  قبلی  )و گزارش  حسابرس  نسبت به آن ( از وضعیت  موجود را بررسی می کند، و

• گزارش جدیدی نسبت به صورتهای مالی اصالح شده صادر کند. گزارش جدید حسابرس باید شامل یک بند در سایر بندهای توضیحی باشد که در آن، به دلیل اصالح 
گزارش حسابرس و تاریخ گزارش قبلی حسابرس اشاره شود و همچنین تصریح شود روشهای حسابرسی درخصوص رویدادهای پس از تاریخ صورتهای 

مالی، محدود به آن اصالح است که در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی توصیف شده است.
تفاوت دو حالت باال، در مطالبی اســت که در بندســایر بندهای توضیحی به آنها اشاره می شود. در حالت دوم، عالوه بر مطالبی که در در حالت اول در 

بندسایر بندهای توضیحی ذکر می شود، باید به محدودبودن روشهای حسابرسی به رویداد تعدیلی مورد نظر نیز اشاره شود.
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پانوشت:
1- تاریخی که مجموعه کامل صورتهای مالی، شامل یادداشتهای توضیحی، تهیه شده است و اشخاص مسئول در واحد تجاری مسئولیت این صورتهای مالی را 

پذیرفته اند.

مثال2:
برای روشن تر شدن موضوع مجددا مثالی ارائه می شود. برای مثال اطالعات زیر را فرض کنید:

29 اسفند 1*13 تاریخ صورتهای مالی     
30 خرداد 2*13 تاریخ تایید صورتهای مالی    

31 تیر 2*13 تاریخ گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی  
1 مرداد 2*13 تاریخ انتشار صورتهای مالی    

در تاریخ 5 مرداد 2*13، حســابرس از طریق یکی از کارکنان قدیمی شــرکت از وجود تقلب بااهمیتی در صورتهای مالی مطلع می-شود که 
مســتلزم تعدیل صورتهای مالی است و اگر حســابرس در تاریخ گزارش خود از آن مطلع می بود ممکن بود نظر وی تعدیل شود. در نتیجه این 
موضوع، باید صورتهای مالی اصالح شــود. حســابرس از شــرکت می خواهد که صورتهای مالی را اصالح کند. در این مرحله دو حالت ممکن 

است پیش بیاید:
حالتاول: شرکت در تاریخ 20 مرداد 2*13، تمام اقالم صورتهای مالی را اصالح و به روز می کند. در این حالت، حسابرس باید تمام روشهای 
حسابرسی را تا تاریخ جدید گسترش دهد و نسبت به صورتهای مالی اصالح شده، یک گزارش جدید با تاریخ جدید منتشر کند. بدیهی است که 
تاریخ گزارش جدید حسابرس نمی تواند قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی اصالح شده )یعنی 20 مرداد 2*13( باشد؛ لذا فرض می شود تاریخ 
جدید گزارش حسابرس، 21 مرداد 2*13 می باشد. گزارش جدید حسابرس باید شامل یک بند در سایر بندهای توضیحی باشد که در آن، به 
دلیل اصالح گزارش حسابرس و به یادداشت توضیحی شماره *** که در آن علت اصالح صورتهای مالی مطرح شده، اشاره شده است. در این 

شرایط، حسابرس طبق الزامهای استاندارد حسابرسی 705، در صورت لزوم می تواند نظر خود را تعدیل کند. 
حالتدوم: اصالح صورتهای مالی توسط شرکت تنها محدود به همین رویداد تعدیلی خاص می باشد. به عبارتی در این حالت، تاریخ تایید 
صورتهای مالی به جز در مورد رویداد تعدیلی باال، همان تاریخ قبلی یعنی 30 خرداد 2*13 می باشد. این موضوع از طریق یادداشت توضیحی 
شماره *** در صورتهای مالی توصیف می شود. در این حالت، حسابرس باید روشهای حسابرسی را تنها در مورد رویداد مزبور تا تاریخ گزارش 
جدید اجرا کند. با توجه به این که تاریخ کلی تایید صورتهای مالی تغییری پیدا نکرده است، تاریخ گزارش حسابرس نیز تغییری پیدا نمی کند؛ 
ولی حسابرس باید در گزارش جدید خود بندی در »سایر بندهای توضیحی« درج کند که در آن به دلیل اصالح گزارش حسابرس و تاریخ گزارش 
قبلی حسابرس )یعنی 31 تیر 2*13( اشاره شود و همچنین تصریح شود روشهای حسابرسی درخصوص رویدادهای پس از تاریخ صورتهای 

مالی، محدود به اصالحی می شود که در یادداشت توضیحی شماره *** صورتهای مالی توصیف شده است.
در این مثال نیز چنانچه شرکت از اصالح صورتهای مالی خودداری ورزد، حسابرس باید ابتدا هشدار دهد که وی تالش خواهد کرد تا مانع از 
اتکای آینده به گزارش حسابرس شود. اگر به رغم این هشدار، شرکت اقدام مناسبی در این خصوص انجام ندهد، حسابرس باید برای جلوگیری 
از اتکا به گزارش خود، اقدام مناســبی انجام دهد. برای نمونه، از طریق پایگاه های اطالعاتی که پیش از این از طریق آنها صورتهای مالی و 
گزارش حسابرس نسبت به آنها منتشر شده بود، دوباره به استفاده کنندگان اطالع رسانی کند که گزارش حسابرس که پیش از این از این طریق 

منتشر شده بود، قابل اتکا نمی باشد یا این که از طریق حضور در مجمع، این موضوع را به اطالع استفاده کنندگان برساند.
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IAS 540 (Revised)

هرویکرد
س

آزمون

در

پاگرد 

یادداشت:مقیاسپذیری 
ماهیت، زمان بندی، و حدود روشهای حسابرسی بیشتر حسابرس، برای مثال، زیر تأثیر موارد زیر قرار می گیرند: )بند الف84(

• ریسکهای ارزیابی شده تحریف بااهمیت، که بر قابلیت متقاعدسازی شواهد حسابرسی مورد نیاز، و نیز رویکرد انتخابی حسابرس برای حسابرسی براورد حسابداری اثر می گذارد
• دلیلهای ریسکهای ارزیابی شده تحریف بااهمیت 

یكیاتعدادبیشتریازرویکردهایآزمونزیررادرطراحیواجرایروشهایحسابرسیبیشترمنظورکنید،بهطوریکهنسبتبهگرداوریشواهدحسابرسیکهممکناست
تأییدکنندهباشند،یاحذفکردنشواهدیکهممکناستنقضکنندهباشند،جانبدارینشود)بند18()یادداشت*(

نمودارزیرنگاهیکوتاهبرالزامهایاصلیمرتبطباسهرویکردآزمون،ازجملهپیوندهایآنها،دارد.

باتوجهبهریسکهایتحریفبااهمیتمرتبطبامواردزیر)بند22(،شواهدحسابرسیکافیومناسبگرداوریکنید:

شیوهانجامبراوردحسابداریازسویمدیریتراآزمونکنید

شــیوهانتخاببــراوردنقطــهایوتهیهموارد
افشــایمرتبطدربــارهابهامبراودبهوســیله

مدیریت)بند22)ب((

انتخــابوبهکارگیریروشــها،فرضیههاو
دادههایمهم؛و)بند22)الف((

دادهها)بند25(
فرضیههایمهم
روشها)بند23()بند24(

بررســیکنیــدکــهآیا
موردهای برای مدیریت
زیراقدامکردهاست:
•دركابهامبراورد؛و

با براورد ابهام بررسی •
انتخاببــراوردنقطهای
مناســبوباتهیهموارد
درباره مرتبط افشــای

ابهامبراورد

زمینه در مهم، دادههای و فرضیهها روشها، آیا که کنید بررسی
چارچوبگزارشگریمالیمربوط،مناسبهستند)بند23)الف(،

24)الف(،و25)الف((

انتخاب بهوسیلهمدیریتدر انجامشده آیاقضاوتهای که کنید بررسی
نشانگرهای افزایش موجب مهم، دادههای و فرضیهها روشها،
جانبداریاحتمالمدیریتمیشوند)بند23)ب(،24)ب(،و25)ب((

روشها، آیا که کنید ارزیابی
دادههایمورد یا ها فرضیه
استفاده،درزمینهچارچوب
مربوط، مالی گزارشگری

مناسبهستند
بهکارگیری از صرفنظر
روشهایمدیریت،یادادهها
روشهای یا فرضیهها و
روشهای حسابرس، خود
رسیدگی برای حسابرس
در مندرج موضوعهای به
)28 )بند 23-25 بندهای

طراحیواجرامیشوند

مدیریتگامهایمناسبرا
درپیشنگرفتهاست

بررســیکنیــدکه
آن در دادههــا آیا
شــرایط،مربوطو
هســتند اتکاپذیر

)بند25)پ((

بررسیکنیدکهآیا
فرضیههایمهمبا
یکدیگرسازگارند
)بند24)پ((

آیا که کنید بررسی
انطباق در محاسبهها
باروشبهکاررفتهاند
هستند دقیق آیا و

)بند23)پ((

آیا که کنید ارزیابی
برای حسابرسی شواهد
ریسکهای به پاسخ
مرتبط بااهمیت تحریف
حسابداری براوردهای با
کافیومناسبهستند

باشید داشته نظر در
و شرایط در تغییرها که
دیگرموقعیتهایمربوط،
تاریخ و رخداد بین
اندازهگیری،ممکناست
شواهد چنین اعتبار بر
زمینه در حسابرسی
گزارشگری چارچوب
مالیمربوطتأثیربگذارد

)بند21(

آیا، که کنید بررسی
داشته کاربرد که هرجا
تمایل مدیریت باشد،
مسیر درپیشگرفتن به
انجامکارخاصدارد،و
را آن انجام توانایی آیا

دارد)بند24)ت((

آیا، که کنید بررسی
مدلسازی که هنگامی
است، درمیان پیچیده
پیوسته بهطور قضاوت
انجامشدهاستوطرح
اندازهگیری باهدف مدل
تعدیالت و میخواند
با بروندادها به نسبت
اندازهگیریسازگار هدف

است)بند23)ت((

آیا که کنید بررسي
فرضیهها یکپارچگي
در مهم دادههای و
از استفاده هنگام
شده حفظ روش،
است)بند23)ث((

اگرحسابرس،یكدامنه
حسابرستهیهمیکند:

)بند29(
این که کنید تعیین •
دامنهتنهاشاملمبالغی
استکهبهوسیلهشواهد
مناسبوکافیپشتیبانی
شده ارزیابی و میشود

کهمعقولاست؛و
حسابرسی روشهای •
گرداوری برای بیشتر
شواهدحسابرسیکافی
به توجه با مناسب و
ارزیابیشده ریسکهای
تحریفبااهمیتمرتبط
درباره افشا موارد با
و طراحی براورد ابهام

اجراکنید

درخواست مدیریت از
به دوباره توجه با تا کنید
نقطهای براورد انتخاب
قرار درنظر با یا مدیریت
بیشتر افشای موارد دادن
براورد، ابهام با مرتبط
روشهایاضافیبرایدرک
براورد، ابهام بررسی یا
اجراکند)بند27)الف((

واکنش/واکنشهایمدیریت
26 بند با  انطباق در را
ارزیابیکنید)بند27)الف((

بررسیکنیدکهآیادادهها
مدیریــت، بهوســیله
ازجملــهبــاتوجــهبه
قــراردادی، شــرایط
بهدرستیدركیاتفسیر
شدهاند)بند25)ت((

را مناسب گامهای مدیریت
درپیشگرفتهاست

واکنشمدیریتبهحدکافيبه
ابهامبراوردپرداختهاست

پاسخمدیریتبهحدکافيبه
ابهامبراوردنپرداختهاست

تاحدممکن،یكدامنهیابراوردنقطهای
بندهای28-29 با انطباق در حسابرس

)بند27)ب((تهیهکنید.

بررسيکنیدکهآیانقصيدر
کنترلداخلیوجوددارد)بند

27)پ((

شواهدحسابرسیازرویدادهایی
گرداوریکنیدکهتاتاریخگزارش

حسابرسرخدادهاند

ند
یو
پ

پیوند

پیوند

استانداردبینالمللیحسابرسی540)تجدیدنظرشده(-سهرویکردآزمون

یکدامنهیابراوردنقطهای
حسابرستهیهکنید
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حسابداری
براورد

مسئولیت

مدیران

در

پاگرد 

مسئولیتحسابرسانبرایبراوردهایحسابداریممکناستافزایشیابد
در اول مــاه ژوئن 2017، هیئتنظــارتبرحسابداریشــرکتهایعام )PCAOB( امریکا 
پیشــنهادی مبنــی بر گســترش حیطه مســئولیتهای حسابرســان در بازبینی چگونگی اســتفاده 
صاحبکاران از براوردهای حســابداری، ارائه کرد. هیئت یادشــده اعالم کرد کــه به دلیل افزایش 
براوردهای پیچیده حســابداری در صورتهای مالی در چند سال گذشته، و دشواربودن بررسی آنها 
به وســیله حسابرســان، رهنمود اضافی نیاز است. براوردها تأثیر چشــمگیری بر نتیجه های مالی 
شــرکت دارند. اما بررسی براوردها برای حسابرسان چالش برانگیز بوده است، زیرا شرکتها اغلب از 
روشــها و فرایندهای پیچیده استفاده می کنند که دربرگیرنده فرضیه های ذهنی و ابهام اندازه گیری 

است، که در معرض سوگیری مدیریت قرار دارند. 
بازرســان هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای ســهامی عام متوجه مشکلهای تکرار شونده در 
رسیدگیهای حسابرســان از براوردهای حسابداری صاحبکاران شده اند، و هیئت اعالم کرد که باید 
اســتانداردها را برای راهنمایی بهتر حسابرسان، به روزرسانی کند. یکی از اعضای هیئت نظارت بر 
حســابداری شرکتهای سهامی عام اظهار داشت: “ اگرچه نمی توانیم چالشهای ذاتی در حسابرسی 
براوردهــا را کاهش دهیم، اما می توانیم اســتانداردهای روشــنی ارائه کنیم که بــر اهمیت ارزیابی 
ریســك، آگاهی از امکان ســوگیری مدیریت، و نیاز به تردید حرفه ای برای پشــتیبانی از عملکرد 

حسابرسی باکیفیت، تاکید داشته باشند.”    

منبع:

 The CPA Journal, Auditor’s Responsibility for Accounting Estimates May Increase, May 2017



مقدمه
حسابرســی ارزش منصفانه به دلیل اســتفاده مدیریت از قضاوت و کارشناسان ارزشــیابی و دیگر عوامل کیفی، با 
چالشــهای مختلفی روبه رو اســت. برخی از چالشهای موجود تا حد زیادی ناشــی از فاصله انتظارهای بین حرفه 
حسابرســی و حرفه ارزشیابی است. بنابراین برای کاهش چالشــهای موجود، همکاری مشترک دو حرفه و ارائه 
چارچوب ارزشیابی مشترک، سودمند خواهد بود. استفاده از ارزش منصفانه در گزارشگری مالی شرکتهای فعال در 
صنایع مختلف، رو به افزایش است. به علت تنوع زیاد ارزشیابی های صورت گرفته و فرضهای مختلفی که در آنها 
به کار می رود، کیفیت ارزشــیابی ها یکسان نیست. ارزش منصفانه براوردی است که از قضاوتهای ذهنی بیشتری 
در آنها استفاده می شود. وجود متغیرهای زیاد و فرضهای زیربنایی مختلف که هرکدام در بازه های منطقی تعریف 

شده اند، سختی حسابرسی ارزش منصفانه را در مقایسه با سایر براوردهای حسابداری، افزایش می دهد.
تدوین کنندگان قوانین و مقررات، به این موضوع توجه داشــته اند. در پاسخ به نگرانی مراجع قانونی در رابطه با 
نایکنواختی و نقاط ضعف موجود درباره ارزشــهای منصفانه، الزامهای یکنواختی از سوی حرفه ارزشیابی طراحی 
گردید که باعث شــد ارزشــهای منصفانه از قابلیت حسابرسی بیشتری برخوردار شــود. جامعه حسابداران رسمی 
امریــکا با همکاری جامعهکارشناسانرسمیارزشیابیامریکا1، برنامهایرسمیبرایارزشیابی2 تدوین 
کرده انــد. ایــن برنامه با یکسان ســازی تعیین دامنه و مستندســازی کار، به حفظ منافع عمومــی در رابطه با کار 
کارشناســان ارزشیابی کمک و نظامی برای نظارت بر کیفیت و تدوین آیین رفتار اخالقی برای افراد دارای گواهی 
این برنامه، ارائه می کند. پایه و اساس گواهی رسمی ارزشیابی، دستورعملهای اجرایی آن است. این دستورعملها، 
حداقل الزامهای مربوط به دامنه کار و مستندسازی را در براوردهای ارزش منصفانه از سوی مدیریت، تعیین کرده 

حسابرسی اندازه گیری انجام شده برمبنای ارزش منصفانه:

راهکارهایی برای افزایش اثربخشی
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است. دستورعملهای برنامه رسمی ارزشیابی به منظور استفاده 
کارشناسان ارزشیابی طراحی و در مواردی به کار گرفته می شود 
که خدمات ارزشیابی برای هدفهای گزارشگری مالی ارائه شده 

باشد. 
افراد دارای گواهینامه رسمی ارزشیابی، هنگام براورد ارزشهای 
منصفانه، ملزم به رعایت دســتورعملهای اجرایی برنامه رسمی 
ارزشــیابی هســتند. تدوین کنندگان این دســتورعملها معتقدند 
که کاربرد آنها برای کارشناســان ارزشــیابی کــه فاقد گواهینامه 
رسمی ارزشــیابی هستند نیز مناسب است. در این مقاله، بعد از 
ارائه تعریف و ویژگیهــای ارزش منصفانه، راهکارهای افزایش 
اثربخشــی در حسابرسی ارزش منصفانه مطرح شده است. این 
راهکارها شامل نکته ها و توصیه هایی است که حسابرس باید در 

حسابرسی ارزش منصفانه مورد توجه قرار دهد. 

حسابرسیارزشمنصفانه
استفاده از ارزشــهاى منصفانه به سال 1940 میالدی در امریکا 
بازمی گــردد. در آن زمان، بانکهاى ســرمایه گذارى و دارندگان 
اوراق بهادار دادوســتدپذیر، به منظور متقاعدکردن مراجع قانونی 
از کفایت سرمایه خود، به تبدیل مبالغ دفترى سرمایه گذارى هاى 
خود به ارزشــهاى بازار اقــدام کردند. اســتفاده از این روش، به 
مدیران نهادهایی مانند بانکهاى تجارىامکان می داد تا اندوخته 
پنهان ناشــی از ارزشــهاى منصفانه داراییها را براى سالهایی که 
وضعیت اقتصادى نامناسب تشخیص داده می شد، ایجاد کنند و 

از آن براى هموارسازى سودهاى آینده بهره ببرند. 
مفهوم ارزش منصفانه، اولین بار در استاندارد حسابداری شماره 
8 با عنوان »حسابدارى تسعیر ارز« و صورتهاى مالی پول خارجی، 
در ســال 1975 مطرح شــد. اولین تعریف از ارزشــهاى منصفانه 
در اســتاندارد شماره 13 با عنوان »حســابداری اجاره ها«، در سال 
1976 به این صورت ارائه شــد که: “ارزش منصفانه قیمتی اســت 
که یك دارایی ممکن اســت به آن قیمت در یــك معامله منصفانه 
بین گروه هاى مایل غیروابسته فروخته شود” )محمدیان، 1389(. 
طبق استانداردهای حسابداری ایران، ارزش منصفانه به عنوان 
مبلغی  تعریف می شــود که  خریداری  مطلع  و مایل  و فروشنده ای  
مطلع  و مایل  می توانند در معامله ای  حقیقی  و در شــرایط  عادی ، 
یك  دارایــی  را در ازای  مبلغ  مزبور با یکدیگــر مبادله  کنند )بند 8 

استاندارد حسابداری شماره 3(. 
حسابرسی ارزش منصفانه با چالشهای مختلفی روبه رو است. 
این چالشــها به ســه دســته عوامل محیطی، کارکردی، و فردی 
طبقه بندی می شــود. عوامل محیطی به آن دسته از عوامل گفته 
می شــود که مختص محیط پیرامون حســابرس اســت و به سه 
گروه شــامل ابهام در براورد، آثار قانونی و نظارتی، و ارتباطهای 
مبتنی بر بازار، دسته بندی می شــود. عوامل کارکردی، آن دسته 
از عواملی اســت که از طریق افزایش پاسخگویی به درخواست و 
تقاضا، بر ماهیت وظیفه و عملکرد فردی تأثیر می گذارد. عوامل 
فــردی نیز به ویژگیهــای تصمیم گیرنده و یا فرایند شــناختی که 
حسابرس در هنگام قضاوت یا تصمیم گیری به کار می برد، مربوط 

می شود )سلیمانی امیری و جعفری  نسب کرمانی، 1395(. 
هرچند شناســایی چالشــهای حسابرســی ارزش منصفانه از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت، ارائــه راهکارهایی برای افزایش 
اثربخشی حسابرسی نیز موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است. بنابراین در این مقاله برخی از نکته هایی که حسابرس 
باید در حسابرســی ارزش منصفانه مدنظر قرار دهد، مطرح شده 
است. این نکته ها شامل الزامهای مربوط به مستندسازی، فرایند 
تصحیح دقت روش ارزشیابی، گذشته آزمایی، ارتباط با کارشناس 

ارزشیابی و بررسی صالحیت و کار کارشناس است. 
مستندسازی

طبق اســتانداردهای حسابرسی، حســابرس باید از فرضهای 
زیربنایــی و منطــق مدیریــت در براوردهــای ارزش منصفانه 
شناخت کافی به دســت آورد و آن را مستند کند. برای این کار، 
حســابرس باید بخش 1105 اســتاندارد حسابرســی با عنوان 
» شــواهد حسابرســی«، بخش 1215 با عنوان »مســتندهای 
حسابرســی« و بخــش 1210 با عنــوان »اســتفاده از خدمات 
کارشناســان« را مورد توجه قرار دهد. چالشی که حسابرس در 
حسابرســی ارزش منصفانه با آن روبه رو اســت، مستندسازی 
کافــی کار انجام شــده در تاریخ ارزشــیابی، شــامل آگاهیها و 
اطالعاِت دســت یافتنی اســت. برخی از روشــهایی که به طور 
معمول برای ارزیابی معقول بودن براوردهای مدیریت از ارزش 
منصفانه مورد اســتفاده قرار می گیرد، شامل مقایسه فرضهای 
مدیریت با گزارشــهای اشــخاص ثالــث، تحقیقهــای بازار، 
پایگاه های اطالعاتی و صورتهای مالی شرکتهای مشابه است.
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تصحیحدقتروشهایارزشیابیازسویمدیریت
مدیریت یا کارشناس ارزشــیابی برای تعیین ارزش کسب وکار 
یا دارایی نامشــهود، به تدوین مدل می پــردازد. فارغ از این 
که مدل از ســوی مدیریت یا کارشناس ارزشیابی تدوین شده 
باشد، مســئولیت ارائه اطالعات ورودی آن با مدیریت است. 
منظور از اطالعات ورودی، فرضهای مشاهده ناپذیر مدیریت 
اســت؛ به این معنی که فردی خارج از شــرکت، توانایی تأیید 
ایــن اطالعات را با اســتفاده از اطالعات عمومــی ندارد. در 
مواردی که ورودی مدل در تاریخ اندازه گیری شامل اطالعات 
مشاهده ناپذیر باشد، مدیریت ملزم است در تاریخهای بعدی، 

اندازه گیری ورودیها را تصحیح کند.
شــرکتهای خصوصی ممکن اســت اهمیت زیــادی برای 
داراییهای نامشــهود در ترازنامه و تفکیک ارزش ســرقفلی و 
نام تجاری قائل نباشند؛ اما این موضوع برای استفاده کنندگان 
از صورتهــای مالــی، دارای اهمیت اســت. ارزشــیابی اولیه 
داراییهای نامشهود بر سایر رویه های حسابداری آن، از جمله 
شناسایی کاهش ارزش، مؤثر اســت. در صورت اشتباه بودن 
ارزشــیابی اولیه، ارزشــیابی بازار و ســودهای آینده زیر تأثیر 
قرار می گیرد. بنابراین سرمایه گذاران در بازار سرمایه، به این 

موضوع اهمیت می دهند.
طبــق الزامهــای بیانیــه موضوعــی 820 هیئــت تدوین 

استانداردهای حسابداری، در صورتی که مبلغ معامله در زمان 
انجام آن براســاس ارزش منصفانه تعیین شــده باشــد، و در 
دوره های بعدی از روشهای مبتنی بر اطالعات مشاهده ناپذیر 
برای اندازه گیری ارزشــهای منصفانه اســتفاده شــود، دقت 
روش ارزشــیابی مورد اســتفاده باید به گونه ای تصحیح شود 
که در صــورت به کارگیری آن در تاریخ انجــام معامله، نتایج 
به دســت آمده با مبلغ واقعی معامله برابر باشد. تصحیح دقت 
روش ارزشــیابی، این اطمینــان را فراهم می کنــد که روش 
ارزشــیابی، منعکس کننده شــرایط فعلی بازار است و به واحد 

گزارشگر در بهبود روشهای مورد استفاده کمک می کند. 
به عنــوان مثــال، ممکن اســت در روش ارزشــیابی مورد 
اســتفاده، برخــی ویژگیهای دارایــی یا بدهــی درنظر گرفته 
نشده باشد.  بعد از شناسایی اولیه و هنگام اندازه گیری ارزش 
منصفانه با روشهای مبتنی بر اطالعات ورودی مشاهده ناپذیر، 
واحد گزارشگر باید اطمینان حاصل کند که روش مورد استفاده، 

منعکس کننده ارزشهای بازار در تاریخ ارزشیابی است.
باید توجه داشت که ورودیهای مشاهده ناپذیری که در مدل 
ارزشــیابی به کار می روند، باید به گونه ای تصحیح شوند که در 
صورت به کارگیری مدل در تاریخ انجام معامله، خروجی مدل 
با قیمت معامله برابر باشــد. به عنوان مثــال، مدیریت برای 
بــراورد ارزش منصفانه واحد عملیاتی تحصیل شــده در تاریخ 
خرید، یک نرخ تنزیل بــرای جریانهای نقدی آینده آن واحد 
درنظر گرفته است. در اندازه گیری های بعدی )به عنوان مثال، 
هنگام آزمون کاهش ارزش ســرقفلی شــرکت( مدیریت باید 
برای شــروع از نرخ تنزیل اولیه ای اســتفاده کند که در تاریخ 
معامله درنظر گرفته اســت و فرضهــا و ورودیهای به کاررفته 
در تعیین نرخ تنزیل را براســاس فرضهای به کاررفته از سوی 
ســرمایه گذاران در بازار، به روزرسانی کند. مدیریت نباید تنها 
به دلیل آن کــه تاریخ اندازه گیری بعدی بــه تاریخ اندازه گیری 
اولیه نزدیک اســت، از همان نرخ تنزیــل به کاررفته در تاریخ 

.(Murphy and Smith, 2017) معامله استفاده کند
گذشتهآزمایی 

منظور از گذشــته آزمایی، مقایســه ارزش واقعی معامله یک 
ورقه بهــادار در بازار، با ارزش منصفانه براوردشــده آن ورقه 
در تاریخهای اندازه گیری گذشته است. هدف گذشته آزمایی، 

حسابرسی 

ارزش منصفانه

با چالشهای مختلفی روبه رو است

این چالشها به سه دسته 

عوامل محیطی

کارکردی و فردی

طبقه بندی می شود
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بهبــود توانایی مدیریت در رســیدن به بهتریــن براورد ارزش 
منصفانه، با بهره گیری از اطالعات به دست آمده از معامله های 
واقعی بعدی است. در فرایند بهبود ارزشیابی، به عوامل کیفی 
)ماننــد قضاوت حرفه ای( مؤثر بر اندازه گیری ارزش منصفانه، 
توجه می شــود. حســابرس باید با مدیریــت در رابطه با وجود 
فرایندهای ارزیابی دوره ای و گذشــته نگر در تعیین ارزشــهای 
منصفانه، بحث کند. در صورتی که شرکت برای بهبود ارزشهای 
منصفانه از فرایند گذشته آزمایی استفاده می کند، حسابرس باید 
به این نکته مهم توجه داشــته باشد که لزومی ندارد تفاوتهای 
به دســت آمده بین ارزشهای منصفانه اندازه گیری شده در تاریخ 
اندازه گیری اولیه و قیمتهای مشاهده شــده بعــدی، به معنای 
اشــتباه بودن ارزشــهای منصفانه اندازه گیری شــده یا نارسایی 
فرایند تعیین ارزشــهای منصفانه از سوی مدیریت باشد، بلکه 
ممکن اســت بیانگر رویدادهای بااهمیتی در بازار یا تغییرهایی 
در شــاخصهای کالن اقتصادی باشــد که در فاصله بین تاریخ 
براورد ارزش منصفانه و تاریخ دستیابی به قیمتهای واقعی، رخ 
داده است. همچنین، ممکن است نشان دهنده روند روبه بهبود 
در تعیین ارزش منصفانه باشــد کــه در اندازه گیری های بعدی 

مشخص خواهد شد.
مدیریت یا کارشناس ارزشیابی، باید اطمینان حاصل کند که 
اندازه گیری ارزشــهای منصفانه طبق الزامهای تجزیه وتحلیل 
و مستندســازی انجــام شــده اســت و عناصر کیفــی و کمی 
به کارگرفته شده در گذشته آزمایی و آثار گذشته آزمایی بر توانایی 
مدیریت در براوردهای آینده از ارزش منصفانه، به اندازه کافی 
مستند شده است. در صورت انجام این موارد، کار حسابرسان 
در ارزیابی منطقی بودن ارزشــهای منصفانه اندازه گیری شده از 
 (Murphy and ســوی مدیریت، بسیار آســان تر خواهد بود

.Smith, 2017)

تغییررویهدربراوردارزشمنصفانه
حســابرس باید یکنواختی روشــهای مورد اســتفاده مدیریت 
برای براورد ارزشــهای منصفانه را بررســی کند. ســرفصل
 (ASU حســابداری  اســتانداردهای اصالحهای 820
هیئتتدویناســتانداردهایحسابداری  Topic 820)

مالی(FASB)، به کارگیری یکنواخت روشــهای تعیین ارزش 
منصفانه را الزامی ســاخته اســت؛ مگر این کــه تغییر روش، 

موجب اندازه گیری صحیح تر ارزش منصفانه شود. حسابرسان 
و مدیریت باید توجه داشــته باشند که طبق سرفصل 820، در 
مواردی که روش ارزشــیابی، یا وزنی که به روشــهای مختلف 
داده شده است، تغییر می کند تا ارزشهای منصفانه صحیح تری 
ارائه شود، این تغییر، به عنوان تغییر در براوردهای حسابداری 
درنظــر گرفته می شــود. اگرچه افشــای تغییــر در براوردهای 
حســابداری در اســتانداردهای حســابداری الزامی است، اما 
طبق بند 10-50-7 سرفصل 820، هنگامی که تغییر در روش 
ارزشــیابی به منظور ارائه ارزش منصفانه ای صحیح تر صورت 

گرفته است، نیازی به افشای اطالعات درباره آن نیست.
آموزش صاحبکاران

بخشــی از کار حسابرســان را آمــوزش صاحبــکاران در رابطه با 
مســئولیتهای آنان در قبال ارزشهای منصفانه تشکیل می دهد که 
به طور معمول، شامل آموزش درباره به دست آوردن شناخت از مدل 
ارزشیابی و ارزیابی مناسب بودن ورودیها و رویکردهای به کاررفته 
در آن اســت. این آموزش، به صاحبکاران کمک می کند همکاری 
بهتری برای مستندسازی کار انجام شده از سوی حسابرس داشته 
باشــند و انگیزه مدیریت را برای شــناخت فرایند بــراورد و اثبات 
ارزشــهای منصفانه، افزایش می دهد. همچنین، موجب یاداوری 
مســئولیت تهیــه صورتهای مالی بــه مدیریت می شــود که این 
مسئولیت، براوردهای ارزش منصفانه در صورتهای مالی را نیز در 
برمی گیرد؛ کاری که از سوی مدیریت یا کارشناس ارزشیابی انجام 

 .(Murphy and Smith, 2017) شده است
ارتباطباکارشناسارزشیابی

مدیریت، کارشناس ارزشیابی، و حسابرس، باید قبل از شروع 
کار، در رابطــه با دامنه ارزشــیابی و چگونگی اســتفاده از کار 
کارشــناس، با یکدیگر مذاکره کنند. حسابرس باید از مدیریت 
بخواهد تا کارشــناس ارزشــیابی ملزم به ارائه اطالعات مورد 
نیاز حسابرس شود. این اطالعات، شامل رویکرد و روشهای 
ارزشــیابی به کاررفتــه و ورودیهای مهــم و خروجیهای مورد 
انتظار مدل و زمان بندی کار اســت. در این مذاکره، چالشهای 
احتمالــی درباره ارزشــیابی و هر محدودیتی کــه صاحبکار بر 
کار کارشــناس تحمیل کرده اســت، مورد بحث قرار می گیرد. 
انجام ایــن مذاکره ممکن اســت بــه صرفه جویــی در زمان 
صرف شــده و جلوگیری از تأخیر احتمالی در حسابرسی کمک 
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کند و از انتظارهای نامناسب بعد از دریافت گزارش ارزشیابی، 
 .(Murphy and Smith, 2017) جلوگیری کند

تعیینصالحیتوبررسیکارکارشناس
در صــورت اســتفاده صاحبــکار یا حســابرس از کارشــناس 
ارزشــیابی بــرای انجــام یــا بررســی ارزشــهای منصفانه، 
اســتانداردهای حسابرسی مختلفی اجراشــدنی است. بخش 
1210 استانداردهای حسابرسی هیئتنظارتبر حسابداری
شرکتهایســهامیعام3 با عنوان »به کارگیری کارشناس از 
سوی حسابرس یا صاحبکار«، در هر یک از این شرایط کاربرد 
دارد. در حسابرسی شــرکتهای خصوصی، جامعه حسابداران 
رســمی امریکا در بخش 620  اســتانداردهای حسابرســی با 
عنوان »اســتفاده از خدمات کارشــناس«، وظیفه حسابرس را 
در موارد اســتفاده از خدمات کارشــناس بیان و در بخش 500 
اســتانداردها با عنوان »شــواهد حسابرســی«، مالحظه های 
مربــوط به اســتفاده مدیریــت از خدمات کارشناســان مطرح 
کرده اســت. مسئولیتهای حسابرس شامل ارزیابی صالحیت، 
توانایی و بی طرفی کارشــناس نیز می شــود. در این ارزیابی، 
منافع و روابطی که ممکن اســت بر بی طرفی کارشــناس تأثیر 
بگذارد، باید مورد بررســی قرار گرفتــه و مالحظه های مربوط 

باید در پرونده های حسابرسی مستند شود.
حســابرس به منظور بهبــود روابط و ایجــاد ارتباط مؤثر با 
کارشناس ارزشیابی، باید تعیین کند که آیا کارشناس روشهای 
مختلف ارزشیابی مربوط را درنظر گرفته و علت استفاده نکردن 
از هر روش را مشخص کند. حسابرس باید توجه داشته باشد 
که ممکن اســت کارشــناس، بازه معقولی از فرضها را درنظر 
بگیرد و کارشناس باید به پیشنهادهای حسابرس توجه داشته 
باشــد. به طور معمول، یکــی از ورودیهای اولیــه در براورد 
ارزش منصفانــه، اطالعات مالی آینده تهیه شــده از ســوی  
مدیریت است. مدیریت در قبال هرگونه اطالعات مالی آینده 
مســئولیت دارد. حســابرس باید بودجه ها و پیش بینی های 
انجام شده از سوی مدیریت را بررسی و رسیدگی کند. از آنجا 
که کارشــناس ارزشیابی ملزم به حسابرســی اطالعات مالی 
آینده نیســت، استفاده از این اطالعات و درنظر گرفتن آن در 
مدل براورد ارزش منصفانه از سوی کارشناس متداول است. 
هرچند کارشناســان ارزشــیابی نســبت به این رویکرد انتقاد 

دارند، اما الزامهای خاصی در این زمینه پیش بینی نشده است 
 .(Murphy and Smith, 2017)

خالصه
ارزشــهای منصفانــه براوردهایی هســتند کــه از قضاوتهای 
ذهنی بیشــتری در آنها استفاده می شــود. بنابراین، سختی 
حسابرســی ارزش منصفانه در مقایســه با دیگــر براوردهای 
حسابداری، بیشــتر است. استفاده از ارزشــهای منصفانه در 
گزارشــگری مالی صنایع مختلف، روبه افزایش است. در این 
مقاله، راهکارهایی برای افزایش اثربخشی حسابرسی ارزش 
منصفانه مطرح شــد. این راهکارها شامل نکته هایی است که 
حسابرس در حسابرســی ارزش منصفانه باید مورد توجه قرار 
دهد. مهمترین نکته ها شامل بررسی تصحیح دقت روشهای 
ارزشیابی از ســوی مدیریت و فرایند گذشته آزمایی است. در 
صورت وجود این دو فرایند در تدوین ارزشهای منصفانه، کار 
حسابرس آسان تر خواهد بود. بنابراین، حسابرسان می توانند 
از طریق آمــوزش صاحبــکاران در پیاده ســازی فرایندهای 
مزبــور، کیفیت حسابرســی ارزش منصفانه را ارتقا بخشــند. 
همچنین طبق اســتانداردهای حسابرســی، حسابرسان باید 
ارتباط با کارشناسان ارزشــیابی و بررسی صالحیت و کار آنها 

را مدنظر قرار دهند.

پانوشتها:
1- American Society of Appraisers (ASA)
2- Certified in Entity and Intangible Valuations (CEIV)
3- Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB)

منابع:
• ســلیمانی امیــری غالمرضــا و ندا جعفری نســب کرمانی، چالشــهای
حسابرسیارزشمنصفانهوســایربراوردها،پژوهشحسابداری، 

سال ششم، شماره 23، 1395، صص 143-129
• محمدیــان محمــد، تحلیلیبــربهکارگیــرىارزشمنصفانه، دانش 

حسابرسی، سال دهم، شماره 3، 1389، صص 78-57
• Murphy Maria L., and M.O. Smith, How to Audit Fair 
Value Measurements, Journal of Accountancy, available 
at: www.journalofaccountancy.com/issues/2017/dec/
how-to-audit-fair-value-measurements.html, 2017
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در

پاگرد 

الزامهای 

کاری

در استاندارد

540

توجــه: ایــن نمــودار خالصــه ای از جنبه هــای مهــم بندهــای 13، 
23-15پیشنویسپیشــنهادیISA 540( 540( را خالصه می کند و 

جایگزینی برای خواندن پیش نویس پیشنهادی نیست. 

مطلبتکمیلیبرایاستانداردبینالمللیحسابرسی
پیشنهادی540)تجدیدنظرشده(

تصویریازالزامهایکاری 

در به کارگیریاستانداردبینالمللیحسابرسیISA 315(315( با درنظرگرفتن میزانی که براوردهای حسابداری در معرض، یا زیر تأثیر، یك یا تعداد بیشتری عامل مربوط قرار دارد، ریسکهای
تحریفعمدهراشناساییوارزیابیکنید، شامل: 

• پیچیدگی،
• نیاز به استفاده از قضاوت به وسیله مدیریت،

• ابهام در تخمین )بند 13 را ببینید(.

در به کارگیری استانداردبینالمللیحسابرسی )ISA 330( و هنگامیکهریسكذاتیاندكاست، 
تعیین کنید که آیا یك یا تعداد بیشــتری از روشهای زیر، شواهد حسابرسی درست و کافی فراهم می کنند 

یا خیر:
• به دست آوردن شواهد حسابرسی درباره رخدادهایی که تا تاریخ گزارش حسابرسی رخ داده اند؛ 

• آزمون چگونگی انجام براورد حسابداری به وسیله مدیریت و داده هایی که براورد بر آنها متکی بوده است؛ یا
• تعیین یك براورد نقطه ای یا دامنه براورد. 

اگر این روشــها شواهد حسابرسی درست و کافی فراهم نمی کنند، روشهای دیگری را طراحی و اجرا 
کنید  )بند 15a را ببینید(.

در به کارگیــریاســتانداردبینالمللیحسابرســی ISA 330( 330(، هنگامیکه
ریســكذاتیپاییننیست، روشهای حسابرسی بیشــتری را طراحی و اجرا کنید تا به 
شــواهد حسابرســی درباره موضوعهای مشخص شــده در بندهای 17 تا 20 دست یابید، 
البته هنگامی که کاربردپذیر باشــد و دلیلهای ارزیابی ریســك تحریف عمده شامل موارد 

زیر باشد:  
• پیچیدگی؛

• ضرورت استفاده از قضاوت به وسیله مدیریت؛ یا
• ابهام در تخمین )به بند 15b مراجعه کنید(.

هنگامی  مربــوط،  موضوعهــای 
اســت،  دلیل  یك  پیچیدگی  کــه
مانند این که آیــا روش، و داده ها 
در  بااهمیــت،  فرضیه هــای  و 
مالی  گزارشگری  چارچوب  محیط 
کاربردپذیر مناســب هستند یا خیر 

)به بند 17 مراجعه کنید(.

موضوعهــای مربوط، هنگامی که 
قضاوت یك دلیل است، مانند این 
که آیا فرضیه های مهم با یکدیگر 
و با فرضیه های مورد اســتفاده در 
دیگر براوردهای حســابداری یا با 
فرضیه های مورد استفاده در دیگر 
حوزه هــای فعالیتهای کســب وکار 
واحد تجاری سازگارند یا خیر )بند 

18 را ببینید(.

موضوعهــای مربوط، هنگامی که
اســت،  دلیل  یك  تخمین  ابهام
مانند این که آیــا مدیریت گامهای 
مناســب برای درك و پرداختن به 
ابهام براورد برداشته است یا خیر، 
و آیا براورد نقطه ای و موارد افشای 
منطقی  مدیریت،  به وسیله  مرتبط 
اســت یا خیر )بندهای 19 و 20 را 

ببینید(.

عقببایســتید تا بتوانید برای براورد حســابداری دریابید، که با اتکا بر روشهای حسابرسی اجراشده و شواهد 
حسابرسی به دست آمده، آیا ارزیابی ریسك کماکان مناسب است، شواهد حسابرسی درست و کافی به دست آمده 
اســت، و تصمیمهای مدیریت مرتبط با شناسایی، اندازه گیری، ارائه، و افشا در انطباق با چارچوب گزارشگری 

مالی کاربردپذیر هستند یا خیر )بند 22 را ببینید(.

آیا روشهای حسابرسی بیشتر برای هر براورد حسابداری، برای پرداختن به موضوعهای مطرح در بندهای 17، 18، یا 19 الزامی بود؟

• اگر حســابرس تصمیم به اتکا بر کنترلها داشــته باشد یا اگرروشهای محتوایی به تنهایی ممکن نیســت که شواهد حسابرسی درست و کافی فراهم کنند، اثربخشیکارکردکنترلهاراآزمونکنید )بند 
16 را ببینید(،

• درباره این که آیا موارد افشا در محیط چارچوب گزارشگری مالی کاربردپذیر منطقی هستند یا خیر، شواهد حسابرسی درست و کافی به دست آورید )بند 21 را ببینید(.

خیـر

ارزیابی کنید که آیا براوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط در محیط چارچوب گزارشگری مالی کاربردپذیر منطقی هستند، یا تحریف شده اند )بند 23 را ببینید(.   

بله
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مقدمه
چراهیئتاســتانداردهایبینالمللیحســابداریبررســیپسازبهکارگیریاستانداردبینالمللیگزارشــگریمالی13باعنوان

»اندازهگیریارزشمنصفانه«راانجاممیدهد؟
بررســیپسازبهکارگیری1، یک مرحله اجباری در فرایندانجامکار2 برای استانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی3 (IFRSs) جدید یا 
اصالحات عمده در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است. کتابچه فرایند انجام کار، در بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، 
بیان می کند که بررســی پس ازبه کارگیری، به طور متعارف پس از آن که الزامات جدید به صورت بین المللی برای دو ســال به کار گرفته شدند، شروع 

می شود، که به طور معمول حدود 30 تا 36 ماه پس از تاریخ اجرا است و دو مرحله دارد.
مرحله 1 از بررســی پس ازبه کارگیری، شــامل شناســایی و ارزیابی موضوعاتی اســت که باید بررســی شود؛ که بعد به وســیله هیئت، موضوع 

مشورتخواهیعمومی4 به شکل درخواستبرایاطالعات5 (RFI) قرار می گیرد. 
در مرحله 2 از بررسی پس ازبه کارگیری، هیئت نظرات دریافتی از مرحله قبل )درخواست برای اطالعات( را همراه با اطالعاتی که از طریق سایر 

فعالیتهای مشاوره ای گرداوری کرده است، درنظر می گیرد. 
هیئت، به عنوان نتیجه بررسی، یافته های خود را ارائه می دهد و تصمیم می گیرد چه گامهایی باید برداشته شود؛ اگر درواقع گامی الزم باشد.

دربارهاستانداردبینالمللیگزارشگریمالی13
هیئت، استانداردبینالمللیگزارشگریمالی 13 (IFRS 13) را در سال 2011 منتشر کرد.

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 13 موارد زیر را معرفی کرد:
• تعریف واضح تر و تجدیدنظرشده ارزشمنصفانه6 ؛

• تعریفهای مفاهیم اصلی در چارچوب اندازه گیری ارزش منصفانه؛
• رهنمود درباره به کارگیری مفهوم باالترینوبهتریناستفاده7 برای تعیین ارزش منصفانه داراییهای غیرمالی؛

• تایید صریح این که ارزش منصفانه یک بدهی، اثر ریسکانجامنشدن8 را منعکس می سازد؛
• سلسله مراتب ارزش منصفانه- گروه بندی داده های ورودی برای فنون ارزشیابی درون سه سطح، با باالترین اولویت برای قیمتهایتعدیلنشده

بازار9 )داده های ورودی سطح 1(، و پایین ترین اولویت برای دادههای ورودیمشاهدهناپذیر10 )داده های ورودی سطح 3(؛
• رهنمود درباره فنون ارزشیابی به کاررفته در اندازه گیری ارزش منصفانه؛

• رهنمود صریح درباره وضعیتهایتهاتری11 در بازار یا ریسکاعتباریمتقابل12 درون سبد سرمایه گذاری؛
• رهنمود درخصوص اندازه گیری ارزش منصفانه زمانی که حجم یا سطح فعالیت برای یک دارایی یا بدهی به طور درخورتوجهی 

بررسی پس از به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 13

با عنوان »اندازه گیری ارزش منصفانه«
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کاهش یافته است؛ و
• الزامات بهبودیافته برای افشای اطالعات درباره اندازه گیری های ارزش منصفانه.

چهزمانیارزشمنصفانهدراستانداردهایبینالمللیگزارشگریمالیاستفادهمیشود؟
اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی 13 بیان می کند که ارزش منصفانه چگونه باید تعیین شود. اما تعیین نمی کند که چهزمانی یک 

قلم باید با ارزش منصفانه اندازه گیری شود یا چهزمانی اطالعات مربوط به ارزش منصفانه باید افشا شود.
تک تک استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مشخص می کنند که چهزمانی باید از ارزش منصفانه استفاده شود. ارزش منصفانه 

با عنوانهای زیر استفاده می شود:
• مبنای اندازه گیری الزام آور برای بعضی از داراییها و بدهیها؛

• مبنای اندازه گیری اختیاری برای بعضی از داراییها و بدهیها؛
• ســقف اندازه گیری برای بعضی از داراییها- به طور مســتقیم به عنوان معیار اندازه گیری اســتفاده نمی شود، اما اندازه گیری استفاده شده 

ممکن نیست از ارزش منصفانه )یا مبلغی براساس ارزش منصفانه( بیشتر باشد؛ و
• مبنای اندازه گیری برای افشای بعضی از داراییهایی که مانده دفتری آنها بر مبنای بهای تمام شده تعیین می شود.

این کاربردها در جدول الف خالصه شــده اند، که همچنین خالصه الزامات افشــا در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 13 را، در 
زمانی که کاربرد دارند، نشان می دهند.

کارهایانجامشدهدرارتباطبااستانداردبینالمللیگزارشگریمالی13اززمانصدورآن
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 13 در سال 2011 منتشر و برای دوره های ساالنه که شروع آنها 1 ژانویه 2013 یا بعد از آن بود اجراپذیر شد.

تصمیمهایدستوریکمیتهتفسیراستانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی

• استانداردبینالمللیحسابداری41(IAS 41) باعنوان »کشاورزی« و استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 13- ارزشیابی داراییهای زیستی با استفاده از روش 
باقیمانده )2013(

• استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 13- سلسله مراتب ارزش منصفانه زمانی که از قیمتهای توافقی شخص سوم استفاده می شود )2014(
پروژههایهیئتاستانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی

• واحد حساب و داده های ورودی سطح 1- هیئت، در سال 2014 پیش نویس پیشنهادی با عنوان »اندازه گیری سرمایه گذاری دارای قیمت بازار در شرکتهای فرعی، 
مشــارکتهای خاص، و شــرکتهای وابســته به ارزش منصفانه« را منتشر کرد. پس از بررســی پاسخها، هیئت تصمیم گرفت تا پیشــنهاد مطرح شده در پیش نویس 

پیشنهادی را دنبال نکند )2016-2013(
پیشرفتهایساالنه

• حسابهای دریافتنی و حسابهای پرداختنی کوتاه مدت )2013(
• دامنه استثنای سبدسرمایه گذاری در بند 52 )2013(

مطالبآموزشی

• اندازه گیری ارزش منصفانه ابزار حقوق مالکانه بدون قیمت بازار، در دامنه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 باعنوان »ابزار مالی« )2012(
• برای اطالعات بیشــتر در مورد نحوه پشــتیبانی بنیاد اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی از به کارگیری اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به بخش 

پشتیبانی از به کارگیری در مرکز اطالع رسانی بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی سربزنید:
https://www.ifrs.org/supporting-implementation/.
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خالصهایازیافتههاومراحلبعدی
هیئت اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اطالعات گرداوری شده را تجزیه وتحلیل و ارزیابی کرد که آیا استاندارد یادشده همان طور 

که انتظار می رفت کار می کرد، و به طور ویژه آیا:
• اطالعات الزامی شده طبق استاندارد بین المللی گزارشگری مالی13برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی سودمند است؛

موارداستفادهاصلیارزشمنصفانهدراستانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی
والزاماتافشابهوسیلهاستاندارد13

ارزشمنصفانهچگونهاستفادهمیشود؟استانداردبینالمللیگزارشگریمالی
اندازهگیری

ارزشمنصفانه؟
الزاماتافشایاستانداردبینالمللی
گزارشگریمالیاعمالمیشود؟

خیر1 آریالزامی، با بعضی استثناهاIFRS 3- ترکیبهای تجاری

IFRS 5- دارائیهای غیرجاری نگهداری شده 
برای فروش و عملیات متوقف شده

سقف، الزامی است اگر ارزش منصفانه منهای هزینه های فروش 
کمتر از مانده دفتری باشد

آریآری

آری2 آریالزامی، بسته به مدل کسب وکار و ابزارIFRS 9- ابزار مالی

آریآریاختیاری، حق انتخاب رویه حسابداریIAS 16- اموال، ماشین آالت و تجهیزات

خیر1آریالزامی، تنها برای دارائیهای طرح بازنشستگیIAS 19- مزایای کارکنان

IAS 36- کاهش ارزش دارائیها
سقف، الزامی اســت اگر ارزش منصفانه منهای هزینه کنارگذاری 

کمتر از مانده دفتری و بیشتر از ارزش استفاده است
خیر3 آری

IAS 38- دارائیهای نامشهود
اختیاری، حق انتخاب رویه حسابداری اگر برای دارایی بازار فعال 

وجود داشته باشد
آریآری4 

آری2آریاختیاری، حق انتخاب رویه حسابداریIAS 40- سرمایه گذاری در امالک

آریآریالزامی، ارزش منصفانه منهای هزینه فروش برای بیشتر دارائیهای زیستیIAS 41- کشاورزی

1- این استانداردها دارای الزامات افشای خاصی برای دارائیها/بدهیهایی هستند که اندازه گیری آنها به ارزش منصفانه طبق این استانداردها الزامی است.

2- موارد افشای ارزش منصفانه الزامی است حتی زمانی که هزینه استهالک )استاندارد 9( یا بهای تمام شده )استاندارد 40( مبنای اندازه گیری باشد.

3- استاندارد 36 الزامات افشای خاصی دارد برای مبالغ بازیافتنی تعیین شده به عنوان ارزش منصفانه منهای هزینه کنارگذاری.

4- برای دارائیهای نامشهود که باید به ارزش منصفانه منتقل شوند، استاندارد 38 الزام می کند که ارزش منصفانه آنها با ارجاع به بازار فعال تعیین شود. بند 78 از استاندار 38 اشاره دارد که وجود بازار فعال برای یک دارایی نامشهود 

غیرمعمول است.

جدولالف-ارزشمنصفانهدراستانداردهایبینالمللیگزارشگریمالیچگونهاستفادهمیشود
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• عرصه هایی از استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 13، موجب طرح چالشهای به کارگیری است و ممکن است موجب کاربرد نایکنواخت13 
الزامات استاندارد شود؛

• در زمان آماده سازی، حسابرسی یا الزام به اجرای الزامات استاندارد بین المللی گزارشگری مالی13، یا در زمان استفاده از اطالعاتی که این 
استاندارد تامین آنها را به وسیله واحد تجاری الزامی ساخته است، هزینه های دورازانتظار پدید می آید.

هیئت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نتیجه گرفت که استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 13،  همان طور که انتظار می رفت کار می کند.
عرصههایتمرکزدربررسیپسازبهکارگیریاستانداردبینالمللیگزارشگریمالی13

براســاس بازخورد مرحله 1 بررسی پس ازبه کارگیری، هیئت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر موضوعات زیر در مرحله 2 تمرکز 
کرد، ازجمله درخواست برای اطالعات:

• ســودمندی اطالعات افشاشده درباره اندازه گیریهای ارزش منصفانه- برای به دســت آوردن درک عمیقتر از دیدگاه های استفاده کنندگان و 
تهیه کنندگان درخصوص سودمندی و هزینه های موارد افشای اندازه گیری ارزش منصفانه؛

• آیا داده های ورودی سطح 1 اولویت بندی شود، یا واحد حساب- برای ارزیابی بیشتر میزان و تاثیر موضوع و همچنین بررسی رویه حرفه ای کنونی؛
• کاربــرد مفهوم باالترین و بهترین اســتفاده کاربرد در زمان اندازه گیــری ارزش منصفانه داراییهای غیرمالی- برای درک بهتر چالشــهای 

به کارگیری این مفهوم، و تصمیم گیری در مورد این که آیا پشتیبانی بیشتر ممکن است سودمند باشد؛ و
• کاربرد قضاوت در عرصه های خاص- برای ارزیابی چالشهای قضاوت کردن و تصمیم گیری در مورد این که آیا پشتیبانی بیشتر ممکن است 

سودمند باشد.
سودمندیاطالعاتدربارهاندازهگیریهایارزشمنصفانه

اســتفاده کنندگان صورتهای مالی گفته اند که استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 13 افشای اطالعات سودمندی را الزامی کرده است که به 
آنها کمک می کند تا فنون ارزشــیابی و داده های ورودی استفاده شده، قضاوتهای انجام شده برای رسیدن به اندازه گیریهای ارزش منصفانه، 

و تاثیر اندازه گیریهای یادشده بر عملکرد مالی را درک کنند.
استفاده کنندگان، تامین اطالعات زیر درباره اندازه گیری های ارزش منصفانه را به ویژه سودمند شناسایی کرده اند:

• اطالعاتی درباره سطوح سلسله مراتب ارزش منصفانه که در آن اندازه گیریها گروه بندی می شوند؛
• اطالعاتی درباره فنون و داده های ورودی به کاررفته برای ارزشیابی؛

• اطالعات مقداری درباره داده های ورودی مهم مشاهده ناپذیر.
اســتفاده کنندگان پیشــنهادهایی را مطرح ساختند که به نظر آنها ســودمندی اطالعات فراهم شده به وســیله واحد تحاری برای انطباق با 
الزامات افشــا در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 13 بیشتر افزایش می یافت. این پیشنهادها بر بهبود شکستن جمع ها، و اطالعات را 

خاص واحد تجاری ساختن، تاکید داشت.
چالشهایبهکارگیریوکاربردنایکنواخت

برخی سودبران، به چالشهای به کارگیری در عرصه های تمرکزی که پیش از این مطرح شد، اشاره داشتند. این چالشها ممکن است در موارد زیر پدید آید:
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• در اعمال قضاوت در ارزیابی این که آیا بازار فعال اســت، و آیا داده های ورودی درخورتوجه و مشــاهده پذیر اســت. چنین چالشهایی 
ممکن اســت موجب طبقه بندی نایکنواخت درون سلسله مراتب ارزش منصفانه شــود. ارزیابی نایکنواخت از این که آیا بازار فعال است 
همچنین ممکن اســت منجربه اندازه گیریهای ارزش منصفانه نایکنواخت شــود زیرا داده های ورودی ســطح 1 بدون تعدیل اســتفاده 

می شوند، در حالی که داده های ورودی سطح 2 ممکن است تعدیل شوند.
• زمانی که واحد حساب برای اندازه گیری ارزش منصفانه، از واحد حسابی که برای آن داده های ورودی سطح 1 در دسترسند، متفاوت 
باشد )اغلب با نام مسئله قیمتدرمقدار (PxQ) شناخته می شود(. هر کاربرد نایکنواخت در این عرصه ممکن است منجربه تفاوتهای 
درخورتوجهی در اندازه گیری ارزش منصفانه شود. با وجود این، این چالشها به ندرت روی می دهند. در رویه حرفه ای به نظر می رسد که 

صرف نظر از واحد حساب، اولویت به طور معمول به داده های ورودی سطح 1 داده می شود.
• در به کارگیری مفهوم باالترین و بهترین اســتفاده. گزارش شــده بود که بیشتر ارزیابیها به این نتیجه می رسد که آن چه اکنون استفاده 

می شود، همچنین باالترین و بهترین استفاده است.
• در تعیین ارزش منصفانه داراییهای زیســتی و ابزار حقوق مالکانه بدون قیمت بازار. این چالشــها گاهی اوقات ممکن اســت منجربه 

کاربرد نایکنواخت الزامات شوند.
هزینههایدورازانتظار

بررسی پس ازبه کارگیری آشکار ساخت که به کارگیری برخی الزامات استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 13، هزینه بر هستند. با وجود 
این، هیئت از این هزینه ها در زمان انتشار استاندارد مطلع بود. 

سودبران دو مورد افشا درباره اندازه گیری های سطح 3، که تهیه آنها بیشترین هزینه را داشت، شناسایی کردند:
• صورت مطابقت نشان دهنده تغییرات در اندازه گیری های ارزش منصفانه سطح 3؛ و

• تحلیل کّمی حساسیت اندازه گیری های سطح 3 برای تغییرات احتمالی منطقی در داده های ورودی درخورتوجه مشاهده ناپذیر در تاریخ 
اندازه گیری )الزامی شده برای ابزار مالی(.

در مبنای نتیجه گیری برای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 13، هیئت استاندارد بین المللی گزارشگری مالی نشان می دهد که استفاده کنندگان 
صورتهای مالی از افشــای صورت مطابقت پشــتیبانی می کنند زیرا به آنها اجازه می دهد تا قضاوتهای آگاهانه تری انجام دهند و آثار اندازه گیریهای 
ارزش منصفانه را که در ذات، ذهنی هستند، تفکیک کنند. عالوه بر این، مبنای نتیجه گیری، از نتیجه گیری هیئت خبر می دهد که اطالعات درباره 
حساســیتهای اندازه گیریهای ارزش منصفانه نسبت به فرضیات اصلی ارزشیابی، به استفاده کنندگان از صورتهای مالی حس تغییرپذیری ممکن در 
مورد اندازه گیری درتاریخ گزارشگری می دهد. در نتیجه، هیئت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نتیجه گرفت که افشای الزامی شده درباره 

صورت مطابقت و درباره تحلیل حساسیت کّمی، برای استفاده کنندگان صورتهای مالی منافعی تامین می کند که هزینه های آن را توجیه می کند.
گامهایبعدی

هیئت تصمیم گرفت که:
• یافته های بررســی پس ازبه کارگیری در ارتباط با ســودمندی موارد افشــا را به کار هیئت در زمینه »ارتباط بهتر در گزارشگری مالی«، 

به ویژه، به پروژه های »بازنگری موارد افشا در سطح استانداردهای هدف« و »صورتهای مالی اساسی« انتقال دهد؛
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• همکاری مشــترک خود را با حرفه ارزشیابی ادامه دهد، پیشــرفتهای جدید در رویه های حرفه ای را زیرنظر بگیرد، و افزایش و تبادل 
دانش را ارتقا دهد؛ و

• فعالیتهای پیگیری دیگری در پاسخ به یافته های حاصل از بررسی پس ازبه کارگیری، دنبال نکند.
هیئت پذیرفت که مجمعمشورتیاستانداردهایحسابداری14 (ASAF) و بسیاری دیگر از سودبران، پیشنهاد کرده اند که هیئت 
روی روشن سازی موضوع هم کنشی بین واحد حساب و داده های ورودی سطح 1 کار کند. درهرحال، هیئت تصمیم گرفت در این عرصه 

اقدامی برای پیگیری انجام ندهد زیرا به این ارزیابی رسید که هزینه های چنین کاری ممکن است از منافع آن بیشتر باشد.
هیئت همچنین پذیرفت که بسیاری از سودبران خواستار رهنمود کاربردی یا مطالب آموزشی درباره کاربرد قضاوت، به ویژه در ارتباط 
با ارزیابی این که آیا بازار فعال است، شده بودند. هیئت تصمیم گرفت چنین رهنمودی را تهیه نکند زیرا چنین نتیجه گرفت که احتمال 

ندارد بتواند رهنمود سودمند و مبتنی بر اصول بیشتری تهیه کند.

پانوشتها:
1- Post-implementation Review
2- Due Process
3- International Financial Reporting Standards (IFRSs)
4- Public Consultaion
5- Request for Information
6- Fair Value
7- Highest and Best Use
8- Non-performance Risk
9- Unadjusted Quoted Prices 
10- Unobservable Inputs
11- Offsetting Positions
12- Counterparty Credit Risks
13- Inconsistent
14- Accounting Standards Advisory Forum (ASAF)

منبع:
• IFRS, Post-implementation Review of IFRS 13 Fair Value Measurement, Dec. 2018
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74

در

پاگرد 

انتشار

استاندارد

جدید

هیئتنظارتبرحسابداریشرکتهایسهامیعام
انتشاراستانداردجدید

حسابرسیبراوردهایحسابداری،شاملاندازهگیریارزشمنصفانه
در 20 دســامبر سال 2018، هیئتنظارتبرحسابداریشرکتهایســهامیعام )PCAOB( امریکا، استانداردی جدید با 

 .)ASC 2501( عنوان »حسابرسی براوردهای حسابرسی، شامل اندازه گیری ارزش منصفانه« تدوین کرد
این اســتاندارد، جایگزیناستانداردحسابرســی2501 قبلی )AS 2501( با عنوان »حسابرسی براوردهای حسابداری« 
می شــود واستانداردحسابرســیAS 2502(2502( با عنوان »حسابرســی اندازه گیریها و موارد افشای ارزش منصفانه« 
و استانداردحسابرســیAS 2503( 2503( با عنوان »حسابرسی ابزار مشــتقه، فعالیتهــای پوششی، و سرمایه گذاری در 
اوراق بهادار« را فسخ می کند. هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام همچنین برای بازتاب دادن رهنمود جدید، چندین 

استاندارد حسابرسی دیگر را اصالح کرد که به براوردهای حسابداری ارجاع داشتند. 
هدف از اســتاندارد جدید و اصالحهای مرتبط عبارت اســت از: محافظت بیشــتر از ســرمایه گذار به وســیله تقویت الزامهای 
حسابرســی، به کارگیری رویکرد یکنواخت تِر مبتنی برریسك به عرصه ای از حسابرسی که مطرح تر است و اهمیت بیشتری دارد، 

و به روزرسانی استانداردها باتوجه به پیشرفتهای اخیر. 
اســتاندارد جدیــد، ازجمله، رویکردی یکنواخت تر در آزمون محتوا در حســابها و موارد افشــای مهم بــرای براوردها الزامی 
می سازد، و رهنمود بیشتری برای حسابرسی ابزار مالی به ارزش منصفانه، شامل استفاده از اطالعات قیمت گذاری/ارزش گذاری 
به وسیله اشخاص ثالث، مانند سرویسهای قیمت گذاری، متخصصان ارزش گذاری، و کارگزاران/ معامله گران در اختیار می گذارد. 
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در

پاگرد 

الزامها

ISA 540 (Revised)

استانداردبینالمللیحسابرسیISA 540(540()تجدیدنظرشده(-الزامها
این نمودار، جریان الزامها را در استاندارد بین المللی حسابرسی 540 )تجدیدنظرشده( نشان می دهد. 

واحدتجــاریومحیطآنرا،شــاملکنترلداخلی
براوردهایحســابداری، با مرتبــط تجاری واحد

بشناسید)بند13()یادداشت1(*

به نگاهی بــا بازنگــری یك
گذشته،انجامدهید)بند14(

تعیینکنیدکهآیاگروهحسابرسینیازبهمهارتهایا
دانشتخصصیداردیاخیر)بند15(

ریسکهایتحریفبااهمیتمرتبطبابراوردهایحسابداریومواردافشایمربوطدرسطحادعاراشناساییوارزیابیکنید)بند16(
•ریسكذاتیوریسكکنترلراجداگانهارزیابیکنید

•میزانیراکهبراوردهایحسابداریدرمعرض،یازیرتأثیر،ابهامبراورد،پیچیدگی،ذهنیت،ودیگرعاملهایریسکهایذاتیقراردارند،درنظرداشتهباشید

تعیینکنیدکهآیاهریكازریسکهایشناساییوارزیابیشدهتحریفبااهمیت،ریسکهایچشمگیریهستندیاخیر)بند17(

کنترلهایواحدتجاری،ازجملهفعالیتهایکنترلیمربوطبهآنریسكرادركکنید)بند17(

آزمونهایکنترلراطراحیواجراکنید،کهآیا:)بند19(
•ارزیابیحسابرسازریسکهایتحریفبااهمیتدرسطحادعا،دربرگیرندهاینانتظاراستکهکنترلهابهشکلیمؤثرعملمیکنند؛یا

•روشهایمحتوابهتنهاییممکننیستشواهدحسابرسیمناسبوکافیدرسطحادعاارائهکنند

ریسکعمدهوجودندارد ریسکعمدهوجوددارد

•اگرحسابرسبخواهدبرکنترلهااتکاکند،آزمونهایکنترلرادردورهجاری
منظورکنید)بند20(

•اگررویکردتنهاشاملروشهایمحتوااست،آزمونهایجزئیاترامنظورکنید)بند20(

یكیاتعدادبیشتریازرویکردهایآزمونزیررادرطراحیواجرایروشهایحسابرسیبیشتر،منظورکنید،بهشیوهایکهنسبتبهکسبشواهدحسابرسیکه
ممکناستتأییدکنندهباشد،یانسبتبهحذفشواهدحسابرسیکهممکناستنقضکنندهباشد،سوگیرینشدهباشد)بند18()یادداشت1(*

یكبراوردنقطهاییادامنه،بهوسیلهحسابرس،
تهیهکنید)بند28-29(

چگونگیانجامبراوردحســابداریبهوســیله
مدیریتراآزمونکنید)بند22-27(

شواهدحسابرسیراازرویدادهاییکهتاتاریخگزارش
رخدادهاند،بهدستآورید)بند21(

باتوجهبهریسکهایارزیابیشدهتحریفعمدهدرسطحادعابرایمواردافشا،شواهدحسابرسیمناسبوکافیکسبکنید)بند31(
•هنگامیکهروشهایحسابرسیبیشنِرحسابرس،شاملآزمونچگونگیانجامبراوردحسابداریبهوسیلهمدیریتیادرنظرگرفتندامنهبراوردیابراوردنقطهای

حسابرساست،شواهدحسابرسیمناسبوکافیدربارهمواردافشاییکهابهامدربراوردراتوصیفمیکند،کسبکنید)بند26)ب(و29)ب((

الزامهایمربوطبهشواهدحسابرسیدراستانداردبینالمللیحسابرسی500رارعایتکنید)بند30(

ارزیابیکنیدکهآیانشانگرهایسوگیریاحتمالیمدیریتوجوددارندیاخیر،واگروجوددارند،آثارآنهابرایحسابرسیچیست)بند32(

ارزیابیکنیدکهآیا:
•ارزیابیهایریسکهایتحریفعمدهدرسطحادعا،مناسبباقیمیماندیاخیر)بند33)الف((

•تصمیمهایمدیریتمربوطبهشناخت،اندازهگیری،ارائه،وافشادرانطباقباچارچوبگزارشگریمالیمربوطهستندیاخیر)بند33)ب((
•شــواهدحسابرسیمناسبوکافیکسبشدهاستیاخیر.اگرکسبشواهدحسابرسیمناسبوکافیممکننبودهاست،آثارآنهابرحسابرسییااظهارنظر

حسابرسدربارهصورتهایمالیراارزیابیکنید)بندهای33)پ(و34(

سهرویکردآزمون)نمودارجداگانهراببینید(

تعیینکنیدکهآیابراوردهایحسابداریومواردافشایمربوط،درمحیطچارچوبگزارشگریمالیمربوط،منطقیهستندیاتحریفشدهاند)بند35(

ازمدیریت،وهرزمانمناسبباشد،ازارکانراهبری،درخواستتائیدیهکتبیکنید)بند37(

باارکانراهبری،مدیریت،ودیگرگروههایمربوط،درموقعمناسب،ارتباطبرقرارکنید)بند38(

مستندسازی
)یادداشت2*(

برای مهم عنصرهــای
واحدتجاری شــناخت
آن،شــامل ومحیــط
کنتــرلداخلیمرتبطبا
حسابداری براوردهای
)بند کنیــد مســتند را

39)الف((

پیوندروشهایحسابرسی
ریســکهای با بیشــتر،
تحریــف ارزیابیشــده
را ادعا سطح در بااهمیت
مستندکنید)بند39)ب((

حســابرس، واکنــش
هنگامــیکــهمدیریت
اقداممناســبیرابرای
بــه پرداختــن و درک
انجام بــراورد ابهــام
ندادهاســت،رامستند

کنید)بند39()پ((

سوگیری نشــانگرهای
در مدیریت احتمالــی
براوردهای بــا ارتباط
حســابداری،اگروجود
دارند،وآثــارآنبرای
مستند را حسابرســی

کنید)بند(39)ت((

قضاوتهایمهمدرتعیین
براوردهای آیــا اینکــه
مــوارد و حســابداری
افشــایمرتبطبــاآن،
منطقیهستندیاتحریف
شــدهاند،رامستندکنید

)بند39)ث((
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بررسیابهامضمنیدرمدلهایزیاناعتباری
حسابرس می تواند، برای مثال، با تغییر فرضیه های مدل مدیریت، استفاده از سایر فرضیه های معقول، و مقایسه نتایج با نتایجی که با استفاده از فرضیه های 

مدیریت یا استفاده از کارشناس به دست آمده اند، براورد نقطه ای یا دامنه ای را محاسبه کند. 
به رغــم پیچیدگی و ابهام ضمنــی در مدلزیاناعتباریموردانتظارECL( 1( و ســطح قضاوت درخورتوجه در اندازه گیری مدل، ممکن اســت دامنه 
حسابرس، یا تفاوت بین براورد مدیریت و براورد نقطه ای حسابرس، چند برابر سطح اهمیت عملکرد باشد. این موضوع ممکن است به دلیل موارد زیر باشد:
• شــاید ســطح قضاوت موردنیاز بزرگتر از آن چه برای سایر براوردهای حسابداری الزم است، باشــد. برای مثال، ارزیابی این که ریسک اعتبارِی ابزار مالی 

خاص که موضوع زیان اعتباری موردانتطار بوده، افزایش درخورتوجهی داشته است یا نه، در بعضی موارد ممکن است بسیار قضاوتی باشد.
• تعداد و حساسیت فرضیه ها ممکن است بیشتر از آن چه برای سایر براوردهای حسابداری الزم است، باشد.

• مدت دوره پیش بینی شده ممکن است طوالنی تر از آن چه برای سایر براوردهای حسابداری الزم است، باشد.
• ممکن اســت واحد تجاری نیازمند درنظرگرفتن اطالعات از منابع برون سازمانی باشد و از این رو ممکن است چالشهایی برای حسابرسی ایجاد شود. برای 
مثال، ممکن اســت براساس چارچوب گزارشــگری مالی، تهیه کلیه اطالعات معقول و اســتنادپذیر درباره رویدادهای گذشته، وضعیت جاری و پیش بینی 

وضعیت اقتصادی آینده که بدون هرگونه هزینه یا صرف زمان و تالش غیرضروری در تاریخ گزارشگری در دسترس هستند، الزامی باشد.
در موسسه های مالی، به دلیل اندازه منابع اطالعاتی و حساسیت نتایج به تغییر در فرضیه ها، چنین دامنه های بزرگی ممکن است در اثر تفاوتهای کوچک 

در فرضیه ها ایجاد شوند. متخصصان مجرب و باصالحیت ممکن است با فرضیه های مناسب برای یک شرایط مشخص، مخالف باشند.
چالشهایناشیازدامنههایگستردهترازسطحاهمیتعملکرد

طبق بند 13)د()2( استاندارد بین المللی حسابرسی 540، دامنه براورد تهیه شده به وسیله حسابرس باید دربرگیرنده تمامی »نتایج معقول« باشد.
طبق بند الف95 استاندارد بین المللی حسابرسی 540، دامنه ممکن است به وسیله موارد زیر محدود شده باشد:

• حذف نتایج دور از انتظار از حاشیه های دامنه براورد بر اساس قضاوت حسابرس که وقوع آنها را نامحتمل می داند، و
• جلوتررفتن برای محدود کردن دامنه، با توجه به شواهد حسابرسی موجود، تا جایی که حسابرس به این نتیجه برسد که همه نتایج در بازه دامنه براوردی، معقول 

به نظر می رسد. در برخی موارد نادر، حسابرس ممکن است بتواند دامنه براورد را تا جایی محدود کند که شواهد حسابرسی، گویای یک براورد نقطه ای باشد.
براساس نظر کارگروه استاندارد 540، ناتوانی در محدودکردن دامنه به کمتر از سطح اهمیت عملکرد، ممکن است نشانگری از میزان ابهاِم براورد مرتبط 

با مدل زیان اعتباری موردانتظار باشد که به یک یا چند خطر عمده منجر می شود.
از بحث کارگروه یادشده درباره نحوه برخورد حسابرسان با چنین دامنه های گسترده ای، این طور استنباط می شود که رویه های حسابرسی قابلیت کاهش ابهام براورد 
ناشــی از به کارگیری یک رویه حســابداری الزام شده در چارچوب کاربردپذیر گزارشگری مالی را ندارند. براســاس نظر کارگروه، هنگامی که ابهام براورد مرتبط با زیان 
اعتباری موردانتظار به خطر عمده منجر می شــود، طبق مفاد بند 20 اســتاندارد بین المللی حسابرسی 540، تمرکز بر موارد افشا درباره ابهام براورد مدل زیان انتظاری 
موردانتظار در صورتهای مالی الزامی اســت و برای درک استفاده کنندگان از سطح ابهام براورد، مفیدترین ابزار به نظر می رسد. همچنین براساس نظر کارگروه، درباره 

این موضوع می توان با ارکان راهبری یا سرپرست موسسه مالی بحث کرد. همچنین مدیریت باید قضاوتها و سایر فعالیتها را به اندازه کافی مستند کند. 
افزون بر موارد افشــا، بنا بر اعالم کارگروه، اســتانداردهای تجدیدنظرشده گزارشگری حسابرس، حسابرسان شــرکتهای سهامی عام را به اطالع  رسانی 

چالشهای حسابرسی ناشی از

به کارگیری مدلهای زیان اعتباری موردانتظار؛

پرداختن به ابهام براورد نهفته در مدل
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چالشهای حسابرسی ناشی از

به کارگیری مدلهای زیان اعتباری موردانتظار؛

موارد اصلی حسابرســی در گزارش حســابرس ملزم می کنند. کارگروه، پرداختن به ابهام براورد نهفته در مدل
مفیدبودن این موضوع، در برخورد با دامنه های چند برابر سطح اهمیت 

عملکرد را توضیح داده است.
معقولبودنفرضیهها

براســاس هر دو بند 13)ب()2( )بــرای زمانی که حســابرس نحوه براورد 
حسابداری به وســیله مدیریت و داده های مبنای آن را آزمون می کند( و بند 
15)ب( )برای خطرهای عمده( در اســتاندارد بین المللی حسابرسی 540، 
ارزیابی معقول بودن فرضیه های مهم استفاده شده به وسیله مدیریت الزامی 

است. بند الف78 استاندارد بین المللی حسابرسی 540 به شرح زیر است:
برخی از موضوعهایی که حســابرس می توانــد در ارزیابی معقول بودن 

مفروضات مورد استفاده مدیریت، مورد توجه قرار دهد، عبارتند از:
• آیا هر یک از فرضیه ها معقول به نظر می رسند یا خیر؟

• آیا فرضیه ها وابستگی متقابل و سازگاری درونی دارند یا خیر؟
• آیــا فرضیه ها، بــرای بــراورد حســابداری موردنظر، یا برای ســایر 
براوردهای حســابداری، در مجموع یا همراه با سایر فرضیه ها، معقول 

به نظر می رسند یا خیر؟
در قالب مدلهای زیــان اعتباری موردانتظار، بحثهای کارگروه درباره 
چگونگــی ارزیابی معقول بــودن فرضیه های استفاده شــده به وســیله 

 مدیریت، بر موارد زیر متمرکز شده اند:
• آیا گفتمان حســابرس باناظران2 موسسه مالی، و محک زنی همراه با 
آن در درون و برون  ســازمان، نشانه هایی فراهم می کند که فرضیه ها با 
درک ناظر یا حسابرس از شــرایط، یکسان است یا خیر. کارگروه اعالم 
کرده است که شــاید ناظران اهداف متفاوتی )برای مثال هدفهای ثبات 
و کفایت ســرمایه( داشته باشــند که ممکن است توضیحی برای تفاوت 

دیدگاه ها باشد؛ و
• آیا بررســی گذشــته نگر حســابرس از قضاوت مدیریت و فرضیه های 
مرتبط با براوردهای حســابداری عمده دوره قبل، نشانه ای از سوگیری 

احتمالی مدیریت فراهم می کند یا خیر؟
عرصههایبررسیدرپروژهاستاندارد540

کارگروه اســتاندارد 540 خاطر نشان می ســازد که در مواردی نظیر زیان 

اعتباری موردانتظار و ســایر براوردهای حســابداری کــه به طور عمده 
قضاوتی هســتند، هنگام برخــورد با دامنه  های براورد بزرگتر از ســطح 
اهمیــت، کارهای اضافی خاصی در ارتباط با اقدام حســابرس ضرورت 
دارد. چنان دامنه های وســیع، موضوع بســیاری از انــواع براوردهای 
حســابداری هســتند، و با پیشــرفت پروژه، نظرخواهی از متخصصان 
درباره انواع ســایر براوردهای حســابداری الزامی خواهــد بود. در ادامه 
پیشــرفتهای اخیر پروژهافشــا3 ، کارگــروه به بررســی این موضوع 
خواهد پرداخــت که آیا در اســتاندارد بین المللی حســابداری 540 باید 
به طور جامع تری به پیامدهای حسابرســی ابهام براورد از طریق افشا و 

گزارشگری پرداخت یا خیر؟
همچنین کارگروه یادشده خاطر نشان می سازد که:

• می توان بند الف78 استاندارد بین المللی حسابرسی 540 را تعمیم داد تا 
مالحظات اضافی درخصوص چگونگی ارزیابی معقول بودن فرضیه های 

استفاده شده به وسیله مدیریت را دربربگیرد.
• در برخــی شــرایط ممکن اســت حســابرس از دامنه بــرای ارزیابی 
براورد نقطه ای مدیریت اســتفاده کند. در این خصوص، در بند الف94 
استاندارد بین المللی حسابرسی 540 می توان بحثهای مربوط به تاثیرات 
دامنه های گســترده و مــواردی را گنجاند که به رغــم قرارگرفتن براورد 
مدیریــت در دامنه براوردی حســابرس، به دلیل گســتردگی زیاد دامنه 

براوردی، اجرای رویه های بیشتر الزم است.
پانوشتها:

1- Expected Credit Loss Model
2- Supervisors
3- Disclosure Projects

منبع:
 The International Auditing and Assurance Standards
 Board (IAASB), An Update on the Project and Initial
 Thinking on the Auditing Challenges Arising From the
 Adoption of Expected Credit Risk Models- part B-6,
www.iaasb.org, 2016

بندالف94استانداردبینالمللیحسابرسی540
به طور معمول، برای ارزیابی معقول بودن براورد نقطه ای مدیریت، دامنه محدودشــده ای که مســاوی یا کوچکتر از سطح اهمیت عملکرد باشد، کافی 
است. با وجود این، در برخی صنایع محدود کردن دامنه براورد به چنین مقداری شاید امکان پذیر نباشد که این موضوع به ضرورت مانعی برای شناخت 
براورد حســابداری نیســت. این موضوع شاید نشانگر این باشد که این ابهام در براورد حســابداری به اندازه ای است که به خطر عمده منجر می شود. 

پاسخهای بیشتر برای خطرهای عمده در بندهای الف102 تا الف115 تشریح شده اند.
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امروزه، بخش عمده ای از صورتهــای مالی بر براوردهای 
حســابداری  مبتنی اســت. برخی از آنها، مانند اســتهالک 
داراییهای ثابت مشهود، به نسبت ساده  هستند در حالی که 
بقیه، مثل بدهیهــای قراردادهای بیمه و زیانهای اعتباری 

مورد انتظار، بسیار پیچیده اند. 
در دهه گذشته، چارچوب گزارشگری  مالی در حال تکامل، 
استفاده از براوردهای حسابداری پیچیده را، به عنوان مبنایی 

برای شناخت یا اندازه گیری، الزامی ساخته است، یا افشای 
براوردهای حســابداری در صورتهای مالی الزامی شده اند. 
بــرای مثال، اســتانداردبینالمللیگزارشگریمالی9
)IFRS 9( بــا عنوان »ابزار مالی«، و ســایر اســتانداردهای 
گزارشــگری مالــی، اســتفاده از اطالعــات آینده، شــامل 
اطالعــات مرتبط با شــرایط  اقتصادی واحد تجــاری را در 

اندازه گیری براوردهای حسابداری الزامی کرده اند. 

نوپردازی استاندارد حسابرسی براوردهای حسابداری
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انتشارپیشنویسپیشنهادی
در پاســخ بــه چارچوبهای در حــال تکامل گزارشــگری مالی 
و محیــط تجــاری در حال تغییــر، هیئتاســتانداردهای
 ،)IAASB( بینالمللیحسابرســیواطمینانبخشــی
استانداردبینالمللیحسابرسیISA 540( 540( کنونی 
درخصوص حسابرسی براوردهای حسابداری را بازنگری کرده 

است. 
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی 
با رفتــن به ســراغ مقررات گذاران، شــاغالن حرفه، شــامل 
افرادی که به حسابرســی واحدهای تجاری کوچک، متوســط 
و بزرگ می پردازند، و ســایر ســودبران و مشــورت گسترده با 
آنها، پیش نویس پیشــنهادی را برای پرداختن به این مســائل 
منتشر کرد. پیش نویس پیشــنهادی برای استانداردبین المللی 
حسابرسی شــماره 540 )بازنگری شده(، با عنوان »حسابرسی 
براوردهای حســابداری و موارد افشای مرتبط«، نحوه ارزیابی 
براوردهــای حســابداری و مــوارد افشــای مرتبط از ســوی 
حسابرســان را تغییر اساســی می دهد. حسابرســان از این به 
بعد باید تمرکز بیشــتری بر خطر تحریفهای بااهمیت ناشی از 
براوردهای حسابداری داشــته باشند و با الزامهای مفصل تری 
درخصوص شــواهد حسابرســی، بــه این خطرها رســیدگی 
کنند. براساس اســتانداردهای جدید پیشــنهادی، بسیاری از 
حسابرســیها، به ویژه حسابرسی موسسه های مالی مثل بانکها 
و بیمه ها، بــا توجه به گرایــش به تغییر حســابداری زیانهای 

اعتباری مورد انتظار، تغییر خواهند کرد. 

تغییرهایپیشنهادی
استانداردپیشنهادی:

• الزامهــای رویه های ارزیابی ریســک شــامل عوامل خاص 
مرتبط با براوردهای حســابداری، یعنی پیچیدگی، قضاوت، و 

ابهام براورد را تقویت می کند. 
• انتظارهــای بیشــتری بــرای واکنــش حسابرســان در مورد 
شناســایی خطر تحریــف بااهمیــت به وجود مــی آورد. برای 
ریســکهای ذاتــی باال، حســابرس به منظور کســب شــواهد 
حسابرســی درباره مسائل مرتبط با پیچیدگی، قضاوت یا ابهام 
بــراورد، باید رویه های حسابرســی بیشــتری طراحی کند. در 

زمان براوردهای حسابداری با ریسک ذاتی پایین، حسابرسان 
باید مشخص کنند که یک رویه حسابرسی خاص شواهد کافی 
و مناسب حسابرســی را فراهم می کند یا به رویه های بیشتری 

نیاز است؟
• شــامل چندین تدبیر اصلی اســت که با هدف افزایش کاربرد 
تردید حرفــه ای حسابرســان و لحاظ کردن امکان ســوگیری 
مدیریت، طراحی شــده اند و برخــی از آنها عبارتند از: افزایش 
الزامهای ارزیابی ریســک، الزامهای جزئی تر مرتبط با کســب 
شواهد حسابرســی، و الزامهای »عقبایستادن«1 ، و ارزیابی 

شواهد به دست آمده.
• صرف نظر از اندازه، بخش اقتصادی واحد تجاری، یا موسسه 
حسابرسی، مقیاس پذیر است، چرا که این استاندارد، براساس 
خطر ارزیابی شــده تحریف بااهمیت، تالش متفاوتی را الزامی 

می سازد.
• بر استفاده از الگوها، سوگیری مدیریت، و موارد افشا، تمرکز 
دارد؛ ازجملــه برخورد با شــرایطی که براوردهای حســابداری 

گستره وسیعی از پیامدهای منطقی با خود دارد. 
افزون بر این، بســیاری از واحدهای تجــاری، برای مثال، 
جهت ارزشــیابی ابزار مالی، از منابــع اطالعاتی خارجی برای 
براوردهــای حســابداری اســتفاده می کننــد. بنابراین، هیئت 
اســتانداردهای بین المللــی حسابرســی و اطمینان بخشــی، 
درخصوص استفاده از منابع اطالعاتی خارجی، اصالحیه هایی 
بــرای اســتانداردبینالمللیحسابرسیشماره500، با 

عنوان »شواهد حسابرسی«، پیشنهاد کرده است.
برای بهبود درک یکســان از تغییرهای پیشــنهادی، هیئت 
استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی نموداری 
را منتشر ساخته اســت که ارتباط درونی بین الزامهای جدید را 

روشن می سازد. 

پانوشتها:
1- Stank back

منبع:
 Jasper van den Hout, Your Turn to Weight In:
Proposed Modernization of Accounting Esti-
 mates Auditing Standard, IAASB, July 2017
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در ســال 2016، براوردهای حسابداری واحدهای تجاری ثبت شده نزدکمیســیونبورسواوراقبهادارامریکا1 باالترین میزان تغییر 
را از ســال 2000 داشــته اند. سال 2000 اولین سالی بود که نشــریه تحیللگریحسابرسی2 تمام پرونده های ساالنه و فصلی ثبت شده را 

تحلیل کرد.
طبق گزارش منتشرشــده با عنوان "مروری بر 17 ســال تغییرات در براوردهای حسابداری"، این تغییرها از 628 مورد در سال 2015 به 

820 مورد در سال 2016 افزایش یافته اند. میانگین بلندمدت آمار یادشده 550 تغییر در هر سال است.
بخش عمده این افزایش به دلیل تغییرهای براوردهای حسابداری مزایای بازنشستگی ایجاد شده است )210 مورد تغییر در سال 2016 
نســبت به تنها 24 مورد تغییر در ســال 2015(. بخشی از افزایش چنین براوردهایی به دلیل روند ســریع به کارگیری روش نرخنقطهای3  
برای محاسبه ارزش فعلی تعهدات آینده مزایای بازنشستگی به وسیله شرکتهاست. این روند با شرکتِایتیَاندتی (AT & T) شروع شد 
که در اوایل ســال 2014 این تغییر را افشــا کرد. طی دو سال، ده ها شــرکت این روند را ادامه دادند. در گذشته، تغییرهای مرتبط با مزایای 

بازنشستگی فقط 4درصد براوردهای حسابداری تغییریافته را در بر می گرفت )جدول1 را مشاهده کنید(.
در گذشــته، حامیان مالی طرحهای بازنشســتگی، نــرخ میانگین موزون سی ســاله اوراق قرضه دولتی را به عنوان نرخ تنزیل اســتفاده 
می کردند. در روش نرخ نقطه ای، نرخ منحنی بازده اوراق قرضه شــرکتی باکیفیت اســتخراج و به جای میانگین موزون واحد، برای هر یک 

از جریانهای نقدی مورد انتظار سالهای آینده طرحهای بازنشستگی استفاده می شود.
نه تنها دقت و صحت اندازه گیری روش نرخ نقطه ای بیشتر است، بلکه نتایج مالی شرکت را نیز دست کم در کوتاه مدت بهبود می بخشد. 

همچنین، بنا به نظر نشریه تحلیلگری حسابرسی، تغییر در براوردهای حسابداری در کل ممکن است حاکی ازمدیریتسود4 باشد.
براســاس داده های نشریه تحلیلگری حسابرســی، طی دوره های گذشته نســبت تغییرهای صورت گرفته در براوردهای حسابداری، با تأثیر 
مثبت بر درامد نســبت به تغییرات با تأثیر منفی بر درامد، 1/3 به 1 بوده اســت. طبق نظر نویســده مقاله: "این موضوع بیانگر این اســت که 

براوردهای حسابداری
تغییر در باالترین سرعت
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مدیریت به احتمال زیاد تغییری را اعمال می کند که تأثیر مثبت 
در درامد دارد. تغییر در براوردهای حســابداری امکان مدیرت 

سود را فراهم می کند."
در ســال گذشته نســبت یادشــده 1/6 به 1 بود؛ باالترین 
نســبتی که در 17 سال گذشته نشــریه تحلیلگری حسابرسی 

ثبت کرده است.
حسابرســی براوردهای حسابداری بســیار سخت است. طبق 
نظر نویســنده مقالــه "برخی امــور پیچیده تر مســتلزم قضاوت 
درباره رخدادهای آینده اســت. به طــور مثال، به طور قطع برخی 
مطالبــات وصول نخواهند شــد، ولــی این حســابها تفکیک و 
مشــخص نشــده اند. از این رو برخی مدلها برای براورد مطالبات 
مشــکوک الوصول )صورتحســابهایی که هرگز پرداخت نخواهد 

شد(، استفاده می شوند."
همچنین استهالک داراییهای ثابت، ذخیره بدهیهای احتمالی، 
پوشش ریسک و ارزشیابی ابزار مشتقه نیازمند براوردهایی است 

که بخشی از آنها همیشه براساس فرضیه ها هستند.
به منظور مقایسه پذیری بین دوره ها، انتظار می رود فرضیه ها 
یکســان باشــند مگر این که دلیل خوبی برای تغییر وجود داشته 

باشد. در صورت تغییر، فرضیه های بااهمیت باید افشا شوند.
به نظر نویســنده مقاله: "هر تغییر براورد با اختیار مدیریت 
انجام می شــود و نتایج عملیــات آن دوره را تغییر می دهد و 
اطالعات غنی به ویژه در ارتباط با کیفیت سود افشا می شود."

فرض کنید شــرکتی با تغییر در براورد ذخیره »برگشــت از 
فروش و تخفیفها«، 10درصد ســود را افزایش می دهد. این 
سود بیانگر افزایش فروش است؟ چه میزان واقعیت اقتصادی 

را منعکس می کند؟
به نظر نویسنده مقاله: "این پرسشها برای استفاده کنندگان 
صورتهای مالی بسیار بااهمیت هستند ولی تغییر در براوردها 
و اثر آنهــا بر صورت ســودوزیان در البه الی یادداشــتهای 
صورتهــای مالی آورده می شــوند که جلب توجــه نمی کنند." 
تغییرات مستمر، غیرعادی و مبهم در براوردهای حسابداری 

باید توجه استفاده کننده صورت مالی را جلب کند.
جدول1متداول ترین تغییرها در براوردهای حســابداری 
در بین 000ر10 تغییر تحلیل شــده ازسوی نشریه تحلیلگری 

حسابرسی طی 17 سال گذشته را نشان می دهد.

پانوشتها:
 1- US Securities and Exchange Commission
2- Audit Analytics
3- Spot-Rate
4- Earnings Management
5- Incurred But Not Reported (IBNR)

منبع:
 David McCann, Accounting Estimates Changing at
Record Pace, CFO.com, 2017

جدول1-دهگروهاولتغییردربراوردهایحسابداری

درصدازکلگروهبراورد
22استهالک داراییهای مشهود، استهالک داراییهای نامشهود، استهالک منابع طبیعی

12درصد تکمیل و شناخت درامد قرارداد در جریان پیشرفت

10اندوخته تجدید ساختار

7مالیات بر درامد، شامل ذخیره ارزشیابی

6تعهدات و بدهیهای احتمالی شامل دعاوی حقوقی
5جبران خدمات مبتنی بر سهام

5شناخت درامد

4مستمری و سایر مزایای پس از بازنشستگی

4ذخیره زیان بیمه ای شامل خسارتهایاتفاقافتادهوگزارشنشده5 

3تعهدهای کنارگذاری دارایی
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