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    كليــات
   براوردهـاي    حـسابرسي    دربـاره    الزم   استانداردها و راهنماييهاي    ، ارائه استاندارد   اين  هدف   . 1

  .   است  مالي ود در صورتهاي موج حسابداري

   گـردآوري    حـسابداري    براوردهـاي    را درباره    قبولي   و قابل    بايد شواهد كافي    حسابرس    .2
  .كند

 در    مـالي    در صورتهاي    انعكاس   براي   از اقالم    برخي   مبلغ   تخمين    يعني   براورد حسابداري    .3
  :  مثال ؛ براي نيست امكانپذير   آن  دقيق گيري  اندازه  كه مواردي

 منظور    به   دريافتني   مواد و كاال و حسابهاي       موجوديهاي   ارزش   كاهش  ذخيره 
  .  براوردي  بازيافت  قابل  ارزش  آنها به  ارزش كاهش

 عمر مفيد براوردي پذير در طول   استهالك   داراييهاي  شده   تمام   بهاي  تخصيص   
  .آنها

 شده ن  دريافت  يافته  تحقق درآمدهاي .  

 بردرآمد  ماليات ذخيره .  

 حقوقي  از دعاوي  ناشي  زيان ذخيره  .  

 اجرا  در دست  پيمانكاري  بلندمدت  از قراردادهاي  ناشي زيان .  

 از فروش  پس  خدمات  هزينه  براي ذخيره  .  
  

 واحـد مـورد       بـا مـديريت      مـالي    در صـورتهاي     منعكس   حسابداري   براوردهاي  سئوليتم   .4
   نتـايج    بـه    نـسبت   شـود كـه      مـي    انجـام    در شـرايطي     براوردها اغلب   اين.   است  رسيدگي

  ، مـستلزم     وجـود دارد و در نتيجـه         ابهـامي    احتمـالي    يا رويدادهاي    شده   واقع  رويدادهاي
 وجود دارد، خطر      حسابداري   براوردهاي   كه  ، در مواردي    بدينسان.   است   از قضاوت   استفاده

  .يابد  مي  نيز افزايش  با اهميت  و يا تحريف وجود اشتباه
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     حسابداري  براوردهاي  و ماهيت نوع
   باشـد؛ بـراي      يا پيچيده   تواند ساده   ، مي    موضوع   ماهيت   به   بسته   هر براورد حسابداري    انجام   . 5

،    كـه    آن   باشـد، حـال      ساده   محاسبه   يك   است   ممكن   اجاره   هزينه   براي  ، براورد ذخيره    مثال
   گـسترده    و تحليـل    توانـد تجزيـه      يا مازاد برنياز، مي      گردش   كم   موجوديهاي  براورد ذخيره 

   است  ، ممكن    پيچيده  براوردهاي.  كند   را ايجاب    آتي   فروشهاي  بيني   و پيش    جاري  اطالعات
  . باشد  نياز داشته  و قضاوت  تخصصي  از دانش  بااليي  سطح به

   و مـستمر سيـستم       عـادي    از جريـان     بخـشي    عنوان   به   است   ممكن   حسابداري  براوردهاي   . 6
 از مـوارد،     در بـسياري  .  پـذيرد    صـورت    مالي   دوره   بار و در پايان      يا تنها يك    حسابداري

؛   است  آمده  بدست  تجربه  براساس شود كه  مي  انجام  از فرمولي  با استفاده براورد حسابداري 
   داراييهـاي    از اقـالم     هريـك    اسـتهالك    محاسبه   استاندارد براي    از نرخ   ، استفاده    مثال  براي

   از مبلـغ     درصـدي    بـر مبنـاي      از فروش    پس   خدمات   براي   ذخيره  پذير يا محاسبه    استهالك
   طور مرتب  مزبور را به  بايد فرمول  واحد مورد رسيدگي ، مديريت  مواردي در چنين.  فروش

   عمـر مفيـد داراييهـاي        باقيمانـده   ، بـراورد دوبـاره       مثـال    قرار دهـد؛ بـراي      رسيمورد بر 
   مزبور درصورت    فرمول  ، تعديل    با براوردها و درنتيجه      واقعي   نتايج  پذير يا مقايسه    استهالك
  . ضرورت

  ب و مناسـ     درسـت    يـا نبـود اطالعـات        مـالي    صورتهاي   از اقالم    يكي   درباره  وجود ابهام    . 7
 بايـد    ، حسابرس    صورت   در اين    كند كه    را غيرممكن    حسابداري   براوردهاي  تواند انجام   مي

 در    شـده    ارائـه    اسـتاندارد حـسابرسي      منظور رعايـت     خود را به     گزارش   تعديل  ضرورت
  . كند  ارزيابي ،7001استاندارد 

  

 
 “  در باره صورتهاي مالي مستقل  حسابرس گزارش”  ،700  حسابرسياستاندارد. 1
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    حسابرسـي روشهاي
   گـردآوري    حـسابداري    براوردهـاي    را درباره   بولي ق   و قابل    بايد شواهد كافي    حسابرس    .8

 آنهـا     مناسـب   ، افـشاي     لـزوم    موجود و در صورت      آنها در شرايط     بودن  كند تا از منطقي   
 دشـوارتر از شـواهد        اغلـب    حـسابداري    براوردهاي  شواهد پشتوانه .   كند   حاصل  اطمينان
 نيـز     كمتـري   آيـد و از قطعيـت        مـي   ست بد   مالي   در صورتهاي    مندرج   ساير اقالم   پشتوانه

  . برخوردار است

   براوردهـاي    در انجـام     مـديريت    مـورد اسـتفاده     هـاي    از روشـها و شـيوه        شناخت  كسب   . 9
 و    نـوع   ريزي   برنامه   براي  ، همواره    داخلي   و كنترل    حسابداري   سيستمهاي  ، شامل   حسابداري

  . دارد ، اهميت  حسابرسي  اجرا و حدود روشهاي بندي ، زمان ماهيت

   براوردهـاي    از آنهـا را در حـسابرسي         زير يـا تركيبـي       از رويكردهاي    بايد يكي   حسابرس    .10
  : بكار گيرد حسابداري

   انجـام   براي  واحد مورد رسيدگي  مديريت  فرايند مورد استفاده    و آزمون    بررسي -   الف
  .  حسابداري براوردهاي

  .  مديريت  با براوردهاي  مقايسه  براي  مستقل  از براوردهاي استفاده و   محاسبه-     ب

   براوردهــاي  بــه  كــه  ترازنامــه  از تـاريخ   پــس  از رويــدادهاي  گــروه  آن  بررسـي -     پ
  .شود  مي  مربوط حسابداري

  

    مديريت  فرايند مورد استفاده  و آزمون بررسي
  :  زير است  شرح  به  مديريت  فرايند مورد استفاده زمون و آ  بررسي  براي  معمول مراحل   . 11

  . براوردها  مبناي  و مفروضات  اطالعات  ارزيابي-   الف

  . براوردها  براي  بكار رفته  محاسبات  آزمون-    ب

   بـا نتـايج      گذشـته   هاي   دوره   براي   شده   انجام   براوردهاي  ، مقايسه    امكان   در صورت  -    پ
  .ها  دوره ن هما واقعي
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  . براوردها  تصويب  براي  مديريت  روشهاي  ارزيابي-    ت
  

      و مفروضـات  اطالعات ارزيابي
   را ارزيابي  حسابداري  براوردهاي  مبناي  اطالعات  بودن  و مربوط ، كامل  بايد دقيق حسابرس   . 12

   سيـستم    توسـط   شـده   ش پـرداز    بايد بـا اطالعـات       شده   استفاده   حسابداري  اطالعات. كند
   هزينـه    بـراي    ذخيره   اثبات  ، براي    مثال  ، همسو باشد؛ براي      واحد مورد رسيدگي    حسابداري
 در    كـه    آمار محصوالتي    بر مطابقت    را دال    بايد شواهدي   ، حسابرس    از فروش    پس  خدمات

   در سيـستم     مـنعكس    فـروش    قرار دارد با اطالعات      تضمين   هنوز در دوره     مالي   دوره  پايان
  . كند ، گردآوري حسابداري

 نيـز     از واحد مورد رسـيدگي       خارج   از منابع    شواهدي   در جستجوي    است   ممكن  حسابرس   . 13
 مـورد     فروشهاي   برمبناي   كه   ناباب   موجوديهاي   ذخيره   به   رسيدگي  ، هنگام    مثال  باشد؛ براي 
،   داخلـي   اطالعـات   به  بر رسيدگي  تواند عالوه    مي  ، حسابرس    است   شده   محاسبه  انتظار آتي 

   بـازار، بـدنبال    اجرا و رونـدهاي   در دست ، سفارشات    گذشته  هاي   دوره   فروش   ميزان  چون
 و    يـا تجزيـه      فـروش   بيني   پيش  ، چون    صنعت   به   مربوط   اطالعات   از طريق    شواهدي  كسب

   از آثار مـالي      مديريت   براوردهاي   به   رسيدگي  براي،     ترتيب   همين  به.  بازار، باشد   تحليلهاي
   واحد مورد رسـيدگي      حقوقي   بايد مستقيما با مشاورين      و ادعاها، حسابرس     حقوقي  دعاوي
  . كند  مكاتبه

   مناسب اي  گونه  به  شده  گردآوري  آيا اطالعات كند كه  مي  را ارزيابي  موضوع  اين حسابرس   . 14
   فـراهم    حسابداري   براوردهاي   تعيين   براي   معقول   مبنايي   كه   است   شده   داده  م و تعمي   تحليل

   سـني   تجزيـه :  از   اسـت    مزبور عبارت    و تعميم    و تحليل    از تجزيه   هايي  نمونه. آورد يا خير  
   مـصرف    از ميـزان     مواد و كاال با استفاده       موجودي   اقالم   آتي   گردش  بيني   و پيش   ارانبدهك

  . آنها درگذشته
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 مـورد     اساسي   مفروضات   براي   واحد مورد رسيدگي     كند كه    حاصل   بايد اطمينان   حسابرس   . 15
ـ   مفروضـات .  دارد   مناسـب    خود مبنايي    حسابداري   در براوردهاي   استفاده    بـر   ور گـاه   مزب
،   شـده    سـود تـضمين     ، نرخهـاي     در آينـده     تـورم   ، مانند نرخهاي     يا صنعت    دولتي  آمارهاي
  در سـاير مـوارد، ايـن      . باشـد    مي   رشد بازار، متكي     شده  بيني   و روند پيش     اشتغال  نرخهاي

 واحـد    در داخـل   كـه   اسـت   بر اطالعاتي  و متكي    واحد مورد رسيدگي    ، خاص   مفروضات
  .شود  ايجاد مي د رسيدگيمور

، مـوارد زيـر را نيـز      حـسابداري   براوردهـاي   مبنـاي   مفروضات  بايد در ارزيابي    حسابرس   .16
  : كند ارزيابي

 گذشته هاي  در دوره  آمده  بدست  واقعي  نتايج  به  با توجه  مفروضات  بودن منطقي  .  

 حسابداري اوردهاي در ساير بر  مورد استفاده  آنها با مفروضات يكنواختي  .  

 واحد مورد رسيدگي  مديريت  مربوط  مزبور با برنامه  مفروضات همسويي  .  

 تـاثير    تحت  شدت  به  باشد كه  داشته  از مفروضات  دسته   آن   به  اي   ويژه   بايد توجه   حسابرس
  .باشد  مي  تحريف  قابل   سهولت  يا به  است گيرد، ذهني  قرار مي تغييرات

،    اسـت    تخصصي   از روشهاي    استفاده   فرايند آنها مستلزم     كه  اي   پيچيده   مورد براوردهاي  در   .17
   دهـد؛ بـراي      تـشخيص    را ضـروري     كارشناسان   از خدمات    استفاده   است   ممكن  حسابرس

  .  كاني  سنگهاي هاي  در براورد مقدار توده  از مهندسين ، استفاده مثال

   را در انجـام      مـديريت    مـورد اسـتفاده      فرمولهـاي    بـودن    و بهنگـام     بايد مناسب   حسابرس   . 18
 از   حـسابرس   باشد از شناخت  بايد بازتابي   بررسي  اين.  كند  ، بررسي    حسابداري  براوردهاي

 سـاير    مـورد اسـتفاده   هـاي  ، رويـه   گذشـته  هـاي   در دوره  واحد مورد رسيدگي    مالي  نتايج
   پيـشتر بـراي      كـه    واحد مـورد رسـيدگي       مديريت   آتي  هاي   و برنامه    صنعت   آن  واحدهاي
  .  است  شده  تشريح حسابرس
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      محـاسبـات آزمـون
،    و ماهيـت    نـوع .  كنـد      را آزمون    مديريت   مورد استفاده    محاسباتي   بايد روشهاي   حسابرس   . 19

   محاسـباتي    پيچيـدگي    چـون    مـواردي    بـه    حـسابرس    اجرا و حدود آزمونهـاي      بندي  زمان
 واحد مـورد      مورد استفاده   هاي   از روشها و شيوه      حسابرس  ، ارزيابي    حسابداري  براوردهاي
  ، بستگي    مالي   صورتهاي   مندرجات   به   براوردها نسبت    براوردها و اهميت     در انجام   رسيدگي

  .دارد 

     واقعي  با نتايج قبلي  براوردهاي مقايسه

 را بـا      گذشـته   هاي   دوره   به   مربوط   حسابداري   بايد براوردهاي   مكان ا   در صورت   حسابرس   . 20
  :كند  مي  را در موارد زير ياري  حسابرس  مقايسه اين.  كند ها مقايسه  دوره  همان  واقعي نتايج

   بـراي    واحد مورد رسـيدگي      روشهاي   اعتماد كلي    قابليت   درباره   شواهد الزم    كسب -  الف
  .ا براورده انجام

  . براوردها   در انجام  مورد استفاده  فرمولهاي  تعديل  ضرورت  ارزيابي-   ب

   و در صورت  واقعي  با نتايج  قبلي  براوردهاي  بين   مقادير مغايرت    تعيين   نحوه   ارزيابي -   پ
   .  آن  يا افشاي  الزم  اصالحات ، انجام ضرورت

  

  راوردها ب  تصويب  براي  مديريت  روشهاي ارزيابي
 و    بررسـي    واحد مـورد رسـيدگي       مديريت   معموال توسط    حسابداري   با اهميت   براوردهاي   . 21

   رده   براوردهـا توسـط      و تـصويب     بررسـي    ايـن    بايد از انجام    حسابرس. شود   مي  تصويب
  ، اطمينـان     حـسابداري    براوردهاي   پشتوانه   در مدارك    آن   و مستند شدن     از مديريت   مناسبي
  . كند حاصل

  

       مستقل  از براوردهاي استفاده
   استفاده   مربوط   دهد يا از كارشناسان      را شخصا انجام     براورد مستقلي    است   ممكن  حسابرس   . 22

   در مـواردي    حـسابرس .  كند   مقايسه   واحد مورد رسيدگي     را با براورد مديريت     نمايد و آن  
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   را ارزيابي    آن   و مفروضات   كند، معموال بايد اطالعات     مي   استفاده   مستقل  براوردهاي  از  كه
   گذشته هاي  دوره  حسابداري  براوردهاي مقايسه.  كند  را آزمون  مربوط  محاسباتي و روشهاي

  . باشد  مناسب  است ها نيز ممكن  دوره  همان  واقعي با نتايج

     ترازنامه  از تاريخ  پس  رويدادهاي بررسي
   عمليـات    اجـراي    از تكميـل     امـا پـيش      ترازنامه   از تاريخ    پس   كه   و رويدادهايي   التمعام   . 23

 واحـد مـورد     مـديريت   براوردهاي   را درباره    شواهدي   است  دهد، ممكن    مي   رخ  حسابرسي
   اسـت    ممكن   و رويدادهايي    معامالت   چنين   درباره   حسابرس  بررسي.  كند  ، فراهم   رسيدگي
   براوردهـاي    انجـام    را بـراي     مـديريت    فراينـد مـورد اسـتفاده        و آزمـون    ي بررس  ضرورت

   براوردهـاي    بـودن    منطقـي    تـشخيص    را بـراي     مستقل   از براوردهاي    يا استفاده   حسابداري
  . كند  دهد يا منتفي ، كاهش حسابداري

  

     حسابرسي  روشهاي  نتايج ارزيابي
   و در صـورت   واحـد مـورد رسـيدگي    خـود از فعاليـت     شناخت   بايد براساس   حسابرس    .24

،    حـسابرسي    در جريـان     آمـده    با ساير شواهد بدسـت       حسابداري   براوردهاي  همسويي
  . كند  ارزيابي  را دوباره  حسابداري  براوردهاي  بودن منطقي

   بر اطالعات    را كه    ترازنامه   از تاريخ    پس   يا رويداد با اهميت      معامله   بايد هرگونه   حسابرس   . 25
 قـرار    ، مورد توجـه      مؤثر است    حسابداري   براوردهاي   در تعيين    مورد استفاده   و مفروضات 

  .دهد

   اخـتالف    هرگونـه   ، ارزيابي    است   همراه   اصوال با ابهاماتي     هر براورد حسابداري    از آنجا كه     . 26
.   اسـت    حسابرسي  هاي  از ساير زمينه  ، بسيار دشوارتر       موضوع   يك   به   مربوط   براوردهاي  بين

  كنـد بـا مبلـغ        بـراورد مـي      شواهد موجود حـسابرسي      براساس   حسابرس   كه   مبلغي  هرگاه
   اصـالح    بايد ضرورت    باشد، حسابرس    داشته   اختالف   مالي   در صورتهاي    منعكس  براوردي
 باشـد،     مزبور معقـول    ختالف ا  چنانچه.  كند   ارزيابي   اختالفي   چنين   را بابت    مالي  صورتهاي

  بـراي  (  قبـول    قابـل    از نتايج   اي   در دامنه    مالي   در صورتهاي    منعكس   مبلغ  مانند قرار گرفتن  
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 بر   اما اگر حسابرس  .  باشد   نداشته   ضرورت   است   ممكن   مالي   صورتهاي  ، اصالح ) حسابرس
   واحـد مـورد رسـيدگي       يريت بايـد از مـد       نيست   مزبور معقول    اختالف   باور باشد كه    اين

 از    واحـد مـورد رسـيدگي        مـديريت   چنانچـه .  در براورد خود تجديدنظر كند      بخواهد كه 
   تلقي   تحريف   مزبور را يك     بايد اختالف    كند، حسابرس    براورد خودداري   تجديدنظر در آن  

زبـور و سـاير      م   اخـتالف   ، مجمـوع     مالي   بر صورتهاي    آثار آن    اهميت   تعيين  نمايد و براي  
  .تحريفها را در نظر بگيرد

   كنـد كـه      ارزيابي   اختالفاتي   منظور تشخيص    را به    معقول   اختالفات   بايد يكايك   حسابرس   . 27
  در ايـن  .  باشـد    داشته   مالي   بر صورتهاي   تواند اثر با اهميتي      آنها مي    و مجموع   همسو است 

  . در نظر بگيرد  مجموعه  يك  عنوان  را به داري حساب  بايد براوردهاي  موارد، حسابرس گونه
  

   اجرا تاريخ
 و 1378از اول فـروردين        آن   مالي   دوره   كه   مالي   صورتهاي   حسابرسي   براي استاندارد  اين   .28

  . االجراست باشد، الزم  مي از آن پس

  


