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 اتیلک
آن، شـام  روشـهای خدمات رسیدگی به اطالعات مالی آتـی و گـزارش دربـاره درمورد  الزم یهاییاستانداردها و راهنما ارائه ،استاندارد نیا هدف . 1

 لـی یـا توصـیفیکصـورت ه بهکبرای رسیدگی به اطالعات مالی آتی  استانداردو مفروضات ذهنی است. این  براوردرسیدگی به مفروضات بهترین 
گرچـه ارد، اربرد نـداکـشـود، ه در مباحث و تحلیلهای مدیریت در گزارشهای ساالنه واحد مـورد رسـیدگی ارائـه میکشود، مانند مواردی ارائه می

 ن است برای چنین رسیدگیهایی نیز مناسب باشد.کبیشتر روشهای مقرر در این بخش مم
2 .

آتی و اقدامات احتمالی واحـد مـورد رسـیدگی اسـت.  یدادهایرو درباره یضاتوفرمبر مبتنی هک یمال اطالعات یعنی "یآت یمال اطالعات" . 3
  کشـ توانـد بـهتی میماهیت، بسیار ذهنی است و تهیه آن مستلزم اعمال قضاوت قاب  توجه است. اطالعات مالی آ لحاظـ  این اطالعات از

 ه.فرضی پنج سال عالوه اطالعات مالی ساله بهکبینی شده ییبی از هر دو باشد، برای مثال، اطالعات مالی پیشکفرضی یا تر بینی، پیش
مـدیریت انتاـار دارد ر   هکیآت یدادهایرومفروضاتی درباره  یبرمبنا شده هیته یآت یمال اطالعات یعنی "شده ینیبشیپمالی  اطالعات " . 4

 (.براورده مدیریت در تاریخ تهیه اطالعات، انتاار دارد در آینده انجام دهد )مفروضات بهترین کدهد و اقداماتی 
 :است شده هیر تهیز یمباناز  یکی براساس هک یآت یمال اطالعات یعنی "اطالعات مالی فرضی" . 5

 یواحـدها یبرخـ هکمفروضـاتیرود، ماننـد یآنهـا نمـ لزوما انتاـار وقـو  هک تیریمد و اقدامات یآت یدادهایرو درباره یذهن مفروضات ـ  الف
 گیرند.ملیات خود درنار میدر نو  ع ر عمدهییتغ یبررس هنگام ا دریبرداری پیش از بهرهدرمرحله  یتجار

 و مفروضات ذهنی. براوردمفروضات بهترین  از یبیکتر   ـ ب
 دهد. رویدادها و اقدامات را با فرض وقو  آن،در تاریخ تهیه اطالعات نشان می یاحتمال هایامدی، پاطالعات نیا 

ن کـعنصـر صـورتهای مـالی باشـد و مم یا چند کز صورتهای مالی یا یا یک، ییمال یصورتهامجموعه  تواند شام یم یآت یمال اطالعات . 6
 است برای مقاصد زیر تهیه شود:

 .یاحتمال یگذارهیسرما کی یابیارزبه  کمک ،مثال ی، براتی درون سازمانییریابزار مد عنوانبه ـ  الف
 :عنوان مثالبرای ارائه به اشخاص ثالث، به ـ  ب

 ئت مدیره برای افزایش سرمایه.در گزارش توجیهی هی 

 گذاران بالقوه. آتی به سرمایه انتاارات درباره اطالعاتمناور ارائه در اعالمیه پذیره نویسی به 

 .ه اطالعـات به سهامداران، مراجع ذیصالح قانونی و سایـر اشخاص ذینفع ه برای اراـئ  در گزارش ساالـن

  بینی شده باشد.چون جریان وجوه نقد پیش ن است شام  مواردیکمه مکدر گزارشی برای آگاهی اعتباردهندگان 

مناور افـزایش عهده مدیریت اسـت. بـهزیربنای آنها، به ضاتوفرم یو افشا ردنکمشخص  شام  ،یآت یمال اطالعات و ارائه هیته مسئولیت . 7
یدگی مزبـور را رسـ ن است از حسابرس درخواست شود اطالعاتک، ممثالث یا هدفهای داخلیاعتبار اطالعات مالی آتی، برای استفاده اشخاص 

 ند.کمورد آن گزارش ارائه و در

 یآت یمال اطالعات درباره حسابرس یبخش نانیاطم
شـواهدی  اسـت نکـمم گرچـهنشـود.  واقـع اسـت نکـو مم نشده واقع هنوز هکشود یم مربوط یدادها و اقداماتیرو به یآت یمال اطالعات . 8

رو، اینگونه شواهد، خود مربوط به آینده است و ازدسترس باشد، اما این مفروضات زیربنای تهیه اطالعات مالی آتی دراز  یبانیمناور پشتبه
تواند دربـاره دلی  ماهیت ناری، با شواهد معمول قاب  دسترس در حسابرسی اطالعات مالی تاریخی متفاوت است. بنابراین، حسابرس نمیبه
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 ند.کداده شده در اطالعات مالی آتی اظهارنار  تحقق نتایج نشان
ن اسـت نتوانـد کـدسترس برای ارزیابی مفروضات زیربنای تهیه اطالعات مالی آتـی، حسـابرس مم عالوه، با درنار گرفتن نو  شواهد دربه . 9

رس سـتاندارد، حسـابانـد. بنـابراین، در ایـن ک، نار مثبت اظهـار اهمیتبابودن مفروضات از تحریف ه درباره عاریکای متقاعد شود گونهبه
ه گـر حسـابرس، بـاند. بـا ایـن وجـود، کهنگام گزارشگری درباره معقول بودن مفروضات مدیریت، تنها اطمینانی در سطح متوسط ارائه می

 ست.مثبت درباره مفروضات منع نشده ااظهار اطمینان  افی متقاعد شده باشد، ازکاندازه 

 ـارک رشیپذ
 د:نک ر توجهیموارد زالزم است ازجمله به ، یآت یمال اطالعات ار رسیدگی بهک رشیاز پذ پیش حسابرس . 10

 مورد نار از اطالعات استفاده. 
 ا محدود اطالعاتی یعموم نشر. 
 است یا ذهنی(. براورده مفروضات، بهترین ک مفروضات )یعنی این تیماه 
 درج در اطالعات.قاب اتیئجز   
 اطالعات پوشش تحت دوره. 

11 .

از  ار و حسابرس اسـت  زیـرا،کار، به نفع صاحبکتنایم قرارداد پیش از شرو    . 12
مـدیریت دربـاره  بـاال و مسـئولیتهای 10چنین قراردادی، موضـوعات منـدرج در بنـد  ند.کجلوگیری می ار،کهرگونه برداشت نادرست درباره 

 ند.کهای زیربنای مفروضات به حسابرس را مشخص میالعات مربوط و دادهلیه اطکمفروضات و ارائه 

 دگییمورد رس واحد تیفعال شناخت
13 . 

طالعـات است با ارزیابی موضوعاتی چون موارد زیر، با فرایند تهیـه احسابرس الزم  
 مالی آتی توسط واحد مورد رسیدگی نیز آشنا شود:

 اطالعات آن نندگانکتهیه تجربهمیزان تخصص و و  یآت یمال اطالعات هیته برای مورد استفاده ستمیسم بر کحا یداخل ینترلهاک. 
 تیریمدمفروضات از  یبانیپشت یبرا یدگیواحد مورد رس توسط هشد هیته مستندات تیماه. 
 ایانهیراهای برنامهو  یاضیر و یآمار هایکنیکتاز  استفاده زانیم. 
 ضاتوفرم یریارگکو ب عییندر ت مورد استفاده یهاوهیش. 
 عمده راتیمغا  یو دال قب  یهادر دوره شده هیته یآت یمال اطالعات میزان دقت. 

مناور بـه حسـابرس . 14
بـر  نـیمعیـار مبت که یـهمچنین دستیابی بـ و است شده هیته یخیتار یمال با اطالعات نواختکی ییبرمبنا یآت یمال اطالعات هکنیا یابیارز

ثـال، مدارد. بـرای  اطالعات مالی تاریخی برای ارزیابی مفروضات مدیریت، به شناخت از اطالعات مالی تاریخی واحد مورد رسیدگی نیـاز
 اسـتانداردهای ه آیا اطالعات تاریخی مربوط، حسابرسی یا بررسی اجمـالی گردیـده و در تهیـه آنهـا ازکند کحسابرس الزم است مشخص 

 ابداری استفاده شده است یا خیر.حس
ا واحـد مـورد یـاز ناـر مقبـول بـوده  حاوی ناـری ییـر، قب  دوره یخیتار یمال اطالعاتدرباره  یاجمال یا بررسی یحسابرس گزارش چنانچه  . 15

 دهد.یقرار م مورد توجه ،یآت یمال طالعاتا به رسیدگی بررا  ر آنیو تاث نیرامویپ یتهایواقع ، حسابرسباشد سیتاس در مرحله یدگیرس

 پوشش تحت دوره
بیشـتر باشـد،  دوره طـول هرچـه هکـ آنجـا از  . 16

اهش کـ راوردبـنایی مـدیریت بـرای تعیـین مفروضـات بهتـرین تر شدن دوره، توایابد، پس با طوالنیهای ناری مفروضات افزایش میجنبه
املی ارد. برخـی از عـوده مدیریت، مبانی معقولی برای مفروضات خود کای باشد تر از دورهتواند طوالنیدوره نمی حال، این هر یابد. بهمی
 : آیدزیر می ند، درکه حسابرس در ارزیابی دوره زمانی تحت پوشش اطالعات مالی آتی به آن توجه میک
 پوشـش تحت دوره است نکمم پروژه  یمکت یبرا ازین مورد زمان ،یساختمانبلندمدت  پروژه کی درمورد ،مثال یبرا  یاتیعمل چرخه 
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 .ندک نییتع را

 توانـد یم پوشـش تحـت یآتـ رهنـد، دوکیم یرا معرف یدیجد محصول یدگیواحد مورد رس ، چنانچهمثال یبرا مفروضات  یریپذاکمیزان ات
 تحـت اموال ، داشتنیدگیواحد مورد رس یتجار تیتنها فعال گر، چنانچهید یشود. ازسو تبدی و ماه،  ، مانند هفتهتریکوچک یاجزاو به وتاهک

 باشد. معقول است نکنسبتا بلند مم یآت دوره کی، است بلندمدت اجاره
 وجـوهتـامین مناور بـه الزم یزمـان دورهدرخواسـت وام و بـرای  بـا درارتبـاط است نکمم یآت یمال ، اطالعاتمثال یبرا  دگانننکاز استفادهین 

ر مناو، بـهتکمشـاراوراق  بـا فـروش درارتباط گذارانهیسرما یبرا است نکمم گر، اطالعاتید یشود. ازسو هی، تهآن بازپرداخت یبرا یافک
 شود. هی، تهیآت در دوره آن از فروش حاص  موردنار از وجوه استفاده حیتشر

 یدگیرس یروشها
17 . 

 نیـا یانیبپشـت یبـرا یافکـو  شواهد مناسبند. کیم یابیرا ارز تیریمد براوردفروضات بهترین م شواهد پشتوانه اپذیریکاتو  منبع حسابرس . 18
 رآنهـا بـ بـودن یو مبتنـ یخیتـار اطالعـات مفروضات در پرتـو ارزیابی شام این شواهد  شود.سب میک یو خارج یداخل از منابع مفروضات

 باشد.می یدگیواحد مورد رس در توان هک است ییهابرنامه
این مفروضات توسط مـدیریت را ارزیـابی  لیه تبعات عمدهکدر نار داشتن ، است شده استفاده یذهن مفروضاتز ه اکدرمواردی  حسابرس . 19

 الی آتـی شـام مـاست اطالعـات  بینی رشد فروش فراتر از ظرفیت جاری واحد مورد رسیدگی باشد، الزمند. برای مثال، چنانچه پیشکمی
بینـی شبینی شـده، ماننـد پیگذاری الزم برای ایجاد ظرفیت اضافی یا مخارج مربوط به راههای جایگزین برای رسیدن به فروش پیشسرمایه

 انعقاد قرارداد دست دوم تولید، باشد.
ابرس درباره سازگاری مفروضـات بـا هـدفهای اطالعـات سب شواهد پشتوانه مفروضات ذهنی ضروری نیست، اما الزم است حسک اگرچه  . 20

 بینانه نبودن آن مفروضات، متقاعد شود.بر واقعار مبنیکمالی آتی و نبود دلیلی آش
ایی نترلهـکطریـق انجـام  توانـد ازار میکـحسابرس الزم است نسبت به تهیه مناسب اطالعات مالی آتی، براساس مفروضـات مدیریت، متقاعد شـود. این  . 21

ونـه و نبـود هرگ دیگرکـی یعنی هماهنگی اقدامات مورد نار مدیریت بـا “سازگاری درونی”انجام شود.  چون محاسبه مجـدد و بررسی سازگاری درونی
 شده است. براورد)مانند نر  سود تضمین شده(  که براساس متغیرهای مشترکناسازگاری در تعیین مبالغی 

اهمیتی بـر نتـایج ن است آثار باکباشد و ممه نسبت به تغییر، بسیار حساس میکند کز کهایی متمربر زمینه حسابرس الزم است توجه خود را . 22
 و مناسـب از سحسـابر ارزیـابی س در اطالعات مالی آتی داشته باشد. این موضو  بر میزان شواهد حسابرسی مناسـب و همچنـین، بـرکمنع
 گذارد.بودن افشای اطالعات، اثر میافیک

از صورتهای مالی، روابط متقاب  با سایر اجـزای  یکیا چند جزء اطالعات مالی آتی، مانند ی کحسابرس الزم است در موارد رسیدگی به ی . 23
 مرتبط را نیز مورد توجه قرار دهد.

ی بـه اطالعـات مـالی تـاریخی را از دوره تحت پوشش اطالعات مالی آتی سپری شده باشد، حسابرس حدود روشهای الزم برای رسیدگ چنانچه بخشی . 24
 .دهد. این روشها بسته به شرایط، مثال مدت سپری شده از دوره اطالعات مالی آتی، متفاوت خواهد بودمورد توجه قرار می

25 .

 ارائه و افشا
بـر رعایـت هرگونـه الزامـات خـاص قـانونی و مقرراتـی یـا  حسابرس هنگام ارزیابی ارائه و افشای اطالعات مـالی آتـی، الزم اسـت عـالوه . 26

 : ای مربوط، موارد زیر را نیز مورد توجه قرار دهداستانداردهای حرفه
 ننده نبودن آن.کننده بودن اطالعات مالی آتی و گمراهکآگاه ـ  الف
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 های حسابداری در یادداشتهای همراه اطالعات مالی آتی.افشای روشن رویه ـ  ب
یا ذهنی( بایـد  براوردفایت افشای مفروضات مدیریت در یادداشتهای همراه اطالعات مالی آتی. نو  مفروضات مدیریت )بهترین ک ـ  پ

ت ه اسـت، ابهامـاه بـا ابهـام زیـاد همـراکی مربوط باشد بااهمیتهای مشخص شده باشد. چنانچه مفروضات مزبور به زمینه روشنی به
 افی افشا شده باشد.کای گونهمزبور و میزان تاثیرپذیری نتایج از این ابهامات نیز باید به

، تاییـد  بودن مفروضات مزبور را به این تـاریخ ریت باید مناسبه مدیکافشای تاریخ تهیه اطالعات مالی آتی. الزم به توضیح است  ـ  ت
 دوره زمانی گرداوری شده باشد. کند، حتی اگر اطالعات مبنای آنها، طی یک

ه نتایج در اطالعـات کننده، در مواردی کای جانبدارانه یا گمراهگونهار بودن مبانی تعیین دامنه و عدم انتخاب دامنه بهکواضح و آش ـ  ث
 ثر( ارائه شده است.کحدا کحداق  تا ی کی صورت دامنه )یعنی، از لی آتی بهما

تغییر و آثار آن بر اطالعات  های حسابداری از تاریخ آخرین صورتهای مالی تاریخی همراه با دالی  هرافشای هرگونه تغییر در رویه ـ  ج
 مالی آتی.

 دگی به اطالعات مالی آتییگزارش رس

27 . 

 

 

 : الزم است موارد زیر را در بر گیرد 27گزارش موضو  بند  . 28

 قاعـد سـازد ه وی را متکـرده اسـت کـمواردی برخـورد  ه آیا حسابرس براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، بهک تصریح این

 ند یا خیر.کآتی فراهم نمیمفروضات مزبور، مبنای معقولی برای تهیه اطالعات مالی 

 شـده  سابداری ارائـهحای مناسب تهیه و طبق استانداردهای گونهه آیا اطالعات مالی آتی براساس مفروضات، بهک نار درباره این اظهار

 است یا خیر.

 هک تصریح این : 

 ای مـورد انتاـار ر  گونـهشـده ایلـب به بینینتایج واقعی احتماال متفاوت از اطالعات مالی آتی خواهد بود  زیرا، رویدادهای پیش

الزم  صورت دامنـه، هبهمین ترتیب، در موارد ارائه اقالم اطالعات مالی آتی  باشد. به بااهمیتتواند دهد و تفاوتهای حاص  مینمی
 ه نسبت به قرار گرفتن نتایج واقعی در آن دامنه، اطمینانی وجود ندارد.کاست تصریح گردد 

 دربـاره ذهنـی مفروضـات شـام  مفروضاتی برمبنای و … )هدف از تهیه( …الی فرضی، اطالعات مالی آتی با هدف مورد اطالعات مدر 
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نندگان کنتیجـه، الزم اسـت بـه اسـتفاده رود لزومـا بـه وقـو  بپیونـدد. دره انتاار نمیکرویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است 
 ار برده نشود.کای هدفهایی جز هدف توصیف شده، به اطالعات مالی آتی برکهشدار داده شود 

 شرح زیر است:بینی شده بهگزارش تعدی  نشده حسابرس درباره اطالعات مالی پیش کای از ینمونه . 29
 

 بینی شده آن برای سـالو صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد پیش 13××آبان  30ت نمونه در تاریخ کبینی شده شرترازنامه پیش
 قـرار گرفتـه اسـت. مورد رسیدگی این موسسه "آتی مالی اطالعات به رسیدگی "مالی منتهی به تاریخ مزبور، طبق استاندارد حسابرسی 

 است. ، با مدیریت××شرح یادداشت شماره بینی شده و همچنین مفروضات مبنای تهیه آنها، بهمسئولیت صورتهای مالی پیش

زبـور، مبنـای ه متقاعد شـود مفروضـات مکرده است کمواردی برخورد ن مفروضات، این موسسه به براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه
زبـور براسـاس مناـر ایـن موسسـه، صـورتهای مـالی  عـالوه، بـه نـد. بـهکبینی شده فراهم نمیمعقولی را برای تهیه صورتهای مالی پیش

 ارائه شده است. ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداریگونهمفروضات و به

دهـد و مـورد انتاـار ر  نمی گونـهبینـی شـده ایلـب بهها خواهـد بـود  زیـرا رویـدادهای پیشبینینتایج واقعی احتماال متفاوت از پیش
 باشد. بااهمیتتواند تفاوتهای حاص  می

 

رش سـیدگی در گـزارعنصر یا عناصـر مـورد  یـا چنـد عنصـر اطالعـات مالی آتی، مثال بودجـه، نام کبدیهی است در موارد رسیدگی به ی
 شود.حسابرس درج می

 : شرح زیر استای از گزارش تعدی  نشده حسابرس درباره اطالعات مالی فرضی بهنمونه . 30
 

تـاریخ الی منتهی بـه مو صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد فرضی آن برای سال  13××خرداد  31ت نمونه در تاریخ کترازنامه فرضی شر
الی مـایـن صـورتهای  مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت "رسیدگی به اطالعات مالی آتی "مزبور طبق استاندارد حسابرسی 

 ، با مدیریت است. ××شرح یادداشت فرضی و همچنین مفروضات مبنای تهیه آنها، به

نـه در ونم تکشـر هکـ آنجـا از. اسـت شده تهیه …ت(کارخانه شرکمثال، توجیه طرح توسعه ) …این صورتهای مالی فرضی با هدف 
ای آتـی و ه شـام  مفروضـات ذهنـی دربـاره رویـدادهکـ، این صورتها براساس مفروضاتی تهیه شده اسـت مرحله تولید آزمایشی است
رتهای ه ایـن صـوکـشـود جه داده مینندگان توکپیوندد. در نتیجه، به استفادهوقو  به رود لزوما بهه انتاار نمیکاقدامات مدیریت است 

 توصیف شده در باال مناسب نباشد. هدف ن است برای هدفهایی جزکمالی فرضی مم

رده کـرد نمواردی برخو ، این موسسه به …(ذهنی مفروضات توصیف) …براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق
ایـن موسسـه،  ناـر عـالوه، بـه نـد. بـهکرا برای صـورتهای مـالی فرضـی فـراهم نمی ه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولیکاست 

 ائه شده است.ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارگونهصورتهای مالی فرضی یاد شده در باال براساس مفروضات و به

هـا خواهـد بینیپیش هد، نتایج واقعـی احتمـاالم متفـاوت ازبینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در باال ر  دحتی اگر رویدادهای پیش
 .باشد بااهمیتتواند دهد و تفاوتهای حاص  میمورد انتاار ر  نمی گونهبینی شده ایلب بهبود  زیرا، سایر موارد پیش

 

31 .  

 ارد.ت به تغییرات ده حساسیت شدیدی نسبکافی درباره پیامدهای مفروضاتی است که اطالعات مالی آتی، فاقد افشای کبرای مثال، در مواردی 
32 .
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