ساير بندهاي توضيحي در گسارش حسابرس مستقل
* عبداله آزاد
سايز تٌذّاي تَضيحي ،تٌذّاي تَضيحي پس اس تٌذ اظْارًظز است مِ تِ هَضَػي تِ جش هَضَػات ارائِ يا افطا ضذُ در
صَرتّاي هالي اضارُ دارد ٍ تِ قضاٍت حساتزس ،تزاي درك استفادُمٌٌذگاى اس :
حساتزسي ،هسٍَليتّاي حساتزس ٍ گشارش حساتزس سَدهٌذ است.
سايز تٌذّاي تَضيحي ،تالفاصلِ پس اس تٌذ اظْارًظز ٍ تٌذ تاميذ تز هغلة خاظ يا در صَرتي مِ هحتَاي ايي تٌذ تِ تخص
سايز هسٍَليتّاي گشارضگزي هزتَط تاضذ؛ در هحل هٌاسثي در گشارش حساتزس درج هيضَد .هحتَاي سايز تٌذّاي
تَضيحي تِ رٍضٌي ًطاى هيدّذ مِ:
الف .ارائِ ٍ افطاي چٌيي تَضيحاتي در صَرتّاي هالي ،الشاهي ًيست.
ب .سايز تٌذّاي تَضيحي ضاهل اعالػاتي ًيست مِ حساتزس عثق قَاًيي ،هقزرات يا الشاهات ديگز (تزاي هثال الشاهات آييي
رفتار حزفِاي در راتغِ تا هحزهاًِ تَدى اعالػات) اس ارائِ آًْا هٌغ ضذُ است.
ج .سايز تٌذّاي تَضيحي ضاهل اعالػاتي ًويضَد مِ تايذ تَسظ هذيزيت ارائِ ضَد .
سايز تٌذّاي تَضيحي تِ حساتزس ٍ فزآيٌذ حساتزسي هزتَط است .تٌاتزايي ،درج هَضَػاتي هاًٌذ ػذم رػايت تزخي قَاًيي
يا هقزرات يا ضؼفّاي مٌتزلّاي داخلي ،در تخص سايز تٌذّاي تَضيحي ،جايگاّي ًذارد .ػذم رػايت قَاًيي ٍ هقزرات تايذ
در تخص گشارش در هَرد سايز الشاهات قاًًَي ٍ هقزراتي ًَضتِ ضَدّ .وچٌيي ،تزاي ًوًًَِ ،ثَد يا موثَد پَضص تيوِاي
داراييّا ٍ فؼاليتّاي خغزپذيز تٌگاُ هَرد رسيذگي ،ضؼف مٌتزلّاي داخلي است مِ اگز تااّويت تاضذ تايذ در صَرتّاي
هالي افطا ضَد .در ًتيجِ اگز قضاٍت حساتزس السم تاضذ تايذ هَضَع در يل تٌذ تاميذ تز هغلة خاظ درج ضَد .افطا ًنزدى
يا افطاي ًامافي ٍ ًاهٌاسة ًثَد يا موثَد پَضص تيوِاي ًيش هيتَاًذ تِدليل تحزيف صَرتّاي هالي ،هٌجز تِ تؼذيل
اظْارًظز حساتزس ضَد.
هسٍَليت تْيِ ٍ ارائِ صَرتّاي هالي ،تا هذيزيت تٌگاُ هَرد رسيذگي است ٍ هٌذرجات گشارش حساتزس ًويتَاًذ ٍ ًثايذ
جايگشيي افطاي ًامافي ٍ ًاهٌاسة در صَرتّاي هالي تلقي ضَد .اگز افطا درتارُ يل هَضَع تااّويت (فزاگيز يا غيزفزاگيز)
ًامافي ٍ ًاهٌاسة تاضذ حساتزس تا تَصيف هٌاسة هَضَع در يل تٌذ هٌاسة پيص اس اظْارًظزً ،ظزش را ًسثت تِ
صَرتّاي هالي تؼذيل هيمٌذ.
تا تَجِ تِ هغالة تاال ،سايز تٌذّاي تَضيحي در ضزايظ ًادر ٍ تٌْا در هَارد هزتَط تِ حساتزس ٍ فزآيٌذ حساتزسي ،در
گشارش درج هيضَد .تٌاتزايي ،آٍردى تٌذّاي هختلف تِ تْاًِ اعالع رساًي يا پَضص حساتزس در تخص سايز تٌذّاي
تَضيحي گشارش حساتزس جايش ًيست.
عثق استاًذارد حساتزسي  706تا ػٌَاى تٌذّاي تاميذ تز هغلة خاظ ٍ سايز تٌذّاي تَضيحي در گشارش حساتزس هستقل،
هَارد سيز تايذ در سايز تٌذّاي تَضيحي تيايذ :
 .1در هَاردي مِ پس اس اًتطار گشارش حساتزس ٍ صَرتّاي هالي ،صَرتّاي هالي هشتَر تِ داليلي تغييز مٌذ؛ اضارُ تِ
ايٌنِ صَرتّاي هالي ٍ گشارش حساتزس ،تجذيذًظز ضذُ است.
 .2اگز صَرتّاي هالي دٍرُ گذضتِ تَسظ حساتزس ديگزي حساتزسي ضذُ تاضذ؛ اضارُ تِ :الف .صَرتّاي هالي دٍرُ
گذضتِ تَسظ حساتزس ديگزي حساتزسي ضذُ است ٍ بًَ .ع اظْارًظز ٍ تاريخ گشارش حساتزس قثلي
 .3در هَاردي مِ صَرتّاي هالي دٍرُ گذضتِ حساتزسي ًطذُ است؛ تصزيح تِ ايٌنِ اعالػات هقايسِاي ،حساتزسي ًطذُ
است.

 .4اگز اصالح سايز اعالػات هٌذرج در گشارشّاي حاٍي صَرتّاي هالي حساتزسي ضذُ ،ضزٍري تاضذ ٍ تٌگاُ هَرد رسيذگي
اس اًجام آى خَدداري ٍرسد؛ حساتزس تايذ در صَرت ضزٍرت ،چٌيي هغايزتّاي تااّويتي را در سايز تٌذّاي تَضيحي در
گشارش خَد تَصيف مٌذ.
 .5در هَارد گشارضگزي درتارُ تيص اس يل هجوَػِ صَرتّاي هالي ،تزاي ًوًَِ ارائِ دٍ گشارش حساتزسي ،يني تزاي
صَرتّاي هالي تْيِ ضذُ عثق استاًذاردّاي تييالوللي گشارضگزي هالي ٍ ديگزي تزاي صَرتّاي هالي تْيِ ضذُ عثق
استاًذاردّاي حساتذاري ايزاى ،اضارُ تِ ايٌنِ هجوَػِ ديگزي اس صَرتّاي هالي تَسظ ّواى تٌگاُ اقتصادي عثق
استاًذاردّاي تييالوللي گشارضگزي هالي ًيش تْيِ ضذُ ٍ حساتزس گشارش جذاگاًِاي درتارُ آى صَرتّاي هالي هٌتطز مزدُ
است.
 .6در هَارد هحذٍديت در تَسيغ يا استفادُ اس گشارش حساتزس ،هاًٌذ صَرتّاي هالي تْيِ ضذُ تزاي تاهيي يل ّذف خاظ،
اضارُ تِ ايٌنِ گشارش حساتزس تٌْا تزاي استفادُمٌٌذگاى خاظ تْيِ ضذُ است ٍ حساتزس در قثال اًتطار ٍ استفادُ اس آى
تَسظ اضخاظ ديگز هسٍَليتي ًذارد.
ّواىگًَِ مِ هطاّذُ هيضَد؛ ًوًَِّاي تاالّ ،وگي تِ فزآيٌذ حساتزسي ٍ هسٍَليتّاي حساتزس هزتَط است .
تِعَر ملي ،تٌذّايي را مِ هوني است تِ گشارش حساتزس افشٍدُ ضَد ،هيتَاى در چْار گزٍُ سيز آٍرد :
الف .تحزيف يا هحذٍديت تااّويت (غيزفزاگيز يا فزاگيز) يا اتْام فزاگيز پيص اس تٌذ اظْارًظز درج هيضَد ٍ هَجة تؼذيل
اظْارًظز حساتزس هيضَد .تحزيف ضاهل اضتثاُ ٍ تقلة است ٍ رػايت ًنزدى استاًذاردّاي حساتذاري ،اس جولِ افطاي
ًاهٌاسة ٍ ًامافي ّن تحزيف تِ حساب هيآيذ .
ب .هَاردي مِ تا ٍجَد ارائِ يا افطاي هٌاسة در صَرتّاي هالي ،تِ قضاٍت حساتزس تزاي درك صَرتّاي هالي تَسظ
استفادُمٌٌذگاى ،اّويت ٍيژُاي دارد؛ تا ّذف جلة تَجِ استفادُمٌٌذگاى تِ آى هَضَع در تٌذ تاميذ تز هغلة خاظ ،پس اس
تٌذ اظْارًظز درج هيضَد .تزاي ًوًَِ ،اتْام تااّويت ٍلي غيزفزاگيز مِ تِگًَِاي هٌاسة ٍ مافي افطا ضذُ در تٌذ تاميذ تز
هغلة خاظ درج هيضَد.
ج .هَاردي مِ تِ سايز الشاهات قاًًَي ٍ هقزراتي هزتَط است .چٌاًچِ حساتزس تزتٌياد قَاًيي يا هقزرات ،افشٍى تز
هسٍَليتّاي تياى ضذُ در استاًذاردّاي حساتزسي تزاي گشارش درتارُ صَرتّاي هالي ،هسٍَليتّاي گشارضگزي ديگزي را
در گشارش حساتزس هغزح مٌذ؛ تايذ ايي هسٍَليتّا در تخص جذاگاًِاي اس گشارش تا يل ػٌَاى فزػي هٌاسة هاًٌذ گشارش
در هَرد سايز الشاهات قاًًَي ٍ هقزراتي درج ضَد .تزاي ًوًَِ هيتَاى تِ گشارش ٍظايف تاسرس قاًًَي اضارُ مزد.ت .سايز
تٌذّاي تَضيحي مِ تزاي درك استفادُمٌٌذگاى اس حساتزسي ،هسٍَليتّاي حساتزس ،يا گشارش حساتزس سَدهٌذ است ٍ
تِ حساتزس ٍ فزآيٌذ حساتزسي هزتَط است .درًتيجِ ،تايذ هغالة را تِگًَِاي هٌاسة دستِتٌذي مٌين ٍ در يني اس
گزٍُّاي تاال جاي دّين .اگز هَضَػي در ّيچ يل اس گزٍُّاي تاال ًويگٌجذ؛ ضايذ جايص در گشارش حساتزس هستقل ٍ
تاسرس قاًًَي ًيست.
*کارشناس ارشد حسابداري و حسابدار رسمي
Azad.abdollah@yahoo.com

