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از آن جا که گزارش حسابرس به دالیل گوناگون در اختیار 
اف��راد مختلف جامعه ق��رار می گیرد، تنظیم مناس��ب گزارش 
ب��رای کمک به اس��تفاده کنندگان به منظور درک و اس��تفاده ی 
بهتر از مطالب مندرج در آن، ضرورت دارد. اس��تفاده کنندگان 
از صورت های مالی ش��امل س��رمایه گذاران، تحلیل گران مالی 
و ی��ا افرادی هس��تند که با توجه به عالیق خ��اص خود اقدام 
ب��ه خوان��دن گزارش حس��ابرس می کنن��د. از نظ��ر برخی از 
سرمایه گذاران گزارش حس��ابرس نقطه ی کلیدی صورت های 

)IFAC،2011،P10( .مالی است
گزارش نویس��ی عبارت است از به تحریر در آوردن اخبار، 
اطالعات، حقایق، علل مس��ائل و رویداده��ا، تجزیه و تحلیل 
منطق��ی و متوالی آن ها، برای رس��یدن به راه ح��ل صحیح، که 
همراه با اختصار و روش��نی تدوین ش��ده و بر دو اصل استوار 
باشد: »سالمنویسی« و »ساده نویسی«. در واقع گزارش نویسی، 
فنی است که با آگاهی از آن، مطالب هر موضوعی را می توان، 
چن��ان طبقه بندی کرد و نظم بخش��ید که هدف م��ورد نظر را 

در کوتاه ترین زمان و با س��اده ترین کالم به دست آورد. فایده 
و هدف از نوش��تن گزارش، رس��اندن پیام خود به خواننده با 
سرعت و صحت و روشنی است. )ماحوزی، 1388، ص 38(

گ��زارش خ��وب حاص��ل دق��ت و توج��ه و به کارگیری 
حوزه های مختلف زبان، شامل اس��تفاده از شکل ساده ی زبان 
فارسی، دس��تور زبان صحیح و س��ایر روش هایی است که به 

درک بهتر گزارش کمک کند.
دراین مقاله س��عی ش�ده اس��ت اصولی جامع و صریح، به 
همراه پی�شنه�ادهای�ی برای م�وارد خاص ارائه گ�ردد. ولی در 
هیچ نوشتاری امکان تش��ری�ح تمامی م�وارد احتم�الی وجود 
ندارد. آنچه اهمیت دارد رعای�ت کامل است�اندارده�ای مربوط 
به گ�زارش��گری حسابرس���ی، اس��ت�فاده از اص�ول و ق�واعد 
جام�ع دس��تور زبان، اصط�الحات خ��اص و آی�ی�ن نگ�ارش 
در گ�زارش حسابرس��ی است هر آنچه که در این مقاله تشریح 
ش��ده و ی��ا اط�العات�ی که از س��ایر من�ابع م�ش��ابه می ت�وان 

به دست آورد.

مرتضی اسدی

حسابدار رسمی

 ساناز حجی

کارشناس ارشد حسابداری
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نگارشکاملیکگزارش
 در گ��زارش حس��ابرس تمامی بخش ها بای��د به صورت 
کامل به یکدیگر مرتبط باشد. همچنین هر بخش دارای عناوین 

اصلی و در صورت لزوم عناوین فرعی مناسب باشد.
طبق استانداردهای حسابرسی1 و "دستورالعمل تهیه و ارائه 
گزارش حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی"، اجزای اصلی 
گزارش حس��ابرس درب��اره ی صورت های مالی به ش��رح زیر 

است:
عنوانومخاطبگزارش

گزارشنسبتبهصورتهایمالی
مقدمه

مسئولیتهیأتمدیرهدرقبالصورتهایمالی
مسئولیتحسابرسوبازرسقانونی

بند)های(مبانیتعدیلاظهارنظر
سایرمحدودیتهاوسایرتحریفها

بنداظهارنظر
تأکیدبرمطلبخاص
سایربندهایتوضیحی

گزارشدرموردسایرالزاماتقانونیومقرراتی
گزارشدرموردسایروظایفبازرسقانونی

گزارشدرموردس��ایرمسئولیتهایقانونیومقرراتی
حسابرس

تاریخگزارش،ناموامضایگزارشونشانیحسابرس
گزارش حسابرس نسبت به صورت های مالی پس از عنوان 
و مخاط��ب دو عن��وان اصلی دارد که هر ی��ک دارای عناوین 
فرعی به ش��رح باال اس��ت. در نگارش گزارش نوع و اندازه ی 
قلم عناوین اصلی و فرعی به طریقی انتخاب شود که این تمایز 

برای خواننده گزارش مشهود باشد.
در بخش انتهایی گزارش حس��ابرس نام هر یک از مدیران 
)ش��رکا( صاحب امضا را به صورت کامل درج نمایید. نتیجه ی 
ای��ن ام��ر تقویت اعتب��ار گزارش حس��ابرس اس��ت. گزارش 
حس��ابرس باید توس��ط افراد دارای مجوز حرف��ه ای یا قانونی 
مربوط امضا ش��ود. امضای حسابرس می تواند به نام مؤسسه ی 
حسابرس��ی، نام شخص حس��ابرس یا هر دو باش��د.2 کلیه ی 
گزارش های حس��ابداران رس��می باید حس��ب مورد به وسیله 
حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره ی عضویت 
امضا و مهر ش��ود و در مورد مؤسس��ات حسابرسی حداقل به 
امضای دو نفر از ش��رکای مؤسسه و یا یک نفر از شرکا و یک 
نفر از حس��ابداران رس��می که تمام وقت در استخدام مؤسسه 
بوده و مس��ئولیت انجام کار را بر عهده داشته است با درج نام 

و نام خانوادگی و شماره ی عضویت و مهر مؤسسه برسد.3 

 برای مثال:
درخصوصمؤسساتحسابرسی

 مؤسسه حسابرسی.....
 محمد... علی....

 شماره عضویت..... شماره عضویت..... 

درخصوصشاغلینانفرادی
محمد..... 

حسابدار رسمی
شماره عضویت.....

درجواقعیت
اساس گزارش حسابرس، وفاداری به اطالعات گردآوری 
ش��ده و تصدی��ق آن و پرهی��ز از هرگونه عقای��د اغراق آمیز و 
جانبدارانه اس��ت. همچنین باید صریح و شفاف باشد، چنانکه 

خواننده بتواند به راحتی مقصود شما را درک کند.

مغرضانه
کارت پروژه پیمان ها بسیار نامناسب تنظیم شده است.

صریحوواقعی
کارت پ��روژه پیمان ه��ا اطالع��ات الزم از جمله موضوع 
پیمان، مبلغ، تاریخ، الحاقیه، آدرس پیمانکار،تضمینات ودرصد 

تکمیل را نشان نمی دهد.

واژه ی "نامناسب" بدون ارائه ی هیچ گونه اطالعات اساسی 
و مه��م درب��اره ی پیمان ها قض��اوت می کند. جمل��ه ی دوم با 
توصیف��ی مختصر و مفید، اطالعات م��ورد نیاز پیمان را بدون 

هیچ گونه قضاوتی درباره ی آن تشریح می کند.
هنگام نگارش گزارش باید کوش��ید تا از نقات ضعف زیر 

پرهیز شود: ) ماحوزی، 1388، ص 232(
ال��ف( به کار بردن کلم��ات و جم��الت اغراق آمیز مانند: 

هرگز، بی نهایت
ب( به کاربردن کلم��ات و جمالتی که حس اطمینان دور 
از منط��ق درخواننده ایجاد می کند مانند "بدون ذره ای ش��بهه 

باید گفت"
پ( برانگیختن احساسات خواننده مانند "کوته فکران این 

طور فکر می کنند" 
ت( جنب��ه ی تبلیغاتی دادن به گزارش مانند "هر ش��خص 

عاقلی می پذیرد که"
ث( قضاوت بی جا
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ج( اعمال احساسات شخصی در گزارش و در نتیجه، دادن 
جهت خاصی به گزارش

چ( سعی در قبوالندن مسائل بدون ارائه ی دالیل منطقی با 
ادای جمالتی مانند "بدیهی است که"

ح( استدالل غلط
خ( نارسایی و بی دقتی

در مقابل پرهیز از نکات فوق، نویس��نده باید نکات زیر را 
رعایت کند:

الف( کامل بودن در عین اختصار 
ب( واضح و روشن بودن جمالت

پ( سادگی و رسایی

عنوانگذاریمناسب
از آن جا که حس��ابرس ممکن اس��ت گزارش های متفاوتی 
ارائه کند )مانند گزارش حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی، 
گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص، گزارش بررسی 
اجمالی، گزارش رس��یدگی به اطالعات مالی آتی و...( هر یک 
از گزارش ها باید به ش��یوه ای مناس��ب و مطابق با اس��تاندارد 
مرب��وط عنوان گذاری ش��ود تا از لحاظ نتای��ج و نوع خدمات 

تمایز ایجاد گردد.
صریحوخالصهبنویسید

صریح نویس��ی یعن��ی خ��ودداری از به کار ب��ردن لغات و 
اصطالحات مبهم و کلماتی که دارای معانی قطعی نیستند مانند 
در آین��ده ی نزدیک یا اکثریت. این مهم اس��ت که در نگارش، 
صریح، روش��ن، مختصر و مفید بنویس��ید تا اس��تفاده کنندگان 
گزارش، مقصود ش��ما را درک کنند. با سوادترین خواننده نیز 
در برابر یک رشته کلمات طوالنی و پیچیده درمی ماند و یا در 
فهم مطالب دچار تردید می ش��ود. گاهی مناس��ب ترین کلمات 
یا عبارات، مش��کل ترین و پیچیده ترین کلمه یا عبارت اس��ت، 
در آن ص��ورت ناگزیر باید آن را به کار برد ولی باید کوش��ید 
معادلی ساده برای آن برگزید. این سخن درستی است که گفته 
اند "م��ردان بزرگ واژه های کوچک ب��ه کار می گیرند و مردان 
کوچک واژه های بزرگ و سنگین" )ماحوزی، 1388، ص210(
برخی نکات کلیدی انتق��ال اطالعات صریح و خالصه به 

شرح زیراست:
1( اص��ل وحدت )یک جمله فقط ش��امل یک مضمون و 

نکته ی اصلی باشد(
به منظور حف��ظ وحدت جمله نکات زیر باید مورد توجه 

قرار گیرد:
الف( هیچ یک از نکات الزم برای قابل درک کردن مفهوم 

و فکر اصلی نباید از جمله حذف شود.

ب( هیچ نکته ی اضافی و غیرالزم در جمله گنجانیده نشود.
پ( قواعد صحیح دس��تور زبان از نظر فاعل، فعل، مفعول 

و غیره به دقت مورد توجه قرار گیرد.
ت( رواب��ط بین مضمون و ایده های اصل��ی و فرعی با به 
کار بردن حروف ربط صحیح و به جا نش��ان داده می شود. باید 
توجه کرد وظیفه ی اساس��ی و مهم آن ها در عین ایجاد ارتباط 

بین عبارات، نشان دادن نحوه ی ارتباط آن هاست.
ث( چون جمله باید نماینده ی فکر و مضمونی باشد که در 
بر دارد باید افکار مستقل را در ترکیب جمالت مستقل و افکار 

فرعی را در جمالت فرعی و تبعی قرار داد.
ج( نبای��د در می��ان جمله، جهت فکر را بی��ش از یک بار 
تغییر داد در غیر این صورت رش��ته ی افکار اصلی و فرعی از 
دست می رود و در ذهن خواننده اغتشاش به وجود می آورد و 

سررشته ی مطلب را از دست او می گیرد.
چ( از نوش��تن جم��الت طوالنی که حف��ظ معانی و درک 
ارتباط بین فاعل و مفعول و مراجع ضمیر را مش��کل می سازد 

پرهیز کرد.
ح( بای��د از عالئ��م نقطه گ��ذاری به نحو دقی��ق و صحیح 

استفاده کرد تا معانی جمالت تغییر نکند.
خ( دوپهلوی��ی و دومعنای��ی جمالت که گاه��ی به خاطر 
ایجاد ظرافت های ادبی مورد اس��تفاده است در گزارش نویسی 
می تواند موجب سوءتفاهم و اشتباه در برداشت موضوع گردد 

و ناگزیر باید از آن پرهیز کرد.
2( اطالع��ات خود را در جمالت کوت��اه و قابل مدیریت 
ارائه دهید و از جمالت و پاراگراف های طوالنی استفاده نکنید.

هر جمله از 16 تا 20 کلمه تشکیل شود و تنها یک دیدگاه، 
عقیده و یا ایده را بیان کند و هر پاراگراف به صورت متوس��ط 
در حداکثر 8 س��طر ارائه ش��ود. هر پاراگ��راف با یک جمله ی 
اصلی آغاز شود و به خواننده نشان دهد این پاراگراف درباره ی 
چه موضوعی اس��ت و تنها درباره ی همان موضوع ادامه یابد. 
اگر با یک موضوع پیچیده س��روکار دارید آن را در دو یا چند 
پاراگراف تش��ریح کنید تا به درک بهت��ر خواننده کمک نماید. 
تکنیک مفید دیگر برای ساده سازی متن تغییر طول جمالت و 
پاراگراف ها است. در این حالت برای تشریح کامل موضوع از 

تعداد جمالت بیشتری استفاده می گردد.
هر پاراگراف س��ه وظیفه ی اصلی به عهده دارد: )ماحوزی، 

1388، ص157(
الف( جلب توجه خواننده به موضوع و فکر اصلی نوشته

ب( پ��رورش فک��ر اصلی نوش��ته ب��ه کمک بنده��ا برای 
جلوگیری از انحراف فکر خواننده و قطع عالقه ی وی

پ( اعالم نتیجه



105

3( تا حد امکان از جمالت معلوم استفاده کنید
در اغل��ب موارد تأکید بر اس��تفاده از افعال معلوم به جای 
افعال مجهول برای ایجاد یک ارتباط س��اده است. زمانی که از 
جمله ی معلوم اس��تفاده می کنید، نهاد جمل��ه )فرد یا آنچه که 
فع��ل را انجام می دهد( قبل از فعل ق��رار می گیرد. )ماحوزی، 

1388، ص227(
زمان��ی که از جمله ی مجهول اس��تفاده می کنید نهاد جمله 
ح��ذف می گردد و یا پس از فعل ق��رار می گیرد و در این گونه 
جم��الت، مفعول )آن چه که فعل بر آن واقع می ش��ود( قبل از 

فعل جمله می آید. برای مثال: 

جملهیمجهول
رضایت مندی از حسابرس در مجمع عمومی اعالم شد

جملهیمعلوم
اعضای مجمع عمومی صاحبان س��هام، رضایت مندی خود 

را از حسابرس در مجمع عمومی اعالم کردند.

در جمل��ه اول، نهاد جمله "مجمع عمومی " )ش��خصی که 
رضایت مندی خود را اعالم کرده اس��ت( بعد از آغاز جمله و 

پی��ش از فعل " اعالم ش��د" قرار گرفت��ه در حالی که در جمله 
معلوم نهاد در ابتدای جمله ارائه شده است.

در همه حال قبل از اس��تفاده از جمله ی مجهول این امررا 
در نظر بگیرید که آیا راهی برای نوش��تن جمله ی معلوم وجود 
دارد یا خیر؟ در اغل��ب موارد یک راهکار موثر وجود خواهد 

داشت. برای مثال:

جملهیمجهول
در بررس��ی های انجام شده مش��خص گردید که استهالک 
دارای��ی ثابت به مبلغ XXX میلیون ریال کم تر در حس��اب ها 

ثبت شده است.
نتایج حاصل از رس��یدگی های انجام ش��ده نشان می دهد 
درآمد س��ود س��هام ش��رکت های فرعی به مبلغ XXX میلیون 

ریال شناسایی نشده است.

اصالحبهوسیلهحذفبخشمجهولجمله
استهالک دارایی ثابت به مبلغ XXX میلیون ریال کم تر در 

حساب ها ثبت شده است.
درآمد سود سهام شرکت های فرعی به مبلغ XXX میلیون 

ریال شناسایی نشده است.
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دره��ر دو جمل��ه لزوم��ی به بخ��ش مجه��ول جمله "در 
بررسی های انجام شده مشخص گردید که" و "نتایج حاصل از 
رسیدگی های انجام شده نش��ان می دهد" نیست زیرا یافته ها و 

مشاهدات کامل است. 
4( هرجا که ام��کان انتخاب وجود دارد از واژه ها و لغاتی 
اس��تفاده نماییم که مس��تقیم به موضوع اصلی اشاره دارد و در 
صورت امکان از لغات ساده بجای لغات پیچیده و از یک واژه 

به جای یک اصطالح طوالنی استفاده کنید.

اصطالحاتطوالنیویاپیچیده
دربین

در حال حاضر
وضعیت اضطراری

با توجه به این واقعیت که....
یک اصل روزانه
به پایان برسانید

بهره گیری / با استفاده از

اصالحبهوسیلهجایگزینیاصطالحاتساده
در

اکنون / حاال
تحریف اضطراری
با توجه به اینکه....

روزانه
تمام کنید
استفاده از

 
بعضی از لغت های تکنیکی مانند ارزش منصفانه، با اهمیت، 
اطمینان معقول و... دارای معانی متفاوتی برای استفاده کنندگان 
و حسابرس��ان اس��ت و اس��تفاده ی بیش از حد از آن ها ممکن 
 )IFAC،2011،P14( .است باعث سردرگمی خوانندگان شود

بهساختارجملهتوجهکنید.
زمانی که س��اختار جمله صحیح باش��د )مطاب��ق با قواعد 
دس��تور زبان( قابلیت درک گزارش حسابرس افزایش می یابد 
و درک نادرس��ت اس��تفاده کنندگان از اطالعات ارائه شده در 
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گ��زارش را کاه��ش می دهد. ای��ن بخش به برخی از مس��ائل 
متداول تأکید دارد:

1( جمالت را کامل بنویس��ید. اگرچ��ه باید اصل اختصار 
رعایت گردد اما ش��ما در حال نگارش یک گزارش حسابرس 

هستید و نه یک سری یادداشت.
2( از جمالت کامل با فعل اس��تفاده کنید. )فعلی که همان 
عم��ل را توصی��ف کند( این تکنیک عالوه ب��ر اینکه منطبق بر 
قواعد دس��تور زبان است در بس��یاری از موارد اطالعات را به 
ش��کل قابل توجهی تش��ریح می کند. وقتی سخن از یک شیء 
است )نهاد جمله به شکل مفرد است فعل نیز به شکل مفرد و 
در مورد بیش از یک ش��یء )نهاد جمله به ش��کل جمع است( 

فعل نیز باید به شکل جمع استفاده گردد.
کلماتازقلمافتادهراکنترلکنید.

متن را به دقت بازخوانی کنید به واژه هایی که ممکن است 
در جمله از قلم افتاده باش��د توجه نمایید زیرا بررس��ی قواعد 
دس��توری جمله به صورت کامل تمامی اشتباهات را مشخص 
نمی سازد. بس��یار اتفاق افتاده است واژه هایی مانند: "به"، "و"، 
"در" و... ک��ه در ظاهر کوچک ب��وده ولی در درک جمله نقش 

مهمی را ایفا می کند از قلم افتاده اند.
استفادهیصحیحازنقطهگذاری

نقطه گذاری یا س��جاوندی عبارت اس��ت از ب��ه کار بردن 
عالمت ها و نش��انه هایی که خواندن و در نتیجه فهم درس��ت 
مطالب را آسان و به رفع پاره ای ابهام ها از جمله ابهام هایی که 
ناش��ی از عدم انعکاس عناصر گفتاری در نوش��ته است کمک 

می کند. )یاحقی، 1380، ص63(
 این بخش بر اصول کلی نقطه گذاری و اس��تفاده از برخی 
از عالمت هایی تمرکز دارد که ممکن است در نگارش گزارش 

به اجبار از آن ها استفاده کنید.
 چنانکه قباًل اش��اره شد زمانی که اطالعات در قسمت ها و 
جمالت کوچک تری ارائه می شود روشن تر و واضح تر است و 
به نحو مناسب تری با مخاطب ارتباط برقرار می کند برای کمک 
به ارائه ی اطالعات مختصر در قالب جمالت و پاراگراف های 
کوت��اه، از نقط��ه ی پایان برای تبدیل جم��الت طوالنی به یک 
یا چن��د بخش کوتاه تر و ویرگول ب��رای ایجاد وقفه در جمله 
اس��تفاده نمایید. نقطه ویرگول عالمت وقف یا درنگی اس��ت 

بیشتر از ویرگول و کمتر از نقطه.
گاهی ی��ک نقطه ویرگول می تواند برای ایجاد یک وقفه ی 
قوی تر در جمله مفید باش��د؛ اما دربس��یاری از م��وارد نیاز به 
اس��تفاده از نقطه ویرگول نش��انه ای بر این امر است که جمله 
بس��یار طوالنی اس��ت. )ماح��وزی، 1388، ص273 ( در این 
حالت بررسی کنید که آیا می توان یک نقطه ی پایان به جای آن 

قرار داده و جمله را به دو یا چند بخش کوتاه تر تقسیم کرد یا 
خیر؟ برای مثال:

جملهیاصلی
جلس��ات کنترل کیفیت اقدامات اصالحی را تعیین می کند 
و مدی��ر این اقدامات را به صورت مس��تقیم به پرس��نل منتقل 

می کند.

جملهیاصالحشده
جلس��ات کنترل کیفیت اقدامات اصالحی را تعیین می کند. 
مدی��ر این اقدام��ات را به صورت مس��تقیم به پرس��نل منتقل 

می نماید.

با نقطه گذاری به جای حرف ربط "و" جمله ی اصلی را به 
دو جمله ی کوتاه تر تفکیک کرده ایم.

در بس��یاری از م��وارد، تصمیم نهایی درباره ی اس��تفاده از 
اش��کال و شیوه های نگارش به ش��یوه ی مؤسسه ی حسابرسی 
و یا ترجیحات خود ش��خص بس��تگی دارد. برای مثال بعضی 
اف��راد بیش از س��ایرین از ویرگول اس��تفاده می کنند، همچنین 
تغییر شکل امالیی کلمات به شکل متصل یا منفصل در کلمات 
مرکب )مانند آن که یا آنکه( که معموالً هردو شکل آن صحیح 
اس��ت بستگی به سبک خاص نگارش مؤسسه حسابرسی و یا 
ترجیحات ف��ردی دارد. نکته ی بااهمی��ت تعیین یک روش و 

اعمال هماهنگ و یکسان آن در تمام گزارش است.
هنگامبیانیککمیّتیادرصدمواردزیررارعایتکنید:

الف( عدد را همیشه به همان شکل عددی بنویسید،
اس��تفاده از اع��داد 1 تا 9 به ش��کل حروفی و اس��تفاده از 
لغات اول، دوم،...، نهم برای اعداد ترتیبی و توصیفی همچنین 
اس��تفاده از اعداد 10 تا... به ش��کل عددی و اس��تفاده از لغات 

دهم، یازدهم،... برای اعداد توصیفی و ترتیبی
ب( واحد اندازه گیری یا درصد را به حروف بیان کنید، و
پ( در زم��ان نگارش گزارش فاصل��ه میان عدد و کمیّت 

قرار دهید.
م��ورد اس��تثنا، در زمان نگارش گزارش می��ان عدد و نماد 

فاصله نگذارید مانند 40درصد.
ش��ماره های تاب��ع، بدون فاصله و هیچ نش��انه ای نوش��ته 

می شود مانند: چک شماره 13290925
زمان��ی که درح��ال درج ی��ک تاریخ هس��تید ترتیب روز 
)عددی( / ماه )عددی( / س��ال )عددی( در متن و ترتیب روز 
)ع��ددی( / ماه )حرفی( / س��ال )ع��ددی( در عناوین و تاریخ 

گزارش حسابرس را رعایت کنید.
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برای جداکردن تاریخ های هجری و میالدی از ممیز استفاده 
کنید، مانند 25 آذر 1390/ 16 دسامبر 2011.

نکاتقابلتوج��هدرنگارشبندهایتوضیحیگزارش
حسابرسمستقل

اس��تانداردهای گزارش��گری حسابرس��ی کنونی پیش��نهاد 
می کند موارد زیر را در نگارش گزارش حسابرس رعایت کنید:
ال��ف( توجه ب��ه اس��تفاده و ارائه ی مناس��ب اصطالحات 
حسابداری برای صراحت بیشتر بندهای گزارش و مطابقت آن 

با سایر گزارش های حسابرسی منتشر شده
ب( ارائ��ه ی اطالعات کافی در خصوص موارد مندرج در 
بن��د مبانی اظهار نظر گزارش به هم��راه بیان موقعیت آن ها در 

صورت های مالی
ج( مرت��ب کردن موارد مندرج در بندهای مبانی اظهارنظر، 
تأکی��د بر مطلب خاص و س��ایر بندهای توضیحی بر اس��اس 
ترتیب و اهمیت هریک از موارد مذکور در صورت های مالی. 
در بخ��ش مقدمه بای��د درب��اره ی مس��ئولیت مدیریت و 
حسابرس به صراحت صحبت شود برای مثال می توان مواردی 
مانن��د اطالعاتی درباره پذیرش کار، ریس��ک واحد اقتصادی، 
توجه خاص به موارد تقلب و یا موارد غیرمالی افش��ا شده در 

 )IFAC،2011،13P( .گزارش حسابرس را بیان کرد

بندهایمبانیتعدیل
تحریفها

اگر تحریف بااهمیت مرتبط با مبالغ خاصی در صورت های 
مالی )ش��امل افشای موارد کّمی( وجود داشته باشد، حسابرس 
بای��د در بند مبانی تعدیل، آث��ار آن تحریف را بر صورت های 
مال��ی توصیف و مبلغ آن را تعیین کن��د، مگر این که انجام این 
کار عملی نباش��د. اگر تعیین آثار مالی توسط حسابرس عملی 
نباش��د، حسابرس باید این موضوع را در بند مبانی تعدیل بیان 

کند. )کمیته تدوین استاندارد، 1389( 
ب��ه عنوان مثال: "با توجه ب��ه عدم ثبت کارمزد فروش 3 تا 
 xxx از کارگ��زاران فروش، هزینه های توزیع و فروش به مبلغ
میلیون ریال کم تر در حس��اب ها ثبت ش��ده است. در صورت 
اصالح حساب ها از این بابت، سرفصل های حساب ها و اسناد 
 xxx پرداختن��ی و هزینه های توزیع و ف��روش هریک به مبلغ
میلیون ریال افزایش خواهند یافت. تعدیل مزبورموجب کاهش 

سود خالص وسود انباشته پایان سال به مبلغ مزبور می شود".
اگ��ر تحریف بااهمیت در صورت های مالی مربوط به عدم 
افش��ای اطالعاتی باشد که افشای آن ها الزامی است، حسابرس 
بای��د در بند مبان��ی تعدیل، ماهیت اطالعات افش��ا نش��ده را 

توصیف کند )اطالعات افش��ا نش��ده را، به شرط عملی بودن 
و کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب درباره ی آن موارد، 
افش��ا کند مگر این که در این خصوص منع قانونی یا مقرراتی 
وجود داش��ته باش��د.( به جز موارد زیر، که توصیف اطالعات 
افش��ا نش��ده، در بند مبانی تعدیل امکان پذیر نیس��ت: )کمیته 

تدوین استاندارد، 1389(
الف. اطالعات مربوط توس��ط مدیران اجرایی تهیه نش��ده 

است یا به آسانی در دسترس حسابرس نباشد؛ یا
ب. به قضاوت حسابرس، توصیف اطالعات افشا نشده در 

گزارش منجر به طوالنی شدن غیرضروری آن شود.

محدودیتها
اگر تعدیل اظهارنظر حسابرس، در نتیجه ی محدودیت در 
کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب باشد، حسابرس باید 
در بن��د مبانی تعدیل، دالیل این محدودیت را ذکر کند. )کمیته 

تدوین استاندارد، 1389(
محدودیت در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب از 

موارد زیر ناشی می شود:
 الف( ش��رایط خارج از کنترل واحد تجاری )مانند از بین 
رفتن اسناد و مدارک حسابداری و یا ضبط آن ها توسط مراجع 

قانونی(
 ب( ش��رایط مرتبط با ماهیت یا زمان بندی کار حسابرس 
)مانند عدم دسترس��ی به ش��واهد حسابرس��ی کافی و مناسب 
درباره ی اطالعات مالی واحد تجاری وابسته به منظور ارزیابی 
اجرای مناس��ب روش ارزش ویژه، زمان انتصاب حسابرس به 
گونه ای اس��ت که نمی تواند بر ش��مارش موجودی ها نظارت 
کند، حس��ابرس اج��رای آزمون های محت��وا را به تنهایی کافی 

نمی داند، اما کنترل های داخلی اثربخش نیست.(؛
 پ( محدودیت های ایجاد ش��ده توس��ط مدیران اجرایی 
)مانند ممانعت از ارس��ال درخواس��ت تاییدیه ویا ممانعت از 

نظارت حسابرس بر شمارش موجودی کاال(.

ابهاماساسی
ابهام عبارت از موضوعی اس��ت که نتیجه ی آن به اقدامات 
یا رویدادهای آتی خارج از کنترل مستقیم واحد تجاری بستگی 
دارد، اما ممکن است بر صورت های مالی، اثر گذارد. )کمیته ی 

تدوین استاندارد، 1389(
ترتی��ب درج بندهای مبانی تعدیل در گزارش حس��ابرس 
در هری��ک از م��وارد ف��وق به ترتی��ب صورت ه��ای مالی و 
سرفصل های صورت های مالی است. چنانچه موضوع یک بند 
به س��رفصل های متعددی در صورت های مالی ارتباط داش��ته 
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باش��د، ابتدا درج و سپس سایر بند)ها( به ترتیب سرفصل های 
مندرج در صورت های مالی درج می شود. 

تأکیدبرمطلبخاص
اگ��ر حس��ابرس ب��ه ای��ن نتیجه برس��د که جل��ب توجه 
استفاده کنندگان به موضوع ارائه یا افشا شده ای در صورت های 
مال��ی که ب��رای درک صورت ه��ای مالی توس��ط آنها اهمیت 
وی��ژه ای دارد، ضروری اس��ت، وی بند تأکید بر مطلب خاص 
را باید به ش��رطی در گزارش خود درج کند که: )کمیته تدوین 

استاندارد، 1389(
1. شواهد حسابرسی کافی و مناسب مبنی بر این که موضوع 
موردنظر به طور بااهمیتی در صورت های مالی تحریف نش��ده 

است، کسب کرده باشد. 
2. چنین بندی تنها باید به اطالعات ارائه یا افش��ا شده در 
صورت های مالی اش��اره داشته باشد. در صورتی که اطالعاتی 
بیش از اطالعات ارائه ش��ده در صورت های مالی و بر اساس 
استنباط حسابرس در این بخش درج گردد نشان دهنده افشای 
نامناس��ب بوده و این مورد به عنوان بند عدم توافق، قبل از بند 

اظهارنظر در گزارش درج می شود. 
3. این بند بالفاصله پس از بند اظهارنظر درج می شود.

4. از عنوان "تأکید بر مطلب خاص" یا هر عنوان مناس��ب 

دیگری استفاده گردد.
5. در ای��ن بند به روش��نی به آن موضوع خ��اص و موارد 
افش��ای مرب��وط در صورت های مالی که به ط��ور کامل آن را 

توصیف می کند اشاره نماید.
6. تصریح ش��ود که اظهارنظر حس��ابرس ب��ا توجه به این 

موضوع خاص، تعدیل نشده است.
شرایطی که ممکن است درج بند تأکید بر مطلب خاص را 

ضروری سازد: )کمیته تدوین استاندارد، 1389(
 الف( ابهام نسبت یه نتایج آتی دعاوی حقوقی غیرمعمول 

یا اقدامات خاص مراجع نظارتی
 ب( به کارگیری یک اس��تاندارد حس��ابداری جدید پیش 
از تاری��خ اجرا )در ص��ورت مجاز بودن( که اث��ر فراگیری بر 

صورت های مالی دارد
 پ( وق��وع روی��دادی که اثر عمده ای ب��ر وضعیت مالی 

واحد تجاری داشته یا دارد.
 ت( ابهام با اهمیت درباره تداوم فعالیت.

درج بن��د تأکی��د بر مطلب خاص بر اظهارنظر حس��ابرس 
اثری ندارد و جایگزین هیچ یک از موارد زیر نیست:
 الف( اظهارنظر مشروط، مردود یا عدم اظهارنظر

 ب( اطالعات��ی که افش��ای آن در صورت های مالی طبق 
استانداردهای حسابداری الزامی  است.
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سایربندهایتوضیحی
اگر حسابرس به این نتیجه برسد که اطالع رسانی موضوعی، 
به جز آنچه که در صورت های مالی ارائه یا افش��ا ش��ده، برای 
درک اس��تفاده کنندگان از حسابرسی، مسئولیت های حسابرس 
یا گزارش حس��ابرس سودمند اس��ت و منع قانونی یا مقرراتی 
ه��م وجود ن��دارد باید با درج ِ بندی در گزارش حس��ابرس با 
عنوان "س��ایر بندهای توضیحی" یا عنوان مناسب دیگری، این 
اطالع رس��انی را انجام دهد. حسابرس باید این بند را بالفاصله 
پس از بند اظهارنظر و بند تأکید بر مطلب خاص، یا در صورتی 
که محتوای این بند به بخش "سایر مسئولیت های گزارشگری" 
مربوط باشد، در محل مناسبی در گزارش حسابرس درج کند. 

)کمیته ی تدوین استاندارد، 1389(
ش��رایطی که ممکن است درج س��ایر بندهای توضیحی را 

ضروری سازد: 
 الف ( س��ودمندی برای درک اس��تفاده کنندگان از گزارش 

حسابرسی
 ب ( سودمندی برای درک استفاده کنندگان از مسئولیتهای 

حسابرس یا گزارش حسابرس
 پ ( گزارش��گری نس��بت ب��ه بی��ش از ی��ک مجموع��ه 

صورت های مالی
 ت ( محدودیت در توزیع یا استفاده از گزارش حسابرس
محتوای "سایر بندهای توضیحی" به روشنی نشان می دهد 

ک��ه ارائه و افش��ای چنی��ن توضیحات��ی در صورت های مالی 
الزامی نیس��ت. "س��ایر بنده��ای توضیحی" ش��امل اطالعاتی 
نیس��ت که حس��ابرس طبق قوانین، مقررات ی��ا الزامات دیگر 
)ب��رای مثال الزامات آیین رفتار حرف��ه ای در رابطه با محرمانه 
بودن اطالعات( از ارائه ی آنها منع ش��ده است. همچنین "سایر 
بندهای توضیحی" ش��امل اطالعاتی نمی ش��ود که باید توسط 

مدیریت ارائه شود. )کمیته تدوین استاندارد، 1389( 
باید توجه داشت که در ارائه ی اطالعات اضافی در گزارش 
حسابرس تعادل رعایت شود، از یک طرف افشای بیش از حد 
اطالعات و بس��ط آن ممکن اس��ت باعث تغییر فرم و ساختار 
گزارش ش��ود و از سوی دیگر موجب شفافیت بیشتر گزارش 
و اظهارنظر حس��ابرس و کمک به درک بیشتر استفاده کنندگان 
از صورت های مالی می گردد و بر کیفیت و ارزش حسابرس��ی 

 )IFAC،2011،15P( .تأثیر مثبت خواهد داشت

سخنآخر
گزارش نویس��ی، ن��ه علم اس��ت و ن��ه هنر. ام��ا چنانچه 
رهنمودهای مندرج در این مقاله رعایت ش��ود، ش��اید ارائه ی 
گزارش ه��ای موثرتر امکان پذی��ر گردد. و در پایان گزارش��ی 
مطلوب است که در چارچوب استانداردهای حسابرسی تنظیم 
ش��ده باشد و در آن دقت، وضوح و اختصار )دوا( به کار رفته 

باشد.
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