
ارائه گزارش تفسیری مدیریت در سال 1396، در شرایطی از طرف بورس الزام آور شد که گزارش پیش بینی سودوزیان به دلیل انحرافات 
عمده اقالم واقعی با پیش بینی، گمراه کننده، و درنتیجه از لیست الزامات بورس خارج شده بود.

اظهارنظر حسابرسان نسبت به صورت سودوزیان پیش بینی شده )استاندارد 340 قبلی( همزمان با اجرای استاندارد بین المللی 3400، 
بدون این که رهنمود خاصی برای آن تدوین شده باشد، الزامی شد. این در حالی است که در اکثر کشورها رهنمود استاندارد 3400 تصویب 

شده است و حسابرسان درگزارش خود اعالم می دارند که صورتهای مالی پیش بینی شده طبق آن رهنمود تهیه شده است.
گزارش تفســیری مدیریت و اظهارنظر حســابرس نسبت به آن گزارش هم، دچار سرنوشتی مشــابه شد. گزارش حسابرس نسبت به 

بودجه حذف شد و اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش تفسیری الزامی شد.
گزارش تفسیری مدیریت قاعدتًا باید شامل موارد زیر باشد:

• اطالعات در مورد وضعیت و عملکرد شرکت به نحوی که بیانگر اطالعات تکمیلی در خصوص خلق ارزش و توانایی شرکت در ایجاد 
وجه نقد در آینده باشد. بنابراین در گزارش تفسیری باید عوامل موثر در ارزیابی عملکرد تشریح و با پیش بینیها مقایسه شود.

• یکی از مباحثی که در گزارش تفسیری مدیریت باید جامع و کامل بوده و توسط شخص یا گروه متخصص تهیه شود، موضوع ریسکهای 
افتاده است، این است که مطالب مندرج در  اتفاق  شرکت و برنامه ریزی مدیریت برای کاهش آن ریسکهاست. آن چه در حال حاضر 
ارائه می شود. موارد متعددی مشاهده شده است که در  به عنوان گزارش تفسیری مدیریت  تغییراتی  با  گزارش فعالیتهای هیئت مدیره 
خصوص ریسکها، فقط عناوین آنها، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ... درج می شود و هیچ توضیحی در مـورد ریسـکهایی که 

شرکت با آنها روبه روسـت، ارائه نمی شود.
• اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش تفسیری هم، براساس رهنمود سازمان بورس صادر می شود، حال آن که اظهارنظر حسابرس باید 
براساس استاندارد حسابرسی 720 ارائه شود. جمله بندی الزام شده در رهنمود سازمان بورس با متن اسـتاندارد 720 مطابقت ندارد. این 
اولیـن باری است که شاهد تصویب یک رهنمود قبل از تصویب استاندارد مربوط هستیم. افزون بر آن، طبق استاندارد 720، اظهارنظر 
نسبت به گزارش تفسیری مدیریت فقط در مورد صورتهای مالی حسابرسی شده صادق است. حال آن که براساس رهنمود بورس، این 

استاندارد برای گزارشهای بررسی اجمالی نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای نیز اجبار شده است.
(PS 1) مستفاد می شود، توجه به مسائل محیطی، اجتماعی و  • روند تغییرات گزارش تفسیری، همان طور که از بیانیه حرفه ای 1 
راهبری و به عبارت دیگر اهداف و برنامه های شرکت دررابطه با توسعه پایدار است. درحال حاضر جامعه اقتصادی ما به دو گونه استاندارد 
نیاز دارد، استانداردهای ارزشیابی (Valuation)، و استانداردهای توسعه پایدار (GRI)، که متولی هم ندارد. ضروری است نهادی 

این مسئولیت را به عهده بگیرد و استانداردهای مربوط تدوین و رهنمودها و برنامه های آموزشی الزم نیز تهیه شود. 
بدون وجود اســتاندارد و آموزش، گزارش تفســیری، چه در شــکل کنونی و چه درســطح پیشــرفته آن، به صورت کاماًل شکلی و نه 

محتوایی، ارائه خواهد شد که به هیچ وجه اطالعات جامع و کاملی را به استفاده کننده نخواهد داد.

منصور شمس احمدی    
حسابدار رسمی   

گزارش تفسیری مدیریت؟ 
استاندارد و آموزش! 
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