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UFRS 7 KAPSAMINDA F‹NANSAL RAPORLAMADA BA⁄IMSIZ
DENET‹MDE YAPILACAK ÇALIfiMALAR
Merhabalar. Ben de hem hocalar›m›z›, hem de sizleri sayg›yla selamlamak istiorum.
Bizleri ba¤›ms›z denetçi olarak UFRS-7 kapsam›nda neler bekliyor, sizlerle
onlar› paylaflmaya çal›flaca¤›m.
Öncelikle UFRS-7 di¤er konuflmac›lar›n da belirtti¤i gibi 32 ve 39’un devam›
olarak hayat›m›za girdi. Daha önce hem bankalarda, hem de di¤er flirketlerde 32
ve 39 standard›n› uyguluyorduk. UFRS-7 asl›nda mali tablolar›n gösteriminden
ziyade dipnotlar anlam›nda bundan sonra raporlaman›n ilave parças› olarak
karfl›m›za ç›k›yor. Çok yeni ve son derece detayl› dipnot setlerinin haz›rlanmas›n› gerekli k›l›yor. Dolay›s›yla uluslar aras› finansal raporlama standartlar›na
göre flimdiye kadar düzenlenen raporlar›n ortalama 70-80 sayfa oldu¤unu
düflünürsek, bu standartla birlikte sayfa say›lar› herhalde 95-100’lere kadar
ç›kacak.
Bir ba¤›ms›z denetçi olarak herhangi bir standard›n do¤ru uygulan›p uygulanmad›¤›n›, denetimin do¤ru yap›l›p yap›lmad›¤›n› analiz etmeden önce nedir
bizim görevimiz onu inceleyelim.
Ba¤›ms›z denetim flirketleri olarak veya ba¤›ms›z denetçiler olarak, serbest
muhasebeci mali müflavirler olarak bizim görevimiz; mali tablolar›n belli bir
standarda göre makul bir güvence sa¤layarak do¤ruyu ve gerçe¤i yans›tt›¤›na
dair görüfl bildirmektir. Dolay›s›yla asl›nda bizim ürünümüz, bütün o 70-80 sayfan›n üstüne koyaca¤›m›z 1 sayfal›k denetim görüflünden ibaret. Ancak bu denetim görüflünü oluflturabilmek için tabii haftalarca, aylarca süren çal›flmalar
gerçeklefltiriyoruz.
UFRS-7 kapsam›nda bakt›¤›m›zda da bize düflen görev; flirketlerin mali tablolar›nda mali tablolar›n eki olarak haz›rlad›klar› dipnotlarda TFRS-7 veya UFRS7’ye göre eksiksiz, tam aç›klamalar›n› yap›p yapmad›klar›n›n kontrolü olacak.
Bu amaca hizmet etmek için de öncesinde niye UFRS-7 devreye girdi ona tekrar
bakarsak; UFRS-7’nin amac›, finansal mali tablo okuyucular›n›, bunlar otoriteler olabilir, yat›r›mc›lar olabilir, flirketlerin çal›flanlar› olabilir, sendikalar olabilir, analistler olabilir, o flirket hakk›nda daha do¤ru karar vermek amac›yla
UFRS-7 hayat›m›za girmifl durumda. Her bir flirketin hangi risklere maruz kalaca¤› ve bu riskleri say›sal olarak da mali tablolar› nas›l etkileyece¤ini çok daha
detayl› görmemize yard›mc› oluyor.
Bu amaca hizmetle ba¤›ms›z denetimlerimizi gerçeklefltirirken öncelikle hangi
noktadan bafll›yoruz? Bir mali tablonun hangi kalemleri UFRS-7’den etkileniyor? Daha önce de gördü¤ümüz gibi, finansal varl›k veya finansal borç grubu
olarak s›n›flad›¤›m›z aktifimizdeki kasa, nakit, vadeli-vadesiz banka mevduat639

II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
2nd International Symposium on Auditing in Turkey and 8th National Symposium on Auditing in Turkey

‹stanbul smmmo

lar›, tüm ticari alacaklar›m›z, alacak senetlerimiz, tüm menkul k›ymet portföyümüz, verdi¤imiz krediler veya her türlü alaca¤›m›z finansal varl›k grubunda de¤erlendirmemiz gereken hesaplar olacak. Pasifte de ayn› flekilde ticari
borçlar›m›z, borç senetlerimiz, kulland›¤›m›z tüm krediler, e¤er menkul k›ymet
ihraç etmiflsek ihraç etti¤imiz menkul k›ymetler bizim finansal borç olarak
dikkate almam›z gereken hesaplar. Bunlar›n d›fl›nda bilançonun aktifinde veya
pasifinde bu hesaplar›n d›fl›nda bir de dikkate almam›z gereken türev enstrümanlar› var ki bu da standard›n önemli bir bölümünü oluflturuyor.
Bu standart hangi flirketlere zorunlu? Burada herhangi bir ayr›m yok; banka, sigorta, sanayi flirketi, herhangi bir sektör veya büyüklük küçüklük ayr›m› olmadan
uluslar aras› finansal raporlama standartlar›na göre mali tablo üretecek olan her
flirketin UFRS-7 kapsam›nda haz›rlamas› gereken dipnotlar olacakt›r. Sadece
flöyle bir fark›m›z var: fiirketin büyüklü¤üne, müflterilerine, al›c›lar›na, performans›na, mali tablosunun hacmine ba¤l› olarak dipnotlar›n say›s›nda farkl›l›klar
olabilir. Bizler de ba¤›ms›z denetçi olarak bizler için en önemli görev, flirketin
mali tablolar›ndaki dipnotlar›n UFRS-7’ye göre minimum düzeyde verilip verilmedi¤inin kontrolü olacakt›r.
Bunun için de ba¤›ms›z denetçi olarak ne yapmam›z gerekir? Öncelikle UFRS7’yi bize bütünüyle anlatabilecek bir anahtar ç›kartmam›z gerekiyor. Herhangi
bir aç›k kap› b›rakmadan, herhangi bir ba¤›ms›z denetçinin di¤erinden farkl›
düflünmesini engelleyecek, tüm standard›n ana hatlar›yla neleri aç›klamay›
gerektirdi¤ini gösterecek bir çerçeve oluflturmam›z gerekiyor. Nedir bu çerçeve?
Bu çerçevenin zaten solda gördü¤ünüz bölümü, daha önce 32 ve 39 numaral›
standartlar taraf›ndan uygulanan bölüm. Sadece sa¤daki k›s›m, daha önce
bankalar taraf›ndan da uygulan›yordu, di¤er flirketlere yenilik olarak karfl›m›za
ç›k›yor. Bizim bilânço ve gelir tablosunda tüm finansal varl›k ve yükümlülüklerin kategorilerine göre do¤ru s›n›flan›p s›n›flanmad›¤›n› test etmemiz gerekiyor. Makul de¤erlerin gerçe¤i yans›t›p yans›tmad›¤›n› test etmemiz gerekiyor. Ne
demek istiyoruz makul de¤erin gerçe¤i yans›t›p yans›tmamas›ndan? fiirketler
tabii ki birincil görevleri mali tablolar› denetime haz›r hale getirmek. Bu haz›rl›k
aflamas›nda da flirketin mali tablolar›ndan sorumlu kifliler e¤er piyasada baz›
verilere ulaflam›yorlar ise, kanaat de¤ifltirerek birtak›m yaklafl›mlar, varsay›mlar
sayesinde mali tablolar›n› haz›rlarlar. Bizim de ba¤›ms›z denetçi olarak görevimiz; o kullan›lan varsay›mlar›n o flirket için makul olup olmad›¤›n› test
etmemiz gerekiyor. E¤er bir flirketin gerçek de¤eri bir y›ldan bir y›la çok fazla
de¤ifliyor ise, hisse senedinin piyasa de¤eri oldu¤unu kabul edersek aktif bir
borsada ifllem görenler için, aktif borsada ifllem görmeyenler için neler yapmam›z gerekiyor? Onlar› belli teknikler kullanarak rayiç de¤erlerini tespit
etmesi gerekiyor flirket yöneticilerinin. ‹flte bu aflamada bizler o kullan›lan yöntemlerin do¤rulu¤unu, gerçek de¤eri yans›t›p yans›tmad›¤›n› test etmek zorun640
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day›z. Örne¤in, 31.12 itibariyle mali tabloyu denetime haz›r hale getirdikten
sonra flirket yöneticileriyle denetime bafll›yorsunuz, herhangi bir hisse senedinin
aktif borsada ifllem görmedi¤ini biliyorsunuz, bu amaçla flirket farkl› bir yöntem
gelifltirerek o flirketin gerçek makul de¤erini hesaplad›.
Diyelim ki, kay›tlar›m›zda 100 liral›k bir makul de¤er görüyoruz ve biz mali
tablo ile ilgili ba¤›ms›z denetim raporunu imzalayana kadar o flirketin elden
ç›kar›ld›¤›n› düflünürsek ve sat›fl fiyat›n› 100 lira de¤il de 75 lira oldu¤unu
görürsek, 31.12 itibariyle bir denetçi olarak bu fiyat›n makul olup olmad›¤›n›,
herhalde makul olmad›¤›n› çok rahat düflünebiliriz de¤il mi?
Dolay›s›yla, ba¤›ms›z denetçi olarak bizim üzerimize düflen görev, flirketin kulland›¤› teknikleri, kanaatleri gerçekten de¤erlendirip hem kendi tecrübelerimize
dayanarak hem de flirketin verilerini kullanarak do¤ruyu yans›t›p yans›tmad›¤›n›
test etmek olacakt›r.
Bunun d›fl›nda mali tablolar›n dip notlar›nda flirketin kendine uygun tüm
muhasebe politikalar›n›n aç›klanm›fl olmas› gereklidir. Bazen flirket deneticileri
fazla bilgi vermekten imtina ederler. Ancak UFRS-7 kapsam›nda vermemiz
gereken bilgiler geçmifle göre art›k o kadar detayl› ki flirketlerin bu konuda
gerçekten çok fazla çaba harcamalar› gerekiyor. Ve bizlerin de denetçi olarak
herhangi bir dipnot eksikli¤ini kabul etmememiz gerekiyor. Nedir herhangi bir
dipnot eksikli¤i? UFRS’de herhangi bir standarttan sapma anlam›na gelece¤i
için, bunun sonucu olarak denetçi o dipnotun verilmemesi sonucu o mali tablo
kullan›c›s›n›n mali tabloyla ilgili analizini yaparken nas›l etkilenece¤ine dair bir
görüfl oluflturmak zorunda. E¤er mali tablo kullan›c›s›n›n o flirketin rakamlar›yla
ilgili verdi¤i kararlar› önemli ölçüde etkileyecek bir eksiklik ise, bu durumda
denetçi olarak ba¤›ms›z denetim görüflünde mutlaka UFRS-7 kapsam›nda
gerekli aç›klamalar›n yap›lmad›¤›na dair ifadelerimize yer vermek zorunday›z.
Dolay›s›yla bunlar›n yapt›r›m› flirketler için son derece a¤›r olabilecektir.
Sa¤ k›sma bakt›¤›m›zda da, dedik ki hayat›m›za yeni giren bölüm var. Burada
da flirketlerin maruz kalabilece¤i risklerle ilgili üç ayr› grubumuz var. Daha önce
de bu gruplar›n ne oldu¤unu gördük. Bizlerin ba¤›ms›z denetçi olarak yapmas›
gerekenler, her bir flirketin kredi riski, likidite riski ve piyasa riski anlam›nda
maruz kald›¤› riskler, geçmifl dönemlerde kald›¤› riskler ve bundan sonraki
dönem için kalaca¤› riskleri flirketin belirledi¤i dipnot aç›klamalar›n› incelemek
ve kendi kanaatimize göre yeterli olup olmad›¤› konusunda görüfl bildirmek olacakt›r.
Evet, bu standart yenilik olarak karfl›m›za neler ç›kart›yor? Öncelikle flimdiye
kadar biz denetimlerimizde mali tablonun kay›tlarla mutabakat›n› veya ba¤›ms›z
dokümanlarla mutabakat›n› sa¤layarak denetimlerimizi tamamlad›k. fiirketlerin
kendi üst yönetimlerine sunduklar› raporlar› biz farkl› bir göz olarak inceliyorduk, ancak denetim çal›flmalar›m›z›n sonuçlar›na yans›tm›yorduk. Fakat bundan
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sonra mali tablolar›n dipnotlar›nda yer alan bilgilerin de bu üst yönetime
sunulan raporlar ile mutabakat›n›n mutlaka yap›lmas› zorunlu hale gelecek.
fiirket yöneticilerinin, yani yönetim kurulu üyelerinin, flirketin genel müdürü
veya genel müdür yard›mc›lar›n›n o flirketi yönetmek üzere muhasebe
kay›tlar›n›n d›fl›nda kulland›klar› her türlü raporlar›n›n da sonuçlar›n›n dipnotlarda yer alan bilgilerle mutabakat›n› yapmak durumunda olaca¤›z.
Piyasa riski ve duyarl›l›k analizi, hayat›m›za yeni giren kavram oldu. Bu piyasa
riski bölümü daha önce banka standard›n›n devrede oldu¤u dönemlerde
bankalar›n üretti¤i mali tablolarda yer al›yordu. Ancak duyarl›l›k analizi tamamen bütün sektörler için yeni bir analiz. Nedir duyarl›l›k analizi? Erol Bey de
daha önce bahsetti. Bir flirketin faiz oranlar›na, dövizdeki de¤iflimlere veya di¤er
fiyatlardaki de¤iflimlere karfl› mali tablosunun kar-zarar›n›n hangi ölçüde etkilenece¤ini gösteren analizlerdir. Yani, 31.12.2006 itibar›yla e¤er mali tablosunun önemli bir bölümünün dolar baz›nda bakiyelerden olufltu¤unu
düflündü¤ümüz bir flirketi denetliyor isek, dolar›n yüzde 5 veya yüzde 10 art›
veya eksi yönde de¤iflmesinin kar-zarar› flirketin dip toplam›n› ne kadar etkileyece¤ine dair rakamsal ifadeleri flirketler dipnotlar›nda vermek durumunda
kalacaklar. Bu asl›nda son derece zor bir çal›flma. Çünkü özellikle bankalar›
düflünürsek, kambiyo kar-zararlar›n›n oluflumunu düflünürsek, gerçekten ciddi
bir altyap›ya ihtiyaç var. O yüzden ba¤›ms›z denetçi olarak sadece denetim elemanlar› de¤il ayn› zamanda bilgi ifllem elemanlar›ndan da destek almam›z
gerekecek.
Kredi riski aç›klamalar›nda yine daha önce birtak›m dipnotlarda kredi riski politikalar›ndan bahsediyorduk, ama bundan sonra birazc›k daha detayl› aç›klamalara yer verecek flirketler. Özellikle temerrüde düflme durumlar›, vadesi
geçmifl alacaklar›n›n gün say›lar› gibi çok daha detayl› analizler vermek zorunda kalacaklar.
UFRS-7 asl›nda bundan sonra bir flirketi anlamak için bize son derece faydal›
bilgiler sunacakt›r. Bizler zaten denetimlerimizi yaparken alacaklar›n
yaflland›r›lmas›na, vadelerine bak›yorduk. Bunlar flimdi ne olacak? Çal›flma
kâ¤›tlar›m›zdan raporlara akm›fl olacak. Böylece o flirketi okuyan her kifli o
flirketle ilgili asl›nda son derece detayl› bilgilere sahip olabilecek. Alacak
rakam›n› görmek pek bir fley ifade etmiyor asl›nda, o alaca¤›n ne kadard›r orada
durdu¤u, tahsil kabiliyetinin olup olmad›¤› çok daha önemli.
Her bir finansal varl›k grubunun hem defter de¤eri, hem makul de¤erini ayr›nt›l›
olarak dipnotlarda verece¤iz. Finansal riskten korunma ifllemlerinin etkin olmamas›na iliflkin aç›klama verece¤iz. Ne demek istiyoruz burada? fiimdi türev
ifllemler zaten oldukça karmafl›k. Bir de bunlar›n içine etkinlik kavram› giriyor.
Yani, flunu demek istiyoruz, flöyle bir örnek verelim: Diyelim ki euro baz›nda
ham madde al›p dolar baz›nda da sat›fl yaparak alacakland›ran bir flirketiz.
642

3. Salon - Paralel Oturum XII - UFRS 7 Kapsam›nda Finansal Raporlamada Ba¤›ms›z Denetimde Yap›lacak Çal›flmalar/
Sibel TÜRKER

Riskten korunmak amac›yla ayn› vadede hem euro borcumuz, hem de dolar
alaca¤›m›z oldu¤unu düflünürsek herhangi bir kur riskine maruz kalmamak için
flirket yönetimi olarak bunun tam tersi yönde dolar verip euro alacak flekilde bir
swap ifllemi yapt›¤›m›z› düflünelim. Bu swap iflleminin gerçekleflmesi durumunda benim gerçekte ödeyece¤im borcum ile alaca¤›m dolar bakiyesi ne kadar
örtüflüyor, ben zarar›m›n ne kadar›n› bu yapt›¤›m swap ifllemiyle karfl›lad›m
veya kapatt›m onu analiz etmemiz gerekiyor. Burada belli oranlar var. E¤er
yapt›¤›m›z bu swap ifllemi yüzde 100 bizim alacak-borç dengemizi koruyor ise,
yabanc› para riskimizi ortadan kald›r›yorsa, o zaman bu ifllem etkindir. ‹flte
flirketler bundan sonra yapt›klar› her türlü türev ifllemlerini ne kadar›n›n etkin
olup olmad›¤›na dair aç›klama yapmak durumunda kalacaklar. Böylece yönetimin bir anlamda kabiliyetini de ortaya ç›karm›fl olaca¤›z.
Ba¤›ms›z denetçiler olarak dedik ki bunlar› yapmam›z gerekiyor. Ama bunlar›n
en bafl›nda ne geliyor? Asl›nda bu standart yeni bir standart, detayl› bir standart,
öncelikle e¤itim gerekiyor. Bizlere düflen görev, özellikle yabanc› orta¤› olan
yönetim flirketlerinin hem meslektafllar›, hem müflterileri, flirketleri, Türkiye’de
faaliyet gösteren tüm flirketleri bu konuda bilinçlendirmesi. Nas›l olacak bu da?
E¤itimler düzenleyerek herkesin do¤ru mali tablo üretebilir hale gelmesi
gerekiyor. Çünkü standarda bakt›¤›n›z zaman zaten çeviri oldu¤u için baz› anlama problemleri yafl›yoruz ama orijinal dilini okudu¤unuz zaman dahi problemler yaflayabiliyorsunuz. Çok fazla örnek olmad›¤› için ne yapman›z gerekti¤i
konusunda zorluk çekebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka bu iflin uzmanlar›ndan
e¤itimler alarak hep beraber bunu bilinçli hale getirmemiz gerekiyor.
Denetçi olarak bizlerin ilk görevi dedik ki, dipnotlar›n miktar›n›, do¤rulu¤unu
kontrol etmek. Her bir flirket için flirketin büyüklü¤ü farkl› olacakt›r, flirketin
içinde yabanc› para ifllem olmayabilir, dolay›s›yla duyarl›l›k testine gerek
olmayabilir. Dolay›s›yla, her flirketi kendi özelli¤ine göre o flirketin denetçisi
UFRS-7 dipnotlar›n›n ne kadar›n›n gerekli oldu¤una karar vermek durumunda.
Bunun d›fl›nda dedik ki mali tablolardaki s›n›flamalar› kontrol etmemiz gerekiyor. Her bir varl›k grubu, borç grubu do¤ru s›n›fland› m›, do¤ru de¤erleriyle mali
tablolarda yer al›yor mu, bunu test etmemiz gerekiyor.
UFRS-7’nin yeni bir ilavesi de teminatlarla ilgili. Bundan böyle ald›¤›m›z ve
verdi¤imiz her bir teminat› mali tablolarda hem kay›tl› de¤eriyle, hem de rayiç
de¤eriyle göstermek durumunda olaca¤›z. Herhangi bir ticari alaca¤›m›z için
e¤er ipotek ald›ysak o ipote¤in kay›tl› de¤erinin ve o ipote¤i ald›¤›m›z sabit
k›ymetin rayiç de¤erini bundan sonraki dipnotlar›m›zda göstermek durumunda
kalaca¤›z. Çünkü ipotek de¤erimiz rayiç de¤erinden daha yüksek olabilir.
Önemli olan nedir? Asl›nda makul de¤er rayiç de¤erdir. Çünkü, onu satmaya
kalkt›¤›n›z zaman üzerinde yazan de¤erinin hiçbir önemi yok, önemli olan
piyasadaki o gün kabul görmüfl de¤eridir. Dolay›s›yla, sizin alaca¤›n›z diyelim
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ki 1000 lira, bunun karfl›l›¤›nda 1500 liral›k bir ipote¤iniz var, ama onun rayiç
de¤eri 750 lira ise, o zaman alaca¤›n›zda problem yaflad›¤›n›z anda karfl›n›za
ancak 750 liray› nakde dönüfltürebilecek kadar bir teminat ç›k›yor.
Dolay›s›yla, mali tabloyu iyi okuyan bir kifli, bütün bu dipnotlarla asl›nda flirket
hakk›nda çok güzel bilgilere sahip olacakt›r.
Yine temerrütle ilgili yeni bir dipnot karfl›m›za ç›k›yor. fiirketlerin mali tablolar›ndaki her türlü borçlar›na iliflkin dönem içerisinde veya raporlad›¤›m›z tarihe kadar herhangi bir temerrüt hali söz konusuysa, yani bankadan ald›klar› kredi
zaman›nda ödeyemedikleri durumlar varsa, bunlarla ilgili mutlaka dipnotlarda
aç›klama yapmak zorunda kalacaklar. E¤er bir krediyi yeniden yap›land›rd›klar›
durumlar varsa, bunlar› da mutlaka dipnotlarda aç›klamak durumunda kalacaklar. Dolay›s›yla, mesela bir bankaya kredi almaya giden bir müflteri için daha
önceki kredilerinde herhangi bir s›k›nt› varsa, o zaman alaca¤› kredinin faiz
oran› da ona göre yeniden flekillenecektir.
Kredi riskine bakt›¤›m›zda, yine kredi riski olarak neyi anl›yoruz? Bizim alacaklar›m›zla ilgili herhangi bir problem yaflay›p yaflamayaca¤›m›z› test etmemiz
gerekiyor. Bunun için de risk yo¤unlaflmas› hangi sektörlerden alaca¤›m›z var,
özellikle bankalar için, bu alacaklar›m›za karfl›n elimizde ne kadar teminat var,
ne kadar›n› garanti alt›na alabiliyoruz, bu teminatlar›n rayiç de¤erlerini yine
mali tablo dip notlar›nda aç›klamak durumunday›z.
Ayn› flekilde likidite riski olarak da mali tablomuzun önümüzdeki dönemlerde
belli aral›klarla aktifinin ve pasifinin hangi tarihte vadesinin geldi¤ini anlatmam›z gerekli. Bu ne için önemli? E¤er sizin borçlar›n›z›, önümüzdeki üç ayl›k
dönemde ödeyece¤iniz borçlar›n›z› karfl›layacak kadar cari varl›¤›n›z yoksa, o
zaman aktif-pasif aras›nda vade fark› var demektir ki, bu da nakit s›k›nt›s›
anlam›na gelir, flirketin devaml›l›¤›yla ilgili önemli problemlerin
yaflanabilece¤ini gösterir. Dolay›s›yla, flirket yönetimi olarak yapmam›z gereken
fley nedir? Ya borçlar›n›z› erteleyeceksiniz veya yeni krediler bulacaks›n›z. O
yüzden bu analizlerin de art›k dipnotlarda yer almas› gerekiyor.
Son olarak piyasa riskinden de bahsetmek istiyorum. Piyasa riskini üç ayr› grupta inceliyoruz. Erol Bey gerçi epeyi detayl› anlatt›. Hem faiz de¤ifliklikleri, hem
yabanc› para de¤ifliklikleri, hem de mali tablomuzun içinde bunlardan ba¤›ms›z
di¤er fiyat de¤iflikliklerini art›k duyarl›l›k testi olarak ve piyasa riski olarak dipnotlar›m›zda göstermemiz gerekiyor. Benzer bir örnek olacak, faiz oranlar›yla
ilgili flirketler 31.12.2006 itibar›yla mali tablo düzenlediklerini varsayarsak,
bundan sonra her bir kulland›klar› kredinin faiz oranlar›nda belli aral›klarla art›
veya eksi olmas› durumunda ne kadar ilave faiz yükü veya geliri yazacaklar›n›
dipnotlarda aç›klamak durumundalar. O belli aral›klar› da tabii belli kanaatler
kullanarak gelifltirecekler. ‹flte orada tekrar biz devreye girece¤iz, o kanaatlerin
o flirketler için uygun olup olmad›¤›na bakmak durumunda olaca¤›z.
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Ayn› flekilde döviz kurlar›ndaki de¤iflim de mali tablonun yabanc› para baz›nda
odakland›¤› flirketlerde hem pasifte ham aktifte döviz gruplar› baz›nda, yani
dolar, euro, Japon Yen’i veya paund olarak hangi tür yabanc› para aktifimiz
veya pasifimiz varsa, onlar›n kurlardaki de¤iflimler sonucu kar-zarar› art› veya
eksi hangi rakamlarla etkiledi¤ini bundan sonra dipnotlarda aç›klamak durumunda kalaca¤›z.
‹flte bütün bunlar› yapabilmek için bu standard› çok iyi analiz etmek gerekiyor.
Bu standart gerçekten çok uzun bir standart, ama bunun en kolay yolu, belli listeler haz›rlayarak, çeklistler dedi¤imiz listeler haz›rlayarak standard›n her bir
paragraf›n›n mali tablolarda gerçekten yer bulup bulmad›¤›n› denetçi olarak
kontrol etmemiz gerekiyor. E¤er bunlar yer bulmuyorsa, önemlilik ilkesine göre
onun yer almamas›n›n denetim görüflüne kadar gidebilece¤ini müflterilerimize,
flirketlerimize aç›klamak durumunday›z.
Tabii bu konuda bilgi ifllemin çok iyi olmas› gerekiyor. Ayn› zamanda bizim de
sadece ba¤›ms›z denetçi olarak de¤il yine bilgi ifllem denetçilerinden de destek
alarak bu ifllerde birlikte çal›flmam›z bekleniyor.
Çok teflekkür ediyorum dinledi¤iniz için, sa¤olun.
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