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چالشها
استانداردهای  هیئت  تفسیر  کمیته  گذشته،  چندسال  در 
در  مشخصی  مسایل   ،(IASB) حسابداری  بین المللی 
 (IFRS 5 ارتباط با استاندارد بین المللی گزارشگری مالی
(5 با عنوان »داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش 

به  مقاله  این  است.  داشته  درنظر  را  متوقف شده«  عملیات  یا 
بررسی برخی از این مسایل می پردازد.

اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالــی 5 در صورتی که 
مبلــغ دفتری دارایی غیرجاری به جای اســتفاده مســتمر، در 
اســاس از طریق معامله فروش بازیافت شــود، واحد تجاری 
را ملزم می کند که دارایی غیرجاری را به عنوان نگهداری شــده 
برای فروش طبقه بندی کند. ســپس این اســتاندارد شــرایط 
تفصیلی تری را مشخص می کند که واحدتجاری باید در زمینه 

یک معامله فروش نوعی، آن ها را رعایت کند.

این شرایط شــامل این موارد اســت: تعهد به طرح فروش 
دارایــی؛ آماده بودن دارایــی برای فروش فــوری؛ و احتمال 
خیلی زیاد فروش طی دوره زمانی 12 ماهه. وقتی یک دارایی 
به عنوان نگهداری شــده بــرای فروش طبقه بندی می شــود، 
واحدتجــاری باید آن را به اقل مبلــغ دفتری و ارزش منصفانه 
منهای مخارج فــروش اندازه گیری کنــد. در نگاه اول ممکن 
اســت این شــرایط و رویه های حســابداری به نظر سرراست 
برسند، اما چندین مســئله از زمان معرفی این استاندارد پیش 

آمده است.
یک مســئله به این احتمال مربوط اســت که ازدســت دادن 
کنترل جز از طریق فروش یکســره1، منجــر به طبقه بندی 
به نگهداری شده برای فروش شود. برای مثال، واحد تجاری 
ممکن است از طریق کاهش سهام نگهداری شده توسط واحد 
یا بنا بر اختیار خرید یکی از سهامداران غیرکنترل کننده، کنترل 

چالشهای استقرار استاندارد چالشهای استقرار استاندارد 

بین المللی گزارشگری مالی بین المللی گزارشگری مالی 55  

G. Holt   
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را از دست بدهد.
بنابراین، پرســش این اســت که آیا »ازدســت دادن کنترل« 
عاملی اســت کــه رویداد را بــه دامنــه اســتاندارد بین المللی 
گزارشــگری مالــی 5 وارد می کند، یــا بایــد کنارگذاری2 نیز 
وجود داشــته باشد. ازدست دادن کنترل، یک رویداد اقتصادی 
درخورتوجه است که الزامهای استاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی 5 را براورده کرده و موجب طبقه بندی نگهداری شده برای 
فروش می شــود؛ مشــروط بر این که دیگــر معیارهای مربوط 
احراز شده باشــد. این موضوع صرفنظر از این که واحد تجاری 
منافع غیرکنترلــی خود در واحد فرعی اش را پس از فروش نیز 
حفظ کند یا خیر، صدق می کند. این بدین معناست که بازیافت 
ارزش دفتری داراییهای غیرجاری یا گروه کنارگذاری، به روشی 

غیر از استفاده مستمر تغییر کرده است.
این طور بحث می شــود که هدف کنونی استاندارد بین المللی 
گزارشــگری مالــی 5، پیداکــردن داراییهــای غیرجــاری )یا 
گروه هــای کنارگذاری( اســت، که واحد تجاری متعهد اســت 
صرفنظر از شــکل معامله کنارگذاری، کنترل آن ها را از دست 
بدهد. افزون بر این، داراییهای غیرجاری )یا گروه کنارگذاری( 
بایــد بــرای کنارگذاری فــوری در دســترس بــوده و احتمال 
باالیی داشــته باشــد که واحد تجاری کنترل را ازدست بدهد. 
ازدســت دادن کنترل، یک رویداد اقتصادی درخورتوجه است 
و اطالعات درباره این رویداد، به اســتفاده کنندگان در ارزیابی 
زمان بندی، مقــدار و بی اطمینانی جریانهای نقدی آینده واحد 

تجاری کمک می کند.
مســئله دیگــر ایــن اســت که آیــا زیــان کاهــش ارزش 
شناسایی شــده برای یک گروه کنارگذاری، باید تا اندازه ای که 
مبلغ دفتری چنین داراییهایی را به زیر ارزش منصفانه منهای 
هزینه های فروش آن برساند، به داراییهای غیرجاری در گروه 
تخصیص یابد. کمیته تفسیر درباره این موضوع بحث و اشاره 
کرده اســت که در تعییــن ترتیب تخصیص کاهــش ارزش به 
داراییهای غیرجاری، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 5 
به استاندارد بین المللی حسابداری 36 (IAS 36) با عنوان 
»کاهش ارزش داراییها« اســتناد نمی کند. این اســتاندارد بیان 
می کند کاهش ارزش یک واحد مولد وجه نقد نباید مبلغ دفتری 

دارایی را به کمتر از موارد زیر کاهش دهد: 

قابل  )اگر  کنارگذاری  منهای هزینه های  آن  ارزش منصفانه   •
اندازه گیری باشد(؛

• ارزش در دست استفاده آن )اگر قابل تعیین باشد(؛
• صفر.

درنتیجــه، کمیته تفســیر به طــور موقت بیــان می کند که 
اســتاندارد بین المللــی حســابداری 36، بــر تخصیص زیان 
کاهــش ارزش برای یک گــروه کنارگذاری اثــر نمی گذارد. با 
وجود این، هنوز قطعی نیســت که آیا مقــدار زیانهای کاهش 
ارزش بایــد محــدود به: مبلــغ دفتری داراییهــای غیرجاری 
اندازه گیری شده در چارچوب اســتاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی 5؛ داراییهای خالص یک گروه کنارگذاری؛ کل داراییهای 
یک گروه کنارگذاری؛ یا داراییهای غیرجاری با امکان شناخت 

هرگونه بدهی برای فزونی باشد.
تفســیر تعریف »عملیات متوقف شــده« مورد بررســی قرار 
گرفته اســت؛ به ویــژه با توجه به مفهوم »خــط اصلی جداگانه 
کسب وکار یا حوزه جغرافیایی عملیات« در استاندارد بین المللی 
گزارشگری مالی 5. اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی 5 
می گوید که عملیات متوقف شده، بخشی از واحد تجاری است 
که واگذار شــده اســت یا به عنوان نگهداری شده برای فروش 
طبقه بندی شده و شــرایط مشخصی را احراز می کند، که دو تا 
از آن ها، بخشــی از یک طرح هماهنگ شــده واحد هستند، و 
عملیات متوقف شــده "نشان دهنده خط تجاری اصلی جداگانه 

یا یک حوزه جغرافیایی از عملیات است".
مفهوم دوم می تواند متفاوت تفســیر شود؛ وابسته به این که 
واحد تجاری چگونه بخشهای عملیاتی خود را تعیین می کند. 
به طورکلــی، کنارگذاری یک بخــش گزارش پذیر، از نوع تغییر 
راهبــردی خواهد بود که واجد شــرایط عملیات متوقف شــده 
اســت. تعریف عملیات متوقف شــده، حوزه ای است که هیئت 
اســتانداردهای بین المللــی حســابداری تالش کــرده در آن 

تجدیدنظر کند، اما مسئله هنوز حل نشده است.
رویه های مختلفی درباره چگونگــی رویکرد به معامله های 
بین عملیات مســتمر و عملیات متوقف شده وجود دارد. بعضی 
از واحدهای تجاری، معامله ها را بدون هیچ تعدیلی، به حساب 
نمی آورنــد؛ در حالی کــه واحدهای دیگر همراه بــا تعدیلهایی 
حــذف می کنند، تا منعکس کنند کــه معامله های بین عملیات 
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مســتمر یا عملیات متوقف شــده، چگونــه در جریان عملیات 
مستمر، بازتاب خواهد یافت.

در نهایت، بعضی از واحدهای تجاری چنین معامله هایی را 
حذف نمی کنند. استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 5 تالش 
می کنــد به این مســئله با ملزم کردن واحد تجــاری به "ارائه و 
افشای اطالعاتی که اســتفاده کنندگان از صورتهای مالی را در 
ارزیابی آثار مالی عملیات متوقف شــده و کنارگذاری داراییهای 
غیرجاری )یا گروه های کنارگذاری( توانمند می سازد"، بپردازد.

خود اســتاندارد به چگونگی منعکس کردن آثار معامله های 
بین عملیات مســتمر و عملیات متوقف شــده می پــردازد، اما 
بعضی بــاور دارند که اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی 
5 نیازمنــد تعدیلهایی برای منعکس کردن اثر پیش بینی شــده 
کنارگذاری اســت، تا در صورت درامد گنجانده شــود؛ به جای 
این که به عنوان اطالعات اضافی در یادداشــتهای همراه درج 

شود.
کمیته تفسیر درباره این مسئله گفت وگو کرد و نتیجه گرفت که 
هیچ الزام یا رهنمودی در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
5 یا اســتاندارد بین المللی حسابداری1 (IAS 1) با عنوان 
»ارائه صورتهای مالی«، در ارتباط با ارائه عملیات متوقف شده 
که ممکن اســت الزامهای تلفیق در اســتاندارد بین المللی 
(IFRS 10) با عنــوان »صورتهای  گزارشــگری مالی10 
مالی تلفیقی« را ابطال کند، وجود نداشته است. در این نقطه، 

کمیته موافقت کرد که واحد تجاری ملزم بود قبل از تعیین ارائه 
عملیات مستمر و عملیات متوقف شده، معامله های بین گروهی 
را به طور کامل حذف کند. اگرچه، در پی آن کمیته احساس کرد 
که این مسئله و مسایل دیگر، گسترده تر از آن هستند که کمیته 
به آن بپردازد. این موضوع نشــان داد راه اندازی یک پروژه با 
دامنه گسترده درباره اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی 5، 

الزم است.

شفاف سازی
در سال 2013، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 5 اصالح 
کنارگذاری  گروه  یک  آن  در  که  کند  روشن  را  موقعیتی  تا  شد 
یا دارایی غیرجاری، متوقف می شود تا به عنوان نگهداری شده 
عملیات  فرعی،  واحد  یک  و  شود،  طبقه بندی  فروش  برای 
مشترک، مشارکت خاص، واحد وابسته یا بخشی از منافع در 
یک مشارکت یا واحد وابسته )واحد فرعی و دیگر موارد( است. 
اگرچه، برای یک دارایی غیرجاری )یا یک گروه کنارگذاری( 
به منظور  متوقف شدن  نیست،  موارد  دیگر  یا  فرعی  واحد  که 
شمول  به  منجر  متوقف شده،  عملیات  به عنوان  طبقه بندی 
جاری  دوره  در  زیان  یا  سود  در  اندازه گیری  تعدیل  هرگونه 

می شود.
در مقابل، اگر تغییــر در طرح فروش دربرگیرنده واحدفرعی 
یا دیگر موارد باشــد، اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی 

آیا استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 5 

برای گروه کنارگذاری 

که در اصل یا به طور کامل 

از ابزار مالی تشکیل شده است 

کاربرد دارد یا خیر
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5 نیازمند اصالحیه های برگشــت به عقب اســت. پرسشهایی 
ایجاد شده اســت که چرا ناســازگاری بین دو رفتار وجود دارد 
و آیا اصالحیه برگشــت به عقب نه تنها برای اندازه گیری، بلکه 
برای ارائه نیز کاربرد دارد یا خیر. کمیته تفســیر احســاس کرد 
که اصالحیه برگشــت به عقب باید برای هردو جنبه  اندازه گیری 
و ارائــه صورتهای مالی به کار گرفته شــود؛ اما از آن جا که هیچ 
تنوع رویه ای در عمل مشــاهده نشــد، این امر را بیشتر از این 

جلو نبرده است.
مسئله دیگر، مربوط به موقعیتی است که در آن زیان کاهش 
ارزش برای یک گــروه کنارگذاری ثبت می شــود که به عنوان 
نگهداری شــده برای فروش طبقه بندی شده است و درنتیجه، 
برگشت داده می شود. استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 5، 
شناخت سود برای افزایش پســایند در ارزش منصفانه منهای 
هزینه هــای فروش یک گروه کنارگــذاری را الزامی می کند. با 
وجود این، به طور مشخص، پرسش بر این موضوع تاکید دارد 
که آیا زیان کاهش ارزش مربوط به ســرقفلی می تواند برگشت 

داده شود یا خیر. 
رهنمود درباره برگشــت زیان کاهش ارزش سرقفلی به طور 
عمومی در اســتاندارد بین المللی حســابداری 36 معین شده، 
که اشــاره می کند که زیان کاهش ارزش سرقفلی شناسایی شده 
نباید در دوره بعدی برگشــت داده شود. اســتاندارد بین المللی 
گزارشــگری مالی 5 در موارد بســیاری به استاندارد بین المللی 
حســابداری 36 اســتناد می کند، اما هیچگونه ارجاعی به الزام 
باال ندارد. عدم شــناخت بازگشت زیان کاهش ارزش سرقفلی، 
به ضرورت این معنا را دارد که گروه کنارگذاری به عنوان داراییها 
و بدهیهای جداگانه متضمن به حســاب می آیند، که مشــمول 
الزامهــای اندازه گیری متفــاوت در اســتانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی هستند.

توافقی وجود ندارد
اگر گروه کنارگذاری به عنوان یک دارایی یا بدهی واحد درنظر 
گرفته می شود، پس الزامهای شناخت و اندازه گیری باید برای 
به جای  شود؛  به کارگرفته  کل  یک  به عنوان  کنارگذاری  گروه 
این که داراییها و بدهیهای جداگانه در نظر گرفته شوند. کمیته 
تفسیر درباره این مسئله سه بار در نشست خود صحبت کرده و 

نتوانسته به توافقی دست یابد.
مسئله دیگر این است که آیا استاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی 5 برای گروه کنارگذاری کــه در اصل، یا به طور کامل، از 
ابزار مالی تشــکیل شده اســت، کاربرد دارد یا خیر. استاندارد 
بین المللــی گزارشــگری مالی 5 بیان می کند کــه ابزار مالی از 
دامنه اهداف اندازه گیری این اســتاندارد کنار گذاشــته شده اند. 
این مســئله به طور ویژه جایی مربوط اســت که انتظار می رود 
گروه کنارگــذاری به عنوان زیان فروخته شــود. در به کارگیری 
الزام اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالــی 5، این امکان 
وجود دارد که زیان فقط وقتی شــناخته شود که فروش به طور 
موثر انجام می شــود و این با اصول اندازه گیری در اســتاندارد 
بین المللــی گزارشــگری مالــی 5 کــه اندازه گیری بــه ارزش 
منصفانه منهای هزینه های فروش در تاریخ طبقه بندی »گروه 
کنارگذاری« را الزامی می کند، تعارض دارد. کمیته تفسیر اشاره 
کرد که این نمونه دیگری از چالشــهای اندازه گیری اســتاندارد 

شماره 5 است.
توقــف عملیات تجاری یــا تصمیم به فــروش یک دارایی 
اصلی، رویدادهــای تجاری بااهمیتی هســتند، که به احتمال 
دارای آثــار درخورتوجهــی بــر نتایــج و داراییهــای خالص 
واحدتجاری هستند. اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی 5 
می تواند اثر درخورتوجهی بر سود یا زیان شرکت، مبلغ دفتری 

داراییهای شرکت و ارائه نتایج داشته باشد.
استقرار اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی 5 می تواند 
پیچیده و زمان بر، همراه با قضاوت درخورتوجه موردنیاز باشد؛ 

به ویژه در حوزه هایی که در باال مطرح شد.

پانوشتها:
1- Outright Sale
2- Disposal
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