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قصـد از ایـن گفتگـو، بررسـی پیشـنهاد جدیـد هیئـت 
اسـتانداردهای حسـابداری برای بازنگری در استاندارد 
حسـابداری 1 (IAS 1) اسـت. امـا پیـش از آن، به این 
پرسـش پاسـخ دهیـد کـه اسـتانداردهای حسـابداری 
بین المللـی  اسـتانداردهای  بـا  فاصلـه ای  چـه  ایـران 
حسـابداری دارد و تـا چـه انـدازه پاسـخگوی نیازهـای 
اطالعاتـی اسـتفاده کنندگان از صورتهـای مالـی اسـت؟ 

دکتر حمیدی
در ایران از سال 1394 پروژه کاهش فاصله بین استانداردهای 
گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  و  ایران  حسابداری 
اجرای  نتیجه  اجراست.  در حال  به طور جدی   (IFRS) مالی 

حسابداری  استاندارد   12 کنون  تا  که  است  بوده  این  پروژه 
مطابق با استانداردهای بین المللی، مصوب شده و از این میان 
5 استاندارد از سال 1398، یک استاندارد از سال 1399 و 6 
استاندارد دیگر از سال 1400 الزم االجرا گردیده است. کاهش 
به منزله  مالی،  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  با  فاصله 
افزایش شفافیت و قابلیت مقایسه صورتهای مالی است و ارائه 
داده  بهبود  افشا  کیفیت  و  میزان  جهت  از  را  مالی  صورتهای 
است. بنابراین انتظار می رود صورتهای مالی جدید که از سال 
اطالعات  بتواند  می شود،  تهیه  شرکتها  توسط  بعد  به   1398

مناسبتری در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. 

بین المللـی  اسـتانداردهای  هیئـت  جدیـد  پیش نویـس 

دکتر الهام حمیدی

کارشناس ارشد واحد تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی

پیشنویس

پیشنهادیجدید؛

اطالعاتبهتر
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بین المللـی  اسـتاندارد  بازنگـری  بـرای  حسـابداری 
حسـابداری 1 بـا عنوان »ارائـه صورتهای مالـی« به طور 

عمـده چـه هدفـی را دنبـال می کنـد؟
دکتر حمیدی

حسابداری  بین المللی  استاندارد  در  تجدیدنظر  می رسد  به نظر 
استانداردگذاران  دید  از  هم  و  استفاده کنندگان  دید  از  هم   ،1
توجیه پذیر باشد. از دیدگاه استفاده کنندگان، صورت سودیازیان 
که  است  مالی  صورت  یک  فعلی،  الزامات  حداقل  اساس  بر 
نحوه ارائه آن می تواند تحت تاثیر سلیقه و قضاوت شرکتهای 

تهیه کننده قرار بگیرد.
نبود الــزام به ارائــه برخی جمعهــای فرعی کــه از دیدگاه 
اســتفاده کنندگان مهم هســتند، نظیر ســود عملیاتی یا برای 
مثال سود قبل از بهره و مالیات، موجب شده این صورت مالی 
برای اســتفاده کنندگان مفهوم خاص خودش را از دست بدهد. 
همین امر موجب شده تا شرکتهای تهیه کننده صورتهای مالی 
برای رفع نیاز اطالعاتی اســتفاده کنندگان، به سلیقه و قضاوت 
خود جمعهای فرعی را به جای جمعهای فرعی که می توانست 
توســط استاندارد الزامی شــود، ارائه کنند؛ برای مثال، ممکن 
اســت خود شــرکتها در صورت سودیازیان، ســود عملیاتی را 
گزارش کنند اما محاســبه همین ســود عملیاتی ممکن اســت 
بین شرکتهای یک صنعت هم یکنواخت و سازگار نباشد. ارائه 
ارقــام غیریکنواخت در صورتهای مالی ازجمله عواملی اســت 
که موجب شده است نهاد اســتانداردگذار تالش کند تا ساختار 
و محتــوای صورتهای مالی را به گونــه ای تغییر دهد که امکان 

مقایسه و ارزیابی عملکرد شرکتها بهبود یابد. 
 

بین المللی  استانداردهای  هیئت  پیشنهادی  تغییرات 
حسابداری تا چه اندازه ممکن است پاسخگوی نیازهای 
در  اطالعاتی  نیازهای  آیا  باشد؟  ایرانی  استفاده کنندگان 
مطرح  پیشنهادی  پیش نویس  در  که  دارد  وجود  ایران 

نشده باشد؟
دکتر حمیدی

به طور کلی تغییرات پیشنهادی بر سه حوزه متمرکز است:
• ساختار صورت سودیازیان،

• تفکیک اطالعات در صورتهای مالی، 
• افشا در ارتباط با عملکرد مالی.

به طور مشخص هرچه ســاختار صورت سودیازیان قوی تر 
باشــد، نیاز به معیارهای عملکرد مدیریــت و جمعهای فرعی 

سلیقه ای کمتر می شود. 
با وجود این که اســتاندارد حســابداری 1 ایــران منطبق بر 
استاندارد بین المللی حسابداری 1 است و در واقع مشکالت آنها 
یکسان است، اما تقریبًا بیشتر شرکتهایی که بر اساس استاندارد 
حسابداری 1 صورتهای مالی تهیه می کنند، بعضی از جمعهای 
فرعی را که در پیش نویس پیشــنهادی درج شــده است، ارائه 
می کنند؛ برای مثال، بهای تمام شده کاالی فروش رفته جدا از 
بقیه هزینه های عملیاتی ارائه می شود، یا برای مثال، شرکتها 
در صورت ســودیازیان، ســود عملیاتی ارائه می کنند؛ اما این 
مشــکل که سود عملیاتی شــامل کدام درامدها و هزینه ها باید 

تغییرات پیشنهادی با توجه به این که

منجر به ارائه اطالعات دقیقتری می شود

نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان را

بهتر تامین می کند
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باشــد، در ایران هم وجود دارد. در تغییرات پیشــنهادی سعی 
شــده است تا تفکیک درامدها و هزینه ها به طور مشخص تری 
انجام شود. بنابراین به نظر می رسد تغییرات پیشنهادی با توجه 
به این که منجر به ارائه اطالعات دقیقتری می شــود، نیازهای 

اطالعاتی استفاده کنندگان را بهتر تامین می کند. 

اهمیـت ارائـه جمعهـای فرعی در صـورت سـودیازیان 
؟ چیست

دکتر حمیدی
بـرای  فرعـی  جمعهـای  کـه  می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
اسـتفاده کنندگان از اهمیـت برخـوردار اسـت. بـرای مثال 
کـه  داد  نشـان  و  شـد  انجـام   2016 سـال  در  تحقیقـی 
همـه 32 شـرکت صنعتـی مورد بررسـی یورواسـتاکس 
50 (Eurostoxx 50)، سـود قبـل از بهـره و مالیـات را 
به عنـوان یـک جمـع فرعـی ارائـه کرده انـد؛ امـا عناویـن 
و محاسـبات آنهـا سـازگار بـا یکدیگـر نبود. بـرای مثال، 
35% شـرکتها سـهم از سـودیازیان سـرمایه گذاریهایی کـه 
به روش ارزش ویژه انجام می شـوند را در محاسـبه سود 
قبـل از بهـره و مالیـات (EBIT) لحاظ کرده انـد و %65 
دیگـر ایـن کار را انجـام نداده اند. از طرفـی تحقیقات هم 
نشـان داده اسـت کـه ایـن جمعهـای فرعی از سـودمندی 
برخـوردار اسـت و بـا قیمـت سـهام ارتبـاط دارد. بـا توجه 
اسـتفاده کنندگان،  بـرای  فرعـی  جمعهـای  اهمیـت  بـه 
در صـورت سـودیازیان پیشـنهادی کـه از بخشـهای 1( 
عملیاتـی، 2( سـهم از سـود واحدهـای تجـاری وابسـته 
و مشـارکتهای خـاص همگـن، 3( سـرمایه گذاری، و 4( 
تامیـن مالی تشـکیل شـده اسـت، در انتهای هـر بخش، 

جمعهـای فرعـی مربـوط بـه شـرح زیـر ارائه می شـود:
1- سودیازیان عملیاتی،

از  حاصل  هزینه های  و  درامدها  و  عملیاتی  سودیازیان   -2
واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص همگن،

3- سودیازیان قبل از تامین مالی و مالیات بر درامد،
4- سودیازیان قبل از مالیات.

رهنمـود هیئت اسـتانداردهای بین المللی حسـابداری در 
مورد ارائه هزینه های عملیاتی بر حسـب »روش ماهیت 
هزینه« و یا ارائه بر حسب »روش کارکرد هزینه« چیست؟

دکتر حمیدی
طبق تغییرات پیشنهادی، واحد تجاری برای ارائه هزینه های 
عملیاتی، می تواند رویکرد مبتنی بر کارکرد یا رویکرد مبتنی بر 
ماهیت را، با توجه به این که کدام رویکرد مفیدترین اطالعات 
انتخاب کند. موضوع  را برای استفاده کنندگان فراهم می کند، 
و  نیست  مجاز  ترکیبی  رویکرد  به کارگیری  که  است  این  مهم 
چنانچه  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  باید  واحد  رویکرد  یک  تنها 
واحد تجاری رویکرد مبتنی بر کارکرد را انتخاب کند، باید بهای 
تمام شده فروش را جدا از بقیه هزینه های عملیاتی ارائه کند و 
در یادداشتهای توضیحی، کل هزینه های عملیاتی را بر حسب 

کارکرد افشا سازد.

به عنوان  عملیاتی  سود  که  است  کرده  پیشنهاد  هیئت 
تنها نقطه شروع در روش غیرمستقیم برای گزارشگری 

جریانهای نقد حاصل از عملیات الزامی باشد، چرا؟
دکتر حمیدی

قسمتی از استاندارد که

افشای معیارهای عملکرد

تعریف شده توسط مدیریت را

الزامی می کند

شاید در اجرا برای شرکتها

کمی نامانوس باشد
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با   (IAS 7)  7 حسابداری  بین المللی  استاندارد  طبق 
محل  با  ارتباط  در  شرکتها  نقد«،  جریانهای  »صورت  عنوان 
دریافت شده،  یا  پرداخت شده  تقسیمی  سودهای  انعکاس 
پرداخت شده،  مالی  هزینه های  یا  دریافتی  مالی  درامدهای 
ممکن  پرداخت شده  بهره  مثال،  برای  دارند؛  عمل  اختیار 
فعالیتهای  در قسمت  یا  عملیاتی  فعالیتهای  در قسمت  است 
را  شرایط  عمل  اختیار  همین  شود.  منعکس  مالی  تامین 
را  خود  کار  از سود  مختلفی  معیارهای  با  این که شرکت  برای 
آغاز کند، فراهم می کرد. برای مثال اگر بهره پرداخت شده در 
قسمت فعالیتهای عملیاتی منعکس شده باشد می توان کار را 
بهره  اگر  یا  کرد  شروع  مالیات  از  قبل  سود  یا  خالص  سود  با 
پرداخت شده در قسمت فعالیتهای تامین مالی باشد، شروع کار 
می تواند با سود قبل از بهره و مالیات باشد. در متن پیشنهادی 
هیئت، این اختیار عمل در انتخاب محل ارائه ارقام موردنظر 
حذف شده و از سوی دیگر، در صورت سودیازیان، ارائه سود 
درامدها  که  شده  الزامی  فرعی  جمع  یک  به عنوان  عملیاتی 
است.  مشخص  کاماًل  نیز  آن  تشکیل دهنده  هزینه های  و 
فرعی،  جمع  این  وجود  و  اختیارها  حذف  به دلیل  بنابراین، 
منطقی به نظر می رسد که سود عملیاتی به عنوان نقطه شروع 
تطبیق با وجه نقد عملیاتی باشد. البته در استاندارد حسابداری 
2 ایران )مصوب 1397(، این اختیار عملها در ارتباط با محل 
دریافت شده،  یا  پرداخت شده  تقسیمی  سودهای  انعکاس 
پرداخت شده،  مالی  هزینه های  یا  دریافتی  مالی  درامدهای 

حذف شده است.

صـورت  در  فرعـی  جمعهـای  مـورد  در  توضیحاتـی 
سـودیازیان ارائـه کنیـد. چـه موقـع شـرکتها ملـزم به 

می باشـند؟  فرعـی  جمعهـای  ارائـه 
دکتر حمیدی

استاندارد  در  شد،  مطرح  پیشین  پرسش  در  که  همانطور 
ارائه  باید  که  دارد  وجود  فرعی  جمع   4 دست کم  پیشنهادی 
شود. این جمعهای فرعی در تصمیمات استفاده کنندگان نقش 
مهمی ایفا می کنند. اما موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد 
این است که این جمعهای فرعی، به عنوان حداقل ارائه شده اند 
پیشنهادی  متن  که  اساس رهنمودهایی  بر  و شرکت می تواند 

ارائه کرده است، اقالم را به  با تفکیک اقالم  جدید در ارتباط 
بر  را  بیشتر  کند و جمعهای فرعی  تفکیک  اطالعات جزئی تر 

حسب قضاوت و ضرورت ارائه دهد.

نظـر شـما درباره پیشـنهاد هیئـت برای معرفـی تعریف 
»معیارهـای عملکرد مدیریـت« و الزام واحـد تجاری به 

افشـای آنها در یک یادداشـت جداگانه چیسـت؟
دکتر حمیدی

بین المللی  استاندارد  در  پیش نویس،  این  انتشار  از  قبل 
»قسمتهای  عنوان  با   (IFRS 8)  8 مالی  گزارشگری 
عملیاتی«، با شکل جدیدی از گزارشگری قسمتهای عملیاتی 
عملکرد  ارزیابی  معیارهای  گزارشگری  آن،  و  شدیم  مواجه 
بود.  برون سازمانی  استفاده کنندگان  برای  درون سازمانی 
می شود  سعی  عملیاتی  قسمتهای  گزارشگری  در  به عبارتی، 
دیدگاه مدیریت و اطالعاتی که او برای اتخاذ تصمیمات در واحد 
تجاری مورد استفاده قرار می دهد، به اشخاص برون سازمانی 
هم  پیشنهادی  متن  در  رویه  همین  اینک،  هم  یابد.  انتقال 
معیارهای  که  صورت  این  به  است؛  گرفته  قرار  اشاره  مورد 
عملکرد تعریف شده توسط مدیریت، باید در یادداشتی جداگانه 
افشا شود. این موضوع، از این جهت که مبنای تصمیم گیری 
مدیریت را برای استفاده کننده بیرونی آشکار می کند، مناسب 

به نظر می رسد.

اجـرا  بـه  کـه  صورتـی  در  پیشـنهادی،  تغییـرات  آیـا 
بـود؟ خواهـد  چالش برانگیـز  شـود،  گذاشـته 

دکتر حمیدی
این استاندارد در صورتی که تصویب شود، شکل ارائه اطالعات 
را تغییر می دهد و روی موضوع شناخت و اندازه گیری، تاثیری 
نمی گذارد. قسمتی از استاندارد که افشای معیارهای عملکرد 
تعریف شده توسط مدیریت را الزامی می کند شاید در اجرا برای 
می رسد  به نظر  مجموع،  در  اما  باشد.  نامانوس  کمی  شرکتها 
به لحاظ فنی در اجرا و در حسابرسی مشکل خاصی به وجود 
برابر تغییر  نیاید. تنها مسئله پیش رو شاید همان مقاومت در 

باشد.


