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فعال  و  پرسابقه  بازیگران  از  غدیر  سرمایه گذاری  شرکت 
ایران است و سرمایه گذاران توجه ویژه ای به  بازار سرمایه 
آن  زیرمجموعه های  و  شرکت  درباره  منتشرشده  اطالعات 
دارند. در بازار سرمایه ایران نیز مانند سایر کشورها، درباره 
تصمیمهای  در  موثری  سهم  مالی  اطالعات  که  گفته  این 
در  تجربه شما  می شود.  نگاه  تردید  با  دارد،  سرمایه گذاری 
باره این موضوع چگونه است و آیا در ایران صورتهای مالی 
نیازهای  حسابداری،  استانداردهای  اساس  بر  شده  تهیه 
اطالعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی را تامین می کند؟ 

مهدوی
نیاز  حسابداری  استانداردهای  براساس  تهیه شده  مالی  صورتهای 
اطالعاتی استفاده کنندگان داخل کشور را تا حد بسیار زیادی تامین 
می کند. با توجه به رشد بازار سرمایه و پذیرش شرکتهای بیشتر در 
از اطالعات مالی  آینده نگر بیش  به قاعده، اطالعات  بازار بورس، 
تاریخی، که صورتهای مالی به طور عمده بیانگر رویدادهای گذشته 
می باشند، مورد نیاز استفاده کنندگان خواهد بود. اما درخصوص نیاز 

اطالعات آینده نگر
گفتگو با آقای هوشنگ مهدوی
مدیرمالی شرکت سرمایه گذاری غدیر
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استاندارد  داشتن  کشور،  از  خارج  استفاده کنندگان  اطالعاتی 
بین المللی  استانداردهای  مبنای  بر  مالی  گزارشگری 

گزارشگری مالی (IFRS) پذیرفته و موثرتر خواهد بود. 
اســتفاده کنندگان داخلی و به خصوص اشخاص حقیقی بازار 
ســرمایه به طور عمده به میزان سوداوری و تقسیم سود نقدی 
در مجامع توجه خاص دارند و به صورت شــهودی و حضوری 
به این موارد اشــاره می کنند. به طور قطع، اشخاص حرفه ای و 
تحلیل گران صورتهای مالی به کلیه اقالم مندرج در صورتهای 
مالی توجه ویــژه دارند که با افزودن اطالعــات آینده نگر نیاز 
اطالعاتی این گروه از استفاده کنندگان نیز برطرف خواهد شد.

به  تصمیم  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت 
»ارایه  عنوان  با   1 حسابداری  استاندارد  در  تجدیدنظر 
صورتهای مالی« گرفته است و درنظر دارد تا به نیازهای 
چه  شما  بدهد.  بهتری  پاسخ  سرمایه  بازار  اطالعاتی 

تغییراتی را درخور توجه استانداردگذاران می بینید؟

مهدوی
 صورتهـای مالـی اساسـی که بخـش اصلـی گزارشـگری مالی 
را به خـود اختصـاص می دهـد شـامل گزارشـی از وضـع مالـی 
نتایـج عملیـات )صـورت سـودیازیان(، صـورت  )ترازنامـه(، 
تغییـرات حقـوق صاحبان سـهام، و صـورت جریان وجـوه نقد 
می باشـد کـه اطالعات کامـل و کافی دراختیار اسـتفاده کنندگان 
صورتهـای  توضیحـی  یادداشـتهای  بخـش  می دهنـد.  قـرار 
بیشـتر  مسـتقل  حسابرسـان  و  تهیه کننـدگان  منظـر  از  مالـی 
بـه قضـاوت شـخصی مرتبـط و گـره خـورده اسـت به طوریکه 
بعضـی به توضیحـات مختصر و مفید اعتقـاد دارند و بعضی به 
توضیحـات تفصیلـی. یادداشـتهای توضیحـی پیش بینی شـده 
در اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگرهای مالـی توضیحـات 
می کنـد  مطالبـه  غیرمفیـد  گاهـی  و  زیـاد  بسـیار  تفصیلـی 
می رسـد.  به نظـر  اسـتفاده کنندگان  حوصلـه  از  خـارج  کـه 
چنانچـه در یادداشـتها، توضیحـات تفضیلـی محـدود بـه ارایه 
اطالعـات مرتبـط و مفیـد خـاص هـر بنـگاه اقتصادی باشـد و 
از نـگارش اطالعـات اضافـی و غیرمربـوط پرهیز گـردد، برای 
اسـتفاده  قابلیـت  و  بـود  کاربردی تـر خواهـد  اسـتفاده کنندگان 

داشـت. بیشـتری خواهد 

در تجدیدنظر در استاندارد بین المللی حسابداری کوشش 
از سود  بر این است که تعریف دقیقتری  هیئت یادشده 
عملیاتی و طبقه بندی روشنتری از صورت سودیازیان و 

اقالم آن ارایه کند.

مهدوی
عملیاتی  باره سود  در  بیشتر  اطالعات  افشای  منظور  چنانچه 
به  عنایت  با  باشد،  همراه  توضیحی  یادداشتهای  قالب  در 
این که استفاده کنندگان حرفه ای از صورتهای مالی تعریف سود 
عملیاتی را به درستی و کامل درک می کنند، توصیف بیشتر سود 
عملیاتی که اقالم تشکیل دهنده آن درصورت سودیازیان و در 
آورده می شود نمی تواند خیلی  پیوست  یادداشتهای توضیحی 
کاربردی و موثر باشد و آنچه که در ذات این تعریف نهفته است 

به استفاده کنندگان اطالعات بیشتری ارایه می دهد.

هیئـت یادشـده پیشـنهاد کـرده اسـت کـه سـودیازیان 
و  وابسـته  واحدهـای  در  سـرمایه گذاری  از  حاصـل 
مشـارکتهای خاص راهبـردی از غیرراهبـردی تفکیک و 

جداگانـه گـزارش شـود. 

مهدوی
در شرایط حاضر و مطابق استاندارد مورد استفاده، سودیازیان 
حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته بر مبنای 
سهم  عنوان  با  تلفیقی  مالی  صورتهای  در  ویژه  ارزش  روش 
سودیازیان  صورت  در  وابسته  شرکتهای  سودیازیان  از  گروه 

تلفیقی منعکس و در یادداشت توضیحی نیز افشا می گردد. 
چنانچــه منظــور از پیشــنهاد هیئــت انعــکاس یــک قلم 
جداگانه درصورت ســودیازیان با عنوان ســودیازیان حاصل از 
ســرمایه گذاری در واحدهای وابسته و مشــارکتهای خاص در 
واحد اصلی گزارشــگر باشــد، این موضوع بســته به اهمیت، 
ممکن اســت اطالعات مفید در اختیار اســتفاده کنندگان قرار 
دهــد. اما تفکیــک ســودیازیان حاصل از ســرمایه گذاری در 
واحدهای تجاری وابســته راهبردی از غیرراهبردی، موضوع 
تازه ای است که بررسی آثار آن نیازمند تحقیق و بررسی است.

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری پیشنهادهایی 
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»ماهیت  روش  به  عملیاتی  هزینه های  ارایه  مورد  در  را 
هزینه« و روش »کارکرد هزینه« ارایه داده و برای انتخاب 
بین دو روش مبنا تعیین کرده است و درنظر دارد استفاده 
حالت  به  اختیاری  حالت  از  را  روش  دو  این  از  یکی  از 

اجباری تغییر دهد.

مهدوی
به  موظف  و  می باشند  فرعی  شرکتهای  دارای  که  شرکتهایی 
ممکن  این که  به دلیل  هستند  تلفیقی  مالی  صورتهای  تهیه 
متفاوت  )تلفیق(  گروه  در یک  فرعی  فعالیت شرکتهای  است 
و مختلف باشد، در ارایه هزینه های عملیاتی به روش ماهیت 
یا  و  داد  خواهند  از دست  را  تلفیق  و  تجمیع  هزینه، خاصیت 
کرد  ایجاد  اقالم هزینه  بین  معنادار  ارتباط  نمی توان  دست کم 
عنوان  برای  متعدد  خط ردیفهای  انعکاس  به  نیاز  درنتیجه  و 
انعکاس  می رسد  به نظر  بود.  خواهد  گزارش  در  هزینه ها 
در  و  مختصرتر  هزینه  کارکرد  روش  به  عملیاتی  هزینه های 

نتیجه موثرتر باشد.

بـر اسـاس اسـتاندارد کنونی، در صـورت چریانهـای نقد، 
گزارش کـردن  بـرای  آغـاز  نقطـه  در روش غیرمسـتقیم، 
جریانهـای نقـد حاصـل از قعالیتهـای عملیاتـی، در همـه 
شـرکتها یکسـان نیسـت. بعضـی از سـود بعـد از مالیات 
هیئـت  عملیاتـی.  سـود  از  برخـی  و  می کننـد  شـروع 
پیشـنهاد کـرده اسـت سـود عملیاتی تنهـا نقطه آغـاز در 
روش غیرمسـتقیم بـرای گزارش جریانهـای نقد حاصل از 
فعالیتهـای عملیاتـی باشـد. اهمیت این موضوع چیسـت؟

مهدوی
و  مناسب  بسیار  مورد  این  در  هیئت  پیشنهاد  می رسد  به نظر 
نقد  جریانهای  همراه،  یادداشتهای  در  چراکه  باشد.  کاربردی 
حاصل از عملیات، از سود خالص شروع و به خالص جریانهای 
نقد حاصل از عملیات ختم می شود و صورت جریانهای نقد، با 
خالص جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی شروع می شود 
که با توجه به انجام تعدیالت در نقد حاصل از عملیات، برخی 
پرداختهای  و  بردرامد  مالیات  نمونه هزینه  به عنوان  اقالم،  از 
سود  و  مالی  هزینه های  یا  و  درامد  بر  مالیات  بابت  نقدی 
یکسان  ماهیت  این که  به رغم  مالی،  تامین  بابت  پرداختی 

درک  شاید  که  می کنند  تداعی  را  تکرار  به نوعی  اما  ندارند، 
مالی  صورتهای  از  استفاده کننده  مختلف  گروه های  برای  آن 
عملیاتی  سود  آغاز  نقطه  با  بنابراین  نگیرد.  صورت  به آسانی 
خواهد  آسان تر  گزارش  این  درک  نقد،  جریانهای  صورت  در 
جریانهای  یادداشت  در  ایجادشده  گستردگی  به  توجه  با  بود. 
صورت  به  یادداشت  متقابل  عطف  و  عملیات  از  حاصل  نقد 
از  برخی  برای  ارتباط  ایجاد  می رسد  به نظر  نقد،  جریانهای 

استفاده کنندگان مشکل باشد.

هیئـت درنظـر دارد کـه »معیارهـای عملکـرد مدیریـت« 
را تعریـف کنـد و پیشـنهاد داده اسـت که واحـد تجاری 
ملـزم بـه افشـای معیارهـای عملکـرد مدیریـت در یک 
یادداشـت جداگانـه باشـد. آیا ایـن اطالعـات می تواند 
در روشنترسـاختن ارزیابـی وظایف مباشـرتی مدیریت 

باشـد؟ موثر 

مهدوی
با توجه به این که در یادداشتهای توضیحی بخش تاریخچه و 
مبنای  بر  اقتصادی  بنگاه  هر  اصلی  فعالیت  موضوع  فعالیت، 
معیارهای  به قاعده  می گردد،  منعکس  شرکت  اساسنامه 
عملکرد مدیریت در راستای تحقق بخشیدن به فعالیت اصلی 
شرکت است و ارتباط کّمی عملکرد در قالب صورت سودیازیان 
انعکاس پیدا می کند. عالوه بر ارایه اطالعات مذکور در قالب 
)هیئت  مدیریت  فعالیت  گزارش  اساسی،  مالی  صورتهای 
قانون  )الزامات  قانونی  وظایف  انجام  راستای  در  مدیره( 
اخیر در  ارایه می گردد. همچنین در سالهای  و  تهیه  تجارت( 

اطالعات آینده نگر 

بیش از اطالعات مالی تاریخی

مورد نیاز استفاده کنندگان 

خواهد بود
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به طور  که  مدیریت  تفسیری  گزارش  بورسی  شرکتهای  سطح 
نیز  می باشد  شرکت  عملکردی  معیارهای  دربرگیرنده  عمده 
کّمی  ارزیابی  پیشنهاد  این  از  هدف  چنانچه  می شود.  تهیه 
داشتن  مشخص  باشد،  دوره  یک  برای  مدیریت  عملکرد 
یادداشتی با عنوان گزارش مقایسه بودجه و عملکرد و تحلیل 

میزان تحقق آن ممکن است موثر باشد. 

در تجربه شـما، در ارتباط با اسـتاندارد ارایه صورتهای 
مالـی، و بـرای افزایـش کیفیـت و محتـوای اطالعاتـی 

صورتهـای مالـی، آیـا نیازی بـه تغییر وجـود دارد؟

مهدوی
بین المللی  استانداردهای  می رسد  به نظر  این که  به  عنایت  با 
مالیات  قانون  به  که  آن  مالیاتی  بخش  به استثنای  حسابداری 
هر کشور مربوط است از جامعیت الزم برخوردار است، به طور 
ایرانی را نیز پوشش  قطع نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان 
شرکتهای  درخصوص  حاضر  شرایط  در  آنچه  داد.  خواهد 
و  ایران  ملی  حسابداری  استاندارد  بین  سرمایه گذاری، 
استاندارد بین المللی تفاوت عمده وجود دارد و تا حدودی تغییر 
از  حاصل  سود  شناسایی  بحث  می باشد،  چالش برانگیز  آن 
سرمایه گذاری خواهد بود. استانداردهای ملی استثنا قائل شده 
است و به شرکتهای فرعی که مجمع عمومی عادی ساالنه آنها 
بعد از تاریخ سال مالی شرکت سرمایه گذار برگزار می شود، اجازه 
از سرمایه گذاری در شرکتهای  ناشی  داده است تعدیل و سود 
تاریخ سال مالی شرکت سرمایه گذار شناسایی گردد  به  فرعی 
قطع  به طور  شود،  حاصل  تغییری  استثنا  دراین  چنانچه  که 
سرمایه گذاری  شرکتهای  استاندارد،  اجرای  سال  اولین  برای 
مواجه  حقیقی  سهامداران  قبال  در  به ویژه  بزرگ  چالش  با  را 
خواهد ساخت؛ مگر این که استثنای درنظرگرفته شده همچنان 
به قوت خود باقی بماند و روند نحوه شناسایی سود حاصل از 
جدید  استاندارد  اجرای  با  فرعی  شرکتهای  در  سرمایه گذاری 

تغییر نیابد.

کار،  انجـام  فراینـد  بـا  مطابـق  و  نیـاز  برحسـب  اگـر 
اسـتاندارد حسـابداری مربوط به ارایـه صورتهای مالی 
بـا توجه به نکاتـی که دربـاره آن صحبت کردیـم، تغییر 

کنـد، تهیه کننـدگان اطالعات مالـی، اسـتفاده کنندگان از 
صورتهـای مالـی، و مراجـع نظارتـی با چه چالشـهایی 

در دوره اسـتقرار روبـرو خواهنـد بود؟

مهدوی
پذیرش هر تغییری سخت و چالشهایی به همراه خواهد داشت 
که تغییر در استانداردهای حسابداری نیز از این اصل مستثنی 
نیست. برای اجرای صحیح تغییرات ایجادشده در استاندارد، 
به گونه ای  جدید  استاندارد  اجرای  زمان بندی  باید  به قاعده 
تعیین شود که فرصت کافی برای مطالعه و آموزش آن وجود 
حسابرسان  به ویژه  و  نظارتی  مراجع  طرفی  از  و  باشد  داشته 
تهیه کنندگان  با  آن  صحیح  اجرای  در  می بایست  نیز  مستقل 
اکثر  که  درصورتی  باشند.  داشته  همراهی  و  همکاری 
وضعیت  صورت  شامل  اساسی  مالی  صورتهای  سرفصلهای 
مالی و صورت سودیازیان تغییرات درخورتوجهی نداشته باشند 
استفاده کنندگان  برای  یابد  تغییر  آنها  انعکاس  نحوه  صرفًا  و 
نخواهد  به همراه  خاصی  چالش  مالی  صورتهای  از  حرفه ای 
نیازشان  بر حسب  استفاده کنندگان  مختلف  وگروه های  داشت 

می توانند از این تغییرات در صورتهای مالی منتفع گردند.

تجربه ما نشان می دهد که مدیران مالی و اعضای مالی 
و  تحوالت  در  کمتری  حضور  شرکتها،  مدیره  هیئت 
رویدادهای حسابداری کشور دارند. از این که دعوت ما 
دیدگاه تان  و  کردید  گفتگو شرکت  این  در  و  پذیرفتید  را 
دادید  قرار  حسابرس  نشریه  خوانندگاه  اختیار  در  را 

سپاسگزاری می کنیم. 

 به نظر می رسد 

انعکاس هزینه های عملیاتی 

به روش کارکرد هزینه 

مختصرتر و در نتیجه 

موثرتر باشد


