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آیا اطالعــات صــورتهای مالـی تهیـه شــده براسـاس 
استـانـداردهــای حسـابداری به نیازهــای اطالعـاتـی 
تصمیمگیرنـدگان کمـک می کنـد؟ ایـن پرسـش، به دلیـل 
اطالعاتـی  گرایـش  اسـتفاده کننده،  گروههـای  تنـوع 
و  تصمیمگیـری  فراینـد  پیچیدگیهـای  تهیه کننـدگان، 
نیازهـای اطالعاتـی آن، و نـکات متعـدد دیگر، پاسـخی 
سـاده و سرراسـت نداشته اسـت. هیئت اسـتانداردهای 
بین المللـی حسـابداری، یکبـار دیگـر در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش و نگرانیهـای گروههـای مختلـف ذینفـع درباره 
بـار اطالعاتـی صورتهـای مالی، درصـدد تغییر در شـکل 

ارائـه صورتهـای مالی اسـت. 
جنابعالــی به عنوان یکی از اعضــای کمیته فنی و کمیته 
تدوین اســتانداردهای حسابرسی ســازمان حسابرسی 
با مســایل و پیچیدگیهای شــکل ارائه صورتهای مالی در 
ایران به خوبی آشــنایید و نقطه نظرهای شــما می تواند 
برای خوانندگان مجله خواندنی و به ویژه برای خوانندگان 
جوان آموزنده باشد. از این که دعوت ما را پذیرفتید بسیار 
سپاســگزاریم. ابتدا بار دیگر از این پرســش اساســی 
آغاز کنیــم که آیا در ایران صورتهای مالی تهیه شــده بر 
اساس اســتانداردهای حســابداری، نیازهای اطالعاتی 

استفاده کنندگان از صورتهای مالی را تامین می کند؟

گفتگو با دکتر کیهان مهام

رئیس هیئت مدیره موسسه  

حسابرسی فریوران راهبرد

پیش نویس پیشنهادی جدید؛

نواوری و جلوگیری از سکون
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دکتر مهام
توجه  مورد  باید  را  پیش فرض  دو  سئوال،  این  به  پاسخ  در 

قرارداد:
اوال، صورتهــای مالی نمی تواند پاســخگوی نیازهای خاص 
اســتفاده کنندگان در ارتباط بــا اطالعات مالی باشــد، چرا که 
نیازهــای اســتفاده کنندگان به اطالعات مالــی می تواند کاماًل 
متفاوت از یکدیگر باشد و تشخیص و تامین این نیازها خارج از 

توان تهیه کنندگان صورتهای مالی است.
ثانیًا، فلسفه وجودی مراجع بین المللی حسابداری نظیر هیئت 
اســتانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) این است 
کــه نیازهای مشــترک اســتفاده کنندگان موردنظر درخصوص 
اطالعات مالی در سرتاســر جهان تفاوت معناداری با یکدیگر 
نــدارد و بر ایــن مبنا، مجموعــه ای از اســتانداردهای جهانی 
باکیفیت برای تمام کشــورهای جهان قابل اســتفاده و کارساز 

است.
بــا توجــه بــه توضیحــات مختصــر بــاال، پذیــرش کلی 
مبنــای  به عنــوان  حســابداری  بین المللــی  اســتانداردهای 
اســتانداردهای حســابداری، تا حدود زیادی ویژگیهای کیفی 
اطالعات حســابداری در ایــران را افزایــش داده و از این رو، 
صورتهای مالی تهیه شــده بر اساس استانداردهای حسابداری 
ایران پاســخگوی نیازهای استفاده کنندگان موردنظر در ارتباط 
با اطالعات مالی بوده است، گرچه به طور قطع این استانداردها 
قابل بهبود است و روند تجدیدنظر در استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی و اســتانداردهای حســابداری ملی گویای 

صحت این مدعا است.

مبنای اصلی تصمیم اخیر هیئت استانداردهای بین المللی 
بین المللی  استاندارد  در  تجدیدنظر  برای  حسابداری 
حسابداری 1 (IAS 1) چه بوده است؟ و اقدام هیئت بر 

چه مسایلی متمرکز بوده است؟ 

دکتر مهام
اساسًا  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  در  تجدیدنظر 
سایر  و  موردنظر  استفاده کنندگان  از  دریافتی  بازخورد  بر  مبتنی 
با  است.  حسابرسی  و  حسابداری  حرفه  فعاالن  نظیر  ذینفعان 
داشت  خواهد  ادامه  همچنان  روند  این  موجود،  سابقه  به  توجه 

در  بازنگری  شاهد  بارها  و  بارها  زیاد  به احتمال  نیز  آینده  در  و 
در  تغییرات  از  بخشـی  حال،  این  با  بود.  خـواهیم  اسـتانداردها 
و  نواوری  برای  صـرفـًا  حسـابداری  بین المللی  استـانداردهای 
در  ندارد.  محتـوایی  جنبـه های  و  اسـت  سـکون  از  جلـوگیری 
و  دارد  ماهیـت محتـوایی  تغـییرات  از  مقـابل، بخش عمـده ای 
باعث دگرگونی در صورتهای مالی و بهبود اطالع رسانی می شود.

هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری، دلیل بازنگری 
اســتاندارد بین المللی حســابداری 1 را بهبود آگاهی بخشی در 
صورتهــای مالی عنوان، و تصریح کرده اســت که تمرکز خود 
را در ایــن بازنگری بر اطالعــات عملکردی مندرج در صورت 
ســودوزیان قرار داده اســت. ضمنًا تغییرات محــدودی را در 
صورت جریانهای نقدی و صورت وضعیت مالی پیشنهاد کرده 

است.
نمایه 1، صورت سودوزیان خالصه شده یک واحد تجاری 
اســت که بــا فــرض به کارگیری الزامــات پیشــنهادی هیئت 
اســتانداردهای بین المللی حسابداری در اســتاندارد بین المللی 
حسابداری 1 تهیه شــده است. فرض شده است واحد تجاری 
در روال عــادی فعالیتهــای اصلــی خود فاقد ســرمایه گذاری 
است، و به همین ترتیب در روال عادی فعالیتهای اصلی خود، 

مشتریان را تامین مالی نمی کند.
بین المللـی  اسـتاندارد  در  تجدیدنظـر  پیش نویـس  طبـق 

بخش عمده

تغییرات پیشنهادی هیئت

درخصوص صورت سودوزیان

کمکی به استفاده کنندگان ایرانی

نمی کند
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حسـابداری شـماره 1، مـوارد زیـر به عنـوان جمعهـای موقـت 
می شـود: منعکـس  سـودوزیان  صـورت  در 

الف- سودیازیان عملیاتی؛
واحدهای  از  ناشی  سودیازیان  و  عملیاتی  سودیازیان  ب- 

تجاری وابسته و مشارکتهای خاص الینفک؛ و
و  مالی  تامین  هزینه های  و  درامدها  از  قبل  سودیازیان  پ- 

هزینه مالیات بردرامد.
در  سودهایازیانها  و  هزینه ها  و  درامدها  ترتیب،  این  به 

صورت سودوزیان در طبقات زیر ارائه خواهد شد:
الف- عملیاتی؛

ب- واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص الینفک؛
پ- سرمایه گذاری؛ و

ت- تامین مالی.
طبقــه عملیاتی شــامل درامدها و هزینه هایی می شــود که 
در طبقات دیگر )نظیر طبقات ســرمایه گذاری یا تامین مالی(

طبقه بندی نشــده است، و از این رو، طبقه مذکور کلیه درامدها 
و هزینه های ناشــی از فعالیتهای اصلی واحــد تجاری را دربر 

می گیرد. بنابراین، طبقه عملیاتی شامل موارد زیر می شود:
الف- سودیازیان ناشی از سرمایه گذاریهای انجام شده در روال 

عادی عملیات اصلی واحد تجاری )بند 48 پیش نویس(،
و  مالی  تامین  فعالیتهای  از  ناشی  هزینه های  و  درامدها  ب- 
درامد بهره ناشی از موجودی نقد و معادلهای نقد در مواردی 
که واحد تجاری مشتریان خود را به عنوان یک فعالیت اصلی 

تامین مالی می کند )بند 51 پیش نویس(.
طبقه ســرمایه گذاری شامل بازده ناشی از ســرمایه گذاریها 
می شود، یعنی ســودیازیان داراییهایی که به تنهایی و مستقل 
از ســایر منابع واحــد تجاری، مولــد بازده می باشــند. طبقه 
سرمایه گذاری شــامل هزینه های افزایشی مرتبط با داراییهای 

مذکور نیز می شود.
طبقه تامین مالی شامل موارد زیر می شود:

Xدرامدهای عملیاتی
عملیاتی

)X(هزینه های عملیاتی

XXسودیازیان عملیاتی

واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای Xسهم از سودیازیان واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص الینفک
خاص الینفک

سودیازیان عملیاتی و سودیازیان ناشی از واحدهای تجاری وابسته و 
مشارکتهای خاص الینفک

XX

Xسهم از سودیازیان واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص غیرالینفک
سرمایه گذاری

Xسود حاصل از سرمایه گذاریها

XX

XXسودیازیان قبل از درامدها هزینه های تامین مالی و هزینه مالیات بردرامد

Xدرامد بهره ناشی از موجودی نقد و معادلهای نقد
تامین مالی

)X(هزینه های مالی ناشی از فعالیتهای تامین مالی
)XX(

XXسودیازیان قبل از مالیات بردرامد

نمایه 1- خالصه صورت سودوزیان
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الف- درامد بهره ناشی از موجودی نقد و معادلهای نقد،
ب- هزینه بهره حاصل از فعالیتهای تامین مالی.

اگرچه طبقات یادشــده به لحاظ اســمی مشابه طبقات مورد 
اســتفاده در ارائه صورت جریانهای نقد است ولی لزومًا متناظر 

با آنها نیست.
مســئله دیگر در ارائه صورت سودوزیان پیشنهادی، تعریف 
»واحدهای تجاری وابســته و مشــارکتهای خاص الینفک« و 
»واحدهای تجاری وابســته و مشارکتهای خاص غیرالینفک« 
و الزام واحد تجاری به طبقه بندی سرمایه گذاری در واحدهای 
تجاری وابســته و مشــارکتهای خاص در دو گــروه الینفک و 
غیرالینفــک، بــرای فعالیتهــای اصلی واحد تجاری اســت. 
همچنین پیشنهاد دیگر هیئت تدوین استانداردهای بین المللی 
حســابداری، ارائه اطالعات جداگانــه درخصوص این دو گروه 
سرمایه گذاری متفاوت اســت. هیئت در پیش نویس استاندارد 
بین المللی حســابداری 1، واحد تجاری را ملــزم به موارد زیر 

کرده است:
تجـاری  واحدهـای  از  ناشـی  سـودیازیان  طبقه بنـدی  الـف- 
وابسـته و مشـارکتهای خـاص الینفـک در طبقـه واحدهـای 
ارائـه  و  الینفـک  خـاص  مشـارکتهای  و  وابسـته  تجـاری 
جمع موقـت بـرای سـودیازیان عملیاتـی و سـودیازیان ناشـی 
از واحدهـای تجـاری وابسـته و مشـارکتهای خـاص الینفـک 

(60b, 53)؛

در  سـرمایه گذاری  از  حاصـل  نقـدی  جریانهـای  ارائـه  ب- 
الینفـک  خـاص  مشـارکتهای  و  وابسـته  تجـاری  واحدهـای 
به صـورت مجـزا از جریانهـای نقـد حاصـل از سـرمایه گذاری 
خـاص  مشـارکتهای  و  وابسـته  تجـاری  واحدهـای  در 
غیرالینفـک به عنـوان جریانهـای نقـدی حاصـل از فعالیتهای 
سـرمایه گذاری در صـورت جریانهـای نقـدی طبـق بنـد جدید 
.)38a(  7 حسـابداری  بین المللـی  اسـتاندارد  در  پیشـنهادی 
وابسـته  تجـاری  واحدهـای  در  سـرمایه گذاری  ارائـه  پ- 
از  مجـزا  به صـورت  الینفـک  خـاص  مشـارکتهای  و 
سـرمایه گذاری در واحدهـای تجـاری وابسـته و مشـارکتهای 

.(82g, 82h) غیرالینفـک  خـاص 
اسـتاندارد   20 بنـد  طبـق  الزم  اطالعـات  افشـای  ت- 
درخصـوص   12 شـماره  مالـی  گزارشـگری  بین المللـی 

واحدهـای تجـاری وابسـته و مشـارکتهای خـاص الینفـک 
به صـورت مجزا از واحدهای تجاری وابسـته و مشـارکتهای 
خـاص غیرالینفـک در یادداشـتهای توضیحـی صورتهـای 
مالـی طبـق بنـد جدیـد پیشـنهادی اسـتاندارد بین المللـی 

 .(20e) 12 مالـی  گزارشـگری 

یکی از مقاصد موردنظر هیئت در تجدیدنظر در استاندارد 
است.  عملیاتی  سود  تعریف   ،1 حسابداری  بین المللی 

اهمیت این موضوع چیست؟ 

دکتر مهام
طبق پیش نویس تجدیدنظر در استاندارد بین المللی حسابداری 
شماره 1، سودیازیان عملیاتی شامل کلیه درامدها و هزینه های 
در  که  است  اقالمی  از  غیر  سودوزیان،  صورت  در  منعکس 
عبارتند  دیگر  طبقات  می شوند.  طبقه بندی  آن  دیگر  طبقات 
از سودیازیان حاصل از اشخاص وابسته و مشارکتهای خاص 
مالی،  تامین  و  از سرمایه گذاری  الینفک، سودیازیان حاصل 
و اقالمی که در هزینه مالیات بردرامد یا عملیات متوقف شده 
طبقه بنـدی می شـوند. به عبـارت دیگـر، تعـریف سـودیازیان 
به عنوان  و  اسـت  تئوریک(  )نه  عملیـاتی  تعریفـی  عملیاتی، 

باقیمانده عناصر سودیازیان مطرح شده است.
با وجــود ایــن، هیئــت تدویــن اســتانداردهای بین المللی 
حسابداری براین باور اســت که به دلیل رویکردی که در تعریف 
اقــالم غیرقابل درج در طبقه ســودیازیان عملیاتی به کار گرفته 
اســت، طبقه عملیاتی شامل ســودیازیان ناشــی از فعالیتهای 
اصلی یک واحد تجاری خواهد بود. ضمنًا هیئت مذکور، اهمیت 
الــزام واحدهای تجاری به طبقه بندی برخی درامدها و هزینه ها 
در طبقه عملیاتی را، افزایش ویژگی کیفی قابلیت مقایسه عنوان 
نموده و توصیه کرده اســت ســودیازیان عملیاتی به عنوان جمع 

موقت در صورت سودیازیان واحدهای تجاری منعکس شود.
نکته مهمی که در این پیشــنهاد هیئت قابل توجه می نماید 
کم رنگ  شــدن سودیازیان ناخالص در متن صورت سودیازیان 
واحدهای تجاری اســت که به خصــوص در واحدهای تجاری 
تولیدی و بازرگانی قابل بحث می باشــد. همچنین ارائه نشدن 
تعریفی روشــن از ســودیازیان عملیاتی نکته دیگری است که 

مخالفین خاص خود را دارد.
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هیئت پیشنهاد کرده است که سهم سودیازیان واحدهای 
تعریفی  طبق  یا  راهبردی،  خاص  مشارکتهای  و  وابسته 
مشارکتهای  و  وابسته  واحدهای  برده اید،  به کار  شما  که 
فعالیتهای  به  آنها  وابستگی  به  توجه  با  الینفک،  خاص 
اصلی واحد سرمایه گذار، به تفکیک ارائه و افشا شود. چه 

توصیفی برای این پیشنهاد دارید؟

دکتر مهام
بین المللـی  اسـتانداردهای  تدویـن  هیئـت  کـه  بازخوردهایـی 
مالـی  ذینفعـان صورتهـای  و  اسـتفاده کنندگان  از  حسـابداری 
کـه  رسـاند  نتیجـه  ایـن  بـه  را  هیئـت  اسـت  کـرده  دریافـت 
تفاوتهـای بااهمیتی بیـن ویژگیهای واحدهای تجاری وابسـته 
و مشـارکتهای خـاص به عنـوان سـرمایه گذاریهای واحدهـای 

تجـاری به شـرح زیـر وجـود دارد:
الف- فعالیتهای برخی واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای 
است.  تجاری  واحد  اصلی  فعالیتهای  الینفک  جزو  خاص 
بازخوردهای دریافتی از ذینفعان گویای آن است که این ویژگی 

در مشارکتهای خاص بیشتر بارز بوده است؛
و  وابسته  تجاری  واحدهای  برخی  فعالیتهای  ب- 
واحد  اصلی  فعالیتهای  الینفک  جزو  خاص  مشارکتهای 
واحد  اصلی  فعالیتهای  بر  آنها  تاثیر  یعنی  نیست؛  تجاری 
تجاری ناچیز است و یا اساسًا تاثیری بر فعالیتهای اصلی 

واحد تجاری ندارند.
بــا این حــال، هیئت بر این باور اســت که ســهم واحد 
تجــاری از ســودیازیان واحدهــای تجــاری وابســته و 
مشارکتهای خاص در بخشی جداگانه از صورت سودیازیان 
با عنوان طبقه ســرمایه گذاری درج شود. بنابراین، هیئت 
پیشنهاد کرده اســت واحدهای تجاری، واحدهای تجاری 
وابسته و مشــارکتهای خاص خود را تحت عنوان الینفک 
و غیرالینفک طبقه بندی و ســهم خود از ســودیازیان این 
دو گــروه مختلــف ســرمایه گذاری در واحدهــای تجاری 
وابســته و مشــارکتهای خــاص را به صــورت جداگانه در 
صورت سودوزیان ارائه کنند. ضمنًا هیئت تاکید کرده است 
سودیازیان ناشی از واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای 
خــاص غیرالینفــک در بخــش ســرمایه گذاری صورت 

ســودوزیان منعکس گردد، چرا که ســهم واحد تجاری از 
ســودیازیان این قبیل سرمایه گذاریها با تعریف سودیازیان 

حاصل از سرمایه گذاریها همخوانی دارد.
در مقابــل، هیئت بــه این نتیجه رســید که واحــد تجاری 
نباید ســهم خود از ســودیازیان واحدهای تجاری وابســته و 
مشــارکتهای خاص الینفک را در طبقه سرمایه گذاری صورت 
سودوزیان منعکس کند، چرا که این گونه درامدها و هزینه ها تا 
حدود زیادی مســتقل از درامدها و هزینه های طبقه بندی شده 
در طبقه عملیاتی صورت ســودوزیان نیستند. به عبارت دیگر، 
ســهم واحد تجاری از ســودیازیان واحدهای تجاری وابسته و 
مشــارکتهای خاص الینفک با تعریف ســودیازیان حاصل از 

سرمایه گذاریها همخوانی ندارد.

هیئـت توجـه خاصـی بـه تفکیـک (disaggregation) و 
افشـای  و  ارائـه  در  اطالعـات   (aggregation) تجمیـع 
اطالعـات مالـی داشـته اسـت. هیئـت چه مقصـودی را 

می کنـد؟  دنبـال 

دکتر مهام
تجمیـع و تفکیـک اقـالم متکـی بـه اصلـی اسـت کـه برپایـه 
آن، اقالمـی کـه ویژگیهـای مشـترکی دارنـد بایـد در یک گروه 
مشـترک  ویژگیهـای  فاقـد  کـه  اقالمـی  و  شـوند  دسـته بندی 
می باشـند بایـد از یکدیگـر جـدا شـوند. ایـن اصـل متکـی بـه 
تعاریـف طبقه بنـدی و تجمیـع در چارچوب نظری گزارشـگری 

اسـت. مالی 
تجمیع اقالم مشــابه باعث می شــود اطالعــات مربوط از 
دیــدگان ذینفعــان پنهان نمانــد. از طرف دیگــر، با تفکیک 
اقالمی که ویژگیهای غیرمشــابهی دارند، اطالعات مربوط در 
اختیار اســتفاده کنندگان صورتهای مالی قرار خواهد گرفت و از 

پنهان شدن اطالعات بااهمیت نیز جلوگیری می شود.
پیشــنهادهای هیئــت درپیش نویــس جدید اســتاندارد 
بین المللــی حســابداری 1 متکی به بازخوردهــای دریافتی 
از اســتفاده کنندگان صورتهــای مالــی اســت. بــه اعتقاد 
اســتفاده کنندگان، صورتهای مالی همواره شامل اطالعاتی 
نیســت که به نحو مناســب تجمیع یا تفکیک شــده باشند. 
برای مثال، مشــاهده شــده اســت که یک واحــد تجاری 
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کلیه هزینه هــای عملیاتی خود را در یک ســطر در صورت 
ســودیازیان ارائه کرده یا واحد تجاری دیگری تحت عنوان 
»ســایر« هزینه ها، بخــش اعظم هزینه های خــود را بدون 
هیچگونه توضیحی در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی 

ارائه داده است.
در مقابل، برخی اســتفاده کنندگان از این بابت ابراز نگرانی 
کرده اند که تعدادی از واحدهای تجاری به صورتی بسیار مفصل 
به افشــای تجربیات می پردازند و در نتیجه اطالعات بااهمیت 
از دیدگان استفاده کنندگان پنهان می ماند. لذا ارائه جزییات در 
حد مناسب، قابلیت مقایسه اطالعات یک واحد تجاری را طی 
دوره ها و سالهای متوالی و قابلیت مقایسه اطالعات واحدهای 

تجاری مختلف را در یک سال ارتقا می دهد.
همچنین، هیئت براین باوراســت که ممکن است یک واحد 
تجاری به ناچــار اقالم بی اهمیــت خود را به رغــم ویژگیهای 
متفاوت آن اقالم تجمیع کند و به این وسیله مانع از پنهان شدن 
اطالعات مربوط شــود. با وجــود این، تجمیع به این شــیوه 
می تواند به ارائه اقالمی منجر شود که بیان صادقانه آنها بدون 
ارائه اطالعات بیشتر میسر نیســت. به منظور رفع نگرانیهای 
استفاده کنندگان صورتهای مالی درباره این گونه اقالم که تحت 
عنوان »ســایر« در صورتهای مالی منعکس می شــوند، هیئت 
الزامات ویــژه ای را برای ارائه اطالعات دقیقتــر درباره اقالم 

بی اهمیت غیرمشابه مقرر داشته است.
هیئت بــه منظور تفکیک اقــالم از یکدیگر، آســتانه های 
مقــداری نظیر افشــای جداگانــه مانده هایی که بیــش از 10 
درصد درامدهای عملیاتی را تشــکیل می دهند و ملزم ساختن 
واحدهای تجاری به بررســی ضرورت تفکیک مانده هایی که 
مبلغ آنها بیش از آســتانه مذکور می باشــد، ارائه کرده است. با 
این حال، هیئت اعتقاد دارد که تعیین آســتانه ای که مناســب 

همه شرایط باشد، دشوار است.

هزینه های  ارایه  روش  برای  جدیدی  دیدگاه  هیئت 
و  هزینه«  ماهیت  »روش  کاربرد  و  داده  ارائه  عملیاتی 
»روش کارکرد هزینه« را تغییر داده است. دیدگاه جدید 
در  هزینه ها  گزارشگری  برای  است  ممکن  آثاری  چه 

ایران داشته باشد؟

دکتر مهام
ارائه  برای  کارکرد هزینه  از روشهای ماهیت هزینه و  استفاده 
تجاری  واحد  فعالیت  نوع  به  سودوزیان  صورت  در  اطالعات 
که  هزینه  کارکرد  روش  از  استفاده  مثال،  برای  دارد.  بستگی 
عملیاتی  درامدهای  تمام شده  بهای  انعکاس  منجربه  عمومًا 
واحدهای  برای  می شود  مالی  صورتهای  در  ناخالص  سود  و 
تجاری تولیدی و بازرگانی کاماًل مناسب و حتی ضروری است، 
واحدهای  ازجمله  دیگر،  تجاری  واحدهای  برای  که  حالی  در 
مناسبتر  هزینه  ماهیت  روش  به کارگیری  خدماتی،  تجاری 
به نظر می رسد. بنابراین، به کارگیری هر یک از این دو روش 
باید متناسب با نوع فعالیت واحد تجاری و تشخیص نیازهای 
استفاده کنندگان صورتهای مالی باشد و به طور کلی هیچیک از 

این دو روش بر روش دیگر برتری ندارد.

گزارش  موضوع  جداگانه  پروژه  یک  در  یادشده  هیئت 
دارد ولی در پیش نویس  را در دست  تفسیری مدیریت 
بین المللی  استاندارد  در  تجدیدنظر  برای  پیشنهادی 
باره  در  طالعات  ارائه  برای  الزاماتی  نیز   1 حسابداری 
»معیارهای عملکرد مدیریت« مطرح ساخته است. هیئت 

چه هدفی را از طرح این پیشنهاد دنبال می کند؟

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

دلیل بازنگری

استاندارد بین المللی حسابداری 1 را

 بهبود آگاهی بخشی در صورتهای مالی

عنوان کرده است
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دکتر مهام
مدیران  عمـلکرد  معیـارهای  معرفـی  از  خود  هدف  هیئت 
توضیحی  یادداشتهای  از  یکی  در  آنها  افشای  الزامی کردن  و 
این  کاربرد  و منضبط ساختن  را شـفاف سازی  مالی  صورتهای 
قبیل معیـارها و افشـای آنها در جایـی مشـخص از صـورتهای 
مالی عنوان کرده اسـت. معیـارهای عمـلکرد مدیران، صـورت 

ریز درامدها و هزینه هایی معرفی شده است که:
الف- در اطالع رسانیهای عمومی غیر از صورتهای مالی مورد 

استفاده قرار گرفته اند؛
در  یا جمعهای موقت مشخص شده  ب- مکمل جمعهای کل 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشند؛
یکی  به عنوان  را  مالی  عملکرد  به  نسبت  مدیران  دیدگاه  پ- 
اختیار  در  تجاری،  واحد  مالی  عملکرد  طرح  قابل  ابعاد  از 

استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می دهند.
در یادداشــت توضیحی معیارهای عملکــرد مدیران، نحوه 
محاســبه این معیارهــا، دلیل ســودمندی آن بــرای ارزیابی 
عملکــرد واحد تجاری، صــورت تطبیق معیارهــا با جمعهای 
کل یا جمع موقت مشخص شده در اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی، گزاره های گویای آن که معیارهای عملکرد 
مدیــران بیانگر یکی از ابعاد قابل طــرح عملکرد واحد تجاری 
اســت، اثر مالیاتی و اثــر منافع فاقد حق کنتــرل بر تفاوتهای 
موجــود بین معیارهای عملکرد مدیران و جمع کل یا جمعهای 
موقت مشخص شده در اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالــی، و دالیل تغییــر در مبانی محاســبه معیارهای عملکرد 

مدیران، حسب مورد، افشا می شود.
به نظر می رسد یکی از کاربردهای این یادداشت توضیحی، 
ارائه ســود مدیریتی یا سود اقتصادی اســت که غالبًا متفاوت 
از ســود حســابداری اســت. با این حال، اطالعاتی که در این 
یادداشت ارائه می شود باید به طور مشخص تعریف شود چرا که 
در غیراین صورت می تواند باعث ســردرگمی استفاده کنندگان 

صورتهای مالی شود.

نحوه  در  نیز  تغییراتی  خود  پیشنهاد  در  یادشده  هیئت 
کرده  مطرح  نقدی  جریانهای  صورت  در  اطالعات  ارائه 
مورد  عملیاتی  سود  تعریف  که  است  بوده  آن  به دنبال  و 

استفاده در صورت جریانهای نقدی را روشنتر سازد. آیا 
صورت جریانهای نقد از این بابت نیاز به اصالح داشت؟ 
در  شروع  نقطه  به عنوان  عملیاتی  سود  از  استفاده  آیا 

روش غیرمستقیم، سودمندی بیشتری دارد؟

دکتر مهام
مزیتهای اصلی به کارگیری سود عملیاتی به عنوان نقطه شروع 

در روش غیرمستقیم به شرح زیر عنوان شده است:
الف- نیاز کمتر به اعمال تعدیالت در نقطه شروع، که ارائه طبقه 
جریانهای نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی را تسهیل می کند.

عملیاتی  فعالیتهای  از  حاصل  نقد  جریانهای  بین  تفاوت  ب- 
عملیاتی  تعهدی  اقالم  برای  معیاری  عملیاتی،  سودیازیان  و 
است. برخی استفاده کنندگان صورتهای مالی چنین معیاری را 
سودمند تلقی می کنند چرا که به کمک آن می توان پی برد که 

چگونه سودیازیان عملیاتی به جریانهای نقد تبدیل می شود.
به نظر می رســد این تغییر منطقی اســت و می تواند ســبب 
تسهیل محاســبات، بدون تغییر محتوای اطالعات مندرج در 

یادداشت توضیحی نقد حاصل از عملیات شود.
عالوه بر این، هیئــت محدودیتها یا تغییراتــی را در رابطه 
بــا نحوه انعکاس بهره پرداختی، بهره دریافتی، ســود ســهام 
دریافتی و ســود ســهام پرداختی قائل شده اســت که قباًل در 
استانداردهای حســابداری کشورمان ملحوظ گردیده است و از 
ایــن رو این تغییرات یا محدودیتها موثــر بر نحوه ارائه صورت 

جریانهای نقد در ایران نخواهد بود.

آیا مراجع مرتبط و همچنین استفاده کنندگان از اطالعات 
استقبال  هیئت  پیشنهاد  از  ایران  در  مالی  صورتهای 
وجود  ایران  در  دیگری  اطالعاتی  نیازهای  آیا  می کنند؟ 

دارد که در پیش نویس پیشنهادی مطرح نشده باشد؟

دکتر مهام
بخـش عمده تغییـرات پیشـنهادی هیئت درخصـوص صورت 
سـودوزیان، کمکـی بـه اسـتفاده کنندگان ایرانـی نمی کنـد چـرا 
کـه کانـون توجـه عمـوم اسـتفاده کنندگان ایرانی، سـود خالص 
گزارش شـده اسـت. به عبارت دیگـر، عدد سـود خالص مهمتر 
از اجـزای سـود خالـص یـا منشـا ایجـاد آن تلقـی می شـود. 
تغییـرات پیشـنهادی هیئت درخصوص صـورت جریانهای نقد 
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معقـول و منطقـی بـوده و بـا محیط کشـورمان همخوانـی دارد 
تسـهیل  را  اسـتفاده کنندگان  توسـط  اطالعـات  به کارگیـری  و 
تجـاری  واحدهـای  در  سـرمایه گذاری  تفکیـک  می کنـد. 
وابسـته و مشـارکتهای خـاص در یادداشـتهای توضیحـی بـه 
دو گـروه الینفـک و غیرالینفـک،  اگـر چـه در وهلـه نخسـت 
مفیـد به نظـر می رسـد ولـی چنیـن اقدامی نیـز کمـک چندانی 

بـه اسـتفاده کنندگان صورتهـای مالـی نخواهـد کـرد.
بــا این همــه باید توجه داشــت کــه کشــورمان در تدوین 
استانداردهای حســابداری تا حدود زیادی پیرو استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی اســت و جا دارد موضع کشورمان 
در رابطــه با این تغییرات به صورت رســمی بــه هیئت تدوین 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری منعکس شــود که این 
مسئله اعتبار کشورمان را در محیط بین المللی باال خواهد برد.

استانداردهای  هیئت  اخیر  پیشنهادهای  به کارگیری  آیا 
بین المللی حسابداری، اگر تصویب شود، چالش برانگیز 

است؟

دکتر مهام
اگر پیش نویس تهیه شده به همین شکل تبدیل به استاندارد شود، 
قطعا چالشهایی را برای تهیه کنندگان صورتهای مالی و حسابرسان 
پدید خواهد آورد. برای مثال، تفکیک واحدهای تجاری وابسته 
و مشارکتهای خاص به دو گروه الینفک و غیرالینفک، در عمل 
چالش برانگیز خواهد بود. ضمن آن که ارزش افزوده این کار برای 

از طرف  نیست.  روشن  چندان  مالی  استفاده کنندگان صورتهای 
یا  و هزینه ها  درامدها  که  است  این  دیگر هیئت  پیشنهاد  دیگر، 
صورت  مالی  و  سرمایه گذاری  طبقات  در  که  زیانهایی  و  سودها 
ولی  شود،  ارائه  عملیاتی  طبقه  در  نیست،  قابل ارائه  سودوزیان 
هیچ یک  تعریف  در  که  داریم  اقالمی  که  است  این  من  تصور 
داراییهای  فروش  سودیازیان  مانند  نمی گنجد؛  طبقات  این  از 
اقالم  و جزو  فراوان مشاهده می شود  ایران  در  که  ثایت مشهود 

غیرعادی یا غیرمعمول نیز محسوب نمی گردد.
یکی دیگر از چالشــهای اجرای پیشنهادهای هیئت تدوین 
اســتانداردهای بین المللی حسابداری، ارائه معیارهای عملکرد 
مدیران در صورتهای مالی اســت که چارچوب روشنی ندارد و 
می تواند باعث ســردرگمی و دستمایه گمراه کنندگی صورتهای 

مالی واقع شود.
اجرای پیشــنهادهای هیئت در عین حال چالشهایی را برای 
حسابرســان نیز ایجاد خواهد کرد. برای مثــال، از هم اکنون 
انتظار می رود در خصوص تفکیک واحدهای تجاری وابســته 
و مشــارکتهای خــاص به دو گــروه الینفــک و غیرالینفک، 
اختالف نظرهــای حــادی بیــن تهیه کنندگان و حسابرســان 
صورتهــای مالی پدید آید. همچنین در مــورد ارائه معیارهای 
عملکرد مدیــران در صورتهای مالی به طــور قطع جنجالهای 
شــدیدی درخواهد گرفت. این مسائل به ویژه در محیط خاص 
کشورمان تشدید خواهد شد چرا که از هم اکنون مشخص است 
که مدیران فاقد تعهد و تخصص در کشــور ما  که تعداد آنها کم 
نیســت این فرصت را پیدا می کنند که بــا ارائه آمار و اطالعات 
عجیــب و غریب و غلط، خود را بهتریــن مدیران دنیا معرفی 
کنند؛ آن هم در شــرایطی که عملکرد واقعــی آنان فوق العاده 
ضعیــف و واحدهــای تجــاری تحــت مدیریت آنهــا عموما 
ورشکسته و به طور مســتمر زیان ده بوده اند. این گونه مدیران 
دست به هر کاری می زنند که حسابرسان را مجاب کنند که آمار 

و اطالعات آنان بی نقص است.

برای مشارکت در این گفتگو از شما سپاسگزاریم.
اگر به نظرخواهی هیئت تدوین استانداردهای بین المللی 
دادید،  پاسخ  پیشنهادی  پیش نویس  درباره  حسابداری 

آماده هستیم که آن را اطالع رسانی کنیم.

اجرای پیشنهادهای هیئت

 درعین حال

 چالشهایی را برای حسابرسان

 ایجاد خواهد کرد


