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به  که  است  گزارشگر  واحد  مورد  در  مالی  اطالعات  تهیه  مالی،  گزارشگری  به موجب چارچوب  اهداف عمومی،  با  مالی  گزارشگری  از  هدف 
سرمایه گذاران فعلی و بالقوه و وام دهندگان و سایر بستانکاران در تصمیم گیری برای تامین منابع برای واحد تجاری کمک می کند؛ و ارزیابی 

مباشرت مدیریت درخصوص منابع اقتصادی را امکانپذیر می سازد.
طبق استاندارد بین المللی حسابداری 1، باعنوان »ارائه صورتهای مالی«، واحد تجاری سودیازیان را در صورت عملکرد مالی، بدون جمعهای فرعی 
مشخص، ارائه می کند. نبود الزامات معین در استاندارد بین المللی حسابداری 1 موجب تنوع در ارائه و محاسبه جمعهای فرعی، حتی در بین واحدهای 

تجاری در یک صنعت مشابه، شده است و جمعهای فرعی با عناوین مشابه اغلب توسط واحدهای تجاری مختلف به طور متفاوت تعریف می شود.
نبود قابلیت مقایســه بین صورتهای مالی شرکتهای مختلف موجب می شود که ســرمایه گذاران و تحلیلگران مالی اغلب برای به دست آوردن 
اطالعات مورد نیازشان کنکاش بسیار کنند. استانداردهای حسابداری باید آن چنان قابلیت انعطاف داشته باشد که تهیه کنندگان صورتهای مالی 

بتوانند داستان شرکت را با شفافیت بیان کنند. 
استفاده کنندگان از صورتهای مالی برخی نقاط ضعف و نارساییها در ارائه صورتهای مالی را مطرح ساخته اند؛ ازجمله:

• صورتهای عملکرد مالی شرکتها به اندازه کافی قابلیت مقایسه ندارد.
• اطالعات در صورتهای مالی به اندازه کافی تفکیک نمی شود.

و  نیست  کافی  این  اما  امکانپذیر می سازند،  را  مفید  اطالعات  ارائه  استانداردهای حسابداری  با  منطبق  معیارهای  از  غیر  معیارهایی  اگرچه   •
شفافیت گزارشگری مالی باید بهبود یابد.

هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری برای موثربودن انتقال اطالعات در صورتهای مالی و برای پاســخگویی به اســتفاده کنندگان، 
پیش نویس اصالح استاندارد بین المللی حسابداری 1 را با هدف بهبود ارائه اطالعات در صورتهای مالی، با تاکید و تمرکز بر اطالعات مندرج در 

صورت سودیازیان منتشر کرده است. اهم نکات پیش نویس مزبور به شرح زیر است:
• ارائه جمعهای فرعی در صورت سودیازیان؛ جمعهای فرعی موجب ارائه اطالعات مربوط و ساختار یکنواخت سودیازیان می شود و قابلیت 

مقایسه را بهبود می دهد.
• ارائه جداگانه درامد و هزینه های سرمایه گذاریها و وجوه نقد حاصل از سرمایه گذاریها در واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص.

• تفکیک اطالعات )تا سرحدامکان( که موجب ارائه اطالعات مربوط می شود.
• افشای برخی معیارهای عمکرد مدیریت برای تحلیل عملکرد یا انجام پیش بینیها در مورد عملکرد آینده.

به کارگیری اســتاندارد بین المللی حسابداری 1، پس از اصالح برمبنای پیش نویس پیشنهادی، تهیه کنندگان اطالعات مالی، استفاده کنندگان 
از اطالعات مالی، حسابرسان و مراجع نظارتی را با چالشهایی مواجه می کند که برای آن باید برنامه ریزیهای مناسب انجام شود.
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 از مشروح خبرهای حرفه در این 

بخش آگاه شوید.

 انتشار پیش نویس گزارشگری مستقل گسترده
مورد  در  مقررات،  یا  قانون  الزام  بنابر  یا  داوطلبانه  به صورت  و  فزاینده  به طور  سازمانها 
گزارش   )(EER) گسترده  مستقل  )گزارشگری  خود  گسترده تر  تاثیرات  و  عملکرد 
می دهند و تقاضای فزاینده ای برای خدمات اطمینان بخشی در زمینه این گونه گزارشگری 
 (IAASB) وجود دارد. هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
در پاسخ به این تمایل، رهنمود غیرالزام آور گزارشگری مستقل گسترده را برای دریافت 

بازخورد تهیه کرده و برای درونداد عمومی تا 13 ژوئیه 2020، فراخوان داده است. 
گزارشگری مستقل گسترده شکلهای مختلف گزارشگری، شامل گزارشگری یکپارچه، 
گزارشــگری پایداری و سایر گزارشگریها از ســوی نهادها در مورد امور مالی و غیرمالی، 
شامل مسائل زیست محیطی، اجتماعی، و راهبری، مربوط به فعالیتهای یک بنگاه را در 

خود جای می دهد، اما محدود به این موارد نیست. 
هــدف از مشــورتخواهی عمومــی هیئــت اســتانداردهای بین المللی حسابرســی و 
اطمینان بخشــی در مورد رهنمود پیشــنهادی با عنوان اطمینان بخشــی گزارشگری 
مستقل گســترده (EEPA)، ترویج کاربرد یکنواخت و باکیفیت استاندارد بین المللی 
خدمات اطمینان بخشــی 3000 (ISAE 3000) )تجدیدنظرشده( با عنوان »خدمات  
اطمینان بخشی به غیراز حسابرسی یا بررسی اجمالی اطالعات مالی تاریخی« است، تا: 

•  اثر خدمات  اطمینان بخشی گزارشگری مستقل گسترده بر کیفیت گزارشهای گزارشگری 
مستقل گسترده را تقویت کند؛ 
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•  اعتماد کاربر به گزارشهای  اطمینان بخشی حاصل شده را تقویت کند؛ و
•  اطمینان بیشتری نسبت به اعتبار گزارشهای گزارشگری مستقل گسترده و اعتماد و اتکای به آنها به وسیله کاربراِن موردنظر، ایجاد کند. 
پیش نویس این رهنمود غیرالزام آور، مالحظات ویژه ای در زمینه انجام خدمات اطمینان بخشی در زمینه گزارشگری مستقل گسترده 

را مطرح می کند. 

 انتشار رهنمود روزامدشده شورای گزارشگری مالی بریتانیا در رابطه با کووید 19 
شورای گزارشگری مالی بریتانیا (FRC) رهنمود خود در رابطه با همه گیری ویروس کووید 19 (COVID-19) را روزامد کرده است. 
کووید 19 باعث ایجاد بی اطمینانی زیادی برای عملیات آینده بســیاری از شــرکتها شده است که به نوبه خود پیامدهایی برای کسانی 

به دنبال خواهد داشت که درنظر دارند در ماههای آینده گزارش دهند، همچنین برای حسابرسان آنها. 
برخی از شــرکتها و حسابرسان در تهیه حســابها و انجام حسابرسی با مشکالت عملی روبرو هستند. با توجه به محدودیتهایی که در 
زمینه ســفر، نشستها، و داشــتن دسترس به محل شرکتها در برخی از حوزه های گزارشگری تعیین شده است، موسسه های حسابرسی 

ممکن است برای جمع آوری شواهد حسابرسی کافی و مناسب، نیاز به روشهای جایگزین داشته باشند. 
شورای گزارشگری مالی بریتانیا نسبت به این موضوع که شرایط فعلی نباید ارائه حسابرسیهای باکیفیت را تضعیف کند، اعالم نگرانی 

کرده و خواسته است که حسابرسیها همچنان مطابق با استانداردهای الزم باشد. 
با این حال، این مرجع انتظام بخشــی یاداوری کرد که ممکن است زمان بیشتری برای تکمیل حسابرسیها الزم باشد و مهم است که 

این اقدام انجام شود، حتی با وجود ریسک تأخیر در گزارشگری شرکت. 
حسابرسان باید تاثیر کووید 19 بر موارد زیر را درنظر بگیرند: 

• چگونگی جمع آوری شواهد حسابرسی کافی و مناسب، با تشخیص این که رویکرد حسابرسی برنامه ریزی شده ممکن است نیاز به 
تغییر داشته باشد و باید رویه های جایگزین توسعه داده شود؛  

• چگونگی پیشنهاد حسابرس گروه برای بازبینی کار حسابرسان بخش؛ 
• ارزیابی حسابرس از تداوم فعالیت و چشم انداز شرکت حسابرسی شده؛

• کفایت موارد افشای انجام شده  به وسیله مدیریت درباره تاثیر کووید 19 بر شرکت؛ 
• ضرورت ارزیابی دوباره جنبه های اصلی حسابرسی  به وسیله حسابرس، در نتیجه وضعیتی که به سرعت در حال تغییر بوده، و ممکن 

است نیاز داشته باشد تا مدیریت شواهد بیشتری ارائه دهد. 

 به کارگیری استاندارد 16 در شرایط بی اطمینانی ناشی از کووید 19
به تازگی سندی منتشر شده است که به پرسشهای مرتبط با به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 16 (IFRS 16) با 

عنوان »قراردادهای اجاره« در امتیازات اجاره اعطاشده ناشی از همه گیری کووید 19 پاسخ می دهد. 
این سند که برای اهداف آموزشی تهیه شده است، الزامات مندرج در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 16 و سایر استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی را نشان می دهدکه برای شرکتهایی مربوط است که در حال بررسی چگونگی به حساب گرفتن امتیازات اجاره 

اعطاشده ناشی از همه گیری کووید 19 هستند.
این سند الزامات موجود در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را تغییر نمی دهد و حذف یا اضافه نمی کند، و با این هدف تهیه 

شده است که از به کارگیری یکنواخت و دقیق استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 16 پشتیبانی کند. 
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در نشســت مــاه آوریل در مورد استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 16 و 

امتیازات اجاره اعطاشده ناشی از کووید 19 بحث خواهد کرد.  
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 توقف برداشت اقساط وامهای قرض الحسنه توسط بانکها عملیاتی شد
بعد ازشیوع ویروس کرونا به منظور حمایت از اقشار مردم، تعویق پرداخت اقساط وامهای قرض الحسنه از سوی بانک مرکزی در دستور 
کار بانکها قرار گرفت و در همین راستا ضمن راه اندازی سامانه ثبت شکایت احتمالی وامهای قرض الحسنه، سیستم اتوماتیک برداشت 

اقساط بانکها اصالح شد.
بانک مرکزی همچنین بانکها را مکلف کرد ســامانه های برداشــت اتوماتیک اقســاط وامهای قرض الحســنه را در دو ماه فروردین و 

اردیبهشت اصالح کنند تا به مانند اسفندماه از حساب مشتریان قسطی برداشت نشود.
www.cbi.ir :برای اطالع از جزئیات این بخشنامه به مرکز اطالع رسانی بانک مرکزی مراجعه کنید

 نرخ مبنای محاسبه حق الزحمه  خدمات حسابرسی برای سال 1399 اعالم شد
جامعه حسابداران رسمی ایران، در پی اعالم مصوبه  مورخ 20 فروردین ماه 1399 شورایعالی کار و به موجب مفاد مواد 4 و 5 آیین نامه  
روش تعیین حق الزحمه پایه  خدمات حسابرسی، حداقل نرخ مبنای محاسبه حق الزحمه  پایه  خدمات حسابرسی برحسب رتبه های شغلی 

حسابرسان را اعالم کرد. 
www.iacpa.ir :عالقه مندان برای اطالع از جزئیات نرخ به مرکز اطالع رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران مراجعه کنند

 برنامه شورای گزارشگری مالی بریتانیا برای نظارت بهتر 
شــورای گزارشگری مالی بریتانیا (FRC) برنامه هایی را برای »دگرگونی عمده« در کارکردهای نظارتی و سرپرستی خود اعالم کرده است تا 

به بازرسیهای اجرایی سرعت ببخشد. 
شورای گزارشگری مالی بریتانیا برای تسریع در بازرسی و نتیجه گیری پرونده های قانونی، تعداد وکال و حسابداران قانونی خود را افزایش داده 

و به منظور تسریع در تصمیم گیری درباره تشکیل پرونده قانونی، کارکرد رسیدگی به پرونده ها را تقویت می کند. 
هدف از این راهبرد مرجع انتظام بخشــی برای سالهای 2020 و 2021، پیشــرفت بیشتر در انتقال آن به مرجع حسابرسی، گزارشگری و 

راهبری (ARGA) است، آن طور که در بررسی سال گذشته کینگمن (Kingman) پیشنهاد شده است. 
برای پاســخگویی به الزامات بررســی کینگمن، شورای گزارشگری مالی بریتانیا بیش از 100 کارمند استخدام خواهد کرد که منجر به افزایش 

عوارض شورا از 41/7 میلیون پوند )54/4 میلیون دالر( به 47/2 میلیون پوند خواهد شد. 
عالوه  بر این، برای بهبود پوشش شورا، تعداد بررسیهای کیفیت حسابرسی و گزارشگری شرکتی 25 درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که 

نظارت بر موسسه حسابرسی از چهار موسسه برتر حسابرسی به موسسه های رقیب گسترش بیشتری خواهد یافت.

 ارتقای استاندارد بین المللی خدمات مرتبط 4400 
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی استاندارد بین المللی خدمات مرتبط 4400 

(ISRS 4400) )تجدیدنظرشده( درباره اجرای روشهای توافقی را منتشر کرد. 

افــزون بر تجدیدنظر در اســتاندارد با اســتفاده ازضوابط شفاف ســازی بــرای هماهنگی با ســایر اســتانداردهای بین المللی هیئت 
اســتانداردهای بین المللی حسابرســی و  اطمینان بخشــی، برخی از اصالحات مهم در اســتاندارد بین المللی پیشنهادی خدمات مرتبط 

4400 )تجدیدنظرشده( در زمینه اجرای روشهای توافقی شامل موارد زیر هستند:
•  پاسخ به نیازهای ذینفعان- گسترش دامنه استاندارد به منظور براورده شدن تقاضا برای اجرای روشهای توافقی و معرفی الزامات و 

مطالب کاربردی برای رسیدگی به شرایط متغیر اجرا همانند استفاده از تخصص کارشناسان در اجرای روشهای توافقی. 
•  وجود شفافیت در گزارش اجرای روشهای توافقی- معرفی الزامات و مطالب کاربردی تا مشخص شود آیا کارشناس ملزم به رعایت 

الزامات استقالل هست یا خیر و اگر باشد، الزامات مربوط به استقالل تعیین و افشا شود. 
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 •  ارتقای یکنواختی در نحوه اجرای روشهای توافقی- شفاف سازی درباره نحوه اعمال قضاوت حرفه ای در اجرای روشهای توافقی و 
معرفی الزامات و مطالب کاربردی در پذیرش کار و شرایط استمرار آن و مستندسازی.

استاندارد بین المللی پیشنهادی خدمات مرتبط 4400 )تجدیدنظرشده( برای دوره هایی که دوره اجرا در 1 ژانویه 2020 یا پس از آن 
مورد توافق قرار بگیرد، الزم االجرا خواهد بود.

 ایجاد یک رویکرد  جهانی منسجم برای گزارشگری شرکتی
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی به مشورتخواهی حسابداری اروپا (Accountancy Europe) درباره استانداردگذاری 

به هم پیوسته برای گزارشگری شرکتی پاسخ داد، که به تکامل استانداردگذاری برای ارتقای گزارشگری شرکتی در سطح جهانی می پردازد.
ســامانه فعلی گزارشگری شرکتی، برای مقابله با چالشهای تحمیل شده از سوی الزامات بیشمار در حوزه های گزارشگری مختلف و نبود 
استانداردهای مورد پذیرش گسترده در حوزه های مختلف فراتر از گزارشگری مالی، به تحول فوری نیاز دارد. پیامد این کمبود، کیفیت متغیر 

و نبود مقایسه پذیری است که منجر به هزینه بیشتر و تخصیص سرمایه ناکارامد، هم برای شرکتها و هم برای سرمایه گذاران، می شود.
همان طور که از دیدگاه فدراســیون درمورد ارتقای گزارشــگری شــرکتی برداشت شد، برای دســتیابی به اطالعات و استانداردهای 

تشریحی مربوط، اتکاپذیر و مقایسه پذیر، نیاز به یک راه حل جهانی وجود دارد.   
در پاسخ به مشورتخواهی، فدراسیون شش پیشنهاد را برای استحکام در ساختار یکپارچه گزارشگری جهانی مورد تایید قرار داد.  

این پیشنهادها، توسعه یک رویکرد جهانی نسبت به تدوین استاندارد بین المللی، یک چارچوب مفهومی برای گزارشگری شرکتی و 
یک ساختار نظارتی را شامل می شود.  

در راســتای ارتقای گزارشــگری شــرکتی، نیاز فوری به یک رویکرد جهانی نســبت به این ســه عامل، یعنی نظارت، چارچوب و 
استانداردها وجود دارد.  

درهمان حال که زمان برای ســرمایه گذاران، شــرکتها و بازارهای سرمایه چالش برانگیز اســت، رقابت برای سرمایه چالش برانگیزتر 
خواهد شــد و تقاضا برای اطالعات مربوط و شفاف درمورد ســازمانها وجود خواهد داشت تا به تصمیمها در زمینه تخصیص سرمایه و 

ارزیابیهای سرمایه گذار و دیگر ذینفعان از ایجاد ارزش در بلندمدت، آگاهی اتکاپذیر بدهد.
مهلت ارسال نظرات تا تاریخ 30 آوریل تعیین شده است. 

 چالش کووید 19 برای حرفه حسابرسی 
هیئت مستقل انتطام بخشی حسابرسان افریقای جنوبی (IRBA SA) رهنمودی در رابطه با پیامدهای شیوع کووید 19 برای 

حسابرسیها و حسابرسان منتشر کرده است.  
برخی از زمینه های اصلی این رهنمود عبارتند از:  

•  شیوع کووید 19 ممکن است عملیات کسب وکار واحدهای تجاری را مختل کند و فرایند گزارشگری مالی نیز ممکن است تحت تاثیر 
قرار گیرد. حسابرسان باید به صورت فعال درباره این موارد با صاحبکاران گفتگو کنند تا بفهمند آیا بر برنامه زمانی گزارشگری صاحبکار 

و فرایندهای حسابرسی تاثیر دارد یا خیر.   
•  با شیوع کووید 19، حسابرسان ممکن است نیاز به ارزیابی مجدد ریسکهای تحریف بااهمیت در صورتهای مالی داشته باشند، زیرا 
ممکن است اطالعات مبنای ارزیابی اولیه ریسک تغییر کرده باشد. برای حسابرسیهای در حال انجام، حسابرسان باید آثار را ارزیابی 
کرده و ممکن است نیاز باشد که در ارزیابی خود از ریسک تجدیدنظر کنند و روشهای حسابرسی برنامه ریزی شده مطابق با استاندارد 
بین المللی حسابرسی 315 (ISA 315) با عنوان »تشخیص و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت« )تجدیدنظر شده( را اصالح کنند.  
• با توجه به محدودیتهای مسافرتی و شرایط کاری مختلف، حسابرسان ممکن است در دسترس پیداکردن به محل صاحبکار برای 

انجام رویه های حسابرسی مشکل داشته باشند؛ و یا ممکن است نتوانند به اندازه کافی شواهد حسابرسی مناسب به دست آورند.
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•  برای حسابرسیهای گروه، حسابرسان بخش در محلهای آسیب دیده ممکن است در به دست آوردن شواهد حسابرسی مناسب با مشکل 
روبرو شوند، که ممکن است باعث تاخیرهای درخورتوجه در تکمیل حسابرسیهای بخش شود. افزون بر این، اعضای حسابرسی گروه 
ممکن است قادر به سفر به محلهای آسیب دیده برای بررسی کاربرگهای بخشهای مهم نباشند. با این حال، اعضای حسابرسی گروه، 
مسئولیت به دست آوردن شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای شکلدهی اظهارنظر حسابرسی گروه را بر عهده دارند. شریک مسئول 

حسابرسی گروه وظیفه هدایت، نظارت و عملکرد قرارداد حسابرسی گروه را بر عهده دارد. 
عالوه بر زمینه های فوق، حسابرسان ممکن است پیامدهای مربوط به گزارش حسابرس را نیز درنظر بگیرند.

 تغییر اساسی در استفاده از فناوری برای بهبود حسابرسی
برای حسابرسی مانند تحلیلگری داده، در  ابزار خودکار  از  استفاده   ،(FRC) شورای گزارشگری مالی بریتانیا  طبق گزارش جدید 
سه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است، با وجود این حسابرسان به این وابسته اند که آیا شرکتها دارای زیرساخت فناوری اطالعات 

(IT) قوی هستند که اجازه دهد تا داده ها به شکل استفاده پذیر استخراج شود تا مدیریت را به چالش بکشد. 

این گزارش به دنبال بررسی انجام شده در سال 2017 منتشر شده است، که نشان داد استفاده از ابزار تحلیلگری داده برای حسابرسی، 
به اندازه ای انتظار بازار رایج نیســت. با این حال، سه ســال گذشــته است و شورای گزارشــگری مالی بریتانیا اعتقاد دارد که یک »تغییر 
اساســی« رخ داده است، به طوری که حسابرسیهای داده محور بیشتر رایج شده و استفاده از فناوری در بزرگترین موسسه های حسابرسی 

بریتانیا امری عادی است.  
شورای گزارشگری مالی بریتانیا همچنین دریافته است که فناوریهای نوپدید مانند یادگیری ماشین و تحلیلگری پیش بینانه اگرچه در 
مراحل ابتدایی خود هســتند، ممکن است در شناسایی تراکنشهای غیرمعمول یا به چالش کشیدن قضاوت درباره تداوم فعالیت یا کاهش 
ارزش سودمند باشد؛ کاری که  به وسیله حسابرس انسانی انجام پذیر نیست. شورای گزارشگری مالی بریتانیا موسسه های حسابرسی را 

تشویق می کند تا در جستجوی پیشرفتهای بیشتر در کیفیت حسابرسی، به توسعه فناوریهای خود در این حوزه ها ادامه دهند.  
از آنجا که توســعه فناوری به ســرعت در حال پیشرفت است، شــورای گزارشــگری مالی بریتانیا تعدادی از انتظارات از موسسه های 

حسابرسی را تشریح کرده است، که عبارتند از:  
•  مسئولیت برای توسعه مداوم، آزمایش و تصویب ابزار خودکار موجود و جدید؛ 

•  نشان دادن صحت داده های استخراج شده برای استفاده  به وسیله ابزار خودکار؛ 
•  بیان دقیق چگونگی پشتیبانی ابزار خودکار از روشهای حسابرسی. 

 انتشار چهارمین بخش از مجموعه جستجو در آیین اصول اخالق حرفه ای
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی جدیدترین بخش از مجموعه آموزشی جستجو در آیین اصول اخالق حرفه ای با 

عنوان: »چارچوب مفهومی- گام سوم، مقابله با مخاطره ها« را منتشر کرد.  
این مجموعه آموزشــی از طریق دوازده بخش ماهانه، نگاهی موشکافانه به آیین بین المللی اصول اخالق حرفه ای برای حسابداران 
حرفه ای می اندازد. هر بخش از این مجموعه به شــیوه ای ارتباط پذیر و کاربردی به جنبه های مختلف آیین در موقعیتهای دنیای واقعی 
می پردازد. خوانندگان  به وســیله شرح و تحلیل تخصصی متخصصان شاغل در توسعه استانداردها، درک بهتری از فرایند تفکر در پس 

حوزه های پیچیده تر آیین اصول اخالق حرفه ای به دست خواهند آورد.
بخشــهای قبلی جستجو در آیین اصول اخالق حرفه ای به پنج اصل بنیادی اخالق و جنبه های مهم چارچوب مفهومی پرداخت، که 
رویکردی برای همه حسابداران حرفه ای است که ملزم هستند در رعایت پنج اصل مهم.برای شناسایی، ارزیابی و مقابله با خطرها آن 

را به کار گیرند. چهارمین بخش بر مقابله با خطرها تمرکز دارد. 
مجموعه »جستجو در آیین اصول اخالق حرفه ای« که  به وسیله فدراسیون بین المللی حسابداران منتشر شده، بخشی از آیین اصول اخالق 
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حرفه ای برای حسابداران نیست. این سند غیرالزام آور است و جایگزین مطالعه آیین اصول اخالق حرفه ای برای حسابداران نخواهد بود.

 پیام مشترک روسای دو هیئت استانداردهای بین المللی 
روسای هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) و هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای 

برای حسابداران (IESBA) به تازگی یک پیام مشترک درباره پیامدهای همه گیری کووید 19 منتشر کردند. این پیام به شرح زیر است.
همه گیری کووید 19 یک بحران جهانی برای ســالمت و انسانیت است. فراتر از چالشهای درخورتوجه که پیش روی همه جنبه های 

زندگی قرار دارد، این همه گیری زیانهای بی سابقه ای را هم برای اقتصاد جهانی به همراه دارد. 
هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابرسی و  اطمینان بخشی و هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران، 

متعهدند سهم خود را در پشتیبانی از یک پاسخ جهانی قدرتمند انجام دهند.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و  اطمینان بخشی و هیئت استانداردهای بین المللی اخالق برای حسابداران، متعهدند که 
کار خود را ادامه دهند، هرچند به صورت مجازی، و از موقعیتها برای سازگاری در نحوه انجام کار، و موضوع انجام کار، با توجه به نیازها 

و اولویتهای جهانی استفاده کنند.
در کوتاه مدت، هیئتها برای انجام کارهای روزانه، نشستهای عمومی و اطالع رسانی به ذینفعان، به طور کامل به بسترهای دیجیتالی 
منتقل شــده اســت. افزون براین، هر دو هیئت در حال توسعه یا بررســی برای واگذاری و یا منبع یابی در تهیه منابع مرجع، به گونه ای 
مناسب برای هر هیئت هستند تا به ذینفعان در راستای فعالیت آنها کمک کنند. به این منظور، منابع اینترنتی دارای مطالب و پیامهای 

مربوط به کووید 19 در مراکز اطالع رسانی هر کدام از هیئتها ایجاد خواهد شد. 
هر دو هیئت در راســتای رویکــرد خود، در حال هماهنگی بــا هیئت نظارت بر منافع همگانی (PIOB) مراجع انتظام بخشــی و 
استانداردگذاران ملی هستند. همچنین، درباره بهترین شیوه برقراری تعادل بین به موقع بودن و محدودیتهای کامال عملیاتی واقعی که 
بسیاری از ذینفعان با آن مواجه هستند، درحال گفتگو با هیئت نظارت بر منافع همگانی هستند. این گفتگوها، توانایی سودبران در ارائه 

بازخورد مطابق با زمان بندی موجود و امکان الزام به انعطاف پذیری را درنظر قرار خواهد داد. 
هیئتها به ســرعت در حال سازگارشدن هستند و تالش می کنند که نسبت به بسیاری از مشکالت بی تفاوت نباشند. ارتباط نزدیک با 
همه ذینفعان در زمانهای دشوار را در اولویت قرار داده و به بازنگری واکنش خود ادامه خواهند داد، زیرا امکان دارد در مرتبه اول مسیر 
درســتی انتخاب نشــود و احتمال داردکه همراه با تغییر اوضاع جهانی به اصالح بعدی مسیر نیاز باشد. هیئت استانداردهای بین المللی 
حسابرســی و  اطمینان بخشی و هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران و کارشناسان آنها، آماده هستند تا در 

حد ممکن در هر زمان و در هر جا کمک کنند.
دو هیئت همچنان در جهت منافع همگانی فعالیت می کنند و می دانند که بحران بی ســابقه، چالشهای بی سابقه ای را به دنبال خواهد 

داشت و با پاسخی قاطع و به موقع با آنها روبرو خواهند شد.

 راه اندازی صفحه اینترنتی برای راهنمایی حسابرسان در دوران همه گیری کووید 19
همه گیری کووید 19 یک بحران جهانی برای سالمت و انسانیت است. فراتر از چالشهای مهمی که در تمام جنبه های زندگی پیش 

روست، همه گیری ممکن است اثر چشمگیری بر نحوه انجام حسابرسیها بگذارد.
حسابرسیها باید همچنان مطابق با استانداردهای پذیرفته شده ادامه یابد که ممکن است در شرایط موجود نیاز به مالحظات متفاوت و 
ارتقایافته توسط حسابرسان داشته باشد. حسابرسان ممکن است برای جمع آوری شواهد حسابرسی کافی و مناسب به منظور پشتیبانی 

از اظهارنظر حسابرسی یا تغییر اظهارنظر حسابرسی نیاز به تهیه رویه های جایگزین داشته باشند.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و  اطمینان بخشی (IAASB) صفحه اینترنتی ویژه کووید 19 را در مرکز اطالع رسانی 

خود راه اندازی کرده است تا به ذینفعان و جامعه بزرگتر حسابداری در هدایت برخی از چالشهای پیِش رو کمک کند.
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 انتشار رهنمود درباره پیامدهای حسابداری کووید 19
سازمان بورسها و بازارهای اروپا (ESMA) که مرجع انتظام بخشی بازارهای اوراق بهادار اتحادیه اروپاست، یک بیانیه عمومی در 
مورد برخی از پیامدهای حسابداری ناشی از حمایت اقتصادی و سنجه های جبرانی به کارگرفته شده از سوی اعضای اتحادیه اروپا در 

واکنش به شیوع ویروس کووید 19 منتشر کرد.
این سنجه ها شامل مهلت بازپرداخت وامهاست و بر محاسبه زیانهای اعتباری موردانتظار مطابق با استاندارد بین المللی گزارشگری 

9 (IFRS9) تاثیر دارد.
همچنین مرجع بانکداری اروپا (EBA) بیانیه ای مرتبط با چارچوب محتاطانه و پیامدهای حسابداری کووید 19 منتشر کرده است. 

این دو بیانیه تا آنجا که به گزارشگری مالی مربوط می شود، همسو هستند.

 انتشار سند گفتگو درباره تملک و حسابداری سرقفلی
که  اطالعاتی  در  ممکن  اصالحات  درباره   (DP) گفتگو  سند  یک   (IASB) حسابداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت 
شرکتها درباره تملک کسب وکارها گزارش می کنند، منتشر کرده تا به سرمایه گذاران در ارزیابی میزان موفقیت آن تملکها کمک 
از چنین معامالتی به وسیله  ناشی  بازخورد در زمینه چگونگی به حساب گرفتن سرقفلی  به دنبال دریافت  کند. هیئت همچنین 

شرکتهاست.
تملک یک کســب وکار دیگر، روشی رایج برای رشد شرکتهاســت. با این حال تملکها همیشه درسالهای بعد، آن گونه که مدیریت در 
ابتدا انتظار دارد انجام نمی شود. سرمایه گذاران مایل هستند که در زمینه چگونگی عملکرد یک تملک در رابطه با چنین انتظاراتی بیشتر 

بدانند، تا بتوانند مدیریت شرکت را در زمینه تصمیهای مربوط به تملک، وادار به پاسخگویی کنند.
هیئت، در پاســخ به این بازخورد، پیشنهاد انجام تغییراتی در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را مطرح می کند که شرکت را 
ملزم به افشــای اطالعات درباره اهداف خود از تملک و در دوره های بعدی، ملزم به افشــای اطالعات درباره چگونگی عملکرد تملک 

در مقایسه با آن اهداف خواهد کرد. 
همچنین هیئت، امکان تغییر در نحوه به حســاب گرفتن حســابها برای ســرقفلی را درنظر قرار داده است. شرکتها باید به طور ساالنه 

سرقفلی را به منظورکاهش ارزش مورد آزمون قرار دهند، اما ذینفعان درباره موثربودن این آزمون دیدگاه های متفاوتی دارند. 
مهلت ارسال اظهارنظرتا تاریخ 15 سپتامبر 2020 تعیین شده است. 

 به کارگیری استاندارد در شرایط بی اطمینانی ناشی از کووید 19
به تازگی سندی منتشر شده است که به پرسشهای مربوط به به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 (IFRS 9) با عنوان 

»ابزارمالی« درطی دوره افزایش بی اطمینانی ناشی از شیوع بیماری کووید 19 پاسخ می دهد. 
این سند در راستای اهداف آموزشی تهیه شده است و به الزامات موجود در این استاندارد می پردازد که برای شرکتهایی مربوط است که 
در حال بررسی چگونگی اثرگذاری این همه گیری بر حسابداری زیانهای اعتباری موردانتظار (ECL) خود هستند. این سند، الزامات 
اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی 9 را تغییر نداده، حذف یا اضافه نمی کند، و به منظور پشتیبانی از به کارگیری یکنواخت و درست 

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 تهیه شده است. 
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 در پاسخ به درخواستهای گروه 20 (G20) و سایرین برای ارائه اطالعات با آینده نگری بیشتر 

نسبت به استاندارد قبلی درباره زیان وامها و ارائه اطالعات شفاف و به موقع درباره تغییرات ریسک اعتباری تهیه شده است. 
بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی و هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) همچنان به همکاری با 
مراجع انتظام بخشــی و سایرین در زمینه به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 ادامه می دهند و این سند شرکتها را تشویق 

می کند تا رهنمود تهیه شده توسط مراجع انتظام بخشی و مراجع اوراق بهادار را درنظر بگیرند.
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)IASB( هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

پیش نویس پیشنهادی با عنوان »ارائه و افشای عمومی«

نگاهی کوتاه 

این نگاه گذرا، نگاهی کلی بر

پیش نویس پیشنهادی با عنوان

»ارائه و افشای عمومی« می اندازد که

 در دسامبر 2019 به وسیله

هیئت استانداردهای بین المللی

 حسابداری (IASB) منتشر شده است. 

بهبود چگونگی انتقال اطالعات در صورتهای مالی، با تمرکز بر هدف هیئت:

اطالعات مربوط به عملکرد در صورت سودوزیان.

هیئت پیشنهاد می دهد که شرکتها ملزم به موارد زیر باشند:پیشنهادها:

1- ارائه جمعهای فرعی تازه تعریف شده در صورت سودزیان؛

2- تفکیک اطالعات به شکل بهتر؛ و

که  عملکرد  سنجه های  از  بعضی  درباره  اطالعات  افشای   -3

به وسیله مدیریت تعریف شده اند )سنجه های غیرمنطبق با اصول 

پذیرفته شده حسابداری(.

هیئــت درنظــر دارد، در جایگزینــی با اســتاندارد بین المللی 

حســابداری 1 (IAS 1) باعنــوان »ارائــه صورتهــای مالی« 

اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی جدیدی منتشر سازد، و 

بعضــی از اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی را، برای 

انعکاس پیشنهادهای یادشده، اصالح کند.

هیئت، بازخوردهای دریافتی در زمینه پیش نویس پیشنهادی را گامهای بعدی:

در تهیه الزامات نهایی درنظر خواهد گرفت.

30 ژوئن 2020مهلت ارسال نظر:

منبع:

• Snapshot: General Presentation and Disclosures, IFRSF, December 2019

پیش نویس

جدید

 1

در

پاگرد 
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به تبع  و  مالی  اطالعات  دارد.  سرمایه  بازار  اطالعاتی  شفافیت  در  سنگینی  وظیفه  بورس  سازمان 
از اطالعات مورد استفاده سرمایه گذاران است. سازمان بورس،  آن صورتهای مالی، بخش مهمی 
مدیران و کارشناسان آن سهم مهمی در توسعه گزارشگری مالی ایران دارند که کوشش اخیر برای 
پیوسته  و  پایدار  مشارکت  است.  آن  از  کوچکی  جلوه  مختلف،  صنایع  نمونه  مالی  صورتهای  انتشار 
سازمان بورس در فعالیتهای رسانه ای مجله حسابرس برای ارتقای حرفه حسابداری و حسابرسی 
نمونه دیگری از آن است. از شما برای مشارکت در این گفتگو سپاسگزاریم و امیدواریم این کوششها 
نتایج شایسته به دنبال داشته باشد. برای شروع گفتگو ابتدا درباره اهمیت صورتهای مالی، و ارائه و 

افشای اطالعات کمی توضیح دهید. 

قاسمی
نیز ذکر شده است، که صورتهای مالی  اشاره کنم که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی  این دو نکته مهم  به  ابتدا 
نیازهای  همه  نمی تواند  و  می گردد  ارایه  و  تهیه  استفاده کنندگان  از  گسترده ای  طیف  نیاز  رفع  راستای  در  عمومی 
استانداردهای  از  مالی  صورتهای  تهیه  در  که  است  این  دیگر  موضوع  سازد.  برطرف  را  استفاده کنندگان  اطالعاتی 
حسابداری استفاده می شود و استانداردهای حسابداری نیز همواره حداقل موارد نیاز به افشا را بیان می کنند و واحدهای 
تجاری باید بر اساس ماهیت و میزان اهمیت و مفیدبودن در تصمیم گیری، سایر اطالعات مفید را نیز در صورتهای 

مالی خود منعکس سازند تا به استفاده کنندگان کمک کنند. 

پیش نویس پیشنهادی جدید؛
 مفید و جامع

گفتگو با آقای میثم قاسمی 

رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و 

گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
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در بسیاری از موارد اطالعات بااهمیت و موثر در تصمیم گیری 
استفاده کنندگان افشا نمی شود که اغلب این اطالعات، اطالعات 
غیرمالی و توصیفی در خصوص معامالت، قراردادها و اطالعات 
مالی اســت. اســتفاده کنندگان صورتهای مالی از جمله نهادهای 
نظارتــی برای تصمیم گیــری در رابطه با واحد تجــاری، نیازمند 
اطالعات بــا ویژگیهای کیفــی مدنظر قرارداده شــده در مفاهیم 
نظــری هســتند. در حال حاضــر مهم ترین مســئله در رابطه با 
ویژگیهای کیفی اطالعات، بیان صادقانه است. به عبارت دیگر، 
"اطالعات باید اثر معامالت و سایر رویدادهایی را که ادعا می کند 
بیانگر آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیانگر آن باشد 
به طور صادقانه بیان کند". همچنین برای این که اطالعات، بیان 
صادقانه داشــته باشد باید بر اســاس محتوا و واقعیت اقتصادی و 
نه صرفا شــکل قانونی آن ارائه شود. مســئله بعدی، کامل بودن 
اطالعات اســت که متاســفانه حذف و یا پنهان کــردن اطالعات 
ازجمله کاستیهایی است که در صورتهای مالی مشاهده می شود.

راستای  در  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت 
نکاتی که اشاره کردید در صدد است در استاندارد بین المللی 
است  مالی  صورتهای  ارائه  آن  موضوع  که   1 حسابداری 

تجدیدنظر کند. هیئت یادشده چه هدفی را دنبال می کند.

قاسمی
 1 حسابداری  بین المللی  استاندارد  تغییر  از  هیئت  هدف 

(IAS1) به طور کلی به شرح زیر است:

سودیازیان  صورت  در  بیشتر  فرعی  جمعهای  الزامی کردن   •
به گونه ای که اطالعات مربوط تر و ساختار با یکنواختی بیشتر 

در صورت سودیازیان ارایه شود و قابلیت مقایسه بهبود یابد.
• الزامی کردن ارایه درامدها و هزینه ها و جریانهای نقد ناشی 
مشارکتهای  و  وابسته  تجاری  واحدهای  در  سرمایه گذاریها  از 
خاص جدانشدنی )دارای ارتباط تنگاتنگ با فعالیتهای اصلی 
واحدهای  در  سرمایه گذاریها  از  جدا  اصلی(،  تجاری  واحد 
تاثیر  )داشتن  جداشدنی  خاص  مشارکتهای  و  وابسته  تجاری 

کم یا نداشتن تاثیر بر فعالیتهای اصلی واحد اصلی(.
به فراهم ساختن اطالعات  برای کمک  بیشتر  به تفکیک  الزام   •
کارکرد  یا  ماهیت  نظر  از  عملیاتی  هزینه های  تفکیک  مربوط، 
عنوان  تحت  بزرگ  مانده های  تفکیک  سودیازیان،  صورت  در 
هزینه های  و  درامدها  به  مربوط  اطالعات  تفکیک  »سایر«، 

غیرعادی و افزایش حداقل اقالم اصلی در صورت وضعیت مالی.
تعریف شـده  عملکـرد  معیارهـای  برخـی  افشـای  بـه  الـزام   •
توسـط مدیریـت کـه در اسـتانداردهای حسـابداری مشـخص 
معیارهـای  برخـی  بیـن  مغایـرت  صـورت  تهیـه  نشـده اند. 
فرعـی  جمعهـای  بـا  مدیریـت  توسـط  تعریف شـده  عملکـرد 

حسـابداری. اسـتانداردهای  در  مشخص شـده 
• تغییرات محدودکننده در صورت جریان وجه نقد برای بهبود 

یکنواختی در طبقه بندی، از طریق حذف موارد اختیاری.
بنابراین تمرکز تغییرات استاندارد بین المللی حسابداری 1 بر 
بهبود ارایه و افشــای اطالعات در صورت ســودیازیان است و 
طبق آن صورت ســودیازیان طبقه بندی شــده است و درامدها 
و هزینه ها باید در آن طبقات منعکس شــوند؛ که شامل طبقه 
عملیاتی، ســهم از سودیازیان شرکتهای وابسته و مشارکتهای 
خاص جدانشدنی، ســرمایه گذاری )شامل سهم از سودیازیان 
شــرکتهای وابسته و مشــارکتهای خاص جداشــدنی(، تامین 
مالی، مالیات بر درامد و عملیات متوقف شده است و همچنین 
باید جمعهای فرعی، سودیازیان عملیاتی، سودیازیان عملیاتی 
و درامدها و هزینه های واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای 
خاص جدانشدنی، و سودیازیان قبل از تامین مالی و مالیات بر 
درامد نیز ارایه گردد. همچنین تاکید بیشــتری شده تا درامدها 
و هزینه های عملیاتی بر حسب ماهیت هزینه یا کارکرد هزینه 
و طبق استداللهای منطقی در واحد تجاری به کار گرفته شود.

در صورت جریان وجه نقد برای محاسبه نقد حاصل از عملیات 
طبق روش غیرمستقیم طبق پیشنهاد هیئت باید از سودیازیان 
عملیاتی در شــروع محاسبه استفاده شود و سود سرمایه گذاریها 
و بازده نیز که قبال طبق استانداردهای بین المللی واحد تجاری 
اختیار داشت که به ترتیب در طبقه سرمایه گذاریها و تامین مالی 
و یــا طبقه عملیاتی صورت جریان وجه نقد منعکس کند، طبق 
پیشــنهاد جدید باید مطابق با صورت سودیازیان و طبقه ای که 
سودیازیان مرتبط به آن شناسایی شده است در صورت جریان 
وجه نقد در همان طبقه شناســایی شــود؛ به این معنی که اگر 
سود سهامی در قســمت عملیاتی صورت سودیازیان شناسایی 
شــد باید در صورت جریان وجه نقد، جریان وجه نقد آن نیز در 

قسمت عملیاتی شناسایی شود. 
مورد بعدی ارایه یادداشت معیارهای عملکرد مدیریت است 
تا مدیریت واحد تجاری بتواند اطالعات بیشتری در خصوص 
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عملکرد مدیریت در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. همچنین 
تاکید بعدی بر تفکیک اقالم در صورتهای مالی و افشای اقالم 

استثنایی درامدها و هزینه ها است.

اطالعات  استفاده کنندگان  برای  پیشنهادی  تغییرات  آیا 
نیازهای  با  آیا  است؟  سودمند  نیز  ایران  در  حسابداری 

جامعه ما سازگاری دارد؟

قاسمی
می تواند  آن  طبقه بندی  و  سودیازیان  صورت  در  تغییرات 
قرار  استفاده کنندگان  اختیار  در  را  جامع تری  و  مفید  اطالعات 
توان  می توان  سودیازیان  صورت  به  کلی  نگاه  یک  با  و  دهد 
اضافی  نقد  وجه  جریان  از  بهینه  استفاده  و  شرکت  عملیاتی 
از ظرفیتهای  استفاده  و  به منظور سرمایه گذاری  تجاری  واحد 
نظر  از  آن  ارتباط  و  ساخت  مشخص  را  سوداوری  افزایش 
و  معامالت  ردیابی  نیز  نقد  وجه  جریان  با صورت  طبقه بندی 
آثار مالی آنها را آسانتر می کند. در خصوص مشخص ساختن 
طبقه سود سرمایه گذاری و بازده در صورت جریان وجه نقد نیز 
به نظر می رسد تاثیر بهتری داشته باشد کما این که در استاندارد 
حسابداری 2 ایران که تا حد زیادی ترجمه استاندارد بین المللی 
منظورکردن  برای  تجاری  واحد  اختیار  است،   7 حسابداری 
بازده به ترتیب در طبقه سرمایه گذاری  سود سرمایه گذاریها و 
و تامین مالی و یا عملیاتی حذف شده و تنها منظورکردن در 
است.  شده  گرفته  درنظر  مالی  تامین  و  سرمایه گذاری  طبقه 
بهتری  اطالعات  می تواند  استثنایی  اقالم  افشای  همچنین 
ارایه دهد. در کل،  واحد تجاری  روند سوداوری  در خصوص 
مفیدتری  اطالعات  ارائه شده،  پیشنهادات  که  می رسد  به نظر 
قابلیت  همچنین  و  می دهد  قرار  استفاده کنندگان  اختیار  در  را 

مقایسه واحدهای تجاری را افزایش می دهد.

بین المللی حسابداری چه  پیشنهاد هیئت استانداردهای 
تغییراتی را در صورت سودیازیان مطرح می کند. 

قاسمی
پروژه اولیه بهبود نحوه ارایه صورتهای مالی در ژوئیه 2014 در 
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در پاسخ به نیاز مبرم 
ذینفعان خصوصا استفاده کنندگان از صورتهای مالی شروع شد. 
تحقیقات هیئت نشان داد که ساختار و محتوای صورت عملکرد 

نیز متفاوت  بین واحدهای تجاری یک صنعت  مالی حتی در 
بوده که از توانایی استفاده کنندگان برای مقایسه عملکرد مالی 
که  داشتند  بیان  استفاده کنندگان  بیشتر  است.  کاسته  شرکتها، 
سودیازیان،  صورت  در  اصلی  اقالم  و  فرعی  جمعهای  باید 
اذعان  استفاده کنندگان  همچنین  شوند.  مشخص تر  و  تعریف 
توسط  ارایه شده  عملکرد  معیارهای  مواقع  برخی  که  داشتند 
مدیریت که در استانداردها نیز تعریف نشده، در تجزیه وتحلیل 
عملکرد یا پیش بینی عملکرد آتی، مفید است ولی این معیارها 
مفیدبودن  از  که  نشده  تشریح  و  تعریف  تجاری  واحد  توسط 
اطالعات ارایه شده کاسته است. به طور کلی استفاده کنندگان از 
آزادی عملی که در نحوه ارایه صورت سودیازیان در استاندارد 
بین المللی حسابداری 1 وجود دارد، ناراضی بوده و معتقد بودند 
و  می شود  مقایسه  قابلیت  کاهش  به  منجر  موضوع  این  که 

تجزیه وتحلیل اطالعات را مشکل تر می کند.
پیشــنهاد هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری 
در خصــوص صــورت ســودیازیان، به این ترتیب اســت که 
درامدهــا و هزینه ها در صورت ســودیازیان را بــه چند طبقه 
عملیاتی، شــرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص جدانشدنی، 
ســرمایه گذاری، تامیــن مالی، مالیــات بر درامــد و عملیات 
متوقف شــده تقســیم می کنــد و جمعهای فرعی ســودیازیان 
عملیاتــی، ســودیازیان عملیاتــی و درامدهــا و هزینه هــای 
واحدهای تجاری وابسته و مشــارکتهای خاص جدانشدنی، و 
ســودیازیان قبل از تامین مالی و مالیات بر درامد نیز باید ارایه 
گــردد که این موارد باعث می شــود که درامدهــا و هزینه های 
تحقق یافته واحد تجــاری در هر یک از این طبقات جای گیرد 
و مطابق با این پیشــنهاد مواردی که در طبقه سرمایه گذاری و 
تامین مالی قرار نمی گیرد در طبقه عملیاتی منعکس می گردد. 
این نحوه عمل به ســرمایه گذاران و اســتفاده کنندگان کمک 
می کند تا نتیجه عملیات اصلی و ســرمایه گذاری و تامین مالی 
واحد تجاری را بتوانند از صورت ســودیازیان تشــخیص داده و 
همچنین نشان دهنده این است که سود شرکت از چه فعالیتهایی 
ایجاد شده است و پیش بینی سوداوری آتی را نیز آسان می سازد 
و دغدغه های استفاده کنندگان از نحوه ارائه صورت سودیازیان 
که دلیل اصلی پیشبرد این پروژه بوده است را مرتفع می سازد.

در  سرمایه گذاری  از  حاصل  سودیازیان  تفکیک  دلیل 
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دو  به  خاص،  مشارکتهای  و  وابسته  تجاری  واحدهای 
گروه جدانشدنی و جداشدنی چه بوده است؟

قاسمی
ویژگیهای  در  مهم  تفاوتهای  وجود  تفکیک  این  اصلی  دلیل 
این دو نوع سرمایه گذاری است. فعالیتهای برخی از واحدهای 
از  جدانشدنی  بخش  خاص،  مشارکتهای  و  وابسته  تجاری 
فعالیتهای اصلی واحد تجاری اصلی است و فعالیتهای برخی از 
آنها، بخش جداشدنی از فعالیتهای اصلی واحد تجاری اصلی 
است که بر فعالیتهای اصلی واحد تجاری اصلی تاثیر کم دارد 

و یا تاثیری ندارد. 
هیئت پیشــنهاد کرده تا استاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی 12 (IFRS 12) برای تعریف این دو نوع سرمایه گذاری و 
مشخص کردن شاخصی برای کمک به واحدهای تجاری برای 
تفکیک آنها، اصالح شــود. همچنین پیشــنهاد شــده تا واحد 
تجاری، قضاوتها و مفروضــات عمده برای طبقه بندی این دو 

نوع سرمایه گذاری را در یادداشتهای توضیحی افشا کند. 
این موضوع به این دلیل است که در واقع واحدهای تجاری 
وابســته و مشارکتهای خاص جدانشدنی، مستقل از فعالیتهای 
اصلی واحد تجــاری اصلی نبوده و بــه فعالیتهای اصلی واحد 
تجاری اصلی وابســته بوده و عملکرد آن واحدهای تجاری در 
واقع باعــث هم افزایی در عملیات اصلــی واحد تجاری اصلی 
می گــردد، بنابراین نمایش جداگانــه نتیجه عملیات واحدهای 
تجاری وابســته و مشــارکتهای خاص جدانشدنی از واحدهای 
تجاری وابســته و مشارکتهای خاص جداشــدنی و ارایه جمع 
فرعی نتیجه عملیات واحدهای تجاری وابســته و مشارکتهای 
خاص با سودیازیان عملیاتی واحد تجاری اصلی در واقع نتیجه 
فعالیتهای عملیاتــی را به صورت کلی نمایش می دهد و بیانگر 
نتیجــه عملیــات کلی واحد تجــاری اصلی اســت. درامدها و 
هزینه های ناشی از سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته 
و مشــارکتهای خاص جداشدنی نیز در طبقه سرمایه گذاریها در 

صورت سودیازیان ارایه می شود.

بخش عمده پیشنهاد هیئت یادشده به موضوع جمعهای 
فرعی پرداخته است. دلیل آن چیست؟

قاسمی
در استاندارد بین المللی حسابداری 1، واحد تجاری ملزم به ارائه 

سودیازیان است ولی جمعهای فرعی خاص دیگری در صورت 
تا  شده  باعث  موضوع  این  است.  نشده  الزامی  مالی  عملکرد 
واحدهای  بین  در  حتی  فرعی،  جمعهای  محاسبه  و  ارایه  در 
جمعهای  باشد.  داشته  وجود  تفاوت  صنعت،  یک  در  تجاری 
شرکتهای  در  متفاوتی  تعاریف  اغلب  مشابه،  عنوان  با  فرعی 
مختلف دارند. این موضوع قابلیت مقایسه و درک صورتهای 

مالی را برای استفاده کنندگان با مشکل مواجه کرده است.
در پیشنهاد ارایه شده توسط هیئت استانداردهای بین المللی 
حســابداری به ســه جمع فرعی در صورت ســودیازیان توجه 
ویژه ای شده اســت که شامل سودیازیان عملیاتی، سودیازیان 
عملیاتــی و درامدها و هزینه های واحدهای تجاری وابســته و 
مشارکت خاص جدانشدنی، و ســودیازیان قبل از تامین مالی 
و مالیات بر درامد است. ســودیازیان عملیاتی بیانگر عملکرد 
واحد تجاری صرفا در راســتای فعالیت اصلی شرکت می باشد 
و اطالعات مفیدی را در اختیار اســتفاده کنندگان قرار می دهد 
و همچنیــن قابلیت مقایســه ســودیازیان عملیاتی واحدهای 

تجاری را افزایش می دهد. 
ســودیازیان عملیاتی و درامدهــا و هزینه های واحد تجاری 
وابســته و مشــارکتهای خاص جدانشــدنی نیــز بیانگر نتیجه 
عملیات کلی واحد تجاری اســت و ســودیازیان قبل از تامین 
مالــی و مالیــات بر درامــد که نتیجــه عملیات کلی مســتقل 
از تامیــن مالی را نشــان می دهــد و تجزیه وتحلیــل عملیات 
شــرکت بدون درنظرگرفتن تامین مالــی را موجب می گردد و 

این پیشنهاد

 پشتوانه تحقیقاتی داشته و

درپی برطرف ساختن

نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان

است
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همچنین استدالل شده است که دلیل ذکر این جمع در صورت 
سودیازیان، دستیابی آســان تر به سودیازیان قبل از بهره و 
مالیات (EBTI) است که در تجزیه وتحلیل صورتهای مالی و 

تصمیم گیریهای مالی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

شیوه  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت  پیشنهاد 
به کارگیری روش ارایه هزینه های عملیاتی به »ماهیت هزینه« 
آثاری  این پیشنهاد چه  تغییر می دهد.  را  »کارکرد هزینه«  و 

برای استفاده کنندگان ایرانی ممکن است داشته باشد؟

قاسمی
پیشنهاد هیئت استانداردهای بین المللی استفاده از هر دو روش 
را دربر می گیرد؛ هر کدام که مفیدتر است. و همان گونه که در 
انتخاب  است  ذکر شده  نیز   1 بین المللی حسابداری  استاندارد 
روش کارکرد هزینه یا روش ماهیت هزینه به عوامل تاریخی 
از  و  دارد  بستگی  تجاری  واحد  ماهیت  و  ویژگیهای صنعت  و 
آن جایی که هر یک از روشها، در واحدهای تجاری مختلف، 
تجاری  واحد  مدیریت  استاندارد،  دارد،  متفاوتی  مزیتهای 
قابل اتکا و مربوط تر  کند که  انتخاب  را  تا روشی  را ملزم کرده 
باشد. در استاندارد حسابداری 1 ایران ذکر شده واحد تجاری 
باید اجزای هزینه های شناسایی شده در صورت سودیازیان را 
کارکرد  یا  هزینه ها  ماهیت  بر  مبتنی  طبقه بندی  از  استفاده  با 
و  قابل اتکا  اطالعات  که  کدام  هر  تجاری،  واحد  در  هزینه ها 

مربوط تر فراهم می کند، ارائه دهد. 
در روش »کارکرد هزینه« یا روش »بهای تمام شده فروش«، 
هزینه ها بر اساس کارکرد آنها، به عنوان بخشی از بهای تمام شده 
فروش یا، برای مثال، هزینه های فروش یا هزینه های اداری 
طبقه بنــدی می شــوند. در این روش، حداقــل،  واحد تجاری 
بهای تمام شــده فروش را جدا از ســایر هزینه ها افشا می کند. 
این روش در مقایســه با روش طبقه بندی هزینه ها بر اســاس 
ماهیت، می تواند اطالعات مربوط تری برای اســتفاده کنندگان 
فراهم کند، اما تخصیص هزینه ها به کارکردها، ممکن اســت 
مســتلزم تخصیص اختیاری و اعمال قضــاوت قابل مالحظه 
باشد. واحد تجاری که هزینه ها را بر اساس کارکرد طبقه بندی 
می کند، باید اطالعات بیشتری درباره ماهیت هزینه ها، شامل 
هزینه استهالک داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود 

و هزینه  مزایای کارکنان، افشا کند.

با اســتفاده از روش کارکرد هزینه می توان مشخص ساخت 
کــه فعالیت اصلی واحد تجاری تا چه اندازه ســوداور اســت و 
درصد درامد عملیاتی و بهای تمام شده متناظر با آن را به دست 
آورد و همچنین مشــخص ساخت چند درصد هزینه ها، اداری 
و عمومی بوده و چند درصد سود، نتیجه سایر فعالیتهای واحد 
تجاری اســت. در پیش نویس استاندارد بین المللی حسابداری 
1، رهنمودهای بیشــتری برای شــرکتها جهت انتخاب روش 

ارائه هزینه ها در صورت سودیازیان ارائه شده است. 
در ایــران نیز در صورتهای مالی نمونه تهیه شــده توســط 
ســازمان بورس بــرای صنایع مختلف، با توجه بــه ویژگیها و 
ماهیــت صنعــت و مزیتهای هر یک از روشــها، و نیز با توجه 
بــه این که در برخی صنایع، تخصیــص هزینه ها به کارکردها، 
ممکن اســت مســتلزم تخصیص اختیــاری و اعمال قضاوت 
قابل مالحظــه باشــد، برای نمونــه برای بانکها و موسســات 
اعتباری، شــرکتهای ســرمایه گذاری، شــرکتهای کارگزاری، 
شــرکتهای مشــاور ســرمایه گذاری و برخــی از صندوقهــای 
ســرمایه گذاری، از روش ماهیت هزینــه و برای بقیه صنایع از 

روش کارکرد هزینه استفاده شده است.

بورس،  سازمان  عالقه  مورد  موضوع  به  هیئت  پیشنهاد 
بحث  در  چرا  است.  پرداخته  نیز  مدیریت  عملکرد  یعنی 
ارائه صورتهای مالی، این موضوع که خود مبحث بااهمیتی 

است، مطرح شده است؟

قاسمی
تحقیقات هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری مشخص 
چارچوب  از  خارج  مالی  اطالعات  شرکتها  از  بسیاری  که  کرد 
ارائه  مدیریت  عملکرد  معیارهای  قالب  در  مالی  صورتهای 
به  و  بوده  مفید  استفاده کنندگان  برای  اطالعات  این  می کنند. 
آنها کمک می کند تا درک کنند 1( از دیدگاه مدیریت، عملکرد 
مالی واحد تجاری چگونه است، 2( کسب وکار چگونه مدیریت 
است.  چگونه  شرکت  مالی  عملکرد  پایداری   )3 و  می شود 
هیئت به این نتیجه رسید که این اطالعات، شفافیت الزم را 
ندارد و از یکنواختی الزم برخوردار نیست و در بسیاری از موارد 

ناقص ارائه می شود.
طبق پیشنهاد هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری، 
معیارهــای عملکــرد مدیریــت، جمعهای فرعــی درامدها و 
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هزینه ها اســت که 1( در اطالع رســانیهای عمومــی خارج از 
چارچــوب صورتهای مالی مورد اســتفاده قــرار می گیرد، 2( 
جمعهای اصلی یا فرعی که طبق اســتانداردهای حســابداری 
مشخص شده است، و 3( دیدگاه مدیریت در رابطه با عملکرد 

مدیریت را به استفاده کنندگان اطالع رسانی می کند.
طبق پیشــنهاد هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری، 
واحــد تجاری بایــد اطالعاتی را در رابطه بــا معیارهای عملکرد 
مالی، در یک یادداشت توضیحی جداگانه در صورتهای مالی افشا 
کند. این یادداشت باید شامل صورتی باشد که معیارهای عملکرد 
مدیریت را افشــا کند به گونه ای که نشــان دهنده دیدگاه مدیریت 
نســبت به عملکرد مالی شرکت باشــد و این معیارها لزوما قابل 
مقایسه با معیارهای مشابه توصیف شده در سایر شرکتها نیست. 
عالوه بر این، واحد تجــاری باید برای هر یک از معیارهای 
عملکرد، در یادداشتهای توضیحی، افشای الزم را انجام دهد. 
این افشــا شــامل 1( توصیفی از این که چرا این معیار عملکرد 
مدیریت، نشــان دهنده دیــدگاه مدیریت در رابطــه با عملکرد 
اســت که این شامل توصیفی از نحوه محاســبه معیار عملکرد 
و مفیدبودن آن برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری اســت، 2( 
صورت مغایرت بین معیار عملکرد مدیریت و قابل مقایسه ترین 
جمع فرعــی یا اصلی در صورت ســودیازیان، 3( اثر مالیاتی و 
تاثیــر بر منافع فاقــد کنترل برای هر قلم افشاشــده در صورت 
مغایرت مذکور، و 4( چگونگی تعیین اثر مالیاتی مذکور، است.
البته به نظر می رســد برای به کارگیری این مورد چالشهایی 
داشــته باشــیم که بهتر اســت در این خصــوص رهنمودها و 

نمونه هایی توسط متولی تدوین استانداردها ارایه گردد.

تنها  به عنوان  عملیاتی  سودیازیان  هیئت،  پیشنهاد  در 
نقطه شروع در روش غیرمستقیم برای گزارش جریانهای 
نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی معرفی شده است. چرا 

هیئت به این موضوع توجه کرده است؟

قاسمی
برای  متفاوتی  شروع  نقطه  از  شرکتها  این که  به  توجه  با 
حاصل  نقد  جریانهای  گزارشگری  جهت  غیرمستقیم  روش 
سودیازیان،  )مانند  می کنند  استفاده  عملیاتی  فعالیتهای  از 
سودیازیان ناشی از عملیات در حال تداوم، سودیازیان قبل از 
مالیات یا سودیازیان عملیاتی(، برای افزایش قابلیت مقایسه 

شرکتها  تا  است  شده  پیشنهاد  تجزیه وتحلیل،  ساده کردن  و 
تنها از یک نقطه شروع مشابه )سودیازیان عملیاتی( استفاده 
کنند. استفاده از سودیازیان عملیاتی به عنوان نقطه شروع به 
نقد حاصل  به جریانهای  برای رسیدن  که 1(  دلیل است  این 
از فعالیتهای عملیاتی، سودیازیان عملیاتی مستلزم تعدیالت 
بین  تفاوت   )2 و  می کند  ساده تر  را  آن  ارائه  و  است  کمتری 
سودیازیان  و  عملیاتی  فعالیتهای  از  حاصل  نقد  جریانهای 
عملیاتی، معیاری را برای اقالم تعهدی عملیاتی فراهم می کند 
که معیاری مفید برای استفاده کنندگان است زیرا به آنها کمک 
می کند تا از این که چگونه سودیازیان عملیاتی به جریانهای نقد 

تبدیل شده است، آگاهی یابند.

آیا به کارگیری پیشنهادهای هیئت، اگر تصویب و الزامی 
شود، چالش برانگیز است؟ 

قاسمی
این تغییرات پشتوانه تحقیقاتی داشته و در پی برطرف ساختن 
نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان است و ما نیز بهتر است این 
آنچه پیشینه  بپذیریم.  استانداردهای ملی خود  را در  تغییرات 
تدوین استانداردها نشان می دهد، همواره استانداردهای جدید 
و  می دهد  قرار  استفاده کنندگان  اختیار  در  بهتری  اطالعات 
به کارگیری آنها مفیدتر و موثرتر است و اعمال پیشنهادات در 
در  مفیدتری  اطالعات  می تواند  سودیازیان  صورت  خصوص 

اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. 
آنچــه مســلم اســت در ابتــدا همــواره بــرای به کارگیری 
اســتانداردها و مقررات جدید چالشــهایی برای تهیه کنندگان و 
استفاده کنندگان وجود دارد. اولین موضوع برای رفع چالشهای 
پیش رو، آموزش اســت که این مورد بر عهــده متولی تدوین 
اســتانداردها و مقررات است و باید همه افراد در این خصوص 
آموزشــهای الزم را ببیننــد. نهادهای نظارتــی نیز اصوال در 
این خصوص پیشــنهادات و کمکهای الزم بــرای به کارگیری 
اســتانداردها را انجام می دهند. به طــور مثال تدوین راهنمای 
به کارگیری استانداردها، برگزاری کارگاه های آموزشی، تدوین 

صورتهای مالی نمونه و ... را می توان نام برد.

از پاسخها و توضیحات دقیق و جامع شما سپاسگزاریم.
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پیش نویس پیشنهادی جدید؛
نیاز به کاهش پیچیدگی
صورتهای مالی بانکها

موضوع محوری این شماره نشریه حسابرس، استاندارد 
حسابداری 1 با عنوان »ارائه صورتهای مالی«  است. از 
این که در این گفتگو شرکت کرده اید سپاسگزاریم و ابتدا 
به این موضوع بپردازیم که آیا در ایران صورتهای مالی 
تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری، نیازهای 
تامین  را  مالی  صورتهای  از  استفاده کنندگان  اطالعاتی 
می کند؟ این پرسش به ویژه درباره صنعت بانکداری که 
تابع مقررات نظارتی بانک مرکزی هم هستند، پیچیدگی 
حسابدار  به عنوان  شما،  پاسخ  می کند.  پیدا  بیشتری 
موثر  حضور  و  نقش  صنعت  و  حرفه  در  که  پرتجربه، 

داشته اید، به این پرسش چیست؟

فاضلی
برای  جدیدی  شکلبندی  ارائه  به  اقدام  مرکزی  بانک  اخیراً 
بر  ایران کرد و بدین ترتیب، عالوه  بانکها در  صورتهای مالی 
این که قالبی یکنواخت و قابل مقایسه برای همه بانکها فراهم 
ساخت، نوعی همگرایی و حرکت به سمت الزامات گزارشگری 
گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  ازجمله  بین المللی 
آغاز  را   (Basel Committee) بال  کمیته  و   (IFRS) مالی 

کرد. 
به نظر می رسد به دلیل پیچیدگی حســابداری و گزارشگری 
مالــی بانکها، همچنان درک و تفســیر صورتهــای مالی این 
سازمانها برای عموم دشوار باشد. برای مثال صورت وضعیت 
مالی بانک به دلیل نبود امکان تعیین دوره گردش عملیات، به 

گفتگو با آقای احمد فاضلی

معاون مالی بانک صادرات ایران
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طبقاتی مانند داراییهای جاری و غیرجاری تقسیم نمی شود، و 
یا جریــان نقد حاصل از فعالیتهای )با وجود اصالحی که بانک 
مرکــزی در آن به وجــود آورد( متفاوت از مفهوم آن در ســایر 

واحدهای تجاری محاسبه می شود. 
تعیین نیازهــای اســتفاده کنندگان از صورتهــای مالی نیاز 
به پژوهشــهای تجربی گســترده دارد و به نظر می رســد ارائه 
توضیحات بیشــتر درخصوص اقالم مندرج در صورتهای مالی 
بانکها در یادداشــتهای پیوســت بتواند بــه افزایش محتوای 
اطالعاتــی این صورتهای مالی کمک کند. ضمن آن که کمیته 
بال نیــز الزاماتی را در جهت بهبود ســالمت سیســتم بانکی 

تدوین کرده است که باید در صورتهای مالی انعکاس یابند.

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در این اواخر 
استاندارد  در  تغییر  قصد  پیش نویس  یک  انتشار  با 
بین المللی حسابداری 1 (IAS) با عنوان »ارائه صورتهای 
متوجه  عمده  به طور  پیشنهادی  تغییرات  دارد.  مالی« 
شکلبندی  در  تغییر  است.  سودیازیان  صورت  تغییرات 
تا  سودیازیان،  صورت  به ویژه  مالی،  صورتهای  ارائه 
چه حد به سرمایه گذاران و استفاده کنندگان از صورتهای 

مالی بانکها کمک می کند؟

فاضلی
به دلیل تفاوتهای متعددی که در تعریف و ارائه سود عملیاتی 
قابلیت  افزایش  برای  گرفت  تصمیم  هیئت  داشت،  وجود 
مقایسه این قلم، طبقه بندی جدیدی ارائه کند. پیشنهاد هیئت 
صورت  که  است  این  حسابداری  بین المللی  استانداردهای 
سودیازیان  عملیاتی،  سود  شامل  بخشهایی  به  سودیازیان 
سودیازیان  خاص،  مشارکتهای  و  فرعی  واحدهای  از  حاصل 
از  حاصل  سودیازیان  و  سرمایه گذاری،  فعالیتهای  از  حاصل 

می دانیم،  که  همان طور  گردد.  تقسیم  مالی  تامین  فعالیتهای 
ارزیابی  معیار  بهترین  عملیاتی  فعالیتهای  از  حاصل  سود 
عملکرد مدیریت است و در تحلیلهای مالی بسیار مورد توجه 
مقایسه،  قابلیت  افزایش  می تواند ضمن  تفکیک  این  و  است 

کمک موثری در تحلیل بهتر عملیات شرکتها باشد. 
در ایران، صورت ســودیازیان بانکها تا قبل از ســال 1394 
فاقــد بخشــهای عملیاتــی و غیرعملیاتی بــود )درامدها تنها 
به بخشــهای مشاع و غیرمشاع تقسیم می شــد(. با آن که در 
شکلبندی سودیازیان ابالغی از سوی بانک مرکزی، درامدهای 
عملیاتی بانکها تعریف شد، اما اشاره ای به هزینه های عملیاتی 

نشده است.
به نظر می رســد طبقه بندی پیشنهادی بتواند به طبقه بندی 

بهتر این صورت مالی در بانکها کمک کند.
 

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، رهنمودهایی 
ماهیت  روش  به  عملیاتی  هزینه های  ارائه  مورد  در  را 
هزینه و یا به  روش کارکرد هزینه ارائه کرده است. به نظر 
گزارشگری هزینه ها، عملکرد  دو روش  از  کدامیک  شما 

مالی بانکها را بهتر نمایش می دهد؟

فاضلی
بـا توجــه بـه ایــن کـه در حـال حاضـر امـکان انتخـاب بیـن 
روشـهای طبقه بنـدی بـر حسـب ماهیـت یا کارکـرد وجـود دارد، 
اسـتفاده کنندگان از اطالعـات مالـی و سـرمایه گذاران نگران این 
بودنـد کـه آیـا شـرکتها بهتریـن شـیوه را بـرای نمایـش عملکرد 
انتخـاب می کننـد یـا خیـر؟ درنتیجـه، بـا درک ایـن مشـکل، در 

پیشـنهاد هیئـت معیارهایـی بـرای ایـن انتخـاب تعریـف شـد.
در حال حاضر، طبقه بندی هزینه ها در صورت ســودیازیان 
بانکها طبق نمونه ابالغی بانک مرکزی بر اساس روش ماهیت 

طبقه بندی هزینه ها براساس روش کارکرد هزینه

در گزارشگری مالی بانکها

با ابهام روبرو بوده و ممکن است

منافع آن کمتر از هزینه آن باشد
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هزینه انجام می شود و هزینه ها با توجه به ماهیت آنها به طبقات 
فرعــی مانند هزینه اســتهالک، هزینه مزایــای پایان خدمت 
کارکنان، هزینه تبلیغات و غیره تقسیم می شوند. با وجود آن که 
طبقه بندی هزینه ها بر اســاس روش کارکرد هزینه، اطالعات 
مربوط تــری را در اختیار اســتفاده کنندگان قــرار می دهد، اما با 
توجه به تنوع و نبود امکان تخصیص دقیق هزینه ها به فعالیتها 
یا کارکردها در بانکها، اســتفاده از این روش با ابهام روبرو بوده 

است و ممکن است منافع آن کمتر از هزینه آن باشد.

اسـتانداردهای  هیئـت  کردیـد،  اشـاره  کـه  همان طـور 
بین المللی حسـابداری در پیشـنهاد خود برای طبقه بندی 
اطالعـات در صـورت سـودیازیان، طبقه بنـدی جدیدی 
ارائـه داده اسـت ولـی بـه بانکهـا و بیمه ها و شـرکتهای 
امـکان  کسـب وکار،  ماهیـت  به دلیـل  سـرمایه گذاری، 
داده اسـت کـه در به کارگیـری طبقه بنـدی تعریف شـده 
به ترتیـب دیگـری عمـل کننـد. درامدهـا و هزینه هـای 

اصلـی بانکهـا چـه تفاوتی بـا دیگـر شـرکتها دارد؟

فاضلی
شرکتهای  و  بانکها  نظیر  تجاری  واحدهای  برخی  فعالیت 
اعمال  که  است  خاصی  طبقه بندیهای  دارای  سرمایه گذاری، 
پیشنهاد ارائه شده ممکن است مشکالتی را در پی داشته باشد. 
حال  در  که  پرداختی  سود  هزینه  که  صورتی  در  مثال،  برای 
عملیاتی  بخش  در  تسهیالت  درامد  کاهنده  عنوان  به  حاضر 
طبقه بندی می شود، در طبقه فعالیتهای تامین مالی درج شود، 
)یا خالص  امکان محاسبه خالص حاشیه سود  در آن صورت 

درامد تسهیالت( وجود نخواهد داشت.
از ســوی دیگر، هزینه ســودپرداختی بابــت وام دریافتی از 
بانکها و موسســات مالی و اعتبــاری را می توان دارای ماهیت 

تامین مالی دانســت. این موضوعات نیاز به بررســی دقیقتر و 
هماهنگی با مراجع نظارتی و استانداردگذار دارد.

برای  را  تازه ای  روش  خود  پیشنهاد  در  یادشده  هیئت 
ارز(  نرخ  )تغییرات  ارز  تسعیر  تفاوتهای  گزارشگری 
روش  است.  ساخته  مطرح  سودیازیان  صورت  در 
بانکها خواهد  تاثیری بر صورتهای مالی  پیشنهادی چه 

داشت؟

فاضلی
پیشنهاد ارائه شده بر این نکته تاکید دارد که تفاوتهای تسعیرنرخ 
ارز، در همان طبقه ای نشان داده شود که فعالیت اصلی موجد 
آنها گزارش شده است )مثاًل اگر تفاوت نرخ، مربوط به اسناد 
گزارش  عملیاتی«  »طبقه  در  باید  تفاوت  این  است،  تجاری 
خالص  به عنوان  طبقه  یک  حاضر،  حال  در  بانکها  در  شود(. 
شامل  که  دارد  وجود  ارزی  معامالت  و  مبادالت  سود)زیان( 
سودیازیان تسعیر ارز و سودیازیان خریدوفروش ارز می باشد. 
به نظر می رسد طبقه بندی پیشنهادی به تفکیک بهتر این دو 
رویداد در صورت سودیازیان منجر گردد و سودیازیان عملیاتی 

به نحو دقیق تری محاسبه گردد.

پیشـنهاد هیئـت را در مـورد به کارگیـری سـود عملیاتـی 
به عنـوان نقطه آغاز در روش غیرمسـتقیم بـرای گزارش 
در  عملیاتـی،  فعالیتهـای  از  حاصـل  نقـد  جریانهـای 
گزارشـگری مالـی بانکهـا تا چه حـد مناسـب می دانید؟

فاضلی
این  ذکر  شاید  بانکها،  در  نقد  جریانهای  صورت  خصوص  در 
پژوهشهای  برخی  اساس  بر  که  نباشد  لطف  از  خالی  نکته 
انجام شده در سایر کشورها، این صورت مالی کمتر مورد توجه 

یکی از مشکالت صورتهای مالی بانکها

پیچیدگی آنهاست و

ارائه راهکارهایی برای کاستن از پیچیدگی

ممکن است به درک بهتر صورتهای مالی کمک کند
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استفاده کنندگان از صورتهای مالی قرار دارد و شاید دلیل آن، 
نوع خاص طبقه بندی دریافت سپرده ها و پرداخت تسهیالت در 
بخش فعالیتهای عملیاتی است که درک آن را دشوار می سازد.

در تغییراتی که به تازگی در اســتانداردهای حسابداری ایران 
داده شــد، نقطه شروع محاسبه جریان نقد حاصل از فعالیتهای 
عملیاتی، ســود)زیان( خالص است و شــکلبندی ارائه شده از 
ســوی بانک مرکزی نیز همین روش را الزامی ســاخته است و 
به نظر نمی رسد تغییر مجدد این روش محاسبه، مزیت خاصی 
نســبت به روش اســتفاده از سود عملیاتی داشــته باشد و حتی 
ممکن است باعث ســردرگمی ناشــی از تغییر مکرر استاندارد 
شــود. در عــوض، طبقه بندی خاصی که بانــک مرکزی برای 
مجزا ساختن بخش دریافت سپرده و پرداخت تسهیالت در این 

بخش ارائه کرده است، تا حدی از ابهامات آن کم کرده است.

به موجب پیش نویس پیشنهادی، واحدهای تجاری ملزم 
معیارهای  مورد  در  اطالعاتی  یادداشت  یک  که  هستند 
بانکها  برای  پیشنهاد  این  کنند.  ارائه  مدیریت  عملکرد 

چه معنایی خواهد داشت؟

فاضلی
همان طور که در پیشنهاد مطرح شده ذکر شده است، معیارهای 
عملکرد مدیریت (MPM) باید در یادداشتهای پیوست افشا 
شود و شرحی ارائه شود که: چرا این معیارها دیدگاه مدیریت در 
خصوص عملکرد را ارائه می کنند، معیارهای عملکرد چگونه 
محاسبه می شوند، معیارهای یادشده چگونه اطالعات مفیدی 
در خصوص عملکرد ارائه می کنند، بیانیه ای در خصوص این 
خصوص  در  را  مدیریت  نظر  مدیریت  عملکرد  معیارهای  که 
و  می سازند،  فراهم  تجاری  واحد  مالی  عملکرد  از  جنبه  هر 
تفاوتهای این معیارها با جمعهای فرعی ارائه شده در صورت 
که  بهبود شفافیت  به هدف  توجه  با  کنند.  ارائه  را  سودیازیان 
گزارشگری  و  بین المللی حسابداری  استانداردهای  در  همواره 
مالی مورد توجه بوده، ارائه این یادداشت ممکن است به درک 

بهتر استفاده کنندگان از عملکرد مدیریت منجر شود.
به نظر می رســد در صنعت بانکداری نیز بتــوان معیارهای 
خاصی را معرفی کرد، به ویــژه معیارهایی که حاوی تعدیالت 
مدنظر حسابرســان مســتقل در دوره های قبل بــوده و هنوز 

برطرف نشده است. به عنوان مثال، می توان به سود تعدیل شده 
با آثار مالیاتی، ســود تعدیل شده با آثار تسعیر ارز محدودشده، 
و یا سود تعدیل شده با آثار در نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد.

بر اساس تجربه و دیدگاه شما، و برای پاسخگویی بهتر 
یا تغییراتی را در  و شفاف تر صورتهای مالی، چه تغییر 
استانداردهای حسابداری، به ویژه استاندارد حسابداری 

1، پیشنهاد می کنید.

فاضلی
از  استفاده کنندگان  همه  اطالعاتی  نیازهای  تامین  طبعًا 
صورتهای مالی در صورتهای مالی با مقاصد عمومی که طبق 
است،  یکسان  شرکتها  همه  برای  حسابداری  استانداردهای 
نظارتی،  قوانین  ایران  در  دیگر،  سوی  از  نیست.  امکان پذیر 
همسویی  به نوعی  باید  حسابداری  استانداردهای  و  مالیاتی 
دست یابند که به نظر می رسد تحقق آن به سادگی امکان پذیر 

نباشد.
همان طور که پیش از این اشــاره شــد، یکی از مشــکالت 
صورتهای مالی بانکها، پیچیدگی آنهاســت و ارائه راه کارهایی 
بــرای کاســتن از این پیچیدگی، ممکن اســت بــه درک بهتر 
صورتهــای مالــی کمک کند. بــرای مثال، ارائــه طبقه بندی 
خاصی از صورت وضعیت مالی برای داراییها یا ارائه تعریفهای 
اســتانداردی برای نسبتهای مالی مهم بانکها، ممکن است به 

درک بهتر آنها کمک کند. 

تغییر در استانداردهای حسابداری، و به ویژه پیشنهادهای 
جدیدی که درباره آنها صحبت کردیم، برای تهیه کنندگان 
اطالعات مالی بانکها، استفاده کنندگان از این اطالعات، 
و مراجع نظارتی، چه چالشهایی به همراه خواهد داشت؟

فاضلی
تاکنون  بانکها  مالی  گزارشگری  شیوه  تعیین  مرجع  ایران،  در 
با  جدید،  استاندارد  تدوین  باید  به قاعده  و  بوده  مرکزی  بانک 
بورس  سازمان  و  حسابرسی  سازمان  مرجع،  این  هماهنگی 
سالهای  در  که  شاهد مشکالتی  تا  شود  انجام  بهادار  اوراق  و 
بانکها  مالی  صورتهای  تهیه  در  اختالف نظر  خاطر  به  گذشته 

رخ داده، نباشیم.
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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.



13
99

ت 
ش

به
دی

 ار
ن و

دی
ور

فر
 1

06
ره 

ما
ش

26

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



13
99

ت 
ش

به
دی

 ار
ن و

دی
ور

فر
 1

06
ره 

ما
ش

30

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

عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم

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 حســابداری 1 است و در واقع مشکالت 
آنها یکســان است، اما تقریبًا بیشتر شــرکتهایی که بر اساس 
اســتاندارد حسابداری 1 صورتهای مالی تهیه می کنند، بعضی 
از جمعهای فرعی را که در پیش نویس پیشــنهادی درج شده 
اســت، ارائه می کنند؛ برای مثــال، بهای تمام شــده کاالی 
فروش رفته جدا از بقیه هزینه های عملیاتی ارائه می شــود، یا 
برای مثال، شرکتها در صورت سودیازیان، سود عملیاتی ارائه 
می کنند؛ اما این مشکل که سود عملیاتی شامل کدام درامدها 

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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و هزینه ها باید باشــد، در ایران هم وجــود دارد. در تغییرات 
پیشــنهادی سعی شــده اســت تا تفکیک درامدها و هزینه ها 
به طور مشــخص تری انجام شــود. بنابراین به نظر می رســد 
تغییرات پیشــنهادی با توجه به این که منجر به ارائه اطالعات 
دقیقتری می شود، 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؟

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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دکتر حمیدی
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.
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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 

پیش نویس پیشنهادی جدید؛
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
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استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

پیش نویس پیشنهادی: ارائه و افشای عمومی

جمعهای فرعی در صورت سودیازیان

 بله 
%28

خیر 
%72

بله %25 
نامشخص 

%23

خیر %52

مسئله چیست؟
استاندارد بین المللی حسابداری 1 باعنوان »ارائه صورتهای 
مالی« شرکتها را ملزم می کند که »درامد« و »سودیازیان« 
اما هیچ جمع فرعی  ارائه کنند،  را در صورت سودیازیان 

مشخصی را در بین آنها الزامی نمی کند.
درنتیجــه، ســاختار و مضمــون صورت ســودیازیان 
بین شــرکتها فرق می کند؛ حتی درمیان شرکتهای یک 
صنعت مشابه. این تنوع، مقایسه عملکرد مالی شرکتها 

با یکدیگر را برای سرمایه گذاران سخت می کند.
برای نمونه، بســیاری از شــرکتها جمع فرعی »سود 
عملیاتــی« را ارائــه می کنند که در حال حاضر به وســیله 
اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری مالــی تعریف 
نشده است. بسیاری از ســرمایه گذاران از سود عملیاتی 
برای ارزیابی حاشیه ســود و به عنوان نقطه شروع برای 
پیش بینــی جریانهای نقدی اســتفاده می کنند. با وجود 
این، شــرکتها ســود عملیاتــی را به شــیوه ای متفاوت 

محاسبه می کنند.

سود عملیاتی به گونه ای غیریکنواخت محاسبه می شود
یافته ها نشان می دهد که 63 شرکت سود  از 100 شرکت،  نمونه ای تشکیل شده  در 
متفاوت  تعریف   9 دست کم  از  استفاده  با  خود  مالی  صورتهای  در  را  عملیاتی 

گزارش کرده اند.1

آیا سهم سودیازیان واحدهای وابسته 
و مشارکتهای خاص، در سود عملیاتی 

گنجانده شده است؟

آیا هزینه بهره مربوط به بدهیهای 
بازنشستگی با مزایای معین، در سود 

عملیاتی گنجانده شده است؟

 1-  گزارشهای ساالنه 18-2017 صد شرکت پذیرفته شده در بورس از 26 حوزه گزارشگری و 12 
صنعت که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را به کار گرفته اند، تحلیل شده است.
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347000درامد 

عملیاتی

3800 سایر درامدها

تغییرات در موجودی کاالی ساخته شده و 
کاالی در جریان ساخت

3000

)146000(مواد اولیه مصرف شده

)107000(مزایای کارکنان

)27000(استهالک دارائیهای ثابت مشهود

)12500(استهالک دارائیهای نامشهود

)8000(کاهش ارزش امالک، ماشین آالت و تجهیزات

)6500(کاهش ارزش دریافتنیهای تجاری

)5530(حق الزحمه های حرفه ای و دیگر هزینه ها

41270سود عملیاتی1

سهم سودیازیان واحدهای وابسته و 
مشارکتهای خاص راهبردی

واحدهای وابسته و )600(

مشارکتهای خاص راهبردی

2
سود عملیاتی و درامد و هزینه واحدهای 

وابسته و مشارکتهای خاص راهبردی
40670

سهم سودیازیان واحدهای وابسته و 
مشارکتهای خاص غیرراهبردی

3380 

سرمایه گذاری

3550درامد سود تقسیمی

47600سود قبل از تامین مالی و مالیات بر درامد3

)3800(هزینه های ناشی از فعالیتهای تامین مالی
تامین مالی

)3000(برگشت تخفیف تعهدات و ذخایر بازنشستگی

40800سود قبل از مالیات

)7200(مالیات بر درامد

33600سود سال

هیئت چه پیشنهادی ارائه می دهد؟
ملزم  را  شرکتها  که  می کند  پیشنهاد  هیئت 

کند تا:
• درامد و هزینه های خود را در چهارطبقه  
مثال  در  که  کنند،  طبقه بندی  معین 
ارائه شده در جدول روبرو نشان داده شده 
است )شرکتها ملزم به ارائه عنوان طبقه ها 

نخواهند بود(؛ و
ارائه  طبقه ها  این  بین  فرعی  جمع  سه   •
کنند، که در مثال ارائه شده با شماره های 1 

تا 3 نشان داده شده است.
این جمعهای فرعی و طبقه ها باید:

برای  مربوط  اطالعات  ارائه  با  هرکدام   •
از عملکرد مالی  سرمایه گذاران، یک جنبه 

شرکت را منعکس کنند؛ و
صورت  برای  یکنواخت  ساختار  یک   •
سودیازیان ایجاد کرده و مقایسه شرکتها را 

برای سرمایه گذاران آسانتر کنند.
مثــال ارائه شــده نشــان می دهــد کــه 
پیشــنهادها، با تحلیل هزینه های عملیاتی 
ازنظر ماهیت، چگونه برای بیشــتر شرکتها 
می توانــد به کار گرفته شــود. شــرکتهایی 
ماننــد بانکهــا، بیمه گــران و شــرکتهای 
ســرمایه گذاری این پیشنهادها را به گونه ای 
متفاوت بــه کار خواهند گرفــت. در مثال، 
بعضی از خط ردیفهای نشان داده شده درون 
طبقه هــا، الزامی خواهند بــود و بقیه برای 

مقاصد تشریحی ارائه شده اند
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در هرطبقه چه اقالمی قرار می گیرد؟

طبقه عملیاتی و جمع فرعی »سود عملیاتی« اطالعاتی درباره 
درامد و هزینه های ناشی از فعالیتهای اصلی کسب وکار شرکت را 
در بر خواهد داشت. این گروه، گروه پیش فرض است- درامدها 
و هزینه ها در طبقه عملیاتی طبقه بندی می شوند، مگر این که 

در ط بقه های دیگر طبقه بندی شده باشند.

که  باشد  داشته  سرمایه گذاریهایی  است  ممکن  شرکت  یک 
برای  می کند.  بازده  تولید  شرکت،  داراییهای  دیگر  از  مستقل 
مثال، شرکت ممکن است سرمایه گذاری در اموال داشته باشد 

یا سهام بعضی از شرکتهای دیگر را در اختیار داشته باشد.
ســرمایه گذاران اغلب بازده هــای چنین ســرمایه گذاریهای 
»جداگانــه« را جدا از عملیات شــرکت تحلیــل می کنند. طبقه 
ســرمایه گذاری درنظر دارد درامد و هزینه های حاصل از چنین 
ســرمایه گذاریهایی را نشــان دهد تا تحلیل ســرمایه گذاران را 

تسهیل کند.

طبقه عملیاتی

طبقه سرمایه گذاری

طبقه مربوط به واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص راهبردی

طبقه تامین مالی

و هزینه های  درامد  و  از سودیازیان  این دسته شامل سهم 
که  است  خاص  مشارکتهای  و  وابسته  واحدهای  با  مرتبط 
اصلی  کسب وکار  فعالیتهای  با  نزدیک  ارتباط  فعالیتهایشان 

شرکت دارد.

طبقه تامین مالی و جمع فرعی »سود قبل از تامین مالی و 
مالیات بر درامد« به سرمایه گذاران کمک می کند تا عملکرد 
شرکتها قبل از آثار تصمیمهای تامین مالی را مقایسه کنند.

طبقه تامین مالی شامل موارد زیر خواهد بود:
• درامد و هزینه های ناشی از وجه نقد و معادل وجه نقد؛

• درامد و هزینه های مربوط به بدهیهای ناشی از فعالیتهای 
و  اجاره  بدهیهای  بانکی،  وامهای  مانند  مالی،  تامین 
اعتباری  دوره های  برای  واگذارشده  تجاری  پرداختنیهای 

تمدیدشده؛ و
برگشت  مانند  بدهیها،  سایر  بهره  هزینه های  و  درامد   •

تخفیف بدهیها و ذخایر بازنشستگی.
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به میزان  و  انفرادی  »به طور  تعریف:   •
گسترده و مستقل از سایر داراییهای شرکت، 

بازده تولید نمی کنند.«
•  درامد و هزینه های چنین واحدهای وابسته 
جداگانه  طبقه  یک  در  خاص  مشارکتهای  و 
درست زیر سود عملیاتی طبقه بندی می شود.
•  زیر این طبقه، جمع فرعی »سود عملیاتی 
و  وابسته  واحدهای  هزینه های  و  درامد  و 
خواهد  ارائه  راهبردی«  خاص  مشارکتهای 

شد.

واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص راهبردی 
غیرراهبردی

به میزان  و  انفرادی  »به طور  تعریف:   •
داراییهای  سایر  از  مستقل  و  گسترده 

شرکت تولید بازده می کنند.«
واحدهای  چنین  هزینه های  و  درامد   •
وابسته و مشارکتهای خاص غیرراهبردی 

طبقه بندی  سرمایه گذاری  طبقه  در 
می شود.

درامد و هزینه های ناشی از واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص که به عنوان حقوق مالکانه محسوب می شوند، 
چگونه باید ارائه شود؟

دیدگاه های مختلف سودبران
شرکتها در حال حاضر سهم سودیازیان 
واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص 

صورت  از  مختلفی  جاهای  در  را 
سودوزیان ارائه می کنند.

مختلفی  دیدگاه هــای  ســودبران 
درباره مکان مناســب برای این ارائه 

دارند.

زیر سود عملیاتی- سرمایه گذاران نتایج ناشی از واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص را به طور 
جداگانه تحلیل می کنند، زیرا:

• سهم سودیازیان یک نتیجه خالص، پس از تامین مالی و مالیات بر درامد است؛
• واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص زیر کنترل شرکت نیستند؛ و

• گنجاندن سهم سودیازیان در سود عملیاتی، حاشیه سود عملیاتی را تحریف خواهد کرد.

بعضی از فعالیتهای واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص ارتباط نزدیکی با فعالیتهای 
شامل  خود،  عملکرد  بتوانند  می خواهند  شرکتها  از  برخی  دارد.  اصلی شرکت  کسب وکار 

نتایج ناشی از چنین واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص را انتقال دهند.

رویکرد  یک  پیشنهاد  هیئت  پاسخ،  در 
متوازن را داده است- شرکتها ملزم خواهند 

بود تا:
• درامد و هزینه های همه واحدهای فرعی 
و مشارکتهای خاص را که به عنوان حقوق 
مالکانه محاسبه می شوند، از سود عملیاتی 

خارج کنند.
وابسته  واحدهای  کدام  که  کنند  مشخص   •
حقوق  به عنوان  که  خاص  مشارکتهای  و 
ارتباط نزدیک  مالکانه محاسبه می شوند، 
)راهبردی( به فعالیتهای کسب وکار اصلی 
واحدهای  هزینه های  و  درامد  دارند.  آنها 
وابسته و مشارکتهای خاص راهبردی باید 

مشارکتهای  و  وابسته  واحدهای  به  نسبت 
عملیاتی  سود  به  غیرراهبردی،  خاص 

نزدیکتر باشد.
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پیشنهاد هیئت برای شرکتهایی مانند بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری چگونه کار می کند؟

به عنوان  شرکتها  از  بعضی 
برای  اصلی،  فعالیتهای  از  یکی 
یا  می کنند  مالی  تامین  مشتریان 
سرمایه گذاری می کنند؛ برای مثال 
بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری. 
شد  ارایه  که  تعاریفی  به کارگیری 
برای چنین شرکتهایی، اطالعات 
زیرا  نمی دهد،  به دست  مربوطی 
برخی از درامدها و هزینه هایی که 
به فعالیتهای کسب وکار اصلی این 
طبقه  در  هستند،  مربوط  شرکتها 

عملیاتی طبقه بندی نمی شوند.
بــرای مثــال، در به کارگیــری 
بانک،  بــرای  یادشــده  تعاریــف 
هزینه بهره به جای این که در طبقه 
در طبقه  بگیــرد،  قــرار  عملیاتی 
ســرمایه گذاری طبقه بندی خواهد 
شــد. درنتیجه، بانکها نمی توانند 
جمع فرعــی درامد بهره خالص را 

درون طبقه  عملیاتی ارائه کنند.

برای گنجاندن درامد و هزینه های ناشی 
از فعالیتهای کســب وکار اصلی شرکت در 
الزاماتی پیشنهاد  ســود عملیاتی، هیئت 
می دهــد که بعضــی از شــرکتها درامد و 
هزینه هــا را در طبقه عملیاتی طبقه بندی 
کننــد، کــه در غیر این صــورت در طبقه 
ســرمایه گذاری یا تامین مالی طبقه بندی 

می شدند.
اگر یک شرکت با به کارگیری این الزام، 
همه درامد و هزینه های فعالیتهای تامین 
مالی را در طبقه عملیاتی طبقه بندی کند، 
جمع فرعی »ســود قبــل از تامین مالی و 

مالیات بر درامد« را ارائه نخواهد کرد.

که  شرکتهایی  برای  الزام  این 
استاندارد بین المللی گزارشگری 
»قراردادهای  عنوان  با   17 مالی 
چه  گرفته اند،  به کار  را  بیمه« 

معنایی دارد؟

هیئت،  پیشنهادهای  به کارگیری  با 
طبقه  در  را  زیر  موارد  بیمه گران 

عملیاتی می گنجانند:
شامل  بیمه ای-  خدمات  نتیجه   •
خدمات  هزینه های  و  بیمه  درامد 

بیمه ای؛ و
شامل  بیمه-  مالی  تامین  نتیجه   •
یا  درامد  و  سرمایه گذاری  درامد 

هزینه های تامین مالی بیمه.
چگونگی  بر  پیشنهادها  این 
به کارگیری استاندارد بین المللی 
 (IFRS  17 مالی  گزارشگری 

(17 اثر نخواهد گذاشت.

طبقه عملیات

طبقه سرمایه گذاری

طبقه تامین مالی

مثالهای تشریحی همراه پیش نویس 
پیشنهادی، مثالهایی را دربر می گیرد که 
نشــان می دهد صورت سودوزیان برای 
بانک یا بیمه گر که پیشــنهادهای هیئت 

را به کار می گیرند چه شکلی خواهد بود.
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منبع:
• Snapshot: General Presentation and Disclosures, IFRSF, December 2019

در همان حال که ســود قبل از بهــره، مالیات، و 
اســتهالک یک معیار مورد اســتفاده عمومی در 
درباره  است، ســرمایه گذاران  مالی  گزارشــگری 
آن چــه این معیار نشــان می دهد توافــق ندارند، 
جز آن کــه از آن به عنوان نقطه آغازی در  تحلیل 
اســتفاده می کنند. نحــوه محاســبه آن در واقع 
گوناگون اســت. نبود توافق ازاین دســت، تعریف 
ســود قبل از بهره، مالیات، و اســتهالک را برای 

هیئت دشوار ساخت.
با این حال، هیئت معیاری شــبیه سود قبل از 
بهره، مالیات، و استهالک پیشــنهاد داده است؛ 
سود عملیاتی قبل از استهالک، به عنوان معیاری 
مشخص شده از سوی اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی که شرکتها می توانند به انتخاب 
را در صــورت ســودیازیان تنظیمــی  خــود آن 
»برمبنای ماهیت« نمایش دهند یا در یادداشتهای 
همراه افشــا کنند. هیئت تصمیم گرفت این معیار 
را با عنوان سود قبل از بهره، مالیات، و استهالک 
نخواند زیــرا محتــوای آن با آن چه ایــن عنوان 

نماینده آن است، مطابقت ندارد.

از دیدگاه هیئت، چنین تعریفی بیشــتر احتمال دارد 
که نسبت به یک تعریف مســتقیم، به طور پیوسته 
به کار گرفته شود. گرچه این عنوان به طور مستقیم 
تعریف نشــده است، ولی هیئت انتظار دارد که سود 
عملیاتی، جمع فرعی باربطی باشــد که فعالیتهای 

کسب وکاری اصلی شرکتها را نشان دهد. 

»سود عملیاتی« همیشه الزامی است.
»ســود عملیاتــی و درامــد و هزینه 
و  وابســته  واحدهــای  از  حاصــل 
مشــارکتهای خاص راهبــردی« زمانی 
الزامــی خواهــد بود که شــرکت دارای 
درامــد و هزینــه حاصــل از واحدهای 

وابسته و مشارکتهای خاص باشد.
»ســود قبل از تامیــن مالی و مالیات 
بــر درامد« الزامی خواهــد بود، مگر در 
حالتی که تامین مالی یا ســرمایه گذاری 
اصلی  کســب وکار  فعالیــت  به عنــوان 
شرکت باشد و طبقه تامین مالی و طبقه 
ادغام  عملیاتی  در طبقه  سرمایه گذاری 

شده باشد.

ایــن طبقه هــا عنوانهای  خیــر، گرچــه 
مشابهی دارند )عملیاتی، سرمایه گذاری، 
و تامیــن مالی(، هیئت درپی این نیســت 
که بین طبقه ها در صورت ســودیازیان و 
طبقه هــای مندرج در صــورت جریانهای 

نقد همسویی کامل وجود داشته باشد.
هیئت، به قصد، طبقه های سرمایه گذاری 
در دو صورت را با هدفهای متفاوت تعریف 

کرده است:
•  در صــورت ســودیازیان قصــد از 
طبقه سرمایه گذاری نشان دادن نتایج 
اســت«  ســرمایه گذاریهای »جداگانه 
)به توضیح صفحه های پیشــین نگاه 

شود(.

•  در صورت جریانهای نقد، قصد از طبقه  
سرمایه گذاری نشــان دادن جریانهای نقد 
حاصــل از ســرمایه گذاریها در داراییهای 
بلندمدتی اســت که بــازده آینــده ایجاد 

خواهند کرد.
برای مثــال، جریانهای نقــد حاصل از 
امالک، ماشین آالت و تجهیزات در صورت 
جریانهــای نقــد در طبقه  ســرمایه گذاری 
منظور می شــوند، اما درامد و هزینه ناشی 
از آن داراییهــا در صورت ســودیازیان در 

طبقه عملیاتی منظور می شوند.

تفاوتهــای تســعیر ارز شناسایی شــده 
در ســودیازیان به عنــوان ســودیازیان 
اقالمی کــه آنها را پدیــد آورده اند، در 
همان طبقــه، در صورت ســودیازیان 

طبقه بندی خواهند شد.
بــرای مثــال، تفاوتهای تســعیر ارز 
ناشی از پرداختنیهای تجاری در شرایط 
اعتبــاری معمولی، به طــور متعارف در 
طبقه عملیاتی طبقه بندی خواهد شــد، 
در حالی که تفاوتهای تسغیر ارز ناشی از 
بدهیهای تامین مالی، به طور متعارف در 
طبقه تامین مالی طبقه بندی خواهد شد.  

چرا هیئت استانداردهای بین المللی 
حسابداری برای سود قبل از بهره، مالیات، 
و استهالک )EBITDA( جمع فرعی تعریف 

نکرده است؟

چرا هیئت پیشنهاد داده است که طبقه عملیاتی 
به عنوان طبقه پیش فرض تعریف شود؟

چه موقع شرکتها ملزم خواهند بود 
سه جمع فرعی را نشان دهند؟

آیا این طبقه ها معنی مشابهی 
با طبقه های مندرج در صورت 

جریانهای نقد دارند؟

تفاوتهای تسعیر ارز چگونه 
طبقه بندی خواهد شد؟

پرسش وپاسخ: جمعهای فرعی در صورت سودیازیان
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هزینه های عملیاتی

مسئله چیست؟
در حال حاضر شرکتها ملزم هستند که هزینه های عملیاتی را در صورت سودیازیان »بر اساس ماهیت« )ارایه خط ردیفهایی مثل مزایای 
کارکنان و استهالک داراییهای ثابت مشهود( یا »بر اساس کارکرد« )ارایه خط ردیفهایی مانند بهای تمام شده فروش، و هزینه های اداری 

و عمومی( تحلیل کنند. هر دو روش ممکن است اطالعات سودمندی فراهم کنند.
با وجود این ســرمایه گذاران نگرانیهایی طرح کرده اند که اطالعات سودمند پوشیده می ماند، زیرا، در عمل شرکتها ممکن است روشی 

را انتخاب نکنند که در شرایط آنها سودمندترین اطالعات را فراهم می کند، و بسیاری از شرکتها از ترکیبی از دو روش استفاده می کنند.
افزون بر این، بعضی از سرمایه گذاران به هیئت گفته اند که به اطالعاتی درباره ماهیت هزینه های عملیاتی برای همه شرکتها نیاز دارند، 

زیرا هزینه های بر اساس ماهیت نسبت به هزینه های بر اساس کارکرد، برای پیش بینی ساده تر هستند.

پیشنهاد هیئت چیست؟

یادداشتهاصورت سودیازیان

از هزینه های  تحلیلی  که  کند  ملزم  را  که شرکتها  است  کرده  پیشنهاد  هیئت 
اساس  بر  یا  ماهیت  اساس  بر  که-  کنند  ارایه  روشی  از  استفاده  با  عملیاتی 

کارکرد- سودمندترین اطالعات را برای سرمایه گذاران فراهم کند.
با این رویکرد، هیئت در نظر دارد الزاماتش را تقویت کند، با تاکید بر:

که  است  کرده  پیشنهاد  هیئت  نیست.  آزاد  انتخاب  یک  روش،  گزینش   •
این که کدام  ارزیابی  به شرکتها در  تا  کند  ارایه  را  از شاخصهایی  مجموعه ای 

روش مفیدترین اطالعات را فراهم می کند، کمک کند.
• شرکتها نباید دو روش را با هم ترکیب کنند.

رویکرد پیشنهادی هیئت همچنین گزینه انتخابی برای شرکتها در افشای 
تحلیل هزینه ها تنها در یادداشتهای همراه را حذف خواهد کرد.

که  شرکتهایی  برای  را  الزامات  که  است  کرده  پیشنهاد  هیئت 
هزینه های عملیاتی را بر اساس کارکرد در صورت سودیازیان ارایه 
می کنند، تقویت کند. چنین شرکتهایی ملزم خواهند بود که در یک 
اساس  بر  را  عملیاتی  هزینه های  کل  از  تحلیلی  جداگانه  یادداشت 

ماهیت افشا کنند.
هیئــت رویکــرد جامعتــری را درنظــر گرفتــه بــود تــا تحلیل 
ســرمایه گذاران را تسهیل کند- شــرکتها را ملزم سازد هر خط ردیف 
هزینــه کارکردی را بر اســاس ماهیت، تحلیل کننــد. با وجود این، 
هیئــت این رویکــرد را دنبــال نکرد، زیــرا به نظر شــرکتها چنین 
رویکردی به میــزان درخورتوجهــی از رویکرد پیشــنهادی هیئت 

پیچیده تر و هزینه برتر خواهد بود.

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
پیش نویس پیشنهادی: ارایه و افشای عمومی

تفکیک اقالم
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درامد و هزینه های غیرعادی

و  درامـد  دربـاره  اطالعـات 
هزینه هایـی کـه انتظار نمـی رود در 
آینـده نزدیـک تکـرار شـوند، برای 
پیش بینـی  در  سرمـایه گــذاران 
شـرکت  آینـده  نقـد  جریانهـای 
اسـتانداردهای  اسـت.  سـودمند 
در  مالـی  گزارشـگری  بین المللـی 
چنیـن  به روشـنی  حاضـر  حـال 
نمی کنـد. الزامـی  را  اطالعاتـی 
هزینه هـای  شـرکتها  از  بسـیاری 
بـا  هزینه هـای  یـا  غیرعـادی 
عنوانهـای مشـابه، و تعـداد کمـی 
افشـا  را  غیرعـادی  درامـد  هـم 
نحـوه  ایـن،  وجـود  بـا  می کننـد. 
به میـزان  اطالعـات  ایـن  ارایـه 
و  می کنـد  فـرق  درخورتوجهـی 
به طـور معمـول روشـن نیسـت کـه 
چرا ایـن اقالم به عنـوان غیرعادی 

شـده اند. شناسـایی 
در  سـرمایه گذاران  از  بسـیاری 
 2017 گفتگـوی  سـند  بـه  پاسـخ 
بـا عنـوان »نـواوری افشـا- اصـول 
افشـا« از هیئت بـرای تهیه الزامات 
غیرعـادی  اقـالم  بـرای  افشـا 

کردنـد. پشـتیبانی 

 1 حسابداری  بین المللی  استاندارد 
کرده  ممنوع  را  غیرمترقبه  اقالم 
با  غیرعادی  اقالم  تفاوت  است. 

آنها چیست؟

پیـش از این اسـتانداردهای بین المللی 
گزارشـگری مالـی، اقـالم غیرمترقبـه   
طبقـه  یـک  در  مالیـات،  از  پـس  را 
جداگانـه در صـورت سـودیازیان، جـدا 
فعالیتهـای  از  حاصـل  سـودیازیان  از 
در سـال  بـود.  کـرده  الزامـی  عـادی، 
رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  هیئـت   2002
ارایـه  چنیـن  غیرمترقبـه  اقـالم  کـه 
جداگانـه ای را نمی طلبـد و ارایـه اقالم 

کـرد. ممنـوع  را  خارق العـاده 
با به کارگیری پیشــنهادهای هیئت، 
اقالم غیرعادی در یک طبقه جداگانه 
در صــورت ســودیازیان ارایه نخواهد 
شد. در عوض، اقالم غیرعادی همراه 
بــا یکدیگر، بــا درامــد و هزینه های 
»عــادی« در طبقه مربــوط به خود در 
صورت)های( عملکرد مالی، بر اساس 
ماهیــت، کارکرد یا ســایر خاصه های 

خود ارایه خواهند شد.
یادداشــتهای  در  اقالم غیرعــادی 
همراه به طور جداگانه تعریف و توضیح 

داده خواهند شد.

و  درامد  که  می دهد  پیشنهاد  هیئت 
هزینه های غیرعادی را این گونه تعریف 

کند:

ارزِش  بـا  هـزیـنــه هـای  و  »درامـد 

و  درامـد  محـدود.  پیـش بینـی کنندگـی 
هزینه ها زمانی ارزش پیش بینی کنندگی 
انتظار  اگر  محدود دارند که معقول باشد 
هزینه هایی  و  درامدها  که  باشیم  داشته 
هستند،  مشابه  مبلغ  و  نوع  نظر  از  که 
برای چندین دوره گزارشگری ساالنه در 

آینده پدید نخواهند آمد.«

به عبــارت دیگــر، این تعریــف نگاه 
بــه آینده دارد. درامــد و هزینه هایی که 
در گذشــته رخ داده اند، ممکن اســت با 
تعریــف یک قلــم غیرعــادی مطابقت 

داشته باشند.
هیئت پیشــنهاد داده است که شرکتها 
را ملــزم کند که برای هر قلم غیرعادی، 
در یک یادداشــت جداگانه، موارد زیر را 

افشا کنند:
• مبلغ شناسایی شده در دوره؛

چگونگی  از  مشروح  توصیف  یک   •
با تعریف یک  این که چرا  و  رخ دادن آن 

قلم غیرعادی مطابقت دارد؛
• در کدام خط ردیفهای صورت سودیازیان 

منظور شده است؛ و
ارایــه تحلیل بر اســاس ماهیت، اگر 
شرکت هزینه های عملیاتی را در صورت 
سودیازیان بر اساس کارکرد ارایه می کند.

پیشنهاد هیئت چیست؟مسئله چیست؟
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نقش صورتهای مالی 
اساسی و یادداشتها

و  اساسی  مالی  صورتهای  نقش  که  است  کرده  پیشنهاد  هیئت 
درباره  کند  به شرکتها کمک  تا  یادداشتهای همراه توصیف شود 
محل ارایه یا افشای اطالعات تصمیم بگیرند. بسیاری از ذینفعان 
در پاسخ به سند گفتگوی 2017 با عنوان »نواوری افشا- اصول 

افشا« از هیئت برای تهیه چنین توصیفهایی حمایت کردند.

 اصول تجمیع و 
تفکیک

هیئت اصولی برای تجمیع و تفکیک در صورتهای مالی پیشنهاد 
داده است، که شرکتها باید به شکل زیر آنها را به کار بگیرند:

و  درامد  مالکانه،  حقوق  بدهیها،  داراییها،  مشخص کردن   -1
ناشی  انفرادی  رویدادهای  دیگر  یا  معامالت  از  که  هزینه های 

می شوند؛
خاصه های  اساس  بر  گروه هایی  به  اقالم  آن  طبقه بندی   -2
دربرگیرنده  اساسی  مالی  صورتهای  خط ردیفهای  تا  مشترک، 

اقالمی باشند که دست کم یک خاصه مشترک دارند؛ و
که منجر  بعدی،  اساس خاصه های  بر  3- جدا کردن خط ردیفها 
به افشای جداگانه اقالم بااهمیت در یادداشتهای همراه می شود.

گروه بندی اقالم 
غیرمشابه بی اهمیت

یک شرکت شاید نیاز داشته باشد که اقالم بی اهمیت را که مشابه 
نیستند، در یک گروه قرار دهد تا از زیرسایه قرارگرفتن اطالعات 
مربوط پرهیز کند. برای مثال، یک شرکت شاید نیاز داشته باشد 
در  واحد  در یک خط ردیف  را  گوناگون  بی اهمیت  که هزینه های 
داده  پیشنهاد  قرار دهد. هیئت  صورت سودیازیان در یک گروه 
است که شرکتها باید از عنوانهای معنیدار برای این گروه از اقالم 
استفاده کنند و از عنوانهایی مانند »سایر هزینه ها« پرهیز کنند. اگر 
این ممکن نیست، شرکتها ملزم خواهند بود که اطالعاتی درباره 

مضمون این گروه از اقالم در یادداشتهای همراه ارایه کنند.

خط ردیفهای الزامی
هیئت پیشنهاد داده است که شرکتها را ملزم کند که خط ردیفهای 
شامل  کنند،  ارایه  اساسی  مالی  صورتهای  در  اضافی  مشخص 

سرقفلی در ترازنامه.

مسئله چیست؟
سرمایه گذاران به هیئت گفته اند که بعضی 
مالی  صورتهای  در  را  اطالعات  شرکتها 
اطالعات  که  می کنند  تفکیک  به شکلی 
فراهم  را  تحلیل  برای  آنها  موردنیاز 

نمی کند.
سرمایه گذاران درباره بعضی از شرکتها 
نگرانی دارند که اطالعات را به اندازه کافی 
تفکیک نمی کنند. برای مثال، یک شرکت 
ممکن است، »سایر« هزینه های هنگفتی 
افشــا کند، بدون فراهم کــردن هیچگونه 
اطالعاتی برای کمک به ســرمایه گذاران 

در درک ترکیب این خط ردیفها.
بعضی سرمایه گذاران نیز نگرانی دارند 
که بعضی شرکتها با افشای تفصیل بسیار 
زیاد، اطالعات بااهمیت را در ســایه قرار 

می دهند.

هیئت چه پیشنهاد می دهد؟
پیشنهادهای هیئت درباره جمعهای فرعی 
در صورت سودیازیان، تحلیل هزینه های 
عملیاتی و درامد و هزینه های غیرعادی، 
تفکیک  چگونگی  که  است  هدف  این  با 
را  شرکتها  عملکرد  به  مربوط  اطالعات 
بهبود ببخشد. دیگر پیشنهادهای هیئت 
بیان  جدول  در  اقالم  تفکیک  زمینه  در 

شده است.

منبع:
• Snapshot: General Presentation and Disclosures, IFRSF, December 2019

سایر پیشنهادها
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در

پاگرد 

پیش نویس

جدید

2

 (IASB) هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

پیش نویس پیشنهادی با عنوان »ارائه و افشای عمومی«

چرا هیئت این پروژه را به عهده گرفته است؟

منبع:

• Snapshot: General Presentation and Disclosures, IFRSF, December 2019

هیئت پیش نویس پیشنهادی را در 

پروژه صورتهای مالی اساسی 

توسعه داد. هیئت این پروژه را در پاسخ 

به نگرانیهای سرمایه گذاران درباره 

مقایسه پذیری و شفافیت گزارشگری 

عملکرد شرکتها به عهده گرفت. 

هیئت در پاسخ به بازخوردهای 

مشورتخواهی برنامه کار 2015، به عنوان 

بخشی از طرح برای ارتقای اطالع رسانی 

بهتر در گزارشگری مالی، تصمیم گرفت 

که این پروژه را در اولویت قرار دهد.

سه پیشنهاد اصلی هیئت و 

دغدغه های سرمایه گذاران که به آنها 

پاسخ داده شده است، در این جدول 

آورده شده است. هیئت همچنین 

پیشرفتهای موردنظر در صورت 

جریانهای نقدی را پیشنهاد کرده است.

آنچه سرمایه گذاران می گویند
پیشنهادهای اصلی هیئت

جمعهای فرعی در صورت 

سودوزیان باید بین شرکتهای 

مختلف مقایسه پذیر باشد.

شرکتها باید اطالعات را با تفکیک  

بیشتر ارائه کنند و اطالعات 

به گونه ای گروه بندی شود که 

درونداد بهتری برای تحلیل 

سرمایه گذاران فراهم کند.

سنجه های عملکرد که به وسیله 

مدیریت تعریف می شوند می تواند 

اطالعات سودمندی ارائه کند، اما 

باید به گونه ای شفافتر و بانظم تر 
به کار رود.

1- شرکتها را ملزم می سازد که 

جمعهای فرعی تعریف شده 

بیشتری در صورت سودوزیان 
ارائه کنند. 

2- الزامات مربوط به ریزکردن 

اطالعات در صورتهای مالی را به گونه ای 

سودمند تقویت می کند، شامل الزامات 
برای:

• تحلیل هزینه های عملیاتی؛ و

• تشخیص درامد و هزینه های غیرمتعارف.

3- شرکتها را ملزم می سازد تا اطالعات 

درباره سنجه های عملکرد مدیریت را 

در یادداشتهای همراه صورتهای مالی 

افشا کنند، شامل مطابقت معیارهای 

مشخص شده به وسیله استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی.

پیش نویس پیشنهادی پاسخی است 

به تقاضای جدی سرمایه گذاران 

از هیئت برای بهبود گزارشگری 
عملکرد.
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استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
پیش نویس پیشنهادی: ارایه و افشای عمومی

سنجه های عملکرد مدیریت

آیا صورت مطابقتی با یک سنجه مشخص شده 
بین المللی گزارشگری  به وسیله استانداردهای 

مالی ارایه شده است

سنجه های عملکرد رایج تعریف شده 
به وسیله مدیریت2

مسئله چیست؟
بسیاری از شرکتها در اطالع رسانی به سرمایه گذاران، به 
ارایه سنجه های عملکرد می پردازند که به وسیله مدیریت 

تعریف شده است.
سرمایه گذاران گفته اند که چنین سنجه هایی می تواند 
مدیریت  که  می کند  فراهم  بینشی  زیرا  باشد،  سودمند 
را چگونه می بیند، شرکت چگونه  مالی شرکت  عملکرد 
مدیریت می شود و ماندگاری عملکرد مالی چگونه است.
موارد  کیفیت  درباره  سرمایه گذاران  این،  وجود  با 
افشای فراهم شده در زمینه چنین سنجه های تعریف شده 
به وسیله مدیریت ابراز نگرانی کرده اند- برای مثال، موارد 

افشا همیشه به روشنی توضیح نمی دهند که:
• سنجه ها چگونه محاسبه شده اند؛

• چرا سنجه ها بیان کننده دیدگاه مدیریت درباره عملکرد 
شرکت است؛

فرعـی  جمعهـای  بـا  را  سـنجه ها  می تـوان  چگونـه   •
بین المللـی  اسـتانداردهای  به وسـیله  مشخص شـده 

یـا داد؛  تطبیـق  مالـی  گزارشـگری 
• تاثیـر بر مالیـات و حقـوق سهامـداران اقلیت ناشـی از 
تعدیلهای انجام شده در محاسبه سنجه ها- سرمایه گذاران 
از چنین اطالعـاتـی بـرای محـاسـبـه سنجه هـای سـود 

هرسهم تعدیل شده استفاده می کنند.

بله، با اطالعات محدود یا بدون 
اطالعات درباره آثار مالیاتی

بله، با آثار مالیاتی 
مشروح

خیر

%11

%20

%29
%33

درصد شرکتهایی که از سنجه در گزارش ساالنه 
استفاده می کنند

سود تعدیل 
شده قبل 
از بهره و 

مالیات

سود تعدیل 
شده قبل از 

بهره، مالیات 
و استهالک

سود عملیاتی 
تعدیل شده

سود تعدیل 
شده

استفاده از سنجه های تعریف شده به وسیله مدیریت
در نمونه ای تشکیل شده از 100 شرکت، این یافته به دست آمد که بسیاری از شرکتها از سنجه های 

عملکرد تعریف شده به وسیله مدیریت در گزارش ساالنه خود استفاده می کنند.1 

%19
%11

%70
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پیشنهاد هیئت چیست؟
سنجه های  که  می کند  پیشنهاد  هیئت 
عملکرد مدیریت را تعریف کند، و شرکتها 
در  را  سنجه هایی  چنین  که  کند  ملزم  را 
صورتهای  همراه  جداگانه  یادداشت  یک 
از  با موارد افشایی که قصد  مالی، همراه 

آن افزایش شفافیت است، بگنجانند.
بعضی از ذینفعان ابراز نگرانی کرده اند 
کــه گنجانــدن چنیــن ســنجه هایی در 
صورتهای مالــی، ممکن اســت به آنها 
آگاهــی غیرضــروری بدهد یــا منجر به 

اطالعات گمراه کننده شود.
هیئــت آن نگرانیها را تاییــد می کند، 
امــا نتیجه گرفته اســت که ســنجه های 
ســنجه های  می توانند  مدیریت  عملکرد 
اســتانداردهای  به وسیله  مشخص شــده 
بین المللی گزارشگری مالی را کامل کرده 
و برای ســرمایه گذاران بینش سودمندی 
نسبت به دیدگاه مدیریت درباره عملکرد 
شــرکت و نحوه مدیریت شــرکت فراهم 

آورند.
گنجانــدن ایــن ســنجه های عملکرد 
مدیریــت در صورتهای مالــی، اطمینان 
می دهــد که آنها هــم با توجه بــه حوزه 
الزامــات  تابــع  شــرکت،  گزارشــگری 
مشــابهی هســتند، بنابراین شــفافیت و 
نظم استفاده شــده در تهیه آنها را افزایش 

می دهد.

سنجه های عملکرد مدیریت جمعهای فرعی درامد و هزینه هستند که:

در اطالع رسانی عمومی خارج 
از صورتهای مالی استفاده 

می شوند

جمعها یا جمعهای فرعی 
مشخص شده به وسیله 

استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی را کامل 

می کنند

دیدگاه مدیریت نسبت به یک 
جنبه از عملکرد مالی شرکت را 

انتقال می دهند

موارد افشا
سنجه های عملکرد مدیریت با موارد افشای توضیحی در یک یادداشت جداگانه همراه می شود، 

شامل:
• مطابقت بین هر سنجه و مستقیم ترین جمع فرعی یا جمع مقایسه پذیر مشخص شده به وسیله 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی.
• تاثیر بر مالیات و حقوق سهامداران اقلیت برای هر قلمی که مطابقت داده می شود. هیئت در حال 

ارایه پیشنهاد یک رویکرد ساده سازی شده برای محاسبه اثر مالیات است.
انتقال می دهد و چگونگی  را  به عملکرد  این که چرا هر سنجه دیدگاه مدیریت نسبت  • توصیف 

محاسبه آن.
• توضیح هرگونه تغییر در شیوه ای که شرکت سنجه های عملکرد مدیریت را محاسبه می کند، یا 

این که کدام سنجه ها را ارایه می کند.

مثال صورت تطبیق دربرگیرنده تاثیر بر مالیات و حقوق منافع فاقد کنترل

سود عملیاتی تعدیل شده
)سنجه عملکرد مدیریت(

52870

X 5400(مخارج تجدیدسازمان در کشور(

)6200(تعدیل درامد

سود عملیاتی )جمع فرعی تعریف شده به وسیله 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(

41270

حقوق سهامداران مالیات
اقلیت

900)1020(

1550-
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پانوشتها:
1- گزارشهای ساالنه 18- 2017 مربوط به 100 شرکت پذیرفته شده در بورس از 26 حوزه گزارشگری و 12 صنعت که استاندارد بین المللی گزارشگری مالی را به کار گرفته اند، تحلیل کردیم.

2- این موارد فهرست کاملی از سنجه ها نیست. به عالوه، بعضی شرکتها از بیشتر از یک سنجه استفاده می کردند

منبع:
• Snapshot: General Presentation and Disclosures, IFRSF, December 2019

پرسش و پاسخ- سنجه های عملکرد مدیریت

 سنجه های عملکرد مدیریت را می توان 
در صورت سودیازیان ارایه کرد؟

به  چگونه  غیرعادی  هزینه های  و  درامد 
پیدا  ربط  مدیریت  عملکرد  سنجه های 

می کنند؟

از یک سنجه  بیش  می تواند  آیا شرکت 
هیچ  یا  باشد؟  داشته  مدیریت  عملکرد 

سنجه ای نداشته باشد؟

اصول  با  غیرمطابق  همه سنجه های  آیا   
پذیرفته شده حسابداری، سنجه عملکرد 

مدیریت خواهند بود؟

شرکتها  که  می کند  تعیین  هیئت  آیا   
چگونه باید سنجه های عملکرد مدیریت 

خود را محاسبه کنند؟

»به وسیله  یا جمعهای فرعی  کدام جمعها 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

مشخص شده اند«؟

سنجه های  از  کمی  تعداد  که  دارد  انتظار  هیئت 
عملکرد مدیریت واجد الزامات برای ارایه به عنوان 
جمع فرعی در صورت سودیازیان باشند. جمعهای 

فرعی برای این که واجد الزامات باشند باید:
• در طبقه ها بگنجند؛

اساس  بر  عملیاتی  هزینه های  از  تحلیل  ارایه   •
ماهیت یا کارکرد را با اختالل روبرو نکنند؛ و

به کارگیری  با  که  باشند  شده  تشکیل  مبالغی  از   •
اسـتـانـداردهـای بیـن المللی گزارشـگـری مـالـی 

شناسایی و محاسبه شده باشند.
هیئت پیشــنهاد داده اســت که شــرکتها مجاز 
نیســتند از ســتون برای ارایه سنجه های عملکرد 

مدیریت در صورت سودیازیان استفاده کنند.

شــرکتها ممکــن اســت تصمیــم بگیرنــد که در 
محاسبه سنجه های عملکرد مدیریت خود، اقالم 

غیرعادی را تعدیل کنند.
با وجود این، هیئت پیشنهاد کرده است که همه 
شــرکتها باید همه اقالم غیرعادی را افشــا کنند، 
فــارغ از این که هیچ ســنجه عملکــرد مدیریت را 
مشخص می کنند یا نمی کنند و یا این که سنجه ها 

چگونه محاسبه می شوند.

آری- شــرکت می توانــد چندین ســنجه عملکرد 
مدیریت داشــته باشد، یا هیچ ســنجه ای نداشته 

باشد.
شرکت هیچ ســنجه عملکرد مدیریت نخواهد 
داشــت اگر هر جمع فرعی درامــد و هزینه ای که 
برای اطالع رســانی عملکرد مالی خود اســتفاده 
می کنــد، به وســیله اســتانداردهای بین المللــی 

گزارشگری مالی مشخص شده باشد.

خیر- ســنجه های عملکرد مدیریت تنها جمعهای 
فرعی درامد و هزینه هســتند. برای مثال، انواع 

سنجه های زیر با این تعریف منطبق نیستند:
• سنجه های جریان نقد، مانند جریان نقد آزاد؛

• نسبتها، مانند بازده حقوق صاحبان سهام؛
• درامد تعدیل شــده، مانند فروش فروشگاه های 

مشابه؛ و
• نرخهای رشد، مانند رشد درامد ارز ثابت.

خیر- هیئــت این موضــوع را زیرنظر قــرار داد، 
امــا آن را رد کــرد، و الــزام کرد که ســنجه های 
عملکــرد مدیریت باید بر مبنای مبالغی باشــد که 
طبق اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

شناسایی و محاسبه شده اند.
از آنجــا کــه ســنجه های عملکــرد مدیریت، 
ســنجه های مخصوص به هر شــرکت هســتند، 
هیئت انتظار ندارد که بین شــرکتها مقایســه پذیر 
باشــند. بــا وجــود ایــن، ســرمایه گذاران توان 
خواهند داشــت تفاوتهای بین چگونگی محاسبه 
سنجه های شرکتها را با اســتفاده از موارد افشای 

پیشنهادی درک کنند.

جمعهــای فـرعـــی مشـخص شـــده به وســیله 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شامل 

موارد زیر خواهد بود:
• سه جمع فرعی جدید؛

• »سود عملیاتی قبل از استهالک داراییهای ثابت 
مشهود و نامشهود«؛

• »ســود ناخالص« و جمعهای فرعی مشابه، مانند 
»درامد بهره خالص«؛

• »سود قبل از مالیات«؛ و
• »سود حاصل از عملیات مداوم«

ایــن جمعهای فرعی ســنجه های  در نتیجه، 
عملکرد مدیریت نخواهند بود.

؟؟؟

؟؟؟
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پیش نویس 

جدید 

3

(IASB) هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

پیش نویس پیشنهادی با عنوان »ارایه و افشای عمومی«

سایر پیشنهادها- صورت جریانهای نقدی
مسئله چیست؟

ذینفعان نگرانیهای متنوعی درباره صورت جریانهای نقدی ابراز کرده اند. با وجود این، هیئت به این نتیجه رسیده که بازبینی کامل صورت 

جریانهای نقدی درون دامنه این پروژه قرار ندارد. هیئت در عوض بر اصالحات موردنظر برای حذف تنوع در طبقه بندی و ارائه تمرکز 
کرده است.

هیئت، تنها اصالحات موردنظر در صورت جریانهای نقدی را، به عنوان بخشی از این پروژه، پیشنهاد داده است.

تنوع، حتی درون یک صنعت، در عرصه های زیر وجود دارد:

• نحوه ای که شرکتها جریانهای نقد بهره و سود تقسیمی را طبقه بندی می کنند،

• نقطه شروعی که شرکتها در روش غیرمستقیم برای گزارشگری جریانهای نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، استفاده می کنند. برای مثال، 

بعضی از شرکتها از »سود پس از مالیات« استفاده می کنند، و بعضی دیگر از »سود عملیاتی« یا »سود پیش از مالیات« استفاده می کنند.

سرمایه گذاران نشان داده اند که چنین تنوعی، مقایسه پذیری بین شرکتها را کاهش داده و تحلیل را برای آنها سخت می کند.

پیشنهاد هیئت چیست؟
هیئت پیشنهاد داده است که:

• سود عملیاتی به عنوان تنها نقطه شروع در روش غیرمستقیم برای گزارشگری جریانهای نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، الزامی باشد؛

• در سازگاری با رویکرد پیشنهادی هیئت برای صورت سودیازیان، تفکیک بین جریانهای نقد حاصل از سرمایه گذاریها در مشارکتهای 

خاص و واحدهای فرعی وابسته و غیروابسته الزامی باشد؛ و

• حق انتخاب طبقه بندی برای جریانهای نقد بهره و سود تقسیمی برای بیشتر شرکتها حذف شود، به ترتیبی که در جدول زیر نشان داده 
شده است:

استاندارد بین المللی قلم جریان نقد

حسابداری 7
رویکرد پیشنهادی

شرکتهای با فعالیتهای کسب وکاری خاص شامل بانکهابیشتر شرکتها
تامین مالیعملیاتی یا تامین مالیبهره پرداختی

بستگی دارد به طبقه بندی درامدها و هزینه های مرتبط در 

صورت سودیازیان
سرمایه گذاریعملیاتی یا سرمایه گذاریبهره دریافتی

سرمایه گذاریعملیاتی یا سرمایه گذاریسود تقسیمی دریافتی
تامین مالیعملیاتی یا تامین مالیسود تقسیمی پرداختی

پانوشت:

1- اســتاندارد بین المللی حســابداری 7 با عنوان »صورت جریانهای نقدی« شــرکتها را ملزم می کند که جریانهای نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی را با روش مســتقیم یا 

غیرمستقیم گزارش کنند. با به کارگیری روش غیرمستقیم، شرکت صورت مطابقت بین سودیازیان با جریانهای نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی را ارائه می کند.

منبع:

• Snapshot: General Presentation and Disclosures, IFRSF, December 2019
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بر کسی پوشیده نیست که اصالحات حسابداری و گزارشگری مالی دولت به منظور افزایش پاسخگویی و شفافیت، یکی از 
موضوعهای بااهمیت در مدیریت مالی بخش عمومی محسوب می شود. در سال 1388 سازمان حسابرسی با تشکیل کمیته 
دیوان محاسبات کل کشور،  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  با مشارکت  استانداردهای حسابداری بخش عمومی  تدوین 
نخستین گام را در مسیر تحول در حسابداری و گزارشگری مالی دولت برداشت. تاکنون 4 بیانیه مفهومی و 14 استاندارد 
توسط این کمیته منتشر شده که بخشی از آنها براساس دستورعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان »نظام 

حسابداری بخش عمومی« از سال 1394 اجرایی شده است.
با توجه به موارد پیش گفته و ضرورت اســتفاده از تجربه های ســایر کشــورها به منظور به کمترین حدرســاندن ریســکها و 
هزینه های اصالح نظام مالی و حســابداری کشــور، تعامل با صندوق بین المللی پول در برخی مقاطع در دستورکار قرار گرفته 

است و در مردادماه سال 1393، اولین گروه کارشناسی در راستای کمکهای فنی صندوق وارد ایران شد.
پروفسور فرانس ون شیک (Frans Van Schaik) در یکی از ماموریتهای صندوق به ایران )اواخر مرداد و اوایل شهریور 
سال 1395( به عنوان مشاور صندوق در ایران حضور یافت. وی استاد بخش حسابداری دانشکده اقتصاد و بازرگانی دانشگاه 
آمســتردام و عضو اسبق کمیته تدوین اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی1 )به مدت 6 سال( است و با 
هدف کمک در زمینه اصالحات نظام حســابداری و اجرای حسابداری تعهدی در ایران حضور یافت. در مدت حضور ایشان، 

جلسه های آموزشی و تعاملی متعددی برگزار شد و مجموعه ای از پرسشها مطرح گردید که به طور کتبی پاسخ داده شد.
به نظر نگارندگان، انتشار این پرسشهاوپاسخها ممکن است بسیاری از ابهامهای موجود در زمینه اصالحات نظام حسابداری 
را برطرف کند و زمینه آشــنایی با دیدگاه های جدید در زمینه های حســابداری بخش عمومی را فراهم سازد. لذا مجموعه زیر 
گرداوری و ترجمه گردید . موضوعی که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد آن است که مطالب زیر تنها نظرهای شخصی 

پروفسور فرانس وان شیک در زمینه حسابداری بخش عمومی محسوب می شود.

Frans Van Schaik
ترجمه: دکتر علی فعال قیومی، دکتر محمدحسین قدیریان  

[[ اصالحات نظام حسابداری و
اجرای حسابداری تعهدی

در ایران
پرسش وپاسخ
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حساب مستقل
تا پیش از اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی 
ایران مبتنی بر استانداردهای بین المللی حسابداری بخش 
عمومی )قبل از سال 1394(، تئوری وجوه بر حسابداری 
قالب  در  حسابداری  دستورعملهای  و  بود  حاکم  دولتی 
مفهوم  به کارگیری  آیا  می شد.  تدوین  مستقل  حساب 
برای  مناسب،  کنترلی  ابزار  یک  به عنوان  مستقل  حساب 

دولت الزامی است؟
مستقل  حساب  مبتنی بر  حسابداری  پاسخ: 

به منظور  که  است  حسابداری  نظام  یک 
محدودشده  داراییهای  با  مواجهه 

حسابداری  واحد  یک  به عنوان 
است.  گرفته  شکل  جداگانه 
مخزنی  مستقل،  حسابهای 
به منظور  که  هستند  منابع  از 
خاص  فعالیتهای  به  اقدام 
معین  اهداف  به  دستیابی  یا 

)مطابق با محدودیتهای قانونی 
وضع شده  محدودیتهای  سایر  یا 

کنارگذاشته  منابع(  آن  از  استفاده  بر 
منابع  برای  حسابداری  طریق  از  شده اند. 

مستقل،  حساب  برمبنای  یا  جداگانه  به صورت 
را  محدودیتها  با  منبع  آن  از  استفاده  انطباق  میزان  می توان 
مبتنی بر حساب مستقل  مباشرت حسابداری  تمرکز  داد.  نشان 
دراساس بر براورده ساختن محدودیتها است و در آن به مباحث 

مهم کارایی و اثربخشی توجه کافی نمی شود.
پاسخگویی  برای  مستقل  حساب  مفهوم  به کارگیری  آیا 

مالی الزامی است؟
عمومی  بخش  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  پاسخ: 
درمورد حسابداری مبتنی بر حساب مستقل سکوت کرده است. در 
واقع، استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در مورد 
به مسائل  اشاره ای  مفهوم حساب مستقل بحث نکرده و در آن 
کاربرد  البته،  است.  نشده  مستقل  حساب  از  استفاده  از  ناشی 
ممنوع  استانداردها  این  در  مستقل  حساب  مبتنی بر  حسابداری 

نشده و می تواند به عنوان اطالعات تکمیلی درنظر گرفته شود. 

نپرداختــن بــه حســابداری مبتنی بــر حســاب مســتقل در 
استانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی با عملکرد 
چهار کشور از پنج کشور مهم استانداردگذار و اجراکننده حسابداری 
تعهدی برای گزارشــگری بخش عمومــی هم خوانی دارد. این 
کشورها عبارتند از استرالیا، کانادا، نیوزیلند و انگلستان. نگاه این 
کشورها به حســابداری مبتنی بر حساب مستقل بدین گونه است 
که در زمان تهیه حســابها برمبنای تعهــدی، به کارگیری مفهوم 
حســاب مســتقل الزم نیســت یا در برخی مواقع با حسابداری 
تعهدی ناســازگار اســت. اگرچه حسابداری حساب 
مستقل در این کشــورها ممنوع نشده ولی 
در عمل اســتفاده از آن متوقف شــده 

است.
در میان کشورهای یاد شده، 
ایاالت متحد امریکا تنها کشور 
اجراکننــده  و  اســتانداردگذار 
حســابداری تعهــدی کامــل 
برای بخش عمومی اســت که 
از حســابداری مبتنی بر حساب 
مستقل استفاده می کند. در امریکا 
حسابداری  استانداردهای  هیئت 
مســئول  به عنــوان   (GASB) دولتــی 
استانداردگذاری برای گزارشگری دولتهای ایالتی 
و محلی، حســابداری مبتنی بر حساب مســتقل را الزامی کرده 
اســت. این نهاد اســتانداردگذار به مسائل ناشــی از حسابداری 
مبتنی بر حساب مستقل در استانداردهای گزارشگری مالی خود 

اشاره کرده است.
برای  مستقل  حساب  از  حاضر  حال  در  کشورهایی  چه 

گزارشگری و حسابداری بخش عمومی استفاده می کنند؟
در  محلی  و  ایالتی  دولتهای  شد،  گفته  که  همان طور  پاسخ: 
مستقل  حساب  مبتنی بر  حسابداری  از  امریکا  متحد  ایاالت 

استفاده می کنند.
اجرای  وجود  با  مستقل  حساب  مفهوم  به کارگیری  آیا 

استانداردهای حسابداری بخش عمومی الزامی است؟
پاسخ: حسابداری مبتنی بر حساب مستقل براساس استانداردهای 
حسابداری  نیست.  الزامی  عمومی  بخش  حسابداری  بین المللی 

عملکرد مالی تلفیقی 

تمام حسابهای مستقل 

در صورت عملکرد مالی 

نمایش داده می شود
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مدیریتی  و  پاسخ گویی  اهداف  برای  مستقل  حساب  مبتنی بر 
ممکن است هنوز مربوط باشد ولی برای اهداف افشا و شفافیت 
صورتهای  در  دولت  کنترل  زیر  مستقِل  حسابهای  تمامی  باید 
مالی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی تلفیق 

شود.
براساس استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، 
تنها وضعیت مالی تلفیقی )شامل تمامی حسابهای مستقل( در 
صورت وضعیت مالی نشــان داده می شود. حسابهای مستقل 
انفرادی ممکن اســت در یادداشــتهای توضیحــی صورتهای 
مالی نشان داده شود. هر حســاب مستقل باید تمام داراییها و 

بدهیهای مربوط به خود را به حساب بگیرد. 
به طور مشابه، عملکرد مالی تلفیقی تمام حسابهای مستقل 
در صورت عملکرد مالی نمایش داده می شود. تمام درامدها و 
هزینه های هر یک از حســابهای مستقل باید به حساب گرفته 

شود.

علی الحساب
در قانون محاسبات عمومی ایران به دستگاه های اجرایی 
تعهد،  از  قسمتی  ادای  به منظور  که  شده  داده  اجازه 
گفته  علی الحساب  به آن  که  دهند  انجام  را  پرداختهایی 
عنوان  این  با  حسابی  سرفصل  از  استفاده  آیا  می شود. 
در صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری بخش 
عمومی با توجه به ضرورت شناسایی هزینه یا دارایی در 

زمان وقوع تعهد، مرسوم است؟
کاال  تحویل  به هنگام  تعهدی  حسابداری  برمبنای  پاسخ: 
بدهی  یک  هم زمان  و  ثبت  دارایی  یا  هزینه  یک  خدمت،  یا 
یا  کاال  مبلغ  از  بخشی  پرداخت  از  پس  می شود.  شناسایی 
که  هنگامی  و  می شود  داده  کاهش  بدهی  ارائه شده،  خدمت 
بدهی به طور کامل پرداخت شد، آن بدهی از صورت وضعیت 

مالی حذف می شود. 
آیا کشوری وجود دارد که این سرفصل حساب یا سرفصل 
حساب مشابهی )به عنوان یک دارایی با ماهیت بدهکار( 

را در صورتهای مالی خود منعکس کند؟
شود  ثبت  دارایی  یک  به عنوان  نباید  علی الحساب  پاسخ: 
بلکه باید به عنوان کاهش در بدهی درنظر گرفته شود. در هیچ 

]ثبت  کار  این  تعهدی  اجراکننده حسابداری  از کشورهای  یک 
وجود،  این  با  نمی گیرد.  انجام  دارایی[  به عنوان  علی الحساب 
اگر واحد گزارشگر پیش از تحویل کاال یا خدمت پیش پرداختی 
دارایی  یک  به عنوان  باید  پیش پرداخت  این  باشد،  داشته 
اجراکننده  کشورهای  شود.  ثبت  مالی  وضعیت  صورت  در 

حسابداری تعهدی این رویه را به کار می گیرند.

زمان بندی اجرای حسابداری تعهدی
تعهدی  حسابداری  مبنای  کامل  اجرای  زمانی  طیف 
مبادله ای  عملیات  از  ناشی  درامدهای  شناسایی  شامل 
تحمل(،  محض  )به  هزینه ها  شناسایی  غیرمبادله ای،  و 
داراییهای  )شامل  مشهود  ثابت  داراییهای  شناسایی 
سایر  در  نامشهود  داراییهای  شناسایی  و  زیربنایی( 
کشورها )به تفکیک توسعه یافته و درحال توسعه( چگونه 

بوده است؟
بسته  تعهدی  پذیرش حسابداری  برای  معمول  زمان  پاسخ: 
تا  پنج  مرکزی،  دولت  نسبی  پیچیدگی  میزان  و  اندازه  به 
هفت سال است. برنامه زمانی برای اجرای حسابداری تعهدی 
به هم  نامشهود  برای درامدها، هزینه ها، داراییهای مشهود و 
موجود  واقعیتهای  به  زمانی  برنامه  دارند.  زیادی  وابستگی 
دولت  محدودیتهای  و  قابلیتها  آن  در  باید  و  دارد  بستگی 
مرکزی درنظر گرفته شود. واحدهای گزارشگر و ذینفعان درگیر 
نیز بر این برنامه زمانی اثرگذار هستند. سیستمها و فرایندهای 
فناوری اطالعات، ظرفیتهای انسانی و سایر موارد مربوط به 
اصالحات برنامه ریزی شده، از دیگر عوامل موثر بر این برنامه 

زمانی هستند.
ایاالت متحد امریکا حدود 70 ســال اســت که برای اجرای 
حســابداری تعهدی در تمامی ســطوح دولت تالشهایی انجام 
داده اســت اما آنها در این راه وقفه های زیادی داشته اند. برای 
مطالعه بیشــتر به مقاله با عنــوان مسیر حسابداری تعهدی 
در ایاالت متحــد امریکا2 مراجعــه شــود. همچنین برای 
آگاهی بیشــتر از بهترین عملکردها پیشنهاد می شود راهنمای 
حسابداری و گزارشگری داراییهای سرمایه ای مشهود3 
 ،(CICA) مربوط بــه موسسه حسابداران رســمی کانادا
و راهنمای ارزشگذاری و اســتهالک در بخش عمومی4 
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منتشرشــده توسط انجمن حســابداران رسمی استرالیا 
(CPA Australia) و ... مطالعه شود. 

شناسایی و اندازه گیری برخی از عناصر صورتهای 
مالی

مبنای  به کارگیری  وجود  با  انجام شده،  مطالعات  طبق 
حسابداری تعهدی در برخی کشورها، گاهی درامدهایی 
وجود دارد که کماکان به صورت نقدی شناسایی می شود. 
در صورت تایید مطلب، در مورد این درامدها توضیحاتی 

ارائه کنید.
پاسخ: یکی از شروط الزم برای شناسایی داراییها، قابلیت 
به طور  دارایی  یک  اگر  اساس،  این  بر  است.  اندازه گیری 
استانداردهای  باشد،  نداشته  اندازه گیری  قابلیت  اتکاپذیری 
آن  نمی دهد  اجازه  عمومی  بخش  حسابداری  بین المللی 
دارایی شناسایی شود. اگرچه در حسابداری تعهدی براورد و 
قضاوت کاربرد دارد اما این موارد هنوز برای درامدهای مالیاتی 
تعیین نشده است. بنابراین درصورت نبود امکان اندازه گیری 
اتکاپذیر برای این اقالم تعهدی، دولت ممکن است مجبور 
شود درامد مالیاتی را برمبنای نقدی گزارش کند. این موضوع 

به تنهایی بر نوع اظهارنظر حسابرس اثر نمی گذارد. 
داراییهای  ارزش گذاری  برای  روشهایی  یا  روش  چه 
زیربنایی در سایر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد؟ 

لطفا چند نمونه را بیان کنید.
کشورها  برخی  در  زیربنایی  داراییهای  اندازه گیری  پاسخ: 
برخی  و  می شود  انجام  تاریخی  تمام شده  بهای  براساس 
کشورها ارزش منصفانه مستهلک شده را بدین منظور استفاده 
داراییهای  بازار  ارزش  دردسترس نبودن  صورت  در  می کنند. 
بهای  از  استفاده  با  است  ممکن  منصفانه  ارزش  زیربنایی، 
جایگزینی مستهلک شده5 اندازه گیری شود. بهای جایگزینی 
مستهلک شده یک جاده ممکن است برمبنای نرخ بهای ساخت 
هر مترمربع یک جاده معین محاسبه شود. این نرخ ممکن است 
)مانند  جایگزینی  بهای  بر  اثرگذار  عوامل  منظورکردن  برای 
میزان عبورومرور( تعدیل شود. بهای جایگزینی یک دارایی، 
بهای جاری برای جایگزینی توان خدمات رسانی ناخالص آن 
دارایی را براورد می کند. برای منعکس کردن دارایی در شرایط 

ممکن  دارایی  یک  می شود.  مستهلک  بها  این  آن،  استفاده 
است از طریق تولید مجدد دارایی موجود یا جایگزینی خدمات 

نهفته ناخالص آن، جایگزین شود. 
بهای جایگزینی مستهلک شده، کمترین بهای جایگزینی 
یا تولید مجدد پس از کســر اســتهالک انباشــته است که در 
آن توان خدمات رســانی منقضی شــده یا مصرف شده لحاظ 
می شــود. بهای جایگزینی یک قلــم دارایی زیربنایی ممکن 
اســت براساس رجوع به قیمت بازار خرید اجزای استفاده شده 
برای ســاخت دارایی یا قیمت تعدیل شده دوره قبل براساس 
شــاخص قیمت6 برای همان دارایی یا یک دارایی مشــابه 
آن، اندازه گیــری شــود. در صورت اســتفاده از روش قیمت 
تعدیل شده براســاس شــاخص برای تعیین اهمیت تغییرات 
صورت گرفته در فناوری تولید در دوره مذکور و میزان ظرفیت 
دارایی مبنا و دارایی ارزش گذاری شده، باید از قضاوت استفاده 

شود.
شرایط  با  کشورها  سایر  در  نفت وگاز  نظیر  منابعی  آیا 
مشابه ایران )مالکیت دولتی منابع(، شناسایی می شود؟ 
با توجه به ارائه نشدن طریق شناسایی در استانداردهای 
حسابداری بین المللی آیا استانداردهای ملی درخصوص 

افشا یا شناسایی این منابع وجود دارد؟
غنی  زیرزمینی  منابع  دارای  کشورهای  دولتهای  پاسخ: 
تعهدی  حسابداری  برمبنای  را  خود  مالی  صورتهای  که 
منابع  کانادا(،  و  امریکا  استرالیا،  )مثل  می کنند  منتشر  کامل 
خود  مالی  وضعیت  صورت  در  را  نفت وگاز  نظیر  زیرزمینی 
استانداردهای  مشورتی  هیئت  تنها،  نمی کنند.  شناسایی 
ارزش  گزارش  امریکا   (FASAB) فدرال7  حسابداری 
تولید  از  ناشی  فدرال  دولت  براوردی  نفتی  منابع  حق امتیاز 
نفت وگاز  حق امتیاز  جدول  در  را  نفت وگاز  اثبات شده  ذخایر 
به عنوان  جدول  این  است.  ساخته  الزامی  فدرال  براوردی 
بخشی از بحث درمورد تمام منابع نفت وگاز بااهمیت دراختیار 
ارائه  )الزامی(  مکمل  اطالعات  در  گزارشگر،  واحد  مدیریت 
استانداردهای  بیانیه  به  بیشتر  مطالعه  برای  می شود. 
حسابداری مالی فدرال8 شماره 38 (SFFAS 38) با عنوان 

»حسابداری برای منابع نفت وگاز فدرال« مراجعه شود.
دامنه شمول صورتهای مالی تلفیقی در کشورهای اجرا 
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کننده استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی 
چگونه بوده است؟ 

بخش  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  براساس  پاسخ: 
عمومی، تمامی واحدهای تحت کنترل دولت )اعم از واحدهای 
دولت  که  واحدهایی  سایر  و  دولت  مالکیت  تحت  تجاری 

به نحوی بر آنها کنترل دارد( در دامنه تلفیق قرار می گیرد. 
دامنه تلفیــق در دولتهای اســترالیا و نیوزیلند بــا این الزام 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی انطباق 
دارد. هرچند، کانادا و فرانسه واحدهای تجاری تحت مالکیت 
دولت را در صورتهای مالی تلفیقی خود نمی گنجانند و درنتیجه 
صورتهــای مالی تلفیقی آنها با الزام مربوط به اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری بخــش عمومی انطباق نــدارد. دولت 
مرکزی انگلســتان با وجود کنترل نکردن شــهرداریها، آنها را 
در دامنه شــمول صورتهای مالی تلفیقی خــود قرار می دهد. 
بنابرایــن، صورتهای مالی انگلســتان نیز با این اســتانداردها 

هماهنگ نیست.

نظارت بر نرم افزارهای حسابداری و گزارشگری در 
بخش عمومی

گزارشگر  واحدهای  مالی  نرم افزارهای  بر  نظارت  نحوه 
بخش عمومی در سایر کشورها به چه شکل است؟ لطفا 

چند نمونه به نسبت موفق را بیان کنید.
شرکت  یک  به  ماموریت دادن  زمان  در  دولتها  برخی  پاسخ: 
یک  گزارشگری،  و  مالی  نرم افزار  توسعه  برای  نرم افزاری 
شرکت مشاور برای نظارت بر کار آن شرکت استخدام می کنند 
تا از طرف دولت بر آن نظارت کند. انتخاب این شرکت ممکن 
است از طریق فرآیند مناقصه و ارزیابی پیشنهادها انجام شود. 
بین  از  انتخاب  بهترین  که  می دهد  اطمینان  به دولت  کار  این 

گزینه های موجود صورت گرفته است.

ایجاد زیرساخت 
معاونت  توسط  متعددی  آموزشی  برنامه های  تاکنون 
برای  و  شده  اجرا  کشور  کل  خزانه داری  و  مالی  نظارت 
آموزشی  مراکز  با  تفاهم نامه  دو  نیز  مستمر  آموزش 
دانش  ارتقای  و  آموزش  برای  است.  رسیده  امضا  به 

نیروی انسانی، چه اقدام دیگری توسط صندوق توصیه 
می شود؟

پاسخ: موارد زیر باید مورد توجه دولت قرار گیرد:
برای  صالحیت محور9  آموزشی  برنامه  یک  باید  دولت   -1
و  آگاهیها  است  ضروری  کند.  ایجاد  دولتی  حسابداران 
منطبق  گزارشگری،  و  حسابداری  اجرای  در  الزم  مهارتهای 
راهنمای  عمومی،  بخش  حسابداری  استانداردهای  با 
سایر  و   102014 سال  نسخه  دولت  مالی  آمارهای  نظام 
استانداردهای مرتبط نظیر قواعد مالی صندوق بین المللی پول 
ارتقا  بین المللی،  طبقه بندی  استانداردهای  و  شفافیت  برای 

یابد. 

قابلیتهای  به  موجود  ظرفیت  و  عملکرد  ارتقای  به منظور   -2
موردنیاز برای اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی 
این  بین المللی،  استانداردهای  دیگر  و  تعهدی(  )حسابداری 
ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  که  است  مهم  بسیار  موضوع 
آموزش تهیه کنندگان صورتهای مالی را در اولویت قرار دهد. 
این آموزش باید تهیه واقعی صورتهای مالی مطابق با مبنای 
حسابداری تعهدی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی، 
حل مشکالت فنی و آموزش مربی در این بخشها را پشتیبانی 
به طور دقیق  باید  برنامه آموزشی  این  کند. شرکت کنندگان در 
از  اطمینان  برای  باشند.  مالی  صورتهای  تهیه کنندگان  همان 
شرکت کنندگان  برای  باید  آموزشی،  برنامه  این  واقعی  اجرای 

برقراری دوره های حسابداری دولتی 

در دانشگاه های محلی 

می تواند به ارتقای کیفیت 

حسابداران دولتی 

در آینده کمک کند
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به کارگیری  چگونگی  درباره  کارگاه هایی  آنها  سرپرستان  و 
کاریشان  محیطهای  در  آموزشی  دوره  در  آموخته هایشان 
دایر شود. در حین اجرا، هر کدام از کارکنان آموزش دیده باید 
مشکالتی که با آن مواجه می شوند و چگونگی حل کردن آنها 

را مستند سازند.
حسابداری  آموزش  باید  صالحیت محور  آموزشی  برنامه   -3
تعهدی، سایر رویه های حسابداری و گزارشگری، رهنمودها 
و دستورعملها را نیز شامل شود. رویه ها، ابزار و فرایندهای 
جدیدی برای پشتیبانی از حسابداری تعهدی باید ایجاد شود. 
آموزش  که  باشند  افرادی  اولین  باید  کارکنان خزانه داری کل 
داده می شوند. از بین کارکنان آموزش دیده خزانه داری کل باید 
انتخاب  اجرایی  آموزش سایر دستگاه های  برای  افراد  برخی 
برای  مرجع  به عنوان  باید  کاربر11  راهنمای  یک  شوند. 
حسابدارن دولتی موجود و جدید به کار گرفته شود. هر کدام 
از دستگاه های اجرایی باید دست کم دو نفر را برای شرکت در 
برنامه آموزشی درنظر بگیرند. این کارکنان به عنوان مربیان 

انتقال دهنده دانش به همکاران خود خدمت خواهند کرد.
4- برای تثبیت وضعیت، دولت باید گروهی از مربیان باکیفیت 
در  خود  به نوبه  نیز  آنها  تا  دهد  پرورش  وقت  اسرع  در  را 
راهنمایی کارکنان و تدوین شیوه نامه ها و دستورعملها و سپس 
آموزش و نظارت بر کارکنان در اجرا به کار گرفته شوند. دولت 
باید مطمئن شود که دست کم سه سال پس از اتمام آموزش، 
پیاده سازی  تا  می مانند  خود  پستهای  در  مشارکت کنندگان 

باثبات امکان پذیر باشد. همچنین، مشوقهای انگیزشی الزم 
به منظور جبران تالشها و زمان اضافی برای آموزش کارکنان 

باید در بلندمدت برای مربیان درنظر گرفته شود. 
برای  را  بودجه ای  باید  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت   -5
دهد.  اختصاص  دولتی  حسابداری  زمینه  در  ظرفیت  توسعه 
باید  ایران  دولتی  حسابداری  استانداردهای  تدوین  کمیته 
حسابداری  استانداردهای  در  رخ داده  بهبودهای  و  تغییرات 
بین المللی را دنبال کند. دولت ایران باید بودجه ای به منظور 
سمینار های  در  مشارکت  طریق  از  مدرن  دانش  به  دستیابی 
بین المللی  استانداردهای  زمینه  در  منطقه ای  و  محلی 
زمینه  در  پژوهشهایی  انجام  و  عمومی  بخش  حسابداری 
دانش  و  مهارتها  بتوانند  تا  دهد  تخصیص  آنها  کاربردهای 
همچنین،  کنند.  منتقل  اجرایی  دستگاه های  به  را  الزم 
باید از طریق سازماندهی انجمنها و تهیه خبرنامه ها،  دولت 
حسابداران  میان  در  تجربه ها  و  اطالعات  به اشتراک گذاری 
و  کل  خزانه داری  خالصه،  به طور  کند.  تشویق  را  دولتی 
دستگاه های اجرایی باید مهارتهای الزم در زمینه حسابداری 
را کسب  مالی  مالی و تحلیل اطالعات  تعهدی، گزارشگری 

کنند.
6- یکی دیگر از موارد مهمی که دولت باید به آن توجه داشته 
باشد، ایجاد ظرفیت الزم برای انجام تحلیل معنادار داده های 
مالی و تبدیل آنها به اطالعات مفید برای تصمیم گیران است. 
یک مورد خاص، اداره ای12 است که تحلیل صورتهای مالی 

در صورت دردسترس نبودن 

ارزش بازار داراییهای زیربنایی 

ارزش منصفانه ممکن است 

با استفاده از بهای جایگزینی مستهلک شده 

اندازه گیری شود
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باید  اداره  این  گیرد.  به عهده  را  دولت  تملک  در  واحدهای 
تمامی  برای  تلفیقی  گزارشهای  تهیه  و  مالی  ریسکهای  بر 
دولتی  حسابداران  کند.  تمرکز  دولت  تملک  در  واحدهای 
درخصوص  باید  کل  خزانه داری  و  اجرایی  دستگاه های  در 
چگونگی تهیه گزارشهای مفید برای تصمیم گیری مدیریت، 
آموزش ببینند. مورد بااهمیت دیگر، نیاز به ایجاد یک فرایند 
حسابرسی داخلی مدرن و ایجاد ظرفیت در دیوان محاسبات 

کشور13 است.
یا  تاییدیه  اعطای  طرح  ایجاد  میان مدت،  راهبرد  یک   -7
می توان  میان مدت  در  است.  دولتی  حسابداران  به  گواهی 
برنامه آموزشی صالحیت محور را ارتقا داد و به عنوان زیربنایی 
برای طرح اعطای گواهی به حسابداران دولتی به کار گرفت. 
ایجاد  پیشرفته  و  پایه  سطح  دو  در  است  ممکن  طرح  این 
شود. در ابتدا، تمامی حسابداران باید سطح پایه این طرح را 
باید طرح  نیز  تازه استخدام می شوند  نیروهایی که  بگذرانند. 
پایه را به انجام برسانند. سپس می توان برای کارکنان موجود، 
از  پس  کرد.  برنامه ریزی  منظم  به صورت  را  پیشرفته   طرح 
کمترین  به عنوان  باید  پیشرفته  طرح  گذراندن  مرحله،  این 
بلندمدت  در  شود.  گرفته  درنظر  ارتقا  برای  الزم  صالحیت 
که به تعداد کافی حسابداران آموزش داده شد، می توان طرح 

پیشرفته را رقابتی کرد. 
دانشگاه های  در  دولتی  حسابداری  دوره های  برقراری   -8
آینده  ارتقای کیفیت حسابداران دولتی در  به  محلی می تواند 
به شکل  است  ممکن  دولتی  حسابداری  توسعه  کند.  کمک 
متخصصان  از  استفاده  و  مدرن  دولتی  حسابداری  دوره های 
ظرفیت  شود.  انجام  آموزش  اصلی  بخشهای  در  بین المللی 
پذیرش  برای  الزم  آموزش  تا  یابد  ارتقا  باید  دانشکده ها 
شود.  امکان پذیر  دولتی  بخش  در  بین المللی  استانداردهای 
متخصصان  از  استفاده  با  است  ممکن  تالشها همچنین  این 
زمینه  در  تالش  به  نیاز  همچنین،  شود.  تکمیل  بین المللی 
به منظور  فارسی  به  استانداردها  و  قوانین  مقاله ها،  ترجمه 

انتشار گسترده تر در بین دستگاه های اجرایی وجود دارد.
گزارشگر  واحدهای  از  مالی  اطالعات  گرداوری  برای 
چه  مالی،  صورتهای  و  گزارشها  تهیه  به منظور  دولتی 
رویه هایی وجود دارد؟ لطفا چند نمونه به نسبت موفق را 

بیان کنید.
متنوعی  روشهای  به  است  ممکن  داده ها  گرداوری  پاسخ: 

صورت گیرد. دستگاه های دولتی ممکن است:
ارائه  کل  خزانه داری  به  را  اکسل  الکترونیکی  پرونده  یک   •

دهند؛
راه اندازی شده  اینترنتی  اطالع رسانی  مرکز  در  را  داده ها   •

توسط خزانه داری کل، بارگذاری کنند؛ و
• داده ها را در قالب ایکس بی آرال (XBRL) به خزانه داری 
و  دردسترس  استاندارد  یک  ایکس بی آرال  کنند.  ارسال  کل 

جهانی برای تبادل اطالعات تجاری است. 

تجارب مشابه در سایر کشورها
از  اسـتفاده  ایـران،  محیطـی  شـرایط  بـه  توجـه  بـا 
تجربـه کدام کشـور درخصـوص اجرای اسـتانداردهای 
بین المللـی حسـابداری بخـش عمومی توسـط صندوق 

می شـود؟ توصیـه 
کشـور،  انـدازه  همچـون  شـباهتهایی  بـه  توجـه  بـا  پاسـخ: 
درامدهـای نفتـی و نظـام مالی اسـالمی، به نظر می رسـد تجربه 

کشـور مالـزی می توانـد بـرای ایـران مفیـد باشـد. 

پانوشتها:
1- International Public Sector Accounting Standards 
Board (IPSASB)
2- The Road to Accrual Accounting in the United States 
of America
3- Guide to Accounting For and Reporting Tangible 
Capital Assets
4- Guide to Valuation and Depreciation 
5- Depreciated Replacement Cost
6- Indexed Price
7- Federal Accounting Standards Advisory Board 
(FASAB)
8- Statements of Federal Financial Accounting Stan-
dards (SFFAS)
9- Competency-based Training Program
10- Government Finance Statistics Manual 2014
11- User Manual
12- Department
13- Supreme Audit Court
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پیش نویس 

جدید

4

)IASB( هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

پیش نویس پیشنهادی با عنوان »ارائه و افشای عمومی«

آثار مورد انتظار پیش نویس پیشنهادی جدید بر صورتهای مالی؛ خالصه

انتظار می رود که پیش نویس جدید بر همه شرکتهایی که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را به کار می گیرند، اثر بگذارد

ان
ازی

ودی
 س

ت
ور

ص

برای  جدید  فرعی  جمعهای 
مانند  بیشتر شرکتها. شرکتهایی 
بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری 

کمتر اثر می پذیرند.

حاضر  حال  در  که  شرکتهایی 
پیشنهادی  فرعی  جمعهای 
جدید، مانند »سود عملیاتی«، 
است  می کنند، ممکن  ارائه  را 
نیاز باشد تا نحوه محاسبه آنها 

را تغییر بدهند.

نمایش جدید یک گروه سرمایه گذاری 

بیشتر  برای  جدید  خط ردیفهای  و 

برای  ردیفهایی  خط  مانند  شرکتها، 

واحدهای فرعی و مشارکتهای خاص 

برای  و  غیرراهبردی  و  راهبردی 

تامین  فعالیتهای  از  ناشی  هزینه های 
مالی.

است  ممکن  شرکتها  از  بعضی 
انباشتن  نحوه  که  باشد  نیاز 
و  درامد  به  عنوان دادن  و 
هزینه ها را تغییر بدهند، مانند 

هزینه های عملیاتی.

قد
ی ن

نها
ریا

ت ج
ور

روش ص شروع  نقطه  تغییر 
گزارش  برای  غیرمستقیم 
جریانهای نقد عملیاتی برای 

بیشتر شرکتها.

بهره   طبقه بندی  در  تغییر 
برای  پرداختی  و  دریافتی 
در  تغییر  شرکتها.  از  بسیاری 
طبقه بندی سود سهام دریافتی 

برای بعضی از شرکتها.

»جریانهای  فرعی  جمع  در  تغییر 

عملیاتی«  فعالیتهای  از  حاصل  نقد 

نقد  جریانهای  بازطبقه بندی  درنتیجه 

از  بسیاری  برای  سودسهام  و  بهره 
شرکتها.

مه
زنا

ترا

برای خط ردیف جدید برای سرقفلی. جدید  خط ردیفهای 
مشارکتهای  و  فرعی  واحدهای 
خاص راهبردی و غیرراهبردی.

نیاز  است  ممکن  شرکتها  از  بعضی 

و  انباشتن  نحوه  که  باشند  داشته 

عنوان دادن داراییها، بدهیها و حقوق 
مالکانه را تغییر بدهند.

تها
اش

دد
یا

یادداشتهای افشای بیشتر درباره 
عملیاتی  هزینه های  ماهیت 
که  شرکتهایی  از  بسیاری  برای 
هزینه های عملیاتی را در صورت 
سود یا زیان برحسب کارکرد ارائه 

می کنند.

جـدید  افشـای  موارد 
غیرعادی  اقالم  درباره 
شـرکتـها.  از  بسیاری  برای 
حـال  در  که  شـرکتـهایـی 
حـاضــر چنیـن اطالعـاتی را 
است  مـی کنند، ممکن  ارائـه 
شنـاسـایـی  نحوه  باشد  نیاز 
چه  آن  و  غیرعادی  اقـالم 
را  می کننـد  افشا  باره  این  در 

تغـییر دهنـد.

درباره  بیشتر  افشای  موارد    •

برای  مدیریت  عملکرد  سنجه های 
بسیاری از شرکتها.

چنین  درباره  افشا  محل  تغییر    •

سنجه هایی برای بعضی از شرکتها: در 

این که  به جای  یادداشت جداگانه،  یک 

تنها خارج از صورتهای مالی باشد.
•  بعضی از شرکتها ممکن است 

از هیچ یک از چنین سنجه هایی 
استفاده نکنند و زیر تاثیر قرار 

نخواهند گرفت.

انتظار می رود بسیاری از شرکتها 
در  اطالعات  تفکیک  نحوه 

یادداشتها را تغییر دهند.

منبع:

• Snapshot: General Presentation and Disclosures, IFRSF, December 2019
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دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت بودجه 
همان طور که اشاره شد، بسته به سازوکارهای قانونی و اداری 
در  بودجه  ماهیت  درخصوص  بودجه،  تخصیص  و  تصویب 
در  دارد.  وجود  زیر  به شرح  مختلفی  دیدگاه های  دنیا  سطح 
شکل 1 طبقه بندی کلی دیدگاه ها و رویکردهای مربوط ترسیم 

شده است.

دیدگاه اول
از عملیات خود  منابع حاصل  به عنوان  بودجه  از  منابع حاصل 

در  نباید  منابع  این  لذا  نمی شود.  گرفته  درنظر  گزارشگر  واحد 
)به عنوان  گزارشگر  واحد  مالی  وضعیت  در  تغییرات  صورت 
صورت مالی که بیانگر نتایج عملیات خود واحد گزارشگر است( 

گزارش شود. طبق این دیدگاه:
الف- تخصیصها، منابعی هستند که ناشی از عملیات، معامالت 
و رویدادهای دوره حسابداری واحد گزارشگر نیستند و نمی توان 

آنها را به عنوان درامد گزارش کرد.
نه  مالی هستند  تامین  منبع  نوع  به منزله یک  ب- تخصیصها 

درامد.

دکتر حلیمه رحمانی   
دکتر سیده سمانه شاهرخی  

ماهیت بودجه دریافتی از خزانه توسط 

واحدهای گزارشگر بخش عمومی

در اغلب واحدهای گزارشگر 
بخش عمومی، عمده منابع مالی از طریق بودجه 

دریافتی از خزانه تامین می شود و به طور عمده این رقم، 
درخورتوجه است. اما ماهیت این منابع چیست و زیر چه عنوانی 

باید شناسایی شوند؟ در پاسخ به این سوال، بسته به فرایندهای قانونی 
و اداری تخصیص بودجه و انتقال یا انتقال نیافتن منابع بودجه ای به درون 
واحد گزارشگر، دیدگاه های مختلفی در سطح جهان وجود دارد. هر یک از 
این دیدگاه ها خود دارای رویکردهای متعددی هستند. در این نوشتار به این 

دیدگاه ها و رویکردها می پردازیم و نحوه برخورد با منابع بودجه ای را در 
هریک از آنها بررسی می کنیم. در ادامه، نتیجه گیری می شود با 

توجه به شرایط ایران و سازوکارهای قانونی و اداری بودجه 
در ایران، کدام یک از دیدگاه های یادشده مناسب 

شرایط ایران خواهد بود.
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بر اســاس این دیدگاه، با منابع اقتصــادی حاصل از بودجه 
ممکن است به یکی از روشهای زیر برخورد شود:

1- به عنوان آورده مالکان درنظر گرفته شده و به حساب سرمایه 
منظور شود )رویکرد آورده مالکان(، یا

شود  منظور  انباشته  کسری  مازاد/  بستانکار  به  مستقیما   -2
)رویکرد مازاد/کسری انباشته(.

این دیدگاه بیشتر زمانی مصداق دارد که منابع مالی مستقیما 
وارد واحد گزارشــگر نمی شــود که واحد گزارشگر از محل آن، 
مخارج و هزینه هایی را انجام دهد، بلکه واحد گزارشــگر ابتدا 
باید مخــارج و هزینه ها را از طریق ایجــاد بدهی انجام دهد، 
و ســپس از طریق خزانه آن بدهیها تســویه می شود1. با وجود 
این، در برخی مــوارد نیز با وجود این که منابع حاصل از بودجه 
به واحد گزارشگر منتقل می شود، ممکن است همچنان فرض 

شود که واحد گزارشگر به عنوان نماینده دولت است.

دیدگاه دوم
از عملیات خوِد  منابع حاصل  به عنوان  بودجه  از  منابع حاصل 
بودجه،  از  انحراف  ولی  نمی شود  گرفته  درنظر  گزارشگر  واحد 
از  می شود.  محسوب  گزارشگر  واحد  خوِد  عملیات  به عنوان 
با هزینه ها  بودجه  از  منابع حاصل  دیدگاه،  این  رو، طبق  این 
صورت  در  آن  خالص  نتیجه  و  شده  تهاتر  مرتبط  مخارج  یا 
تغییرات در وضعیت مالی واحد گزارشگر ارایه می شود )رویکرد 

تهاتر(.

دیدگاه سوم
در این دیدگاه منابع حاصل از بودجه به عنوان عملیات خوِد واحد 
گزارشگر درنظر گرفته می شود ولی ورود منابع مذکور به درون 
واحد گزارشگر همراه با یک سری شرایط می باشد. طبق این 
دیدگاه، به دلیل وجود شرایط نسبت به منابع حاصل از بودجه، 
این منابع نباید در لحظه ورود به درون واحد گزارشگر به عنوان 
داراییها  در  افزایش  به  منجر  هرچند  شود،  شناسایی  درامد 
گردیده باشد. بلکه، زمانی باید به عنوان درامد شناسایی شود 
که شرایط لحاظ شده در مورد آنها، انجام شده باشد. بر اساس 
این دیدگاه منابع حاصل از بودجه باید در زمان ورود به عنوان 

بدهی شناسایی گردد )رویکرد بدهی(.

دیدگاه چهارم
کاربرد این دیدگاه بیشتر زمانی است که منابع حاصل از بودجه 
واحد  و  داده می شود  انتقال  گزارشگر  واحد  درون  به  مستقیما 
گزارشگر در انجام مخارج و هزینه ها از محل آنها اختیار عمل 
دارد. در این دیدگاه، با دریافت بودجه توسط واحد گزارشگر، 
آتی  خدمت رسانی   توان  یا  اقتصادی  منافع  دارای  که  منابعی 
لذا  می کند،  پیدا  جریان  گزارشگر  واحد  درون  به  می باشد، 

دارایی و درامد باید شناسایی شود. طبق این دیدگاه:
تخصیص  از  حاصل  اقتصادی  منابع  به  دسترس داشتن  الف- 
صورت  در  باید  که  دارد  گزارشگر  واحد  برای  منافعی  بودجه، 
تغییرات در وضعیت مالی منعکس شود، زیرا این صورت باید 
نتایج عملیاتی ساالنه را به گونه ای منعکس کند که تمام عوامل 
تاثیرگذار بر مازاد یا کسری عملیاتی ساالنه در آن لحاظ شده 

باشد.
ب- صورت تغییرات در وضعیت مالی، خالص تغییر در داراییها 
و بدهیها را در دوره حسابداری برای توضیح تغییر در مازاد یا 
کسری انباشته واحد گزارشگر گزارش می  کند؛ منابع اقتصادی 
تغییر  به  منجر  بودجه  تخصیص  مجوز  طبق  دردسترس 

در مورد ماهیِت 

بودجه دریافتی از خزانه

به طور کلی 

چهار دیدگاه وجود دارد

که به صورت یک طیف هستند

در یک سر طیف

دیدگاه اول و درسر دیگر آن

دیدگاه چهام قرار دارد

در دیدگاه اول

سطح اختیار و پاسخگویی

 پایین و در دیدگاه چهارم

سطح اختیار و پاسخگویی 

باالست
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در  تغییرات  صورت  در  باید  و  می  شود  بدهی ها  و  دارایی ها 
وضعیت مالی منعکس شود.

پ- صورت تغییرات در وضعیت مالی باید نشان دهد که واحد 
تا  است  کرده  را کسب  اقتصادی  منابع  از چه محل  گزارشگر 
تامین  واحد  آن  فعالیتهای  کنند چگونه  استفاده  کنندگان درک 
مالی شده و تا چه میزان منابع اقتصادی دریافتی برای حفظ 

خالص وضعیت مالی طی دوره کافی است.
بر اســاس این دیــدگاه، منابع اقتصادی دردســترس طبق 
مجــوز تخصیص بودجه به عنوان درامد واحد گزارشــگر تلقی 

می شود )رویکرد درامد(.
بــرای درک بهتر دیدگاه ها، بهتر اســت آنهــا را به صورت 
طیفی درنظر بگیریم که یک سر آن دیدگاه اول و سر دیگر آن 
دیدگاه چهارم است. به طور کلی در دیدگاه اول، سطح اختیار و 
پاسخگویی در واحد گزارشگری که بودجه برای آن تخصیص 
یافته اســت، پایین اســت. این در حالی اســت که در دیدگاه 
چهارم، اختیار و پاســخگویی در واحد گزارشگر دریافت کننده 

بودجه، در سطح باالتری است )شکل 1(. 

دیدگاه ها

چهارمسومدوماول

رویکرد)ها(
آورده مالکان

مازاد/کسری انباشته
درامدبدهیتهاتر

شکل 1- دیدگاه ها و رویکردهای موجود درخصوص
ماهیت بودجه

رویکردهای مختلف در خصوص ماهیت بودجه
رویکرد آورده مالکان

طبق بند 7 استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 
1 (IPSAS 1)، آورده مالکان عبارت است از منافع اقتصادی 
از واحد  یا توان خدمت رسانی  آتی که توسط اشخاصی خارج 
به غیراز  است،  شده  فراهم  گزارشگر  واحد  برای  گزارشگر 
شده  گزارشگر  واحد  بدهیهای  ایجاد  به  منجر  که  مواردی 
خالص داراییها/ارزش خالص  در  مالی  منافع  بیانگر  و  است، 

واحد گزارشگر است که:
الف- نسبت به موارد زیر حق ایجاد می کند:

توسط  آتی  خدمت رسانی   توان  یا  اقتصادی  منافع  توزیع   -1
اختیار  واحد گزارشگر، طی عمر آن، نظیر توزیع هایی که در 

مالکان یا نمایندگان آنها می باشد، و
2- توزیع هرگونه مازاد داراییها بر بدهیها در صورت انحالل 

واحد گزارشگر؛ و یا
ب- می توان آن را به واحد گزارشگر یا اشخاص دیگر فروخت، 

معاوضه کرد، یا انتقال داد.
برای این که عملیات موردنظر، واجد شــرایط آورده مالکان 
باشــد، ضــروری اســت حایــز ویژگیهای مشخص شــده در 
تعریف یادشــده باشــد. در تعیین این که آیا عملیات موردنظر 
حایز تعریف آورده مالکان اســت یا خیر، محتوا، و نه شــکل 
عملیات، درنظر گرفته می شود. اگر علی رغم شکل عملیات، 
محتوا به صورت واضح وام یــا نوع دیگری از بدهی، یا درامد 
باشد، واحد گزارشــگر آن را به همان عنوان شناسایی می کند 
و افشــای مناســب را، در صورت اهمیت، در یادداشــتهای 
توضیحی صورتهای مالی با مقاصــد عمومی انجام می دهد. 
برای مثال، اگر عملیاتی به نظر برسد، آورده مالکان است، اما 
مشخص شــود که واحد گزارشگر توزیع ثابتی به انتقال دهنده 

انجام می دهد، آن عملیات بیشتر ویژگی وام دارد. 
برای نمونه، مالیات، حایز تعریف آورده مالکان نیست، زیرا 
پرداخت مالیات، به مالیات دهندگان حقی برای دریافت الف( 
توزیع منافع اقتصادی یا توان خدمت رســانی  آتی توسط واحد 
گزارشگر در طول عمر آن، یا ب( توزیع هرگونه مازاد داراییها 
بر بدهیها در صورت انحالل واحد گزارشــگر منتقل نمی کند. 
همچنین، پرداخــت مالیات، به مالیات دهندگان حق مالکیتی 
در دولــت نمی دهد تــا از آن طریق بتواننــد آن را به دولت یا 

اشخاص دیگر بفروشند، معاوضه کنند، یا انتقال دهند.
با توجه به مــوارد زیر، نمی توان بودجــه را به عنوان آورده 

مالکان تلقی کرد:
• واحدهای بخش عمومی در قبال بودجه، منافع اقتصادی یا 
توان خدمت رسانی  آتی در قالب کاالها و خدمات را به دولت 
ارایه نمی کنند بلکه این کاالها و خدمات به عموم مردم یا سایر 

واحدها ارایه می شوند، و
واحد  یک  به  بودجه  منابع  انتقال  و  تخصیص  با  دولت   •
واحد  آن  داراییهای  خالص  در  مالی  منافع  لزوما  گزارشگر، 
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اشخاص  یا  گزارشگر  واحد  به  را  آن  بتواند  که  نمی کند  کسب 
دیگر بفروشد، معاوضه کند، یا انتقال دهد.

از بودجه معموال در فعالیتهای واحد  • منابع اقتصادی حاصل 
گزارشگر مصرف می شوند و بیانگر سرمایه گذاری مالکان که با 
قصد دستیابی به درامدهای آتی کافی برای حفظ منافع مالکانه 

مالک در واحد گزارشگر می شود، نمی باشد.
این مدل گزارشگری شــبیه به مدل گزارشگری است که در 
این اواخر توســط ســازمانهای دولتی فدرال کانادا در راستای 
رعایت اســتاندارد حســابداری هیئت خزانه دولت فدرال کانادا 

استفاده شده است.
رویکرد مازاد/کسری انباشته

اقتصادی دردسترس  این رویکرد، واحد گزارشگر منابع  طبق 
مازاد  به  مستقیم  به طور  را  بودجه  تخصیص  مجوز  طبق 
دیدگاه  در  که  همان طور  می کند.  منظور  انباشته  کسری  یا 
اقتصادی  منابع  نباید  گزارشگر  واحد  می شود  استدالل  اول 
دردسترس طبق مجوز تخصیص بودجه را در گزارش عملکرد 
دو  در  کند.  گزارش  مالی(  وضعیت  در  تغییرات  )صورت  خود 
برخورد  به همین ترتیب  نیز  مالکان  آورده  و  تهاتر  رویکرد 
آورده  رویکرد  مثل  این که  به جای  رویکرد،  این  در  می گردد. 
کند،  منظور  سرمایه/آورده مالکان  به حساب  را  آن  مالکان، 
مجوز  طبق  دردسترس  اقتصادی  منابع  که  می شود  پیشنهاد 
تخصیص بودجه به طور مستقیم به حساب مازاد/کسری انباشته 
منظور شود. به این ترتیب، از نتایج عملیات مختص خوِد واحد 
گزارشگر که در صورت تغییرات در وضعیت مالی ارایه می شود، 

تفکیک می شود.
 (Alberta) 2این مدل در حال حاضر توســط دولــت آلبرتا
در صورت  های مالی تلفیقی مندرج در گزارشــهای عملکرد 

اداره ای3 ساالنه رعایت می شود.
رویکرد تهاتر

مجوز  طبق  دردسترس  اقتصادی  منابع  رویکرد،  این  در 
تخصیص بودجه با مخارج/هزینه های انجام شده از آن محل، 
تهاتر می شود. این عمل ممکن است در مورد هر قلم هزینه/

بودجه  درنتیجه،  شود.  انجام  آنها  جمع  مورد  در  یا  مخارج 
با  مشهود  سرمایه  ای  داراییهای  تحصیل  برای  مصرف شده 
بهای  تمام شده دارایی تهاتر می  شود و خالص مبلغ دارایی طی 

عمر مفید آن مستهلک می شود.
طرفداران این رویکرد استدالل  می  کنند که:

• واحد گزارشگر به عنوان نماینده دولت عمل می  کند و بنابراین 
گزارشگر  واحد  مخارج  بودجه،  محل  از  ایجادشده  مخارج 
جبران  واقع  در  بودجه  از  حاصل  اقتصادی  منابع  نیستند. 
تهاتر،  بنابراین،  هستند.  شرایط  واجد  مخارج/هزینه  های 
بیانگر محتوای اقتصادی تخصیص است. هزینه  ها و داراییها 
متعلق به دولتی هستند که مخارج را تامین مالی می  کند. دولت 
واحد  توسط  ارایه شده  خدمات  یا  کاالها  مسئول  نهایت  در 
و مخاطرات  مزایا  و خدمات،  کاالها  ارایه  در  است.  گزارشگر 
متعلق به واحد گزارشگر )به عنوان یک اصل( نیست، بنابراین 

نباید ناخالص درامدها و هزینه  ها را گزارش کند.
• افزون بر این، تهاتر بودجه داراییهای سرمایه  ای با بهای آنها، 
نوسانات صورتهای مالی را کاهش می  دهد. طبق مدل تعهدی 
منظور  دارایی  به حساب  مشهود  سرمایه  ای  داراییهای  کامل، 
)مستهلک  می  شوند  هزینه  آنها  مفید  عمر  طی  و  می  شوند 
در  را می  توان  آن  با  مرتبط  بودجه  کل  که  حالی  در  می  شوند( 

دوره مالی که مخارج انجام شده است شناسایی کرد.
برخــی از مراجــع تدوین کننــده اســتاندارد، نظیــر هیئت 
حســابداری بخش عمومی کانــادا4 (PSAB) معتقدند که 
تهاتر، اهداف گزارشگری مالی و ویژگیهای کیفی اطالعاتی که 

باید در صورتهای مالی گزارش شود را براورده نمی  کند. 

رویکردهای مطرح

درخصوص ماهیت 

بودجه دریافتی از خزانه

شامل تلقی آن به عنوان

آورده مالکان 

منظور نمودن آن به مازاد/کسری انباشته

تهاتر و تلقی به عنوان

بدهی یا درامد 

می باشد
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مخالفان استدالل می کنند که:
• هزینه  ها بیانگر بهای منابع مصرف  شده برای ارایه کاالها و 
ناخالص  مبالغ  افشای  با  خدمات دولت در یک دوره هستند. 
منابع  در  کاهش  یا  اقتصادی،  منابع  مصرف  کل  هزینه  ها، 
گزارش  می شود.  داده  نشان  دوره  یک  در  گزارشگر،  واحد 
هزینه  ها به صورت ناخالص، به استفاده  کنندگان کمک می  کند 
بهای کاالها و خدمات ارایه شده را بهتر ارزیابی کنند، و برای 
ارزیابی انواع عمده هزینه  های ایجادشده در آن دوره سودمند 
برای  اطالعاتی  ارایه کننده  حسابداری،  روش  این  است. 
صورتهای  به همین ترتیب،  است.  خدمات  و  کاالها  ارزیابی 
دوره  درامدهای  از  میزان  چه  که  باشند  این  بیانگر  باید  مالی 
این  است.  نبوده  یا  بوده  کافی  دوره  پوشش هزینه  های  برای 
منابع درامدی واحد گزارشگر  با نشان دادن  نوع گزارشگری، 
واحد  مالی  تامین  از  شناخت  کسب  در  آنها،  نسبی  سهم  و 

گزارشگر، به استفاده  کنندگان کمک می  کند.
• بهای کامل داراییهای سرمایه  ای مشهود در صورت وضعیت 
به  خدمات  و  کاالها  ارایه  کامل  بهای  و  نمی  شود  ارایه  مالی 
نشان  واقع  از  کمتر  بودجه،  از  حاصل  اقتصادی  منابع  میزان 
بهای  درک  برای  استفاده  کنندگان  درنتیجه،  خواهد شد.  داده 
یا  خدمات،  ارایه  در  مشهود  سرمایه  ای  داراییهای  از  استفاده 
آثار مالی حفظ این داراییها برای بقای خدمات، اطالعات کافی 
نخواهند داشت. برای ارزیابی عملکرد و تصمیمات تخصیص 

منابع، ارایه این اطالعات ضروری است.
مشهود  ثابت  داراییهای  اندازه گیری  الزامات  با  رویکرد  این   •
را  دارایی  تمام شده  بهای  که  استانداردهای حسابداری،  طبق 
تحصیل،  برای  پرداخت شده  مابه ازای  ناخالص  مبلغ  شامل 

ساخت، توسعه، و یا بهسازی می داند، هماهنگی ندارد.
• وظیفه صورتهای مالی، انتقال اطالعات به استفاده  کنندگان 
است. برای ایفای این وظیفه به طور اثربخش، اطالعات باید 
مربوط و قابل اتکا باشد. تهاتر سبب می  شود اطالعات مربوط 
تهاتر  شوند.  حذف  پاسخگویی  ارزیابی  و  تصمیم  گیری  برای 
منفی  اثر  که  می  شود  ناقصی  اطالعات  به  منجر  همچنین 
در  کامل  اطالعات  دارد.  مالی  صورتهای  قابل اتکابودن  بر 
گزارشگر  واحد  مالی  تامین  شناخت  برای  معامالت  خصوص 
به  که  می شود،  حذف  اطالعات  تهاتر،  در  است.  ضروری 

استفاده  کنندگان هنگام مقایسه وضعیت مالی و نتایج عملیات 
واحد گزارشگر با وضعیت مالی و نتایج عملیات سایر واحدها در 
دولت، سایر کشورها و اهداف پاسخگویی و عملکرد خود آن 

واحد، کمک می  کند.
رویکرد بدهی 

واحد  درون  به  بودجه  از  حاصل  منابع  رویکرد،  این  طبق 
آن  محل  از  خود  گزارشگر  واحد  و  می شود  منتقل  گزارشگر 
منابع، هزینه ها یا مخارجی را انجام می دهد. نکته مهم در این 

حالت وجود شرایط5  نسبت به منابع مذکور است. 
در بنــد 9 اســتاندارد حســابداری بخش عمومی شــماره 3 
بــا عنوان »درامد حاصــل از عملیات غیرمبادلــه ای )مالیات و 
انتقاالت(« آمده اســت: "چنانچه واحـــد گزارشگر ملزم باشد 
دارایی انتقالی را طبق شرایط مشخص به کار گیرد و در صورت 
نقــض این شــرایط، اصل دارایی یــا معــادل ارزش آن را به 
انتقال دهنده برگرداند، کنترل دارایی، مشروط محسوب و یک 
تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی یا توان خدمت رســانی  
آتــی   به اشــخاص ثالث ایجــاد می گــردد." در صورتی که در 
استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 23 برای اعمال 
شرایط نســبت به داراییهای انتقالی از ســه اصطالح قیود6 ، 
شروط7 ، و محدودیتها8 استفاده می  کند و ضمن تعریف هر 
یک از اصطالحات در بندهای جداگانه  ای به نحوه حسابداری 
آن  ها می  پردازد. بررســی این موارد به ما در شــناخت صحیح 
منابــع اقتصادی حاصل از بودجه کمک می  کند. در شــکل 2 

روابط بین شروط، قیود، و محدودیتها مشخص شده است.

قیود

شروط 
)الزام به بازگشت(

محدودیتها 
)مجازاتها(

{ الزم االجرا 
از طریق 

فرایندهای 
قانونی یا

اداری

شکل 2-  شروط، قیود، و محدودیتها
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قیود

قیود حاکم بر داراییهای انتقالی، شرایط تعیین شده در قوانین، 
مقررات، یا توافقهای الزام  آور است که توسط واحدی به غیراز 
انتقالی  از دارایی  استفاده  واحد گزارشگر تحمیل شده و نحوه 
حسابداری  بین المللی  استاندارد   7 )بند  می کند  مشخص  را 
مصارفی  به منظور  است  ممکن  دارایی   .)23 عمومی  بخش 
خاص منتقل گردد، بنابراین واحد گیرنده باید دارایی را صرف 
از  یا  و  مصارف خاص کند. واحد گزارشگر نمی تواند مستقیما 
طریق واحدهای زیر کنترل، قیودی را بر خود تحمیل کند9 )بند 
14 استاندارد بین المللی حسابداری بخش عموی 23(. »قیود« 
یا  قالب »شروط«  در  است  انتقالی ممکن  داراییهای  با  مرتبط 
زمان  در  محدودیتها  و  شروط  اگرچه  باشند.  »محدودیتها« 
شناسایی اولیه می تواند واحد گزارشگر را به استفاده یا مصرف 
دارایی  در  موجود  آتی  خدمت رسانی   توان  یا  اقتصادی  منافع 
برای هدفی خاص ملزم کند )تعهد نسبت به عملکرد(، اما تنها 
شروط حاکم بر داراییهای انتقالی است که ایجاب می کند منافع 
یا توان خدمت رسانی  آتی در صورت نقض قیود به  اقتصادی 

انتقال دهنده بازگردانده شود )تعهد نسبت به بازگشت(.
قیــود از طریــق فرایندهای قانونــی یــا اداری الزم االجرا 
می شــوند. چنان چه مفاد قوانین و مقررات یا ســایر توافقهای 

الزام آور، الزم االجرا نباشد، قیود تلقی نمی شوند.
شروط

ازپیش تعیین شده ای  قیود  انتقالی،  داراییهای  بر  حاکم  شروط 
دارایی  آتی  خدمت رسانی   توان  یا  اقتصادی  منافع  که  است 
و  شود  مصرف  انتقال گیرنده  توسط  قیود،  آن  با  مطابق  باید 
بنابراین،  بازگردانده شود.  انتقال دهنده  به  غیراین صورت،  در 
در  را  شروط  تابع  دارایِی  کنترل  دریافت کننده،  که  هنگامی 
اختیار می گیرد، متحمل یک تعهد فعلی مبنی بر انتقال منافع 
اقتصادی یا توان خدمت رسانی  آتی به اشخاص ثالث می شود. 
علت این امر آن است که دریافت کننده دارایی توان جلوگیری از 
جریان خروج منابع را ندارد. دریافت کننده ملزم است که منافع 
اقتصادی یا توان خدمت رسانی  آتی موجود در داراییهای انتقالی 
به  یا  کند  ثالث  اشخاص  به  خدمات  و  کاال  تحویل  صرف  را 
انتقال دهنده برگشت دهد. بنابراین هنگامی که دریافت کننده، 
یک دارایی تابع شروط را شناسایی می کند، متحمل یک بدهی 

نیز می شود. بسته به ماهیت شروط، این بدهی ممکن است 
به صورت تدریجی ایفا شود و به واحد گزارشگر امکان دهد تا 
به صورت تدریجی مبلغ بدهی را کاهش و درامد شناسایی کند 
یا ممکن است فقط در صورت وقوع رویداد خاص آتی ایفا شود 
که در آن صورت واحد گزارشگر هنگام وقوع رویداد، بدهی را 
نتیجه گیری  مبنای   11 )بند  می  کند  شناسایی  درامد  و  حذف 

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 23(. 
برخــی معتقدنــد بدهی فقط باید زمانی شناســایی شــود که 
براورده نشــدن شــروط و الزام به برگشــت منافــع اقتصادی یا 
توان خدمت رســانی  آتی به انتقال  دهنده محتمل اســت. هیئت 
تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، این 
پیشــنهاد را رد می کند، زیرا منجر می  شــود واحدهای گزارشگر 
درامد را پیش از موعد شناســایی کنند. بنابراین، در صورتهای 
مالــی، تعهــد فعلی برای ایفای شــروط تحمیل  شــده توســط 
انتقال  دهنده یا برگشت منافع اقتصادی یا توان خدمت رسانی  آتی 
به انتقال  دهنده شناســایی نمی  شود )بند 12 مبنای نتیجه  گیری 

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 23(.    
برای مثال کمکــی معادل 10 میلیارد ریــال در اختیار واحد 
گزارشــگر جهت ارتقا و نگهداشــت سیســتمهای حمل و نقل 
جاده ای قرار می گیرد. در موافقت نامه نحوه مصرف به شرح زیر 

قید شده است:
• 40 درصد برای مدرن سازی خط راه آهن فعلی؛

• 40 درصد برای احداث خط راه آهن جدید؛ و
• 20 درصد برای تعمیرات و خرید لکوموتیو.

طبــق موافقت نامــه، کمک اهدایی باید به شــرح یادشــده 
به مصــرف برســد، در غیراین صــورت باید بــه انتقال دهنده 
بازگردانده شــود. واحد گزارشگر به علت شرط بازگشت باید در 
زمــان دریافت کمک، عالوه بر شناســایی دارایی، یک بدهی 
نیز شناســایی کند. در دوره مصرف اعتبارات و احراز شــرایط 
مندرج در موافقت نامه، واحد گزارشــگر بدهی خود را کاهش و 
درامد شناسایی می کند )بند 16 راهنمای به کارگیری استاندارد 
3 و بندهای 24 و 25 راهنمای به کارگیری استاندارد بین المللی 

حسابداری بخش عمومی 23(.
شروط،  نقض  به علت  داراییها  برگشت  بابت  گزارشگر  واحد 
کاهش در دارایی و بدهی شناسایی می کند و بابت انتقال جدید 



13
99

ت 
ش

به
دی

 ار
ن و

دی
ور

فر
 1

06
ره 

ما
ش

66

نیز دارایی، بدهی یا درامد شناسایی خواهد کرد.
محدودیتها

قیـود  انتقالـی،  داراییهـای  بـر  حاکـم  محدودیتهـای 
ازپیش تعیین شـده ای کـه مقاصـد اسـتفاده از دارایـی را محـدود 
یـا هدایـت می کند، امـا در صـورت به کارگیری نشـدن آن دارایی 
مطابـق بـا آن قیـود، الزامـی بـه بازگردانـدن منافع اقتصـادی یا 
نمـی دارد.  مقـرر  انتقال دهنـده،  بـه  آتـی  خدمت رسـانی   تـوان 
تابـع  دارایـی  کنتـرل  دریافت کننـده،  کـه  هنگامـی  بنابرایـن 
محدودیـت را در اختیـار می گیـرد، متحمـل یـک تعهـد فعلـی 
مبنـی بـر انتقـال منافـع اقتصـادی یـا تـوان خدمت رسـانی  آتـی 
دریافت کننـده  کـه  مـورادی  در  نمی شـود.  ثالـث  اشـخاص  بـه 
محدودیتهـا را نقـض می کنـد، انتقال دهنده یا شـخص ذیصالح 
دیگـری می توانـد بـه شـیوه های مختلـف بـرای دریافت کننـده 
دارایـی، مجازاتـی در نظر بگیـرد. چنین اقدامی منجـر به انجام 
محدودیتهـا توسـط واحـد گزارشـگر شـده یـا در اثر سـرپیچی از 
حکـم دادگاه، سـایر محاکـم قضایـی یـا سـایر مقامـات مجـاز، 
واحـد گزارشـگر را بـا مجـازات جزایـی یـا مدنـی مواجـه خواهـد 
ایجـاد  دارایـی  تحصیـل  درنتیجـه  مجازاتـی  چنیـن  سـاخت. 

ناشـی می شـود. نقـض محدودیتهـا  از  بلکـه  نمی شـود 
طبق اســتاندارد بین المللی حســابداری بخش عمومی 23، 
واحدهای گزارشگر نباید هنگام شناسایی اولیه انتقال دارایی، 
در رابطه با محدودیت، بدهی شناسایی کنند زیرا طبق تعریف، 
محدودیتها به خودی خود، تعهد فعلی برای واحد دریافت  کننده 
جهــت خروج منافــع اقتصادی یا توان خدمت رســانی  آتی در 

راستای اجرای محدودیت، تحمیل نمی  کنند. نقض محدودیت 
ممکن اســت در نهایت منجر به مجازاتی مانند جریمه شــود 
کــه بر واحد دریافت  کننده تحمیل می  شــود، بااین حال، چنین 
مجازاتــی نتیجه روشــهای اجرایی ناشــی از نقض اســت و 
نتیجه شــناخت اولیه دارایی نیست )بند13 مبنای نتیجه  گیری 

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 23(.
برای مثال، دولت ملی )انتقال  دهنده( 200 هکتار زمین را 
در یک شهر بزرگ به یک دانشگاه )واحد گزارشگر( برای ایجاد 
موافقت  نامه  طبق  می  کند.  منتقل  دانشگاهی  پردیس  یک 
اما  شود  استفاده  پردیس  ساخت  برای  باید  زمین  انتقال، 
مشخص نشده است که در صورت استفاده نشدن زمین برای 
این منظور، باید برگشت داده شود )بند 22 راهنمای به کارگیری 
استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 23(. دانشگاه 
زمین را به عنوان دارایی به ارزش منصفانه در صورت وضعیت 
مالی شناسایی می  کند. محدودیت، حایز تعریف بدهی یا احراز 
معیار شناخت به عنوان بدهی نیست. بنابراین، دانشگاه درامد 
شناسایی  دارایی  به عنوان  زمین  که  گزارشگری  دوره  در  را 
شده، شناسایی می  کند )بند 23 راهنمای به کارگیری استاندارد 

حسابداری بخش عمومی 23(. 
در جدول 1، به طور خالصه انواع شرایط و نحوه برخورد با 

آنها بیان شده است.
رجحان محتوا بر شکل

در تعیین این  که یک قید، شرط است یا محدودیت، محتوای 
باید درنظر گرفته شود. برای  نه تنها شکل آن،  شرایط قید و 

قیود

نحوه برخورد

در زمان شناخت 
اولیه

پس از رفع شرط/
محدودیت

قیود  با  مطابق  باید  دارایی  آتی  خدمت رسانی   توان  یا  اقتصادی  منافع  شروط: 
مشخص شده مصرف شود و در غیراین صورت، به انتقال دهنده بازگردانده شود.

درامدبدهی

صورت  در  اما  می شود،  هدایت  یا  محدود  دارایی  از  استفاده  مقاصد  محدودیتها: 
منافع  بازگرداندن  به  الزامی  مشخص شده،  قیود  با  مطابق  دارایی  آن   به کارنگرفتن 

اقتصادی یا توان خدمت رسانی  آتی به انتقال دهنده، وجود ندارد.
-درامد

جدول 1- انواع شرایط و نحوه برخورد با آنها
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نمونه، تنها این مشخصه که دارایی انتقالی باید در ارایه کاالها 
ثالث مصرف شود و در غیراین صورت  به اشخاص  و خدمات 
کافی  به خودی خود،  می شود،  داده  برگشت  انتقال  دهنده  به 
گزارشگر،  واحد  توسط  دارایی  کنترل  کسب  هنگام  تا  نیست 
بدهی شناسایی شود )بند 20 استاندارد بین المللی حسابداری 
بخش عمومی 23(. در تعیین این که یک قید، شرط است یا 
که  می  کند  توجه  موضوع  این  به  گزارشگر  واحد  محدودیت، 
توان  یا  اقتصادی  منافع  سایر  یا  دارایی  برگشت  به  الزام  آیا 
خدمت رسانی  آتی الزم  االجرا است و توسط انتقال  دهنده اجرا 
خواهد شد. اگر انتقال  دهنده نتواند الزام مربوط را اجرا کند، قید 
حایز تعریف شرط نیست و محدودیت تلقی می شود. اگر تجارب 
قبلی از روابط با انتقال  دهنده نشان دهد که او هرگز این الزام را 
درصورت نقض شرط، اجرا نمی  کند، واحد دریافت  کننده ممکن 
است به این نتیجه برسد که قید شکل شرط را دارد اما محتوای 
گزارشگر  واحد  اگر  است.  محدودیت  بنابراین،  ندارد،  را  آن 
قیود  پیش ازآن  یا  باشد  نداشته  انتقال  دهنده  با  تجربه  ای  هیچ 
نقض شده  ای وجود نداشته است تا متوجه شود انتقال  دهنده چه 
تصمیمی می  گیرد، قید حایز تعریف شرط خواهد بود )بند 21 

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 23(.
رویکرد درامد

دیدگاه چهارم، فرض  در  اشاره شد،  پیش ازاین  که  همان طور 
بر این است که منابع حاصل از بودجه به درون واحد گزارشگر 
از آن  جریان می یابد و واحد گزارشگر می تواند به اختیار خود، 
چنین  در  کند.  استفاده  هزینه ها  و  مخارج  انجام  برای  منابع 
درامد  می تواند  منابع  این  که  می شود  نتیجه گیری  حالتی، 
این  بر  این رویکرد مبتنی  تلقی شود. در واقع  واحد گزارشگر 
افزایش در  از بودجه، منجر به  واقعیت است که منابع حاصل 
خواه  افزایش،  این  و  می شود  گزارشگر  واحد  اقتصادی  منابع 
افزایش در داراییها خواه کاهش در بدهیها و یا توامان، باید در 
صورت تغییرات در وضعیت مالی واحد گزارشگر به عنوان یک 

قلم درامد گزارش شود.
طبق بند 7 اســتاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 
1، درامــد، ناخالص جریــان ورودی منافع اقتصــادی یا توان 
خدمت رســانی  آتی در طول دوره گزارشــگری است، هنگامی 
کــه جریــان ورودی منجــر به افزایــش در خالــص داراییها/

ارزش خالــص غیراز افزایش مربوط به آورده مالکان می  شــود 
و طبق بند 6 اســتاندارد 1، درامد عبارت اســت از افزایش در 
داراییها، کاهش در بدهیها، و یــا ترکیبی از هر دو که منجر به 

افزایش ارزش خالص طی دوره می  شود.
با توجه به این که دریافت منابــع حاصل از بودجه، می تواند 
منجر بــه افزایش در داراییهــای واحد گزارشــگر، کاهش در 
بدهیهای آن، و یا ترکیبی از هر دو بشــود که منجر به افزایش 
ارزش خالــص طی دوره می شــود، از این رو منابــع حاصل از 
تخصیص بودجه حایز تعریف »درامد« اســت. دراین صورت، 
این سوال پیش می آید که این درامد، درامد حاصل از عملیات 
مبادله ای است یا درامد حاصل از عملیات غیرمبادله ای. برای 
پاسخ به این سوال باید به تعاریف این دو دسته عملیات مراجعه 
کنیــم. در جدول 2 تعاریــف این اقالم طبق اســتانداردهای 

بین المللی و ایران ارایه شده است.

در استاندارد بین المللی 

حسابداری بخش عمومی

شماره 3 

از سه اصطالح 

قیود 

شروط 

و محدودیتها

به منظور تلقی

یک منبع انتقالی به عنوان

بدهی یا درامد

استفاده می شود
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با توجه به تعریف عملیات مبادله ای و غیرمبادله ای )به شرح 
جدول 2(، وجوه دریافتی از محل بودجه را می توان به عنوان 
درامــد حاصل از عملیــات غیرمبادله ای تلقی کــرد زیرا واحد 
گزارشــگر در قبــال بودجه، کاال یا خدمتی را به طور مســتقیم 
به دولت منتقل نمی کنــد، بلکه برای عموم مردم یا واحدهای 

گزارشگر دیگر خدمات یا کاالهایی فراهم می کند.
اســتداللهایی کــه از این رویکرد حمایــت می  کند مبتنی بر 
اهــداف صورتهای مالی بــا مقاصد عمومی اســت که به طور 
عمومی مورد پذیرش اســتفاده  کنندگان و تهیه  کنندگان است. 
این اهداف، ماهیت اطالعات مورد نیاز برای براورده ســاختن 
نیازهای اســتفاده  کنندگان را مشــخص می  کند و الزمه تدوین 
اســتانداردهای گزارشــگری و حســابداری مناســب اســت. 

صورتهای مالی باید موارد زیر را گزارش کنند:
اطالعات  ارایه  به منظور  گزارشگر  واحد  درامد  منابع  الف- 

سودمند برای شناخت منابع و نحوه تامین مالی؛
ب- ماهیـت و هـدف هزینه  هـای واحـد گزارشـگر طـی دوره 
به منظـور ارایـه اطالعـات سـودمند درخصـوص تخصیصهـا و 

منابع؛ مصـرف 
پ- خالص تفاوت بین درامدها و هزینه  ها، به عنوان معیاری از 
این موضوع که کدام یک از خالص منابع اقتصادی واحد گزارشگر 

پس از منظورکردن فعالیتهای طی دوره، حفظ می  شود.
اطالعات در مورد بهای تمام شــده کاالها و خدمات و نحوه 

تامین مالی به اســتفاده  کنندگان امکان تخصیص منابع و سایر 
تصمیمات و نیز ارزیابی پاسخگویی واحد گزارشگر را می  دهد.
عــالوه براین، طرفــداران این رویکرد معتقدنــد از آنجا که 
بودجه دریافتی از دولت، دریافتی از منبعی غیراز ســهامداران 
است نباید مســتقیمًا در بخش حقوق مالکانه )به عنوان آورده 
مالکان، بستانکار مازاد/کسری انباشــته( شناسایی شود بلکه 

باید در مازاد/کسری در دوره  های مناسب شناسایی شود.
(GASB) در  هیئت استانداردهای حسابداری دولتی10 

بیانیه شماره 33 از این رویکرد استفاده می کند.

نتیجه گیری
تصمیم گیـری در رابطـه بـا این کـه ماهیـت بودجـه دریافتـی از 
خزانـه توسـط واحدهـای بخـش عمومی چیسـت، بـه عوامل 
متعـددی بسـتگی دارد. اولیـن عامل، واحدی اسـت که بودجه 
دریافـت مـی کنـد. چنان چـه ایـن واحـد مجـاز باشـد هماننـد 
دانشـگاه ها، مانـده وجوه مصرف نشـده را به سـال بعـد منتقل 
کنـد، تصمیم گیـری در مـورد ماهیـت بودجه متفـاوت از زمانی 
انتقـال  امـکان  بودجـه  دریافت کننـده  واحـد  کـه  بـود  خواهـد 

مانـده وجـوه مصرف نشـده را بـه سـال بعد نداشـته باشـد.
و  ایـران  عمومـی  محاسـبات  قانـون   64 و   63 مـواد  طبـق 
اصالحیـه آن، واحدهـای دریافت کننـده بودجـه در صورتـی کـه 
تمـام منابـع دریافت شـده را طی دوره مشـخص مصـرف نکنند 

عملیات غیرمبادله ایعملیات مبادله ای

استاندارد بین المللی حسابداری بخش 
عمومی 9

استاندارد 3 ایران
استاندارد بین المللی حسابداری بخش 

عمومی 9
استاندارد 3 ایران

گزارشگر،  واحد  یک  درآن  که  عملیاتی 
دارایی یا خدمتی را دریافت می کند یا بدهی 
را تسویه می کند و در ازای آن به طور مستقیم 
در  )به طورعمده  را  برابری  به تقریب  ارزش 
استفاده  یا  خدمات  کاالها،  نقد،  وجه  قالب 
واگذار  دیگر  گزارشگر  واحد  به  داراییها(  از 

می کند.

یا  دارایی  آن  به موجب  که  عملیاتی 
دادوستد  منصفانه  ارزش  به  خدمت 

می شود.

عملیاتی که مبادله ای نباشد. 
واحد  از  گزارشگر:  واحد  غیرمبادله ای،  عملیات  در 
گزارشگر دیگر ارزشی دریافت می کند بدون این که 
مابه ازای به تقریب مساوی را به طور مستقیم واگذار 
واگذار  دیگر  گزارشگر  واحد  به  را  ارزشی  یا  کند، 
را  مساوی  به تقریب  مابه ازای  این که  بدون  می کند 

به طور مستقیم دریافت کند.

رویدادی که با تعریف 
مبادله منطبق نباشد.

جدول 2- تعریف عملیات مبادله ای و غیرمبادله ای
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بایـد مانـده منابـع را بـه خزانـه برگشـت دهنـد به جـز در مـورد 
برخـی واحدهـا، نظیـر دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالـی 
و پژوهشـی، کـه کمـاکان تابـع قانـون نحوه انجـام امـور مالی و 
معامالتـی دانشـگاه ها و موسسـات آموزش عالـی و تحقیقاتـی 
می باشـند. ازایـن رو، در مورد دانشـگاه ها و دیگـر واحدهایی که 
مسـتثنی شـده اند، می تـوان منابع حاصـل از بودجـه را به عنوان 
»درامـد« شناسـایی کرد. امـا در مورد سـایر واحدها، درخصوص 
منابـع حاصـل از بودجـه »شـروط« وجـود دارد و آن "الـزام بـه 
بازگشـت در صـورت مصرف نشـدن می باشـد". بنابرایـن، طبق 
اسـتاندارد بین المللـی حسـابداری بخـش عمومـی، ایـن منابـع 
را نمی تـوان به عنـوان »درامـد« شناسـایی کـرد و بایـد به عنـوان 
»بدهـی« شناسـایی شـوند. بااین حال، طبـق همان اسـتاندارد، 
بایـد بـه »رجحان محتوا بر شـکل« نیـز توجه کرد. بـرای مثال، 
اگـر تجـارب قبلـی از روابـط بیـن انتقال گیرنـده و انتقال دهنـده 
نشـان دهـد کـه »شـرط« مورد نظـر همـواره اجرا نشـده اسـت، 
نـه  گرفـت  درنظـر  »محدودیـت«  به عنـوان  را  آن  می تـوان 
»شـرط«. لـذا می تـوان منابـع مربـوط بـه آن را به عنـوان درامـد 
درنظـر گرفـت. عالوه برایـن، اسـتفاده از روِش تلقی کـردن این 
منابـع به عنـوان »درامـد«، در عمـل روش آسـان تری اسـت و 
پیچیدگـی کمتـری دارد. لـذا بهتر اسـت در مورد تمـام واحدها، 

منابـع مزبـور را به عنـوان »درامـد« شناسـایی کـرد. 
در صــورت تلقــی این منابع به عنــوان »درامد« این ســوال 

مطرح می شــود که آیا درامد حاصل از عملیات مبادله ای است 
یا غیرمبادله ای. با توجه به تعریف عملیات مبادله ای، مابه ازای 
عملیات مبادله ای باید ارزشی به تقریب مساوی باشد که به طور 
مستقیم دریافت/پرداخت شود. با توجه به این که بودجه از خزانه 
به واحد گزارشگر پرداخت می شود و واحد گزارشگر در ازای آن 
خدمات/کاالهایی را به عموم مردم یا سایر واحدها ارایه می کند، 
لذا پرداخت مابه ازا به طور مســتقیم صورت نمی گیرد و ازاین رو، 
نمی توان منابع حاصل از بودجه را به عنوان یک درامد مبادله ای 
درنظــر گرفــت. در نمونه صورتهــای مالی کشــورهایی نظیر 
اســترالیا، کانادا، امریکا، و ابوظبی، این نوع منابع نیز به عنوان 

درامد حاصل از عملیات غیرمبادله ای طبقه بندی شده است.
بر اســاس مطالب یادشــده، بودجه دریافتی از خزانه طبق 
دیدگاه چهارم به عنوان »درامد« طبقه بندی شــده و »حاصل از 

عملیات غیرمبادله ای« تلقی می شود.

پانوشتها:
1- در این حالت، بودجه ممکن نیست جزو انتقاالت طبقه بندی شود زیرا در 
انتقــاالت جریان واقعی منابع به درون واحد گزارشــگر روی می دهد ولی در 
ایــن حالت، درخصوص بودجه جریان واقعی منابع به درون واحد گزارشــگر 

روی نمی دهد.
2- ایالتی در کانادا. 

3- Departmental performance reports 
4- مربوط به کانادا است. 

5- Terms
6- Stipulations 
7- Conditions
8- Restriction
9- زیرا قیود بر اســاس قوانین و مقررات یا توافقهای الزام آور تحمیل شــده 

است. 
10- مربوط به امریکا است. 

منابع:
•	 International Public Sector Accounting Standards 
Board (IPSASB), Handbook of International Public 
Sector Accounting Pronouncements, 2018 
•	 Public	Sector	Accounting	Board,	Use of Appropria-
tions, STATEMENT OF PRINCIPLES, 2012
استانداردهای حسابداری  دولتی،  استانداردهای حسابداری  تدوین  کمیته   •

بخش عمومی، 1395

با توجه به
الزامات استانداردها و 
رجحان محتوا بر شکل
منابع دریافتی از بودجه

در ایران
به عنوان درامد حاصل از

عملیات غیرمبادله ای
تلقی می شود
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حمزهپاکنیا اخالق حسابرسی

در سال 1395 قرارداد تحقیقاتی فیمابین موسسه حسابرسی مفید راهبر با دانشگاه تهران با موضوع قرارداد شامل 4 
فاز به شرح زیر منعقد گردید:

1- مطالعه و سنجش وضعیت اخالق حرفه ای در موسسه برحسب تحلیل اسناد باالدستی،
2- بررسی مشاهده ای و مطالعه زمینه یابی و ترسیم وضعیت مطلوب اخالقی قابل تحقق در برنامه پنج ساله،

3- تدوین الگوی رشد اخالقی موسسه و تدوین برنامه بازمهندسی اخالقی فرایندها و نظامهای حرفه ای،
4- تربیت کارشناس سنجشگر اخالق سازمانی.

اجرای قرارداد به تقریب به مدت 2 سال شامل مطالعه اسناد باالدستی، تحلیل و گزارش آنها، بررسی مشاهده ای 
محیط کسب وکار ستادی موسسه و محیط کسب وکار حسابرسان )سه مورد واحدهای مورد رسیدگی(، مصاحبه 

ژرف نگر با کارکنان موسسه، اجرای پرسشنامه و اجرای کارگاه های آموزشی، به طول انجامید که نتایج آن منجر به 
تدوین سندجامعاخالقی1 موسسه و تدوین راهبردها و راهکارهای پنج ساله رشد اخالقی موسسه گردید. همچنین 

در ادامه پروژه ضمن برگزاری کارگاه های آموزشی جهت 15 نفر از کارکنان موسسه به عنوان کارشناسان سنجشگر 
اخالق سازمانی، و تهیه وتنظیم بازبینه2 جهت سنجش اخالق سازمانها، بازبینه طراحی شده در سه پروژه )واحدهای 
مورد رسیدگی( به منظور آموزش و مهارت افرایی تیم حسابرسی، تعمیق پیوند نگاه حسابرسی و اخالق حرفه ای در 

عمل، و روایی سنجی بازبینه سنجش اخالق صورت گرفت.
مطالب پیش رو خالصه برگرفته از دوره های آموزشی یادشده است.



13
99

ت 
ش

به
دی

 ار
ن و

دی
ور

فر
 1

06
ره 

ما
ش

71

حسابرسیاخالق
کسب  برای  و  است  منفعت طلب  موجودی  ذات  در  انسان 
آن که  مگر  می گذارد ،  پا  زیر  را  دیگران  حقوق  خود،   منفعت 
است  ممکن  مانع  این  دارد.  برحذر  بی اخالقی  از  را  او  مانعی 
قوانین دقیق، و اعمال جرایم سنگین در قبال تخطی از قوانین 
باشد. اما رسواییهای مالی اخیر شرکتها در سطح جهان اثبات 
منفعت طلب  انسان  نمی توانند  به تنهایی  قوانین  که  می کند 
از قانون الزم است؛ و  بلکه چیزی فراتر  باز دارند،  از خطا  را 
این جاست که بحث اخالق به عنوان اهرمی درونی که انسان را 

از منفعت طلبی مخرب بازمی دارد، مطرح می شود. 
از مدیــران حرفــه ای انتظار مــی رود عالوه بــر مهارتهای 
حرفــه ای،  در زمینه ارزشــها، اخــالق و نگــرش حرفه ای، 
پذیرش مســئولیت در قبال جامعه، و تعهد به منافع عمومی، 

از شایستگیهای الزم برخوردار باشند. 
شــرکتهای  درون ســازمانی  حرفــه ای  اخــالق  مشــکالت 
فروپاشی شده در سنوات اخیر ناشی از شخصیت ضعیف مسئولین 
شرکتها و نداشتن اســتانداردهای اخالقی مناسب و رواج فضای 
فرهنگی و اخالقی خاص شامل پنهانکاری،  قانون شکنی و رفتار 

متقلبانه علت اصلی ورشکستگی این شرکتها بوده است. 
بــا اهمیــت  رفتارهــای غیراخالقــی، به عنــوان عالئــم 
هشداردهنده ضعف شــدید حاکمیت شرکتی تلقی می شود، که 
ممکن اســت منجر به شکست و فروپاشی هر شرکتی شود. در 
یک سیســتم حاکمیت شرکتی مناســب، مدیران از میان افراد 
شایســته، خوش نام، با دانش و تجربه و ســوابق حرفه ای باال 
انتخاب می شوند. خلقیات حاکم در سازمان، عامل مهمی است 
در گسترش درســتکاری و نادرستی، حفظ یا وارونگی ارزشها، 
توجه یا بی توجهی و حساس نبودن به بیت المال و منابع است. 
در اســاس در انتصاب مدیــران باید ســنجش صالحیتهای 
اخالقی و حرفه ای وجود داشته باشد. در صالحیتهای اخالقی و 
حرفــه ای دو بحث پیش می آید؛ یکی بحث تخصص و دیگری 
تعهد. نبود تخصص گاهی موجب اختالس می شــود چرا که اگر 
مدیر متخصص و حرفه ای نباشد ممکن است در سایه مدیریت 
او اختالســهای زیادی شــکل بگیــرد بنابرایــن در بحث بروز 
اختالس، تخصص مهم است. اما از طرفی تعهد هم در انتصاب 
مدیر باید سنجیده شــود. امروز در دنیا میزان تعهد افراد نسبت 
به کارشان ســنجیده می شــود. در الیه های مختلف مدیریت، 

برای مثال صنعت بانکداری، برای ریاســت شــعبه، سطحی از 
امانتداری الزم اســت، و برای مدیریت اعتبارات و تســهیالت 
امانتداری افزون تر الزم اســت، و بــرای مدیر عاملی امانتداری 
بســیار افزون تر. اینها امروزه قابل سنجش است، ولی سازمانها 

همیشه در انتصاب مدیران از این سنجشها استفاده نمی کنند. 
ســنجش وفادارای، امانتــداری، تعهــد و ... در انتصابات 
بسیار مهم است. اگر از مدیران دلسوز و سیاستگذار در خواست 
کنیم که در انتصابات، ســنجش اخالقی را جدی بگیرند و اگر 
سازمانها و دولت ممیزی اخالقی آیین نامه ها،  قوانین و مقررات 
و ممیزی اخالقی فرایندها را در دستورکار قرار دهند و فرایندها 

بازسازی اخالقی شوند، به فواید بسیار زیاد ملی می رسیم. 
به طور خالصه، اخالق مجموعه ای از اصول اجتماعی است که 
راه های درست و نادرست را تعیین می کند. اخالق تنها به معنای 
ارزشها و خصوصیات مثبت به کار می رود. به عبارت دیگر اخالق 
یعنی خوبها )فضائــل( و غیراخالق یعنی بدها )رذایل(. در واقع 
اخــالق به همان فضایل و خصوصیات ارادی پســندیده اطالق 

می شود. اخالق ارزشها را به عمل تبدیل می کند. 
در حسابرسی، ارتباط اخالق حرفه ای و حسابرسی یک ارتباط 
دوسویه است و خدمات متقابل بین اخالق حرفه ای و حسابرسی 
وجود دارد. همان طور که اخالق حرفه ای به تمام حرف خدمات 
می دهد، به حسابرســی نیز این خدمات را ارائه می دهد. در دنیا 
حرفه حسابرسی رسالت پیدا کرده است که به اخالق خدمت کند، 
و قرار است حرفه حسابرســی به داد اخالق سازمانهای فعال در 
کسب وکار برسد. در کشــور ما موضوع حرفه حسابرسی شناخته 
و تعریف شده اســت ولی دانش حسابرسی اخالق هنوز شناخته 

نشده است. هدف از حسابرسی اخالق چهار بحث است: 
 حسابرسی اخالق چیست؟

 رویکردهای حسابرسی اخالق کدامند؟
 ضرورت انجام حسابرسی اخالق؟
 چگونگی رشد اخالقی سازمانها؟

در بحــث اخــالق دو جنبه وجــود دارد. یکی حسابرســی 
اخالقی؛ یعنی در حرفه حسابرســی، اخالقی عمل کنیم و در 
عمل آیین نامه و ضوابط اخالقــی حرفه را رعایت کنیم. جنبه 
دوم، مشابه حسابرسی مالی، حسابرسی عملیاتی، و حسابرسی 
...، در دنیا حوزه جدیدی ایجاد شده به نام حسابرسی اخالق. 
مفاهیم و شــاخصهای این حوزه، به علت نوپابودن، مشخص 
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نشــده و در ایران هم هیــچ کاری در این زمینه صورت نگرفته 
است. اساسًا شرکتها تمایل به ورود به حوزه حسابرسی اخالق 
ندارند. لیکن آینده اقتصاد ایران و وضعیت کســب وکار رقابتی 
نشان دهنده این موضوع است که به ناگزیر شرکتها باید به بحث 
اخالق در کسب وکار وارد شــوند زیرا این موضوع ارزش افزوده 
برای شــرکتها ایجاد می کند و شرکتها باید تعامل جهانی داشته 
باشند. بنابراین، الزم است این دانش تولید شود و این موضوع 

اکنون برای اولین بار است که در ایران مطرح می شود. 
حسابرســی اخــالق بــه دو دانش نیــاز دارد؛ یکــی دانش 
حسابرسی و دیگری دانش اخالق. در مرحله اول، این پرسش 
مطرح است که اخالق چیســت که می خواهیم آنرا حسابرسی 
کنیم. اخالق را می شــود در دو ســطح تعریف کرد؛ در ســطح 
اول دانــش اخالق، و در ســطح دوم اخالق در عمل. موضوع 
بحث در این جا، اخالق در عمل است، زیرا حسابرسی اخالق، 
حسابرسی اخالق در عمل است. اخالق در عمل دو بخش دارد 
یک بخش مربوط به کنش، و مربوط به رفتار و عمل اســت، و 
بخش دوم مربوط به منش )شــاکله، شخصیت(. منش سطح 
باالتر کنش است و کنش، رفتار و عمل را شکل می دهد. وقتی 
می گوییم شــخص پرخاش کرد، پرخاش کردن کنش است، و 
وقتی می گوییم شــخص پرخاشگر اســت، پرخاشگری منش 
اســت. در حسابرســی اخالق هر دو آنها را الزم داریم. کنشها 
در ترازوی خیروشــر و خوب وبد سنجیده می شوند، و منش در 
ترازوی فضیلت و رذیلت اندازه گیری می شــوند )پرخاشــگری 

رذیلت است و رازداری فضیلت است(.
عالمان اخالق دنبال منش بوده اند، چون می خواستند آدمی 
تربیت کنند با منشهای اخالقی، با فضیلت، که این منش باعث 
شــود کنشــهای اخالقی قابل پیش بینی انجام دهند. به لحاظ 
منطقی، منشــها و کنشها همبستگی متقابل دارند. حسابرسی 
اخالق هم شــامل منشها و هم کنشــها می شود. کنشها منطق 
صفرویــک را دارد، اما منــش منطق فازی اســت، از صفر تا 
بی نهایــت )بی نهایت ارزش داریم(. این بحث مهم وجود دارد 
که قرآن می فرماید: هر کسی بر وفق شاکله اش عمل می کند. 
در سطح باالی رفتار )کنش( عناصری هستند که باالتر از رفتار 
تاثیر دارند. یکی از این عناصر، انگاره است که مهم است و ادراک 
را زیــر تاثیر قرار می دهد. انگاره ها انســان را اداره می کنند. اقدام 
ممکن اســت بسیار اخالقی باشد لیکن شیوه غیراخالقی نتیجه را 

باطل می کند. در تجزیه وتحلیل در رفتار، شــیوه های اقدام همان 
آیین رفتاری است. لیکن شیوه اقدام نیاز به خالقیت دارد. موضوع 

هوش اخالقی در انتخاب شیوه مناسب به ما کمک می کند. 
ســازمانها خصلت ســازمانی دارند ســازمان ممکن اســت 
پاسخگو، پیش بینی پذیر و قانون پذیر باشد. منشها،  کنشها، و 
شیوه ها ممکن است هم در انســانها باشند و هم در سازمانها. 
منشها،  کنشها، و شــیوه ها ممکن است اخالقی، غیراخالقی 
و ضداخالقی باشــند. مــالک اخالقی باید بــا فرهنگ حاکم 
هماهنگ و ســنجش پذیر باشــد. مالک اصلی رعایت حقوق 
صاحبان حق در محیط 360 درجه است. اگر یک کنش، حقوق 
صاحبــان حق را در محیــط 360 درجه رعایــت کند، اخالقی 
اســت، در غیر این صورت غیراخالقی اســت. اخالق همیشه 

متعلق است به امری در حرفه، در سازمان. 
در حسابرسی اخالق اموری که مورد بررسی قرار می گیرد دو 
دسته می شوند؛ منابع انسانی و سازمان. دسته سازمان، شامل 
همه امور ســازمان خواهد شــد، ازجمله اســتراتژی، اهداف، 
فرایندها، تصمیمــات، دســتورالعملها، بخش نامه ها، و .... 
در منابع انســانی، انگاره ها، باورها، احساسها، گفتار، و افکار 

ارتباطی، پوشش داده می شود.

اگرقوانینومقررات

آییننامههاوفرایندها

درچارچوب

تصمیماتنظاممندو

قوائدکاربردیو

آموزشالزم

بازسازیاخالقیشوند

بهفوایدبسیارزیادملی

میرسیم
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سندجامعاخالقی
سند جامع اخالقی مشتمل بر دیباچه،  اصول اخالقی و بخشهای 
منشور اخالقی، عهدنامه اخالقی مدیران و بخش تعریف مفاهیم 
آیینهای  به  تبدیل  سند جامع اخالقی می باشد. بخشهای مذکور 
اخالقی و آیینهای رفتاری می شوند. در دیباچه سند جامع اخالقی 
»ما مدیران و کارکنان  موسسه حسابرسی مفیدراهبر آمده است: 
موسسه حسابرسی مفید راهبر، با استعانت از پروردگار جهانیان و 
بر اساس ارزشهای واالی انسانی و اسالمی، خود را درقبال همه 
متعهد  و  دربرابر همه سازمانهای همکار، مسئول  نیز  و  ذینفعان 
فعالیت  در  حق  صاحبان  همه  حقوق  به  پایبندی  با  و  می دانیم 
حرفه ای،  به انجام تعهدات اخالقی مندرج در این سند، هم سوگند 
اصلی-  بخش  دو  در  اخالقی  جامع  سند  می شویم.  هم پیمان  و 
انسانی-  منشور اخالقی موسسه و عهدنامه های اخالقی سرمایه 
اصول، ارزشها، منش و مشی اخالقی ما را نشان می دهد. تعهد 
به سند جامع اخالقی موسسه حسابرسی مفیدراهبر در همه شئون 

حرفه ای، اعتقاد قلبی و رفتار عملی ماست.«  

بازبینهسنجشاخالقسازمانی
از آنجایی که در هر حرفه نیاز به ابزار سنجش )بازبینه منبع- 
ابتدا  یادشده  بازبینه  است،  نیاز  مورد  اخالقی(  شاخصهای 
توسط تیم اخالق دانشگاه تهران تهیه و سپس بر اساس کتاب 
اخالق سازمانی نوشته آقای دکتر قراملکی مورد بازنگری قرار 
از  یکی  دارد؛  اهمیت  حیث  دو  از  بازبینه  این  کارایی  گرفت. 
یافتن  حیث  از  دیگری  و  سازمان  اختصاصی  سنجش  حیث 
عوامل موثر در بهبود اخالقی- عملکردی سازمان )پیشنهادات 
جهت  ابزاری  به عنوان  اخالق  سنجش  بازبینه  اصالحی(. 
سنجش اخالق در سازمانها، بر اساس اصول اخالقی، قوانین 
مشاهده ای  بررسیهای  طریق  از  اخالقی  استانداردهای  و 
به دست آمده  اطالعات  تحلیل  و  عملیاتی  رسیدگیهای  و 
سازمان موردنظر، استفاده می شود. نتیجه حسابرسی اخالق 
از  اول  الزامات مربوط ممکن است در مرحله  و  پیشنهادها  و 

طریق نامه مدیریت به واحد مورد رسیدگی انتقال یابد. 
جهت ارتقای کیفی و علمی بازبینه یادشده، نیاز به جلسات 
علمــی نظام مند و بررســی دقیق تر در مورد روند پرسشــها، 
ادبیات پرسشــها، روایی سنجی، همچنین جهت جلوگیری از 
نگاه سلیقه ای در تکمیل بازبینه، ضمیمه شدن دستورالعمل و 

شرح پرسشها با همکاری حسابرسان و اساتید در حوزه اخالق 
الزم به نظر می رسد.

اگر قوانین و مقررات، آیین نامه هــا وفرایندها در چارچوب 
تصمیمات نظام مند و قوائد کاربردی و آموزش الزم بازسازی 

اخالقی شوند به قواید بسیار زیاد ملی می رسیم.

نتیجهگیری
امروزه در تجزیه وتحلیل رفتار سازمانها،  پرداختن به اخالق و 
ارزشهای اخالقی یکی از الزامات است. نماد بیرونی سازمانها 
را رفتارهای اخالقی آنها تشکیل می دهد که خود حاصل جمع 
ارزشهای گوناگون اخالقی است که در آن سازمان ظهور و بروز 
از  یافته است. رهیافت استراتژیک به اخالق حرفه ای، فراتر 
تصمیم  هر  در  می کند.  تاکید  سازمانها  اخالقی بودن  بر  افراد 
سازمان مسئله اخالقی نهفته است. با توجه به نقش راهبردی 
مقام  در  مدیران  سازمانها،   موفقیت  در  حرفه ای  اخالق 
تصمیم گیری و ترویج اخالق حرفه ای و نهادینه سازی آن در 
فرهنگ سازمانی، به دانش، مهارت،  شناخت دقیق زمینه ها 
و موانع، تحقیقات نظام مند و قواعد کاربردی و آموزش الزم 
نیازمندند. در این راستا، اگر سازمانها و دولت ممیزی اخالقی 
آیین نامه ها،  قوانین و مقررات و ممیزی اخالقی فرایندها را، در 
چارچوب تحقیقات نظام مند و قواعد کاربردی و آموزش الزم، 
در دستورکار قرار دهند و فرایندها بازسازی اخالقی شوند، به 

فواید بسیار زیاد ملی می رسیم.

پانوشت:
1- ســند جامع اخالقی موسســه حسابرســی مفید راهبر و بازبینه سنجش 
اخــالق در مرکــز اطالع رســانی موسســه بــه آدرس زیــر در دســترس 

www.mofidrahbar.org:است
2- Check list

منابع:
•  دکتــر احد فرامــرز قراملکی، درامدیبراخــالقحرفهای )مجموعه 

اخالق حرفه ای 1(، انتشارات سرآمد، چاپ پنجم، 1391
•  دکتر احــد فرامرز قراملکی،اخالقسازمانی )مجموعه اخالق حرفه ای 

2(، سازمان مدیریت صنعتی، چاپ دوم، 1394
•  دکتــر احد فرامرز قراملکی، گفتگــوپیرامونمباحثاخالقی، روزنامه 

همشهری، شماره 6799، اول اردیبهشت ماه 1395
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اکنون باید به سالمت روان توجه کنیم

سالمت روان1 و رفاه یک واژه فراگیر یا جنجالی نیست. واقعیتی است که نه تنها برای منافع عمومی 
بلکه به خاطر منافع بشریت باید به آن پرداخته شود. شیوع کووید 19 (COVID-19) این واژه را 
به شدت در کانون توجه قرار داد. به ناچار، تحوالت روزانه، فاصله گذاری اجتماعی، و مراقبت، موجب 
استرس و اضطراب شده است. بیش از هر زمان دیگر، کسب وکارها به ویژه شرکتهای کوچک در برابر 

گسترش آثار انسانی آن آسیب پذیر هستند.    
مــا به عنوان یــک حرفه، اقدامی همه جانبه در جهت دســتاوردهای مالی و تمرکــز بر ارقام انجام 
می دهیم. با این حال، وقتی کمی عقب بایستیم، به طور اساسی هدف ما بهبود کیفیت زندگی افرادی 
است که با آنها سروکار داریم. حسابداران به عنوان مشاوران مورد اعتماد، در سخت ترین رویدادهای 
زندگی، بیشــتر مورد اعتماد عمیق صاحبکاران قرار دارند. این مسئله اهمیت درخورتوجهی به همراه 
دارد. مفهوم آن این اســت که کارشناســان حســابداری باید خیلی مراقب رفاه خود باشــند تا بتوانند 

بهترین خدمت را به صاحبکاران خود ارائه دهند. 
کووید 19 یک فراخوان بیدارباش در راســتای همبســتگی واقعی جوامع جهانی و مســئولیتهای 
جمعی اســت. همچنین دور از انتظار است که این بیماری آخرین بحران برای سالمت عمومی باشد 
که جهان به خود می بیند و ســازمانهای حسابداری حرفه ای در این زمانهای سخت می توانند منابعی 
ارزشــمند برای اعضا و صاحبکاران باشــند. انجمن حسابداران عمومی2 (IPA) موضع مستحکم 
طرفداری و مشــورتی در راستای ســالمت روانی صاحبان کسب وکارهای کوچک را در پیش گرفته و 

می تواند آن چه را که در این فرایند آموخته است، به اشتراک بگذارد. 



13
99

ت 
ش

به
دی

 ار
ن و

دی
ور

فر
 1

06
ره 

ما
ش

75

ایجاد پایگاهی برای شواهد
صاحبـان  از  نظرخواهـی  بـا  عمومـی  حسـابداران  انجمـن 
تعـداد   ،2018 و   2017 سـالهای  در  کوچـک  کسـب وکارهای 
درخورتوجهـی پاسـخ دربـاره آسـیب بـه سـالمت روان صاحبان 

آورد. به دسـت  کوچـک  کسـب وکارهای 
این پاســخها پیش بینی نشــده بودند و تبدیل بــه یک تهدید 
بسیار جدی شدند. آنچه را که انجام نظرخواهی به دنبال داشت، 
موجی از پاسخهای اعضا و صاحبکاران آنها درباره تجربیاتشان 
بود. پیامدهای غم انگیز برای صاحبان کسب وکاری که احساس 
می کردند به آخر رســیده اند، روشــن می کرد که این موضوع باید 
بررســی شود. انتظار می رود که این شــرایط با توجه به استمرار 
شرایط عملیاتی موجود بیشتر شــود. همچنین، انجمن متوجه 
روند مثبتی در حرفه حســابداری شــده اســت که 95 درصد از 
صاحبان کســب وکارهای کوچِک مورد بررسی گزارش دادند که 
زمانی که حسابدار عمومی خود را در جریان می گذارند، آرامش و 

سالمت روانی آنها بهتر می شود. 
ایــن گــزارش در حــال حاضــر، دارای پیــام مهمی اســت 
کــه فاصله گــذاری اجتماعــی به معنــای کناره گیری نیســت، 
کســب وکارهای کوچک و همچنین کارشناســان تنها نیســتند. 
همچنان می توان تماســهای تلفنی، نامه هــای الکترونیکی، و 
نشســتهای مجازی را درمیان کارکنان ســازمانهای حسابداری 
حرفه ای و صاحبکاران برقرار کرد تا امور فعلی را ارزیابی کرده و با 
یکدیگر طرحی رسم کنند. انجمن حسابداران عمومی به عنوان 
یک ســازمان حســابداری حرفه ای دریافته اســت که ضرورت 
دارد با اســتفاده از پژوهشهای انجام شده، بر این موضوع تمرکز 
حمایتی داشته باشیم. انجمن پویشی همگانی را به راه انداخت 
که اوج آن در نشست با نخست وزیر استرالیا در سال 2019 بود. 

این پویش موجب تشــکیل چندین کارگروه  بین دولتها و صنایع 
شد تا راه حلهای سیاسی توسعه داده شود و برای رسیدگی جامع 
به وضع کســب وکارهای کوچک، تامین مالی درنظر گرفته شود. 
از آن زمان، دولت اســترالیا با همکاری حرفه و جامعه درمانی، 

یک نقشه راه3 برای تحول تهیه کرده است.

 پشتیبانی عملی از اعضای سازمان
از دیـدگاه سـازمان حسـابداری حرفـه ای، بـه توسـعه راه حلهـای 
عملـی و ایجـاد یـک پایـگاه آموزشـی بـرای اعضـا نیـاز داریم تا 
آگاهـی آنهـا را تقویـت کنیم و با سـرعت به آنها پشـتیبانی عملی 
ارائـه دهیـم. درغیـر ایـن صـورت، باید خطـر احسـاس ضعف و 
ناتوانـی اعضـا در پشـتیبانی از صاحبـکاران را به جـان بخریـم. 
ایـن اقـدام را طراحـی نکردیم کـه حسـابداران عمومـی را تبدیل 
بـه درمانگـران کنیـم، بلکـه در نظر داشـتیم تـا حـدودی توانایی 
آنهـا را در شناسـایی عالئـم بیمـاری روانـی ارتقـا داده و آنهـا را 
بـرای داشـتن گفتگوهـای محکم بـا صاحبـکاران تقویـت کنیم.
هــدف این اســت که مطمئن باشــیم صاحبــکاران در مواقع 
ضروری مراجعه می کنند و امکان دسترســی سریع به پشتیبانی 
درمانــی در اولین زمان ممکــن وجــود دارد. انجمن آموزش 
کمکهای اولیه بــرای ســالمت روان و گواهینامه4 آن را با 
همکاری برنامه آموزشــی کمکهای اولیه برای ســالمت روان 
اســترالیا راه اندازی کــرد که یکی از پــر مخاطبترین برنامه های 

آموزش حرفه ای بوده است. 
افزون براین، باید مطمئن شــویم که یــک حامی آماده برای 
پشتیبانی از حسابداران عمومی در رویارویی با این گونه مشکالت 
داریم. براین اســاس، در حال هدایت مســیر پشتیبانی مشاوره 
حرفه ای برای اعضا هســتیم که عالئم نشان از تاثیر اولیه بسیار 

هدف ما  بهبود کیفیت زندگی 

افرادی است که  

با آنها سروکار داریم
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خوب آن دارد. از آن جا که احتمال دارد اعضای انجمن صاحب 
کســب وکارهای کوچک خود باشــند، توقع داریم که پشتیبانی 

مشاوره از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. 

آماده بودن برای آینده
انجمـن  و  اسـت  درازمـدت  نگرانـی  یـک  روان  سـالمت 
حسـابداران عمومـی رویکـرد دراز مدتـی را در جهـت تقویـت 
اعضـا در پیـش گرفته اسـت. انجمـن در طراحی دوبـاره برنامه 
حرفـه ای انجمن حسـابداران عمومـی، موضوع سـالمت روان 
را بـه آن افـزود. ایـن برنامـه در مرحلـه اول، مبانـی اساسـی 
حسـابداری را پوشـش می دهـد، در همان حـال، در مرحله دوم 
راهبـرد کسـب وکار، تحلیل داده هـا، و اکنون تمرکز بر سـالمت 
را دربـر می گیـرد. انجمـن امیـدوار اسـت کـه این موضـوع یک 
کارشناسـان  پایـدار  منابـع  گسـترش  بـرای  نظام منـد  رویکـرد 
مجهـز بـرای رویایی با چالشـهای معاصر حرفـه ای فراهم کند. 
به بیان ساده، حسابداران درگیر احساسات ناشی از رسیدگی 
به وضــع صاحبکاران هســتند. ما پیوســته پیامدهای هوش 
مصنوعی را بر حرفه مشــاهده می کنیم. اما کووید 19 به مقدار 
زیادی به ما یاداوری کرده است که آینده نامعلوم است. با توجه 
به ســطوح باالی بی اطمینانی و نقش حساسی که کارشناسان 
به عنوان مشــاوران مورداعتمــاد، هم ازجنبــه حرفه ای و هم 
فردی، ایفا می کنند، دیگر زمانی مهمتر از اکنون برای رسیدگی 
به سالمت روان و توســعه برنامه های جامع و تهیه راه حلهای 

عملی وجود ندارد. 

سازمانهای حســابداری حرفه ای! به ویژه اکنون بر تندرستی 
حرفه پافشــاری کنید. پشــتیبانی از رفاه اعضا کاری است که 
به واقع می توان انجام داد تا به درســتی بــرای آینده آماده بود. 
اعضــای خود را به چالش بکشــید تا برای تنفــس هوای تازه 
تــالش کنند )اکنــون انجمنها چالش برای تندرســتی اعضا را 
در اساســنامه خود درنظر می گیرند(. مهمتر از همه این که، به 
اعضای خود اطالع رســانی کنید که در تمــام مدت در کنار آنها 
هســتید. اگر این فرایند زندگی یک فرد را بهبود دهد، به یقین 

ارزش انجام دادن را دارد.

پانوشتها:
1- Mental Health 
2- The Institute of Public Accountants 
3- Roadmap 
4- Mental Health First Aid Training and Certification 

منبع:
• Conway, A. We Have to Address Mental Health- Es-
pecially Now, Preparing Future-Ready Professionals, 
IFAC Knowledge Gateway,Mar.2020  

انجمنها  چالش برای

 تندرستی اعضا را 

در اساسنامه خود  درنظر می گیرند 
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(IASB) هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

پیش نویس پیشنهادی با عنوان »ارایه و افشای عمومی«

کدام استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اثر می پذیرند؟

پیش نویس

جدید

 5

اصالحات در دیگر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

اصالحات برای انعکاس پیشنهادهای جدید

استاندارد بین المللی حسابداری 

7 »صورت جریانهای نقد«
پیش نویس جدید 3 را نگاه کنید

استاندارد بین المللی گزارشگری 

مالی 12 »افشای منافع در دیگر 
واحدهای تجاری«

تعاریف واحدهای فرعی و مشارکتهای خاص 

»راهبردی« و »غیرراهبردی« و الزام به موارد 

افشای جداگانه برای هرکدام.

استاندارد بین المللی حسابداری 
33 »سود هر سهم«

محدود کردن صورت کسری که برای محاسبه 

سود تعدیل شده هر سهم استفاده می شود، به 

جمعهای فرعی که به وسیله استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی یا سنجه عملکرد مدیریت مشخص 

شده است، که قابل انتساب به صاحبان سهام عادی 
واحد تجاری اصلی باشند.

استاندارد بین المللی حسابداری 
34 »گزارشگری مالی 

میان دوره ای«

الزام به افشای اطالعات درباره سنجه های 

عملکرد مدیریت  در صورتهای مالی 
میان دوره ای.

بعضی از پیشنهادهای دیگر هیئت )شامل 

جمعهای فرعی( نیز برای صورتهای مالی 

میان دوره ای کاربرد دارد، بدون نیاز به اصالح 
استاندارد 34

اصالحات برای انتقال بعضی از بخشهای استاندارد بین المللی حسابداری 1 به دیگر 
استانداردها

استاندارد بین المللی حسابداری 

8 »رویه های حسابداری، 
تغییرات در براوردها و 
اشتباهات حسابداری«

الزامات استاندارد بین المللی حسابداری 1 درباره 

ویژگیهای عمومی صورتهای مالی، شامل تعریف 

اهمیت، بدون اصالح، در این استاندارد منظور 
می شود.

عنوان استاندارد به »مبنای تهیه، رویه های 

حسابداری، تغییرات در براوردها و اشتباهات 

حسابداری« تغییر می یابد.

استاندارد بین المللی گزارشگری 

مالی 7 »ابزار مالی: مواردافشا«
الزامات افشا درباره ابزار مالی قابل فروش به 

ناشر طبقه بندی شده به عنوان حقوق مالکانه، از 

استاندارد بین المللی حسابداری 1، بدون اصالح، 

در این استاندارد منظور می شود.

استاندارد 
بین المللی 
+حسابداری 1
کنار گذاشته 

خواهد شد
بعضی از الزامات استاندارد بین المللی حسابداری 1 

تنها با تغییر محدود انتقال داده می شود

استاندارد بین المللی 
گزارشگری مالی 

جدید

اصالحات در دیگر 
استانداردهای 

بین المللی 
گزارشگری مالی

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که اثر نمی پذیرند

هیئت تصمیم گرفت که تغییرات در گزارشگری قسمتها یا ارایه 

عملیات متوقف شده را به عنوان بخشی از این پروژه درنظر 

نگیرد. در صورت انجام چنین کاری، دامنه پروژه به میزان 

درخورتوجهی گسترش می یافت، و امکان داشت که گزارشگری 

عملکرد را به تاخیر بیاندازد.

پیش نویس پیشنهادی جدید، به طرح یک استاندارد بین المللی 

گزارشگری مالی پیشنهادی جدید می پردازد و اصالحات 

پیشنهادی در دیگر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را 

 (IAS 1) 1 مطرح می سازد. استاندارد بین المللی حسابداری

کنار گذاشته خواهدشد، و الزامات کنونی این استاندارد جایگزین 

شده یا حذف خواهند شد:

• بعضی از الزامات با الزامات جدید در استاندارد بین المللی 

گزارشگری مالی جدید جایگزین خواهد شد؛

• بعضی از الزامات، با تغییر محدود در واژگان، به استاندارد 

بین المللی گزارشگری مالی جدید منتقل خواهد شد؛ و 

• بعضی از الزامات بدون اصالحات به استاندارد بین المللی 

حسابداری 8 و استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 7 منتقل 

خواهد شد )به جدول نگاه کنید(.

منبع:

• Snapshot: General Presentation and Disclosures, IFRSF, December 2019

در

پاگرد 
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