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سرمقاله

محسن قاسمی

ســال 13۹8 یکی از نقاط عطف تاریخ گزارشگری 
مالی در ایران است. در این سال، نهاد استانداردگذار 
)سازمان حسابرســی( با تجدید نظر استانداردهای 
حسابداری شــماره ی 1 "ارائه ی صورت های مالی"، 
شماره ی 2 "صورت جریان های نقدی"، و شماره ی 
34 "رویه هاي حســابداري، تغییــر در برآوردها و 
اشــتباهات" )هر ســه الزم االجراء از یکم فروردین 
حســابداری  اســتانداردهای  تصویــب  و   ،)13۹8
شــماره ی 3۵ "مالیات بر درآمــد" )الزم االجراء از 
یکم فروردین 13۹۹(، شماره ی 3۶ "ابزارهای مالی: 
ارائه"، و شــماره ی 3۷ "ابزارهای مالی: افشاء" )هر 
دو الزم االجراء از یکم فروردین 13۹8( گام بلندی را 
در راستای همگرایی استانداردهای حسابداری ایران 
با اســتانداردهای بین المللی برداشت. با رعایت این 
استانداردهای جدید، شکل و بخش قابل توجهی از 
محتوای صورت های مالی واحدهای گزارشگر ایران 
منطبق با گزارشــگری مالی واحدهای گزارشگر در 
ســطح بین المللی خواهند شد. از این حیث، تحول 
مثبتــی در نظام گزارشــگری مالی بخش خصوصی 

کشور محقق خواهد شد. 

مطابق بند ۹ اســتاندارد حســابداری شــماره ی 1 
"ارائــه ی صورت هــای مالی" )تجدیدنظرشــده ی 
13۹8( مجموعه ی کامل صورت های مالی با مقاصد 
عمومي که واحدهای تجاری باید طبق استانداردهای 

حسابداری ایران تهیه کنند عبارتند از:
الف. صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره؛

ب. صورت سود و زیان برای دوره؛
پ. صورت سود و زیان جامع برای دوره؛

ت. صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای دوره؛
ث. صورت جریان های نقدی برای دوره؛ 

ج. یادداشــت هاي توضیحي، شــامل اهم رویه هاي 
حسابداري و سایر اطالعات توضیحي؛

چ. اطالعات مقایسه ای دوره ی قبل؛
ح. صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره ی قبل، 
چنان چه واحد تجاری یک رویه ی حسابداری را با 
تسری به گذشته به کار گیرد یا اقالم صورت های 
مالی را با تســری به گذشــته تجدید ارائه کند، 
یا اقــالم صورت های مالــی را تجدیدطبقه بندی 

کنــد.

در راســتای پیاده سازی این اســتانداردها، سازمان 
بــورس اوراق بهادار نیــز به منظور بهبود افشــای 
اطالعات در صورت های مالی شــرکت های ثبت شده 
نزد این ســازمان با همکاری کمیته ی فنی سازمان 
حسابرســی و برخی از اعضای جامعه ی حسابداران 
رســمی ایران نســبت به بازنگری صورت های مالی 
نمونه ی این ســازمان اقدام کرده است. صورت های 
مالــی نمونه ی بازنگری شــده طبق اســتانداردهای 
جدید حســابداری ایران در قالب نشــریات جداگانه 
)به تفکیک نوع فعالیت واحد تجاری( از ســوی این 
ســازمان منتشر شده و نســخه ی الکترونیکی آن بر 
روی وبگاه آن در دســــترس عالقه مندان اســـت 
)www.seo.ir، صفحــه ی نخســت، بخش هــای 
درون ســازمانی، معاونــت نظــارت بــر بورس ها و 
ناشــران، مدیریت نظارت بر ناشران، اداره ی نظارت 
بر حسابرســان معتمد و گزارشــگری مالی، فایل ها 
و فرم هــا، ضوابط گزارشــگری مالــی و صورت های 
مالی نمونــه(. با توجه به تغییرات عمده ی شــکلی 
و محتوایــی صورت های مالی طبق اســتانداردهای 
جدید، و همچنین الزام به تهیه ی "صورت تغییرات 
در حقوق مالکانه" که تهیه ی آن پیش از این توسط 
حسابداران واحدهای تجاری کشــور سابقه نداشته 
اســت، مالحظه و مطالعه ی دقیق صورت های مالی 
نمونه ی سازمان بورس اوراق بهادار حتی برای سایر 

واحدهای تجاری نیز سودمند خواهد بود.

در نشــریه ی "صورت های مالی نمونــه - مبتنی بر 
استانداردهای حســابداری ایران" )سازمان بورس و 
اوراق بهادار، مرداد 13۹8( توجه اســتفاده کنندگان 
به نکات با اهمیتی جلب شــده اســت. طبق بند 8 
ایــن نکات، خالصه ی مهم ترین تغییرات نســبت به 
نســخه ی قبلی صورت های مالی نمونه ی ابالغ شده 
در تاریخ 2۵ اســفند 13۹4 به شرح زیر اعالم شده 

است:
 ارائه ی صورت ســود و زیان و صورت سود و زیان 
جامع به عنوان نخستین صورت های مالی و قبل 
از صورت وضعیت مالی و حذف "گردش حســاب 
ســود )زیان( انباشــته" و اضافه شدن "صورت 
تغییرات در حقوق مالکانه" ]الزم به ذکر اســت، 
در استانداردهای حســابداری رهنمود الزام آوری 

 پیش به سوی
همگرایی
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برای ترتیب ارائه ی صورت های مالی تصریح نشده است.[
 ارائه ی "صورت جریان های نقدی" در ســه طبقــه ی فعالیت های عملیاتی، 
سرمایه گذاری و تامین مالی ]پیش از این، این صورت مالی با عنوان "صورت 

جریان وجود نقد" در پنج طبقه ارائه می شد.[
 تغییر عنوان "ترازنامه" به "صورت وضعیت مالی" و برخی از سرفصل های آن 
و ارائه ی آن به صورت گزارشی و به ترتیب دارایی های غیرجاری، دارایی های 
جاری، حقوق مالکانه، بدهی های غیرجاری و بدهی های جاری ]الزم به ذکر 
اســت، در استانداردهای حســابداری رهنمود الزام آوری برای ترتیب ارائه ی 

دارایی ها و بدهی ها در صورت وضعیت مالی تصریح نشده است.[
 اضافه شدن افشــای "مدیریت سرمایه و ریسک ها" و "قضاوت های مدیریت 
در فرآیند به کارگیری رویه های حســابداری و برآوردها" در یادداشــت های 

توضیحی 
 ارائه ی صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره ی قبل )در سه ستون(، در 
صورتی که شــرکت )1( یک رویه ی حسابداری جدید را با تسری به گذشته 
به کار گیرد، )2( اقالمی از صورت های مالی را با تســری به گذشــته تجدید 
ارایه کند یا )3( اقالمی در صورت های مالی را تجدید طبقه بندی کند و این 
مــوارد اثر بااهمیتی بر اطالعات منــدرج در صورت وضعیت مالی در ابتدای 

دوره ی قبل داشته باشد.

انجمن حسابداران خبره ی ایران در راستای ایفای اهداف خود، از جمله، فراهم 
کردن امکانات آموزشــي الزم برای ارتقاي ســطح دانش افراد حرفه و برگزاري 
دوره   هاي آموزشي و سمینارها )بند ح ماده ی 3 اساسنامه(، از تابستان 13۹8 تا 
 ،")PACT( کنون از طریق بازوی آموزشی خود، "مرکز آموزش حسابداران خبره
در قالب برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی متعدد - در محل PACT یا در 
محل شرکت ها و سازمان های مختلف - با تمام توان نسبت به آموزش تغییرات 
این استانداردها به حســابداران، مدیران مالی، حسابرسان، دانشگاهیان و سایر 
ذینفعان اقدام کرده اســت. همچنین، به منظور فراهم کردن شرایط الزم برای 
اســتفاده ی عالقه مندان سرتاسر کشــور از این همایش ها و دوره های آموزشی، 
چندیــن نوبت وبینار )همایش بر بســتر وب( و دوره ی آموزشــی غیرحضوری 
)آنالیــن( نیز با همین موضوع برگزار شــده اســت، که با توجه به اســتقبال 
عالقه مندان از برگزاری این دوره های آموزشی غیرحضوری )آنالین( و وبینارها 
برگزاری آن ها همچنان تداوم خواهد داشــت. در همین راستا، در این شماره ی 
مجله ی حســابدار نیز به همین منظــور در قالب پنج مقاله با موضوعات ارائه ی 
صورت های مالی، صــورت جریان های نقدی، گزارشــگری مالی میان دوره ای، 
مالیــات بر درآمد، و ارائه و افشــای ابزارهای مالی طبق اســتانداردهای جدید 
حســابداری ایران به قلم دانیال محجوب، مزدك کاظم زاده، محمود آل حبیب، 
حمید خادم، و ســید محمد باقرآبادی، به بررســی و تشریح تغییرات و الزامات 
این استانداردها پرداخته شده است. امید است، با تداوم و گسترش این مجموعه 
اقدامات آموزشی از سوی همه ی نهادهای حرفه ای کشور گامی موثر در راستای 
همگرایی نظام گزارشگری مالی ایران با استانداردهای بین المللی برداشته شود.

بازگشت همه هب سوی اوست

در روزهــای پایانی بهمن ۱۳۹۸ زنده یاد توران 
اکوان همکار پیشــین مجله ی حسابدار و مدیر 
اثر  اجرایی ارزشــمند مجله ی حســابرس در 

سانحه ی رانندگی درگذشت. 

شــورای عالی، دبیــرکل، و کارکنــان انجمن 
حســابداران خبره ی ایران و مجله ی حسابدار 
بانــوی پرتالش،  ضایعه ی درگذشــت ایــن 
مدیر، حرفه ای، و عالقه مند نشــریات حرفه ای 
حسابداری ایران را به بستگان و بازماندگان، و 
همکاران آن زنده یاد تسلیت می گویند، و برای آن 
زنده یاد آرامش ابدی و آمرزش الهی آرزومندند.
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گزارش

مجمع عمـومی
عادی ساالنــۀ
انجمن اعضای   
حسابداران خبرۀ
ایــــــران

ارائه ی گزارش عملکرد  انجمن، 
تصویب صورت های مالی گروه، 
انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار، 
انتخــاب جــواد باغــبــان، 
محمــدقبول، و پویا مهدوی فر

به عضویت در شـورای عالی، و 
انتخاب مجدد  رضا یعقـوبی به 
انجــمن اصلی  بازرس  عنوان 

از  پس  عالی  نخستین جلسه ی شــورای  در 
مجمع، رحمت الــه صادقیان به عنوان رئیس، 
مریم علیشــیری بــه عنوان نایــب رئیس، 
محمدحسن فامیلی به عنوان خزانه دار و محسن 
قاسمی به عنوان دبیر جلسات شورای عالی )با 
حفظ سمت دبیرکل انجمن( انتخـاب شـــدند.

شامگاه  چهارشـنبه، 25 دی  1398

شــامگاه چهارشــنبه، 2۵ دی 13۹8، مجمــع 
عمومی عادی ساالنه ی اعضای انجمن حسابداران 
خبره ی ایران با حضور پرشــور و بی سابقه ی 3۹۶ 
عضو انجمن در تاالر الغدیر دانشــکده ی مدیریت 
دانشگاه تهران برگزار شــد. در این مجمع، جواد 
باغبــان، محمد قبول و پویا مهدوی فر با کســب 
بیشــترین آراء ماخــوذه به مدت ســه ســال به 
عضویت در شــورای عالی انجمن انتخاب شدند. 
رضا یعقوبی نیز از سوی اکثریت اعضای حاضر در 
مجمع مجددا به عنوان بازرس اصلی انجمن طی 

یک سال آینده انتخاب شد. 

اعالم رسمیت جلسه
در آغاز جلســه، پس از قرائت آیاتی چند از قرآن 
مجیــد و نواختن ســرود ملّی ایــران، رحمت اله 
صادقیان )رئیس انجمــن( در اجرای ماده ی 20 
اساسنامه رسمیت جلسه را اعالم کرد. سپس، در 
اجرای ماده ی یادشــده از ســوی اکثریت اعضای 
حاضر در مجمع، هوشــنگ خســتوئی به عنوان 
رئیس مجمــع، محمود زائــری امیرانی و هادی 
وادی نژاد به عنوان ناظــران، و فاطمه پوربعقوبی 
به عنوان منشــی هیئت رئیسه ی مجمع انتخاب 

شدند.

به  منتهــی  مالـــی  عملکرد سال  گزارش 
31 شهریور 1398

در آغاز ورود به دســتور جلســه، گزارش عملکرد 
ایران  ساالنه ی گروه انجمن حســابداران خبره ی 
شــامل انجمن و مرکز آموزش حســابداران خبره 
)PACT( در ســال مالی منتهی به 31 شــهریور 
13۹8 توسط رحمت اله صادقیان )رئیس انجمن( 
ارائه شــد. ابتدای ایــن گزارش، آمــار مربوط به 
پراکندگــی جغرافیایی اعضا، ترکیب اعضای عادی 
و خبره، ترکیب شــغلی اعضا، ترکیب جنســیتی 
اعضا، و ترکیب تحصیلی اعضا به منظور آشــنایی 
با شــرایط کلی انجمن در پایان ســال مالی مورد 

گزارش به شرح نمایه های 1 تا ۵ ارائه شد.

برای دیدن ویدئو کد 
باال را اسکن کنید

نمایه ی ۱ – پراکندگی جغرافیایی اعضا

استانردیف

سال 1۳98

تعداد 
اعضا

درصد از 
کل

افزایش نسبت به 
سال قبل

درصدتعداد

۷3۶4۷2.28۵3۶۷.8۵تهران1

3۹23.8433۹.1۹اصفهان2

3323.2۵20۶.41خراسان رضوی3

2۷82.۷32811.20البرز4

2۶42.۵۹2۶10.۹2آذربایجان شرقی5

1831.۷۹2012.2۶خوزستان6

1۵۷1.۵۵10۶.80مازندران7

12۶1.231۹1۷.۷۵فارس8

11۶1.13۹8.41آذربایجان غربی9

۹۶0.۹41011.۶2یزد10

۹40.۹28۹.30گیالن11

840.82810.۵2مرکزی12

۷30.۷122.81کرمان13

۶20.۶0۶10.۷1هرمزگان14

۶10.۵۹۷12.۹۶گلستان15

۵80.۵۶۶11.۵3قزوین16

۵۵0.۵381۷.02کرمانشاه17

4۶0.4۵۵12.1۹کردستان18

410.403۷.8۹اردبیل19

400.3۹۵14.28همدان 20

3۹0.38411.42قم21

3۷0.3۶103۷.03سمنان22

3۷0.3۶۶1۹.3۵زنجان23

3۶0.3۵2۵.88لرستان24

2۹0.2810۵2.۶3بوشهر25

)۶.۶0()2(280.2۷خراسان جنوبی26

1۹0.18318.۷۵کهگیلویه و بویراحمد27

1۷0.1۶430.۷۶سیستان و بلوچستان28

100.0۹111.11خراسان شمالی29

۷0.0۶00.00ایالم30

۷0.0۶00.00چهارمحال بختیاری31

10188100.008078.60جمع کل

هیئت رئیسه مجمع، به ترتیب از راســت: هادی وادی نژاد و محمود زائری 
امیرانی)ناظران(، هوشنگ خستوئی)رئیس( و فاطمه پوریعقوبی)منشی(

رحمت اله صادقیان
)رئیس انجمن(
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نمایه ی 2 – ترکیب اعضای عادی و خبره
درصد از کلتعدادنوع عضویت

۶38۶.2۷حسابدار مستقل خبره

۶۹0.۶8حسابدار مدیریت خبره

۵00.4۹حسابدار مالی خبره

۹431۹2.۵۷عادی

10188100.00جمع کل

نمایه ی ۳ – ترکیب شغلی اعضا
درصد از کلتعدادشغل

48۷۷4۷.88حسابدار

322331.۶۵حسابرس

1۶4۵1۶.1۵مدیرمالی

2۵۷2.۵2دانشگاهی

1841.80مشاور و طراح سیستم

10188100.00جمع کل

نمایه ی 4 – ترکیب جنسیتی اعضا
درصد از کلتعدادجنسیت

88۶48۷.00مرد

132413.00زن

10188100.00جمع کل

نمایه ی 5 – ترکیب تحصیلی اعضا
درصد از کلتعدادمدرک تحصیلی

۷20۶۷0.۷3کارشناسی

282۹2۷.۷۷کارشناسی ارشد

1۵31.۵0دکتری

10188100.00جمع کل

رئیس انجمن از برگزاری »آزمون های گواهینامه ی 
خدمات مالیاتی مشــاغل« )20 و 21 اردیبهشت و 
10 آبان 13۹8(، »آزمون حســابدار مالی خبره ی 
ســال 13۹8« )1 آذر 13۹8( و »آزمون حسابدار 
مدیریت خبــره ی ســال 13۹8« )1 آذر 13۹8( 
بــه عنوان یکی از برجســته ترین اقدامات حرفه ای 

انجمن طی یک سال گذشته یاد کرد.

وی در ادامــه، از برگــزاری: 1( چهلمین همایش 
انجمــن با عنــوان مدیریت هزینــه: در عمل )11 
مهر 13۹۷، دانشــکده ی مدیریت دانشگاه تهران(، 
2( آیین ویژه ی معرفی پذیرفته شدگان آزمون های 

عضویت خبــره ی انجمن هم زمان بــا دوازدهمین 
ســاالنه ی گرامی داشــت روز حســابدار )1۹ آذر 
13۹۷، دانشــکده ی مدیریت دانشگاه تهران(، 3( 
چهل و یکمیــن همایش انجمن بــا عنوان تامین 
مالی از بازار سرمایه )2۹ خرداد 13۹8، دانشکده ی 
مدیریت دانشــگاه تهران(، 4( نخســتین همایش 
استانداردهای جدید حســابداری ایران با همکاری 
مرکز آموزش حســابداران خبره )۹ مرداد 13۹8، 
دانشــکده ی مدیریت دانشــگاه تهران(، و ۵( آیین 
ویژه ی معرفی پذیرفته شدگان آزمون های عضویت 
خبره ی انجمن هم زمان با ســیزدهمین ســاالنه ی 
 ،13۹8 آذر   1۷( حســابدار  روز  گرامی داشــت 
دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران(، به عنوان پنج 
گردهمایی حرفه ای برگزارشده توسط انجمن طی 

یک سال گذشته نام برد.

صادقیان یادآور شد، عالوه بر انتشار مشروح گزارش 
برگــزاری این رویدادها از راه پایگاه اطالع رســانی 
انجمن و مجله ی حســابدار، فیلم کامل بخش های 
مختلف آن ها نیز از طریق کانال رســمی انجمن در 
 )www.aparat.com/iica_ir آپارات )به نشانی
منتشــر شــده اند و در دســترس اعضای گرانمایه 
و دیگــر عالقه مندان قــرار دارند. در ایــن کانال 
ویدئویی کــه از بهمن 13۹4 توســط دبیرخانه ی 
انجمــن راه اندازی شــده اســت، تا کنــون قریب 
به 200 ویدئــوی مربوط بــه رویدادهای مختلف 
همایش ها،  )مجامع،  انجمن  توســط  برگزارشــده 
آزمون ها، آیین های گرامی داشت(، مجله ی حسابدار 
)میزگردها، مصاحبه ها، ...( و نیز فیلم های مســتند 
ســاخته ی انجمن منتشــر شــده اســت. مجموع 
بازدیدهای این حدود 3000 دقیقه ویدئو به تازگی 
از مرز 1۵0.000 بازدید فراتر رفته اســت. گفتنی 
است، طی یک سال گذشته، مجموعه ی ویدئوهای 
مربوط به همایش های پیشــین انجمن )از ســال 

13۷2( که بر روی نوارهای VHS در دفتر انجمن 
موجود هستند، همگی به نسخه ی دیجیتال تبدیل 
شده اند؛ که به مرور از طریق این کانال منتشر و در 

اختیار عالقه مندان قرار خواهند گرفت.

رئیس انجمــن در بخش پایانی گــزارش عملکرد 
گروه انجمن، با اشاره به عملکرد بسیار مثبت مرکز 
آموزش حســابداران خبره )PACT( طی سال مالی 
مورد گزارش، نمود این عملکرد را در افزایش شمار 
دانشجویان مرکز آموزش از حدود 23 هزار دانشجو 
کالس در ســال مالی گذشــته به حدود 30 هزار 
دانشجو کالس در ســال مالی مورد گزارش )بیش 
از 30 درصد افزایــش( اعالم کرد، و این افزایش را 
نشانه ی اعتماد فزاینده ی اهالی حرفه ی حسابداری 
بــه انجمن و PACT دانســت. وی در این بخش از 
گزارش خود، از طراحی و برگزاری دوره های جدید 
آموزشــی، برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری 
)آنالیــن(، برگــزاری و حضــور در ســمینارها و 
گردهمایی های حرفه، توســعه ی نرم افزار مدیریت 
روابط مشتریان )CRM( و وبگاه، اقدامات تبلیغاتی 
و بازاریابی، و همچنین اقدامات تکمیلی انجام شده 
به منظور بهسازی ساختمان جدید مرکز آموزش به 
عنوان دیگر اقدامات برجسته ی انجام شده طی سال 

مالی مورد گزارش یاد کرد.

وی همچنین، نصب و راه اندازی شماره ی تلفن پنج 
 ،)VOIP( رقمی و ســامانه ی تلفن بر بستر شبکه
گســترش آموزش های مرتبط با حسابداری بخش 
عمومی در شرکت های دولتی، توسعه ی تحقیقات 
از طریق ایجــاد درآمد کتاب برای نویســندگان، 
برگزاری کارگاه های تخصصــی در حوزه ی مالی، 
تمرکــز بر برگزاری همه ی دوره های آموزشــی به 
صورت غیرحضوری )آنالین(، توسعه ی پروژه های 
بازاریابــی از قبیــل ایمیل مارکتینگ، شــناخت 
دانشــجویان وفادار، شناســایی افــراد معرف و..، 
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افزایش مخاطبان ایمیــل مارکتینگ به 30 هزار 
نفر، فعال تر شــدن در تولید محتــوا برای افزایش 
بازدیدکننــدگان وبــگاه، و ایجاد امــکان صدور 
صورتحساب از طریق نرم افزار CRM را از جمله ی 

اهم برنامه های آینده ی PACT اعالم کرد.

انتشارات انجمن
رحمت الــه صادقیــان، در بخش پایانــی گزارش 
خود، از انتشــار کتاب های پاســخ به ســواالت و 
حل مســائل کتاب هــای "حســابداری مدیریت: 
کلیات" و "حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد"، 
مجموعه ی ســواالت و پاســخ های آزمون دیپلم 
گزارشــگری مالی بین المللــی )DipIFR( انجمن 
حســابداران رســمی خبره )ACCA( با همکاری 
انتشارات مهربان، اولین راهنمای جامع و کاربردی 
خدمات مالیاتی مشــاغل، و چارچوب بین المللی 
گزارشگری یکپارچه به عنوان انتشارات انجمن در 

سال مورد گزارش یاد کرد.

فایل الکترونیکی گزارش عملکرد سال مالی 
منتهی به 31 شهریور 1398

 pdf |( عالقه مندان می توانند فایــل الکترونیکی
16mb( گزارش عملکرد ســـــــال مالـــــــی 
منتهی به 31 شـــــهریور 13۹8 )3۶ صفحــــه( 
را از وبگــــــاه انجمـــــــــن به نشـــــــانی    
https://iica.ir/files/1398/10/1398_

Annual_Report.pdf دانلود کنند.

انتشــار  درباره ی  دبیــرکل  توضیحــات 
الکترونیکی و چند رسانه ای مجله ی حسابدار 
و ضوابط معرفی موسسات حسابداری توسط 

انجمن
پس از گزارش عملکرد انجمن، محســن قاســمی 
دبیرکل انجمن و سردبیر مجله ی حسابدار با حضور 
در جایگاه به پرسش های حاضران درباره ی انتشار 
الکترونیکی و چند رســانه ای مجله ی حســابدار 
و ضوابط معرفی موسســات حســابداری توســط 
انجمن پاســخ گفــت. وی در ارتباط با پیشــنهاد 
یکی از اعضای حاضــر در مجمع مبنی بر کاهش 
هزینه های انتشار مجله ی حسابدار از طریق انتشار 
الکترونیکــی آن گفت، با توجه راه انــدازی وبگاه 
 hesabdar.iica.ir اختصاصی مجله به نشــانی
هم اینک زیرساخت الزم برای این کار فراهم شده 
اســت. ولی با توجه به این که شــماری از اعضای 
انجمن تمایل به دریافت نســخه ی کاغذی مجله 
داشــته اند، تا کنون انتشار نسخه ی الکترونیکی با 
یک شماره تاخیر نسبت به انتشار نسخه ی کاغذی 
انجام شده اســت. ولی چنان چه هر گروه از اعضا 
در راســتای کاهش هزینه های انجمن و حفاظت 
از محیــط زیســت تمایــل به دریافت نســخه ی 
الکترونیکی به جای نسخه ی کاغذی داشته باشند، 
ایــن آمادگی در انجمن وجود دارد که نســخه ی 
الکترونیکــی مجله هم زمان با ارســال به چاپخانه 

برای این گروه از اعضا ارسال شود.

به گفته ی سردبیر مجله ی حسابدار طی یک سال 
گذشته همه ی شــماره ی پیشــین مجله )از آذر 
13۶3( بر روی وبــگاه اختصاصی مجله بارگذاری 
شده اند و در دســترس عالقه مندان قرار دارد. وی 
در این بخش از ســخنان خود یادآور شد، مجله ی 
حســابدار هم اینک به صورت یک نشریه ی چند 
رسانه ای منتشر می شــود. بدین ترتیب که، پیوند 
فایل شــنیداری و دیداری همه ی مطالب تولیدی 
انجمن از جمله، میزگردهــا، مصاحبه ها، مجامع، 
همایش هــا، آیین هــای گرامیداشــت، ... در کنار 
متن نوشــتاری آن ها در مجله درج و در دسترس 
خوانندگان قرار داده می شــود. مثال، اگر متن یک 
میزگرد در مجله منتشر می شود، خوانندگان مجله 
به راحتی می توانند فیلم کامل آن میزگرد را هم از 
apparat.com/( طریق کانال انجمن در آپارات برای دیدن ویدئوها کدهای باال را اسکن کنید

iica_ir( ببیننــد، یا فایل صوتــی آن را از طریق 
t.me/( کانال پادکســت های انجمــن در تلگرام

podcast_iica_ir( بشوند. 

دبیرکل انجمن در بخــش پایانی توضیحات خود، 
در ارتباط با فراهم شــدن امکان معرفی موسسات 
خدمات مالی و حســابداری توسط انجمن گفت، 
شــورای عالــی انجمــن در اجرای مــاده ی 10 
اساسنامه، در جلسه ی مورخ 2۵ فروردین 13۹8، 
"آیین نامــه ی چگونگی معرفی اشــخاص حقوقی 
تشکیل شــده توســط اعضای خبره" را به تصویب 
رسانده است. بدین ترتیب، هم اینک امکان معرفی 
موسسات خدمات مالی و حســابداری که ضوابط 
این آیین نامه را احراز می کنند، فراهم شــده است. 
متن کامل این آیین نامــه بر روی وبگاه انجمن به 
https://iica.ir/files/1398/01/ نشــانی 
در   I ICA_Rules_1398_01_25.pdf

دسترس عالقه مندان قرار دارد.

گزارش حسابرس مســتقل و بازرس انجمن 
منتهی  مالی  سال  مالی  صورت های  درباره ی 

به 31 شهریور 1398
در ادامه ی دســتور جلســه، گزارش حســابرس 
مستقل و بازرس انجمن توسط رضا یعقوبی بازرس 
اصلی انجمن خوانده شــد. سپس، در اجرای بند 1 
بخش الف ماده ی 23 اساسنامه، صورت های مالی 
تلفیقی گروه و انجمن حســابداران خبره ی ایران 
شــامل ترازنامه ها در تاریخ  31 شــهریور 13۹8، 
صورت های درآمدها و هزینه ها و صورت های جریان 
وجوه نقد برای ســال مالی منتهی به تاریخ مزبور، 
یادداشت های توضیحـــی، و گـــزارش عملکـرد 

شورای عالی به تصـــویب مجمع رســـید.
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حسابدار

انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار 
گذشــته،  ســال های  روال  مطابــق  ادامــه،  در 
روزنامه هــای اطالعات و دنیــای اقتصاد به عنوان 
روزنامه های کثیراالنتشــار برای انتشار آگهی های 

انجمن تعیین شدند.

برای دیدن ویدئو کد 
باال را اسکن کنید

معرفی نامزدهای انتخابات شورای عالی
در ادامــه، پیش از اخــذ آرای حاضران در مجمع، 
نامزدهای انتخابات شورای عالی مختصرا به معرفی 
خود و برنامه هایشــان برای حاضــران پرداختند. 
ویدئــوی کامل این بخش از مجمــع نیز در کانال 
انجمن در آپارات )apparat.com/iica_ir( در 

دسترس عالقه مندان است.

 تقدیر از اعضای خارج شده از شورای عالی
پیــش از اخذ آراء حاضران بــرای انتخاب اعضای 
شــورای عالی و بازرسان انجمن، با اهدای هدایایی 

به رســم یادگار، از ســوی هیئت رئیسه ی مجمع 
و شــماری از اعضــای پیشــین و فعلی شــورای 
عالی، به نمایندگــی از اعضای انجمن، از خدمات 
ارزشمند اعضای خارج شده از شورای عالی، منصور 
شمس احمدی، امیر ابراهیم زاده و مصطفی باتقوا، 
طی ســه سال گذشــته، و همچنین، رضا یعقوبی 

بازرس انجمن قدردانی شد.

برای دیدن ویدئو کد 
باال را اسکن کنید

انتخاب اعضای اصلــی و اعضای علی البدل 
شورای عالی

در بخــش پایانی جلســه، در اجــرای ماده ی 24 
اساســنامه، انتخابات اعضای جدید شــورای عالی 
)ســه عضو اصلی و سه عضو علی البدل( انجام شد. 
بر اســاس صورتجلسه ی شــمارش آرای مأخوذه، 
نتایج زیر در ارتباط با انتخاب اعضای جدید اصلی 

و علی البدل شورای عالی حاصل شد.

پویا مهدوی فرمحمد قبولجواد باغبان

ســه عضو اصلی جدید شورای عالی برای سه سال 
آینده )به ترتیب شمار آراء(:
جواد باغبان با 2۶2 رای  
محمد قبول با 221 رای  

پویا مهدوی فر با 182 رای  

ســه عضو علی البدل جدید شورای عالی برای یک 
سال آینده )به ترتیب شمار آراء(:
محمدتقی رضائی با 100 رای  

مهدی معین پور با 4۶ رای  
علیرضا خلیلی با 3۶ رای  

ترکیب شورای عالی برای یک سال آینده
در نتیجه ی خروج ســه عضو یادشده از شورای 
عالی و ورود سه عضو منتخب این مجمع، ترکیب 
نــه نفره ی اعضای شــورای عالــی انجمن برای 
یک ســال آینده بدین ترتیب اســت )به ترتیب 
آقایی،  مهــران  نــام خانوادگی(:  الفبای  حروف 
جــواد باغبان، ســیدمحمد باقرآبادی، رحمت اله 
صادقیان، مریم علیشــیری، محمدحسن فامیلی، 
محمــد قبــول، مهــدی مرادزاده فــرد، و پویا 

مهدوی فر.

در نخستین جلســه ی شورای عالی پس از مجمع 
یادشــده، که عصرگاه یکشــنبه، ۶ بهمن 13۹8، 
در محل دبیرخانه ی انجمن برگزار شــد، انتخابات 
تعیین سمت های شــورای عالی در اجرای ماده ی 
2۹ اساســنامه و مــاده ی 1 آیین نامــه ی داخلی 
شورای عالی )مصوب 21 اسفند 138۵( انجام شد. 
مطابق تصمیمات متخذه در این جلســه، اعضای 
شــورای عالی به اتفاق آراء رحمت اله صادقیان را 
به عنوان رئیس، مریم علیشیری را به عنوان نایب 
رئیس، محمدحسن فامیلی را به عنوان خزانه دار و 
محسن قاســمی را به عنوان دبیر جلسات شورای 
عالی )با حفظ ســمت به عنوان دبیرکل( برای یک 

سال آینده انتخاب کردند.

حسین خطیبیان رضا یعقوبی

انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل 
در مجمع یادشده، در اجرای ماده ی 3۵ اساسنامه 
رضــا یعقوبی )با 204 رأی( به مدت یک ســال به 
ســمت بازرس اصلی و حســین خطیبیان )با ۶۵ 
رأی( به ســمت بازرس علی البدل انجمن انتخاب 

شدند.

برای دیدن ویدئو کد 
باال را اسکن کنید
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۱

حسابدار

روز شمار عملکرد ساالنه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )۱۳۹7-۹۸(

در پاسخ به درخواست شماری از اعضای گرانمایه و دیگر عالقه مندان، مهلت ثبت نام آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 13۹۷ تا 30 مهر 13۹۷ تمدید شد.۱۳۹7/07/0۱

چهلمین همایش انجمن با عنوان »مدیریت هزینه: در عمل« در تاالر الغدیر دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.۱۳۹7/07/۱۱

۱۳۹7/07/2۸ PACT انجمن( در محل ساختمان مرکزی  »آزمون حسابدار مالی خبره ی سال 13۹۷« )دومین آزمون کتبی، سراسری و متحدالشکل گواهینامه های حرفه ای 
برگزار شد.

شماره 31۷، شهریور 13۹۷، مجله ی حسابدار، با موضوع محوری »حسابرسی داخلی در ایران« منتشر شد.1 /1397/08

از سوی انتشارات انجمن ترجمه ی فارسی پاسخ به سواالت و حل مسائل کتاب های »حسابداری مدیریت: کلیات« و »حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد« )ترجمه ی مجید 7 /08/ 1397
میراسکندری( با هدف کمک به داوطلبان شرکت در »آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 13۹۷« و آزمون های سال های آینده منتشر شد.

در دو نامه ی جداگانه خطاب به رئیس و دبیرکل انجمن، مدیرعامل موسسه ی خیریه ی محک ضمن قدردانی از حمایت های همه جانبه ی انجمن از کودکان مبتالء به سرطان، 9 /08/ 1397
از موفقیت بزرگ محک در کسب باالترین رتبه ی ارزیابی در بین 328 سازمان مردم نهاد در سطح جهان خبر داد.

مهلت ثبت نام در »آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 13۹۷« پایان یافت.1397/08/15

دبیرخانه ی انجمن با صدور اطالعیه ای فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در »آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 13۹۷« را اعالم کرد20 /08/ 1397

»آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 13۹۷« )سومین آزمون کتبی، سراسری و متحدالشکل گواهینامه های حرفه ای انجمن( در محل ساختمان مرکزی PACT برگزار 26 /1397/08
شد.

شماره ی 318 و 31۹، مهر و آبان 13۹۷، مجله ی حسابدار، با گزارش کامل چهلمین همایش انجمن با عنوان »مدیریت هزینه در عمل« )11 مهر 13۹۷( منتشر شد.08/27/ 1397

دبیرخانه ی انجمن با صدور اطالعیه ای حسابداران سرتاسر کشور را به برگزاری هر چه باشکوه تر دوازدهمین ساالنه ی آیین گرامیداشت روز حسابدار فراخواند.6 /09/ 1397

دبیرکل انجمن در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی انجمن جزئیات برگزاری دوازدهمین ساالنه ی آیین گرامی داشت روز حسابدار توسط انجمن را تشریح کرد.11 /09/ 1397

در راستای ارائه ی خدمات رفاهی به اعضای انجمن قرارداد گروهی بیمه ی درمانی تکمیلی با بیمه ی ایران تمدید شد.12 /09/ 1397

در آستانه ی فرارسیدن پانزدهم آذرماه، روز حسابدار، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ی ایران به همراه دبیرکل جامعه ی حسابداران رسمی ایران و غالمحسین دوانی در 14 /1397/09
برنامه ی چالش رادیو اقتصاد با موضوع حسابداران و شفافیت مالی حضور یافتند.

دوازدهمین ساالنه ی آیین گرامی داشت »روز حسابدار« به همت انجمن در تاالر الغدیر دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم، پس از نمایش برای 09/19/ 1397
نخستین بار فیلم مستند »لوکا پاچیولی: قهرمان کمترشناخته شده ی رنسانس« )ساخته ی انجمن، آذر 13۹۷(، و قدردانی از نفرات برتر »آزمون حسابدار مالی خبره ی سال 
13۹۷« و »آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 13۹۷« و نویسندگان مقاالت برگزیده ی مجله ی حسابدار در سال 13۹۷، از هوشنگ خستوئی و عباس هشی به عنوان 

چهره های ماندگار انجمن در سال 13۹۷ تقدیر شد.

کارنامه ی شرکت کنندگان در »آزمون حسابدار مالی خبره ی سال 13۹۷« )مورخ 2۶ مهر13۹۷( و »آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 13۹۷« )مورخ 28 آبان 13۹۷( 24 /09/ 1397
صادر شد.

پیرو انتشار آگهی فراخوان مجمع عمومی عادی ساالنه )23 دی 13۹۷( اعضای واجد شرایط انجمن برای اعالم نامزدی در انتخابات اعضای شورای عالی فراخوانده 10/9/ 1397
شدند.

آخرین فهرست نامزدهای انتخابات شورای عالی  منتشر شد.22 /1397/10

منصور شمس احمدی )رئیس وقت انجمن( در مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن از تصویت صدور گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل از سوی انجمن برای متقاضیان واجد 23 /10/ 1397
شرایط از طریق برگزاری آزمون های عملی خبر داد.

شماره ی 320 و 321، آذر و دی 13۹۷، مجله ی حسابدار منتشر شد.9 /11/ 1397

در نخستین جلسه ی شورای عالی)پس از مجمع( رحمت اله صادقیان به پیشنهاد منصور شمس احمدی و با اتفاق آراء اعضای شورای عالی به سمت رئیس شورای عالی انجمن 10/15/ 1397
در یک سال آینده برگزیده شد.

»کنگره ی آسیب شناسی آموزش در نظام پولی و مالی کشور« با حمایت انجمن و مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT( در دانشگاه الزهراء برگزار شد.5 /12/ 1397

نسخه ی آزمایشی »پایگاه تخصصی معرفی کتابهای حسابداری« تحت نظارت انجمن با هدف کمک به معرفی هر چه بهتر کتابهای حسابداری و سایر منابع آموزشی مورد 01/19/  1398
نیاز حسابداران رونمایی شد.

شماره ی 322 و 323 ، بهمن و اسفند 13۹۷، مجله ی حسابدار منتشر شد.20 /01/ 1398

در نخستین جلسه ی شورای عالی در سال 13۹8 »آیین نامه ی چگونگی معرفی اشخاص حقوقی تشکیل شده توسط اعضای خبره« موضوع ماده ی 10 اساسنامه به 27 /01/ 1398
تصویب رسید.

از سوی دبیرخانه ی انجمن: »فراخوان ثبت نام در نخستین آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« مورخ 20 و 21 اردیبهشت 13۹8 صادر شد.4 /02/ 1398

دبیرخانه ی انجمن با صدور »متمم فراخوان ثبت نام در آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« به دواطلبانی که در دوره ی آموزشی PACT شرکت کرده اند تأکید کرد 02/10/ 1398
برای شرکت در آزمون باید فرایند ثبت نام را طی کنند. )معافیت این دواطلبان از پرداخت وجه ثبت نام(
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۱ شمارۀ

حسابدار

روز شمار عملکرد ساالنه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )۱۳۹7-۹۸(

با حضور در میزگرد مجله  ی حسابدار: اعضای کارگروه خدمات مالیاتی مشاغل ضمن بحث و تبادل نظر درباره ی ابعاد مختلف خدمات مالیاتی مشاغل به ارائه ی توضیحاتی 02/11/ 1398
مهم درباره ی منابع و چگونگی برگزاری آزمون انجمن پرداختند.

فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در »آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« از سوی دبیرخانه ی انجمن اعالم شد.02/18/ 1398

نخستین »آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« انجمن حسابداران خبره ی ایران در سه گروه جداگانه ی دواطلبان واجد شرایط در محل مرکز آموزش حسابداران 20 و 21 /02/ 1398
خبره )PACT( برگزار شد.

از سوی کارگروه گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل: فهرست ۵4 پذیرفته شده ی نهایی نخستین »آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« انجمن حسابداران خبره ی  31 /02/ 1398
ایران )20 و 21 اردیبهشت 13۹8( اعالم شد.

از سوی دبیرخانه ی انجمن: »فراخوان ثبت نام در آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 13۹8« صادر شد.8 /03/ 1398

با همکاری انجمن: کتاب »مجموعه ی سؤاالت و پاسخ های DipIFR« )انتشارات مهربان( با هدف کمک به شرکت کنندگان آزمون دیپلم گزارشگری مالی بین المللی انجمن  03/13/ 1398
حسابداران خبره ی ایران منتشر شد.

 مدیر امور اعضاء جامعه ی حسابداران رسمی ایران احتساب امتیاز آموزشی برای حسابداران رسمی شرکت کننده در همایش »تأمین مالی از بازار سرمایه « )2۹ خرداد 13۹8( را مورد تأیید قرار داد. 03/16/ 1398

در گفت گو با پایگاه اطالع رسانی انجمن: دبیرعلمی چهل و یکمین همایش انجمن با عنوان »تأمین مالی از بازار سرمایه« )2۹ خرداد 13۹8( به تبیین اهداف انجمن از برگزاری  18 /03/ 1398
این همایش و بیان محورهای اصلی همایش  پرداخت.

مصوبات هیئت تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره در ارتباط با »تاریخ، مواد، منابع، و چگونگی برگزاری آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 13۹8« منتشر شد. 21 /03/ 1398

شماره ی 324 و 32۵، فروردین و اردیبهشت 13۹8، مجله ی حسابدار منتشر شد. 22 /1398/03

1398/03/25  PACT منصوب شد. خدمات ارزشمند و تأثیرگذار ابراهیم نوروزبیگی، مدیر اجرایی پیشین )PACT( محسن غالمرضایی به عنوان مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره
، مورد تقدیر شورای عالی انجمن و شورای  مدیریت PACT قرار گرفت.

چهل و یکمین همایش انجمن با عنوان »تأمین مالی از بازار سرمایه« با حضور پرشور اهالی حرفه ی در حسابداری و فعاالن بازار سرمایه در تاالر الغدیر دانشکده ی مدیریت   03/29/ 1398
دانشگاه تهران برگزار شد.

فراخوان ثبت نام در آزمون حسابدار مالی خبره ی سال 13۹8 صادر شد.  11 /04/ 1398

از سوی رئیس دانشگاه صنعت نفت: علی مرادی به عنوان نماینده ی دانشگاه صنعت نفت در هیئت امناء و شورای مدیریت مرکز آموزش حسابداران خبره PACT معرفی شد.  12 /04/ 1398

زنده یاد محمد منیری دبیرکل فقید و عضو پیشین شورای عالی انجمن در سن هشتاد سالگی در تهران دیده از جهان فروبست.  4 /05/ 1398

با همکاری انجمن و PACT »همایش استانداردهای جدید حسابداری ایران: چالش ها و راهکارهای پیاده سازی در اجراء« در تاالر الغدیر دانشکده ی تهران برگزار شد.  05/9/ 1398

شماره ی 32۶ و 32۷، خرداد و تیر 13۹8، مجله ی  حسابدار دربرگیرنده ی گزارش کامل چهل و یکمین همایش انجمن منتشر شد.  9 /05/ 1398

بر مبنای مصوبه ی شورای عالی: فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن در هفتمین دوره ی انتخابات شورای عالی جامعه ی حسابداران رسمی ایران اعالم شد.2 /1398/06

مطابقه ی اطالعیه ی صادره از سوی دبیرخانه ی انجمن: در پاسخ به درخواست شماری از اعضای گرانمایه و دیگر عالقه مندان، مهلت ثبت نام در »آزمون حسابدار مدیریت 3 /06/ 1398
خبره ی سال 13۹8« تمدید شد.

پیرو اعالم مصادیق انجمن های حرفه ای از سوی جامعه ی حسابداران رسمی ایران، دبیرکل انجمن طی نامه ای به جامعه ی حسابداران رسمی ایران انطباق شرایط انجمن با 4 /06/ 1398
شرایط چهارگانه ی ابالغی را اعالم کرد.

مطابق اطالعیه ی صادره از سوی دبیرخانه ی انجمن: مهلت ثبت نام در »آزمون حسابدار مالی خبره ی سال 13۹8« تا 30 مهر 13۹8 تمدید، و مواد و منابع آزمون سال جاری 5  /06/ 1398
مشابه آزمون سال گذشته اعالم شد. 

از سوی دبیرخانه ی انجمن: »فراخوان ثبت نام در  آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل مورخ 10 آبان 13۹8« صادر شد.25 /06/ 1398

شماره ی 328 و 32۹، مرداد و شهریور 13۹8، مجله ی »حسابدار«منتشر شد.13 /07/ 1398

از سوی شورای عالی، هوشنگ خستوئی و غالمحسین دوانی به عنوان نمایندگان انجمن در هیئت امنای PACT و محسن قاسمی به عنوان نماینده ی انجمن در شورای 21 /07/ 1398
مدیریت PACT منصوب شدند.

 » آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« در ساختمان PACT برگزار شد.10 /08/ 1398

 »آزمون حسابدار مالی خبره ی  سال 13۹8« و »آزمون حسابدار مدیریت خبره ی سال 13۹8« در ساختمان PACT برگزار شد.1 /1398/09

از سوی کارگروه گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل: فهرست 31 پذیرفته شده ی نهایی دومین»آزمون گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل« انجمن)10 آبان 13۹8( اعالم شد.09/17/ 1398

سیزدهمین ساالنه ی آیین گرامی داشت »روز حسابدار« به همت انجمن و با حضور قریب به ششصد تن از اعضای انجمن و سایر مهمانان در تاالر دریای نور هتل بین المللی 09/17/ 1398
استقالل برگزار شد.

» اولین راهنمای جامع و کاربردی خدمات مالیاتی مشاغل« )نوشته ی مهدی غریب و رامین امیدی( با هدف راهنمایی عالقه مندان به شرکت در آزمون گواهینامه ی خدمات 23 /09/ 1398
مالیاتی مشاغل از سوی انجمن منتشر شد.
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حسابدار

مالی گزارشگری 

ئه ی  ا ر ا
لی صورتهای ما

دانیال محجوب

بـرمبـنای
 اســتانداردهای 
جدیدحسابداری
ایران

در این مقاله تغییرات استاندارد حسابداري شماره ی 
1 "ارائه ی صورت هاي مالي" )تجدید نظر شــده ی 
13۹۷( مورد بررسي قرار می گیرد. یکي از مهم ترین 
تغییرات مربوط به مجموعــه ی کامل صورت هاي 

مالي است که در نمایه ی 1 ارائه شده است.
در اســتاندارد حسابداري شــماره ی 1 تجدید نظر 
شــده ی 13۹۷ عالوه بر تغییــر عناوین "ترازنامه" 
و "صورت جریان وجــوه نقد" به "صورت وضعیت 
مالی" و "صــورت جریان های نقدی"، یک صورت 
مالی جدید نیز با عنوان "صورت تغییرات در حقوق 
مالکانه" بــه مجموعه ی کامــل صورت هاي مالي 
اضافه شــده اســت. در این جا الزم به ذکر است، 
استانداردهاي حســابداري واحدهاي تجاري را در 
ارائه ی صورت هــاي مالي ملزم بــه رعایت ترتیب 
خاصي نکرده اســت. یعني مي توان هر یک از این 
صورت های مالی را به عنوان صورت مالی اول، دوم، 
...، و پنجم ارائه کرد. در ادامه، هر یک از صورت هاي 
مالــي )به جز "صورت جریان هــاي نقدي" که در 
مقاله ی بعدی در همین شــماره ی مجله به بررسي 
آن پرداخته شــده اســت( به طــور جداگانه مورد 

بررسي قرار خواهند گرفت. 

صورت وضعيت مالي
در تجدید نظر اســتانداردهای جدید حســابداری 
ایــران در راســتای همگرایی با اســتانداردهای 

نمایه ی ۱ – تغییرات مجموعه ی کامل صورت هاي مالي طبق استانداردهاي 
جدید حسابداري ایران

مجموعه ی کامل صورت هاي مالي
طبق استاندارد حسابداري شماره ی 1

مصوب 1379

مجموعه ی کامل صورت هاي مالي
طبق استاندارد حسابداري شماره ی 1

تجدید نظر شده ی 1397

	ترازنامه

	 سود حساب  گردش  و  زیان  و  سود  صورت 
)زیان( انباشته

	صورت سود و زیان جامع

	صورت جریان وجوه نقد

	 رویه هاي اهم  شامل  توضیحي،  یادداشت هاي 
حسابداري و سایر اطالعات توضیحي

	صورت وضعیت مالي

	صورت سود و زیان

	صورت سود و زیان جامع

	صورت تغییرات در حقوق مالکانه

	صورت جریان هاي نقدي

	 رویه هاي اهم  شامل  توضیحي،  یادداشت هاي 
حسابداري و سایر اطالعات توضیحي

بین المللــی  عنــوان "ترازنامــه" بــه "صــورت 
وضعیت مالي" تغییر یافته اســت. در اســتاندارد 
حســابداري شماره ی 1 مصوب 13۷۹، حداقـــل 
اقــالم الزامي قابل ارائه در ترازنامـــه عبارت بودند 
از: الف. دارایي هـــاي ثابت مشــهود، ب. دارایي هاي 
نامشهـــــــود، ج. سرمایه گذاري هـــا، د. موجودي 
مواد و کاال، ه. حســاب ها و اســناد دریافتني تجاري 
و سایر حســاب ها و اســناد دریافتني، و. موجودي 
نقد، ز. حساب ها و اســناد پرداختني تجاري و سایر 
حساب ها و اسناد پرداختني ، ح. ذخیره ی مالیات، ط. 
ذخیره ی مزایاي پایان خدمت کارکنان، ي. بدهي هاي 
بلندمدت، ك. سهم اقلیت، و ل. سرمایه و اندوخته ها.

در تجدید نظر سال 13۹۷ این استاندارد، به حداقل 
اقالم فوق این موارد نیز اضافه شدند: سرمایه گذاری 
در امالك، سرمایه گذاری هایی که حسابداری آنها به 
روش ارزش ویژه انجام شده است، نقد و معادل نقد، 
دارایي هاي مالی و بدهی هــای مالی، و دارایي هاي 

مالیات انتقالي و بدهي هاي مالیات انتقالي.

"نقد و معادل نقد" موضوع اســتاندارد حسابداري 
شماره ی 2 "صورت جریان های نقدی"؛ "دارایي هاي 
مالیات انتقالــي" و "بدهي هاي مالیــات انتقالي"  
موضوع استاندارد حسابداري شماره ی 3۵ "مالیات 
بر درآمــد"؛ و "دارایي هاي مالــی" و "بدهی های 
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مالی" موضوع استاندارد حســابداري شماره ی 3۶ 
"ابزارهاي مالي – ارائه" اســت. این اقالم در مقاالت 
بعدی )همین شــماره ی مجله( به صورت جداگانه 
مورد بررســي قرار خواهند گرفت. در این مقاله، به 

سایر اقالم به شرح زیر خواهیم پرداخت.

سرمایه گذاری در امالک
طبق تعریف اســتاندارد حســابداري شماره ی 1۵ 
"حسابداري  ســرمایه گذاري ها"، سرمایه گذاری در 
امالك عبارت اســت از ســرمایه گذاري در زمین یا 
ســاختماني که عملیات ســاخت و توسعه ی آن به 
اتمام رســیده و به دلیــل ارزش بالقوه اي که از نظر 
ســرمایه گذاري دارد )افزایــش ارزش یا اجاره( و نه 
به قصد استفاده توســط واحد تجاري سرمایه گذار 
یا شــرکت هاي هم گروه آن نگهداري مي شود. طبق 
استاندارد حسابداری شماره ی 1 تجدید نظر شده ی 
13۹۷، این امالك باید به صورت یک قلم جداگانه 
و به عنوان دارایي هاي غیرجاري ارائه شــوند. حال 
پرسش اساســي که مطرح مي شــود این است که 
این امالك باید به چه مبلغي ارزشــیابي شــوند؟ از 
آن جا که اســتاندارد حســابداري مشخصی براي 
سرمایه گذاري در امالك وجود ندارد، بنابراین، باید 
از رهنمود بندهاي ۹ تا 11 اســتاندارد حسابداري 
شــماره ی 34 "رویه هــای حســابداری، تغییر در 
برآوردهای حســابداری و اشتباهات " استفاده کرد. 
طبق بند ۹ این اســتاندارد، در مــواردی که برای 
یک معامله، رویداد دیگر یا شــرایط، یک استاندارد 
حسابداری مشــخص وجود نداشته باشد، مدیریت 
بایــد از قضاوت خود در تعیین و به کارگیري رویه ی 
حسابداري اســتفاده کند. برای اعمال قضاوت فوق، 
مدیریــت باید به قابلیت به کارگیــري منابع زیر، به 

ترتیب اهمیت آن ها، توجه کند:
الف. الزامــات اســتاندارد هاي حســابداری که به 

موضوعات مشابه و مربوط می پردازند.
ب. تعاریف، معیارهای شناخت، و مفاهیم اندازه گیري 
دارایي ها، بدهي هــا، درآمدها  و هزینه ها طبق 

مفاهیم نظری گزارشگری مالی.
پ. آخرین بیانیه های سایر نهاد هاي استانداردگذار 
کــه از مفاهیم نظري مشــابهی بــرای تدوین 

استانداردهای حسابداری استفاده مي کنند. به 
شــرطی که در تضاد با استانداردهاي مشابه و 

مفاهیم نظري گزارشگري مالي نباشد.

در اجرای بند الف، تنها استاندارد مشابهي که وجود 
دارد، استاندارد حسابداري شماره ی 1۵ "حسابداري 
ســرمایه گذاري ها" اســت. ولی در ردیف هـ بند 3 
"دامنه ی کاربرد" اســتاندارد تصریح شده است که 
ســرمایه گذاري  در امالك در دامنــه ی کاربرد این 
اســتاندارد قرار نمي گیرد. از این رو، براي ارزشیابي 
ســرمایه گذاري در امالك نمي توان از رهنمود این 

استاندارد استفاده کرد. 

در اجرای بند ب، می دانیــم که در مفاهیم نظري 
گزارشــگري مالي، عناصر صورت هاي مالي، یعني 
دارایي هــا، بدهي ها،  حقــوق مالکانــه، درآمدها، 
هزینه ها و جریان هاي نقدي به صورت کلی تعریف 
شــده اند؛ و هر یک از این اقالم، در استانداردهاي 
حســابداري مشــخصی به صورت دقیق تر تعریف 
شــده اند. براي مثال، اقالم مختلف "دارایي ها" در 
"حسابداری  استانداردهاي حسابداري شماره ی 8 
موجودي مواد و کاال"، شــماره ی 11 "دارایي هاي 
"حســابداري   1۵ شــماره ی  مشــهود"،  ثابــت 
ســرمایه گذاري ها"، شــماره ی 1۷ "دارایی هــای 
نامشــهود"،... تعریف شــده اند. به عبــارت دیگر، 
در مفاهیم نظري گزارشــگری مالــی به تعریف و 
ارزشیابي سرمایه گذاري در امالك به طور مشخص 

اشاره نشده است. 

و سرانجام در اجرای بند پ، همان طور که می دانیم 
همه ی استانداردهاي حسابداري ایران - به استثناي 
اســتاندارد حسابداري شــماره ی 24 "گزارشگري 
واحدهاي تجاري در مرحله ی قبل از بهره برداري" 
و اســتاندارد حسابداري شماره ی 2۹ "فعالیت هاي 
ساخت امالك" – ترجمه ی استانداردهاي بین المللي 
حســابداري )IAS( و اســتانداردهاي بین المللــي 
گزارشــگري مالي )IFRS( با اعمال تغییراتی بعضا 
جزئی هستند. بنابراین، منظور از آخرین بیانیه های 
سایر نهاد هاي اســتانداردگذار که از مفاهیم نظري 

مشــابهی برای تدوین اســتانداردهای حسابداری 
اســتفاده مي کنند، همان استانداردهاي بین المللي 
حسابداري و گزارشــگري مالي است. در استاندارد 
بین المللي حسابداري شماره ی 40 "سرمایه گذاري 
در امــالك"، ســرمایه گذاري در امــالك، زمین یا 
ساختماني تعریف شده اســت که به قصد دریافت 
اجاره بها یا افزایش ارزش یا هر دو )توســط مالک یا 
اجاره کننده در اجاره ی سرمایه اي( نگهداري مي شود 

و براي مقاصد زیر نگهداري نمي شود:
الف. استفاده در تولید یا عرضه ی کاالها یا خدمات یا 

براي مقاصد اداري؛ یا
ب. فروش در روال عادي فعالیت هاي تجاري.

طبق این استاندارد، براي ارزشیابي سرمایه گذاري در 
امالك دو مدل زیر وجود دارد:

 مدل ارزش منصفانه: طبق این مدل، امالکي که 
ماهیت سرمایه گذاري دارند، در پایان هر سال به 
ارزش منصفانه ارزشیابي و سود و زیان افزایش یا 
کاهش ارزش آن ها در سود و زیان دوره منظور 
مي شوند. این روش با مفاهیم نظري گزارشگري 
مالي و اســتانداردهاي مشــابه ایــران در تضاد 
هست. در استانداردهاي حسابداري ایران هر گاه 
یک دارایي غیرجاري به ارزش منصفانه ارزشیابي 
شود )مدل تجدید ارزیابي(، سود افزایش ارزش 
به حساب مازاد تجدید ارزیابي منظور و در صورت 
سود و زیان جامع منعکس مي شود. در حالي که 
در استاندارد بین المللي حسابداري شماره ی 40 
"سرمایه گذاري در امالك" سود افزایش ارزش 
سرمایه گذاري در امالك به حساب سود و زیان 
دوره منظور مي شــود. بنابراین، نمي توان از این 
مدل در صورت هاي مالي بر اساس استانداردهاي 

حسابداری ایران استفاده کرد.

  مدل بهاي تمام شــده: منظور همــان بهاي 
تمام شده ی مورد اشاره در استاندارد حسابداري 
شــماره ی 11 "دارایي هاي ثابت مشهود" است؛ 
یعني بهاي تمام شــده پس از کســر استهالك 
انباشــته و کاهــش ارزش انباشــته. به همین 
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دلیل اســت کــه ســرمایه گذاري در امالك از 
استاندارد حسابداري شماره ی  کاربرد  دامنه ی 
1۵ "حســابداری ســرمایه گذاری ها" خــارج 
شــده اســت. زیرا در صورت عدم خروج این 
نــوع ســرمایه گذاری از  دامنــه ی کاربرد این 
اســتاندارد دیگر مستهلک نمي شــد. بنابراین، 
در صورت هاي مالي بر اســاس استانداردهاي 
حســابداری ایران، ســرمایه گذاری در امالك 
بایــد در صورت وضعیت مالي بــه عنوان یک 
قلم جداگانه در دارایي هاي غیرجاري ارائه و به 
بهاي تمام شده پس از کسر استهالك انباشته 
و کاهـــــش ارزش انباشــــته ارزشــــیابي 

شـــود. 

به  آنها  حســابداری  که  سرمایه گذاری هایی 
روش ارزش ویژه انجام شده است

در اســتانداردهاي حسابداري، ســرمایه گذاري در 
شرکت سرمایه  پذیر با توجه به درصد سرمایه گذاري 
و میزان نفوذ یا کنترل در شــرکت سرمایه  پذیر به 

شرح زیر تفکیک مي شود:
  تا 20 درصد: فرض بر این اســت که نفوذ قابل 
مالحظه و کنتــرل وجود ندارد. ارزشــیابي و 
گزارشگری مالی این سرمایه گذاري ها مشمول 
استاندارد حسابداري شماره ی 1۵ "حسابداری 

سرمایه گذاری ها" مي شود.
  20 تا 50 درصد: فرض بر این است که نفوذ قابل 
مالحظه وجود دارد. ارزشــیابي و گزارشــگری 
مالــی ایــن ســرمایه گذاري ها در صورت هاي 
اســتاندارد حسابداري  مالي جداگانه مشمول 
و  "حسابداری سرمایه گذاری ها"  شماره ی 1۵ 
در صورت هاي مالي مجموعه مشمول استاندارد 
حســابداري شماره ی 20 "ســرمایه گذاري در 

واحدهاي تجاري وابسته" است.

طبق اســتاندارد حسابداري شــماره ی 1 تجدید 
نظر شــده ی 13۹۷، ســرمایه گذاري هایي که در 
صورت هاي مالي مجموعه به ارزش ویژه ارزشیابي 
مي شــوند، در صورت وضعیت مالي باید به عنوان 

یک قلم جداگانه ارائه شـــوند.

بدهی ها در صورت  و  دارایی ها  ارائه ی  ترتیب 
وضعیت مالي

در استاندارد حسابداری شماره ی 1 مصوب 13۷۹ 
و تجدیــد نظر شــده ی 13۹۷ رهنمــودی برای 
ترتیــب ارائه ی دارایی ها و بدهی هــا در ترازنامه و 
صورت وضعیت مالي تجویز نشــده است. فقط در 
بند ۶۵ استاندارد حســابداری شماره ی 1 تجدید 
نظر شــده ی 13۹۷ ذکر شده اســت در بعضی از 
واحدهــاي تجاري، نظیر موسســات مالي، ارائه ی 
دارایي ها و بدهي ها به ترتیب نقدشــوندگي، اعم از 
صعودي یا نزولي، اطالعات قابــل اتکا و مربوط تر 
در مقایســه بــا ارائه ی جاري و غیرجــاري فراهم 
مي کند. طبق رهنمــود این بند، واحدهاي تجاري 
مي توانند دارایي ها و بدهي ها را در صورت وضعیت 
مالي به ترتیب نقدشــوندگي، اعــم از صعودي یا 
نزولي، ارائه کنند. در صورت وضعیت مالي نمونه ی 
منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و 
سازمان حسابرســي دارایي ها و بدهي ها به ترتیب 
نقدشوندگي صعودي ارائه شده اند. البته این صورت 
وضعیت مالي نمونه صرفا جنبــه ی راهنما دارد و 
الزم االجرا نیســت. از این رو، هــر واحد تجاري با 
توجــه به نــوع فعالیت خود مي توانــد دارایي ها و 
بدهي هــا در صــورت وضعیت مالي را به اشــکال 
مختلف - اعم از جاري و غیرجاري یا نقدشوندگي 

صعودي یا نزولي - ارائه کند.

صورت سود و زيان
تغییــرات صورت ســود و زیان طبق اســتاندارد 
حسابداری شــماره ی 1 تجدید نظر شده ی 13۹۷ 
نسبت به استاندارد حسابداری شماره ی 1 مصوب 

13۷۹ به شرح زیر است:

حذف گردش حساب سود )زیان( انباشته
پیش از این تغییرات، گردش حســاب سود )زیان( 
انباشته ی واحدهاي تجاري زیر صورت سود و زیان 
آن ها ارائه، و تغییرات سایر اجزاي حقوق مالکانه - 
اعم از ســرمایه، اندوخته ها، و... - در یادداشت هاي 
توضیحي صورت هاي مالي افشا می شد. ولی از آن 
جا که طبق این تغییرات واحدهاي تجاري موظفند 

یک صورت مالی جدید با عنوان "صورت تغییرات 
در حقوق مالکانــه" تهیه، و در آن، گردش همه ی 
اجــزاي حقوق مالکانه را بــه تفکیک هر جزء ارائه 
کنند؛ بنابراین، از این پس گردش حســاب ســود 
)زیان( انباشته ی واحدهاي تجاري زیر صورت سود 

و زیان آن ها ارائه نمی شود.

ارائــه ی اجزاي هزینه بر حســب ماهیت یا 
کارکرد

پیــش از این تغییرات، واحدهــاي تجاري باید در 
صورت ســود و زیــان اجزاي هزینه را بر حســب 
"کارکــرد" ارائه و اطالعات اضافي در مورد ماهیت 
 آن هــا را افشــا می کردنــد. در روش طبقه بندي 
هزینه ها بــر مبناي کارکرد کــه بعضاً روش بهاي 
تما م شــده ی فروش نیز نامیده مي شــود، هزینه ها 
بر حســب کارکردشــان به عنوان بخشي از بهاي 
تمام شــده ی فروش، توزیع یــا اداري طبقه بندي 
مي شــود. طبق اســتاندارد حســابداري شماره ی 
1 تجدیــد نظر شــده ی 13۹۷، واحدهاي تجاري 
مي توانند اجزاي هزینه در صورت ســود و زیان را 
بر اســاس ماهیت یا کارکرد، هر کدام که منجر به 
ارائه ی اطالعات مربوط تر و قابل اتکاتر مي شــود، 

ارائه کنند. 

طبقه بنــدی هزینه ها بر مبنــای "ماهیت"، براي 
مثــال، زیــر عناویــن اســتهالك، مــواد اولیه ی 
مصرف شــده، حمل و نقــل، مزایــاي کارکنان، و 
تبلیغــات انجــام می شــود؛ و آن هــا را مجددا به 
کارکردهــاي واحد تجاري تخصیــص نمی دهند. 
به کارگیري این روش ســاده است. زیرا تخصیص 
هزینه ها بر اســاس کارکردشــان ضرورتي ندارد. 
نمونه اي از این طبقه بندي در نمایه ی 2 ارائه شده 

است.
 

در طبقه بنــدی هزینه هــا بــر مبنای"کارکرد" یا 
روش "بهــاي تمام شــده ی فــروش" هزینه ها بر 
اســاس کارکرد آن هــا به عنوان بخشــي از بهاي 
تمام شــده ی فروش یــا، براي مثــال، هزینه های 
فروش یا هزینه های اداري طبقه بندی میشوند. در 
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این روش، حداقل،  واحد تجاري بهاي تمام شده ی 
فروش را جدا از دیگر هزینه ها افشــا مي کند. این 
روش در مقایســه با روش طبقه بندي هزینه ها بر 
اســاس "ماهیت" می تواند اطالعات مربوط تری را 
برای استفاده کنندگان فراهم کند. ولی ممکن است 
مســتلزم تخصیص اختیاري و اعمال قضاوت قابل 
مالحظه ای باشــد. نمونــه اي از این طبقه بندي در 

نمایه ی 3 ارائه شده است.

 ارائه ی اجزاي هزینه بر حســب ماهیت یا کارکرد 
به عوامل تاریخــي و ویژگی های صنعت و ماهیت 
واحد تجاري بستگی دارد. هر دو روش، هزینه هایی 
را نشان می دهند که ممکن است به طور مستقیم 

یا غیرمســتقیم، با تغییرات سطح فروش یا تولید 
واحد تجاري تغییر کند. از آن جا که هر یک از این 
روش ها در واحدهاي تجــاري مختلف مزیت های 
متفاوتی دارند، طبق اســتاندارد مدیریت ملزم به 
انتخاب روشی است که قابل اتکا و مربوط  تر باشد. 
در هر حال، از آن جا که اطالعات مرتبط با ماهیت 
هزینه ها در پیش بیني جریان هاي نقدی آتي مفید 
اســت، در صورت اســتفاده از روش طبقه بندی بر 

مبنای کارکرد هزینه، افشای بیشتر الزامي است.

حداقل اقالمي که باید در صورت سود و زیان 
ارائه شوند

طبق اســتاندارد حسابداري شماره ی 1 تجدید نظر 
شــده ی 13۹۷، حداقل اقالمي که باید در صورت 
ســود و زیان ارائه شوند، عبارتند از: الف. درآمدهای 
عملیاتی، ب. هزینه های مالی، پ. ســهم از سود یا 
زیــان واحدهاي تجاری وابســته و مشــارکت هاي 
خاص که حســابداری آن ها بــه روش ارزش ویژه 
انجام می شــود، ت. هزینه ی مالیات، ث. یک مبلغ 
مجزا برای کل عملیات متوقف شــده )به استاندارد 
حســابداری شــماره ی 31 "دارایي هاي غیرجاري 
نگهداري شــده براي فروش و عملیات متوقف شده" 
مراجعه شــود(؛ و ج. ســود یا زیان دوره. به عبارت 
دیگر، صورت ســود و زیان چه بر اســاس ماهیت و 
چه بر اساس کارکرد هزینه ها ارائه شود، این حداقل 

اقالم باید به صورت جداگانه ارائه شوند.

صورت سود و زيان جامع
حذف حساب تعدیالت سنواتي از صورت سود 

و زیان جامع
طبق بند 100 اســتاندارد حســابداري شماره ی 1 
تجدید نظر شــده ی 13۹۷، واحد تجاری باید این 
موارد را در صورت سود و زیان جامع ارائه کند: الف. 
سود یا زیان دوره، ب. سایر اقالم سود و زیان جامع، 
پ. مجموع ســود و زیان جامع دوره، و ت. مجموع 
ســود و زیان جامع دوره، قابل انتساب به: 1( منافع 
فاقد حق کنتــرل، و 2( مالکان واحد تجاری اصلی. 
به عبارت دیگر، تعدیالت ســنواتي )اصالح اشتباه و 
تغییر در رویه( دیگر در صورت ســود و زیان جامع 

ارائه نمي شــود. پیش از این تغییــرات، واحدهاي 
تجاري در صورت داشــتن تعدیالت سنواتي، آن ها 
را حســب مورد از )به( سود جامع )که حاصل جمع 
سود دوره و سایر اقالم سود و زیان جامع بود( کسر 
)اضافه( مي کردند، و ســود جامع شناسایي شده از 

تاریخ گزارشگري قبلي را به دست می آوردند. 

تفکیک سایر اقالم سود و زیان جامع
طبق بند 101 اســتاندارد حســابداري شماره ی 1 
تجدید نظر شــده ی 13۹۷، سایر اقالم سود و زیان 
جامع باید بر حســب ماهیت طبقه بندی  شوند و به 
همراه سهم از سایر اقالم سود و زیان جامع واحدهای 
تجاری وابسته و مشارکت های خاص که حسابداری 
آن ها به روش ارزش ویژه انجام می شود، به دو گروه 
اقالمی تفکیک شــوند که طبق سایر استانداردهای 
حســابداری: 1( در دوره های آتی به ســود یا زیان 
دوره منتقل نخواهند شــد؛ یا 2( در صورت تحقق 
شرایط خاص، در دوره های آتی به سود یا زیان دوره 
منتقل خواهند شد. اقالم پنج گانه ای که هم اکنون 
طبق استانداردهاي حسابداري ایران در صورت سود 
و زیان جامع ارائه مي شــوند در نمایه ی 4 ذکر شده 
است. تا تاریخ نگارش این مقاله، هر یک از این اقالم 
پنج گانه در صورت وقوع در دوره های آتی به سود یا 
زیان انباشــته منتقل خواهند شد. یعني در تفکیک 
ارائه شده در بند 101 استاندارد حسابداري شماره ی 
1 تجدید نظر شــده ی 13۹۷ در طبقه ی اول قرار 

خواهند گرفت.

ارائه ی مالیات سایر اقالم سود و زیان جامع
طبق استاندارد حسابداري شماره ی 3۵ "مالیات بر 
درآمد"، مالیات اقالمي که در صورت ســود و زیان 
منظور نمي شوند، نباید در صورت سود و زیان ارائه 
شــوند. یکي از مثال هاي بارز ایــن موضوع، مالیات 
اقالمي اســت که در صورت سود و زیان جامع ارائه 
مي شــوند. طبق بند 102 اســتاندارد حســابداري 
شماره ی 1 تجدید نظر شده ی 13۹۷، واحد تجاری 
باید مبلغ مالیات بر درآمد مرتبط با هر یک از اجزای 
سایر اقالم سود و زیان جامع،  شامل تعدیالت تجدید 
طبقه بنــدی را در صورت ســود و زیان جامع یا در 

نمایه ی 2– نمونه ی طبقه بندی هزینه ها 
برمبنای “ماهیت”

×درآمد عملیاتی
×سایر درآمدها

تغییرات در موجودي  کاالی ساخته شده
×و کاالی در جریان ساخت

×مواد اولیه و ملزومات مصرف شده
×هزینه ی مزایاي کارکنان

هزینه ی استهالک دارایی های ثابت 
×مشهود و دارایی های نامشهود

×سایر هزینه ها
)×(جمع هزینه ها

×سود قبل از مالیات

نمایه ی ۳–نمونه ی طبقه بندی هزینه ها 
برمبنای “کارکرد”

×درآمد عملیاتی
)×(بهای تمام  شده فروش

×سود ناخالص
×سایر درآمدها

)×(هزینه های فروش 
)×(هزینه های اداری 

)×(سایر هزینه ها
×سود قبل از مالیات
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یادداشت های توضیحی افشا کند. البته در عمل، 
به ندرت اتفاق مي افتــد یک قلمی که در صورت 
سود و زیان جامع منظور مي شود، مشمول مالیات 
باشــد. براي مثال، در تجدیــد ارزیابي، واحدهاي 
تجــاري هنگامــی از تجدیــد ارزیابي اســتفاده 
مي کنند کــه بتوانند از معافیــت مالیاتي مربوط 
استفاده کنند )مثال، افزایش سرمایه از محل مازاد 
تجدیــد ارزیابی ظرف یک ســال از تاریخ تجدید 

ارزیابي(.

در ارتباط با نحوه ی ارائه ی مالیات مربوط به سایر 
اقالم سود و زیان جامع دو روش وجود دارد. طبق 
بند 103 استاندارد حسابداري شماره ی 1 تجدید 
نظر شــده ی 13۹۷، واحد تجاری میتواند اجزای 
ســایر اقالم ســود و زیان جامع را به یکی از این 
دو روش ارائه کند: الف. پس از کســر آثار مالیاتی 
مربوط، یا ب. قبل از کســر آثــار مالیاتی مربوط، 
بــه همراه یک رقم برای نشــان دادن جمع مبلغ 
مالیات بــر درآمد مربوط به آن اقــالم. اگر واحد 
تجــاری روش دوم را انتخاب کند،  باید مالیات را 
بین اقالمی که ممکن اســت در دوره های آینده 
به صورت ســود و زیان منتقل شوند و اقالمی که 
در دوره های آینده به صورت ســود و زیان منتقل 

نخواهند شد،  تخصیص دهد.

صورت تغييرات در حقوق مالكانه
یکــي از صورت هــاي مالي که، طبق اســتاندارد 
حسابداري شماره ی 1 تجدید نظر شده ی 13۹۷، 
به مجموعه ی صورت هاي مالي اضافه شده است، 
"صورت تغییرات در حقوق مالکانه" است. در این 

صورت مالی تغییرات حقوق مالکانه به تفکیک هر 
قلم ارائه خواهند شد. طبق بند 108 این استاندارد 
صورت تغییرات در حقوق مالکانه شــامل اطالعات 

زیر است:
الف. مجموع ســود و زیان جامــع دوره، که جمع 
مبالغ قابل انتســاب به مالکان واحد تجاری اصلی 
و منافع فاقد حق کنترل را جداگانه نشان می دهد؛
ب. بــرای هر یــک از اجزای حقــوق مالکانه، آثار 
به کارگیری با تسری به گذشــته یا تجدید ارائه با 
تسری به گذشته که طبق اســتاندارد حسابداری 
شــماره ی 34 "رویه هــای حســابداری، تغییر در 
برآوردهای حســابداری و اشــتباهات" شناسایی 

می شوند؛
پ. برای هر یک از اجــزای حقوق مالکانه، صورت 
تطبیق مبالــغ دفتری ابتدا و پایان دوره که به طور 

جداگانه تغییرات موارد زیر را افشا می کند:
1. سود یا زیان دوره؛

2. سایر اقالم سود و زیان جامع؛ و
3. معامالت با مالــکان به عنوان مالک، که به طور 
جداگانه آورده ی مالــکان و توزیع منابع بین آن ها 
و تغییــر منافع مالکیت در واحدهای تجاری فرعی 
که موجب از دست دادن کنترل نمی شود را نشان 

می دهد. 

در تهیه ی صورت تغییرات در حقوق مالکانه باید به 
دو نکته ی موضوع بندهاي 10۹ و 110 اســتاندارد 
حسابداري شماره ی 1 تجدید نظر شده ی 13۹۷، 
توجه شود: یک، واحد تجاری برای هر یک از اجزای 
حقوق مالکانه باید اجزای ســایر اقالم سود و زیان 
جامع را در صورت تغییرات در حقوق مالکانه یا در 

یادداشت های توضیحی ارائه کند. دو، واحد تجاري 
باید کل سود تقسیمی و مبلغ سود تقسیمی برای 
هر سهم را در صورت تغییرات در حقوق مالکانه یا 

در یادداشت های توضیحی ارائه کند.

صورت جريان هاي نقدي
از آن جــا که صــورت جریان هــاي نقدي موضوع 
اســتاندارد حســابداري شــماره ی 2 تجدید نظر 
شــده ی 13۹۷ اســت، در مقاله ی بعدی )همین 
شــماره ی مجله( تغییرات آن بــه صورت جداگانه 

مورد بررسي قرار گرفته است.

يادداشت هاي توضيحي
یکي از موارد مهم که طبق اســتاندارد حسابداري 
شــماره ی 1 تجدیــد نظــر شــده ی 13۹۷ بــه 
یادداشــت هاي توضیحي صورت هــاي مالي اضافه 
شــده اســت، یادداشــت مربوط به "قضاوت هاي 
مدیریت در فرآیند به کارگیري رویه هاي حسابداري 
و برآوردها" اســت. طبق بند 123 این استاندارد، 
واحد تجاري باید در اهم رویه هاي حســابداري یا 
سایر یادداشت هاي توضیحي، قضاوت هاي مدیریت 
در فرایند به کارگیري رویه هاي حســابداري واحد 
تجاری و قضاوت هایي که بیشترین تأثیر را بر مبالغ 
شناسایي شــده در صورت هاي مالي داشــته است، 
جدا از قضاوت های مربوط به برآوردها افشــا کند. 
در قضاوت هــاي مربوط بــه برآوردها، چنان چه در 
انجام برآوردها در پایان دوره ی گزارشــگری، موارد 
عدم اطمینانی وجود داشــته باشد که ریسک قابل 
مالحظه ای را بــرای تعدیل بااهمیت مبالغ دفتری 
دارایی ها و بدهی ها در ســال مالی آتی ایجاد کند، 
واحد تجاري بایــد اطالعاتی را درباره ی مفروضات 
مرتبط با آینده و سایر منابع عمده ی عدم اطمینان 
این برآوردها افشــا کند. در مــورد این دارایی ها و 
بدهی ها، یادداشــت های توضیحی باید شامل: الف. 
ماهیــت آن ها؛ و ب. مبلغ دفتــری آن ها در پایان 

دوره ی گزارشگری باشند.                          

دانیال محجوب: حســابدار رسمي، مدرس مراکز 
آموزش حرفه ای

نمایه ی 4 – اقالم پنج گانه ی صورت سود و زیان جامع

موضوع استاندارد حسابداریعنوان

شماره ی 11 "دارایي هاي ثابت مشهود"مازاد تجدید ارزیابي دارایي هاي ثابت مشهود

شماره ی 1۷" دارایي هاي نامشهود"مازاد تجدید ارزیابي دارایي هاي نامشهود

شماره ی 1۵" حسابداري سرمایه گذاري ها"مازاد تجدید ارزیابي سرمایه گذاري هاي بلندمدت

شماره ی 1۶" آثارتغییردر نرخ ارز"تفاوت تسعیر عملیات خارجي

شماره ی 33" مزایای بازنشستگی کارکنان"تجدید اندازه گیري طرح هاي با مزایاي معین
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مالی گزارشگری 

صورت
نهای یا جر
نقدی

مزدک کاظم زاده

بـرمبـنای
 اســتانداردهای 
جدیدحسابداری
ایران

تغییرات اعمال شــده در اســتاندارد حســابداری 
شماره ی 2 "صورت جریان های نقدی" تجدید نظر 
شــده ی 13۹۷، عمدتا در دو زمینه ی اصلی بوده 
است: نخســت، گسترش تعریف جریان های نقدی 
و شــمول معادل نقد در آن؛ و دوم، تغییر در افشا 
و طبقه بندی اجزای این صورت مالی در راســتای 
همگرایــی با اســتاندارد بین المللی حســابداری 
 )IAS 7(1 "شماره ی ۷ "صورت جریان های نقدی
که مطابق آن اجزای این صورت مالی در سه طبقه 

ارائه می شود.

تغییر در تعریف جریان های نقدی
یکی از مهم ترین تفاوت های ایجادشده در تعریف 
"جریان های نقدی" احتســاب "معادل نقد" جزو 
اقالم آن است. در استاندارد حسابداری شماره ی 2 
تجدید نظر شــده ی 13۹۷، اصطالحات زیر با این 

معانی مشخص به کار رفته اند:
 نقد: شامل نقد در دسترس و سپرده های دیداری 

است.
 معادل هاي نقد: سرمایه گذاری های کوتاه مدت با 
نقدشوندگي باال اســت که به سرعت قابل تبدیل 
به مبلغ معیني نقد اســت و ریســک تغییر ارزش 

آن کم است. 
 جریان هاي نقدی: عبارت از جریان هاي ورودی 

و خروجی نقد و معادل هاي نقد است.

طبــق این اســتاندارد، معــادل وجه نقــد دارای 
ویژگی های زیر است:

 - با هدف ایفای تعهــدات نقدی کوتاه مدت، و نه 
با هدف سرمایه گذاری یا سایر اهداف نگهداری 

می شود. 
-  به سرعت قابل تبدیل به مبلغ معینی نقد است.

- ریسک تغییر ارزش آن کم است.
بنابراین، ســرمایه گذاری معموالً فقط زماني واجد 
شرایط به عنوان معادل های نقد است که سررسید 
آن کوتاه، مثاًل حداکثر ســه ماه از تاریخ تحصیل، 
باشد. ســرمایه گذاری در ابزارهای مالکانه معادل 
نقد نیســت، مگر این که ماهیــت آن، معادل نقد 

باشد.

دیگر تغییرات با اهمیت
در مقایســه ی کلی استاندارد حسابداری شماره ی 
2 تجدید نظر شــده ی 13۹۷ با ویرایش قبلی آن 

تغییرات با اهمیت زیر مالحظه می شود:
  عنوان این صورت مالی از "صورت جریان وجوه 
نقد" به "صورت جریان های نقدی" تغییر یافته 

است.
  طبقات این صورت مالی از پنج طبقه و به ســه 

طبقه کاهش یافته است. 
  طبق اســتاندارد جدید، سود ســهام و کارمزد 
دریافتی، هزینــه ی بهره، و مالیات بر درآمد در 
طبقه ی فعالیت های عملیاتی ارائه می شــود. در 
اســتاندارد قدیم، سود سهام و کارمزد دریافتی، 
سود سهام پرداختی و هزینه ی بهره در طبقه ی 
دوم، "بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت 
تامیــن مالی" و مالیــات پرداختی در طبقه ی 

سوم، "مالیات بر درآمد" ارائه می شد.
  در استاندارد جدید، صورت تطبیق سود و زیان 
عملیاتی به نقد حاصل از عملیات تبدیل شــده 
است. در استاندارد قدیم، از این صورت تطبیق 
در محاسبه ی فعالیت عملیاتی استفاده می شد. 
 در استاندارد جدید، محاســبه ی نقد حاصل از 
عملیات از ســود و زیان خالص آغاز می شــود. 
در استاندارد قدیم، این محاسبه با سود و زیان 

عملیاتی آغاز می شد.
 از آن جا که در استاندارد جدید، محاسبه ی نقد 
حاصــل از عملیات از ســود و زیان خالص آغاز 
می شود، بنابراین، اجزای ســود و زیان خالص 
یعنی مالیات بر درآمد پرداختی، هزینه ی بهره، 
و ســایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی باید 
تحلیل شــوند. یعنی از آخر به اول برمی گردیم. 
به همین دلیل، در قســمت تعدیالت سودها به 
صورت منفی و زیان ها به صورت مثبت نمایش 
داده می شــوند. همچنین، مالیــات و بهره که 
در صورت ســود و زیان به صورت منفی اســت 
در قســمت تعدیالت به صــورت مثبت منظور 

می شود.
 در اســتاندارد جدید دربــاره ی اضافه برداشت 

بانکي رهنمودي ارائه نشده است. 
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 طبق اســتاندارد جدید، اگر بعضی از جریان هاي 
نقدي ماهیتا به طورمستقیم قابلارتباط با هیچ 
یک از سرفصل های اصلي نباشــند، رهنمودی 
درباره ی آن ها ارائه نشده است. طبق استاندارد 
قدیم، این اقالم به طبقه ی اول منتقل می شدند. 

با توجه بــه موارد فوق، مالحظه می شــود، طبق 
اســتاندارد جدید وجه نقد حاصل از فعالیت های 
عملیاتــی، عــالوه بر اقــالم وجه نقــد حاصل از 
فعالیت هــای عملیاتی طبق اســتاندارد قدیم، اثر 
نقدی هزینه های استقراض )بهره(، سود و کارمزد 
دریافتــی، و مالیات بر درآمد را نیز در بر می گیرد. 
به عبارت دیگر، طبقات دوم و سوم طبق استاندارد 
قدیم به طبقات یکم، دوم و ســوم طبق استاندارد 
جدید منتقل شــده اند. در واقــع، عمده تفاوت دو 
استاندارد مربوط به وجه نقد حاصل از فعالیت های 

عملیاتی است. 

طبقات ارائه ی جریان های نقدی
طبق استاندارد جدید، صورت جریان های نقدی در 
سه طبقه ی فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و 
تامین مالی به ترتیب نمایش داده شده در نمایه ی 

1 ارائه می شود.

 نمایه ی ۱ – چارچوب کلی ارائه ی صورت
 جریان های نقدی طبق استانداردحسابداری

شماره ی 2 تجدیدنظرشده ی ۱۳۹7

××فعالیت های عملیاتی

××فعالیت های سرمایه گذاری

××فعالیت های تامین مالی

××خالص افزایش )کاهش( در وجه نقد

××مانده ی موجودی نقد اول دوره

××تاثیر تغییرات نرخ ارز

××مانده ی موجودی نقد پایان دوره

طبقه ی اول( فعالیت های عملیاتی
فعالیت هــای عملیاتــی عبارتنــد از فعالیت های 
اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری و ســایر 

فعالیت هایی که جزو فعالیت های ســرمایه گذاری 
و فعالیت هــای تامین مالی نباشــند. مصادیقی از 
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی، 

بدین شرح است:
 دریافت هــای نقدی حاصل از فروش کاال و ارائه 

خدمات؛
 دریافت هــای نقــدی حاصــل از حــق امتیاز، 
حق الزحمه، کارمزد و سایر درآمدهاي عملیاتي؛
پرداخت هــای نقدي بــه عرضه کننــدگان کاال و 

خدمات؛
 پرداخت های نقدی به کارکنان و از جانب آنان؛

 دریافت هــا و پرداخت های نقدی شــرکت بیمه 
بابت حق بیمه ها، خســارت ها، مســتمری ها و 

سایر مزایای بیمه ای؛
 پرداخت های نقدی یا استرداد هاي نقدي مربوط 
به مالیات بر درآمد، به غیر از مواردی که بتوان 
به طور مشــخص آن ها را به عنوان فعالیت های 

تامین مالی و سرمایه گذاری شناسایی کرد؛ و
 دریافت هــا و پرداخت هــای نقــدی مربوط به 
قراردادهای منعقدشــده با مقاصــد تجاری یا 

معامالتی.

روش های گزارش جریان های نقدی حاصل از 
فعالیت های عملیاتی 

واحدهای تجاری باید جریان های نقدی حاصل از 
فعالیت های عملیاتی را بــا به کارگیری یکی از دو 

روش زیر گزارش کنند:
روش مســتقیم: به موجب آن طبقــات اصلی 
ناخالص دریافت هاي نقدي و ناخالص پرداخت هاي 

نقدي افشا می شود.
روش غیرمستقیم: بــه موجب آن سود یا  زیان 
دوره، بابــت آثار معامالت دارای ماهیت غیرنقدی، 
آثــار اقالم تعهدی یا انتقالــی مرتبط با دریافت ها 
و پرداخت هاي نقدی عملیاتی گذشــته یا آینده، 
و آثار اقالم درآمد یــا هزینه  مرتبط با جریان های 
نقــدی حاصــل از فعالیت هاي ســرمایه گذاری یا 

تأمین مالی، تعدیل می شود.

در بند 18 اســتاندارد جدید، به واحدهای تجاری 

توصیه شــده اســت جریان های نقدی حاصل از 
فعالیت های عملیاتی را با استفاده از روش مستقیم 
گزارش کنند. زیرا روش مستقیم اطالعاتی را ارائه 
می کند کــه می تواند در پیش بینــی جریان های 
نقدی آتی مفید واقع شــود، در حالي که در روش 
غیرمســتقیم این گونه اطالعات ارائه نمی شوند. با 
این حال، این روش در ایران تا کنون چندان مورد 

استفاده نبوده است.

در روش غیرمســتقیم، خالص جریان های نقدی 
حاصل از فعالیت های عملیاتــی، از طریق تعدیل 
سود یا زیان دوره بابت موارد زیر، محاسبه می شود:

و  دریافتنی هــا  موجودی هــا،  تغییــرات   -
پرداختني هاي عملیاتی طی دوره؛

-  اقــالم غیرنقــدی نظیــر اســتهالك، ذخایر، 
مالیات هــای انتقالــي، ســودها و زیان هــای 
تحقق نیافتــه ی تغییر در نرخ های ارز و ســود 

توزیع نشده واحدهای تجاری وابسته؛ و
-  اقــالم دیگری که آثار نقــدی آن ها جریان های 
نقدی مربوط به ســرمایه گذاری یا تامین مالی 

است. 

مزیــت روش غیرمســتقیم در مقایســه با روش 
مســتقیم در این است که تفاوت بین سود خالص 
و جریان وجه نقد ناشي از فعالیت های عملیاتي و 
کیفیت ســود واحد اقتصــادی را به طور برجسته 

نشان می دهد )نمایه ی 2(.

طبقه ی دوم( فعالیت های سرمایه گذاری
فعالیت های ســرمایه گذاری عبارتنــد از تحصیل 
یــا واگــذاری دارایی هــای بلندمــدت و ســایر 
سرمایه گذاری ها به جز معادل هاي نقد. مصادیقی 
از جریان هــای نقــدی حاصــل از فعالیت هــای 

سرمایه گذاری بدین شرح است:
 پرداخت های نقدی بــرای تحصیل دارایی های 
ثابت مشــهود، دارایی های نامشــهود و ســایر 
دارایی هــای بلندمدت.  این پرداخت ها شــامل 
مخارج توســعه ی سرمایه ای و دارایی های ثابت 
مشــهود ساخته شده در داخل واحد تجاری نیز 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۱ شمارۀ

حسابدار

نمایه ی 2 – نقد حاصل از عملیات طبق صورت های مالی نمونه ی سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی

نقد حاصل از عملیات
13×213×1

میلیوان ریالمیلیون ریال

......................................

سود خالص

تعدیالت:
......................................هزینه مالیات بر درآمد

......................................هزینه های مالی

)...................()...................(سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

)...................()...................(سود ناشی از فروش دارایی های نامشهود

)...................()...................(سود ناشی از فروش مواد اولیه

......................................زیان کاهش ارزش دریافتنی های تجاری

......................................خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

......................................استهالك دارایی های غیرجاری

......................................کاهش ارزش دارایی های غیرجاری

)...................()...................(سود سهام

...................)...................(درآمد )هزینه( ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله به ارزش بازار

)...................()...................(خالص )سود( زیان تسعیر ارز

)...................()...................(جمع تعدیالت

تغییرات در سرمایه در گردش:               
)...................()...................(کاهش )افزایش( دریافتنی های عملیاتی

)...................()...................(کاهش )افزایش( موجودی مواد و کاال

)...................()...................( کاهش)افزایش( پیش پرداخت های عملیاتی

......................................افزایش )کاهش( پرداختنی های عملیاتی

......................................افزایش )کاهش( ذخایر

......................................افزایش )کاهش( پیش دریافت های عملیاتی

......................................جمع تغییرات در سرمایه در گردش

......................................نقد حاصل از عملیات 

است؛
 دریافت هــای نقدی حاصل از فروش دارایی های 
ثابت مشــهود، دارایی های نامشــهود و ســایر 

دارایی های بلندمدت؛
 پرداخت هــای نقــدي براي تحصیــل ابزارهای 

مالکانــه یا ابزارهــای بدهی ســایر واحدهای 
تجاری و منافــع در مشــارکت های خاص، به 
جز پرداخت های مربوط بــه تحصیل ابزارهایی 
که معادل های نقد محســوب مي شوند یا سایر 
ابزار هایــي که بــا مقاصد تجاری یــا معامالتي 

نگهداري مي شوند؛
 دریافت هــای نقدی حاصل از فــروش ابزارهای 
مالکانــه یــا ابزار هــاي بدهی ســایر واحدهای 
تجاری و منافع در مشــارکت های خاص، به جز 
ابزارهایی که معادل های  دریافت های مربوط به 
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 زمستان ۱۳۹۸

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۱

حسابدار

نمایه ی ۳ – جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری طبق صورت های مالی نمونه ی سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

......................................دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

)...................()...................(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

......................................دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

......................................دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

)...................()...................(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

......................................دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت

)...................()...................(پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت

......................................دریافت های  نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالك

)...................()...................(پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالك

......................................دریافت های نقدی حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت

)...................()...................(پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت تسهیالت اعطایی به دیگران

......................................دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیالت اعطایی به دیگران

......................................دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیالت اعطایی به دیگران

......................................دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

......................................دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

)...................(...................جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

نقد محسوب مي شــوند یا سایر ابزار هایي که با 
مقاصد تجاری یا معامالتي نگهداري مي شوند؛

 تســهیالت اعطایی به دیگران، به جز تسهیالت 
اعطایی توسط موسسات مالی؛

وصــول تســهیالت اعطایی بــه دیگــران، به جز 
تسهیالت اعطایی موسسات مالی؛

 پرداخت های نقدی مرتبــط با قراردادهای آتی، 
پیمان هــای آتی، قراردادهــای اختیار معامله و 
قراردادهای ســوآپ، به اســتثنای مواقعی که 
این قراردادهــا با مقاصد تجاری یــا معامالتي 
نگهداری می شوند یا پرداخت هایي که به عنوان 
فعالیت های تامین مالی طبقه بندي مي شوند؛ و

 دریافت های نقدی حاصــل از قراردادهای آتی، 
پیمان هــای آتی، قراردادهــای اختیار معامله و 
قراردادهای ســوآپ، به اســتثنای مواقعی که 

این قراردادهــا با مقاصد تجاری یــا معامالتي 
نگهداری می شوند یا دریافت هایی که به عنوان 

فعالیت های تامین مالی طبقه بندي مي شوند.

طبقه ی سوم( فعالیت های تامین مالی
از فعالیت هایی  فعالیت های تامین مالی عبارتنــد 
است که موجب تغییر مبلغ و ترکیب حقوق مالکانه 
و اســتقراض های واحد تجاری می شوند. مصادیقی 
از جریان های نقدی حاصــل از فعالیت های تامین 

مالی بدین شرح است:
 دریافت های نقدی حاصل از انتشار سهام یا سایر 

ابزارهای مالکانه؛
 پرداخت های نقدی بــه مالکان برای تحصیل یا 

بازخرید سهام واحد تجاری؛
دریافت های نقدی حاصل از انتشــار اوراق بدهی، 

تسهیالت، اســناد تجاري و سایر استقراض های 
کوتاه مدت یا بلندمدت؛

 پرداخت هــای نقــدی بــراي تســویه ی مبالغ 
استقراض شده؛ و

 پرداخت هــای نقدی توســط اجاره کننده بابت 
تســویه ی بدهی مربــوط به اجـــاره ی تامین 

مالـــی.

مبادالت غیر نقدی
طبق اســتاندارد، معامالت سرمایه گذاری و تامین 
مالی که مســتلزم اســتفاده از نقد یا معادل هاي 
نقد نیســت، نباید در صــورت جریان های نقدی 
انعــکاس یابــد. چنیــن معامالتی بایــد در جاي 
دیگري در صورت های مالی به گونه ای افشــا شود 
که تمام اطالعات مربــوط به این گونه فعالیت های 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۱ شمارۀ

حسابدار

نمایه ی 4 – جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی طبق صورت های مالی نمونه ی سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی

جریان  های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:

......................................دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

...................-دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام

......................................دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

)...................()...................(پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

......................................دریافت های نقدی حاصل از تسهیالت

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

......................................دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

......................................دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره ی سرمایه ای

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت سود اجاره ی سرمایه ای

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت سود سهام

)...................(...................جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی

ســرمایه گذاری و تامین مالی ارائه شود. مثال هایی 
از معامالت غیرنقدی عبارتند از:

 تحصیل دارایی ها در قبال بدهي هاي مستقیم یا 
از طریق اجاره  تامین مالی؛

 تحصیل یک واحد تجاری در قبال صدور سهام؛ 
و

 تبدیــل بدهی به حقوق مالکانــه )مثال، افزایش 
حال شــده ی  مطالبــات  محــل  از  ســرمایه 

سهامداران(.

نکات تکمیلی
طبق پرسش و پاسخ شــماره ی ۵3 کمیته ی فنی 
ســازمان حسابرســی ، مالیات کسرشــده توسط 
کارفرمــا از صورت وضعیت پیمانــکاران به عنوان 
پیش پرداخت مالیات به علت این که منجر به ورود 

و خروج وجه نقد نمی شــود، نباید در محاســبه ی 
مالیات نقد پرداختی لحاظ شــود. ولی در صورتی 
که مودی طی ســال پیش پرداخت مالیات عملکرد 
داشته باشد در محاسبه ی پرداخت هاي نقدي بابت 

مالیات بر درآمد منظور می شود.

در محاســبه ی پرداخت هاي نقدي بابت مالیات بر 
درآمد و همچنین پرداخت هاي نقدي بابت ســود 
تســهیالت نیز باید توجه کرد که مــوارد فوق دو 
بار نوشــته می شــوند. یک بار در قسمت تعدیالت 
در بخــش وجه نقد حاصــل از عملیات به صورت 
تعهدی از صورت سود و زیان مبالغ استخراج شده 
ولی به صــورت خالف ماهیت یعنی هزینه ی مالی 
و هزینه ی مالیات بر درآمد که در صورت ســود و 
زیان به صورت منفی است در قسمت تعدیالت به 

صـــــورت مثبت نوشته شده و بار دوم این دو در 
خود صورت جریان های نقدی به صورت نقــــدی 
پس از تبدیل اعداد از روش تعهــدی به نقـــدی 

نوشــــته می شود.                                             

پی نوشت ها:
1- IAS 7 Statement of Cash Flows

انجمن  خبــره ی  عضــو  زاده:  کاظــم  مزدک 
حســابداران خبره ی ایران در شــاخه ی تخصصی 
حســابدار مالــی خبــره، عضو هیئت تشــخیص 
صالحیت حسابداران مالی خبره، حسابدار رسمی، 
دانشجوی دکتری حســابداری، مدرس دانشگاه و 

مراکز آموزش حرفه ای
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حسابدار

مالی گزارشگری 

شـگری ر ا گز
لی ما  
ی ه ا ر و ن د میا

محمود آل حبیب

بـرمبـنای
 اســتانداردهای 
جدیدحسابداری
ایران

پیش گفتار
پیشینه ی گزارشگری مالی میان دوره ای در آمریکا 
به 8۶ ســال پیش و در انگلســتان به ۵۶ ســال 
پیش برمی گردد. دو رویکرد اصلی در گزارشگری 
مالی میان دوره ای شــامل: 1( به روزآوری آخرین 
صورت های مالــی ســاالنه )دوره ی مالی قبل( و 
2( مســتندترین مورد پیش بینی نتایج آتی است، 
کــه این گزارش و صورت های مالی را متمایزترین 
گــزارش مالــی کرده اســت. صورت هــای مالی 
میــان دوره ای هرچنــد اغلب به صورت ســه ماه، 
شــش ماهه، و نه ماهــه تهیــه و ارائه می شــوند. 
ولی فقط بــه این دوره ها محدود نیســتند، و در 
گزارش های مدیریتی با تنوع زمانی بیشتری تهیه 

و ارائه می شوند.

در تهیــه ی صورت هــای مالی ســاالنه، الزامات 
استانداردهای حسابداری عموما نگاهی به گذشته 
دارند و اطالعاتی استخراج و گزارش می شوند که 
مربوط به گذشــته هســتند. ولی در صورت های 
مالی میــان دوره ای اطالعات به روزتری گردآوری 
و ارائه می شوند. از این رو، برای استفاده کنندگان 
برون سازمانی واحد تجاری دارای جذابیت هستند. 
البته اهداف  گزارشگری  مالي  میان دوره اي  همانند 
اهداف  گزارشــگری مالی  ســاالنه  است ، و مبنایي  
براي  اتخاذ تصمیمات  اقتصــادي  فراهم می آورد. 
با ایــن حال، صورت های مالی میــان دوره ای این  
امــکان  را فراهــم  مي کند که  ایــن تصمیمات  بر 
مبنای  اطالعات  به موقع تری اتخاذ شــود. الزامات  
گزارشــگری مالــي  میــان دوره اي  نیز تــا حدود 
زیادي  مشــابه  الزامات  گزارشــگری مالي  ساالنه  
اســت . ولی در گزارشــگری مالی میــان دوره ای 
توازن  بین  ویژگی های کیفــي  "قابل  اتکابودن " و 
"به موقع بودن " اطالعات  مالــي  با در نظر گرفتن  
محدودیت  فزوني  منافع  بر هزینه ها ممکن  اســت  

متفاوت  باشد. 

رویکرد جدید استانداردهای حسابداری
با اندکی تامل بر استانداردهای جدید حسابداری 

می توان به راحتی تشخیص داد که این استانداردها 
به ســوی تحلیل هــای مدیریتی پیــش رفته اند. 
مواردی که پیشــتر در تحلیل های مدیریتی مالی 
جای داشــتند، امروز در استانداردهای حسابداری 
نفوذ پیدا کرده اســت. بنابراین، در پیاده ســازی 
استانداردهای جدید حسابداری باید به این موضوع 
توجه کرد. این رویکرد جدید نشان دهنده ی توجه 
ویــژه اســتانداردگذار به موضوعات مــورد توجه 
استفاده کنندگان گزارشگری مالی است. از جمله، 
نمونه های این رویکرد جدید می توان به شماری از 
بندهای استاندارد حسابداری شماره ی 1 "ارائه ی 
صورت های مالی"، بندهای ۵4 و ۵۵ اســتاندارد 
حسابداری شماره ی 2 "صورت جریان های نقدی"، 
استاندارد حسابداری شــماره ی 22 "گزارشگری 
مالی میان دوره ای"، استاندارد حسابداری شماره ی 
2۵ "گزارشــگری بر حسب قسمت های مختلف"، 
و اســتانداردهای حسابداری شــماره ی 3۶ و 3۷ 
"ابزارهای مالی: ارائه و افشــا" اشاره کرد، که الزم 
اســت این موارد به صورت ویژه مورد بررسی قرار 

گیرند و در گزارشگری مالی اعمال شود.

روش های گزارشگری مالی میان دوره ای
ســه روش اصلی تهیه ی صورت های میان دوره ای 

عبارتند از: 
 تهیه ی مجموعه ی کامل صورت های مالی 
 1 استاندارد حســابداری شماره ی  طبق 
"ارائه ی صورت های مالی": شــامل صورت 
وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود 
و زیان جامع، صورت جریان های نقدی، صورت 
تغییــرات در حقوق مالکانه و یادداشــت های 
توضیحی همراه صورت های مالی است. گفتنی 
است، با توجه به بازنگری استاندارد حسابداری 
شــماره ی 1 "ارائه ی صورت های مالی"، بند 8 
استاندارد حسابداری شماره ی 22 "گزارشگری 
مالی میــان دوره ای" نیز از ایــن بابت نیاز به 

بازنگری دارد.

 تهیــه ی صورت هــای مالی فشــرده یا 
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خالصه شده طبق اســتاندارد حسابداری 
مالــی  "گزارشــگری   22 شــماره ی 
میان دوره ای": شــامل صورت وضعیت مالی، 
صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، 
صورت جریان های نقــدی، صورت تغییرات در 
حقــوق مالکانــه و گزیده ای از یادداشــت های 
توضیحــی همــراه صورت هــای مالی اســت. 
یادداشــت های اضافــی در صورتــی که عدم 
انعــکاس آن ها صورت های مالــی میان دوره ای 
را گمراه کننده ســازد، بایــد در این مجموعه 
گنجانده شود. گفتنی است، با توجه به بازنگری 
اســتاندارد حســابداری شــماره ی 1 "ارائه ی 
صورت های مالی"، بند 12 استاندارد حسابداری 
شــماره ی 22 "گزارشگری مالی میان دوره ای" 

نیز از این بابت نیاز به بازنگری دارد.

 گزارش هــای خاص و مکمــل طی دوره 
)که معمــوالً طبق الزامــات قانونی تهیه 
اوراق  بورس  ســازمان  چنانچه  می شــوند(: 
بهادار یا مراجع قانونی دیگر افشــای اطالعات 
دیگری را در دوره ی میانــی الزامی کنند، این 
اطالعات در صورتی که در حوزه ی گزارشگری 
مالی باشــند در صورت های مالی میان دوره ای 
و در غیر این صورت بــه عنوان اطالعات متمم 
آن )مثال، آمار تولید و فروش، پیش بینی ها و...( 

ارائه می شوند.

الزام رعایت کامل افشــائیات استانداردهای 
حسابداری 

هنگامی که صورت های مالی میان دوره ای طبق بند 
8 اســتاندارد حسابداری شماره ی 22 "گزارشگری 
مالی میان دوره ای" به شکل مجموعه ی کامل تهیه 
می شوند، الزامات همه ی استانداردهای حسابداری 
با محوریت اســتاندارد حســابداری شــماره ی 1 
"ارائــه ی صورت های مالــی" همچنیــن الزامات 
اســتاندارد حسابداری شــماره ی 22 "گزارشگری 
مالی میان دوره ای" باید رعایت شــوند. هنگامی که 
صورت های مالی میان دوره ای به صورت مجموعه ی 

کامل تهیــه می شــوند، در صفحــه ی اول آن ها 
باید ذکر شــود: "صورت های مالــی میان دوره ای 
طبق استانداردهای حســابداری ایران تهیه شده 
اســت." گزارشــگری مالی میــان دوره ای به این 
شکل ســنگین تر و پرحجم تر از گزارشگری مالی 
ساالنه اســت. زیرا محدودیت ها و مشکالت ذاتی 
گزارشــگری مالی میان دوره ای نیــز اضافه خواهد 

شد. 

طبــق بندهای 1۹ و 20 اســتاندارد حســابداری 
شــماره ی 22 "گزارشــگری مالی میان دوره ای" 
حداقل  اطالعات  الزم برای افشا ء در یادداشت هاي  
توضیحــي  صورت هــاي  مالي  میــان دوره اي  )در 
صــورت  با اهمیــت  بودن(  به شــرح زیر اســت: 
افشــاي  یکنواختي  رویه هاي  حسابداري  و روش ها 
محاسباتي  مورد استفاده ، و در صورت  تغییر رویه ها 
و روش ها، افشــاي  ماهیت  و اثرات  تغییر؛ تشریح  
عملیــات  فصلي  یــا چرخــه اي  در دوره  ی میاني ؛ 
ماهیت  و مبلغ  اقالم  مؤثر بــر دارایي ها، بدهي ها، 
حقوق  صاحبان  ســرمایه ، ســود )زیان ( خالص  یا 
جریان هــاي  نقدي  کــه  از نظر ماهیــت ، اندازه  یا 
وقــوع  غیرمعمول  اســت ؛ ماهیت  و مبلــغ  تغییر 
در بــرآورد مبالغ  گزارش  شــده  در دوره ی  میاني  
قبلي،  ســال  مالي  جاري،  یا تغییر در برآورد مبالغ  
گزارش  شــده  در سال هاي  مالي  گذشته ؛ افزایش  یا 
کاهش  سرمایه  و انتشار یا بازخرید اوراق  مشارکت ؛ 
رویدادهاي  بااهمیت  پــس  از پایان  دوره ی  میاني ؛ 
اثر تغییرات  ســاختاري  واحد تجاري  طي  دوره  ی 
میانــي،  از جملــه  ترکیــب  واحدهــاي  تجاري ، 
تحصیل  یــا واگذاري  واحدهاي  تجــاري  فرعي، و 
ســرمایه گذاري هاي  بلندمدت ، تجدید ســاختار و 
عملیات  متوقف  شده ، تغییر در بدهي هاي  احتمالي  
یا دارایي هــاي  احتمالي  از تاریــخ  آخرین  صورت 
وضعیت ســاالنه ؛ اطالعات  الزم  درباره ی  طرح هاي  
توســعه ، جایگزیني  و ... . همچنین ، واحد تجاري  
باید معامالت  و سایر رویدادهایي  را که  براي  درك  
بهتر وضعیت  مالي  و عملکرد مالي  واحد تجاري  در 

دوره ی  میاني  با اهمیت  است ، افشاء کند.

نمونه هایی  از مصادیق افشــاء که  در یادداشت هاي  
توضیحي  الزم  است  ارائه شــود عبارتند از: کاهش  
ارزش  موجودي ها به  خالص  ارزش  فروش  یا برگشت  
آن ؛ زیان  کاهش  ارزش  دارایي هاي  ثابت  مشــهود، 
دارایي هاي  نامشــهود یا ســایر دارایي ها و برگشت  
آن ؛ تحصیل  و واگذاري  دارایي هاي  ثابت  مشــهود، 
تعهدات  ســرمایه اي ، حل  و فصــل  دعاوي  حقوقي ، 
اصالح  اشــتباه ، اقــالم  خاص ؛ تأخیــر در پرداخت  
بدهي ها یا نقض  قراردادهاي  استقراض ؛ معامالت  با 
اشــخاص  وابسته ؛ و ســود یا زیان  حاصل  از فروش  

سرمایه گذاري ها و درآمد حاصل  از سود سهام .

عــدم الــزام رعایــت کامل افشــائیات 
استانداردهای حسابداری 

هنگامی که صورت های مالی میان دوره ای به شکل 
فشــرده یا خالصه شده تهیه می شــوند، الزامی به 
رعایت همه ی اســتانداردهای حســابداری از نظر 
ارائه ی یادداشــت های توضیحی همراه صورت های 
مالی نیســت. ولی پــاره ای از مهم ترین اطالعات 
و یادداشــت های توضیحی که نســبت به آخرین 
مجموعــه ی صورت هــای مالــی تغییــرات قابل 
توجــه ای دارند باید ارائه شــوند. یادداشــت های 
اضافی در صورتی که عــدم انعکاس آن ها موجب 
گمراه کنندگی صورت های مالی میان دوره ای شود، 
باید در این مجموعه گنجانده شــوند. هنگامی که 
صورت های مالی میان دوره ای به صورت فشــرده 
یا خالصه شــده تهیه می شــوند، در صفحه ی اول 
آن ها باید ذکر شــود: "صورت های مالی فشرده ی 
میان دوره ای طبق اســتاندارد حسابداری شماره ی 
22 ایران "گزارشــگری مالی میان دوره ای" تهیه 

شده است."

در ایــن رویکرد، سیاســت اســتانداردگذار طبق 
بنــد 18 اســتاندارد حســابداری شــماره ی 22 
"گزارشگری مالی میان دوره ای" بدین شرح است: 

"اســتفاده کنندگان  گزارش  مالي  میان دوره اي  به  
آخریــن  گزارش  مالي  ســاالنه ی  واحد تجاري  نیز 
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دسترســي  دارند. بنابراین  ارائه ی  اطالعات  نسبتاً 
کم اهمیت  در یادداشت هاي  توضیحي  گزارش هاي  
میان دوره اي  براي  بــه  روز کردن  اطالعاتي  که  در 
آخرین  گزارش  ســاالنه  ارائه  شده  است ، ضرورت  
ندارد. در دوره ی  میاني  تشــریح  معامالت  و سایر 
رویدادهایي  مفید است  که  براي  درك  تغییرات  در 
وضعیت  مالي  و عملکرد مالي  واحد تجاري  از تاریخ  

آخرین  گزارشگري  ساالنه ، حائز اهمیت  باشد."

دوره هاي  زماني  گزارشگری مالي  میان دوره اي  
طبق استانداردهای جدید حسابداری ایران

گزارشگری  مالي  میان دوره اي  باید شامل  صورت هاي  
مالي  میان دوره اي  براي  دوره هاي  زیر باشد: 

الف . "صورت وضعیت مالی" به  تاریخ  پایان  دوره  ی 
میاني ، همراه  با اقالم  مقایسه اي  به  تاریخ  پایان  
سال  مالي  قبل ، و در صورت تجدید ارائه ی ارقام 
مقایســه ای به تاریخ ابتدای دوره ی مقایسه ای. 
هر چند در ایــن مورد دیدگاه هــای متفاوتی 
وجود دارد، ولی سازمان حسابرسی با توجه به 
صورت هــای مالی نمونه ی میان دوره ای دیدگاه 
ارائه ی ارقام مقایســه ای ابتدای سال قبل را در 

صورت تجدید ارائه مورد توجه قرار داده است.
ب. صورت هاي  ســود و زیان ، ســود و زیان  جامع ، 
و جریان های  نقدی براي  دوره  ی میاني امسال،  
همراه  با اقالم  مقایســه اي  بــراي  دوره ی  میاني  
مشابه  ســال  مالي  قبل ، و نیز اقالم  مقایسه اي  

سال  مالي  قبل .
ج. صورت تغییرات در حقوق مالکانه به طور انباشته 
برای سال مالی جاری تا تاریخ صورت های مالی، 
همراه  با اقالم  مقایســه اي  بــرای دوره ی قابل 
مقایسه تا تاریخ صورت های مالی در سال مالي  
قبــل ، )طبق بند 20.پ اســتاندارد بین المللی 
حســابداری شــماره ی 34 "گزارشگری مالی 

میان دوره ای"(

با توجــه به شــباهت مانده های ایــن صورت به 
صــورت وضعیت مالــی به نظر می رســد ارائه ی 
اقالم مقایســه ای مشــابه تا پایان سال مالی قبل 

نیز بر مفید بودن اطالعــات بیفزاید، تا با مانده ی 
مقایســه ای صورت وضعیت مالی نیز قابل تطبیق 
باشــد. در صورت های مالی میان دوره ای نمونه ی 
سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی 
این مورد رعایت شــده اســت. ولی به صورت سه 
قسمتی ارائه شده است. قسمت اول برای دوره ی 
میانی امســال، قسمت دوم برای مقایسه ای مشابه 
سال قبل، و قسمت ســوم صورت تطبیق صورت 
تغییرات برای کل ســال مالی قبل است. البته این 
مورد باعث طوالنی شدن این صورت مالی اساسی 
می شود. بنابراین، توصیه می شود در صورت امکان 
قسمت دوم و سوم به صورت یک جا و در یک قالب 
ارائه شــود. بدین صورت که ابتدا قســمت اول از 
ابتدای ســال مالی مقایسه ای تا پایان میان دوره ی 
مشــابه )مثاًل از 13۹۷/01/01 تا 13۹۷/0۶/31( 
و قســمت دوم از بعد از تاریخ میان دوره ی مشابه 
تا پایان ســال مالی قبل )مثاًل از 13۹۷/0۷/01 تا 

.)13۹۷/12/2۹

نحوه ی ارائه ی صورت تغییــرات در حقوق مالکانه 
با توجه به سیاســت های ارائه شده در بندهای ۶ تا 
11 استاندارد حســابداری شماره ی 34 "رویه های 
حســابداری، تغییــر در برآوردهای حســابداری و 
اشتباهات" و با پیروی از استانداردهای بین المللی 
حسابداری شماره ی 1 "ارائه ی صورت های مالی" و 
شماره ی 34 "گزارشگری مالی میان دوره ای" است.

گزارشگری  زمانی  دوره های  در  خاص  موارد 
مالی میان دوره ای

ارائــه ی  اطالعات  مالــي  دوازده ماهــه ی  منتهي  
به  پایــان  دوره ی  میاني  همراه  بــا اطالعات  مالي  
مقایســه اي  دوازده ماهه ی  گذشته  براي  واحدهاي  
تجاري  که  فعالیت  آن ها اساسا فصلي  است  ممکن  
است  مفید باشد. از این رو، توصیه  مي شود چنین  
واحدهایي  عالوه بر اطالعــات  مندرج  در بند 24 
استاندارد حسابداری شــماره ی 22 "گزارشگری 
مالــی میان دوره ای" گــزارش  اطالعات  براي  یک  

دوره  ی دوازده ماهه  را نیز در نظر داشته  باشند.

اگر بین  ســطح  ســود در دوره ی  میاني  و مابقي  
سال  نوســانات  فاحش  و مکرر وجود داشته  باشد، 
فعالیت  واحد تجاري  ماهیــت  فصلي  یا چرخه اي  
دارد. چنین  نوســاناتي  معموالً توســط  بازار درك  
مي شود. بنابراین  درآمد عملیاتي  در همان  دوره ی  
میاني  که  تحقــق  مي یابد گزارش  و ماهیت  فصلي  
یا چرخه اي  آن  نیز افشــاء مي شــود. مثال هایي  از 
این  درآمدهاي  عملیاتي  شــامل  ســود سهام  در 
شرکت هاي  سرمایه گذاري ، کمک  بالعوض  دولت،  
و فروش  محصول  در شــرکت هاي  تولیدکننده  ی 
قند و شکر است . متاســفانه مورد تشریح شده در 
بندهای 2۵ و 3۶ اســتاندارد حسابداری شماره ی 
22 "گزارشــگری مالــی میــان دوره ای" از بابت 
عملیــات فصلــی و چرخه ای در ایــران تعیین و 
تکلیف نشــده و سیاســت خاصی بابت ارائه ی آن 
ارائه نشــده اســـت. از این رو، در عمـــــل هیچ 
یک از شرکت هـــــایی که ماهیت عملیات آن ها 
فصلــــــی و دوره ای اســـــت الزامــات فوق را 

رعایت نمی کـــنند.

رویه های حسابداری
موارد بسیار قابل توجه ای در استاندارد حسابداری 
شــماره ی 34 "رویه های حســابداری، تغییر در 
برآوردهای حســابداری و اشــتباهات" و تفاسیر 
اســتانداردهای بین المللی وجــود دارد که تامل 
در آن ها بســیار حایز اهمیت است. واحد تجاری 
باید برای تهیه ی صورت هــای مالی میان دوره ای 
از رویه های یکســان با رویکردهای مورد استفاده 
در تهیه ی صورت های مالی ســاالنه استفاده کند. 
شرکت هایی که اغلب صورت های مالی میان دوره ای 
تهیه می کنند )عمدتاً شرکت های بورسی( باید در 
صورت تغییــر در رویه ها صرفا تغییر رویه ها را در 
دوره ی اول میانــی انجام دهنــد. زیرا در غیر این 
صورت عمال قابلیت مقایســه ی صورت های مالی 
میان دوره ای در دوره های مختلف و در کل سال از 
بین خواهد رفت. از این رو، توجه به مورد با اهمیت 
فوق به همه ی شرکت های تهیه کننده ی صورت های 

مالی میان دوره ای توصیه می شود.
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نمایه ی 1 - نحوه ی شناسایی شماری ازمتداول ترین هزینه ها در پایان میان دوره

نحوه ی شناساییهزینه

هنگام وقوع شناسایی می شوند. مگر مواردی که بابت آن ها تعهد قانونی یا قراردادی داشته باشیم.تعمیرات ادواری عمده و برنامه ریزی شده

فقط در صورتی که در نتیجه ی رویدادهای گذشته تعهد قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد  باید شناسایی شوند.ذخایر

فقط در صورتی که در سنوات قبل هم بوده است، یا تعهد عرفی، قانونی یا قراردادی برای پرداخت آن ها وجود پاداش های دوره ای و پایان سال
داشته باشد باید شناسایی شوند.

باید تا پایان میان دوره شناسایی شوند.هزینه ی مزایای پایان خدمت کارکنان

هنگام وقوع شناسایی می شوند. واحد تجاری معموال تعهد قانونی یا قراردادی از بابت این هزینه ها ندارد.مخارج نامنظم برنامه ریزی شده

به نسبت مدت زمانی تا پایان میان دوره شناسایی می شوند.استهالك دارایی های ثابت

به نسبت مدت زمانی تا پایان میان دوره شناسایی می شوند.استهالك دارایی های نامشهود 

با توجه به نرخ های پایان میان دوره به حساب منظور می شوند، و تغییرات احتمالی برای مدت باقی مانده از سال سود و زیان تسعیر ارز
مالی در نظر گرفته نمی شود.

پس از بررسی اجمالی در صورت نیاز شناسایی می شود. زیان کاهش ارزش دارایی ها

ابتدا ظرفیت معمول برآوردی واحد تجاری طبق مدت زمان میان دوره محاسبه می شود. سپس، انحراف آن با تولید سربار جذب نشده
واقعی میان دوره محاسبه و نسبت به شناسایی سربار جذب نشده اقدام می شود.

نمایه ی 2 - نحوه ی شناسایی دارایی ها، بدهی ها و حقوق مالکانه درپایان میان دوره

نحوه ی شناساییحساب

 / تجاری  غیر  و  تجاری  دریافتنی های 
سفارش ها و پیش پرداخت ها

ضمن بررسی نیاز به کاهش ارزش قابل شناسایی، تا پایان میان دوره به روزرسانی می شوند.

رویه ها( سرمایه گذاری ها اهم  یادداشت  )مطابق  تجاری  واحد  رویه های  قابل شناسایی، طبق  ارزش  به کاهش  نیاز  بررسی  ضمن 
شناسایی می شوند.

رویه ها( موجودی مواد و کاال اهم  یادداشت  )مطابق  تجاری  واحد  رویه های  قابل شناسایی، طبق  ارزش  به کاهش  نیاز  بررسی  ضمن 
شناسایی می شوند. ضرورت انبارگردانی در پایان میان دوره نیز بررسی می شود.

دارایی های ثابت مشهود
دارایی های نامشهود

ضمن بررسی نیاز به کاهش ارزش قابل شناسایی، با اعمال هزینه ی استهالك الزم تا پایان میان دوره به روزرسانی 
می شوند.

طبق  تعهدات عرفی، قانونی یا قراردادی به روزرسانی می شوند.ذخایر

پایان خدمت  مزایای  ذخیره ی 
کارکنان

طبق تعهدات قانونی باید به روزرسانی شود.

با توجه به درآمدهای مشمول مالیات در میان دوره ذخیره ی الزم اعمال و به روزرسانی می شود.مالیات پرداختنی

در صورت افزایش سرمایه قبل از تاریخ صورت وضعیت مالی تعدیالت الزم تا پایان میان دوره اعمال می شود. سرمایه

با توجه به مفاد قانون تجارت و سود خالص میان دوره به روزرسانی می شود.اندوخته ی قانونی

با توجه به نرخ های پایان میان دوره به حساب منظور می شود، و تغییرات احتمالی برای مدت باقی مانده از سال افزایش و کاهش نرخ تسعیر ارز
مالی در نظر گرفته نمی شود.
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برآوردهای حسابداری
طبق بند 38 استاندارد حســابداری شماره ی 22 
"گزارشــگری مالی میان دوره ای" به منظور ارائه ی  

اطالعات  قابل  اتکا و همچنین  افشاي  مناسب  همه ی 
اطالعات  بااهمیت  و مربوط  براي  درك  وضعیت  مالي  
و عملکرد مالي  واحد تجاري ، در تهیه ی  صورت های 
مالي  میــان دوره اي  باید از روش هــاي  اندازه گیري  
مناسب  استفاده  شود. هرچند اندازه گیري ها هم  در 
صورت های مالي  میان دوره اي  و هم  در صورت های 
مالي  ساالنه  مبتني  بر برآوردهاي  معقول  است ، ولی 
برآوردها براي  تهیه  ی صورت های مالي  میان دوره اي  

کاربرد گسترده تري  دارند.

اصالح اشتباهات
باتوجه به این که در استاندارد حسابداری شماره ی 
34 "رویه های حســابداری، تغییــر در برآوردهای 
حســابداری و اشــتباهات" از اصطــالح تعدیالت 
سنواتی استفاده نشــده است، در صورت های مالی 
میان دوره ای نیز نباید از این اصطالح استفاده شود. 
بنابراین، مواردی که طبق این استاندارد عطف به ما 
سبق می شوند، و صورت های مالی دوره ی قبل باید 
با آن فرض تجدید ارائه شــوند، به عنوان تغییر در 
رویه ی حســابداری و اصالح اشتباهات طبقه بندی 

می شوند.

طبق بند 40 استاندارد حســابداری شماره ی 22 
"گزارشگری مالی میان دوره ای" در صورت تغییر در 

رویه ی حسابداری مبالغ دوره ی جاری و دوره های 
قبل که به شکل مقایســه ای ارائه می شوند باید بر 
مبنای رویه ی جدید محاســبه شــوند. همچنین، 
در صورت اصالح اشــتباه، ارقام مقایسه ای نیز باید 
تجدید ارائه شوند. اثرات دو مورد فوق را می توان به 

دو طبقه تقسیم بندی کرد:
 اثرات تغییر در رویه و اصالح اشتباه در دوره ی 

قبل )سال مقایسه ای(
 اثــرات تغییــر در رویه و اصالح اشــتباه برای 
دوره های قبل از دوره ی مقایســه ای که موارد 
فوق در صورت تغییــرات در حقوق مالکانه در 

دو سطر جداگانه ارائه شده است.

از بابت مورد بند 1 فوق، اثرات مربوط از )به( ســود 
و زیان دوره ی قبل کســر )اضافه( می شود. از بابت 
مورد بند 2 فــوق نیز مانده های اول دوره ی حقوق 

مالکانه که غالبا سود انباشته است تعدیل می شود.

شناسایی درآمدها و هزینه ها در گزارشگری 
مالی میان دوره ای

طبق رویکرد منفصل، برای شناســایی درآمدها و 
هزینه ها در گزارشــگری مالی میان دوره ای همان 
سیاست های پایان سال مالی باید اعمال شوند. بند 
۷ اســتاندارد حسابداری شماره ی 22 "گزارشگری 
مالی میان دوره ای" به بررسی مفصل تری نیاز دارد 

که به آینده موکول می شود.

نحوه ی شناسایی درآمدها
در مورد نحوه ی شناسایی درآمدها ما با موارد قابل 
توجه ای مواجه نیســتیم، با توجه به نوع درآمدها 
در دوره ی ارائه ی خدمت یا انجام فروش شناسایی 
می شوند. الزم به ذکر است، در ایران، وجود الزامات 
مــاده ی 1۶۹ مکرر قانون مالیات های مســتقیم و 
قانون مالیات بر ارزش افزوده به این موضوع کمک 

قابل توجه ای کرده است.

یکی از پیچیده ترین حالت های شناســایی درآمد 
مربوط به قراردادهای پیمانکاری اســت که باید به 
روش درصد پیشــرفت کار انجام شــود، به همان 

شکلی که در پایان سال انجام می شود.

نحوه ی شناسایی هزینه ها
نحوه ی شناســایی شماری از متداول ترین هزینه ها 

در پایان میان دوره در نمایه ی 1 ارائه شده است.

 نحوه ی شناسایی دارایی ها، بدهی ها و حقوق 
مالکانه

نحوه ی شناســایی دارایی ها، بدهی هــا و حقوق 
مالکانه در پایان میان دوره با اعمال الزامات مذکور 

در شناســایی هزینه ها در نمایه ی 2 ارائه شــده 
است. 

تطبیق با استانداردهای بین المللی
اســتاندارد بین المللی حســابداری شماره ی 34 
 )IAS 34( "گزارشــگری مالــی میــان دوره ای"

از ســال 2011 و پیش آن بــا بازنگری های قابل 
توجه ای مواجه شــده است. هر چند بعضی بندها 
دچــار تعدیل شــده اند، ولی موارد بســیار قابل 
توجــه ای از بابــت پیاده ســازی در محیط ایران 
وجــود دارد که باید پیش از تصویب و الزم االجرا 
شــدن به موارد قابل توجه آن تامل و تمرکز کرد. 
تشریح این موارد را به نوشته ای در آینده موکول 

می کنیم.

منابع: 
آموزشــی  اســالیدهای  محمــود.  آل حبیــب،   -
استانداردهای حســابداری ایران و استانداردهای 
بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی، ارائه شده 

در مراکز آموزش حرفه ای.
- ســازمان حسابرسی. اســتانداردهای حسابداری، 
کمیته ی تدوین استانداردهای حسابداری، 13۹8، 

چاپ سی ام.
- بــادآور نهندی، یونــس. راهنمــای به کارگیری 
اســتاندارد 22 گزارشــگری مالی میان دوره ای، 
نشــریه ی 184، انتشــارات مرکــز تحقیقــات 
تخصصی حســابداری و حسابرســی، ســازمان 

حسابرسی، 1388، چاپ چهارم.
- خواجوی، شــکراله و ناظمی، امین. حســابداری 

پیشرفته 1، انتشارات ترمه، 1388، چاپ اول. 
- سازمان حسابرسی. ترجمه ی فارسی استانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالی، انتشــارات مرکز 
تحقیقات تخصصی حســابداری و حسابرســی، 

سازمان حسابرسی، 13۹۶، چاپ اول.

مدرس  رســمی،  حســابدار  آل حبیب:  محمود 
دانشگاه و مراکز آموزشی حرفه ای

مالیات
بر
درآمـد
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مالی گزارشگری 

مالیات
بر
درآمـد

حمید خادم

بـرمبـنای
 اســتانداردهای 
جدیدحسابداری
ایران

مقدمه
استاندارد حســابداری شــماره ی 3۵ "مالیات بر 
درآمد" در ســال 13۹۷ مصوب شد و الزامات آن 
در مورد صورت هاي  مالي  که  دوره  ی مالي  آن ها از 
یکم فروردین 13۹۹ و بعد از آن  شــروع  مي شود، 
الزم االجراســت . با اجراي  الزامات  این  اســتاندارد، 
مفاد استاندارد بین المللي  حسابداري شماره ی  12 
"مالیات بر درآمدIAS 12( "1، ویرایش 201۷( نیز 

رعایت  مي شود. 

مزایای اطالعاتی
اجرای این اســتاندارد عــالوه بر انطباق بیشــتر 
بــا  ایــران  حســابداری  ملــی  اســتانداردهای 
استانداردهای بین المللی، مزایای اطالعاتی دیگری 
دارد که از جملــه ی آن ها به دو مورد زیر می توان 

اشاره کرد:

یک( شرکت هایی که دارای مبلغی زیان تایید شده 
هســتند، این زیان باعث کاهش درآمد مشمول 
مالیات ابرازی ســنوات بعد آن ها به همین مبلغ 
می شود. طبق اســتانداردهای قدیم حسابداری 
ایــران )پیش از ســال 13۹۹( از این بابت هیچ 
دارایی در دفاتر شــرکت شناسایی نمی شد. در 
حالــی که در این موارد یــک دارایی منطبق با 
تعریف دارایی در مفاهیم نظری اســتانداردهای 
حســابداری وجــود دارد. با اجرای اســتاندارد 
حســابداری شــماره ی 3۵، و با فــرض این که 
وجود درآمد مشمول مالیات ابرازی سنوات بعد 
محتمل باشــد، بابت این مورد در دفاتر شرکت 
یــک دارایی با عنــوان دارایی مالیــات انتقالی 

شناسایی می شود.

دو( اقالم صورت ســود و زیان طبق اســتانداردها 
فعلی )الزم االجرا تا پایان ســال 13۹8( متاثر 
از استانداردهای حســابداری و ضوابط مالیاتی 
هســتند. به گونه ای کــه از درآمــد عملیاتی 
تــا درآمد مشــمول مالیات مالك محاســبه ی 
آن، طبق اســتانداردهای حســابداری اســت. 

ولی ســرفصل مالیات بر درآمــد طبق ضوابط 
مالیاتی شناسایی می شــود. این باعث می شود 
ســود خالص برای تصمیم گیری سرمایه گذاران 
ســود واقعی و درست نباشــد. در حالی که با 
اســتاندارد حسابداری شــماره ی 3۵،  اجرای 
ســود و زیان حســابداری )طبــق صورت های 
مالی( می تواند متفاوت از ســود و زیان مالیاتی 
)طبق اظهارنامه ی مالیاتی( باشــد. چون مبانی 
محاســباتی و ذینفعان آن ها متفاوت است. در 
واقع، ایــن اعتقاد وجود دارد کــه مالیات یک 
هزینه است و نحوه ی شناسایی آن باید همانند 
سایر هزینه ها باشــد، و بر اساس سود مشمول 
مالیات حسابداری محاســبه شود و تفاوت آن 
بــا مالیات پرداختی مبتنی بر درآمد مشــمول 
مالیات به عنوان دارایی یا بدهی مالیات انتقالی 

شناسایی شود.

مفهوم اصلی و کلیدی استاندارد
هدف صورت های مالــی ارائه ی اطالعات مفید به 
اســتفاده کنندگان برای اخذ تصمیمات اقتصادی 
است. ولی هدف اصلی دولت از وضع و اخذ مالیات، 
تامین منابع برای مخارج دولت اســت. این تفاوت 
در اهداف باعث می شــود برخی مبانی محاسباتی 
سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات متفاوت 
باشد. البته در موارد بسیاری شناسایی درآمدها و 
هزینه ها برای مقاصد حسابداری و مالیاتی مشابه 
هســتند. ولی تفاوت هایی نیز بیــن این دو مبنا 
وجود دارد. از جمله، اســتهالك دارایی های ثابت 
مشهود و دارایی های نامشهود، ذخیره ی مرخصی 
استفاده نشــده ی کارکنان، ذخیره ی کاهش ارزش 
موجــودی کاال، تجدید ارزیابــی دارایی ها و... که 
نحوه ی حســابداری آن ها در استاندارد حسابداری 
شماره ی 3۵ بیان شده اســت. برای تشریح بهتر 
موضــوع به نحوه ی ثبت هزینــه ی مالیات قبل و 
بعد از اجرای این استاندارد به شـرح زیر توجـــه 

کنید. 

هم اکنون )قبل از اجرای اســتاندارد حســابداری 
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شــماره ی 3۵( در پایان هر سال ثبت حسابداری 
نمایه ی 1 در رعایت اســتانداردهای حســابداری 
ولی بر مبنای محاســباتی ضوابط مالیاتی در دفاتر 
قانونی واحدهای گزارشــگر انجام می شود. متعاقبا 
نیز هزینه ی مالیات مربــوط همراه با اظهارنامه ی 
مالیاتی )حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی( 
به ســازمان امور مالیاتی کشور پرداخت )یا ترتیب 

پرداخت( می شود. 

پس از اجرای اســتاندارد حســابداری شــماره ی 
3۵، ســود قبل از کســر مالیــات در صورت های 
مالی می تواند متفاوت از ســود مشمول مالیات در 
اظهارنامه ی مالیاتی باشــد. از ایــن رو، واحدهای 

گزارشــگر در صورت های مالی خود مالیات ابرازی 
را بر اســاس استاندارد های حســابداری شناسایی 
می کننــد، در حالی کــه مالیــات در اظهارنامه ی 
مالیاتی آن ها بر اســاس ضوابط مالیاتی محاسبه و 
پرداخت می شــود. این مالیات در کل سنوات برابر 
اســت، و تنها تفاوت های موقتــی باعث جابه جایی 
آن در بین دوره های مختلف می شــود. در نمایه ی 
1، اگر سود مشــمول مالیات حســابداری )طرف 
بدهکار ثبت( بزرگ تر از سود مشمول مالیات طبق 
ضوابط مالیاتی )طرف بســتانکار ثبت( باشد بدهی 
مالیات انتقالی شناسایی می شــــود. در غیــــــر 
این صــــورت، دارایی مالیات انتقالی شناســایی 

می شــــود.

 نمایه ی ۱ – ثبت حسابداری هزینه ی مالیات بر درآمد پیش و پس از اجرای استاندارد
حسابداری شماره ی ۳5

مبنای محاسبه ماهیتحسابمقطع زمانی

 پیش از اجرای
استاندارد

 هزینه ی مالیات بر
ضوابط مالیاتیبدهکار     درآمد

مالیات پرداختنی
ضوابط مالیاتیبستانکار)ذخیره ی مالیات(

 پس از اجرای

استاندارد

استانداردهای حسابداری )سود قبل از کسر مالیات در صورت سود و زیان( بدهکار        هزینه ی مالیات بر درآمد

مازاد سود مالیاتی بر سود حسابداری ضرب در نرخ مالیاتبدهکاردارایی مالیات انتقالی

مالیات پرداختنی
ضوابط مالیاتی )سود مشمول مالیات در اظهارنامه ی مالیاتی(بستانکار)ذخیره ی مالیات(

مازاد سود حسابداری بر سود مالیاتی ضرب در نرخ مالیاتبستانکاربدهی مالیات انتقالی

نمایه ی 2 – اطالعات مثال یک )مبالغ به میلیون ریال(

چهارمسومدوماولسال
)A( 6.0008.0009.00010.000درآمد عملیاتی

)B( 4.8006.4007.0008.200هزینه های عملیاتی به جز استهالک ساختمان

نمایه ی ۳ - محاسبات حل مثال یک )مبالغ به میلیون ریال(
جمعچهارمسومدوماولسال

)C(۵00۵00۵00۵002.000استهالک ساختمان طبق برآورد مدیریت

)D(2.000--1.0001.000استهالک ساختمان طبق ضوابط مالیاتی

)A-B-C(7001.1001.۵001.۳004.600سود قبل از مالیات حسابداری

)A-B-D(2006002.0001.8004.600سود قبل از مالیات مالیاتی

17۵27۵۳7۵۳2۵1.1۵0هزینه ی مالیات در صورت مالی

۵01۵0۵004۵01.1۵0هزینه ی مالیات در اظهارنامه ی مالیاتی

 
مثال یک

درآمد عملیاتی و هزینه های عملیاتی به جز هزینه ی 
استهالك ســاختمان شرکت در چهار سال متوالی 
به شرح نمایه ی 2 اســت. فرض کنید تنها تفاوت 
موقتی بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری 
شرکت از بابت هزینه ی اســتهالك ساختمان )به 
بهای تمام شــده ی2.000 میلیون ریال( است. عمر 
مفید ساختمان طبق برآورد مدیریت شرکت چهار 
سال، ولی طبق ضوابط مالیاتی دو سال است. روش 
محاسبه ی استهالك خط مســتقیم و نرخ مالیات 

2۵ درصد است. 
 

با توجه به محاســبات مربوط به شــرح نمایه ی 3، 
ثبت های حســابداری در دفاتر قانونی شــرکت با 
فرض اجرای استاندارد حسابداری شماره ی 3۵ به 

شرح ذیل است )مبالغ به میلیون ریال(:
سال اول:

هزینه ی مالیات                       1۷۵
       مالیات پرداختنی                       ۵0
       بدهی مالیات انتقالی                 12۵

سال دوم:
هزینه ی مالیات                       2۷۵

       مالیات پرداختنی                     1۵0
       بدهی مالیات انتقالی                 12۵

سال سوم:
هزینه ی مالیات                       3۷۵
بدهی مالیات انتقالی                 12۵

       مالیات پرداختنی                     ۵00

سال چهارم:
هزینه ی مالیات                       32۵
بدهی مالیات انتقالی                 12۵

       مالیات پرداختنی                    4۵0

طی چهار سال، نحوه ی ارائه ی هزینه ی مالیات در 
صورت سود و زیان به شــرح نمایه ی 4، یادداشت 
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توضیحی شــماره ی ۹ صورت های مالی به شرح 
نمایه ی ۵، و نحوه ی ارائه ی بدهی مالیات انتقالی 
در صورت وضعیت مالی به شرح نمایه ی ۶ است.
الزم بــه ذکر اســت، دارایی مالیــات انتقالی و 
بدهی مالیات انتقالی در صورت وضعیت مالی به 
ترتیب به عنوان دارایی ثابت و بدهی غیر جاری 
طبقه بندی می شــوند. همچنین، حساب دارایی 
مالیات انتقالی و بدهی مالیــات انتقالی نباید با 
حســاب دارایی یا بدهی مالیات جاری مشــابه 
محسوب شــود. زیرا پیش از تصویب استاندارد 
حســابداری شماره ی 3۵ نیز حساب های دارایی 
مالیات جاری )همان پیش پرداخت مالیات( و نیز 
بدهی مالیات انتقالی )یا همان مالیات پرداختنی( 
وجود داشت. این استاندارد بر اندازه گیری دارایی 

و بدهی مالیات انتقالی تمرکز دارد.

محاسبه ی مالیات انتقالی 
برای محاسبه ی مالیات انتقالی ابتدا باید تفاوت 
موقتی را محاســبه کرد. سپس، از حاصل ضرب 
این تفاوت موقتی در نرخ مالیات، دارایی یا بدهی 
مالیات انتقالی را به دست آورد. مالیات انتقالی از 
دو روش قابل محاســبه اســت. برای درك بهتر 
موضوع بر مبنای مثال یک )به شرح باال( مالیات 
انتقالی با دو روش موجود محاســبه و در ادامه 

ارائه می شود.

 الف( روش سود و زیانی )تفاوت بین سود 
حسابداری و سود مالیاتی(

در این روش تاکید بر صورت سود و زیان است. 
از این رو، مالیــات انتقالی بر مبنای تفاوت بین 
ســود قبل از کســر مالیات )در صورت ســود و 
زیان( و درآمد مشــمول مالیات )در اظهارنامه ی 
مالیاتی( محاســبه می شود. محاسبات مربوط به 

مثال یک در نمایه ی ۷ ارائه شده است.
 

ب( روش دارایی - بدهی )تفاوت بین مبنای 
مالیاتی و ارزش دفتری دارایی( 

در این روش تاکید بر صورت وضعیت مالی است. 

 نمایه ی 4 - نحوه ی ارائه ی هزینه ی مالیات در صورت سود و زیان مثال یک
)مبالغ به میلیون ریال(

سال چهارمسال سومسال دومسال اولیادداشتشرح

6.0008.0009.00010.000درآمدها

)8.700()7.۵00()6.900()۵.۳00(هزینه ها

7001.1001.۵001.۳00سود قبل از مالیات

)۳2۵()۳7۵()27۵()17۵(9مالیات بر درآمد

۵2۵82۵1.12۵9.7۵سود خالص

 نمایه ی 5 -  یادداشت توضیحی صورت های مالی مثال یک
)مبالغ به میلیون ریال(

سال چهارمسال سومسال دومسال اولشرح

۵01۵0۵004۵0هزینه ی مالیات جاری

مالیات انتقالی:

)12۵()12۵(12۵12۵ایجاد)برگشت( تفاوت های موقتی

0000تغییر در نرخ مالیاتی

12۵12۵)12۵()12۵(

17۵27۵۳7۵۳2۵هزینه ی مالیات

نمایه ی 6 - نحوه ی ارائه ی بدهی مالیات انتقالی در صورت وضعیت مالی مثال یک
)مبالغ به میلیون ریال(

سال چهارمسال سومسال دومسال اول
بدهی های غیر جاری

.......********

......********

12۵2۵012۵0بدهی مالیات انتقالی

.......********

********جمع بدهی های غیر جاری

بدهی های جاری

.......********

......********

۵01۵0۵004۵0مالیات پرداختنی

......********

********جمع بدهی های جاری

نمایه ی 7 – محاسبه ی مالیات انتقالی مثال یک برای چهار سال به روش سود و زیانی
 )مبالغ به میلیون ریال(

12۵ = 2۵% × )200 – 700(سال اول

12۵ = 2۵% × )600 – 1.100(سال دوم

)12۵( = 2۵% × )2.000 – 1.۵00(سال سوم

)12۵( = 2۵% × )1.800 – 1.۳00(سال چهارم
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از این رو، ابتدا تفــاوت موقتی از تفاوت بین مبلغ 
دفتری و مبنای مالیاتی دارایی یا بدهی محاســبه 
می شود. سپس، از حاصل ضرب این تفاوت در نرخ 
مالیــات، دارایی یا بدهی مالیات انتقالی به دســت 

می آید. بر مبنای اطالعات مثال یک:
ارزش دفتری دارایی برای سال اول:

2.000 -۵00 =1.۵00
مبنای مالیاتی دارایی برای سال اول:

2.000 -1.000 =1.000
و سرانجام، بدهی مالیاتی انتقالی برای سال اول:

)1.۵00 – 1.000( × %2۵ = 12۵

دارایی یا بدهی مالیات انتقالی سال های بعد نیز به 
همین روش محاسبه می شود. خالصه ی تفاوت های 
موقتی بین ارزش دفتری و مبنای مالیاتی و نحوه ی 
ارائه ی آن به عنوان دارایی یا بدهی مالیات انتقالی 

در نمایه ی 8 ارائه شده است.
 

هدف استاندارد
هدف این اســتاندارد، تجویز نحوه ی حســابداري 
مالیات بر درآمد است. موضوع اصلي در حسابداري 
مالیات بر درآمد، چگونگی به حســاب گرفتن آثار 

مالیاتی جاري و آتي موارد زیر است:
بازیافــت )تســویه ی( آتي مبلــغ دفتري  الــف. 
دارایي هایي )بدهي هایي( کــه در صورت وضعیت 

مالي واحد تجاري شناسایي می شوند؛ و
ب. معامالت و سایر رویداد هاي دوره ی جاري که در 

صورت هاي مالي واحد تجاري شناسایي می شوند.

در ارتباط بــا موارد باال نکات زیر باید مدنظر 
قرار گیرند:

یک( هنگام شناخت یک دارایي یا یک بدهي، واحد 
گزارشگر انتظار بازیافت یا تسویه ی مبلغ دفتري 
آن دارایي یا بدهــي را دارد. اگر این احتمال 
وجود داشــته باشــد که بازیافت یا تسویه ی 
مبلغ دفتری مزبور، موجب شود پرداخت های 
آتی مالیات، بیشــتر )کمتر( از زمانی باشد که 
بازیافت یا تسویه، آثار مالیاتی به همراه ندارد، 

نمایه ی ۸–خالصه ی تفاوت های موقتی بین ارزش دفتری و مبنای مالیاتی و نحوه ی ارائه ی آن 
به عنوان دارایی یا بدهی مالیات انتقالی

نحوه ی ارائه در صورت وضعیت مالینوع تفاوت موقتیمبلغ دفتری منهای مبنای مالیاتیحساب

بدهی مالیات انتقالیمشمول مالیاتمثبتدارایی

دارایی مالیات انتقالیکاهنده ی مالیاتمنفیدارایی

دارایی مالیات انتقالیکاهنده ی مالیاتمثبتبدهی

بدهی مالیات انتقالیمشمول مالیاتمنفیبدهی

این استاندارد واحد تجاری را با در نظر گرفتن 
برخی اســتثناهای محدود، ملزم به شناسایی 
انتقالی(  انتقالی )دارایی مالیات  بدهی مالیات 
می کند. مثال، فرض کنید یک حســاب بدهی 
با عنوان "ذخیره ی مرخصی استفاده نشــده ی 
کارکنان" در پایان سال  13۹۹ به مبلغ 100 
میلیون ریال گرفته ایم. همان طور که می دانیم 
در راســتای ماده ی 148 قانــون مالیات های 
مســتقیم و بخشــنامه های مالیاتی ذخیره ی 
مرخصی استفاده نشــده در زمان پرداخت به 
عنوان هزینه ی قابل قبول مالیاتی اســت. پس 
ما در ســال 13۹۹ بابت این ذخیــره باید به 
مبلغ 100 میلیون ریال ضرب در نرخ مالیات، 
دارایی مالیات انتقالی شناسایی کنیم. زیرا ما 
در سال 13۹۹ بابت آن مالیات می دهیم. این 
ایجادکننده ی دارایی مالیات انتقالی است. در 
ســال پرداخت این ذخیره، مثال سال 1400، 
این بدهی باعث کاهــش مالیات پرداختی آن 

سال می شود.

دو( در این استاندارد تاکید می شود که آثار مالیاتي 
معامالت و سایر رویداد ها را به همان شیوه ای به 
حساب منظور کند که آن معامالت و رویدادها 
به حســاب گرفته می شوند. بنابراین، در مورد 
معامالت و سایر رویداد هاي شناسایی شده در 
صورت سود و زیان، هرگونه آثار مالیاتي مربوط 
نیز در صورت ســود و زیان شناسایي مي شود. 
به عنــوان مثال، مالیــات انتقالی همان مثال 
بابت ذخیره ی مرخصی استفاده نشــده ی  باال 
کارکنان در هزینه ی مالیات مندرج در صورت 

سود و زیان اثر دارد. ولی آثار مالیاتي معامالت 
و ســایر رویداد هاي شناسایی شده در صورت 
سود و زیان جامع یا به طور مستقیم در حقوق 
مالکانه، به ترتیب در صورت سود و زیان جامع 
یا به طور مستقیم در حقوق مالکانه شناسایي 
مي شود. به عنوان مثال، اگر بابت مازاد تجدید 
ارزیابــی دارایی ثابت مشــهود بدهی مالیات 
انتقالی شناسایی شود، آثار مالیاتی آن را نباید 
در هزینــه ی مالیات بر درآمد صورت ســود و 
زیان منعکس کرد و باید در خود صورت سود 
و زیان جامع کاهنــده ی مازاد تجدید ارزیابی 
ارائه شــود و هزینه ی مالیات در صورت سود 
و زیــان جامع بایــد تحت تاثیر قــرار گیرد. 
درباره ی ارائه ی مســتقیم در حقوق مالکانه به 
عنوان مثال می توان به تعدیل مانده ی ســود 
انباشــته ی ابتدای دوره کــه از تغییر در یک 
رویه ی حســابداري که با تسری به گذشته به 
کار گرفته شده است یا از اصالح اشتباه، ناشی 

می شود، اشاره کرد.

ســه( در ایــن اســتاندارد، شــناخت دارایي هاي 
مالیــات انتقالي ناشــي از زیان هــاي مالیاتي 
استفاده نشــده یا اعتبار مالیاتي استفاده نشده، 
ارائه ی مالیات بــر درآمد در صورت هاي مالي 
و افشــاي اطالعات مربوط به مالیات بر درآمد 
بیان می شــود. الزم به ذکر اســت، تا پیش از 
تاییدشده ی  زیان های  اســتاندارد  این  اجرای 
مالیاتــی تنها در صورت های مالی افشــــــاء 
می شــــــدند و هیــچ دارایــی از این بابت 

شناســــایی نمی شـــد. 
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دامنه ی کاربرد استاندارد
دامنه ی کاربرد این اســتاندارد برای حســابداري 
مالیات بر درآمد است. برای مقاصد این استاندارد، 
مالیات بر درآمد شــامل تمــام مالیات هاي داخلي 
و خارجي مبتنی بر ســود مشــمول مالیات است. 
همچنیــن، مالیات بر درآمد، شــامل مالیات هایي 
مانند مالیات هاي تکلیفی اســت که توســط واحد 
تجاری فرعي، واحد تجاری وابســته یا مشــارکت 
خاص، در صورت تخصیص سود به واحد گزارشگر، 
قابل پرداخت می شــود. مالیات های محاسبه شده 
و پرداختــی بابت درآمدهای خارجی در راســتای 
ماده ی 180 قانون مالیات های مستقیم و مالیات های 
تکلیفی بابت تخصیص ســود )در صورت تعلق( نیز 
مشمول این اســتاندارد می شود. البته طبق ضوابط 
فعلی قانــون مالیات های مســتقیم در تبصره ی 4 
ماده ی 10۵ و بخشنامه های مالیاتی درآمد حاصل از 
سود توزیع شده بابت شرکت هایی که به دولت ایران 

مالیات داده اند، مشمول مالیات نمی شود.

تاریخ  اجرا 
با این که الزامات  این  استاندارد در مورد صورت هاي  
مالي  که  دوره  ی مالي  آن ها از یکم فروردین 13۹۹ 
و بعد از آن  شــروع  مي شود، الزم االجراست ؛ از نظر 
نگارنــده، با توجه به این که زیرســاخت های مورد 
نیــاز و اصالحات الزم در ضوابط مالیاتی، از جمله، 
آیین نامــه ی تحریــر دفاتر قانونــی و آیین نامه ی 
اجرایی ماده ی 14۹ قانون مالیات های مســتقیم، 
لحاظ کردن دارایی و بدهی مالیات انتقالی در متن 
قانون مالیات ها و... انجام نشده است، دور از انتظار 
نیست که اجرای این استاندارد در تاریخ اعالم شده 
میسر نباشــد و با تاخیر همراه شود. لیکن تاکنون 
مصوبه مجمع ســازمان حسابرســی جهت تعیین 
تکلیف ایــن موضوع تا تاریخ نگارش این نوشــتار 

صادر نشده است.

مبنای مالیاتی
معاني مشخص اصطالحات استاندارد در بند 4 آن 

ارائه شده است. یکی از اصطالحات کلیدی "مبنای 
مالیاتی" اســت که به عنوان مبلغ قابل انتساب به 
دارایی یا بدهی برای مقاصد مالیاتي تعریف شــده 
اســت. برای درك بهتر این اصطالح به مثال های 

زیر توجه کنید.

مثال دو
بهاي تمام شده ی یک ماشــین آالت 100 میلیون 
ریال اســت. این دارایی طبق برآورد مدیریت پنج 
ســاله و طبق ضوابط مالیاتی موضوع ماده ی 14۹ 
قانون مالیات های مســتقیم چهار ســاله به روش 
خط مســتقیم مستهلک می شــود. با توجه به این 
اطالعــات، ارزش دفتــری دارایی در پایان ســال 
اول در دفاتــر شــرکت 80 میلیون ریــال و برای 
مقاصد مالیاتی ۷۵ میلیون ریال است. پس مبنای 
مالیاتی دارایی در پایان ســال اول که در ســنوات 
بعد مســتهلک خواهد شد، مبلغ ۷۵ میلیون ریال 

اسـت.

مثال سه
شرکت در پایان سال بدهی بابت ذخیره ی مرخصی 
استفاده نشــده ی کارکنان را به مبلغ 200 میلیون 
ریال شناســایی کرده است. طبق ضوابط مالیاتی، 
این هزینه در ســال پرداخت از نظر مالیاتی قابل 
قبول است. پس مبنای مالیاتی این بدهی در سال 
شناســایی صفر است. چون در سال پرداخت قابل 

قبول خواهد بود.

مثال چهار
مبلغ دفتــری یک ســاختمان 400 میلیون ریال 
اســت، و به مبلــغ 1.000 میلیون ریــال تجدید 
ارزیابی شده اســت. با رعایت ضوابط ماده ی 14۹ 
قانون مالیات های مســتقیم مازاد تجدید ارزیابی 
مشمول مالیات نیست و هزینه ی استهالك آن نیز 
در آینــده از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. از 
این رو، مبنای مالیاتی این ســاختمان مبلغ 400 

میلیون ریال است.

تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات
طبق اســتاندارد، تفاوت بین ســود حســابداری 
در صورت های مالی و ســود مشــمول مالیات در 
اظهارنامــه ی مالیاتــی می تواند موقتــی یا دائمی 
باشــد. آن چه منجر بــه ایجاد دارایــی یا بدهی 
مالیات انتقالی می شــود، تنهــا تفاوت های موقتی 
اســت. تفاوت های دائمی در هــر دو موارد باال اثر 
دارد. پس تاثیری در مالیات انتقالی نخواهد داشت. 
تفاوت هایی موقتی است که برگشت پذیر هستند و 
تنها بین دوره های زمانی متفاوت اســت. از سوی 
دیگر، تفاوت هایی مثل معافیت ســود ســپرده ی 
بانکــی در بانک های دارای مجوز در اجرای ماده ی 
14۵ قانون مالیات های مستقیم، نرخ صفر مالیاتی 
بابــت صــادرات کاالهای غیرنفتــی و خدمات در 
راســتای ماده ی 141 قانون مالیات های مستقیم، 
هزینه های غیر قابل قبول مثل بهره ی تســهیالت 
دریافتــی از بانک های فاقد مجــوز و... در اجرای 
ماده ی 148 قانون مالیات های مســتقیم، نمونه ای 
از تفاوت های دائمی هستند که تاثیری در مالیات 

انتقالی ندارد. 

بعضــی از تفاوت هــاي موقتی هنگامــي به وجود 
مي آیند که دوره ی شناسایی درآمد یا هزینه برای 
محاسبه ی ســود حســابداري، با دوره ی انعکاس 
آن در ســود مشــمول مالیات متفاوت باشد. این 
تفاوت هاي موقتی اغلب به عنوان تفاوت هاي زماني 

توصیف مي شوند. 

تفاوت های موقتی مشمول مالیات
موارد زیر، مصادیقی از تفاوت هاي موقتی مشمول 
مالیات هســتند، کــه در نتیجه، منجــر به ایجاد 

بدهي هاي مالیات انتقالي مي شوند:
 درآمــد مالی که بر مبنــاي تخصیص زماني در 
سود حسابداري لحاظ می شود، ولی ممکن است 
در بعضی از قلمروهــای حقوقی، هنگام وصول 
نقد، در سود مشمول مالیات لحاظ شود. مبناي 
مالیاتي هــر گونه دریافتنی شناسایی شــده در 
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صورت وضعیت مالی در ارتباط با این درآمد ها 
صفر است. زیرا این درآمد ها تا زمان وصول نقد، 
تأثیري بر ســود مشــمول مالیات ندارند. یعنی 
در ســالی که این درآمد شناسایی )نه وصول( 
می شــود، به رغم این که سود حســابداری را 
افزایــش می دهد ولی تا زمان وصول تاثیری در 
درآمد مشــمول مالیات ندارد. بنابراین، بدهی 
مالیات انتقالی در سال شناسایی بوجود می آید.
 استهالك منظورشــده در تعیین سود مشمول 
مالیــات )یــا زیــان مالیاتي( ممکن اســت با 
تعییــن ســود  اســتهالك محاسبه شــده در 
حســابداري تفاوت داشته باشــد. این مورد در 

مثـال یک ارائه شـــد.
 برای تعیین سود حسابداري ممکن است مخارج 
توســعه در بهای تمام شــده ی دارایی ها منظور 
شــود و در طول دوره هاي آتي مستهلک شود. 
ولی برای مقاصد مالیاتــی در دوره ای که واقع 
می شود سود مشمول مالیات را کاهش می دهد. 
مبنای مالیاتی مخارج توســعه صفر است. زیرا 
قبال از سود مشمول مالیات کسر شده است. این 
تفاوت موقتی تفــاوت بین مبلغ دفتري مخارج 

توسعه و مبناي مالیاتي صفر آن است.

تفاوت هــاي موقتی مربوط بــه ترکیب های 
تجاری:

 به اســتثنای بعضــی مــوارد، دارایي هاي قابل 
تشخیص تحصیل شــده و بدهي هاي تقبل  شده 
در ترکیب  تجــاري در تاریخ تحصیل به ارزش 
منصفانه شناسایي مي شوند. تفاوت هاي موقتی 
در صورتی ایجاد مي شــوند که مبناي مالیاتي 
دارایي هــاي قابل تشــخیص تحصیل شــده و 
بدهي هاي تقبل  شده، تحت تأثیر ترکیب تجاري 
قرار نگرفته باشــند، یا به گونه ای متفاوت تحت 
تأثیر قرار گرفته باشند. براي مثال، هنگامي که 
مبلغ دفتري یک دارایي تا ارزش منصفانه ی آن 
افزایش می یابد، ولی مبناي مالیاتي دارایی براي 
مالک قبلي، بهاي تمام شده باقي می ماند؛ تفاوت 
موقتی مشمول مالیات ایجاد مي شود که منجر 

نمایه ی ۹ – اطالعات مثال پنج
)مبالغ به میلیون ریال(

مبلغ شرح
دفتری 

ارزش 
منصفانه

1001۵0ساختمان

8070ماشین آالت

2020خالص سایر دارایی ها و بدهی ها

20-دارایی های نامشهود

200260جمع

به بدهي مالیات انتقالي می شود. بدهي مالیات 
انتقالي ایجادشده، چون در ثبت تعدیالت تلفیق 
لحاظ می شــود منجر به تفاوت در محاســبه ی 
ســرقفلی با آن چه تاکنون انجام می شده است 
می شــود. مثال زیر را در ایــن ارتباط مالحظه 

کنید.

مثال پنج
شــرکت الف 100 درصد سهام شــرکت ب را به 
مبلغ 280 میلیون ریال تحصیل کرد. برای ساده تر 
شدن موضوع ســهم اقلیت صفر فرض شده است. 
مبلغ دفتری و ارزش منصفانه ی خالص دارایی های 
شــرکت ب در تاریخ تحصیل به شــرح نمایه ی ۹ 
است. در زمان تحصیل دارایی نامشهودی به ارزش 
20 میلیون ریال شناسایی شد. با فرض این که نرخ 
مالیات 2۵ درصد باشــد، سرقفلی تلفیق و دارایی 
یا بدهی مالیات انتقالی با فرض اجرای اســتاندارد 
حسابداری شماره ی 3۵ در نمایه ی 10 ارائه شده 

نمایه ی ۱0 - محاسبه ی مبلغ سرقفلی مثال پنج با فرض اجرای استاندارد حسابداری شماره ی 
۳5 )مبالغ به میلیون ریال(

ارزش مبلغ دفتریشرح
منصفانه

مبنای 
مالیاتی

تفاوت 
موقتی

مالیات 
انتقالی

1001۵0100۵012.۵ساختمان

)2.۵()10(807080ماشین آالت

--202020خالص سایر دارایی و بدهی ها

20۵-20-دارایی نامشهود
200260601۵جمع

است. محاسبه ی مبلغ سرقفلی با فرض عدم اجرای 
این استاندارد نیز بدین ترتیب است:

میلیون ریال 20 = )درصد 100 × 2۶0( - 280

در تلفیــق چون ارزش دفتری دارایی ها یا بدهی ها 
در ترکیب تجاری به ارزش منصفانه ارائه می شود، 
ولی مبنای مالیاتی تغییر نمی کند، بنابراین مالیات 
انتقالــی به وجود می آید. در مثال پنج چون ارزش 
منصفانه ی خالص دارایی ها بیشتر از ارزش دفتری 
آن ها اســت. بنابراین، بدهی مالیات انتقالی داریم. 

حال سرقفلی به شرح زیر محاسبه می شود:
میلیون ریال 3۵ = )درصد 100 × )2۶0-1۵(( - 280

الزم به ذکر اســت، در ترکیب تجــاری اگر ارزش 
منصفانه ی دارایی ها کمتــر از ارزش دفتری آن ها 
باشــد، دارایــی مالیــات انتقالی وجود خواهـــد 

داشـــت.

ارزیابی  تجدید  به  مربوط  موقتی  تفاوت هاي 
دارایی های استهالک پذیر:

اندازه گیری  اســتاندارد هاي حســابداری،  طبــق 
بعضــی از دارایی ها به ارزش منصفانــه یا تجدید 
ارزیابي آن ها مجاز یا الزامی اســت. براي مثال، به 
استانداردهای حسابداري شماره ی 11 دارایی های 
ثابت مشهود، شماره ی 1۷ دارایي هاي نامشهود، و 
شماره ی 1۵ حســابداری سرمایه گذاری ها مراجعه 
کنید. اگر طبــق قوانین مالیاتی، تجدید  ارزیابي یا 
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نــوع دیگري از تجدید ارائــه ی دارایي ها به ارزش 
منصفانه، بر سود مشمول مالیات )یا زیان مالیاتي( 
دوره ی جاري تأثیر بگذارد، مبناي مالیاتي دارایي 
تعدیل مي شود و تفاوت موقتي ایجاد نمي شود. در 
غیر این صورت، تجدیــد ارزیابي یا تجدید ارائه ی 
دارایي، ســود مشمول مالیات را در دوره ی تجدید 
ارزیابي یا تجدید ارائه تحــت تأثیر قرار نمي دهد. 
در نتیجه، مبناي مالیاتي دارایي تعدیل نمي شود. 
با ایــن حال، بازیافت آتي مبلــغ دفتري منجر به 
جریان منافع اقتصادي مشــمول مالیات به واحد 
تجــاري خواهد شــد و مبلغي که بــرای مقاصد 
مالیاتی کاهنده ی مالیات اســت، بــا مبلغ منافع 
اقتصادي تفاوت خواهد داشــت. تفاوت بین مبلغ 
دفتري دارایي تجدید ارزیابي شده و مبناي مالیاتي 
آن، تفاوت موقتی است و باعث ایجاد بدهي مالیات 
انتقالی یا دارایي مالیات انتقالي مي شــود. در این 

ارتباط به مثال شش توجه کنید..

مثال شش
شــرکتی ســاختمان خود را که بهای تمام شــده 
و ارزش دفتــری آن بــه ترتیــب 1.000 و ۷00 
میلیون ریال بود، در ســال 13۹0 به مبلغ 4.000 
میلیون ریال تجدید ارزیابــی کرد. اگر عمر مفید 
باقی مانده ی دارایی پنج ســال باشد، ثبت های آن 

به شرح زیر است:
زمان شناسایی تجدید ارزیابی دارایی:
ساختمان                                3.000
استهالك انباشته                          300

          مازاد تجدید ارزیابی                  3.300

مالیات بر درآمد
)سود و زیان جامع(                       82۵

          بدهی مالیات انتقالی                   82۵

با توجه به این که مــازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 
در صورت ســود و زیان جامع لحاظ می شود، آثار 
مالیاتی آن نیز باید در سود و زیان جامع ارائه شود. 
پــس از آن، بدهی مالیات انتقالی هر ســال )طی 

عمر مفید باقی مانده ی دارایی( به میزان برگشــت 
هزینه ی استهالك مستهلک می شود:

بدهی مالیات انتقالی                      1۶۵
         مالیات بر درآمد

        )صورت سود و زیان(                     1۶۵

 مصادیق دیگری هم هســت کــه در موارد نادر 
وجــود دارد. ماننــد زمانی که مبنــاي مالیاتي 
یــک دارایي یا یک بدهي در شــناخت اولیه با 
مبلغ دفتــري اولیه ی آن متفاوت باشــد. براي 
مثال، هنگامي که واحــد تجاري از کمک هاي 
بالعــوض دولت که معاف از مالیات اســت، در 
رابطه با دارایي ها منتفع می شــود. یا زمانی که 
مبلغ دفتــري ســرمایه گذاري ها در واحد هاي 
تجاری فرعي، شعب و واحدهای تجاری وابسته، 
یا منافــع در مشــارکت ها، با مبنــاي مالیاتي 
ســرمایه گذاري ها یا منافع مذکور تفاوت داشته 
باشــد. به دلیل این که در این مقاله تنها کلیات 
استاندارد مورد بررسی است، از ذکر مثال بابت 

این موارد نادر صرف نظر می شود.

تفاوت هاي موقتی کاهنده ی مالیات 
دارایي مالیات انتقالــي باید براي تمام تفاوت هاي 
موقتی کاهنده ی مالیات تا میزاني شناســایی شود 
که در مقابل تفاوت های موقتی کاهنده ی مالیات، 
وجود سود مشــمول مالیات قابل استفاده محتمل 
باشد. مگر این که دارایي مالیات انتقالي از شناخت 
اولیه ی یک دارایي یا یک بدهي در معامله ای ایجاد 

شود که:
  الف. ترکیب تجاري نیست؛ و

  ب. در زمان معامله، ســود حســابداري و سود 
مشمول مالیات )یا زیان مالیاتي( را تحت تأثیر 

قرار نمی دهد.

در ادامــه، بــه نمونه هایي از تفاوت هــاي موقتی 
کاهنــده ی مالیات می پردازیم کــه منجر به ایجاد 

دارایي هاي مالیات انتقالي مي شوند:
طبق ضوابط مالیاتی، هزینه هاي مرتبط با ذخیره ی 

مرخصی استفاده نشــده ی کارکنان )که در دوره ی 
شناسایی کاهنده ی سود حســابداری( در دوره ی 
پرداخت به عنــوان هزینه ی قابل قبــول مالیاتی 
اســت. از این رو، تفاوت بیــن مبلغ دفتري بدهی 
و مبنــای مالیاتی آن تفاوت موقتی اســت. مبناي 
مالیاتي بدهی در سال شناسایی صفر است. در این 

ارتباط به مثال هفت توجه کنید. 

مثال هفت
ســود حسابداری شــرکتی در ســال جاری مبلغ 
1.000 میلیون ریال است. تنها تفاوت موقتی بابت 
ذخیره ی مرخصی استفاده نشده ی کارکنان به مبلغ 
200 میلیون ریال اســت که پرداخت نشده است. 
در ســال بعد که درآمد مشــمول مالیات 1.200 
میلیــون ریال خواهــد بود، مبلغ فــوق پرداخت 
خواهد شــد. مالیات انتقالی و ثبت های مربوط در 
سال شناســــایی و در سال پرداخت به شرح زیر 

هســـتند.

در سال شناسایی ذخیره ی مرخصی:
مالیات بر اساس سود مشمول مالیات:

2۵0 = درصد 2۵ × 1000
مالیات بر اساس سود حسابداری:

200 = درصد 2۵ × )200 – 1000(

هزینه ی مالیات                              200
دارایی مالیات انتقالی                         ۵0

        مالیات پرداختنی                          2۵0

در سال پرداخت مبلغ:
مالیات بر اساس سود مشمول مالیات:
2۵0 = درصد 2۵ × )200 – 1200(

مالیات بر اساس سود حسابداری:
300 = درصد 2۵ × 1200

هزینه ی مالیات                              300
        دارایی مالیات انتقالی                       ۵0
        مالیات پرداختنی                           2۵0
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برای تعیین ســود حســابداري، برخی مخارج در 
دوره ی وقوع به عنوان هزینه شناســایي مي شوند. 
ولی در تعیین ســود مشمول مالیات ممکن است 
واحد تجــاری دوره های بعد مجــاز به کاهش در 
ســود مشــمول مالیات )یا افزایش زیان مالیاتي( 
نباشــد. تفاوت بین مبناي مالیاتــي این مخارج، 
یعنــی مبلغی که مراجع مالیاتــي آن را به عنوان 
کاهنده ی سود مشــمول مالیات در دوره هاي آتي 
مجاز مي دانند و مبلغ دفتري صفر، تفاوت موقتی 
کاهنده ی مالیات اســت که منجر به ایجاد دارایي 
مالیات انتقالي مي شــود. در این بــاره می توان به 
هزینه های تاسیس و قبل از بهر برداری اشاره کرد، 
که طبق استانداردهای حسابداری در دوره ی وقوع 
هزینه می شوند ولی در راستای ضوابط می تواند با 

عمر مفید 10 ساله مستهلک شود. 

هنگامی که واحد تجــاری ارزیابی می کند که آیا 
سود مشمول مالیاتی وجود خواهد داشت که بتواند 
در مقابل آن، تفاوت موقتــی کاهنده ی مالیات را 
اســتفاده کند، این موضوع را در نظر می گیرد که 
آیا قوانین مالیاتی، برای استفاده از منابع سودهای 
مشمول مالیات در زمان برگشت آن تفاوت موقتی 
مشمول مالیات، محدودیتی در نظر گرفته است یا 
نه. اگر قوانین مالیاتی چنین محدودیتی را تحمیل 
نکند، واحد تجاری تفاوت موقتی کاهنده ی مالیات 
را در ترکیب با ســایر تفاوت های موقتی کاهنده ی 
مالیات ارزیابی می کند. بــا وجود این، اگر قوانین 
مالیاتی استفاده از زیان ها را در مقابل انواع خاصی 
از درآمدها محــدود کند، تفاوت موقتی کاهنده ی 
مالیات تنها در ترکیب با ســایر تفاوت های موقتی 
کاهنده ی مالیات از نوع مناسب، مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. با توجــه به ضوابط مالیاتی ایران به نظر 

این مورد مصادیق با اهمیتی ندارد.

زیان هاي مالیاتي استفاده نشده و اعتبارهای 
مالیاتي استفاده نشده

دارایی مالیات انتقالی بابت انتقال زیان های مالیاتي 

استفاده نشده و اعتبارهای مالیاتي استفاده نشده به 
دوره هاي آتي باید تا میزانی شناسایی شود که در 
مقابل زیان های مالیاتي استفاده نشده و اعتبارهای 
مالیاتي اســتفاده  نشــده، وجود درآمد مشــمول 
مالیات قابل اســتفاده "محتمل" باشد. یعنی اگر 
شرکت انتظار درآمد مشــمول مالیات در سنوات 
بعد ندارد، نبایــد دارایی مالیات انتقالی را تا زمان 

رفع این احتمال شناسایی کند.  

معیارهای شناخت دارایي هاي مالیات انتقالي که از 
انتقال زیان های مالیاتی استفاده نشده و اعتبارهای 
مالیاتــي استفاده نشــده به دوره هاي آتي ناشــي 
مي شــود، با معیارهای شناخت دارایي هاي مالیات 
انتقالــي ناشــي از تفاوت هاي موقتــی کاهنده ی 
مالیات یکسان است. با وجود این، وجود زیان هاي 
مالیاتي استفاده نشده، شواهد قوی از نبود سودهای 
مشمول مالیات آتی اســت. بنابراین، هنگامي که 
واحد تجاري ســابقه ی زیان داشــته باشد، دارایي 
مالیــات انتقالــي ناشــي از زیان هــاي مالیاتــی 
استفاده نشــده یا اعتبارهای مالیاتي استفاده نشده 
را تنها تا میزانی شناســایي مي کند که تفاوت هاي 
موقتی مشــمول مالیات به انــدازه ی کافی وجود 
داشته باشــد، یا شــواهد متقاعد کننده ی دیگري 
مبنی بر در دســترس بودن سود مشمول مالیات 
قابل استفاده در  آینده در مقابل زیان های مالیاتی 
استفاده نشــده یا اعتبارهای مالیاتی استفاده نشده 
موجود باشــد. در چنین شــرایطي، افشاي مبلغ 
دارایي مالیات انتقالي و ماهیت شــواهد پشتیبان 

شناخت آن الزامي است.

انتقالي  مالیات  دارایي هاي  مجدد  بررســی 
شناسایي نشده

واحد تجــاري در پایان هر دوره ی گزارشــگری، 
دارایي هاي مالیات انتقالي شناسایي نشده را دوباره 
بررسی مي کند. واحد تجاري دارایي مالیات انتقالي 
که قبال شناسایي نشده است را تا میزانی شناسایی 
می کند که بازیافت دارایی مالیات انتقالی از محل 

ســودهای مشــمول مالیات آتی امکان پذیر باشد. 
بــراي مثال، بهبود شــرایط تجاري ممکن اســت 
ایــن احتمال را که واحد تجــاري بتواند به منظور 
احراز معیارهای شــناخت، ســود مشمول مالیات 
کافي در آینــده ایجاد کند، افزایــش دهد. یعنی 
انتظار وجــــــود درآمد مشـــــمول مالیات آتی 

محتمـــل باشـــد.

مالیات  بدهي هاي  و  دارایي هــا  اندازه گیري 
جاری و انتقالی

بدهي هــاي مالیات جــاری )دارایي هــاي مالیات 
جاري( مربوط به دوره ی جــاري و دوره های قبل 
باید به مبلغی اندازه گیری شوند که انتظار مي رود 
با اســتفاده از نرخ هاي مالیاتی )و قوانین مالیاتي( 
الزم االجرا تا پایان دوره ی  گزارشــگري به مراجع 
مالیاتي پرداخت شود )یا از مراجع مالیاتی بازیافت 

شود(.

دارایي هــا و بدهي هــاي مالیات انتقالــي نیز باید 
به نرخ هــای مالیاتی قابل اعمــال در دوره ای که 
انتظــار مــی رود دارایی بازیافت یا بدهی تســویه 
شــود، اندازه گیری شود. این اندازه گیری مبتنی بر 
نرخ های مالیاتــی )و قوانین مالیاتي( الزم االجرا تا 
پایان دوره ی گزارشــگری اســت. البته با توجه به 
ضوابط مالیاتی ایران به دلیل عدم وجود نرخ شناور 

مالیاتی این مورد کمتر اتفاق می افتد.

اندازه گیري بدهی های مالیات انتقالی و دارایی های 
مالیــات انتقالي باید بازتابی از آثار مالیاتی باشــد 
که از شــیوه ی مورد انتظار واحد تجاری در پایان 
دوره  ی گزارشــگري بــرای بازیافت یا تســویه ی 
مبلغ دفتري دارایي هـــــــا و بدهي هـــا پیروی 

می کــــند. 

به رغم این کــه دارایی و بدهی مالیات انتقالی در 
صــورت وضعیت مالی بایــد بلندمدت طبقه بندی 
شوند، ولی نباید تنزیل شوند. زیرا تعیین دارایي های 
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مالیــات انتقالــی و بدهي هاي مالیــات انتقالي بر 
مبنای تنزیل شــده به گونه ای قابل اتکا مســتلزم 
برنامه ریزی تفصیلی برای زمان بندی برگشــت هر 
تفاوت موقتی اســت. در بسیاري از موارد، تهیه ی 
این برنامــه ی زمانی غیر عملي یا بســیار پیچیده 
اســت. بنابراین، الزامي کــردن تنزیل دارایي های 
مالیات انتقالی و بدهي  هاي مالیات انتقالي مناسب 
نیست. مجاز دانستن )نه ملزم کردن( تنزیل منجر 
به دارایي هــای مالیات انتقالی و بدهي هاي مالیات 
انتقالي می شــود که بین واحد هــاي تجاری قابل 
مقایسه نیســتند. بنابراین، این اســتاندارد تنزیل 
دارایي هــای مالیات انتقالــی و بدهي هاي مالیات 

انتقالي را الزامي یا مجاز نمي داند.

مبلغ دفتري دارایي مالیات انتقالي باید در پایان هر 
دوره ی گزارشگري بازنگري شود. واحد تجاري باید 
مبلــغ دفتري دارایي مالیــات انتقالي را به میزانی 
کاهش دهد که وجود ســود مشمول مالیات کافي 
براي استفاده از مزایای تمام یا بخشی از آن دارایي 
مالیات انتقالی دیگر محتمل نباشد. چنین کاهشی 
باید در صورتی برگشــت داده شود که وجود سود 
مشمول مالیات به میزان کافی محتمل باشد. مثال 
شــرکتی که انتظار نمی رود درآمد مشمول مالیات 
داشته باشــد نباید تا زمانی که انتظار وجود سود 
مشمول مالیات آتی برای آن محتمل باشد، دارایی 

مالیات انتقالی را شناسایی کند.

بدهي هاي  و  جاری  مالیات  دارایي های  تهاتر 
مالیات جاري

واحد تجاري دارایي های مالیات جاری و بدهي هاي 
مالیات جاري را تنها باید در صورتی تهاتر کند که:

 حق قانوني بــرای تهاتر مبالغ شناسایي شــده 
داشته باشد؛ و

 قصد تســویه بــر مبناي خالص، یــا بازیافت و 
تسویه ی هم زمان دارایی و بدهي را داشته باشد.

بــا وجود ایــن کــه دارایي های مالیــات جاری و 

بدهي هــاي مالیــات جاري جداگانه شناســایي و 
اندازه گیري مي شوند، در پاره ای موارد ممکن است 
در صورت وضعیت مالی تهاتر شوند. واحد تجاري، 
به طــور معمول، در صورتی از حــق قانوني برای 
تهاتــر دارایي مالیات جاري با بدهي مالیات جاري 
برخوردار اســت کــه مربوط به مالیــات بر درآمد 
وضع شده توسط یک مرجع مالیاتي باشد و مرجع 
مالیاتي اجازه دهد واحد تجاري پرداخت یا دریافت 

مالیات را به صورت خالص و یک جا انجام دهد.

در صورت هــاي مالي تلفیقي نیــز تنها در صورتی 
دارایــي مالیات جاري یک واحد تجــاري گروه با 
بدهي مالیات جاري واحد تجاري دیگر گروه تهاتر 
مي شود که واحدهای تجاري مورد نظر حق قانوني 
دریافت یا پرداخت یک جای مبلغ خالص را داشته 
باشند و قصد آن ها این باشد که مبلغ خالص مزبور 
را پرداخــت یا دریافت کنند یــا دارایي و بدهي را 

هم زمان بازیافت و تسویه کنند.

تهاتر دارایي های مالیات انتقالی و بدهي هاي 
مالیات انتقالی

واحــد تجاري تنهــا در صورتی بایــد دارایي های 
مالیات انتقالی و بدهي هاي مالیات انتقالي را تهاتر 

کند که:
 حق قانوني برای تهاتر دارایي هاي مالیات جاري 

با بدهي هاي مالیات جاري داشته باشد؛ و
 دارایي هــای مالیات انتقالی و بدهي هاي مالیات 
انتقالي، مربوط به مالیات بر درآمد وضع شــده 
توسط یک مرجع مالیاتي، برای هر یک از موارد 

زیر باشد:
1- همان واحد تجاري مشمول مالیات؛ یا

2- واحد هاي تجاري متفاوت مشــمول مالیات 
که قصد دارند در هر یــک از دوره های آتي 
که انتظار مــي رود مبالغ بااهمیت بدهي های 
مالیــات انتقالی یا دارایي هاي مالیات انتقالی 
بازیافت یا تســویه شــود، بدهي های مالیات 
جاری و دارایی های مالیات جاري را بر مبنای 

خالص تســویه کنند، یا بازیافت دارایي ها و 
تسویه ی بدهي ها را هم زمان انجام دهند.

افشائیات
هزینه ی )درآمد( مالیات مربوط به ســود یا زیان 
فعالیت هاي عادي باید به عنوان بخشــي از سود یا 
زیان دوره در صورت سود و زیان ارائه شود. اجزاي 
عمــده ی هزینه ی )درآمد( مالیــات باید جداگانه 
افشا شــود. این اجزاء می تواند شامل مـــوارد زیر 

باشــــد:
 هزینه مالیات جاري )درآمد مالیات جاري(؛

 هرگونــه تعدیل شناسایي شــده طی دوره بابت 
مالیات جاري دوره هاي قبل؛

 مبلــغ هزینه ی مالیات انتقالــي )درآمد مالیات 
انتقالي( مربوط به ایجاد و برگشــت تفاوت هاي 

موقتی؛
 مبلــغ هزینه ی مالیات انتقالــی )درآمد مالیات 
انتقالی( مربــوط به تغییر در نرخ هاي مالیات یا 

وضع مالیات هاي جدید؛
مالیاتــی  زیــان  از  ناشــي  مزایــای  مبلــغ   
شناسایی نشــده ی قبلــی، اعتبــار مالیاتــي یا 
تفاوت های موقتی شناسایي نشده ی دوره  ی قبل 
که براي کاهش هزینه ی مالیات جاري استفاده 

می شود؛
مالیاتــی  زیــان  از  ناشــي  مزایــای  مبلــغ   
شناسایی نشــده ی قبلــی، اعتبــار مالیاتــي یا 
تفاوت های موقتی شناسایي نشده ی دوره ی قبل 
که براي کاهش هزینه ی مالیات انتقالی استفاده 

می شود؛
 هزینــه ی مالیــات انتقالي ناشــي از کاهش یا 

برگشت کاهش قبلی دارایي مالیات انتقالي؛ و
 مبلغ هزینه ی مالیــات )درآمد مالیات( مربوط 
به آن دســته از تغییر در رویه هاي حسابداري 
و اشتباهات که طبق استاندارد حسابداري 34، 
به دلیل این که نمي توان آن ها را با تســری به 
گذشته به حساب منظور کرد، در صورت سود و 

زیان منظور می شوند.
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های ر ا بز ا
لی ما  

موارد زیر نیز باید جداگانه افشا شود:
 مجمــوع مالیات جاري و  مالیات انتقالي مربوط 
به اقالمی که به طور مستقیم در حقوق مالکانه 

منظور شده اند؛
 مبلــغ مالیات بــر درآمد مربوط بــه هر یک از 

اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع.
 توضیح ارتبــاط بین هزینــه ی مالیات )درآمد 
مالیات( و ســود حســابداري به یــک یا هر دو 

شکل زیر:
1- صــورت تطبیق عددي بین هزینه ی مالیات 
)درآمد مالیات( مالیات و حاصل ضرب سود 
حسابداري در نرخ)هاي( مالیات قابل اعمال، 
و نیز افشــاي مبناي محاســبه ی نرخ )هاي( 

مالیات قابل اعمال؛ یا
2- صــورت تطبیق عددي بیــن میانگین نرخ 
مؤثر مالیات و نرخ مالیات قابل اعمال، و نیز 
افشاي مبناي محاسبه ی نرخ مالیات قـــابل 

اعمـــال؛ 
 توضیح تغــــــییر در نرخ )هــاي( مالیات قابل 
اعمال در مقایســـــه با دوره  ی حســـابداري 

قبل؛
 مبلــغ )و تاریــخ انقضــا، درصــورت وجــود( 
تفاوت هــاي موقتی کاهنده ی مالیات، زیان هاي 
مالیاتــی استفاده نشــده و اعتبارهــای مالیاتي 
استفاده نشده که در صورت وضعیت مالي، براي 
آن هــــا دارایي مالیات انتقالي شناسایي نشـده 

اســــت؛
 جمــع مبلــغ تفاوت هــاي موقتــی مربوط به 
ســرمایه گذاري در واحد هــاي تجــاری فرعي، 
شــعب و واحدهای تجاری وابســته و منافع در 
مشــارکت ها، که براي آن ها بدهي های مالیات 

انتقالي شناسایي نشده است؛
 در ارتباط با هر نوع تفاوت موقتی، و در ارتباط با 
هر نوع زیان مالیاتي استفاده نشده و اعتبارهای 

مالیاتي استفاده نشده:
و  انتقالــی  مالیــات  دارایي هــای  مبلــغ   -1
بدهي هاي مالیات انتقالي شناسایي شــده در 

صــــورت وضعیت مالــــي براي هر دوره ی 
ارائه شــــده؛

2- مبلــغ درآمــد مالیات انتقالي یــا هزینه ی 
مالیات انتقالي شناسایي شده در صورت سود 
و زیان، در صورتي که این مبلغ، از تغییر در 
مبالغ شناسایي شده در صورت وضعیت مالي، 

قابل تشخیص نباشد؛
 در ارتبــاط بــا عملیات متوقف شــده، هزینه ی 

مالیات مربوط به:
1- سود یا زیان توقف؛ و

2-ســود یا زیان حاصــل از فعالیت هاي عادي 
عملیات متوقف شــده طــی دوره، همراه با 
مبالغ متناظر برای هر یک از دوره های قبلی 

ارائه شده.
 مبلغ آثار مالیاتی ســود تقسیمی به سهامداران 
واحد تجاري که پیش از تایید صورت هاي مالي 
براي انتشار، پیشــنهاد یا اعالم شده است، ولی 
به عنوان بدهي در صورت هاي مالي شناســایي 

نشده است.
 اگر ترکیب تجاري که واحد تجاري در آن واحد 
تحصیل کننده اســت، موجب تغییــر در مبلغ 
دارایــي مالیات انتقالي شناسایی شــده پیش از 

تحصیل  شود، مبلغ آن تغییر؛ و
 اگــر مزایای مالیــات انتقالي تحصیل شــده در 
ترکیب تجــاري در تاریخ تحصیل شناســایي 
نشده باشد. ولی پس از تاریخ تحصیل شناسایي 
شــود، توصیف رویداد یا تغییر در شرایطي که 
موجب شناسایی مزایای مالیات انتقالي شــده 

اســــت.

واحد تجاري مبلغ دارایي مالیات انتقالي و ماهیت 
شواهد پشتیبان شناخت آن را در صورتی باید افشا 

کند که:
 اســتفاده از دارایــي مالیات انتقالــي، به مازاد 
سودهاي مشمول مالیات آتي بر سودهای ناشي 
از برگشــت تفاوت هاي موقتی مشمول مالیات 

موجود بستگی داشته  باشد؛ و

 واحــد تجاري در دوره ی جاري یا دوره قبل، در 
حوزه ی مقرراتی که دارایي مالیات انتقالــــــي 
بــه آن مربوط اســت، متحمل زیان شـــــده 

باشـــد.

واحد تجــاري هرگونه بدهي احتمالــي یا دارایی 
احتمالــی مربوط بــه مالیات را طبق اســتاندارد 
حسابداري شماره ی 4 "ذخایر، بدهي های احتمالی 
و دارایی هاي احتمالي" افشــا مي کند. براي مثال، 
بدهي هــاي احتمالي و دارایي های احتمالی ممکن 
اســت از اختالفات حل نشــده با مراجــع مالیاتي 
ناشــی شــود. همچنین، در مواردي که تغییر در 
نرخ هــاي مالیاتي یا قوانین مالیاتي، پس از دوره ی 
گزارشــگری تصویب یا اعالم  شــود، واحد تجاري 
هرگونــه اثر بااهمیت این تغییــرات بر دارایي ها و 
بدهي هاي مالیات جاري و انتقالــــــي را افشــا 
مي کند.                                                

پی نوشت ها:
1- IAS 12 Income Taxes

منابع:
اســتانداردهای  تدویــن  کمیتــه ی   -
حســابداری)13۹8(، اســتاندارد حســابداری 
شــماره ی 3۵ "مالیات بر درآمد"، چاپ بیست 

و نه، تهران، سازمان حسابرسی
راهنمــای  موســی)13۹3(،  اصــل،  بــزرگ   -
بینالمللی حســابداری  اســتاندارد  به کارگیری 
شماره ی 12: مالیات بر درآمد. چاپ اول، تهران، 
سازمــــان حسابرســــــی)نشریه ی شماره ی 
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حمیدخادم: حســابدار رسمی، دانشجوی دکتری 
حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
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مالی گزاشگری 

های ر ا بز ا
لی ما  

سید محمدباقرآبادی

بـرمبـنای
 اســتانداردهای 
جدیدحسابداری
ایران

ارائه  وافشای

دو مورد از اســتانداردهای جدید حسابداری ایران 
کــه الزامات  آن ها در مــورد صورت هاي  مالي  که  
دوره ی  مالــي  آن ها از 1 فروردین 13۹8 و پس از 
آن  آغاز مي شود، الزم االجرا شده است، استاندارد 
حسابداری شماره ی 3۶ "ابزارهای مالی - ارائه" و 
استاندارد حسابداری شماره ی 3۷ "ابزارهای مالی 
- افشا" هســتند. نکته ی قابل توجه درباره ی این 
دو اســتاندارد این اســت که ما در ایران تا کنون 
اســتاندارد حســابداری با این موضوع نداشتیم، و 

برای ما جدید محسوب می شوند.

پیشینه ی استانداردهای حسابداری ابزارهای 
مالی

در سال 1۹88 پروژه ی مشترکی توسط کمیته ی 
 )IASC( بین المللی حســابداری  اســتانداردهای 
و انجمــن حســابداران خبره ی کانــادا1 درباره ی 
ابزارهای مالی اجرا شــد. نتیجه ی آن پروژه ابتدا 
در سپتامبر 21۹۹1  و پس از دریافت دیدگاه های 
مختلــف و اصالح موارد پیشــنهادی در ژانویه ی 
31۹۹4  منتشــر شد. ســپس در گام نخست، در 
ژوئن 1۹۹۵، اســتاندارد بین المللی حســابداری 
شــماره ی 32 "ابزارهــای مالی: افشــاء و ارائه4" 
)IAS 32(، و در گام دوم، در دســامبر 1۹۹8، 
اســتاندارد بین المللی حســابداری شماره ی 3۹ 
 IAS( "۵ابزارهای مالی: شناســایی و اندازه گیری"
39( منتشر شد. در ادامه، در سال 200۵، هیئت 

 )IASB( بین المللی حســابداری  اســتانداردهای 
تصمیم گرفت تا IAS 32 را در قالب دو استاندارد 

جداگانه به شرح زیر ارائه کند:
 اســتاندارد بین المللی حسابداری شماره ی 

)IAS 32( "۶32 "ابزارهای مالی: ارائه
 اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی 
 )IFRS 7( "۷شماره ی 7 "ابزارهای مالی: افشاء

)الزم االجرا از سال 200۷(

ایــن تغییر موجــب لغــو اســتاندارد بین المللی 
حسابداری شــماره ی 30 "افشــاهای مربوط به 
صورت های مالی بانک ها و موسسات مالی مشابه8" 

)IAS 30( شد. IAS 39 نیز طی سال های 2003 
و 200۵ دچار تغییرات اساســی شــد. تا این که 
سرانجام در ســال 2008 هیئت اســتانداردهای 
اســتاندارد  پــروژه  ی  حســابداری  بین المللــی 
بین المللی گزارشگری مالی شماره ی ۹ "ابزارهای 
مالیIFRS 9( "۹( را آغاز کرد، و در ســال 2018 
این اســتاندارد جایگزین IAS 39 شد. از این رو، 
هم اینک در سطح بین المللی سه استاندارد مرتبط 

با ابزارهای مالی به شرح زیر داریم:
  IAS 32 "ابزارهای مالی: ارائه" که استاندارد 

حسابداری شــماره ی 3۶ ایران به نوعی ترجمه و 
مشابه آن است.

 IFRS 7 "ابزارهای مالی: افشا" که استاندارد 

حسابداری شماره ی 3۷ ایران به نوعی ترجمه 
و مشابه آن است.

ایران  در  کــه   IFRS 9 "ابزارهــای مالی": 

اســتانداردی متناظــر آن نداریــم. در ایــن 
اســتاندارد مطالبی درباره ی شــناخت، قطع 
شناخت، طبقه بندی، اندازه گیری و حسابداری 
مصون سازی مطرح شده است. با توجه به این 
که در ایران فعال این اســتاندارد مصوب نشده 
است، بنابراین درباره ی شناخت و اندازه گیری 
و قطع شــناخت ابزارهای مالی که به شــرح 
اســتانداردهای حســابداری شــماره ی 3۶ و 
3۷ ارائه و افشــای آن ها الزامی شــده است از 
اســتانداردهای مربوط قبلی خودشان استفاده 

می شود. 

در ادامه، به بررســی اســتانداردهای حسابداری 
شماره ی 3۶ و 3۷ ایران می پردازیم.

ابزارهای مالی: ارائه
ابزار مالی عبارت اســت از هر قراردادي که برای 
طرفیــن ایجاد حقی بدین شــرح کند: برای یک 
طرف دارایی مالی و برای طرف دیگر ابزار مالکانه 
یا بدهی مالی باشــد. تفاوت اصلــی بین ابزارهای 
مالی و دارایی ها و بدهی های دیگر وجود قرارداد 
اســت. یعنی طرفین اختیار محدودي براي عدول 
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از قرارداد دارند. این توافق ضمانت اجرایي قانوني 
دارد، ولی لزوما مکتوب نیست. 

ابزارهای مالی به سه دسته تقسیم می شوند:
 دارایی مالی
 بدهی مالی
 ابزار مالکانه

دارایــی مالی و بدهی مالی در اســتاندارد تعریف 
نشــده اند. بلکه فقط برای آن ها به ذکر مثال هایی 
اکتفا شده اســت. از این رو در ادامه، این مثال ها 
همراه با مصادیقی کــه در ایران وجود دارند ارائه 

می شود. 

دارایی های مالی عبارتند از:
 نقد )موجودی های نقد نزد بانک ها، معادل های 

وجه نقد، وجوه تنخواه گردان(
 ابزار مالکانه واحد تجاري دیگر )سهام منتشرشده 

توسط دیگران – سرمایه گذاری در سهام(
 حق قــرار دادي بــرای دریافت نقد یــا دارایي 
مالي دیگر از واحد تجاري دیگر )حســاب های 
دریافتنی تجاری، اســناد دریافتنــی، وام های 

دریافتنی، اوراق بدهی، و اوراق قرضه(
 حق قرار دادي بــرای مبادله ی دارایي هاي مالي 
یا بدهي هــاي مالي با واحد تجــاري دیگر، در 
شــرایطي که به طور بالقوه بــراي واحد تجاري 
مطلوب اســت )اســناد دریافتنی قابل تسویه 
در مقابل دریافت اوراق مشــارکت شهرداری ها، 
حســاب های دریافتنــی قابل تســویه با اوراق 
خزانــه ی وزارت راه و شهرســازی، قراردادهای 
اختیار معامله شــامل اختیار خریــد و اختیار 
فــروش، پیمان های آتی که طــی آن ها مقدار 
معینی ســهام، کاال یا ارز توسط واحد گزارشگر 

خریداری شده است(
 ابزار غیر مشــتقه اي که واحــد تجاري در 
ازای آن نســبت به دریافت تعــداد متغیری از 
ابزارهــای مالکانه ی خود واحــد تجاري متعهد 
اســت یا ممکن است متعهد شــود. به عنوان 

مثال، یک صندوق ســرمایه گذاری با یک واحد 
گزارشــگر توافق می کند کــه صندوق در قبال 
ســرمایه گذاری در ســهام واحد گزارشگر این 
تضمین را داشته باشد که در صورت عدم وجود 
تقاضا برای سهام واحد گزارشگر، در زمانی که 
صندوق قصد فروش آن را داشــته باشد، اقدام 

به خرید سهام خودش از صندوق خواهد کرد.
 ابزار مشتقه اي که به روشــی غیر از مبادله 
مبلــغ ثابتي نقد یا دارایــي مالي دیگر با تعداد 
ثابتی از ابزارهای مالکانه ی خود واحد تجاري، 
قابل تســویه اســت یا تســویه خواهد شد. به 
عنوان مثال، ســرمایه گذاری در پیمان آتی که 
در سررســید آن طرف مقابل معادل ارزش 20 
کیلو طال سهام عادی خود را در قبال آن واگذار 

خواهد کرد.

بدهی های مالی عبارتند از:
 تعهــد قرار دادي بــرای تحویل نقــد یا دارایي 
مالي دیگر به واحد تجاري دیگر )حســاب های 
پرداختنی تجاری، اســناد پرداختنی، وام های 
پرداختنی، اوراق بدهی منتشرشده مانند اوراق 
قرضه ی پرداختنی، اوراق مشارکت پرداختنی و 

اوراق خزانه ی پرداختنی( 
 تعهد قرار دادي برای مبادله ی دارایي هاي مالي 
یا بدهي هــاي مالي با واحد تجــاري دیگر، در 
شــرایطي که به طور بالقوه براي واحد تجاري 
نامطلوب اســت )اسناد پرداختنی قابل تسویه 
در مقابــل واگــذاری اوراق مشــارکت بانــک 
مرکزی، حســاب های پرداختنی قابل تســویه 
با اوراق خزانه ی وزارت نیــرو، اختیار خرید یا 
اختیار فروش مقدار معینی سهام، کاال یا ارز که 

توسط واحد گزارشگر منتشر شده( 
 ابزار غیر  مشــتقه اي که واحــد تجاري در 
ازاي آن، نســبت به تحویــل تعداد متغیري 
از ابزارهای مالکانه خــود واحد تجاري، متعهد 
اســت یا ممکن است متعهد شــود. به عنوان 
مثــال، یک واحد گزارشــگر با یــک صندوق 
ســرمایه گذاری توافق می کنــد که صندوق در 

قبال سرمایه گذاری در سهام واحد گزارشگر این 
تضمین را داشته باشد که در صورت عدم وجود 
تقاضا برای ســهام واحد گزارشگر، در زمانی که 
صندوق قصد فروش آن را داشــته باشد، اقدام 

به خرید سهام خودش از صندوق خواهد کرد.
 ابزار مشتقه اي که به روشــی غیر از مبادله 
مبلغ ثابتي نقد یا دارایــي مالي دیگر با تعداد 
ثابتي از ابزارهای مالکانه ی خود واحد تجاري، 
قابل تسویه است یا تسویه خواهد شد. به عنوان 
مثال، اختیار خرید ســهام منتشرشــده توسط 
واحد گزارشــگر کــه دارنــده ی آن می تواند با 
پرداخت بهایی معــادل ۷0 درصد قیمت بازار، 
سهام عادی واحد گزارشــگر را خریداری کند، 
ســهام ممتاز که توســط دارندگان می تواند بر 
اســاس ارزش بازار آن به ســهم عادی تبدیل 

شـود.

درباره ی بدهی های مالی این نکته قابل توجه است 
که پیش دریافت درآمد و بیشــتر تعهدات ناشي از 
ضمانت که جریان خروجي منافع اقتصادي مرتبط 
با آن ها به شــکل تحویل کاال و خدمات اســت و 
بیانگر تعهد قرار دادي براي پرداخت نقد یا دارایي 
مالي دیگر نیستند، بدهی مالی محسوب نمی شوند. 
بدهي هایــی که قرار دادي نیســتند، مانند مالیات 
بر درآمد کــه در نتیجه ی الزامــات قانوني دولت 
ایجاد می شــود، بدهي مالي محســوب نمي شوند. 
همچنین، تعهدات عرفی )طبق تعریف اســتاندارد 
حســابداري شــماره ی 4 "ذخایــر، بدهي هــاي 
احتمالي و دارایي هاي احتمالي"( ناشی از قرار داد 
نیســـتند، در نتیجه، بدهي مالـــي محســــوب 

نمي شـــوند.

اســتاندارد درباره ی ابزار مالکانه مثالی ارائه نکرده 
اســت، و فقط به تعریف آن بدین شرح اکتفا کرده 
اســت: قرار دادي است که نشــان  دهنده ی منافع 
باقي مانده در دارایي هاي واحد تجاري پس از کسر 
همه ی بدهي هاي آن است، مثل سهام منتشر شده 

واحد تجاري.
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نکتــه ی مهم در این جا، تمایــز بین بدهی مالی و 
ابزار مالکانه است. گاهی این تمایز مثل تمایز بین 
سهام عادی )ابزار مالکانه( و حساب های پرداختنی 
)بدهی مالی( مشخص و ساده است. ولی در پاره ای 
موارد مثل تمایز بین بدهی قابل تبدیل به ســهام 
و ســهام ممتاز این تمایز دشــوار می شود. در این 
باره، اســتاندارد رهنمودی برای تمایز بدهی مالی 
از ابــزار مالکانه ارائه کرده اســت. بدین ترتیب که 
برای تشــخیص باید به محتوای قرارداد و تعاریف 
بدهی مالی و ابزار مالکانه توجه شــود. الزم به ذکر 
اســت، در طبقه بندي ابزارهای مالــي در صورت 
وضعیت مالی واحد تجــاري محتوای ابزار مالی بر 
شــکل قانوني آن رجحان دارد. به شــکل ساده تر 
می توان گفت برای تشــخیص باید این پرسش را 
مطرح کنیم: آیا تعهد قراردادی برای انتقال منافع 
اقتصــادی وجود دارد؟ اگر پاســخ بلی بود، عنصر 
مورد نظر بدهی مالی است. اگر پاسخ نه بود عنصر 

مورد نظر ابزار مالکانه است.

مثال 1: شــرکتی قصــد دارد به منظــور افزایش 
سرمایه و تامین مالی دو نوع سهام صادر کند:

 سهام ممتاز با نرخ سود ساالنه ی ۵ درصد و الزام 
به بازخرید در تاریخ مشخص

 سهام عادی )شرکت قصد دارد این سهام را بعدا 
بازخرید کند(.

نحــوه طبقه بندی این دو نوع ســهام بدین ترتیب 
خواهد بود:

 ســهام ممتاز به دلیل این کــه تعهد قراردادی 
است به عنوان بدهی مالی طبقه بندی می شود.

 ســهام عادی به دلیل این کــه تعهد قراردادی 
نیســت به عنــوان ابــزار مالکانــه طبقه بندی 

می شـود.

مثال 2: شــرکت این بار قصد دارد به جای سهام 
ممتاز با الزام به بازخرید در تاریخ مشــخص، اقدام 
به انتشــار 1000 میلیارد ریال سهام ممتاز با نرخ 
سود ساالنه ی ۵ درصد همراه با دو اختیار زیر کند:

 یــک( این ســهام با ســهام عادی شــرکت به 
ارزش 1000 میلیارد ریال قـــابل بازخــــرید 

اســـت.
 دو( ایــن ســهام با حــق اختیار شــرکت قابل 

بازخرید است.

نحوه طبقه بندی این دو حالت بدین ترتیب خواهد 
بود:

در حالت اول، ســهام ممتاز با سهام عادی شرکت 
به ارزش 1000 میلیارد ریال قابل بازخرید اســت 
یعنی، تعداد نامشــخصی ســهام ضرب در قیمت 
روز تســویه که معادل 1000 میلیارد ریال ارزش 
داشــته باشد. برای تعیین نوع ابزار مالی در این جا 
رجوع می کنیم بــه مصادیقی که در تعریف بدهی 
مالی وجود داشت: قرار دادي که از طریق ابزار هاي 
مالکانــه خود واحد تجاري قابل تســویه اســت و 
ابزار غیر مشــتقه اي است که واحد تجاري در ازاي 
آن، نســبت به تحویل تعــداد متغیري از ابزارهای 
مالکانــه ی خود واحد تجاري متعهد اســت. با این 

تعریف، حالت اول بدهی مالی است.

در حالــت دوم، تعهدی برای بازخرید وجود ندارد. 
پس ابزار مالکانه اســت. ولــی تعهد برای پرداخت 
سود وجود دارد. پس این بخش بدهی مالی است. 
در ایــن جا با نــوع جدیدی از ابزارهــای مالی با 
عنوان ابزار مالی مرکب آشــنا شدیم. ابزار مالی 
مرکب عبارت است از ابزار مالی غیر مشتقه ای که 
شــامل هر دو جز بدهی مالی و ابزار مالکانه باشد. 
اندازه گیری این نوع ابزار مالی در هنگام صدور )نه 
در هنگام اندازه گیری مجدد آن در پایان هر دوره( 
باید بدین شــرح و در سه گام صورت گیرد. در گام 
اول، ارزش منصفانــه ی کل ابزار مالی مشــخص 
شــود. در گام دوم، ارزش بخش بدهی مشــخص 
شــود. و سرانجام در گام ســوم، ارزش منصفانه ی 
بخش حقوق مالکانه با کســــــر مبلغ حاصــــل 
از گام یک از مبلغ حاصـل از گــــام دو مشخص 

شـــود.

درآمد یا هزینه ی مالی، ســود تقســیمی، 
سودها و زیان ها

نحــوه ی ارائه ی درآمد یــا هزینه ی مالی، ســود 
تقســیمی، و سودها و زیان های مربوط به ابزارهای 
مالی بســته به نحوه ی طبقه بنــدی ابزارهای مالی 
مربوط مشــخص می شــود. اگر ابزار مالی مربوط 
بدهی مالی باشــد، در ســود و زیــان دوره عمل 
می شــود. مثال، ســود ســهام پرداختنی به سهام 
ممتــازی که حق بازخرید برای دارنده ی آن وجود 
دارد. و چنانچه ابزار مالی مربوط ابزار مالکانه باشد، 
در حقوق مالکانه عمل می شــود. مثال، سود سهام 
پرداختنــی به ســهام عادی. در ایــن ارتباط الزم 
به ذکر اســت، مخارج مربوط بــه معامالت حقوق 
مالکانه تا میزاني که این مخارج به طور مســتقیم 
قابل انتســاب به معامالت حقوق مالکانه باشد، به 
عنــوان کاهنده ی حقوق مالکانه منظور مي شــود. 
مثال، حق الزحمه ی ثبت و ســایر حق الزحمه هاي 
قانونــي، مبالغ پرداختــي به مشــاوران حقوقي، 
حسابداري و سایر مشاوران حرفه اي، مخارج انتشار 

و حق تمبر و ... .

تهاتر دارایي مالي و بدهي مالي
منظور از تهاتر دارایي مالي و بدهي مالي به معنی 
ارائه ی آن هــا در قالب یک عدد اســت. این رویه 
هنگامی باید انجام شــود کــه هم زمان هم حق 
تهاتــر مبالغ شناسایي شــده وجود  براي  قانوني 
داشــته باشــد، و هم این قصد وجود داشته باشد 
کــه یا به صورت خالص تســویه کند یا هم زمان با 
نقد کردن دارایی، بدهي را تسویه کند. در مواردي 
که واحد تجاري حق تهاتر دارد، ولی قصد تســویه 
به صورت خالــص یا تبدیل دارایي به نقد هم زمان 
بــا تســویه ی بدهي را نــدارد، تأثیر ایــن حق بر 
آسیب پذیری واحد تجاري از ریسک اعتباري باید 
طبق استاندارد حسابداری شماره ی 3۷ "ابزارهای 

مالی – افشا" افشا  شود.

پــس از انجام تهاتــر طبق این اســتاندارد جدید 
اطالعات زیر باید به شکل جدول به طور جداگانه 
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برای دارایي های مالی و بدهي هاي مالي ارائه شود 
)مگر این که شکل  ارائه ی دیگري مناسب تر باشد(:
 مبالغ ناخالص دارایي های مالي شناسایی شده و 

بدهي هاي مالي شناسایي شده. 
 مبالغي که هنگام تعیین مبالغ خالص قابل ارائه 

در صورت وضعیت مالي تهاتر شده اند
 مبالغ خالص قابل ارائه در صورت وضعیت مالي

 افشای حقوق تهاتر مربوط به دارایي های مالی 
شناسایی شده و بدهي هاي مالي شناسایي شده 
و مبالــغ مربــوط بــه وثیقه ی مالــي و توافق 

خالص سازی 

ماهیت و میزان ریسک های ابزارهای مالی
طبق استاندارد حسابداری شماره ی 3۷ "ابزارهای 
مالی – افشا" ماهیت و میزان ریسک های ابزارهای 
مالــی باید هم به صورت کیفــی و هم به صورت 
کمی افشا شــوند. در افشای کیفی این موارد باید 
افشا شــود: آسیب پذیری از ریســک ها و نحوه ی 
ایجاد آن ها، و اهداف، رویه ها و فرایندهای مدیریت 
ریسک و روش های مورد استفاده برای اندازه گیری 
ریســک و هر گونه تغییر در موارد فوق. افشــای 
اهــداف، رویه ها و فرایندهای مدیریت ریســک و 
اندازه گیری ریسک  روش های مورد استفاده برای 

و هرگونه تغییر نسبت به دوره قبل. 

ولی در افشــای کمی باید خالصه ای از اطالعات 
کّمــی درباره ی آســیب پذیری واحــد تجاری از 
ریســک مورد نظر در پایان دوره ی گزارشگری و 
تمرکز ریسک افشــا شود. تمرکز ریسک، ناشی از 
ابزارهای مالی اســت که ویژگی های مشابه دارند 
و به طور مشــابهی تحت تأثیر تغییر در شــرایط 
اقتصادی یا سایر شــرایط قرار می گیرند. در کنار 
همه ی ریسک هایی که باید افشا شوند سه ریسک 
از اهمیــت باالیی برخوردارند که در ادامه به آن ها 

می پردازیم.

ریسک اعتباری 
ریســک این که یک طرف ابزار مالی به دلیل عدم 

ایفای تعهد موجب زیان مالی طرف دیگر  شــود. 
مواردی که باید افشا شوند عبارتند از:

 مبلغی که بــه بهترین شــکل، حداکثر میزان 
آســیب پذیری واحد تجاری از ریسک اعتباری 
در پایــان دوره ی گزارشــگری را بدون در نظر 
گرفتن هر گونه وثیقه ی نگهداری شــده یا سایر 

روش های افزایش اعتبار نشان دهد.
 شــرحي از وثیقــه ی نگهداري شــده به عنوان 
تضمین و ســایر روش های افزایش اعتبار و اثر 

مالي آن ها.
 اطالعــات درباره ی کیفیت اعتباری دارایی های 
مالی که نه از تاریخ سررسید آن ها گذشته است 

و نه کاهش ارزش یافته اند.

ریسک نقدینگی
 ریســک این که واحد تجــاری در ایفای تعهدات 
مربوط به بدهی های مالی که از طریق تحویل نقد 
یا دارایی مالی دیگر تسویه می شود، دچار مشکل 

شود. مواردی که باید افشا شوند عبارتند از:
 تجزیه ی سررسید بدهی های مالی

 تشریح نحوه ی مدیریت ریسک نقدینگی 

ریسک بازار 
ریسک نوسان  ارزش منصفانه یا جریان های نقدی 
آتی یک ابزار مالی بــه دلیل تغییر در قیمت های 
بازار اســت. ریسک بازار از سه نوع ریسک تشکیل 

شده است:
 ریســک واحد پول: ریسک نوســان  ارزش 
منصفانه یــا جریان های نقدی آتــی یک ابزار 

مالی به دلیل تغییر در نرخ های مبادله ارز
 ریسک نرخ ســود: ریسک نوســان ارزش 
منصفانه یــا جریان های نقدی آتــی یک ابزار 

مالی به دلیل تغییر در نرخ های سود
 ریسک سایر قیمت ها: ریسک نوسان ارزش 
منصفانه یــا جریان های نقدی آتــی یک ابزار 
مالی، به دلیــل تغییر در قیمت های بازار به 
غیر از تغییرات ناشــی از ریســک نرخ سود یا 

ریسک واحد پول

صرف نظر از این که آن تغییرات در اثر عوامل خاص 
آن ابزار مالی یا ناشر آن، یا عوامل تأثیر گذار بر تمام 
ابزارهای مالی مشابه معامله شده در بازار ایجاد  شود، 

مواردی که باید افشا شــوند عبارتند از:
 تحلیــل حساســیت بــراي هــر یــک از انواع 
ریســک های بازار کــه واحد تجــاري در پایان 
دوره ی گزارشگري در آستانه ی آن قرار می گیرد.

 روش ها و مفروضات مورد استفاده در آماده سازی 
تحلیل حساسیت.

 تغییــر در روش ها و مفروضات مورد اســتفاده 
نسبت به دوره ی قبل و دالیل این تغییرات.   

پی نوشت ها:
1- Canadian Institute of Chartered 

Accountants
2- Exposure Draft E40 Financial 

Instruments
3- E40 was modified and re-

exposed as Exposure Draft E48 
Financial Instruments

4- IAS 32 Financial Instruments: 
Disclosure and Presentation

5- IAS 39 Financial Instruments: 
Recognition and Measurement

6- IAS 32 Financial Instruments: 
Presentation

7-  IFRS 7 Financial Instruments: 
Disclosures

8- IAS 30 Disclosures in the Finan-
cial Statements of Banks and 
Similar Financial Institutions

9-  IFRS 9 Financial Instruments

ســیدمحمد باقرآبادی:عضو شورای عالی، عضو 
هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران مالی 
خبره و عضو خبره ی انجمن حســابداران خبره ی 
ایران در شــاخه ها ی تخصصی حســابدار مستقل 
خبره و حســابدار مالی خبره، مدیر مرکز آموزش 
حسابداران رســمی )ماحر(، مدرس مراکز آموزش 

حرفه ای، دانشجوی دکتری حسابداری
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مصطفی
علی مدد  
دهه  پنــج  ثابــت  پــای 
توســعه ی حسـابداری ایران

محمد شلیله

طرح موضوع
در این متن مشــِی مصطفی علی مدد )131۵ – 
13۹1( در"توسعه ی نهاد حســابداری ایران" را 
بر می رسیم، و استنباطی که از مبناهای دیدگاه، 
رویکــرد و عملکــرد او بــه عنــوان الگویی برای 
توسعه ی نهاد موصوف برگرفته ایم عرضه می کنیم. 
در آغاز اما فرضی کلی در زمینه ی شــرایط عادی 
یا جز آن که می تواند توســعه ی حســابداری را 
محدود سازد به میان می آوریم. بعد از آن، مبنای 
اطالق اصطالح "نهاد" به ســاختار حسابداری در 
جامعه را که یکی از کلیدواژه های این نوشته است 
توضیح می دهیم. به کلیت دستاوردهای نسل اول 
مروجان نامورتر و ماندگارتر حســابداری در ایران 
نیز می پردازیم که شــرحی فشرده از روند پدیدار 
شــدن حسابداری نوین و توســعه ی آن در ایران 
به دست داده باشیم. ســپس، با تمرکز بر موضوع 
کانونــی پیش گفته متن را ادامــه می دهیم و به 

پایان می بریم.
مدت مطالعه ی این مقاله نزدیک به یک ســاعت 

است.

یک فرض
واقفیم طرح و بررســی توسعه ی نهاد حسابداری 
در دوره هایی معنی دارتر است که اوضاع اقتصادی 
جامعه به نسبت "عادی" باشد. حال آن که وضعیت 
مالکیت بخش عظیمی از منابع اقتصادی و نحوه ی 
مدیریت این منابع در ایران، به ویژه سیاســت های 
تخصیص منابع اقتصادی در اندازه های کالن، در 
شرایط کنونی در بخش وسیعی از اقتصاد بر عرف 
تجارت و سرمایه گذاری اقتصادی و قواعد و قوانین 
مربوط به آن استوار نیست. افزون بر این ها، روند 
تغییرات حجم سرمایه گذاری ها در این سال ها رو 
به کاهش بوده اســت، و آینده ای که روند تشکیل 
سرمایه و ســرمایه گذاری ها رو به افزایش بگذارد 
پیش بینی پذیــر نیســت. در این شــرایط نفوذ و 
رخنه ی انتظارات و هدف های غیراقتصادی یا صرفا 
سیاسِی سرچشمه گرفته از نوع مناسبات ساختار 
قــدرت و مانند آن در مدیریت منابع اقتصادی به 

طرز نامحدودی گســترده اســت. این شرایط، در 
مجموع ممکن اســت کارکردهای حسابداری در 
اقتصاد کشور را، در بخش هایی به شکل عمده، به 
حالت تعلیق درآورده، و روند توسعه ی حسابداری 
را در ایران کند یا در زمینه هایی مختل کرده باشد. 
با ایــن حال، به انتظار بهبود شــرایط پیش گفته، 
پیش بینــی یا پیشــنهاد توســعه ی ایــن نهاد را 
امکان پذیــر فرض کرده ایم. البتــه این را هم اصل 
گرفته ایم که حســابداران ایران نیز، به همان نحو 
که بیشتر حقوقدانان، پزشــکان، معماران و سایر 
متخصصان بر مراقبــت از کارکردهای معطوف به 
منافــع جامعه در حوزه ی دانش و عملکرد خویش 

تاکید می ورزند، پای بفشارند.

نهاد حسابداری
از دیــدگاه تجربی به ســاز و کاری که در جامعه 
عمومیت و ضرورت و اهمیت تعیین کننده ای یابد 
و به هیــات یکی از ارکان جامعــه درآید " نهاد" 
گفتــه می شــود. از این قرار، منظور مــا از"نهاد" 
در این نوشته، تشــکل های حرفه ای شناخته شده 
که به صورت عرفی یا تجربــی و قانونی"انجمن" 
نامیــده می شــوند، یــا چنــان که در گذشــته، 
درمورد"کانــون حســابداران  باعنوان"کانــون"، 
رســمی"، یا در زمان حاضر، با عنوان"جامعه"، در 
مورد "جامعه ی حســابداران رسمی ایران"معرفی 
شده اند، نیســت. درست است که اطالق "نهاد"به 
"انجمن"،"کانون"یا "جامعه"هــا نیز معنی دار و 
درست است، ولی این ها بخشی از نهاد حسابداری 
بــه عنوان یکــی از ارکان مدیریــت اقتصادی که 
کارکــرد آن تخصیــص بهینه ی منابــع اقتصادی 

کشور است را تشکیل می دهند.

واژه ی"نهــاد" در فرهنــگ معیــن "طبیعــت"، 
"سرشت" و "ذات"، و در فرهنگ عمید "سازمان"، 

"موسسه"، "بنیان" و "اساس"معنی شده است. تا 
آن که پنجاه سال پیش، دکتر غالمحسین صدیقی 
)1284– 13۷1( از پیشــگامان ترویج و اســتاد 
جامعه شناسی دانشــگاه تهران"نهاد" را به عنوان 
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معادل در برابر  Institution قرار داد)1(.

بنا به تعریف، نهادها نظام های متشکل فعالیت های 
انســانی و انگاره هایی مســتقر برای رفع نیاز های 
متعدد جامعه های انســانی هســتند که در بطن 
جامعه شــکل می گیرند. نهادها اغلب شــیوه های 
منسجم روش های زندگی قومی هستندکه تداول و 
قبول عام یافته اند. از این رو، بر مجموعه ای انتزاعی 
از ارزش ها، هنجارها و اعتقادهای سازمان یافته بنا 
می شوند و ایفای نقش هایی را که در هر جامعه به 
تصویب و تثبیت رسیده باشند عهده دار می شوند؛ 
از عملکــردی نظارتــی برخــوردار می گردند؛ و 

به واســطه ی پیوندی که با امور متنوعی که 
در جامعه ها می گــذرد دارند وظیفه ی 

اقتصــادی،  مســائل  تحلیلگــری 
اجتماعی و سیاســی مربوط به 

موضــوع فعالیت شــان به آنها 
نهادها  می شــود.  تفویــض 
خاستگاه رشــد و توسعه ی 
اجتماعــی  ســرمایه ی 
هســتند؛ از ارکان فرهنگ 
هر جامعه به شمار می آیند، 
و به حد قابل مالحظه ای از 

دوام و عمومیت و اســتقالل 
می رســند؛ و قانونیت یا عدم 

قانونیت هــر چیز در درون نهاد 
مفروض را تعیین می کنند. "نهاد" 

را "سازمان اجتماعی" نیز گفته اند)2(.

با این اوصــاف، تا کنون توافقی عــام و پذیرفته 
در مــورد تعریف، ویژگی هــا و کارکردهای نهادها 
به دســت نیامده اســت. اگر چه در مــورد اطالق 
نهاد به مصداق هایی مشــخص کمتر تردید وجود 
دارد. از جملــه، همگان پذیرفته اند که "خانواده"، 
"محله"،"دولــت"،  "بهداشــت"،  "آمــوزش"، 
"المپیک"، "ورزش" و مانند این ها هر یک"نهاد" 
هســتند. وقتی به مصادیق نهاد می نگریم، ویژگی 
مشــخص و به طرز تردید ناپذیرتری مورد توافق 
همگان عمومیت و گســتردگی آنهاســت. با این 

وصف در حالی که "بهداشت" را می توان یک نهاد 
به شــمار آورد،که جمله ی اموِر به طور مســتقیم 
هم  پیوند با بهداشــت جامعــه را در بر می گیرد، 
ولی هم زمــان می توان از نهاد "بیمارســتان" نیز 
ســخن گفت. از این قرار، با این که منظور از نهاد 
حسابداری در این متن، کِل حسابداری کشور است، 
ولی مانع از اطالق نهاد به "انجمن های حسابداری 
در ایران" یا "جامعه ی حســابداران رسمی ایران" 
نیســت. آن ها نیــز جملگی نهاد هســتند. ولی از 

عام برخوردار نیســتند. عمومیت و گســتردگی 

گویــی هر یــک از نهادهای حســابداری موجود 
ایــران محــدوده ی خاصی از فعالیت هــای عام و 
عمومی نهاد حسابداری را در برمی گیرند. موضوع 
فعالیت "انجمن حسابداری ایران" توسعه ی دانش 
حسابداری اســت. در حالی که موضوع"جامعه ی 
حسابداران رســمی ایران" حســابداری حرفه ای 
است. ولی هر دو، و دیگر انجمن های از این دست، 
از جمله "انجمن حسابداران خبره ی ایران"، درون 

"نهاد" حسابداری ایران جای دارند.

ضــرورت توضیح وجه نهادی حســابداری در این 
نوشــته پیوندها ی گریزناپذیر آن بــا دیگر ارکان 
جامعه برای تداوم توســعه ی آن اســت. دیدگاه، 
رویکرد و عملکرد مصطفــی علی مدد مجموعه ای 
از ایــن پیوندها و ضرورت حفــظ و فعال کردن و 
مبناهای این ضرورت آنها را آشکارتر ساخته است.

مروجان حسابداری نوین در ایران: نسل اول
آشکار است توسعه ی حسابداری در ایران، چنان که 
در دیگر کشورها، با مشارکت همه ی دانشوران و 
کارگــزاران این دانش و کاربرد آن درطول 
زمان و در پرتو شــرایط هــر جامعه 
در هــر دوره تحقق یافته اســت. 
منتها همواره بوده اند شــماری 
از آن میــان کــه بــه دالیل 
گوناگــون، از جملــه دانش 
گســترده، انگیزه و عالقه، 
احســاس  بهبودخواهــی، 
مسئولیت، خواست و اراده، 
اســتعداد،  سخت کوشی، 
و شــناخت واقع بینانــه و 
ژرف از شــرایط، و البته در 
از  بهره مندی  مــوارد  اغلــب 
فرصت های مناســب و امکانات 
و  ســازمانی  پشــتیبانی های  و 
ســاختاری توفیــق یافته انــد همراه 
دیگران و همانندانشان در شتاب بخشیدن 
به پیشرفت نهادی که عضو آن هستند مشارکت 
کننــد؛ و به قاعده، وجهه ی عمومی بیابند، نامور و 

ماندگار شوند.

بر ایــن قــرار، مروجــان و پدیدآورنــدگان نهاد 
حســابداری ایران گروه های متعددی را تشــکیل 
می دهند که می توان به جست وجو و شناسایی آنان 
در پیشــینه ی تحوالت حسابداری ایران پرداخت. 
ولــی از آن میان به هــر تقدیر شــماری نامورتر 
شــده اند. از جمله، اســماعیل عرفانــی )12۹۵-
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13۵2(، حسن سجادی نژاد )12۹۶-13۶۷(، عزیز 
-1300( اکبری  فضل اهلل   ،)1382-1311( نبوی 

1384(، مصطفی علی مدد )131۵-13۹1( و علی 
ثقفی )1323( که از شناسایی بیشتری برخوردار 
شــده اند؛ یا از دیگر مروجان حسابداری ایران در 
پایه ی رضا شباهنگ که سالهاست استاد رشته ی 
حسابداری در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری 
و از پدیدآوردنــدگان آثار ماندگار حســابداری و 
همچنان پیگیرانه در کار تدریس و تالیف اســت؛ 
یا بهروز وقتی که در زمینه ی تاســیس و تکوین و 
تشــکیل و تداوم نهادهای حرفه ای حسابداری و 
تاسیس و توسعه ی موسسات حسابرسی و جز آن 
در شمار پیشگامان کاربرد و گسترش حسابداری 
حرفــه ای در ایــران بوده اســت؛ یــا نظام الدین 
ملک آرایی که در ساماندهی نشر منابع حسابداری 
نقش تعیین کننده ایفا کرده اســت؛ یا سرشت و 
رفتار حرفه ای پرویز افتخار جواهری که راهنمای 
عملکرد طیف گســترده ای از حســابداران بوده 
است. از دیگران نیز می توان یاد کرد، و ای بسا اگر 
کســانی پای پیش بگذارند می توان اثر مستندی 
در این زمنیه پدید آورد و شناخت نامه ی مروجان 

حسابداری کشور را تدوین کرد.

و البته تردیدی نیســت کــه نهادهای حرفه ای و 
ماننــد آن از جمله "انجمن حســابداران خبره ی 
ایران"، "انجمن حســابداری ایــران"، "جامعه ی 
حســابداران رســمی ایران" و دیگر نهادها از این 
قبیل، و سازمان ها و دستگاه های دولتی و وابسته 
به دولت، از جمله "شرکت سهامی حسابرسی" و 
به طور شاخص و مشخص "سازمان حسابرسی" و 
مانند این ها نیز در توســعه ی حسابداری ایران به 
نحو فراگیــر و تعیین کننده ای اثرگذار و اثربخش 

بوده اند.

عالئــق و انگیزه هــای فعالیت مروجــان نامبرده 
در پاره ای زمینه ها نزدیکی بســیار با هم داشــته 
است؛ از جمله، دانش گسترده ی آنان در زمینه ی 
حسابداری نوین در زمان خود. حسن سجادی نژاد 

از جمله کســانی بود که اداره ی امور حســابداری 
صنعــت نفت در زمان ملّی شــدن صنعت نفت و 
خلع یــد از اتباع خارجی به آنان ســپرده شــد. 
همه ی آنان با ادبیات و زبان فارسی آشنایی عمیق 
داشتند. حســن سجادی نژاد، اســماعیل عرفانی، 
فضل اهلل اکبری، عزیز نبــوی و مصطفی علی مدد 
و دیگــر همانندان آنان جملگی بر کار نوشــتن و 
نگارش تسلط حرفه ای داشتند. به گواهی متون و 
منابع حسابداری که پدید آوردند و از آنان برجای 
مانده اســت، در توسعه ی نشر منابع حسابداری به 
نحو تعیین کننده ای تاثیرگذار بودند. فرض اســت، 
هــم آنان شــالوده ی زبان تخصصی حســابداری 
در ایــران را پدیدار ســاختند؛ به آن انســجام و 
عمومیت بخشــیدند؛ و شــیوه ی نگارش و تدوین 
گزارش های حســابداری و متون و منابع درســی 
مربوط را تکوین بخشــیدند. آنان همچنین اغلب 
از بنیانگذاران موسســات حســابداری مستقل و 
انجمن های حرفه ای حســابداری بودند؛ از جمیع 
ابعاد و مالحظات قانونــی و حقوقی امور هم پیوند 
با موسســات اقتصادی آگاهی در حد اســتنباط 
حقوقی داشتند؛ بر زبان خارجی مسلط بودند؛ اهل 
مطالعه بودند؛ با روش شناسی علمی آشنایی نسبی 
داشــتند؛ و جملگی آنان کتاب تالیف کردند و به 
کار نشر متون حسابداری همت گماشتند و در این 
زمینه به توسعه ی نشر منابع شتاب بخشیدند )3(.

مصطفی علی مدد
مصطفی علی مدد در مقایسه با مروجان نسل اول 
در نســل دوم قرار می گیرد. جدای از تفاوت سنی 
نسل اول و مصطفی علی مدد و هم ردیفان همسن 
و سالش )نزدیک به بیست و پنج سال( هر یک از 
این دو نسل به تبار تاریخی متفاوتی وابسته اند. به 
بیان خود مصطفی علی مدد، اولین نسل حسابداران 
کسانی هســتند که به دنبال انقالب مشروطیت، 
ایجاد موسســات تمدنی جدید، و گسترش روابط 
خارجی، در فاصله ی ســال های 1310 تا 1330، 
حســابداری دوطرفه را در انگلســتان و امریکا و 
معموال با اســتفاده از بــورس تحصیلی آموختند 

و بــرای کار به ایران برگشــتند )4( و پس از ملی 
کردن صنعت نفت که از انگلیسی ها در تاسیسات 
شــرکت نفت خلع ید شــد در ارکان حسابداری 
شــرکت نفت حضور یافتند. حســن سجادی نژاد 
از جمله حســابداران تحصیل کرده ی انگلســتان، 
تحت حمایت مهندس مهدی بازرگان، حسابداری 
شــرکت نفت را از انگلیسی ها تحویل و تا کودتای 
1332 اداره ی آن را بــر عهــده می گیــرد )۵( و 
اســماعیل عرفانی به ریاست هیئت عالی بازرسی 
شــرکت ملی نفت در جریان خلع ید از شــرکت 
انگلیسی منصوب می شود. ولی نسل دوم از جمله 
مصطفی علی مدد هم جوانی شــان را حین نهضت 
ملی شــدن نفــت گذرانده بودند؛ و هــم دیدگاه، 
رویکرد و عملکردشان، و در این جا به  طور مشخص 
مصطفی علی مدد، آنــان را از جهات اجتماعی در 
طیف کنش گرانی قرار می دهدکه از دهه ی ســی 
به بعد با روند نوزایی فرهنگ و مدرن شــدن ایران 
همراه شدند. کنش گرانی که شکست نهضت ملی 
آنان را از پای درنیاورد، و هوشــمندانه و پیگیرانه 
مشــی اصالح گری پیش گرفتند و بر همه ی ابعاد 
جامعه ی ایران اثر گذاشــتند، و در تحقق تحوالت 
دهه ی سی و چهل مشارکت کردند. اگر چه اغلب 
آنان از پای فشــردن بر تقدم امر سیاســی به نفع 
تحقق تحوالت اجتماعــی صرف نظر کردند. البته 
بســیاری از افراد این گروه سرشــت سیاسی خود 
را وا نگذاشــتند. تفاوت مصطفــی علی مدد هم با 
همانندان نســل پیشــین  اش این بود که او تعلق 
خاطر به مشــی سیاسی را نفی نمی کرد. در حالی 
که وجود رجحان سیاســی به این معنی که برای 
یک مشی سیاسی نســبت به دیگری برتری قائل 
باشند نزد نسل اول قابل تشخیص نبود. اگر حسن 
سجادی نژاد و اسماعیل عرفانی و همانندانشان در 
مقام های باالی صنعت نفت قرار گرفتند نه به خاطر 
اشتراکات سیاسی آنان با گردانندگان جنبش ملی 
شدن نفت بود؛ آنان تکنوکرات های درس خوانده ی 
اروپــا و امریکا بودند و صاحــب صالحیت، و البته 
بهبودخــواه و جامعه دوســت و از ایفای نقش در 
چارچوب های اصولی اســتقبال می کردند. در مقام 
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مقایســه، مصطفی علی مدد امــا معتقد بود باید با 
روند اصالح سیاســت های اقتصادی به نفع جریان 

اجتماعی مشارکت کرد.

از این خاســتگاه، عملکرد تاریخی مروجان نســل 
اول در چارچوب شرایط و قوانین و مقررات مربوط 
در زمان خود، انتقال و استقرار دانش، دستاوردها 
و تجربه ی تحوالت حســابداری اروپــا )انگلیس( 
به فضــای اقتصاد ایران بود؛کــه بی گمان اقدام و 
گشایش تاریخی عظیم، اثربخش و راهگشایی بود 
و نهاد حســابداری ایران را وارد دنیای نو ساخت. 
ولی مصطفی علی مدد و همانندانش از نســل دوم 
پیوند بنیــادی تحوالت حســابداری در جهان با 
پویش سیاســی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ی 
ایــران را برقرار کردند؛ تحولی که از خالل رویکرد 
بومی کــردن دانــش و تجربه پیــش رفت و در 
زمینه هایی به اصالح سیاست های مالی و اقتصادی 
یا انطباق موازین حسابداری با واقعیت ها و شرایط 
تاریخــی و سیاســی و اجتماعی ایــران انجامید.
نقــش مصطفی علی مدد در همــه ی این زمینه ها 
آشکار اســت. نمونه ی اقدامات او در این زمینه ها 
که از همان درك سیاســی او سرچشمه می گرفت 
هدایــت تصویب ماده واحده ی تشــکیل جامعه ی 
حســابداران رســمی ایران بود که انجام آن را به 
اقتضای درك فضای سیاســی دوره ی اصالحات و 
بر وفــق روند اقتصادی آن زمــان از عهده برآمد. 
علی مستاجران در یادنامه ی او آورده است: "قانون 
حسابدار رسمی )منظور قانون استفاده از خدمات 
تخصصــی و حرفــه ای حســابداران ذی صالح به 
عنوان حسابدار رســمی - مصوب 21 دی 13۷2 
و اصالحیــه ی مــورخ 1۷ بهمــن 13۷2 مجلس 
شورای اســالمی ( در دور جدید را او نوشت")۶(.
نتیجه ی تعمیم دادنــی از همین عملکرد او این که 
طرح های توسعه آن گاه اثربخش هستند که وضع 
و اســتقرار آنها از تناسب نسبی با شرایط عام، در 
برگیرنده ی شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
و تــوان نهاد حســابداری در هر زمــان برخوردار 
باشــد. منظور از این نتیجه گیری قبول بی قید و 

شرط شرایط سیاســی و اقتصادی و اجتماعی در 
هر زمان نیســت. بلکه شــناخت واقع بینانه ی این 
شرایط است که می تواند ما را در پیش بردن طرح 
فرضی ترغیب کند، یا بــه بعدتر موکول کردن یا 
انجام تغییراتی در آن رهنمون سازد. به هر تقدیر 
بدون درك کارشناسی از شرایط،کمترین مداخله 
در این گونه شــرایط با محدودیت هــا و گره های 
ناگشودنی رو به رو می شــود. در همین سال های 
نزدیک، فرض ها، طرح ها و کوشــش های متعددی 
برای اصالح پــاره ای از مقــررات قانونی از جمله 
اساسنامه ی "جامعه ی حسابداران رسمی ایران " 

حســابداری به عنوان یکی از ارکان نظام اجتماعی 
)دولــت – حاکمیــت( باید با نهادهــای دیگر در 
جامعه مناســبات معنی دار و فعال و متقابل داشته 
باشــد. او در همکاری هایش با ناشر اوراق مشارکت 
طرح نواب یا در همکاری هایش با وزارت مسکن و 
شهرسازی یا شهرداری تهران زمان در خور توجهی 
را صرف آموزش حسابداری و کارکردهای سودمند 
آن در تخصیص بهینه ی منابع می کرد. مشارکت و 
مداخله ی او در زمینــه ی تجدید ارزیابی دارایی ها 
نمونه ی دیگری از رویکرد یا مشــارکت فعال او به 
قصــد و با نیت ترویج اصول و ضوابط حســابداری 
و تامیــن امنیت اقتصادی جامعــه و حقوق مالی 

ذینفعان است.

از عملکردهــای مصطفی علی مــدد در عرصه های 
عمومی حسابداری ایران که بگذریم، او در زمینه ی 
استقرار و تقویت پیوندهای نهاد حسابداری ایران با 
سایر نهادها، عملکرد تاثیرگذار، راهگشا و ماندگاری 
داشــت که در زیر مروری فشرده بر شماری از آنها 

خواهیم داشت.

زبان
در هــر نهاد با هر موضوع تخصصی و فنی، و دانش 
پشــتیبانی کننده ی عملکردهای آن، زبان ویژه ای 
مربوط بــه ارتباطات تخصصی درون و پیرامون آن 
نهاد شــکل می گیردکه اصطالح شناسی تخصصی 
آن رشــته از دانــش و کاربرد آن نیــز در چنین 
دستگاهی پدید می آید. ولی آن دسته از موضوعات 
که صورت وارداتی از دیگر جامعه ها اســت، تا زبان 
تخصصی آن به اقتضای طبیعــت موضوع کانونی 
آن نهاد در جامعه ی میزبان پدیدار نشــود، صورت 
عاریتی می یابد. تا آن که مناســبات نهاد مربوط با 
نهادهای دیگر و با کاربران و اســتفاده کنندگان از 
خدماِت نهاد ِنوظهــور عمق گیرد، و به زبان معیار 

جامعه ی میزبان بپیوندد.

با این که مروجان نســل اول حسابداری نوین ایران 
به دلیل تسلط به زبان انگلیسی به خوبی از عهده ی 

در کار بوده است که با وجود رایزنی ها و مبناهای 
حقوقی و ادعاهای مستدلی که ضرورت انجام آن ها 
را توضیــح می دادند، جملگــی بی نتیجه مانده اند. 
حتی به بروز پاره ای اختالالت در مناسبات اعضای 
جامعه و شــورای عالی آن، و نیز، بروز مشــکالتی 
در مناســبات نهاد حســابداری و به طور مشخص 
"جامعه ی حسابداران رسمی ایران" و ارکان دولت 

انجامیده است.

مصطفی علی مدد در همین پیوند بر آن بود که نهاد 

بود که  آن  بــر  مصطفی علی مدد 
يكی  عنوان  به  حســابداری  نهاد 
اجتماعـی  نظام  ارکــــــان  از 
)دولــت- حاکميــت( بايــد با 
نهادهای ديگر در جامعه مناسبات 
معنی دار و فعال و متقابل داشــته 

باشد
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توضیح ویژگی ها و کاربردها ی حسابداری نوین آن 
زمان در ایران و تنظیم مناســبات درون و بیرون 
نهاد حســابداری برآمده بودند، ولی کوشــش ها و 
پیگیری های نســل دوم مروجان یاد شده بود که 
زبان حســابداری نوین و اصطالح شناسی آن را به 
کمند زبان معیار فارســی در مقوله ی حسابداری 
در آورد و محــرك زایایی آن شــد. در تحقق این 
چگونگی مصطفی علی مــدد تاثیری هدایت گرانه 
داشت. مبالغه نیست اگر بگوییم او بر روی یکایک 
واژگان زبان فارسی در حسابداری کار کرد؛ و دور 
از واقعیت نیست اگر بگوییم زبان فارسی تخصصی 
حسابداری نوین و امروز ایران با راهبری مسئوالنه 
و پیگیری ســخت گیرانه ی او تکوین یافت. افزون 
بر این، مصطفی علی مدد پس از درگذشت حسن 
ســجادی نژاد که در پی کوشــش های به نسبت 
نافرجامی که دیگران پیش از او، البته با شــوق و 
شــهامت در زمینه ی تدوین فرهنگ اصطالحات 
حسابداری انگلیســی به فارسی به انجام رسانیده 
بــود و پس از درگذشــت او ناتمــام ماند و دکتر 
فضل اهلل اکبری به پایان رسانیدن کار ناتمام حسن 
ســجادی نژاد را دســت گرفت، مصطفی علی مدد 
دســتگیر او در کار ویرایش فرهنگ نامبرده شــد 
و کار یــک جلدی کردن فرهنگــی که دو جلدی 
پیش بینی شده بود و یک دست کردن و هماهنگی 
اصطالحات حاصل کار حسن سجادی نژاد و دکتر 
فضــل اهلل اکبری را از عهده بر آمــد تا این که این 

فرهنگ به سرانجام رسید )۷(.

نشر
نشــِر نظام یافته وگســترده ی منابع حســابداری 
را همــان مروجان نســل اول بنــا نهادند و پیش 
بردنــد و بعدهــا دیگــران از جمله عزیــز نبوی 
دســت به کار نشــر این گونــه منابع شــد. عزیز 
نبــوی و ســپس مصطفــی علی مدد بــه همراه 
نظام الدین ملک آرایی روش شناســی تدوین متون 
حســابداری و نشــر آن را مورد بازنگری بنیادی 
قــرار دادند و تحول اساســی در آن پدید آوردند. 
در همــان زمان، مصطفی علی مــدد و نظام الدین 

ملک آرایی جزوه ی "حســابداری کاالهای امانی" 
و "اشــتباهات و اصطالحات" را پدید آوردند که 
بیانگر ظهور تحولی اساســی از نظر زبان و تدوین 
بــود. از دهه ی 13۶0 کــه نظام الدین ملک آرایی 
به مدیریت مرکز تحقیقات تخصصی حســابداری 
و حسابرسی ســازمان حسابرســی منصوب شد، 
مصطفی علی مدد همکار وی بود. در این زمان این 
دو با انتشــار "اصول حسابداری" جلد اول و دوم 
)در سازمان حسابرســی( معیارهای تدوین منابع 
حسابداری را به طرز معنی داری ارتقا بخشیدند و 
الگویی برای تدوین منابع حســابداری شد و ادامه 
یافت. گرچه انتشــارات مرکز نامبرده دســتاورد 
جمع پژوهشــگرانی اســت که به کار پژوهش و 
تالیف و ترجمه اشتغال داشتند و دارند، ولی نقش 
مصطفی علی مدد، همــراه نظام الدین ملک آرایی، 
تا ســال ها در پیشبرد و پیشــرفت انتشارات این 
سازمان تاثیری معنی دار و چشمگیر داشته است.
فهرست کتاب های تالیف یا ترجمه شده ی مصطفی 
علی مدد و تنوع موضوعی آن ها که سهمی در خور 
توجه در تکوین نهاد حســابداری ایران را نمایان 
می ســازد گستره ی مشــارکت او را در نشر منابع 
حســابداری به زبان فارسی روشن تر می سازد. در 
این میان، از عنوان کتاب های تالیف شــده ی او که 
در ویژه نامه ی پس از درگذشــت اش آمده اســت 
می تــوان این مــوارد را یاد کرد: اخــالق / اصول 
حسابداری/ مبانی و روش ها/ کاربردهای عملیاتی 
)حسابداری پیمانکاری / استهالك / کاالهای امانی 
/ اشــتباهات و اصالحات( / حسابرسی / ابزارهای 
مالی مانند اوراق مشــارکت / قوانیــن و مقررات 
تجاری / اســتانداردهای حسابداری / رهنمودهای 
حســابداری / تحلیلگری مالی / مقدمات نظریه ی 
سیستم هـــا و سیستم هـــــای اطالعــات، کــه 
شمـــاری از این آثــار با همــکاری دیگران پدید 

آمـــده اند)8(.

در وصــف سخت کوشــی، دقت و مســئولیت او 
در تالیــف و ترجمــه، عباس ارباب ســلیمانی از 
پژوهشــگران مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری 

و حسابرسی ســازمان حسابرسی که سالها همکار 
نزدیک مصطفی علی مدد بود و سیزده اثر مشترك 
با وی پدید آورده است به یاد می آورد که مصطفی 
علی مدد ده ســال بر روی تدویــن "مبانی نظری 
حسابداری و گزارشگری مالی در ایران" )نشریه ی 
شــماره ی 113 سازمان حسابرســی( کار کرد. او 
ما را به مقدمه ی مصطفــی علی مدد بر این کتاب 
ارجــاع می دهد که زوایای رویکــرد وی را در کار 
تالیف و ترجمه و نشــر روشــن تر می سازد. در این 
مقدمه زیر عنــوان متدولوژی تدوین مبانی نظری 

استانداردهای حسابداری می خوانیم: 
- مطالعه، بررســی و نقــد پژوهش ها، گزارش ها و 
چارچوب های نظری مراجع حرفه ای کشــورها... و 

کمیته ی بین المللی استانداردهای حسابداری.
- مطالعــه ی موضوعــات مربــوط... در کتاب های 

معتبر... و مقاالت مندرج...
- مطالعه ی قانون اساسی )ایران( و قانون برنامه ی 

دوم...
- مطالعه ی قوانین تجاری، موارد مربوط به عقود و 

معامالت، اموال و تعهدات درقوانین مدنی و...
-مطالعه ی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و...

ارباب سلیمانی همان جا از اثری از مصطفی علی مدد 
نام می برد که تا زمان درگذشت اش 2۹ بار تجدید 

چاپ شده است )۹(.

توسعه ی معطوف به شرایط
پیــش از این نیــز از رویکرد معطوف به شــرایط 
مصطفــی علی مدد یاد کردیم. مقدمه ی یادشــده  
بر مبانی نظری حســابداری و گزارشگری مالی در 
ایران )نشریه ی شماره ی 113 سازمان حسابرسی( 
گویــای این رویکرد اوســت. مصطفــی علی مدد 
امــا در رویکردها و عملکردهای دیگر نیز نشــان 
داد که توســعه ی نهاد حســابداری در ایران مثل 
هــر جامعه ی دیگری بر بســتر شــرایط تاریخی، 
اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر و اثربخش اســت. 
او اقتباس بی قید و شــرط و مبنا از استانداردهای 
حســابداری دیگر کشــورها را اثربخش و بنیادی 
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نمی دانســت. از این قرار، در میزگردی که گزارش 
آن را ماهنامه ی حســابدار بهمن 13۶۹ منتشــر 
کــرد، دیدگاه خود را این طــور طرح می کند: "...

مثال یکی از کارهای سیستم حسابداری ما تهیه ی 
مستند و مدرك اســت برای آن که موسسه را در 
مقابل دیگــران محفوظ نگهدارد. بــه این ترتیب 
که یک ســری معامالت را مســتند بکند تا فرضا 
به دادگاه ارائه بدهنــد. در حالی که چنین کاری 
در سیســتم حسابداری امریکایی پیش بینی نشده 
اســت.... حتی در برخی کتاب ها وظایف کنترلی 
برای سیستم حسابداری قائل نیستند؛ بلکه بیشتر 
در غرب )منظور از غرب، انگلوساکســون اســت( 
می بینیم به سیستم حسابداری منحصرا از دیدگاه 
اطالع رســانی نگاه می کنند" )10(. یا در نمونه ی 
دیگری عرضه می کند که: "ما ســه نوع حکم در 
قوانین ایــران داریم: احکام عام کــه البته احکام 
آمره اســت و ما اســتاندار خالف این نوع احکام 
را نمی توانیم داشته باشــیم")11(. او در زمینه ی 
مناســبات حقوق مالی و مالکیــت و امور تجاری 
تحقیق می کرد و شناخت ســاز و کار حسابداری 
معطوف به شــرایط دیگــر کشــورها را ضروری 
می دانســت، تا تکوین نهاد حسابداری در ایران را 
با توجه بــه نیازها و ظرفیت های حقوقی و قانونی 
و عرفــی جامعه ی ایران به جامعه ی حســابداری 
ایران تجویز کند. او در همه ی این زمینه ها دانش 
و آگاهی در سطح استنباط حقوقی داشت. کتاب 
"اخالق و آییــن رفتار حرفه ای حســابداران" از 
انتشــارات مرکز تحقیقات تخصصی حســابداری 
و حسابرســی )نشریه ی شــماره ی 1۹۵ سازمان 
حسابرســی( که از آثار اوســت، به گفته ی خود 
او بر اســاس "آیین نامه ی رفتــار حرفه ای مصوب 
)200۵ ،IFAC( فدراسیون بین المللی حسابداران

و در انطباق با احکام، مقررات و شــرایط حاکم بر 
حرفه ی حسابداری در ایران فراهم آمده است که 
با مقایســه ای کلی با الزامات اخالقی صورت های 

مالی در اتحادیه ی اروپا همراه شده است)12(.

مصطفــی علی مــدد نقــش قابــل مالحظــه و 

تعیین کننــده ای نیــز در تشــکیل "جامعــه ی 
حسابداران رســمی ایران" داشت؛ از اقناع دولت 
و مجلس شــورای اســالمی در زمینه ی ضرورت 
تشــکیل جامعه گرفته تا مشــارکت تعیین کننده 
در تهیه و تنظیم الیحه ی ماده واحده ی تشــکیل 
جامعه و تکوین ساختار آن. پس از تشکیل جامعه 
نیز با آن همکاری داشت و به رغم میل باطنی در 
راستای تقویت و تکوین آن حتی مسئولیت ریاست 
هیــات عالی نظــارت را در آغاز پذیرفــت. با این 
اوصاف همواره رویکرد منتقدانه و پیشگیرانه ای در 
مراقبت از جامعه در برابر تصمیمات دولت و مراجع 
قانون گذاری در زمینه ی مداخله در امور جامعه که 
به سلب اختیارات این نهاد منتهی می شــــــود و 
در زمینه ی الزام حســـابداران رسمـــی به قبول 

حسابرســـی مالیاتی داشـــت )13(.

دریغ اســت که درباره ی او و در پیوند با عملکرد 
او چنــد موضوع مهــم ناگفته بمانــد. او طبعی 
مشــارکت جو داشت؛ هر سازمان، نهاد و فردی که 
از او یاری خواست او از هیچ کوششی در همراهی 
دریغ نکــرد. حد بی طرفی خدشــه ناپذیری را در 
همــه ی موارد نگه داشــت. و البته گفتن دارد که 
سازمان حسابرسی در کلیت آن در تحقق طرح هـا 
و برنامه ریزی هـای مصطفـــی علی مدد همـراه او 

بود.                                                   
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مقدمه
هیئــت نظــارت حســابداری شــرکت های عام 
PCAOB(1( )که در ایــن مقاله "هیئت" نامیده 

می شــود( هیئتی غیرانتفاعی و فعــال در بخش 
خصوصی ایاالت متحده است که به موجب بخش 
101 قانون ساربنز - آکسلی تشکیل شده است تا 
بر حسابرسی شرکت های سهامی عام نظارت کند، 
و از طریق ارتقای کیفیت گزارش های حسابرسی 
مســتقل و افزایش دقت و آگاهی بخشی آن ها، از 
ســرمایه گذاران و منافع عمومی حمایت کند. این 
هیئت همچنین به دنبال ایجاد و حفظ حسابرسی 
با کیفیت بــاال در کنار اســتانداردهای حرفه ای 

مربوط برای حسابرسان است.

در واقع، تشکیل هیئت نوعی نظارت جداگانه ی از 
بیرون و مستقل بر حسابرسان شرکت های سهامی 
عام در ایاالت متحده اســت که در کنار وظیفه ی 
نظارت، مسئولیت بازنگری و تدوین استانداردهای 
حسابرســی را نیز به عهده دارد. محافظت بیشتر 
از منافــع ســرمایه گذاران از راه تقویــت الزامات 
یکنواخت تر  رویکردهای  به کارگیری  و  حسابرسی 
مبتنی بر ریســک به عرصه هایی از حسابرســی 
که مطرح تــر اســت و اهمیت بیشــتری دارد و 
به روزرســانی استانداردها با توجه به پیشرفت های 
اخیــر، از مهم ترین اقدامات هیئت در ســال های 

اخیر است.

در اکتبر 2018، هیئت خبر از تعلیق فعالیت سه 
شریک یکی از موسسات حسابرسی داد. این تعلیق 
بر اساس نواقص مشاهده شده در رسیدگی به یکی 
از شرکت های ســهامی عام و عدم رعایت کنترل 
کیفیت کار انجام شده و نیز عدم ارائه ی مستندات 
واقعی در زمان بازرســی به بازرســان هیئت بود. 
در اکتبــر 201۹ نیز، هیئت دفتــر نمایندگی دو 
موسسه ی حسابرســی و جمعا هشت نفر مرتبط 
بــا آن هــا را در پــی مشــاهده ی نواقصی چون 
عدم صداقت و مستندســازی نادرســت کارهای 
حسابرســی و نیز نواقص مشاهده شده در زمینه ی 

کنترل کیفیت تعلیق کرد.

حسابرسی

نواقــص
کارهــای   
حسابرسی

هیـئت  دیـدگـاه  از 
نظارت حســابداری
عــام شرکت هـای 

مترجم:

مهدی یزدان دوست

هیئت پاســخگوی کمیته های حسابرســی برای 
اطالع بیشــتر از زمینه های مورد تاکید بازرســان 
هیئت است. این گفته ی دوان دسپارت2، از اعضای 
هیئــت، در کنفرانس 2018 انجمن حســابداران 
رســمی آمریکا )AICPA(3 در واشنگتن درباره ی 
پیشــرفت های حــال حاضر هیئت و کمیســیون 
بورس و اوراق بهادار آمریکا )SEC(4 است. از سوی 
دیگر، حسابرســان داخلی نیز موقعیت بی همتایی 
برای حمایت از کمیته های حسابرسی در شناخت 
و نظارت بر زمینه های کلیدی دارند. حسابرســان 
داخلــی با شــناخت خوب خــود از انتظــارات و 
یافته های هیئت می توانند کمیته های حسابرســی 
را به عنوان مســئول نظارت اولیه بر حسابرســی 
مســتقل راهنمایی کنند و از استقالل و بی طرفی 

موسسات حسابرسی اطمینان به دست دهند.

فرایند بازرسی هیئت
موسســات بزرگ حسابرســی به صورت ســاالنه 
و موسســات کوچک هر سه ســال یک بار توسط 
هیئت بازرســی می شــوند. پس از هر بازرســی، 
گزارشــی صادر می شــود که شــامل یک بخش 
عمومــی، و در صورت لزوم، یک بخش غیرعمومی 
اســت. بخــش عمومی گــزارش شــامل نواقص 
عمده ی حسابرســی۵ اســت، که بــر روی وبگاه 
هیئت نیز منتشر می شود. عدم انجام مراحل الزم 
حسابرســی، عدم تشخیص و شــناخت انحراف از 
اســتانداردهای پذیرفته ی حسابداری، و رسیدگی 
ناکافی به طراحی و اثربخشی فعالیت های کنترلی 
انتخاب شــده، از جمله، نواقص عمده ی حسابرسی 
است. موسســه ی حسابرســی مورد بازرسی پس 
از انتشــار گزارش هیئت ممکن اســت مجبور به 
تغییر روش حسابرسی خود شود، یا حتی شرکت 
مورد رســیدگی را وادار کند که صورت های مالی 

اصالح شده را مجددا منتشر کند.

بخش غیــر عمومی گزارش به ســامانه ی کنترل 
کیفیت۶ مربوط است. این بخش ممکن است شامل 
فعالیت های موسســه در زمینه ی حفظ استقالل و 
بی طرفی آن و نیز حسن نیت مدیران یا برنامه های 
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)PCAOB(نمایه ی ۱- نمونه هایی از نواقص حسابرسی طبق گزارش های هیئت نظارت حسابداری شرکت های عام

زمینه های نواقص 
نمونه هایی از نواقص حسابرسیعدم انطباق باحسابرسی

1- ارزیابی و پاسخ به 
ریسک های تحریف با 

اهمیت

AS 2301: پاسخ های حسابرس به ریسک های 
تحریف بااهمیت

AS 2810: ارزیابی نتایج حسابرسی

• آزمون 	 جمله  از  حسابرسی  اساسی  روش های  مستقل  حسابرس 
جزئیات را انجام نداده است، که در مورد ارزیابی تقلب و ریسک های 

قابل مالحظه دیگر پاسخگو باشد.
• حسابرس مستقل شواهد حسابرسی مربوط را که به نظر می رسد با 	

ادعاهای مشخصی در صورت های مالی مغایرت دارد، در نظر نگرفته 
است.

• حسابرس مستقل صورت های مالی را از جنبه ی مربوط بودن و کامل 	
بودن افشای اطالعات به میزان کافی ارزیابی نکرده است. 

2- حسابرسی کنترل داخلی 
حاکم بر گزارشگری مالی

AS 2201: حسابرسی کنترل داخلی حاکم بر 
با حسابرسی  گزارشگری مالی که 
شده  یکپارچه  مالی  صورت های 

است. 

• حسابرس مستقل ماهیت و مربوط بودن رویه های مورد عمل مدیران 	
را طی فرآیند حسابرسی بررسی نکرده است.

• طور 	 به  کنترل ها  آزمون  در  را  حرفه ای  تردید  مستقل  حسابرس 
مناسب اعمال نکرده و به استعالم از مدیریت اکتفا کرده است.

• حسابرس مستقل شناخت کافی از تحریف بالقوه در منابع را کسب 	
نکرده است.

• درستی 	 و  بودن  کامل  به  مربوط  کنترل های  مستقل  حسابرس 
اطالعات یا گزارش های تولیدشده در سامانه را  به طور کامل بررسی 

نکرده است.

3- حسابرسی برآوردهای 
حسابداری، شامل 
اندازه گیری ارزش 

منصفانه

•AS 2501: حسابرسی برآوردهای حسابداری برآوردها 	 که  است  نشده  متوجه  کامل  طور  به  مستقل  حسابرس 
چگونه محاسبه شده اند.

• حسابرس مستقل به اندازه ی کافی آزمون های ورودی ها و ارزیابی های 	
اساسی مفروضات مدیریتی را اعمال نکرده است.

بازرســی داخلی موسســه باشــد. در صورتی که 
موسســه ی حسابرســی نتواند ظرف دوازده ماه از 
تاریخ صدور گزارش غیر عمومی، نواقص یافته شده 
در کنتــرل کیفیــت را اصالح کند، گــزارش به 
صورت عمومی منتشر خواهد شد. طبق راهنمای 
مرکز کیفیت حسابرســی  توســط  منتشرشــده 
)CAQ(۷ در ارتباط با بازرسی های هیئت، مراحل 
اصالح رویه های موسســات حسابرســی با توجه 
به نوع مشکالت شناسایی شــده توسط هیئت در 
زمینه ی کنترل کیفیت تعیین می شود. در ارتباط 
با این اصالحات می توان، به عنوان نمونه، به تغییر 
در مراحل حسابرســی شرکت ها و نیز آموزش های 
تکمیلــی اشــاره کــرد. اســتانداردهای هیئت از 
موسسات حسابرسی بزرگ و دارای حسابرسی های 

پیچیده انتظار دارد تجزیه و تحلیل دالیل به وجود 
آمدن مشکالت حســابداری شناسایی شده را ارائه 
و آن هــا را با نتایج تطبیق دهنــد. راهنمای مرکز 
کیفیت حسابرسی می تواند در مورد مراحل انجام 
اصالحــات و ارائه ی تجزیه و تحلیل های پایه برای 

حسابرسان داخلی نیز مفید باشد. 

در حال حاضــر، هیئت در حــال بازبینی فرایند 
حسابرســی مبتنی بر ریسک اســت، که مراحل 
اجرا و چگونگی ارزیابی ســامانه ی کنترل کیفیت 
موسسه و بهبود آن را نشــان می دهد، و به تغییر 
اصــول، زمان بندی و گســتره ی فرایند بازرســی 
می پــردازد. عالوه بر این، هیئــت بر روی به موقع 
بودن و مربوط بودن گزارش های بازرسی نیز تاکید 

دارد. این موضوع به ســرمایه گذاران و کمیته های 
حسابرسی نیز در تصمیم گیری کمک می کند. 

یافته های بازرسی
به گفته ی جورج بوتیک8 سه نقص در حسابرسی ها 
وجــود دارد که دائما تکرار می شــوند. این نواقص 
شــامل ارزیابی و پاســخ به ریســک های تحریف 
بــا اهمیــت، حسابرســی کنترل داخلــی حاکم 
بر گزارشــگری مالــی، و حسابرســی برآوردهای 
حسابداری، شامل اندازه گیری ارزش منصفانه است 
)نمایــه ی 1(. هیئت این نواقــص را در خالصه ی 
بازرســی کارکنان خود در ســال 2018، با عنوان 
"پیش نویس کارکنان از مشــاهدات بازرســی های 
سال 2018 " ارائه کرده است. این گزارش در ماه 
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می 201۹ منتشر شد.

نقص کلیدی شماره ی ۱: ارزیابی و پاسخ به 
ریسک های تحریف با اهمیت

 در ایاالت متحده، نقص مربوط به ارزیابی و پاسخ 
به ریســک های تحریــف با اهمیــت در نتیجه ی 
عدم انجام حسابرســی طبق استاندارد حسابرسی 
شــماره ی 2301 هیئت رخ می دهد. مســئولیت 
حسابرسان مستقل در مورد ریسک های با اهمیت 
و اســتاندارد حسابرسی شــماره ی 2810 برآورد 

نتایج حسابرسی است. 

در ایــران، طبــق بندهــای 2۵ و 2۶ اســتاندارد 
حسابرسی شماره ی 31۵، حسابرس مستقل برای 
طراحی و اجرای روش های حسابرســی الزم باید 
خطرهای تحریف با اهمیت را در سطح صورت های 
مالی و سطح ادعاهای مربوط به گروه های معامالت، 
مانده ی حســاب ها و موارد افشا مشخص و ارزیابی 
کند. در ادامه، حســابرس مستقل را با انجام موارد 

زیر راهنمایی می کند:
 خطرها را از طریق فرایند کســب شــناخت از 
واحد تجاری و محیط آن، شــامل کنترل های 
مربوط به خطرها و با در نظر گرفتن گروه های 
معامالت، مانده ی حســاب ها و موارد افشــا در 

صورت های مالی مشخص کند،
 خطرهای مشخص شده و این که آیا این خطرها 
با صورت های مالی بــه عنوان یک مجموعه ی 
واحد ارتبــاط فراگیرتری دارند و به طور بالقوه 
بر بسیاری از ادعاها اثر دارند یا خیر؟ را ارزیابی 

کند،
 بــا توجه به کنترل های مربوطی که حســابرس 
مســتقل می خواهــد آزمون کنــد، خطرهای 
مشخص شده را به آن چه ربط دهد که می تواند 

در سطح ادعای مدیریت اشتباه باشد، و
 احتمال وجــود تحریف ها شــامل امکان وجود 
تحریف های متعدد و احتمال این که آیا میزان 
تحریف های بالقوه به گونه ای اســت که بتواند 
منجر به تحریف های با اهمیت شــود یا خیر؟ 

را بررسی کند.

در خالصــه ی بازرســی کارکنان هیئت در ســال 
201۷، و در قســمت مروری بر مشاهدات منتشر 
شــده ی بازرســی از حسابرسان در ســال 201۶، 
به این موضوع اشــاره شــده اســت که در بعضی 
از شــرکت های انتخاب شــده، انجــام آزمون های 
انجام شــده بــرای ارزیابی کامل ریســک تقلب و 
دیگر عوامل ریســک به اندازه ی کافــی از کارایی 
الزم برخوردار نبوده اســت. در خالصه ی بازرسی 
کارکنان هیئت در ســال 201۷ به موضوع ریسک 
شناســایی درآمد اشاره شده اســت. در خالصه ی 
بازرســی کارکنان هیئت در ســال 2018 به نیاز 
آزمون درســتی همه ی تراکنش هــای مربوط به 
درآمد اهمیت ویژه داده شــده اســت. این آزمون 
شــامل مطابقت صورتحســاب های صادره توسط 
شــرکت با مــواد قراردادهــای مرتبــط و تحویل 
محصول/خدمــات و نیز آزمــون مقادیر مندرج در 
صورتحساب با درآمد شناسایی شده است. شرکت ها 
باید فرض کنند که در درآمد و ارزشــیابی آن نیز 

ریسک تقلب وجود دارد.

روش های حسابرســی بایــد برای رســیدگی به 
ریسک های ارزیابی شــده از تحریف های با اهمیت 
بــرای هر ادعای مربوط به هر حســاب و افشــای 
اطالعات مهم طراحی و اجرا شود )بند 8 استاندارد 
2301(. در بند ۹ اســتاندارد 2301 هیئت تاکید 
شده اســت حسابرسان مســتقل هنگام انجام کار 

حسابرسی باید: 
 شواهد حسابرســی متقاعدکننده ی بیشتری به 
دســت آورند تا احتمال برآورد ریسک بیشتر 

شود.
 به انــواع تحریف هــای بالقوه کــه می تواند در 
نتیجه ی ریســک های شناسایی شــده باشد، و 
همیــن طور به احتمال رخــداد و اندازه ی این 

تحریف های بالقوه توجه کنند.
 در یــک حسابرســی یکپارچــه بایــد آزمون 
کنترل ها را برای دستیابی به اهداف حسابرسی 
برنامه ریــزی کنند که به طور هم زمان شــامل 
به دســت آوردن شــواهد کافی در حمایت از 

ارزیابی ریسک کنترل برای مقاصد حسابرسی 
صورت هــای مالی و نیز حمایــت از اظهارنظر 
حســابرس درباره ی کنترل داخلــی حاکم بر 

گزارشگری مالی در پایان سال می شود.

بعضی از بازرســی ها، به روشــنی مواردی را نشان 
می دهند که ارائه ی صورت های مالی و افشای کامل 
اطالعات به طور کافی ارزیابی نشــده است. بند 3 
استاندارد 2810 از حسابرسان مستقل می خواهد 
در زمــان اظهارنظر درباره ی درســتی صورت های 
مالی به همه ی شــواهد حسابرســی مربوط توجه 
کافی داشــته باشــند، صرف نظر از این که آیا این 
مدارك در صورت های مالی تایید یا رد شده است.

حسابرســان داخلی نیز به منظور رفع نواقص مکرر 
حسابرســی باید بــا ایجاد و نظارت بــر رویه های 
اطمینان بخــش از حســن نیــت ارکان راهبری، 
استقالل حسابرسی، ارزیابی ریسک تحریف های با 
اهمیت و برآوردهای حسابداری همکاری تنگاتنگی 

با اعضای کمیته ی حسابرسی داشته باشند.

نقص کلیدی شــماره 2: حسابرســی کنترل 
داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

نقص در این زمینه، در اثر عدم رعایت اســتاندارد 
2201 بــه وجــود می آید؛ در حسابرســی کنترل 
داخلی حاکم بر گزارشــگری مالی که با حسابرسی 
صورت های مالی یکپارچه شــده است. این مشکل 
از عدم آزمون کافی برآوردهای حسابداری مربوط 
به درآمــد، ترکیب هــای تجــاری، کاهش ارزش 
دارایی ها و ذخیره ها به وجود می آید. حسابرســان 
مســتقل باید میــزان مناســبی از تردید حرفه ای 
را نســبت به درستی این حســابها در نظر بگیرند. 
خالصه ی بازرسی کارکنان هیئت در سال 201۷، 
شــرکت هایی را نشــان می دهد که بیش از اندازه 
به مدیران وابســته هستند و به آنان اعتماد دارند. 
بنابرایــن، در آزمون هــای کنترل آن هــا معموال 
مواردی از نادرستی و عدم انطباق با اهداف گزارش 
می شود. خالصه ی بازرسی کارکنان هیئت در سال 
2018، نمونه هایی را شــرح می دهد که در آن ها، 
حسابرســان مســتقل آزمون اثربخشی طراحی و 
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اجــرای کنترل ها را به صورت نامناســب و ناکافی 
انجام داده اند، یا کنترل هایی را برای آزمون مربوط 
به ریسک های مشخص تحریف های با اهمیت انجام 

نداده اند.

اســتاندارد 2201 هیئت به ارائه ی دستاوردی بر 
مبنای ریســک می پردازد که به حسابرسی کنترل 
داخلی مربوط است. این استاندارد حسابرسی برای 
تأکید بر مــوارد با اهمیت در حسابرســی کنترل 
داخلی و اجتناب از رویه هایی در نظر گرفته شــده 
است که برای حسابرسی اثربخش ضروری نیست. 
حســابرس مســتقل باید هنگام انتخاب کنترل ها 
برای انجام آزمون، نتیجه گیــری خود را درباره ی 
این موضــوع بیان کند که کنترل های شــرکت از 
جنبه ی ریســک های تحریف مربوط به هر ادعا به 
طور مناســب مورد ارزیابی قرار می گیرد )بند 3۹ 
اســتاندارد 2201(. عالوه بر آن، بند 42 استاندارد 
2201، آزمون هایی را درباره ی درســتی اثربخشی 
طراحی کنترل ها پیشــنهاد می کند که بر اســاس 
آن ها مشخص می شود آیا کنترل های شرکت برای 
پیشــگیری اثربخش یا تشــخیص یا جلوگیری از 

اشتباه یا تقلب ها کفایت می کند یا نه؟

حسابرس مستقل باید شــواهد متقاعدکننده ای از 
اثربخشــی این کنترل ها به دست آورد. با افزایش 
ریســک تبعاً میزان شــواهد حسابرســی نیز باید 
افزایش یابد. طبق بند 1۶ اســتاندارد حسابرســی 
شــماره ی 31۵، هنگامی که حســابرس مستقل، 
ریســک های تحریف با اهمیتی را تشــخیص دهد 
که مدیران اجرایی نتوانســته اند آن ها را تشخیص 
دهند، باید این موضوع را بررسی کند که آیا نوعی 
ریسک کســب و کار مرتبط وجود داشته است که 
انتظار می رفت باید توســط فرایند ارزیابی ریسک 
واحد تجاری مشــخص می شــد یا نه؟ اگر چنین 
ریسکی وجود داشته باشد، حسابرس مستقل باید 
علت مشــخص نشدن آن توســط فرایند مذکور و 
مناســب بودن آن فرایند برای شــرایط موجود را 
بررســی  کند؛ یا با توجه به فرایند ارزیابی ریسک 
واحد تجاری وجــود یک نقطه ضعف با اهمیت در 

کنترل داخلی را مشخص کند.

در نشریه ی شماره ی 11 "هشدار عمل حسابرسی 
کارکنان هیئت"9 نکاتی درباره ی حسابرسی کنترل 
داخلی حاکم بر گزارشــگری مالــی برای تذکر به 
حسابرسان مســتقل ارائه شده است که با استفاده 
از الزامات خاصی، مطابق با استاندارد 2201 هیئت 
است. برای حسابرسی کنترل داخلی الزم است این 

تذکرها در زمینه های زیر مورد توجه قرار گیرد:
  ارزیابی ریسک حسابرسان مستقل و حسابرسی 

کنترل داخلی
  انتخاب کنترل ها برای آزمون

  الزامات آزمون کنترل بازنگری مدیریت
  مالحظــات مربوط به فنــاوری اطالعات مانند 

داده های ایجاد شده توسط سامانه
  استفاده از کار دیگران
  ارزیابی نواقص کنترل

حسابرســان داخلــی با توجــه به دانــش کلی و 
شــناخت خود از سیاست های ســازمان و عملیات 
آن می توانند به حسابرســان مســتقل در رسیدن 
به درك عمیق از فرایندهای ســازمان، تراکنش ها، 
و کنترل هــا کمــک کنند. این موضــوع در بند 4 
اســتاندارد حسابرسی شــماره ی ۶10 بیان شده 
اســت، که هرچند حسابرس  مســتقل  به  تنهایی  
مســئول  اظهارنظر درباره  ی صورت هــای  مالی  و 
تعیین  نــوع  و ماهیت ، زمان بندی  اجــرا، و حدود 
روش های  حسابرسی  است ، ولی بخش های  معینی  
از کار واحد حسابرســی  داخلی  نیز می تواند مورد 

استفاده ی  حسابرس  مستقل  نیز قرار گیرد.

نقــص کلیدی شــماره ی ۳ : حسابرســی 
اندازه گیری  شــامل  حسابداری،  برآوردهای 

ارزش منصفانه
طبــق بند ۷ اســتاندارد حسابرســی شــماره ی 
حســابداری،  برآوردهــای  "حسابرســی   ،۵40
شــامل برآوردهای ارزش منصفانه و موارد افشای 
مرتبط"، برآورد حســابداري یعني تقریبی از مبلغ 
پولی در شــرایطی که اندازه گیــری آن به صورت 

دقیق امکان پذیر نیســت. با توجــه به چالش های 
اخیــر مطرح شــده در برآوردهای حســابداری و 
پیچیدگی های حسابرســی مرتبط با آن، هیئت در 
سال 201۷ طی پیشــنهادهای خود، رهنمودهای 
جدیــدی را برای گســترش دامنه ی مســئولیت 
حسابرســان در بازبینــی چگونگــی اســتفاده ی 
صاحــب کاران از برآوردهــای حســابداری ارائــه 
کرد. اهمیت موضوع هنگامی آشــکار می شود که 
بدانیم برآوردهای حســابداری تــا چه میزان تاثیر 
چشــم گیری بر صورت های مالی شــرکت ها و در 
استفاده کنندگان آن ها دارند.  نهایت تصمیم گیری 
البته بررســی برآوردها برای حسابرســان مستقل 
همواره چالش برانگیز بوده اســت. زیرا شــرکت ها 
اغلب از روش ها و فرآیندهای پیچیده ای اســتفاده 
می کننــد که در برگیرنــده ی فرضیه های ذهنی و 
تــوام با ابهام در اندازه گیری هســتند. این موضوع 
خــود در معرض ســوءگیری مدیریت قــرار دارد. 
بازرســان هیئت متوجه نواقص تکرارشونده ای در 
رسیدگی های حسابرسان به برآوردهای حسابداری 
صاحــب کاران شــده اند. از ایــن رو، هیئت اعالم 
کرد بایــد اســتانداردها را بــرای راهنمایی بهتر 
حسابرســان به روزرســانی کند. به گفته ی یکی از 
اعضــای هیئت: "هر چنــد نمی توانیم چالش های 
ذاتی را در حسابرسی برآوردها کاهش دهیم، ولی 
می توانیم اســتانداردهای روشنی ارائه کنیم که بر 
اهمیت ارزیابی ریسک، آگاهی از امکان سوءگیری 
مدیریت، و نیاز به تردید حرفه ای برای پشــتیبانی 
از عملکرد حسابرســی با کیفیت تاکید داشــــته 

باشند."

هیئت اخیرا، در نوامبــر 201۹، رهنمود جدیدی 
دربــاره ی حسابرســی برآوردهای حســابداری و 
استفاده از کار کارشناسان با هدف کمک به اجرای 
حسابرسی ها منتشــر کرده است. این استانداردها 
شامل چهار موضوع شامل برآوردهای حسابداری، 
حسابرسی ارزش منصفانه ی ابزارهای مالی، نظارت 
یا اســتفاده ی حسابرس مستقل از کار کارشناسان 
دیگر، و استفاده از کار کارشناسان شرکت است، و 
برای رسیدگی های ســال مالی 2020 به بعد الزم 
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االجرا می شــود. اســتاندارد مربوط به حسابرسی 
ارزش منصفانه و برآوردهای حسابرسی، اطالعاتی 
را در مورد استاندارد جدید هیئت برای حسابرسی 
برآوردهای حســابداری ارائه می دهــد. همچنین 
تغییرات ایجادشــده برای ادغــام الزامات ارزیابی 
ریســک هیئت را هنگام حسابرســی برآوردهای 
حســابداری، از جمله اندازه گیری ارزش منصفانه، 
به شکلی برجســته بیان می کند. استاندارد جدید 
مبتنی بر ریســک است و ثبات رویه ی بیشتری را 
در به کارگیری ترویج می کند. همچنین بر اهمیت 
اعمال تردید حرفه ای از سوی حسابرسان مستقل 
هنــگام ارزیابی برآوردهــای مدیریت و لزوم توجه 
بیشــتر به جانــب داری احتمالــی مدیریت تاکید 
می کند. بر این اســاس، حسابرســان مستقل باید 
شواهد تاییدکننده و شواهد نقض کننده را در کنار 

هم در نظر بگیرند.

نواقص مربوط به حسابرسی برآوردهای حسابداری 
در نتیجه ی عدم رعایت اســتاندارد 2۵01 هیئت، 
"حسابرســی برآوردهای حســابداری"، است. این 
نواقــص به طور کلــی با ارزیابــی تجزیه و تحلیل 
کاهش ارزش برای ســرقفلی و ســایر دارایی های 
بلندمــدت و ارزش گذاری دارایی هــا و بدهی های 

حاصل از ترکیب های تجاری همراه است. 

نمونه هــای دیگــری از نواقص حسابرســی که در 
خالصه ی بازرســی کارکنان هیئت در ســال های 
201۷ و 2018 به آن اشاره شده است، برآوردهای 
ارزش گــذاری مجــدد و ذخایر، شــامل ذخیره ی 
زیان های مربوط به اجاره و وام و ذخیره ی کاهش 
ارزش موجــودی مــواد و کاال و ابزارهــای مالی 
اســت. نواقص یافته شده نشــان می دهد بعضی از 
حسابرسان مستقل به درســتی متوجه نشدند که 
این برآوردها چگونه محاســبه شــده اند، یا به طور 
کافی آزمون مناســب و کافی ورودی ها و ارزیابی 
مفروضات با اهمیت به کار رفته توســط مدیریت 
انجام نشده است. خالصه ی بازرسی کارکنان هیئت 
در سال 2018 نشان می دهد این برآوردها شامل 
اقالم ورودی بررسی نشــده، مدل هــای پیچیده ی 

ارزشــگذاری، و قضاوت های شــخصی بوده است. 
بنابراین، حسابرســان مستقل باید با در نظرگرفتن 
تردیــد حرفه ای اعضای اصلی گــروه را در فرآیند 

حسابرسی درگیر کنند.

اســتاندارد 2۵01 هیئت، "حسابرسی برآوردهای 
حســابداری"، رهنمودهایی را درباره ی محاسبه و 
ارزیابی شواهد حسابرسی مناسب برای برآوردهای 
در نظــر گرفته شــده در صورت های مالــی ارائه 
می دهد. بند 3 این استاندارد به مسئولیت مدیریت 
درباره ی برآوردهای حســابداری بر اساس عوامل 
ذهنی و معقول می پردازد. بر این اســاس، قضاوت 
مدیریت برای برآوردهای حسابداری ضروری است. 
این قضاوت بســتگی به دانــش و تجربه ی فرد و 
همچنین به شناخت شرایط حال و آینده و نحوه ی 

برخورد وی با این شرایط را دارد. 

اســتاندارد   12۵ – بنــد ت  ایــران، طبــق  در 
حسابرسی شــماره ی ۵40، حسابرس مستقل باید 
برای تشــخیص وجــود نشــانه هایی از جانبداری 
احتمالی مدیریت، قضاوت هــا و تصمیمات وی را 
درباره ی برآوردهای حسابداری بررسی کند. برای 
نتیجه گیری دربــاره ی معقول بــودن برآوردهای 
حسابداری وجود نشانه هایی از جانب داری احتمالی 
مدیریت بــه خودی خود نشــان دهنده ی تحریف 
نیست. از نشــانه های جانبداری احتمالی مدیریت 
در رابطه با برآوردهای حسابداری می توان به موارد 

زیر اشاره کرد: 
  تغییر در برآوردهای حســابداری یا روش انجام 
برآوردهــا، در مواردی که ارزیابــی مدیریت از 
تغییر در شــرایط، به صورت ذهنی انجام شده 

است، 
  اســتفاده از مفروضــات واحــد تجــاری برای 
برآوردهــای حســابداری ارزش منصفانــه، در 
شــرایطی که این مفروضات بــا مفروضات قابل 

مشاهده در بازار سازگار نیست، 
  انتخاب یا ایجــاد مفروضات عمده ای که منجر 
به برآورد نقطه ای مطلوب برای اهداف مدیریت 

می شود، 

 انتخاب یک برآورد نقطه ای که ممکن است حاکی 
از وجود نوعی خوش بینی یا بدبینی باشـد.

در این ارتبــاط، بند ۵ اســتاندارد 2۵01 هیئت، 
مدیریــت را بــرای ایجــاد فراینــد برآوردهــای 
حسابداری مســئول می داند. هرچند ممکن است 
این فرایند به صورت کتبی و رســمی آماده نشده 
باشد. ولی مراحل مشــخصی به شرح زیر باید در 

نظر گرفته شود:
  تشــخیص این که این برآوردها چه زمانی الزم 

است. 
  شناسایی عواملی که ممکن است بر برآورد های 

حسابداری اثر بگذارد.
  جمع آوری داده های قابل اعتماد، مرتبط و کافی 

که طبق آن برآوردها انجام شود.
  جمع آوری اطالعاتی که نشان دهنده ی قضاوت 
مدیریت درباره ی شــرایط احتمالی پیش رو و 

رویدادها با توجه به عوامل مربوط باشد.
  محاسبه ی میزان برآوردها بر اساس مفروضات 

و دیگر عوامل مرتبط.
  بررســی این موضوع که برآوردها مطابق اصول 
پذیرفته ی همگانی حسابداری است و به درستی 

و کفایت افشا شده است. 

آن چنــان که در بند 1۵ اســتاندارد حسابرســی 
شماره ی ۵40 آمده است، حسابرس مستقل باید از 
مدیریت درباره ی معقول بودن مفروضات عمده ی 
استفاده شــده در انجــام برآوردهای حســابداری 
تاییدیــه ی کتبی دریافــت کند. این اســتاندارد، 
دربــاره ی برآوردهای حســابداری کــه منجر به 
ریسک های عمده می شــوند، حسابرس مستقل را 

ملزم به ارزیابی موارد زیر می کند: 
  نحوه ی بررســی دیگر مفروضات و نتایج توسط 
مدیریــت و دلیل رد آن ها یا نحــوه ی برخورد 
مدیریت با ابهام در انجام برآورد حســابداری به 

روش های دیگر. 
  معقول بودن مفروضات عمده ی مورد استفاده ی 

مدیریت. 
  قصد مدیریت برای انجام اقدامی خاص و توانایی 
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انجام آن اقدام در رابطه با معقول بودن مفروضات 
عمده ی مورد اســتفاده مدیریــت یا به کارگیری 

مناسب چارچوب گزارشگری مالی مربوط. 

از جمله مواردی که حسابرس مستقل می تواند در 
درك مفروضات زیربنایی برآوردهای حســابداری 

مدنظر قرار دهد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  ماهیــت مفروضات و این که کدام یک در خور 

توجه هستند.
  مدیریــت چگونه مربوط بــودن و کامل بودن 

مفروضات را ارزیابی می کند.
  مدیریــت چگونــه بــه کارگیــری یکنواخت 

مفروضات را درون شرکت تعیین می کند.
  آیا مفروضــات مربوط به مســائل تحت کنترل 
مدیریت است، و چگونه این مفروضات با برنامه های 
کســب و کار واحــد تجاری و محیــط بیرونی با 

موضوعات خارج از کنترل آن مطابقت دارند.
  ماهیــت و دامنه ی مستندســازی و در صورت 

وجود، تقویت مفروضات.

ابهام در برآوردها از چنان اهمیتی برخوردار اســت 
که در بند 12۵ اســتاندارد بین المللی حســابداری 
شــماره ی 1، واحدهای گزارشــگر را ملزم می کند 
آن دســته از مفروضات خود درباره ی آینده و سایر 
منابــع اصلی ابهام در برآورد را که با ریســک قابل 
توجــه تعدیل با اهمیت در مبالغ دفتری دارایی ها و 
بدهی های مربوط به سال مالی آینده همراه هستند، 

در پایان دوره ی گزارشگری افشا کنند.

طبق گزارش بازرســی کارکنان هیئت در ســال 
201۹، بازرســان بر روی طراحی و انجام اثربخش 
کنترل های کیفی شــرکت ها، ارزیابی و نظارت بر 
پیــروی از الزامات اســتقالل و ارزیابی روش های 
حسابرســی متمرکز می شــوند که شرکت ها برای 
شناسایی ریسک های سایبری استفاده می کنند. در 
سال 201۹، هیئت به چگونگی استفاده و توسعه ی 
نرم افزارهــای حسابرســی و بررســی این موضوع 
پرداخت که آیا شــرکت ها به صــورت اثربخش از 
این نرم افزارها اســتفاده می کننــد، و مراقبت های 

حرفــه ای از جمله تردید حرفه ای را به کارمی برند یا 
نه. همچنین، میزان پرداختن حسابرسان مستقل به 
ریســک های مربوط به دارایی های دیجیتالی مانند 
ارزهای دیجیتالی10 و عرضه ی اولیه ی مسکوکات11 
ارزیابی شــود. عالوه بر این، هیئت بر روی مدیریت 
منابع و فرایندهای حسابرسی برنامه ریزی شده تاکید 
دارد. شــناخت درآمد به عنوان زمینه ای قابل توجه 
در همه ی زمینه های نواقص معرفی شــده اســت. 
بنابراین، شــرکت ها باید توجه ویــژه ای به ارزیابی 
ریســک مربوط به درآمد داشــته باشــند و آزمون 
کنترل های درآمد را طراحــی و برآوردهای درآمد 
را ارزیابی کننــد. ترکیب های تجاری نیز یک مورد 
تکراری هســتند که در آزمون ضعف کنترل داخلی 
به عنوان زمینه ای متاثر از ریسک اقتصادی نمایان 

می شوند و در گزارشگری مالی اهمیت دارند. 

خالصــه ی گزارش بازرســی کارکنــان هیئت در 
ســال 2018، همچنین بیان می کند شــماری از 
ریسک های  به  نتوانســته اند  موسسات حسابرسی 
اساسی مورد نظر کمیته ی حسابرسی بپردازند، و آن 
ریسک ها را تغییر دهند. ارتباط قوی با حسابرسان 
مستقل می تواند به اعضای کمیته ی حسابرسی در 
شناخت عوامل بیرونی و خاص شرکت ها که توسط 
حســابرس به آن ها پرداخته شده است و این که آیا 
همه ی ریسک ها شناسایی شده اند یا نه، کمک کند. 
همچنین، به کمیته ی حسابرســی در ایفای نقش 
نظارتی آن می تواند کمک کنند. حسابرسان داخلی 
نیز همانند حسابرســان مســتقل باید با کمیته ی 
حسابرســی درباره ی همه ی موارد توضیح داده شده 
توســط هیئت همــکاری کنند، تا مطمئن شــوند 
همه ی افراد درگیر در حسابرســی شناخت کافی از 

این فرایندها مطابق آموزش های داده شده دارند.

خالصه و نتیجه گیری
وقتــی صحبــت از کیفیت حسابرســی اســت، 
کمیته های حسابرســی شــرکت ها در کنار هیئت 
هستند تا زمینه های شناخت نواقص حسابرسی و 
رفع آن ها و فرایند بازرســی هیئت به خوبی انجام 
شــود. بدین منظور، شــناخت یافته هــای هیئت 

درباره ی نواقص تکرارشونده مهم است. حسابرسان 
داخلی به ویژه هنگام ایفای مسئولیت های مربوط 
به کیفیــت حسابرســی و اطمینان از اســتقالل 
موسســات حسابرســی، با اطالع از این فرایندها 
می تواننــد در این زمینه به کمیته ی حسابرســی 
اطالعات و مشــاوره دهند. در این مقاله، سه نقص 
مهم حسابرســی از نواقص گزارش شــده توســط 
هیئــت شــامل ارزیابی و پاســخ به ریســک های 
تحریف با اهمیت، حسابرسی کنترل داخلی حاکم 
بر گزارشــگری مالــی، و حسابرســی برآوردهای 
ارزش منصفانه،  اندازه گیری  حســابداری شــامل 
ارائه و بررســی شــد. همچنین، بــا بهره گیری از 
استانداردهای مرتبط از جمله استانداردهای هیئت 
و استانداردهای حسابرســی ایران راهکارهایی در 

راستای افزایش کیفیت حسابرسی ارائه شد.   
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مالی حسابداری 

حسابداری 
تحصیــل 
معکــوس
شرکت یک  توسـط 
فهرست شده در بورس

ترجمه:

سمانه هاشم زادهمحسن ژاله آزاد زنجانی

اســـتانداردهای دیـدگاه 
گــزارشگری بین المللی 
)I F R S ( مالــــــی 

مسئله
بعضی از شرکت های غیربورسی )که در این مقاله 
آن ها را "شــرکت عامل1" می نامیم( که خواهان 
پذیــرش در بورس از راه میان بُر هســتند، گاهی 
اوقــات ترتیبــی اتخاذ می کنند که یک شــرکت 
بورسی کوچک تر )که "شــرکت پوسته2" نامیده 
می شود( آن ها را تحصیل کند. این کار مستلزم آن 
است که شرکت بورسی در ازای تحصیل مالکیت 
شرکت غیربورسی، سهام جدید منتشر و به مالکان 
آن شرکت واگذار کند. حسابداری این معامالت را 

چگونه باید انجام داد؟ 

 ،IFRS Viewpoint این مقاله که از نشــریه ی
شــماره ی ۶، ژوئن 2018، موسسه ی حسابرسی 
و خدمــات مدیریت گرنــت تورنتــون3 انتخاب 
شده اســت، به این موضوع می پردازد. این نشریه 
بینش های تیم جهانی IFRS این موسســه را در 
زمینه ی به کارگیری این استانداردهای بین المللی 
ارائه می کند. هر  در موقعیت های چالش برانگیــز 
کدام از مقاالت این نشریه بر حوزه ای تمرکز دارند 
که به کارگیری این اسـتانداردها در آن حوزه هــــا 

دشوار یا فاقد رهنمودهـای مدیریتی اســت.

استانداردهای مرتبط
مقالــه ی پیــش رو در انطباق با اســتانداردهای 

بین المللی زیر ارائه شده است:
 IFRS 3: ترکیب های تجاری

 IFRS 2: پرداخت مبتنی بر سهام 

 IAS 27: صورت های مالی جداگانه 

 IAS 8: رویه هــای حســابداری، تغییــر در 

برآوردهای حسابداری و اصالح اشتباهات

پرسش کلیدی
در معامله ای که طی آن یک شــرکت غیربورسی 
ترتیبی می دهد که توســط یک شرکت پوسته ی 
بورســی تحصیل شــود، باید ابتدا مشخص شود 
که آیا این تحصیل یک ترکیب تجاری مشمـــول 

IFRS 3 است؟

رهنمود کمیته ی تفاســیر اســتانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی4

کمیتــه ی تفاســیر اســتانداردهای بین المللــی 
گزارشــگری مالی که در جلسات مختلف خود در 
ســال های 2012 و 2013 در پــی تعیین روش 
حسابداری این نوع معامالت بود، سرانجام تصمیم 
گرفت تفسیری رســمی ارائه نکند. ولی در مارس 
2013 یک "تصمیم دســتورکار۵" مفصل منتشر 
کرد، و در آن دیدگاه خود را تشــریح کرد. کمیته 
مشــاهده کــرد کــه رهنمــود IFRS 3 درباره ی 
شناســایی واحــد تحصیل کننــده و تحصیل های 
معکوس از طریق رعایــت اولویت های مندرج در 
IAS 8 رعایت خواهد شــد. همچنین، اعالم کرد 

یــک معامله ی تحصیل معکوس کــه در آن واحد 
تحصیل شده بورسی است، ولی یک کســـب وکار۶ 
]فعال[ نیســت، یک معامله ی پرداخت مبتنی بر 
ســهام و مشمول IFRS 2 است. بر این اساس، هر 
گونه مازاد ارزش منصفانه ی سهامی که قرار است 
از ســوی واحد تحصیل کننده بــه مبلغی باالتر از 
ارزش منصفانه ی خالص دارایی های قابل شناسایی 
واحد تحصیل شده منتشر شــود، باید به هزینه ی 
دوره منظور شود. زیرا مازاد ارزش منصفانه بیانگر 
یک پرداخت مبتنی بر سهام اســـــت که در ازای 

پذیرش در بورس تحمــــل شده اســــت. 

روش حســابداری تشریح شــده در ایــن مقاله با 
تصمیم دستور کار کمیته ی تفاسیر استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی سازگار است. 

آیــا معامله از نــوع ترکیب هــای تجاری 
اســـت؟

پاسخ دادن به این پرسش مستلزم مشخص شدن 
:)IFRS 3 این موارد است )طبق

 کدام شــرکت "واحد تحصیل کننده" اســت؟ 
)شــرکتی که کنترل موثر بر شرکت دیگر به 

دست می آورد(
 آیا شرکت تحصیل شده یک کسب وکار ]فعال[ 

است؟
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در ایــن معامالت، ســهامداراِن پیــش از ترکیب 
شرکت عامل غیربورسی اغلب یک منافع اکثریتی 
)کنترل کننده( به دســت می آورند، و سهامداراِن 
پیش از ترکیب شــرکت پوسته ی بورسی دارنده ی 
منافع اقلیتی )غیــر کنترل کننده( باقی می مانند. 
این معموال نشــان می دهد که شرکت عامل همان 

واحد تحصیل کننده است. 

اگــر شــرکت پوســته ی بورســی همــان واحد 
تحصیل شــونده باشــد، گام بعــدی تعییــن این 
 IFRS 3 اســت که آیا این شــرکت طبق تعریف
یک کســب وکار ]فعال[ محســوب می شود یا نه. 
از دیدگاه ما، اگر فعالیت های شــرکت بورســی به 
مدیریت موجودی نقــد و ایفای تعهداتش محدود 
باشــد، یک کســب وکار ]فعال[ نیســت. ولی اگر 
شــرکت فعالیت های دیگری بر عهده داشته باشد، 
و دارایی ها و بدهی های دیگری نیز داشــته باشد، 
به تحلیل بیشــتر نیاز اســت؛ و عموما مســتلزم 
"قضاوت حرفه ای" خواهد بود. اگر شرکت بورسی 
کسب وکار ]فعال[ محسوب نشود، این معامله یک 
ترکیب تجاری نیست ))IFRS 3.2 )b(. در نتیجه، 

از دامنه ی شمول IFRS 3 خارج است. 

حسابداری مواردی که معامله ترکیب تجاری 
نیست

هر چند تحصیل معکوس یک شــرکت بورســی 
که کســب وکار ]فعال[ نیســت، ترکیــب تجاری 
محســوب نمی شود، ولی از نظر قانونی این شرکت 
یک شرکت مادر شده است و باید تعهدات افشای 
 IFRS 10 اطالعات خود را ایفا کند. بنابراین، طبق
شــرکت ملزم به تهیه ی صورت های مالی تلفیقی 
است. از دید ما، این صورت های مالی تلفیقی باید 
با اســتفاده از روش شناسی تحصیل معکوس تهیه 

شود. یعنی به طور مشخص:
 صورت های مالی تلفیقی شرکت مادر )شرکت 
پوسته ی بورسی( به عنوان ادامه ی صورت های 
مالــی شــرکت عامل غیربورســی )شــرکت 
وابســته ای که واحد تحصیل کننده محســوب 

می شود( ارائه  شوند.
 بهای تمام شــده ی مفروض تحصیل۷ بر مبنای 
ارزش های منصفانــه ی دارایی ها و بدهی های 
قابل شناســایی شرکت پوســته ی بورسی در 
تاریخ تحصیل بین آنهــا تخصیص  یابد )مثال 

را نگاه کنید(.
 هر گونــه مازاد بهــای تمام شــده ی مفروض 

تحصیل نســبت بــه ارزش منصفانه ی خالص 
دارایی ها و بدهی های شرکت پوسته ی بورسی 
به عنوان یک پرداخت مبتنی بر سهام در نظر 
گرفته می شــود که در ازای پذیرش در بورس 
تحمل شده است. طبق IFRS 2، این مبلغ به 

هزینه ی دوره منظور شود.
 در بعضی موارد نادر، ارزش منصفانه ی خالص 
دارایی هــا و بدهی هــای شــرکت پوســته ی 
بورسی در تاریخ تحصیل ممکن است از بهای 
تمام شــده ی مفروض تحصیل بیشــتر باشد. 
در ایــن صورت، ارزش های شناسایی شــده ی 
دارایی ها و بدهی ها باید بر یک مبنای متناسب 
کاهش یابند تا با بهای تمام شــده ی مفروض 

)IFRS3.2)b(( تحصیل برابر شــــوند
 سایر بهای تحصیل باید بین بهای انتشار جدید 
سهام و بهای پذیرش در بورس تخصیص یابد.

 هیچ گونه سرقفلی شناسایی نشود. 

حسابداری مواردی که معامله ترکیب تجاری 
است

وقتــی شــرکت بورســی طبــق IFRS 3 واحد 
تحصیل کننده و یک کســب وکار ]فعال[ محسوب 

نمودار 1 – فرایند فکری انتخاب روش حسابداری تحصیل معکوس

به عنوان یک ترکیب تجاری مشمول IFRS 3 در نظر 
گرفته می شود

کدام شرکت »واحد تحصیل کننده« است؟
)IFRS 3 طبق(

آیا شرکت بورسی یک کسب و کار]فعال[ است؟
)IFRS 3 طبق(

به عنوان تحصیل معکوس و یک پرداخت مبتنی بر 
سهام در نظر گرفته می شود

شرکت بورسی

بله

شرکت عامل

نه

به عنوان یک ترکیب تجاری و یک تحصیل معکوس 
مشمول IFRS 3 در نظرگرفته می شود
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می شود، رویکرد تحصیل معکوس این استاندارد به 
 B19 بندهای IFRS 3( طور کامل اعمال می شود
تا B27 را ببینید(. ســرقفلی نیز به اندازه ی مازاد 
بهای تمام شده ی مفروض تحصیل نسبت به ارزش 
منصفانه ی خالــص دارایی هــا و بدهی های قابل 
شناسایی شرکت بورسی شناســایی می شود. هر 
چند بخشی از بهای تمام شده ی مفروض تحصیل 
ممکن اســت به پذیرش در بورس مرتبط باشــد، 
ولی این مبلغ جزو ســرقفلی محسوب می شود. به 
عبارت دیگر، هنگامی که شرکت بورسی به عنوان 
واحد تحصیل کننده شناســایی می شــود، اصول 
عادی حسابداری تحصیل IFRS 3 اعمال می شود. 

این فرایند در نمودار 1 خالصه شده است. 

 تحلیل بیشتر
اگر ارزش شرکت عامل غیربورسی بیشتر از ارزش 
شرکت بورســی باشد، ســهامداران قبلی شرکت 
عامل غیربورسی باید بیش از ۵0 درصد سهام پس 
از تحصیل شــرکت بورســی را دریافت کنند. این 
معموال نشان می دهد که شرکت عامل غیربورسی 

همان واحد تحصیل کننده است. 

شناسایی واحد تحصیل کننده
برای شناسایی واحد تحصیل کننده، یعنی شرکتی 
کــه کنتــرل واحد تحصیل شــونده را به دســت 
می گیــرد، باید رهنمــود IFRS 10 به کار گرفته 
شــود )IFRS 3.7 و B13(. اگــر طبق رهنمود 
IFRS 10 واحد تحصیل کننده به روشنی مشخص 

 B14 بندهای( IFRS 3 نباشــد، عوامل مذکور در
 IFRS 3.7( نیز در نظر گرفته می شــوند )B18 تا
و بند B13(. شــاخص هایی که نشــان می دهند 
شــرکت تابعه ی قانونی )شرکت عامل غیربورسی( 

همان واحد تحصیل کننده است عبارتند از:
 ســهامداران قبلــی شــرکت تابعــه ی قانونی 
بزرگتریــن بخــش از حق رای را در شــرکت 
ترکیب شده حفظ می کنند یا به دست می آورند 

.)IFRS 3.B15)a((
 اندازه ی نسبی شرکت تابعه ی قانونی )که مثال 
از روی دارایی ها، درآمد یا ســود اندازه گیری 
می شــود( به نحو معناداری از اندازه ی شرکت 
یا واحدهــــــای تجاری ترکیب کننــــــده 

)IFRS 3.B16( بزرگ تر اســـت
 مالکان یا مدیران )قبلی( شرکت تابعه ی قانونی 
اکـــــثریت را در ترکیب هیئت مدیــــره یا 
مدیریت ارشـــــــد شرکت ترکیب شـــــده 

 .)IFRS 3.B15)c(-)d(( دارند

آیا این تحصیل یک ترکیب تجاری است؟
اگــر شــرکت عامــل غیربورســی همــان واحد 
تحصیل کننده باشــد، گام بعدی تعیین این است 
که آیا شرکت بورسی که این شرکت کنترل آن را 
به دست آورده است، طبق تعریف، یک کسب وکار 

]فعال[ محسوب می شود یا نه. 

 کسب وکار ]فعال[ چیست؟ 
این ممکن اســت یک پرسش روشــن یا بدیهی 
به نظر برســد. ولی در عمل یکی از متداول ترین 
پرســش های کاربردی اســت. زیرا پاســخ به این 
پرســش تفــاوت بزرگــی را در انتخــاب روش 
 IFRS .حســابداری این معامله به وجود می آورد
3 شــامل تعریفی از کســب وکار ]فعال[ و پاره ای 

از رهنمودهـــای مفصـــــل پشتیبان اســــت. 
طبق IFRS 3 کسب وکار ]فعال[ عبارت اســــت 

از: 

"مجموعه ای یکپارچه از فعالیت ها و دارایی ها که 
قابلیت به کارگیری و اداره شــدن به منظور ایجاد 
بازدهی به شــکل سود ســهام، کاهش هزینه ها، 
یــا دیگر مزایــای اقتصادی را به طور مســتقیم 
برای ســرمایه گذاران یا دیگر مالــکان، اعضاء یا 

مشارکت کنندگان دارد"

IFRS 3 در ادامه توضیح می دهد یک کسب وکار 

]فعال[ شــامل ورودی ها و فرایندهای اعمال شده 
بــر روی ایــن ورودی هاســت کــه قابلیت خلق 
خروجی هایــی را دارند. تعیین ایــن که آیا یک 
واحد سرمایه پذیر یک کسب وکار ]فعال[ محسوب 
می شــود یا فقط گروهی از دارایی ها است، اغلب 
به ســادگی انجام می شود. ولی همیشــــه این 
پشتیبان   رهنمــــــود  نیســـــت.  طـــــــور 

)IFRS 3.)B7-B12 توضیح می دهد: 
  ارزیابی این که آیــا مجموعه ی یکپارچه ای از 
فعالیت هــا و دارایی ها قابلیت این را دارند که 
به عنوان یک فعالیت تجاری مدیریت شــوند، 
موضوعی اصولی و مرتبــط با رویه ی معمول 

بازار است.
  ایــن که آیا فروشــنده قبال ایــن مجموعه ی 
یکپارچــه را بــه عنوان یــک فعالیت تجاری 
مدیریت می کرد، یا واحد تحصیل کننده قصد 
دارد ایــن مجموعه را به عنــوان یک فعالیت 
تجاری مدیریــت کند، اطالعــات نامربوطی 

هستند.
  از طــرف دیگر، یــک مجموعــه را همچنان 
می تــوان یک کســب وکار ]فعــال[ در نظر 
گرفت حتی اگر آن مجموعه شــامل همه ی 
دارایی ها و فعالیت هایی نباشــد که فروشنده 
از آن ها در مدیریت آن کســب وکار استفاده 
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می کرد، به شــرط این که مشارکت کنندگان 
بازار قادر باشــند عناصر مفقــوده را تحصیل 
کنند یــا از راه های دیگری فراهم آورند )مثال 
از طریق یکپارچه سازی کسب وکار با عملیات 

خودشان(.

از دید ما، یک شــرکت بورســی که کل عملیات 
خود را کنار گذاشــته و فعالیت هایش به مدیریت 
موجودی نقدی خــود و ایفای تعهداتش محدود 
شده است )یعنی یک شرکت پوسته( کسب وکار 
]فعال[ محسوب نمی شود. زیرا این شرکت دارای 
هیــچ فرایند یا خروجی نیســت. به این دلیل، ما 
معتقدیم بســیاری از معامــالت که در آن ها یک 
شــرکت عامل بزرگ غیربورسی ترتیبی می دهد 
که توسط یک شرکت پوسته ی بورسی خریداری 
شود، ترکیب تجاری نیستند. وقتی این معامالت 
ترکیب تجاری نیســتند، پس از دامنه ی شمول 

 .)IFRS 3.2)b(( بیرون هستند IFRS 3

هنگام نوشــتن این مقاله، هیئت اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری )IASB( پروژه ای را برای 
بازبینی تعریف IFRS 3 از کســب وکار ]فعال[ و 
رهنمود پشتیبان آن آغاز کرده است. ما بر مبنای 
جهت دهی کنونی پــروژه، انتظار نداریم نتیجه ی 
ایــن پروژه موجب تغییر دیدگاه ما شــود. با این 
حال، تحلیــل موقعیت های پیچیده تر تحت تاثیر 
قرار خواهد گرفت. گام بعدی انتشــار اســتاندارد 
بازنگری شــده است، که انتظار می رود در نیمه ی 

دوم 2018 صورت گیرد. 

در ســایر تحصیل های معکوس، شــرکت بورسی 
ممکن است دارایی ها و بدهی های دیگری داشته 
و مشغول فعالیت های گسترده تری باشد. در این 
صورت، این شــرکت ممکن است مشمول تعریف 
کسب وکار ]فعال[ بشود. البته این موارد نیز گاهی 
اوقــات به قضاوت حرفه ای ما بســتگی دارند. اگر 
شرکت بورسی همان واحد تحصیل کننده و نیز یک 
کسب وکار ]فعال[ باشد، الزامات "عادی" تحصیل 

معکوس طبق IFRS 3 اعمال می شود. در نتیجه، 
اگر امکان پذیر باشد ســرقفلی شناسایی می شود 

 .)IFRS 3.IE1-IE15 و IFRS 3.B19-27(

رویه ی حســابداری در مواردی که شرکت 
]فعال[  کســب وکار  یک  بورسی  پوسته ی 

نیست
به رغم این که از نظر حســابداری شرکت بورسی 
واحد تحصیل شده محسوب می شـــود، ولــی از 
نظر قـــــــانونی شرکـــت مادر اســـت و طبق 
IFRS 10 )صورت های مالی تلفیقی8( مشــمول 

ارائــه ی صورت های مالــی تلفیقی اســت. ولی 
الزامات IFRS 3 در ارتباط با آن اعمال نمی شود. 
در نتیجــه، مدیریت به یک رویه ی حســابداری 
به عنوان مبنایی بــرای تهیه ی صورت های مالی 
تلفیقــی نیــاز دارد. IAS 8 اصــول کلی تدوین 
رویه های حســابداری در غیــاب الزامات معین، 
همراه با "سلســله مراتب۹" منابع رهنمودی که 
مدیریت می تواند به آنها رجوع کند را مشــخص 

.)IAS 8.7-12( کرده است

از دیدگاه ما محتوای این معامله این است که واحد 
برای  تحصیل کننده )شــرکت عامل غیربورسی( 
پذیرش در بورس و تحصیل مانده ی موجودی نقد 
شرکت بورسی و خالص سایر دارایی های آن )در 
صورت وجود( یک پرداخت مبتنی بر سهام انجام 
داده است. در نتیجه، ما معتقدیم صورت های مالی 
تلفیقی شــرکت پوسته ی بورســی باید به عنوان 
ادامه ی صورت های مالی شرکت عامل غیربورسی 
ارائه شود. به عبارت دیگر، روش شناسی تحصیل 
معکــوس IFRS 3 باید به کار گرفته شــود. این 
رویکرد به واحد تحصیل شــده )شرکت پوسته ی 
بورسی( اجازه می دهد تعهدات قانونی خود را ایفا 
کند، و صورت هــای مالی تلفیقی بازتاب دهنده ی 

جوهره و محتوای معامله را آماده کند. 

برخورد با مازاد بهای تمام شــده ی تحصیل 
نسبت به خالص دارایی های تحصیل شده

رویکــردی کــه در باال تشــریح شــد، بــا مازاد 
بهای تمام شــده ی مفــروض تحصیــل نســبت به 
موجــودی نقــدی و خالــص ســایر دارایی های 
تحصیل شــده به عنوان "بهای پذیرش در بورس" 
برخورد می کنــد. از آن جا که بهای تمام شــده ی 
مفروض تحصیل با ســهام پرداخت می شــود، در 
نتیجــه، این معامله یک پرداخت مبتنی بر ســهام 

است و مشمول استاندارد IFRS 2 است. 

ما بهای پذیرش در بورس را یک دارایی نامشــهود 
)یا نوع دیگــری از دارایی( نمی دانیم. زیرا پذیرش 
در بورس وضعیتی اســت که برای ســهام شرکت 
رخ می دهــد. پس نمی توان آن را یک دارایی تحت 
 IFRS 2 ،کنترل شــرکت در نظر گرفت. در نتیجه
الزام می کند که این بها جزو هزینه های دوره تلقی 

 .)IFRS 2.8) شود

آیا حسابداری می تواند صرفا از شکل قانونی 
پیروی کند؟ 

از آن جــا که این معامله خارج از دامنه ی شــمول 
IFRS 3 است، بعضی افراد ممکن است این پرسش 

را مطرح کنند که آیا رهنمود این استاندارد درباره ی 
شناسایی واحد تحصیل کننده و حسابداری تحصیل 
معکوس قابل اعمال است یا نه؟ آیا پذیرفتنی است 
که آن تحصیــل را بر مبنای "شــکل قانونی" آن 
توجیه کنیم و با شــرکت مادر )شــرکت پوسته ی 
بورســی( به عنوان واحــد تحصیل کننده برخورد 
کنیم؟ در صورت اتخاذ این رویکرد، پرســش های 

زیر مطرح است:
  دارایی ها و بدهی های قابل شناسایی را چگونه 
باید تلفیق کــرد؟ )به مبلغ دفتــری یا ارزش 

منصفانه(
  آیا سرقفلی باید شناسایی شود؟

در هر صورت، ما معتقدیم بعید است این حسابداری 
"مبتنی بر شکل قانونی" بازتاب دهنده ی جوهره و 
محتوای این معامله باشد، یا مربوط ترین اطالعات 

را ارائه کند. زیرا این روش حسابداری:
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 به "از دســت دادن" تاریخچه ی مالی شرکت 
عامل غیربورسی منجر خواهد شد.

 به شناسایی بالقوه ی سرقفلی منجر خواهد شد 
)که خارج از یک ترکیب تجاری کار مناســبی 

نیست(.
 بــه ارزشــیابی دارایی هــا و بدهی هــای قابل 
شناســایی شــرکت عامل غیربورسی به ارزش 
منصفانه منجر خواهد شد. در حالی که اساسا 
هیچ تغییری در کنترل آن شــرکت رخ نداده 

است.
بــا تصمیــم دســتورکاری کمیتــه ی تفاســیر 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که 

در باال ذکر شد، مغایر است.

افشاها
دربــار ه ی  را  گســترده ای  افشــاهای   IFRS 2

پرداخت های مبتنی بر ســهام الزامی کرده اســت. 
هدف کلی این افشــاها ارائه ی اطالعاتی اســت که 
کاربــران صورت هــای مالی را بــه درك ماهیت و 
گســتره ی ترتیبات پرداخت مبتنی بر ســهام طی 
دوره ی مورد نظر قادر می ســازد. البته بســیاری از 
افشــاهای مفصلی که در چارچوب IFRS 2 الزامی 
شــده است، به نوع معامله ای که در این مقاله بحث 
شد مربوط نیست. با این حال، مدیریت باید مشخص 
کند که کدام افشاهای IFRS 2 قابل اعمال هستند 

و آنها را به اندازه ی اهمیت شان انجام دهند. 

صورت های مالی جداگانه
در صورتی که شــرکت مــادر قانونــی، عالوه بر 
صورت های مالی تلفیقی، صورت های مالی جداگانه 
نیز ارائــه می کند، حســابداری تحصیل معکوس 
کاربرد ندارد. شــرکت مادر قانونی از روش معمول 
IAS 27 در تهیه ی صورت های مالی جداگانه خود 

استفاده می کند. 

مثال
شــرکت شــلکو که یک شرکت بورســی است از 
همه ی عملیات خود دست برداشته و فعالیت های 
کنونی آن بــه مدیریت موجودی نقدی و ایفای 
تعهداتش محدود شــده اســت. شرکت اپکو که 
یک شــرکت عملیاتی بزرگ غیربورســی است، 
می خواهــد از یــک "راه میان بــر" پذیرش در 
بورس را به دســت آورد. ترازنامه های خالصه ی 
دو شــرکت بالفاصله پیش از معامله به شــرح 

است. نمایه ی1 

شلکو )پوســته( با انتشار ۹.۹ میلیون سهم جدید 
100 درصد ســهام اپکو )عامــل( را تحصیل کرد 
)۹۹0 ســهم برای تحصیل هر ســهم(. در نتیجه، 
پس از ترکیب، نســبت های مالکیت ســهامداران 

بدین شرح شدند:
 سهامداران سابق شلکو )پوسته(: %1
 سهامداران سابق اپکو )عامل(: %۹۹

قیمت هر ســهم شلکو )پوســته( بالفاصله پیش از 
معاملــه ۵ واحد پول بود. یعنــی ارزش منصفانه ی 
کل آن ۵00.000 واحــد پول بود. پیش از معامله، 
مدیریت اپکو )عامل( ارزش هر سهم خود را ۵000 
واحد پول ارزشیابی کرد. اپکو )عامل( ۵0.000 واحد 
پول از بابت هزینه ی انجام این معامله متحمل شد. 

بهای تمام شده ی مفروض تحصیل
بهای تمام شــده ی مفروض تحصیل برای به دست 

نمایه 1- ترازنامه های خالصه شده ی مثال

حساب ها
شلکو

)پوسته(
)هزار واحد پول(

اپکو
)عامل(
)هزار واحد پول(

2۵0۵.000نقد

4۵.000-خالص سایر دارایی ها

25050.000جمع کل

سرمایه
 )100.000 سهم(

1.000

سرمایه 
)10.000 سهم(

10.000

40.000)۷۵0(حقوق باقی مانده

25050.000جمع کل
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آوردن کنترل شــلکو )پوسته( باید از دیدگاه اپکو 
)عامل( تعیین شــود. ولی اپکو )عامل( از دیدگاه 
قانونی عمال هیچ چیزی پرداخت نکرده اســت. در 
نتیجه، ضروری است که این موارد محاسبه شوند:

 تعداد ســهامی که اپکو )عامــل( در صورت به 
دســت آوردن کنترل شــلکو )پوسته( در یک 
معامله ی "سرراست" تحصیل10 منتشر می کرد.
 ارزش منصفانــه ایــن تعداد از سهــــام اپکو 

)عامل(.

گام نخســت، محاســبه ی این اســت کــه اپکو 
)عامــل( چه تعداد ســهام باید برای ســهامداران 
شلکو )پوســته( منتشــر می کرد تا به آنان منافع 
مالکیت یــک درصدی در اپکو )عامــل( بدهد، و 
ســهامداران اپکو )عامل( منافع ۹۹ درصدی خود 
را حفظ کنند )یعنی همان نســبت مالکیتی که از 
معامله ی واقعی به دســت می آیــد(. در این مثال، 
اپکــــو )عامل( باید 101 سهم منتشر می کـــرد 
)10.000 – )0.۹۹ ÷ 10.000((. در عمــل، ما به 
این معامله به عنوان انتشار 101 سهم اپکو )عامل( 
در ازای معاوضه با 100.000 سهم شلکو )پوسته( 

می نگریم. 

گام دوم، برآورد کردن ارزش منصفانه 101 سهم اپکو 
)عامل( است که باید منتشر شود. این مبلغ را می توان 
به طور مستقیم به عنوان ارزش منصفانه 101 سهم 
اپکو )عامل(، یا به صورت غیرمستقیم به عنوان ارزش 
منصفانه ی 100.000 سهم شــلکو )پوسته( برآورد 
کرد. اگر این مبالغ متفاوت باشـــــند، باید از برآورد 
 .(IE5 و IFRS 3.33( مطمئن تر استفـــاده شـــود

 IFRS مطابق سلســله مراتــب ارزش منصفانه در
13، قیمت بازار ســهام شلکو )پوسته( از ارزشیابی 
انجام شده برای سهام اپکو )عامل( قابل اتکاتر است. 
در نتیجــه، بهای تمام شــده ی مفــروض تحصیل 
۵00.000 واحد پول اســت )100.000 ســهم ۵ 
واحد پولی شلکو(. این ۵00.000 واحد پول بدین 

شرح تحلیل می شود:

 2۵0.000 واحد پــول به عنوان پرداخت برای 
موجودی نقدی شلکو )پوسته(

 2۵0.000 واحد پــول باقی مانده یک پرداخت 
مبتنی بر سهـــام بــرای پذیــرش در بورس 

اســـت. 

در این مثال، تنها دارایی شلکو )پوسته( موجودی 
نقد اســت. پــس 2۵0.000 واحد پــول مانده ی 
موجودی نقد شلکو )پوســته( ارزش منصفانه آن 
نیز اســت. اگر واحــد تحصیل شــونده دارایی ها و 
بدهی های دیگری داشــته باشــد، آن ها هم باید 
به ارزش منصفانه شناســایی شــوند. مازاد بهای 
تمام شــده ی مفروض تحصیل و ارزش منصفانه ی 
کل دارایی هــا و بدهی ها بهــای پذیرش در بورس 

تلقی می شود. 

هزینه های معامله
ایــن معامله ماهیتــا دو جــزء دارد: یک پرداخت 
مبتنی بر ســهام از ســوی اپکو )عامــل( در ازای 
پذیرش در بورس، و یک انتشــار ســهام از سوی 
آن بــرای تحصیــل مانده ی موجودی نقد شــلکو 
)پوســته(. در نتیجه، هزینه هــای معامله باید بین 
این دو جزء تســهیم شــود. در این مثال، فرض بر 
این اســت که ۵0 درصد از ایــن هزینه ها به طور 
مســتقیم به انتشــار ســهام اپکو )عامل( در ازای 
تحصیل مانده ی موجودی نقد شلکو )پوسته( قابل 
انتساب هستند )یعنی اگر این معامله انجام نشده 
بود این هزینه ها قابل اجتناب بود(. از این رو، این 
هزینه ها از حقوق صاحبان ســهام کسر می شوند. 
باقــی مانــده ی هزینه ها، یعنــی هزینه های قابل 
انتســاب به پذیرش در بورس، باید به هزینه های 

دوره منظــور شـــوند. 

یک رویکرد سرراست برای حسابداری این معامله 
این اســت که صورت های مالی شلکو )پوسته( به 
عنوان ادامــه ی صورت های مالی اپکو )عامل( ارائه 
شــوند، و ثبت های زیر نیز برای نشان دادن اثرات 

این معامله انجام شوند:

بدهکاردر تاریخ ترکیب
)هزار واحد پول(

بستانکار
)هزار واحد پول(

نقد
)مانده ی تحصیل شده از شلکو(

2۵0-

-2۵0بهای پذیرش

۵00-حقوق مالکانه

2۵حقوق مالکانه
بهای پذیرش 

)صورت سود و زیان(
2۵

نقد
۵0 )هزینه ی معامله(

 منبع:
Reverse acquisition by a list-
ed company, Grant Thornton, 
IFRS Viewpoint 6: June 2018 

پی نوشت ها:
1 - operating company
2- shell company
3- Grant Thornton International Ltd
4- IFRS Interpretations Committee 

(IFRIC) guidance
5- agenda decision
6- business
7- the deemed acquisition cost
8- IFRS 10 — Consolidated Financial 

Statements
9-  hierarchy
10- a ‘straight’ acquisition

انجمن  خبره ی  عضو  زنجانی:  آزاد  ژاله  محسن 
حســابداران خبره ی ایران در شاخه های تخصصی 
حسابدار مستقل خبره، حسابدار مدیریت خبره، و 
حسابدار مالی خبره، حســابدار رسمی، دانشجوی 

دکتری حسابداری
سمانه هاشم زاده: عضو خبره ی انجمن حسابداران 
خبــره ی ایران در شــاخه ی تخصصی حســابدار 

مدیریت خبره، کارشناس ارشد حسابداری
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معرفی موسسات حسابرسی 

اخبار انجمن

مؤسسات حسابرسی

4
مؤسسه حسابرسی و خدمات

مدیریت اصول پایه فراگیر

۱

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محبوب مهدی پور بهمبری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• موسی حسینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• ناصر عسگری نائینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• حسین طالبی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• مجید مختار نژاد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• بهمن فدوی رودسری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• حمیدرضا اصغری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• سردار بارگاهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی صورت های مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی 
مالیاتی، حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشاوره مالی، خدمات حسابداری، 
تهیه صورت های مالی تلفیقی، اصالح حســاب، ارزیابی ســهام و طراحی 

سیستم های مالی.  
تلفن: 88109418 )شش خط(   فاکس: 88109421            

 نشانی: تهــران، خیابان ولیعصر باالتر از خیابان شهید بهشتی کوچه نادر 
پالک 6 طبقه پنجم واحد 18     کدپستی: 1۵1164۳9۳7

abtinravesh@yahoo.com

موسسه حسابرسی آبتین روش آریا

مؤسســات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در صورت درخواست کتبی می توانند شناخت نامه ی خود را در این بخش منتشر کنند.
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عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • سیروس شمس)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علی اصغر مسلمی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • حمیدرضا ارجمندی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مصطفی جان نثاری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • جواد راثی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • بهنام دائی مژدهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمود رجائی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • جهانگیر ذوالفقاری)حسابدار مستقل،حسابدار رسمی(

  • علی آقا عزیزی بزرگی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمي،  کارشناس 
رسمی قوه قضائیه(

  • سید مهدی تیموریان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی،کارشناس 
رسمی دادگستری(

خدمات: حسابرســی و بازرســی قانونی شــرکتها، حسابرسی داخلی، 
حسابرسی عملیاتی، خدمات مالی و مشاوره مالیاتی، ارزیابی سهام، طراحی 
و پیاده سازی سیســتم های مالی، نظارت بر امور تصفیه شرکت ها، تهیه 
صورتهای مالی بر مبنای IFRS و بررسی مالی پروژه های سرمایه گذاری

تلفن: 19-889۳7۳17 و 88899826 و 88901۵49
فاکس: 889018۳4                 تلفکس: 88899962

نشانی: تهران- خیابان اســتاد نجات الهــی، کوچه خسرو، پالک ۳1، 
طبقه سوم و چهارم

www.armanarvin.com
Email: info@armanarvin.com

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

آرشین حساب 2

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
  • ارسالن اسمعیلی کاکرودی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • مهدی رضا قاسمیان)حسابدار رسمی(
  • عباس ابراهیمی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی 

دادگستری(
خدمات: حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، نظارت بر امور 

تصفیه، حسابرسی داخلی، خدمات حسابرسی، اصالح حساب، طراحی و اجرای 
سیستم های حسابداری و اطالعات مدیریت، مشاوره مالی، مدیریتی و مالیاتی، 

کارشناس رسمی دادگستری، حسابرسی خاص، ارزیابی سهام و دیگر خدمات مالی 
و مدیریتی.

تلفن: 88480966 و 88۳84770
فاکس: 884808۵4

نشانی:  تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از خیابان بهشتی- کوچه نادر- پالک 
6- طبقه 4- واحد 14

Email:Arshinhesab@iacpa.ir

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

آرمان اندیش آگاه ۳

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
  • محمد جعفر دهقان طرزجانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • رامین جهانگیری )حسابدار مستقل،حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
  • فرهاد مصفا)حسابدار مستقل،حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

خدمات: حسابرسی مالی و مالیاتی، بازرسی قانونی، مشاوره مدیریت مالی، ط راحی 
و پیاده ســازی سیستم مالی، خدمات مالی و حســابداری و مالیاتی، نظارت بر امور 

تصفیه، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالی
دفتر تهران: میدان هفت تیر، ضلع شمال شرقی، جنب فروشگاه زنجیره ای یاس، 

کوچه آذری، پالک 17، واحد 4  کدپستی: 1۵7484671۵
تلفن: 18-88۳42817             فاکس: 88۳2966۵

دفتر ارومیه:  خیابان جهاد، کوی اول)هجرت(، کوچه سوم، پالک 2۵
 کدپستی: ۵714717۵9۵         

  تلفن: ۳2228222-044          فاکس: 8978۳61۵

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w . i i c a . i r

مؤسسه حسابرسی آریا روش

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • حبیب جامعی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سیدمحمد بزرگ زاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدکاظم مالئک صفت)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی صورت های مالی و ارائه انواع گزارشات حسابرسی 

مالــی و مالیاتی، انجــام وظائف بــازرس قانونی، مشــاوره، طراحی و 
پیاده سازی سیســتم های مالی و ارائه انواع خدمات مالی، نظارت بر امور 
تصفیه، خدماتی که توســط دادگاه ها و مراجع قضائی در چارچوب موارد 

باال ارجاع و توسط حسابداران رسمی پذیرفته می شود
 نشانی: تهــران: بلوار آفریقا، باالتر از میرداماد، بلوار ستاری، پالک 74، 

طبقه 4، واحد 1۵
تلفن: 88674704 - 88660824 - 88198۳96  فکس: 88198401

صندوق پستی: 7919-1۵87۵          کدپستی: 19689۵۳691

6

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • هادی یوسف زاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مجتبی ثقفی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سعید وطنی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
خدمات: حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، نظارت بر امور 

تصفیه، حسابرسی داخلی،  اصالح حساب، طراحی و اجرای سیستم های حسابداری 
و اطالعات مدیریت، مشاوره مالی، مدیریتی و مالیاتی،  حسابرسی خاص، ارزیابی 

سهام و دیگر خدمات مالی و مدیریتی.
تلفن: 88۵2819۵ و 88176101-2

فاکس: 88۵20679
نشانی:  تهران- خیابان سهرودی شمالی- خیابان سلطانی-  پالک 16- طبقه 

دوم- واحد ۵
info@atiehNegarAudit.ir

5

t.me/podcast_iica_ir
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حسابدار

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

  • یاسین قاسمی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
  • سعید گل محمدی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • مهدی مرادی)حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
خدمات:حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات مالی، ارزیابی 

سهام، مشاور مالی و مالیاتی
 نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- ابتدای خیابان فتحی شقاقی- پالک 17-طبقه پنجم

تلفن: 8810۵۳67- 8810۵472- 8810۵4۳6      
فکس: 8810۵۳90                    کدپستی: 14۳۳6۳4666 

www.eb-co.com :آدرس پست الکترونیکی
Email:info@eb-co.com

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران ۱2

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • مهرداد آل  علی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فرهاد فرزان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سید مرتضی فاطمی اردستانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، عملیاتی، بازرسی 

قانونی، رسیدگیهای ویژه و اصالح حساب، خدمات حسابداری و 
مشاوره ای، ارزیابی سهام، طراحی سیستم های مالی

تلفن: 889۳9۵1۳-88929709-88929708
فاکس: 88929642

نشانی: خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی)آبان 
جنوبی( شماره ۵2- طبقه دوم 

صندوق پستی: 14۳۳۵-797
Email:info@azmoudegan.com
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مؤسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران
عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • مسعود بختیاری )حسابدار رسمی(
  • علی اصغر فرخ)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • اسداله درخشانی )حسابدار رسمی(
  • مسعود سورانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • حدیث توکلی کوشا)حسابدار رسمی(
  • مهدی رضائی)حسابدار رسمی(

  • امیرحسین عبدالملکی)حسابدار رسمی(
  • احسان شیروانی هرندی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • رسول سعیدی)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی صورت های مالی- حسابرســی مالیاتی- 
حسابرسی علمیاتی- حسابرسی داخلی- خدمات مشاوره ای- ارزیابی 
ســهام -طراحی و استقرار سیســتم های مالی- راســـتی آزمائی 
 IFRS تهیــه صورت هــای مالی بر مبنای -)Due Diligence(
- بازرســی قانونی و نظــارت بر امور تصفیه- داوری - کارشناســی

تلفن: 2292۵90۵-2292۵901-2292۵910
نشانی: تهران- خیابان دکتر شریعتی- نبش یخچال- 

بن بست شریف- پالک ۵ 
Email:officeazn@gmail.com
www.azn.ir

۸

۱۳

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
معتمد بورس اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی

  • ابراهیم موسوی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسن صالح آبادی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

ACCA )رزا صالح آبادی )حسابدار رسمی •  
  • پریناز موسوی)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، حسابرسی 
داخلــی، بــازرس قانونی، ارائــه خدمات مشــاوره ای و طراحی 

سیستم های مالی و ارزیابی سهام 
تلفن:6-88708174 فاکس: 88704112        

 صندوق پستی: ۵9۳۵- 1۵87۵
نشــانی: میدان آرژانتیــن- ضلع جنوب غربــی پالک 22 - 

ساختمان اداری صهبا- طبقه اول- واحد 2
IACPA_Opfarageer@yahoo. com

مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت اصول پایه فراگیر

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 آئین بهروش )حسابداران رسمی(

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • بابک دورگلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نادر فرهمندنیا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • علی پازکی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: انواع حسابرسی، بازرسی قانونی، مشاوره و مدیریت 

مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی، خدمات مالی و حسابداری 
مالیاتی، داوری مالی.

تلفن: 8844۳42۳- 88444668
فکس: 884۵2862

نشانی: تهران- خیابان مطهری، روبروی باشگاه بانک سپه، پالک 
28- واحد 9 جنوبی

www.abaudit.com
Email: aeenbehravesh@gmail.com

۱0

انجمن حسابداران خبره  ایران
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مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه ۹

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • عبدالرضا)فرهاد( نوربخش)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علی اصغر نجفی مهری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسین قاسمی روچی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

بازرس  مالیاتــی،  حسابرســی  عملیاتی،  حسابرســی  خدمات: 
قانونی، ارائه خدمات مشــاوره مالی و مدیریت و طراحی و استقرار 

سیستم های مالی و ارزیابی سهام 
نشانی: خیابان بهار شــــیراز، تقاطع سـهروردی جنوبی، شماره 97 

واحد 8
تلفن: 77۵۳7944-776۳77۳0 

فاکس: 77۵274۵8
صندوق پستی: 1۵74۵/149

نشانی: تهران، بزرگراه آفریقا)جردن(، خیابان تور، انتهای خیابان، 
مجتمع رز، پالک 4، واحد 10

تلفن: 220۳۵160
تلفکس: 220۳۵20۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
)حسابداران رسمی(

۱۱

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

  • اسفندیار گرشاسبی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• محمدتقی رضایی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• ابوالفضل رضایی)حسابدار رسمی(
  • قاسم شیخانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • مصطفی احمدی وسطی کالئی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• سید محمد طباطبایی)حسابدار رسمی(

• علی گشتاسب)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• علیرضا زندبابارئیسی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• محسن زرعی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• حسن معلومات)حسابدار رسمی(

• مهناز خشنودنیا)حسابدار مستقل،حسابدار رسمی(
• ابوالفضل میرزایی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• محمدحسین ملکیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
)CMA  امیر ابراهیم زاده )حسابدار مدیریت خبره •

• حجت رهبری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• عباس اسماعیلی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• عباس حیدری کبریتی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
قانونی، حسابرســی  بازرســی  خدمات: حسابرســی مالی و 
عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی داخلی، حسابداری 
مدیریت، طراحی سیســتم های مالی و ارزیابی ســهام، مشاوره 

مدیریت 
نشانی: 

دفتر مرکزی: تهــران- میدان توحید- خیابــان توحید- نبش 
خیابان پرچم- پالک 68     

کدپستی: 141999۳۵11                فاکس: 66920876  
تلفن: ۳-669۳2021 و 6642026۳ و 664۳2218

شعبه شرق کشور - مشــهد - بلوار فرامرزعباسی، انتهای بلوار 
فرامرز عباسی8، نبش آزادی۳9، پالک 1/2 طبقه همکف 

                                          تلفن: 0۵1۳6092092-۳
شعبه شمال - قائم شــهر - خیابان شریعتی، مقابل جنگلبانی، 

طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد             تلفن: 01142276148
شعبه اصفهان - سعادت آباد، کوی کارگران، کوچه اردیبهشت، 
پالک 2۵                                   تلفن: 0۳1۳66۳۵798
Email: : info@ariaaudit.com
www.ariaaudit.com
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زمستان ۱۳۹۸

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۱ شمارۀ

حسابدار

            مؤسسه حسابرسی بهنود حساب
۱6

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

  • محمد رضا ابراهیمی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• مهران فرجی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • محمود واحدی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • رضا صالحی)حسابدار مستقل،  حسابدار رسمی(

  • نظام الدین وفا )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی و بازرس قانونی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی عملیاتی، 
حسابرســی داخلی، مشــاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی، 
خدمات مالی، بودجه ریزی عملیاتی، ارزیابی ســهام، کارشناســی رسمی دادگستری، 

نظارت بر تصفیه شرکت ها.
تلفن: 88980402- 88980448      فاکس: 88980۳7۳

نشــانی: تهران- خیابان دکتر فاطمــی- روبه روی خیابــان کاج - پ 1۳6- 
ساختمان تهران 64 - طبقه پنجم جنوبی- واحد 24

 کدپستی: 141۵67۳499

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
اعضای انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

ACCA موسسه مورد تائید انجمن حسابداران خبره رسمي انگلستان
)FCA،منوچهر بیات)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  

)FCA،ابوالقاسم مرآتی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  
)FCA،علیرضا جم)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  

  • عبدالحسین رهبری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی مالی)استاندارد حسابرسی ایران و IFRS(، مالیاتی، عملیاتی، 
 Due(حسابرسی های خاص، بازرس قانونی، بررسی جهت سرمایه گذاری در شرکت ها
Diligence(، ارائــه خدمات مشــاوره تخصصــی در امور مالیاتــی، بیمه اجتماعی، 
ســرمایه گذاری خارجی و مدیریت، ارائه مشاوره تخصصی در صنعت بانکداری، بیمه و 

لیزینگ،تهیه صورت های مالی تلفیقی IFRS، نظارت بر امور تصفیه

تلفن: 8-88۵04۵86 و 8-88۳07927      فاکس: 88۵0204۵

نشانی: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش کریمخان زند- شماره 24۳ طبقه دوم

تهران- خیابان مطهری بین شهید سرافزار و کوه نور- شماره 2۳1 طبقه سوم
bayatrayan@bayatrayan.ir

مؤسسه حسابرسی بیات رایان ۱۹

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

مؤسسه حسابرسی بهمند ۱7

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران 
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداری ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

معتمد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
  • رضا آتش)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدرضا آرزومندصومعه سرائی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نادر رستگاری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • رسول دوازده امامی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •احمدرضا شریفی قزوینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • علی مشرقی آرانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • هومن هشی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی صورت های مالی، مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات 
مالی، ارزیابی سهام، مشاوره مالی و مالیاتی

نشانی: تهران- قائم مقام فراهانی- شماره 114
تلفن: 2-88۳0۵۳91 و 10-8884۳708               فاکس: 8884468۵

نشانی اصفهان: شیخ صدوق شمالی، مجتمع سرو- طبقه ۳
تلفن و فاکس: 0۳1۳66۳۳9۵6، 0۳1۳6642۵78

website: www.behmand-co.com
Email: Info@behmand-co.com  

            مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
)حسابداران رسمی(

۱۸

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • عباس اسرارحقیقی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسین فرج اللهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

•بهمن فدوی رودسری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، طراحی 

سیستم های مالی، مشاوره مالی و مالیاتی، ارزیابی سهام
تلفن: 88۳06911-88829761-888۳۵207

فاکس: 888۳1681
نشانی: میدان هفت تیر، خیابان زیرک زاده، شماره 20، طبقه اول 

کدپستی: 1۵7۵7-۳۵664

مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم۱4
 )حسابداران رسمی(

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محمد شوقیان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • عبداله شفاعت )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • داود معرفتی طارانی )حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • افشین نخبه فالح )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی 
دادگستری(

• بهروز شیرخانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• عباس الری دشت بیاض)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

خدمات: حسابرسی و بازرس قانونی شرکت ها، حسابرسی داخلی، 
حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی، ارزیابی سهام، مشاوره مدیریت 
مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی، خدمات مالی و مالیاتی، 

نظارت برای تصفیه شرکت ها.

نشانی دفتر تهران: بهجت آباد، خیابان الرستان، خیابان شهید 
حمیدصدر، پالک ۳۵، واحد 10، طبقه 2

تلفن: 42-88804941                        فکس: 88804940
mshoghian7@gmail. com :ایمیل

دفتر تبریز: خیابان آبرســان، کوی مهرگان سوم، ساختمان 2۳، طبقه 4، واحد 1  
arkansystem@gmail.com :تلفکس: ۳۳۳49129-041 ایمیل

دفتر مشهد: بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 19، عدل 8، پالک 218
تلفن: ۳6010914-۳602۵480-0۵1  فکس: 0۵1-۳6018۵94

www.Arkansystem.co

۱5  مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهرادمشار

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمدسازمان بورس و اوراق بهادار

  • مهربان پروز)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
  • رضا یعقوبی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • مرتضی حاجی عباسی)حسابدار رسمی، کارشناس رسمی قوه قضاییه(
  • محمدرضا عبدی)حسابدار رسمی(

• فریده شیرازی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • بهاره همتی )حسابدار رسمی(

    • مجیدرضا بیرجندی)حسابدار رسمی(
  خدمات: حسابرســی صورت های مالی، حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، 
حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشاور مالی، خدمات حسابداری، تهیه صورت های مالی 

تلفیقی، اصالح حساب، ارزیابی سهام و طراحی سیستم های مالی.
تلفن: 8849۳171-6 

فاکس: 88۳09490
نشانی: تهران_ خیابان مطهری، خیابان فجر)جم سابق( پالک 27 

کدپستی: 1۵8978۳116                               صندوق پستی: 1۵87۵/۵۵۵1
Email: info@behradmoshar. com

انجمن حسابداران خبره  ایران
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موسسه حسابرسی و خدمات
 مدیریت بیالن گزارشگر

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
  •  مراد مومنی ) حسابدار رسمی(

  • عارف شفقت رودسری )حسابدار رسمی(
  •  مینو فرقان دوست حقیقی )حسابدار رسمی(

  •  حبیب رودساز )حسابدار رسمی(
خدمات: انواع حسابرســی، خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی،     خدمات 
ارجاعی دادگاه ها و مراجع قضایی، بازرســی قانونی، نظارت بر تصفیه، ســایر 
خدمات با تشــخیص شورای عالی، مشاوره مدیریت مالی،     ارزیابی سهام و 

سهم الشرکه، داوری مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی
شماره های تماس: 021-88۵61704      021-88۵6089    

فاکس: 021-8868۳826
نشانی: تهران، سعادت آباد، عالمه جنوبی، شهید قیصری)۳2 شرقی(، پالک 

20، واحد ۳
email: bilan.gozarehgar@yahoo.com
Site: www.bilangozareshgar.ir

t.me/podcast_iica_ir

20
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 زمستان ۱۳۹۸

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۱

حسابدار
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

مؤسسه حسابرسی
تالش ارقام

2۳

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • فیروز عرب زاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فریدون ایزدپناه)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • علیرضا مصطفی زاده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سید سعید ثنایی کرهرودی)حسابدار مستقل،حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی عملیاتــی- مالیاتی- بــازرس قانونی- طراحی 
سیستم های مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی- مشاوره مدیریت 
مالی- مشاوره کارشناسی- نظارت و مدیریت بر تصفیه- ارزیابی سهام و 
سهم الشرکه- داوری مالی و خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضائی 
در چهارچوب موارد باال ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود و 

سایر موارد شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم می گردد. 
دفترمرکزی: تهران- خیابان شــهیدمطهری، خیابان الرستان، نبش 

خیابان عبده، ساختمان سپهر)شماره ۵(، واحد ۳02
تلفکس: 021-88806876

شعبه تبریز: خیابان ولیعصر، خیابان آذرنیا، پالک 2۳، طبقه اول
تلفن: ۳۳۳12778-041       و        041-۳۳۳۳9971 

دورنگار: 041-۳۳۳۳0۵۵۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام 24

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • حسین شیخی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی 
دادگستری(

  • مهدی آقاجانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سیویل احمدزاده)حسابدار رسمی(

• حمید خادمی)حسابدار مستقل و حسابدار رسمی(
  • حمید چراغی کازرونی)حسابدار رسمی( 

خدمات: حسابرسی صورت های مالی و انجام وظایف بازرس قانونی، حسابرسی 
داخلی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی، تهیه صورت های مالی تلفیقی، 
ارزیابی سهام، خدمات مالی و مشاوره ای در زمینه های مالی، حسابرسی و حرفه ای، 
طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و صنعتی و نظارت برای تصفیه شرکت ها

تلفکس: 22270981،  22270949، 60- 229121۵9
نشانی: تهران- خیابان میرداماد- خیابان مصدق جنوبی- کوچه تابان- 

پالک 10- واحد 1۵                            کدپستی: 1۵498۳۳1۳9
 hafezgam@yahoo.com :پست الکترونیکی

مؤسسه حسابرسی خبره 25

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • داود خمارلو)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نعمت اله علیخانی راد)حسابدار مستقل، حسابدار 

رسمی(
  • سیاوش سهیلی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی 

تلفن: 21- 88804۵19
فاکس: 88902۳40

نشانی: خیابان ولیعصر، کوی پزشکپور)شمال فروشگاه 
قدس( شماره 24

 کدپستی: 1۵948

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتمد بورس و اوراق بهادار
عضو انجمن حسابرسان داخلی
عضو انجمن حسابداری ایران

  • شــهریار دیلم صالحی )حسابدار مســتقل، حسابدار رســمی، و کارشناس رسمی 
دادگستری(

  • داریوش امین نژاد )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، و کارشناس رسمی دادگستری (
  • محمدحسن فامیلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • رضا طیبی )حسابدار رسمی(
  • سیدعلی شیرازی )حسابدار رسمی(

  • حسن طهرانی )حسابدار رسمی(
  • فرشید سلطانی )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی و بارزســی قانونی صورت های مالی، مشــاوره مالی 
و حسابرســی عملیاتی، حسابرســی داخلی، حسابرســی های خاص)ویژه(، 
رسیدگی های بیمه ای شــرکت های، تهیه صورت های مالی تلفیقی، خدمات 

حسابداری و سایر خدمات حرفه ای.
و              6- 44297182 تلفن: 1- 44299۳40 

فاکس: 44297192
نشانی: تهران- بلوار اشــرفی  - باالتــر ار جالل آل احمد- خیابان طالقانی- 

پالک 12- واحدهای 14 و 1۵                    کدپستی: 14616۵۳۳6۵
info: @ dariaravesh.com :ایمیل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
)حسابداران رسمی(

26

مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محمود آقاجعفری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علیرضا رسولی)حسابدار رسمی(

  • مرتضی مصدری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی  صورت های مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و مالیاتی و نظارت 

بر امور تصفیه شرکت ها 
تلفن: 88909144-88902999

فاکس: 889088۳7 
نشانی: تهران- خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک- پالک 

72- واحد 4
Email:tadbirgaranmostaghe@yahoo.com 

22

مؤسسه حسابرسی پردازش حساب هونام

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • سیدمصطفی شاه صاحبی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •محمد حسین زواریان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • ناصر صلحی) حسابدار رسمی(
  • علی سالم) حسابدار رسمی(

  • منوچهر سرمدی ) حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی داخلی، عملیاتی 

و ویژه ، ارزیابی سهام، مشاوره ی مالی و مالیاتی 
تلفن: 889۳7۳96-889۳81۵8        فاکس: 889۳7۳96 
نشانی: تهران- فلسطین شمالی- پایین تر از بلوار کشاورز- 

مقابل خیابان ایتالیا- کوچه آبادیان- پالک 8- واحد 2
Email:hoonamcpa@yahoo.com 

2۱

انجمن حسابداران خبره ایران
در شبکه های اجتماعی

aparat.com/iica_ir

shenoto.com/iica_ir

instagram.com/iica_ir

t.me/iica_ir 

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w . i i c a . i r
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زمستان ۱۳۹۸

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۱ شمارۀ

حسابدار

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق

۳0

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • شهره شهالئی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • هوشنگ  خستوئی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • اسداله نیلی اصفهانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی عملیاتــی، حسابرســی مالیاتی، بازرس 
قانونی، ارائه خدمات مشاوره در زمینه امور بانک، بیمه، فناوری 

اطالعاتی 
تلفن: 88794646 

تلفکس: 88794928
صندوق پستی: 417۵- 141۵۵

نشانی: میدان آرژانتین، اول بزرگراه آفریقا، روبروی پارکینگ 
بیهقی، پالک 12، بلوک ب، واحد شماره ۳

پست الکترونیک: 
 info@sokhanehagh. com
www. sokhanehagh. com

مؤسسه حسابرسی شراکت

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

  • سیروس گوهری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مجید کشور پژوه لنگرودی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمد علی اکباتانی)حسابدار رسمی(
  • مهسا فرخی)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی و دیگر 

خدمات مالی و اصالح حساب 
تلفن: 88719909-887176۵1-887176۵0

فاکس:88720188
نشانی: خیابان دکتر بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، 

ساختمان 216،پالک 186، طبقه چهارم
sherkat_co@yahoo.com :پست الکترونیکی

صندوق پستی: 1۵87۵-6666

۳2

مؤسسه حسابرسی شهود امین ۳۳
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • حسن حاجیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمدصفا دهقان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • افسر عابدین)حسابدار رسمی(
• حسن روح افشاری)حسابدار رسمی(

• ابراهیم تیموری)حسابدار رسمی(
• حسین جعفری)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی مســتقل و بازرس قانونی، حسابرسی داخلی، سایر 
خدمات اطمینان بخشی)اجرای روش های توافقی، رسیدگی به اطالعات مالی 
 ،)Due Diligence(نظارت بر امور تصفیه، خدمات راستی آزمایی ،)آتی
ارزیابــی عملکرد مدیریت، خدمات گزارشــگری مبتنی بر اســتانداردهای 
حسابداری ایران و IFRS، خدمات اصالح حساب و تهیه صورت های مالی 
تلفیقی، خدمات حسابداری، مشــاوره مالی و مالیاتی، طراحی و پیاده سازی 

سیستم های مالی و مشاوره در زمینه نظام کنترل داخلی
تلفن: 9-44008177 و 44022660

فاکس:4404906۳
نشانی: تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اهلل کاشانی پالک 

210)ساختمان ماد( طبقه 4 واحدهای 14 و 1۵
کدپستی: 148187۵۳۵9

صندوق پستی:14۵1۵-1۳۵9
F.audit@shohoodamin.ir :پست الکترونیکی

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  •  احمد ظفر پرنده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمدعلی جاللی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • غالمرضا شجری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •  مصطفی هاشمی  )حسابدار رسمی(

  •  اکبر وقار کاشانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •  محمد امین زکی زاده )حسابدار رسمی(

  • محمدرضا امیری بهمن بیگلو)حسابدار رسمی(
  • مختار موسوی پور)حسابدار رسمی(

  • معرفت صالحی)حسابدار رسمی(
  • حمید حسینیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • مرتضی ادیبی)حسابدار رسمی(
  • محمدکاظمی)حسابدار رسمی(

  • ناصر ایران نژاد)حسابدار رسمی(
  • علی حیدری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سید مهدی میرحسینی)حسابدار رسمی(
  • محسن آل آقا)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • جمشید اقبال پور)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی مالــی و انجام وظایف بازرس قانونی، حسابرســی 
داخلی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی عملیاتی، خدمات مشاوره مالی و 
خدمات مدیریت، طراحی و پیاده ســازی سیســتمهای مالی، ارزیابی سهام 

و صورتهای مالی تلفیقی
دفتر مرکزی: بلــوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، پالک 1۵2)برج صبا( طبقه 

هفتم، واحد 71                           کدپستی:19679-۳۵976 
تلفن: ۵-220۳721۳                                 نمابر: 22012264

دفتر 1: بلوار آفریقا، نبش خیابان عاطفی غربی، پالک 1۵2)برج صبا( طبقه 
دوازدهم، واحد 12۳ کدپستی:19679۳6111 

تلفن: 220۳721۵                                    نمابر:220۳7214
دفتر 2:  خیابان دکتر علی شــریعتی، باالتر از پل سیدخندان، خیابان خواجه 

عبداهلل انصاری، کوچه 16، پالک 1 واحد 2   
کدپستی: 166168484۳     تلفن: 228618۳0        نمابر: 22899690

دفتر ۳: خیابان ســهرودی شمالی، خیابان هویزه شرقی -پالک 1۵- طبقه 
4- واحد 8      

کدپستی: 1۵۵8617۵41
تلفن: 1-8874۵2۵0                                        نمابر: 881776۳9

دفتر 4: خیابان بخارست، کوچه مقدس 4، پالک 22، طبقه سوم
کدپستی: 9۳761۵618۵

تلفن: ۵-8874097۳                                       نمابر: 88740860
Website: (ww.samanicpa.com
mail: Info@samanicpa.org
              samanicpa@yahoo.com

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  سامان پندار 
)حسابدار رسمی(

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت2۹
سیاق نوین جهان

۳۱

 عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محمدتقی منصوری راد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • عباس حسنی کبوترخانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • عبدالهادی بحرانی اصل)حسابدار رسمی(
  • لیال رضایی جهقی)حسابدار رسمی(

خدمات: انواع حسابرسی و بازرسی قانونی، خدما ت مشاوره 
مالی، حسابداری، مالیاتی و بیمه ای، خدمات حسابرسی داخلی، 

ارزیابی سهام، نظارت بر امور تصفیه، خدماتی که توسط 
شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم و تایید می  شود. 

تلفکس: 44264812 و 442649۵7 و 44218049
کدپستی: 14646۵4916

نشانی: تهران: بلوار مرزداران- بلوار آریافر- نبش گلدیس 
هفت- پالک 21- زنگ دوم

www. Siaghnovinjahan86@ yahoo.com

مؤسسه حسابرسی
دش و همکاران

27

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • بهروز دارش)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سید حسین عرب زاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • میلتن ایوان کریمیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • منوچهر انوری زاده نائینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سعید ربیعی)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشــاوره مالی و مالیاتی، اصالح حساب، ارزیابی سهام، 
طراحی سیســتم های مالی، حسابرســی وی ژه داخلی، داوری مالی و 

ارزیابی سهام و سهم شرکت 
تلفن:44846601-10

فاکس: 44846612
نشــانی: تهران - بزرگراه نیایش- خیابان سردار جنگل شمالی- خیابان پنج تن 

غربی- خیابان نشاط-کوچه سوم غربی- پالک24
صندوق پستی: 1418۵/487

www. dashiacpa. com
info@dashiacpa. com

مؤسسه حسابرسی
رایمند و همکاران

2۸

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • عباسعلی دهدشتی نژاد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فریبرز امین)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • همایون مشیرزاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • کریم حسین آبادی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • امیرحسین بهرامیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورتهای مالی، خدمات بازرس قانونی، 

حسابرسی مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات حسابداری و 
اصالح حساب، تهیه صورتهای مالی تلفیقی، ارزیابی سهام، 

مشاوره مالی و مالیاتی و سایر خدمات حرفه ای
تلفن: 221۳7707)10 شماره(

فاکس: 221۳7708
نشانی: تهران: سعادت آباد- بلوار پاک نژاد- باالتر از چهارراه 

سرو- خیابان آسمان سوم شرقی- پالک 1۵
کدپستی: 199814661۳

www. rymand. com

t.me/podcast_iica_ir



62
 زمستان ۱۳۹۸

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۱

حسابدار

مؤسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران

۳4

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

• معصومه شعبان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• نسرین پاشایی )حسابدار رسمی(

• مرتضی نوبخت )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• خدمات: حسابرسی صورت های مالی، عملیاتی و مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای مدیریت،اصالح حساب و حسابداری، ارزیابی سهام 
و سهم الشرکه، داور مالی،  طرحهای عمرانی، طراحی سیستم های مالی و 

کارشناسی مالی 
تلفکس: 8890۵647- 88890619- 88902۳89

نشانی: تهران: فلسطین شمالی، باالتر از بلوار کشاورز، پالک 46۳، ساختمان 
شماره ۵۵، طبقه 4، واحد 18 

amermoshavertehran@iacpu. ir :پست الکترونیکی

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

  مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • حسن خدایی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علی رحمانی)حسابدار رسمی(

  • محمدحسین بدخشانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علی اصغر محمود زاده)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، ارائه خدمات مشاوره   مالی و مدیریت، طراحی 

سیستم های مالی، اصالح حساب و ارزیابی سهام

نشانی دفتر تهران: خیابان آفریقا)جردن(- خیابان عاطفی 
غربی- پالک 60- طبقه اول- زنگ دوم

کدپستی: 19679۳۵8۵۳
تلفن: 2202۳۵44

فاکس: 220۳8244
Email: karbord. argham@gmail.com

۳6

مؤسسه حسابرسی
فراز مشاور

۳5

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • پرویز صادقی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نریمان ایلخانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • اصغر عبدالهی تیرآبادی)حسابدار رسمی(
  • فریبرز حیدری بیگوند)حسابدار رسمی(

  • سعید خاریابند)حسابدار رسمی(
  • مهدی صفرزاده)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرس و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی 
عملیاتی، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های 

حسابداری و حسابدار صنعتی، خدمات مالی، حسابداری، ارزیابی 
سهام و نظارت بر امور تصفیه 

دفترتهران: خیابان شهید مطهری نرسیده به الرستان شماره 444 
طبقه سوم                                   کدپستی: 1۵9۵844۳14
تلفکس: 88902۵22- 8889۳898- 889۳8۵۳9- 8889۳991

E-mail: info@farazmoshaver. com
Website: www. farazmoshaver. com

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های 27
مدیریت مفاهیم حساب جامع)حسابداران رسمی( 

۳۸

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • حمیدرضا نیک خواه)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مرتضی فالح موحد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• نادر بسنده)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 

قانونی، طراحی سیستم های حسابداری، ارزیابی سهام، حسابرسی 
داخلی، مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی

تلفن: 88۵۵9۳70-88۵۵9۳16   فاکس: 88۵۵0897
کدپستی: 14۳۳89417۵

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پارک ساعی، برج سپهر ساعی، 
طبقه چهارم، واحد 406

Email: mafahim.h_iacpa@yahoo.com

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
ممیز

۳۹

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • محمدنبی داهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسین سیادت خو)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سعید سینایی مهربانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سعید تیمورنژاد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی  

تلفن: 8889۵۳77- 88901۵47- 88907679-88802901 
فاکس: 89771641

نشانی: خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان سپند، 
پالک 64، طبقه سوم، واحد6          کدپستی: 1۵9868۵۵17 
Email: Momayez_co@yahoo.com

مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران27 ۳7

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز 
عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا

مؤسسه پذیرفته شده توسط انجمن حسابداران رسمی 
ACCA-انگلستان

 CPA. نصراله مختار)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  
)FCA

  • دکتر بهرام غیائی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی 
)CPA. FCA

  • حسین حسنی)حسابدار رسمی، حسابدار مستقل(
  • غالمرضا درباری)حسابدار رسمی، حسابدار مستقل(
خدمات: ارائه خدمات حرفه ای در زمینه حسابرسی مالی، 

مالیاتی، حسابرسی ویژه، مشاوره مدیریت، بررسی امکانات 
سرمایه گذاری و امور مالی پروژه ها و سهام و ارائه گزارشات 

مربوطه
تلفن: 88800268-9، 88909718

فاکس: 8890۳496
نشانی: خیابان ولی عصر، خیابان زرتشت غربی، شماره 14 طبقه ششم

Email: B. ghiai@gmail. com
Mokhtarvahamcaran@iacpa. ir

همیار حساب27
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی

42

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • منصوره منصفی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مسعود مبارک)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدتقی سلیمان نیا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • عبدالمهدی امینی )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، ارائه خدمات 
مشاوره ای و طراحی سیستم های  مالی

تلفن: 1- 66۵6۵290                 فاکس: 66900940
نشانی: تهران: خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پالک ۵4 جدید، طبقه دوم، 

واحد 4                         
  صندوق پستی: 141۵۵/164۳

Email: Hamyarhesab1371@Yahoo. com

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران 
)حسابداران رسمی(

4۱

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

نماینده موسسه حسابرسی بین المللیUHY انگلستان  

•  حمیدرضا کیهانی )حسابدار رسمی(
•  علی کیهانی )حسابدار رسمی(

• محمدحسین )بهروز(سربی )حسابدار رسمی(
• عباس جباری )حسابدار رسمی(

• اکبر دادگر نمینی )حسابدار رسمی(
 آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنســتان، کوچه ســرو، پالک 2، طبقه 

6، واحد 1۵ 
تلفن: 021-8844۳6۳4                فکس: 88472660-021 

Office@hadihesab.com
www.hadihesab.ir www.uhy-ir.com 

            مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 40
نیک روشان تهران

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • بیژن عبداللهی نمین)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • تیرانداز شکیبا)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• عبدالحسین تجلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• حسین حیدری )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، عملیاتی، حسابرسی داخلی و ویژه، بازرس قانونی، 

خدمات مالی، مشاوره ی مالی و مالیاتی، ارزیابی سهام، اصالح حساب و طراحی سیستم های مالی.
تلفکس: 7787۳۵19-21                              

نشانی: تهران، تهران پارس، خیابان فرجام، خیابان باغدارنیا)رشید شمالی( انتهای 174/1 
غربی ساختمان پارس پالک 20،  طبقه سوم

 کدپستی: 16۵۳9۳7۳6۵              
صندوق پستی:1676۵-11۳7

tehrannikraveshan@yahoo.com        :پست الکترونیک

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w . i i c a . i r
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۱ شمارۀ

حسابدار

حسابداران مستقل خبره/ حسابداران مدیریت خبره / حسابداران مالی خبره

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

اخبار انجمن

فهرست اعضای خبره ی موضوع ماده ی ۸ اساسنامه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )مصوب 2۳ تیر ۱۳۹۳( به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعالم می شود.

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*6۳  داریوش                          امین نژاد                          44611722 
*64 رسول                            انگبینی                          88702420 
* 6۵ منوچهر                             انوری زاده نائینی                4484660۵ 
*66 علی اکبر                        اورعی                           88791499
*67 فریدون                           ایزدپناه                           88806876   
*68 نریمان                            ایلخانی                           888920۳6 
*69 میلیتن                            ایوان کریمیان                   44846604 

*70 احمد                              بابائی                            66929268  
*71 مصطفی                          باتقوا                              8884۳704 
*72 جواد                              باغبان                           8884۳70۵ 
*7۳ حمید                             باغدوست                       88901496
*74 سید محمد                       باقرآبادی                        2290248۵
  7۵ رضا                               باقرزاده آذر                     88778811
  76 همایون                          باقری طادی                    88794646
*77 علی                              بخشی                          88061990
*78 محمدحسین                    بدخشانی                        88778811
  79 جلیل                             بدراق نژاد                       88794646

*80 محمد                             بدیعی جاریانی                  8890۵۳16  
*81 سعید                              براتی                             88۳44609

*82 سعید                              برهانی                           22۳6778۳  
*8۳ سیدمحمد                        بزرگ زاده                       887۵7260
*84 جواد                              بستانیان                        88087796
  8۵ عبدالرضا                        بسطامی                         88284028
*86 محمد علی                      بشارتی                           66۵977۵۳ 
*87 قاسم                             بنی مهد                        88702420
*88 جبرائیل                           بهاری                            ۵۵۵۳۳۵70  
*89 محمدرضا                        بهاری مهربانی                  887914۳7  
* 90 راضیه                             بهفروزی                         888029۳2 
*91 امیرحسین                       بهرامیان                         221۳7707
*92کیانوش                          بهلولی                           6648۵06۳
*9۳ اصغر                              بهنیا                                6621۳4۵ 

*94 منوچهر                           بیات                               88۵04۵87  
*9۵ مهدی                           بیرانوند                          44470084
*96 حمزه                              پاک نیا                             997۵۳8۳ 
*97 اصغر                             پارسایی                         8870۵۵08  
*98 علی                              پازوکی                          88۳0۵۳9۳
*99 ناصر                              پسران رزاق                       88702467
*100 مهربان                            پروز                              8849۳171
*101 عیسی                             پورابراهیمی                     88902999 
  102 منوچهر                           پوررحیم                        96667089
*10۳جمشید                            پیک فلک                      44012۵۳6
 *104 عبدالحسین                       تجلی                            7787۳۵19
*10۵ سیدهدایت                         تشکرحسینی                    227672۳۳ 
*106 مجید                              ترکمان                         88۳0۵۳91 
*107 محمد                           ترامشلو                         4429281۳
*109 شاهین                          ترکمندی                      88۵۵9۳16
*110 محمدرضا                         تقوایی                           88۵2۳816
* 111 سیدرضا                          تقوی تکیار                     88۵4707۵
*112 محسن                          تنانی                            88۵2۳0۵9
*11۳ حسن                             تنگ عیش                       88007664  
*114 سعید                            تیمورنژاد                        88901۵47
*116 سید علی اکبر                  تیموریان                        8867۳767
*117 سید مهدی                     تیموریان                       88899962
*118 سید جواد                        توکلی                           882۳07۳1
*119 احمد                              ثابت مظفری                    88728601  
120 محمد مهدی                      ثابتی                     0۳1-۳6621۳4۵  
*121 مجتبی                             ثقفی                          8877422۵
  122 سید امیر                        جان نثاری                     8867۳767                  
*12۳ احمد                             جبرئیلی                  0۳11-669۵461
*124 رضا                              جمالی                         88۵474۳9
  12۵  کامبیز                        جامع کلخوران             88۳0۵۳92
*126 حبیب                             جامعی                           887۵7261
*127 مصطفی                           جان نثاری                       889۳7۳17 
*128  اسماعیل                       جانثاری                         66۵911۵7

*129 ابراهیم                           جعفریان                         88۳۵۵017 
*1۳0 محمدعلی                       جاللی گلوسنگ               220۳721۳
*1۳1 محمد                             جم                               88901246
*1۳2 علیرضا                           جم                               88۵04۵86 
*1۳۳ فریدون                          جمشیدی                       4402297۵
*1۳4 مجتبی                            جواهرنشان                     88267912 
*1۳۵ مصطفی                          جهانبانی                        88۵0۳918 
*1۳6 رامین                            جهانگیری                 044۳2228222
*1۳7 مهرداد                            حاجی ابوالحسنی               884191۵2 
*1۳8 حسن                            حاجیان                         44008177
*1۳9 فرزین                           حاج محمد علی               66۵97644
*140  عباس                           حاجی آقاپور                    44012۵۳6
*141 احمد                              حاجی زاده                       6641۳46۳  
*142 حسین                            حریری                          22091۳20 
*14۳ موسی                            حسن زاده تازه قشالق      8898۵7۵1
*144 حسین                           حسنی                          88909718
*14۵ عباس                             حسنی کبوترخانی              442649۵7
  146 ولی                                حسنی طالقانی                 88901۵47 
  147هومن                              حسنی طالقانی               88901۵47
*148 کریم                              حسین آبادی                    221۳7707 
*149 محمد                            حسین آبادی                   669۳202۳
*1۵0 موسی                            حسینی                         88109418
*1۵1 سید مسعود                     حسینی                          8870۵۵08
*1۵2 حمید                             حسینیان                         88102987
  1۵۳ بهاره                             حقیقی طلب             0۵1-۳2286801
  1۵4 وحید                              حمیدیان                         88901۵47
*1۵۵حسن                              حیاط شاهی                      22278764 
*1۵6 عباس                            حیدری کبریتی                  44498198 
*1۵7مهدی                            خاکبازمقدم                    88۵814۳7
*1۵8 مصطفی                          خادم الحسینی                  88647844 
*1۵9 حمید                            خادمی                          22270949
*160 احمد                              خالقی بایگی                    88107264  
*161 علی اکبر                          خالقی کرهرودی               22271۵71 
   162علیرضا                          خلیلی قیداری                  88791499
*16۳ حسن                             خدائی                           88899804 
*164 هوشنگ                         خستوئی                        88794646 
  16۵  زاگرس                          خستوئی                       88029018
  166  زهرا                             خسروی                       88901248
*167 علي                               خسروي لرگاني                886908۳0
*168 مهناز                            خشنودنیا                       66۵911۵8
*169اصغر                               خرمی دیزجی                     776۳۳۵2  
*170 علی اصغر                         خلفی                            8802۳729
*171 علیرضا                          خلیلی                            8870۳۳۵2
*172 حسین                            خطیبیان                         8877۳828 
*17۳حسین                             خمسه                           88۳09100
  174 محمدنادر                        خمجانی                         88909718
 *17۵محمدعلی                       دارابی                           88۵۵9۳16
 *176 بهروز                             دارش                            44846601 
*177 محمد بهنام                      دائی مژدهی                    889۳7۳18 
  178 سکینه                            دانای درگاه                   88909144
*179 حسن                            دانشور                          88471279
*180 محمدنبی                        داهی                            8889۵۳77 
*181 غالم رضا                        درباری                           44289016  
*182 فرشید                           درویش                         8870۳۳۵1
*18۳ محمد                            دل آرام                           88901496 
  184 حمید                            دل داده                     091272۳8022
*18۵ محمد                            دلیرانی                           887۵4218 
 *186 رسول                          دوازده امامی                   88۳0۵۳91
*187 بابک                            دورگلی                         88444668
*188 غالمحسین                      دوانی                           821۳4000 

*189محمدصفا                         دهقان                           44008177  
*190محمدجعفر                       دهقان طرزجانی               88۳42817

*191 علی                               دهدشتی                         22011۳74  
*192غالمحسین                       دهدشتی اخوان                 2228071  

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

حسابداران مستقل خبره شاغل در مؤسسات حسابرسی 
بخش خصوصی

*1  سورن                              آبنوس                           88479628 
*2  رضا                                آتش                              88۳0۵۳91
*۳ شهریار                              آذری سلمانی                   88799۳6۵
*4 علی اکبر                          آراسته                              72788۵8

*۵ محمدرضا                         آرون                              8846۵04۳ 
 *6 محمدرضا                        آرزومند صومعه سرایی       88۳0۵۳91
*7 مهدی                             آقاجانی                          22270981
*8 محمود                             آقا جعفری                      88909144
  9 حسین                             آقا محمدی                     886908۳0
*10علیرضا                           آقائی قهی                       889۳4۳۵2
*11 مهرداد                           آل علی                           88929708
  12 غالمرضا                        آصفی                            2202۳۵44
  1۳ آرارات                            آواکیان                          88۳2۳6۳0
*14 عباس                        ابراهیمی                    88480966
*1۵ محمد رضا                  ابراهیمی                    889۵7۳29
  16 علیرضا                              ابراهیمی پویان                 88۳09100
*17  امیرحسین                      ابطحی نائینی                   2290۳7۵8 
 18 مهدی                              ابوالقاسمی               0411-۳۳69740
*19حسن                              احمدی                   0۵11-6024461
 20  بهارک                       احمدی امیرزاده            882۳07۳1

*21مرتضی                            احمدی شیرازی                 8874۵141 
*22 مصطفی                        احمدی وسطی کالیی      88۳۳4142 
  2۳ دانیال                            احمدیار                          88901۵47
  24 عباس                            اختیاری                         88۵04۵86
*2۵ حمیدرضا                        ارجمندی                         88890120
*26 علي                               ارشدي                           4426948۵ 
*27 مجتبی                            اسدی                   0261-۳2۵4۵170
*28  مسعود                           استحمامی                       77۵14۵7۵

* 29 عباس                             اسرار حقیقی                    888۳۵207 
*۳0 جمشید                           اسکندری                        887۵4218
*۳1 علی                             اسکندری                         4421010۵

*۳2 یداهلل                             اسالمی                         887802۳4  
  ۳۳ عبدالجواد                        اسالمی                          66۳811۵1
*۳4 علی                                اسالمی گنزق                  44846601
*۳۵ ارسالن                            اسمعیلی کاکرودی             88480966
* ۳6  حسن                            اسمائی                            88721269
*۳7  سیدعباس                       اسماعیل زاده پاکدامن           88791499 
*۳8  عباس                            اسماعیلی                          6621۳4۵ 
  ۳9 نصرت اله                        اسماعیلی                       8884۳704
*40 حسن                            اسماعیلی                        88872266
 41 سعید                                اسمعیل پورزنجانی            88872266

  42 محمدسعید                      اصغریان                          88087796 
*4۳ ارمیا                                 اصفهانی                     011442276۳۵
*44 منصور                            اعظم نیا                          88۵۳82۳4
*4۵ محمدعلی                         اعتمادیان                         88۵20۵0۵
*46 اسماعیل                           اقبال صفت رونقی                 884468۵6
  47حسن                               افشار                               221۳7707
*48 بهزاد                              افشارهور                         88107264 
*49 امید                           افخمی                     88۵44۵66۳8
*۵0 ابوالفضل                           اکبری                             66۵7۳۵06
*۵1علیرضا                            اکبری امامی                    26401270
  ۵2 نادیا                                اکرمی یارفی                    44846610
*۵۳ حمیدرضا                        المعی                      081۳-8241872
*۵4 مجید                             اله وردی                          88707924
*۵۵ علی                               امانی                              821۳4000  
*۵6 تورج                              امجدیان                         887۵4088
*۵7 امیرجمال                       امیدی                             88۵28194 
*۵8 محمد مهدی                  امیدوار                           88۵814۳7
*۵9 میترا                              امیری اقدم                      88۵44۵91
  60 مهران                             امیرسهامی                      88۳26۵28

*61 فریبرز                            امین                               221۳7707  
*62 سعید                             امینی                            88۵1۵1۳4 
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ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*19۳عباسعلی                           دهدشتی نژاد                   221۳7707 
*194مصطفی                            دیلمی پور                        22046961 
*19۵ شهریار                           دیلم صالحی                    44299۳40
  196 رضا)شهروز(                     دیلم صالحی                    44299۳40
  197 رضا                               دیوان علی                      88104614
*198جهانگیر                            ذوالفقاري                        88899826
*199جواد                                راثی                               889۳7۳17 

*200 محمدعلی                         رادمان                          8861۳810 
  201 مصطفی                          رافتی                            88۳0۵۳91 
*202 محمد                            رامین فر                       22۳4149۳ 

*20۳ محمود                           رجایی                         88899962 
*204 روح اله                           رجبی                           888۳۵21۳ 
*20۵ مرتضی                          رحمانی یگانه                 8842۵209 
  206 علی                          رحمتی                     88۳0۵۳92

*207 محمدعلی                       رحیمی شهمیرزادی         66702711 
*208 نظام الدین                      رحیمیان                      2284042۳
*209  نادر                             رستگاری                     88۳201۳1        
*210 رامین                            رضا زاده                      88806876
*211حسین                            رضائی                         8882012۳  
*212 محمد تقي                      رضائي                         44411۳40  
*21۳ فرید                              رضائی                        44012۵۳6
*214 جهانگیر                         رضایی                        22904200
*21۵ حسین                            رضایی نویس                88۳09100 
* 216 حسن                             رضوی                         8840۳618 
*217 سید علیرضا                     رضی                          88671۳49

*218 حجت                            رهبری                         8827۳۵9۵ 
*219 عبدالحسین                      رهبری                         88۵04۵86 
  220 خشایار                          رئیس دانا                     88۳09100

*221 علی                             رمضان نژاد                    4401۳9۵۵  
222 محمد حسین                   رنجبر                    076۳۳۳۵4۳04
*22۳ مهربان                           ریحانی                         22912۳68 
  224  عباس                          روح نواز صلوات               221۳7707
*22۵  حسن رضا                    زارعی                          ۳۳۳29886
*226 محمد                             زادحیدر                        889084۵4 
   227 فرانک                            زرفشان                        88267912 
*228 محسن                            زرعی                         66۵911۵7

*229 غالمرضا                         زریابی لنگرودی              444۳6021  
*2۳0 محمد                           زمانی                     0۳1۳77۵0144
  2۳1 محمدرضا                       زمانی علویچه               88978496

*2۳2 محمدحسین                      زواریان                        889۳7۳96 
*2۳۳ علیرضا                           زندبابا رئیسی                 88889۳16 
*2۳4 منوچهر                           زندی                         88721269 
  2۳۵ هاشم                            ساالر محمدی               2286۳011
  2۳6 مسیح                            ساالریان                      8870۵۵08
   2۳7 بابک                             سامی                         88901۵47

*2۳8حمیدرضا                          سبزه اي                        77۵20148  
*2۳9عباس                            سالک                          6648۵06۳
*240 محمد                            سخائی فر                     8884۳704 
*241 محمدرضا                        سرافرازیزدي                 88۳26۵27 
  242 سید محی الدین               سراج                          8884227۳
 24۳  عباس                           سرلک                         880204۳4
*244 علی                               سعادت                         22909۵۵7 
*24۵ نصراله                            سعادتی                       8870۵۵08 
*246 محمدحسن                      سعادتیان                      88۵0۳۵27
*247 فرشید                           سلطانی لرگانی               4429718۵
*248 کامران                          سلیمی                        88۵7۵47۵
*249 سعید                             سلیمی                       442۵0494

*2۵0 محمدتقی                        سلیمان نیا                     66۵6۵290 
*2۵1 مهدی                            سوادلو                         4461172۳ 

*2۵2سیاوش                           سهیلی                          88902۳16  
  2۵۳ فتح اله                          سهرابی                        22912۳68
*2۵4 حسین                            سیادت خو                     88801904 
 *2۵۵ مسعود                          سورانی                       2292۵910
   2۵6 سیدمهدی                       سیدمهدی                     6670442۵ 

*2۵7 سعید                              سینائی مهربانی              88802901  
   2۵8 واقناک                           مسیحی شاه نظریان         88847962 
*2۵9علیرضا                           شایان                         22902484

  260 رضا                               شاهرخی                       77۵166۳4 
*261 جمشید                          شاهرخی چمن آبادی         84۵0807
*262 سید مصطفی                   شاه صاحبی                   889۳81۵8
*26۳ تیرانداز                           شکیبا                          7787۳۵21

*264 احد                               شله چی                        22904200 
   26۵  سیدمجید                         شجاعی                        887914۳7 
*266غالمرضا                        شجری                        228618۳0
*267 معصومه                          شعبان                          8890۵647 
*268 سعید                         شعبانی                      88۳16897
*269 محمدعلی                       شعبانی  سبزه میدانی         6670442۵ 
*270 احمدرضا                        شریفی قزوینی               88۳0۵۳92
*271 مهرداد                            شریعت زاده             0۳11-66448۵2  
*272 نریمان                            شعربافی                       66۵6۵291 
*27۳ عبداله                             شفاعت قراملکی               88804942
 *274 سیروس                          شمس                          889۳7۳17  
*27۵ منصور                            شمس احمدی                88۳09100 
*276 رضا                               شمس زهرایی               8867۵992  
*277  عبداهلل                            شمشیرساز                     88744228  
*278 محمد                             شوقیان                         88804941 
*279 اردشیر                            شهبندیان                     88928981
*280 فرزاد                              شهدادفرد                     88۵0۳۵27  
   281 محمود                           شهشهانی پور                 88909718 
*282 شهره                                شهالئی                          88794646
*28۳ منصور                         شهالیی                       888862۳0 
*284 امیر                               شهالئی مقدم                8890۳949

*28۵ صغری                           شهراسبی                     8877۳828  
*286 قاسم                             شیخانی                        88۳۳4142 
 *287 حسین                            شیخی                         22270949
*288 فریده                             شیرازی                        88۳4۳2۳۵  
   289 رضا                               شیروانی                       22۳۵۳129 
  290 احسان                          شیروانی هرندی              2292۵910
*291 زهیر                              شیرین                         88728600 

*292 محمد رضا                     صابونچی                     887082۳4 
*29۳ پرویز                             صادقی                         888902۳6
*294 سید سعید                       صادقی                        22270198
  29۵ حمیدرضا                        صادقی                       7749840۳
*296 حسن                             صالح آبادی                   88478487 
*297 محمدرضا                      صداقت تفرشی               88۳0۵918 
*298 سعید                            صدرائی نوری                88۵028۵۵ 
*299 مجید                           صفاتی                         88۵0۳917 
*۳00 محمدجواد                      صفار سفالیی                    8872666۵ 
*۳01 ولی اله                        صمدی                          88۳0۵۳91
*۳02 مهدی                          صولتی                    0۳11-628۳962 
*۳0۳ قاسم                           ضرغامی                          88827۵۵6 
  ۳04 امیرحسین                     طباطبایی                0۳1-۳2660211 
*۳0۵ حمید                           طبائی زاده فشارکی            222284۵2 
*۳06 امیرحسین                      ظهرابی                          88۵04۵86 
*۳07 اصغر                            طهوری                           8890۳900 

*۳08 احمد                            ظفرپرنده                         22011۳74  
*۳09 مرتضي                         ظله جوبي                       88847۵2۵ 
*۳10 قاسم                         عباسی                          8891896۳ 
*۳11 بیژن                            عبداللهی نمین                  7787۳۵19 
*۳12 محمدرضا                      عبدی                             88۳26۵27 
  ۳1۳ علیرضا                        عبدالملکی                       88907679
  ۳14 مهدی                         عسجدی                         22904199
*۳1۵ ناصر                           عسگری نائینی                 88109418
*۳16 محمد                          عسگری انارکی                88829761
*۳17 علی اصغر                      عرب احمدی                   66420۳11
*۳18 سیدحسین                      عرب زاده                         44846602 
* ۳19 فیروز                            عرب زاده                         88806876 
*۳20 مریم                           عربی مزرعه شاهی              448466۳1
*۳21 حمیدرضا                       عرفی                             889۵2289 
*۳22 محمدرضا                      عزیزی                           4497۵۵1۳
*۳2۳ فرید                            عزیزی                          88901246
  ۳24 مام                             عزیزی                          88800267 
*۳2۵ علی                             عزیزی بزرگی                   88899962
*۳26 علیرضا                         عطوفی                           8878۵76۵  
*۳27 اکرم                           علیاری                           88109418 
*۳28 سید حمید                     عالئی ورکی                    44022۳77
 *۳29 نعمت اله                       علیخانی راد                      88902۳16   
* ۳۳0 فریدا                            عطایی                            88799۳6۵ 
*۳۳1جعفر                             عوض پور                        88827۵۵6  
* ۳۳2  شهراد                           عوض پور                        88847۵2۵ 

*۳۳۳  عالءالدین                      غفاری                            889۳7۳17  
*۳۳4 جعفر                           غالمی                          88۵14۳6۳

*۳۳۵ بهرام                            غیائی                            88909718  
  ۳۳6 کامبیز                            غیائی                           880۳8۳79 

*۳۳7 هوشنگ                        غیبی                             8898۵7۵1  
*۳۳8 علیرضا                        فاضلی                           77۵14۵76
*۳۳9 سید مرتضی                  فاطمی اردستانی               889۳9۵1۳
*۳40 محمدحسن                   فامیلی                           44299۳40

*۳41 ابوالقاسم                       فخاریان                          88728۵6۵  
* ۳42 محمد                           فدایی حسینی                   8867۳149 
*۳4۳ بهمن                          فدوی رودسری                 888۳۵207

*۳44حسین                           فرج الهی                         88۳06911  
*۳4۵ مهران                         فرجی                            889۵19۳0

*۳46 علی اصغر                       فرخ                               2292۵910  
* ۳47 فرهاد                           فرزان                             88929709 

*۳48 مصطفی                       فضلی                            8884۳704 
  ۳49 مرتضی                        فالح                             88802901

* ۳۵0 مرتضی                          فالح موحد                         220۵68۳۵ 
*۳۵1 فرهاد                            نژاد فالطوري مقدم            88۵22096
*۳۵2 فرزاد                            فرهمند بروجنی                 88824887 

*۳۵۳ نادر                             فرهمندنیا                       88444668  
*۳۵4 بهزاد                            فیضی                            88901246  
*۳۵۵ یاسین                         قاسمی                           8810۵۳67
*۳۵6 حسین                          قاسمی روچی                    220۳۵160 
*۳۵7 سید حسام الدین              قائم مقامی                 0۳11669۵429
*۳۵8 حسین                         قربانی                           88980402
*۳۵9حبیب                        قوتی                           88246۳41

*۳60 افشین                         قوی اندام               0۵1۳8846۵84-۵ 
* ۳61 رضا                             قندی                             880۳2969  
  ۳62 حسین                           کاموسی                          88900۵28  
*۳6۳ ناصر                           کاظمی                          88۵144۵7 
*۳64 حمید                          کاظمی                          88۵1۵1۳۳
 ۳6۵ شایسته                          کاظمی زنگنه                   88۳09100
*۳66  بیژن                           کریمی                         44846602
*۳67 محمدحسن                    کریمی                            449716۳9
  ۳68 ادریس                       کرمی قره عمر               889۳7۳96
 ۳69 شهباز                          کریمی ناصری                 88901249
*۳70  فریدون                         کشانی                           88000871   
*۳71 غالمحسین                    کشاورز محمدیان              22271۵71  
*۳72 سید محمد                    کشاورزیان                 0۳۵162281۳9
* ۳7۳ مجید                           کشورپژوه لنگرودی            887176۵0
*۳74 کریم                           کهندل مغانلو                   882۳07۳4 

*۳7۵ مهدی                          کیانی                             66274991  
*۳76 مهدی                         کوکبی                          88172۵6۳

*۳77 عباس                          گرجی                           2670۵۳۳6 
* ۳78 اسفندیار                        گرشاسبی                         88۳۳4142 

*۳79 محمدرضا                      گلچین پور                       887914۳7  
*۳80 سیدرضا                        گلستانی                          8871۳809 
*۳81 سعید                          گل محمدی                    8810۵۳67
*۳82 خلیل                          گنجه                            88806876
*۳8۳ خیراهلل                        گلناریان                     061۳444۵1۳2

  ۳84 شهاب                         گودرزی                         221۳7707 
* ۳8۵ سیروس                        گوهری                           887176۵0 

*۳86 مهدی                         گوهری                          88172۵60 
*۳87 قاسم                           مالکی                             2670۵116

*۳88 مسعود                          مبارک                            66۵6۵290  
 ۳89 الهه                              محب رباني                      22۳۵۳129  
* ۳90 موسی                           محسنی                           2222892  
* ۳91 عبدالمجید                      محالتی کاظمینی             88741179 
*۳92 محمد                          محققی ریاض                 88۵80488
۳9۳ مهدی                            محمد رضایی                  44196216
*۳94 نادر                              محمدپور                         999876۵4 
*۳9۵رضا                              محمدخانلو                     44047۵90
   ۳96 جهانگیر                        محمدی فر                      2292484۳ 

  ۳97 محسن                        محمودی چوینلی               44022۵77 
*۳98 ناصر                       محمودزاده احمدی نژاد    88981۵69 

*۳99 محمود                         محمدزاده                        887817۵9  
  400 میثم                           محمودزاده                       2202۳۵44
*401 محمود                         محمودی نیا                     88802901 
  402  عبداالمیر                       محمدیان                         44008177 
*40۳ سید مجید                      مختارنژاد                         66۵68۵۵۳ 
  404 بیژن                             مدیري                           8884۳704 
 40۵ سید محمد سعید              مدیحی                          88۳28۳1۳
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
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حسابدار

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن   ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن
 
حسابداران مستقل خبره  شاغل در سازمان حسابرسی
*1 مجید                                 اعتصام                      0912۳026۳40
*2  جعفر                                  باقری                              224179۵
* ۳حسین                              بجنوردی                        821827۳4
*4 اصغر                                 داوطلب                           77689144

 ۵ بهزاد                                  دانشجو                             82182100 
*6 هادی                           روحی ثانی لنگرودی     22912418
*7  نوین                             سجادی                        82182۵20
*8 محمود                               شالی                             821827۳0
*9 علیرضا                         صفایی                  0912۳061۵92
*10 غالمرضا                      صرام                            8871۳790

*11حمید                              طاهرپور                         82182۵20 
 12 فهیمه                                عیسی                            82182۳1۳
*1۳ غالمعباس                          عزتی شالقونی                  82182۵2۵
* 14 قاسم                             فرهاد خانی              091261۳6۳0۳
 1۵ مهرداد                          قدیمی                         821827۳2
*16سیدصمد                         میرحسینی مطلق    0912۳011۳61
*17حسین                                نجات بخش                09126080247
*18  فرزانه                             نخعی                            88726106
*19 میرمجید                         وکیل زادیان                  88726۳08
*20 مرتضی                         محسن زاده گنجی        88717911

حسابداران مستقل خبره غیرشاغل در حرفه
*1محمد                                 آذرنیا                         0912289۳814
* 2 پورو                                  آواکیانس                         888۳0۵99
*۳ بهروز                              ابراهیمی                        88674421   
*4 علی                                    احتشام                      0912۳۳96260 

 ۵ محمدحسن                           استحقاری                  0912118۵789 
 6 جهانبخش                         اسدنیا                      09121976689
*7 حمیدرضا                             بنی اسدی                 0912644۵471
*8 ذبیح اهلل                             پروانه                        09121761484  
*9 بابک                                  پوربهرامی                 0912210۵100
*10 ایرج                             پورحسین  اکبریه            8890۳190  
*11 خسرو                            پورمعمار                          880۳0644 
*12 سعید                                تاج بخش                   0912۳688۳1۵  
* 1۳هوشنگ                           تسلیمی                      09121۵91841
  14 احمد                             جاللی  کله سر         0912۳701۵04

*1۵  پرویز                             جوادی بوسجین              8879802۳  
*16  یحیی                             حساس یگانه            091218818۵0  
*17 مصطفی                         حقدوست                        8876904۳  
*18 جالل                              خرازی زاده                      88897029 
*19 بهروز                          خالق ویرودی                    88889242
*20  امیرعلی                           خانخلیلی                         8879802۳  
* 21 فریده                          خلعتبری                      66427۵۳9 
22 جمال                               دامغانیان                        6099201۵
  2۳  اسیک                      دراستپانیانس          09121884094 
*24 سیروس                       رحمانی                           8878۳۳2۳ 
 *2۵محمدعلی                    زاهدی                      09121019۳۳2
  26 سروش                    زینلی یزدی             09121277264  
 * 27  محسن                     ژاله آزاد زنجانی           09124۳۵۳808
  *28 محمدباقر                  محمدی                        8880۳660  
*29 رسول                            محمدی سالک                  22۵48۵49  
  ۳0 سیامک                      سامی                            8۳879000

*۳1 غالمرضا                     سالمی                            8888224۳  
* ۳2 ناصر                         ساالر                            88904226
*۳۳ فرامرز                       شایگان                          664۳6۳91

*۳4 سیامک                      شهریاری                        887۵1909  
 *۳۵ عباس                              شوقانی                      0912411۳۵11
*۳6 غالمرضا                    شوندی                          229067۵1
* ۳7 هوشنگ                       شیوایی                      09121214422
*۳8 احمد                             عبائی کوپائی                     2207۵218 
*۳9 خسرو                       فخیم هاشمی                667202۳6 
  40 رحیم                              فیروزی                            66801062

  41 محمود                  قدس                          
  42 صالح الدین                  قوی پنجه                       8866۳272  
*4۳ محمدابراهیم               قربانی فرید                      77۵0846۳  
   44 سهراب                           کارگرمعمولی رفتار             )10۳(-49772

*4۵ بهرام                         کالنترپور                         220۵۵09۳  
* 46 جواد                                 گوهرزاد                         09121026941
*47 محمود                       گلرخی                           22944۳60

*406 ابوالقاسم                       مرآتی                            88۵04۵87 
*407 طاهر                            مراغه پور                         628۳764  
* 408 علیرضا                         مستغائی                          88۵۳82۳4  
*409 عبدالکریم                   مستوفی زاده                   4464648۵ 

 *410 علی اصغر                    مسلمی                          88899962 
  411 شهرام                         مشتاقی                         66۵911۵7

*412 علی                             مشرقی آرانی                   88۳0۵۳92 
*41۳ همایون                        مشیرزاده                        221۳7707
*414 شیرین                        مشیرفاطمی                    88849640  
*41۵ مرتضی                     مصدری                         88902999

*416 رضا                           مظاهری                         88061990  
*417 رضا                         معجزاتی                      88۵814۳9
*418 محمدجواد                  معصومی                       88۳201۳1

*419علیرضا                           مسعود خورسندی             2222844۵  
* 420 پژمان                          معتمدیان دهکردی            6641917  
*421 محمدباقر                    ملکی                             8870۳۳۵1 
*422 محمدتقی                     منصوری راد                    44298622
*42۳ فرهاد                         مصفا                       044۳2228222

*424 رضا                           معظمی                          88899804  
*42۵حسین                            مقیمی اسفندآبادی             88107264  
  426 بهزاد                             مقرب کلخوران               2292۵910
*427 اکبر                          منفرد                            88۵72024  
*428 هوشنگ                      منوچهری                       88478489  
*429 ابراهیم                       موسوی                          884۵296۳  
*4۳0 سید مصطفی             موسوی                         884468۵6 
*4۳1 سیدکمال                    موسوی                          88۵814۳7  
*4۳2 علیرضا                         مهدی بابایی              011442276۳۵
*4۳۳ محبوب                      مهدی پور بهمبری           88109418 
*4۳4 ابراهیم                       مهدویان                        88028711
*4۳۵ رویا                            مهدی زاده                      8884۳704
*4۳6 سید علی                   مهدیان                         44۵42499
*4۳7 پویا                             مهدوی فر                     886908۳0

*4۳8 مسعود                       مهرآبادی                      889۳۳8۳2 
*4۳9حسین                       مهربانی                         2284042۳
*440 منصوره                     منصفی                          66۵6۵290
   441 پرویز                         میرآرمندهی                    88804۵19 

*442 عبداالمیر                    میرآب                            88۳12248  
 44۳ رضا                              میرآفتابزاده                     8866۳1۳2
*444 منصور                         میرزاخانی نافجی                66۳1۳90 
*44۵ ابوالفضل                     میرزائی                   0۳11-6691921
*446محمودرضا                   ناظری                            44611722 
*447 محمدعلی                  ناظری                          8884۳704
* 448 حمید                         ناموری                           88901246 

*449 ایرج                           نجفیان                           8801۵042  
  4۵0 محمدعلی                  نجفیان                         8801۳17۵
*449 بیژن                         نجفی                           88۳26۵27 
*4۵0 علی اصغر                       نجفی مهری                    220۳۵160
*4۵1 افشین                          نخبه فالح                      88804941
*4۵2 محمدرضا                       نصر اصفهانی                  88890619
  4۵۳ بیژن                             نصیری                          2292۵910
*4۵4 فرامرز                            نوروزی                         44299۳40
*4۵۵حمیدرضا                          نقی زاده                        22028774

*4۵6 علی                               نظاری                            88274746  
  4۵7 جعفر                            نعمتی                           889۳8۵28
*4۵8 عبدالرضا                         نوربخش                         220۳۵160
*4۵9مرتضی                          نوبخت                            8890۵647
*460 سعید                             نوری                           88107264
*461 سیدشهریار                     نوریان                             6699494 
*462 ایمان                            نیکوکارلیسه رودی           88909718

*46۳حمیدرضا                          نیکخواه                          220۵68۳۵ 
  464محمدرضا                        نیکخواه                         88۵۵9۳16
  46۵ شهرام                            نیک بخش                     82182100
 466 فرهاد                             نیلی                             88۳0۵۳92
*467 اسداهلل                            نیلی اصفهانی                  88794646 
*468 محمدحسین                    واحدی                            6621۳4۵
*469 محمود                            واحدی                           88961042  
*470 محمد حسن                    واحدی                           6611276
* 471 کاظم                             وادی زاده                       221۳690۵ 
*472 سجاد                            وجاهت                         88۵21678

*47۳ سعید                             وطنی                           88۵28194 

* 474 اکبر                               وقار کاشانی                     442894۵6
*47۵ مهدی                           وکیلی                           22۳66611
*476 عادل                             ویسی                           441۵11۳۵

*477 علی                                هاشم نژاد شیرازی          66۵6۵290  
* 478 ایرج                              هادوی                           88782096 
*479 محمد صابر                 هشتجین                    88209817
*480 عباس                            هشی                             8884۳704 
*481 هومن                           هشی                            88۳0۵۳91
*482 محمد رضا                     همتی                            44221149
*48۳ محمد                           همتی                           8880606۵

* 484 کارو                             هوانسیان فر                   88841227  
  48۵  حسن                      یاسورعلیپور                 8894468

* 486 قاسم                             یاحقی                            88۵041۵9  
*487 محمدرضا                      یادگاری                         88799۳6۵  
*488رضا                               یارمحمدی                     22۳41880
*489 مهدی                           یاری                            88662۵9۳
*490 رسول                          یاری فرد                       88980448

*491 حمید                             یزدان پرستی                  8884۳704  
*492 هادی                            یوسف زاده                      88۵28194 
*49۳ ابوالفضل                       یوسفی                           88۵20۵0۵ 
*494 رضا                               یعقوبی                           8849۳172 

حسابداران مستقل خبره شاغل در حرفه به صورت 
انفرادی

1هرمز                                    ایزدگشسب                   22200۵92
 2  امیرهوشنگ                           احمدی                          77910809

* ۳  ابراهیم                            اسفندیاری             091۳1027214 
4 مجید                                اسعدی الموتی         09121112787
۵ امید                                    افشار                      09121۵98۵۵7
 6 بهروز                             امیدعلی                        8۵۵4102
*7 محمود                              بابایی رهنی              0912۳098۳22
* 8 محمد                                بدراقی نژاد                      88781708
*  9علي                                 بهروزي                    0912۳0268۳4
10فرزانه                              پورطاهر اقدم          09126718122
*11 محمدحسین                        توکلی                             22021881
  12 رحیم                               جباری دارستانی        0912۵04۵089
*1۳ عباس                              جهانی                           222881۳6
*14 سعید                               جمشیدی فرد                222۵1920
  1۵ سیدمحسن                        حجازی                          2204400۵
  16مرتضی                             حجازی                          2288۵۵99
  17 حسن                              حسین پور فرد         0912۳869677
*18 علی                                حیدری                    09188660۳40
*19 سیدحسین                      خاتمی                       0912۳8640۵7
*20 ابراهیم                           خبیری                       091۵1114۳70
  21 مسعود                            دادگر                            44607914
  22  فرهاد                         دولتشاهی                09122202296
  2۳ اسکندر                           رجبی                       091210۵928۳
*24 ایوب                      رستمی سلطان احمدی    091۳1418660
*2۵ قدرت اله                       رهگذر                           2200260۵
  26 محمود                          زائری امیرانی           0912200119۵
 27محمدرضا                         سالمی                     091240۵6094
* 28 رامین                            شاهعلی زاده                  88607020
*29 فرهاد                             شاه ویسی                 09121978024
*۳0 علی                                  صحرائی                     09122۵01۵69
  ۳1 مهدی                             شهرستانکی          091۵۵142098
*۳2 محمد                             صفری کوپائی                66499299
*۳۳ محمدکاظم                    ضیاءپور                         44۳۵2860
  ۳4 علیرضا                          کریمی طار                    091212۵2871
   ۳۵ بختیار                               علیپور                       09121۳91611
  ۳6 جمشید                          فراروی                         22۵۵0۵69
*۳7 علی کامیار                    گیالنپور                         882۵0817
*۳8  زهرا                                مطلب زاده                 09121176124
 ۳9  حسین                              مرجوی                    0912678801۵
40 محمد علی                         نوری                       09128408660

 41  عیسی                      نورانی فر             0912۵764176
*42 محمدعلی                         نوذری                       0912۳174861
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حسابدار

  

*48 پرویز                           گلستانی                          88790182 
*49 علی                            مستاجران                        8884۵466  
*۵0 رضا                           مستاجران                       8884۵466 
*۵1 ایرج                           مشتری دوست         09122۵81678
*۵2 محمدرضا                        مجدرضایی                0912۳089866  
*۵۳ امین                         محبوبی                  604676-7677 
 ۵4 سیدحسین                     مروستی                        88884۳670
*۵۵ محمود                         ملکی پورغربی                  776۳70۵7
*۵6 محمد                              میرآفتابزاده                     88791499
  ۵7 مجید                              میراسکندری             0282222۳9۳7 
  ۵8 غالمعلی                         نعیمی منفرد                     77928۳60

*۵9 ژانت                          نصیری                          66414861  
*60 ایرج                            نیک نژاد                         6646۳۳9۵ 
  61 فریدون                            وحدتی نیکزاد                   888۳۳8۵۵  
*62 بهروز                         وقتی                             2226722۳
*6۳ ناصرعلی                      یاوری                       0912171186۳

* ردیف های ســتاره دار، عضو جامعه حســابداران 
رسمی ایران نیز هستند.

حسابداران مدیریت خبره

1  مهران                    آقایی                    0912189282۳
2 امیر                               ابراهیم زاده             09121490701
۳ فریدون                            امجدیان                   09122496804
4 محمد                       امیرآتشانی            0912۵846040
۵ هادی                           امیر آتشانی             091224080۳6
6 حامد                              امینیان                     091۳۳46۳090
7 هادی                             اوالد                       09121۵۵4178
8 سهیال                       الهیاری               0912۳217184

9 حجت اله                        بابایی                      09122۳097۵6                  
10 هاجر                                باطنی                      09122786469
11 داود                            بهادر                      0912۳164670
12 علی                            بیات                       09121۳04۳۵7
1۳ احمد                           بیابانی                     09121۵42۵07
14 فاطمه                             پوریعقوبی                 091270۵9909
1۵ جمشید                         پیک فلک                091۳2829098
16 رضا                              چالنی ترکمانی        0912۳12824۵                   
17 ساسان                        حدادی                    09122027727
18 محمد                          حسین پور                091۵۳1۵9۳11
19 حمید                            حق نویس                09121۳64827
20 اسداله                             حمیدی                     0917171۳402
21 رحمان                         خانی گنبد                 0912277۳7۵8
22حسین                       خلیل زاده               0912۳0810۳1
2۳ مهناز                            خشنودنیا                  0912۳6۳0148
24 محمدنادر                      خمجانی                   091220196۵6
2۵ مسعود                        خوروین                 0912۳182۳۳4
26 نوشان                      خوشبخت فشتمی      0912289۳206
27 فریدون                        داودوندی                 09121942912
28 محمود                     زائری امیرانی         0912200119۵
29 غالمحسین                  دوانی                           8886602۵
۳0 هایده                      رحیمی علی آبادی   09122877۳۳۵
۳1 رحمت اله                     صادقیان                       88678۳۵1
۳2 محسن                          ژاله آزاد زنجانی        09124۳۵۳808
۳۳ عباس                          سخاوت                   0912۳166744
۳4 آزاده                        سوری                 09128۳40978
۳۵ محمد مهدی                 شاطرزاده                  091771۵0467
۳6 منصور                       شمس احمدی               88۳09100
۳7 غالمعباس                     عالیشوندی                09177161۳۵۵
۳8 آزاد                         فرح افزون             09۳76۳01800
۳9 محسن                     فالحی                  09122۳۳6۵47
40 امیر                     فلکی طرازکوهی      091219۵941۵

41 سیدمحمد                      طباطبایی                  0912۳028071
42 جواد                              طهماسبی                 091268۵8۳49
4۳ اسفندیار                     گرشاسبی               0912۳۳80144
44 سودابه                        گودرزی                 0912۳۳80214
4۵ بهزاد                        محمدی                091221700۳۵
46 محمد                    محمودی               669۳2021-۵

47 حسین                          مرجوی                   0912678801۵
48 علی                            مصدر                      0912۳۳8۳872

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفنردیف  نام                نام خانوادگی              تلفنردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

49 هنگامه                         مقدس پور                0912۳464917
۵0 سید احمد                  موسوی                0912682۳289
۵1 محمد مهدی              مقامی                  09120766284

۵2 مجید                               میراسکندری              0282222۳9۳7 
۵۳ آرمان                       نقشبندی               09184746174
۵4 اشکاندخت                     نمسه چی                  0912220۳696
۵۵ مهدی                      نیرومند                 0912۳116096
۵6 پیمان                        ویسه                    0912۵۳۳1704

حسابداران مالی خبره

1  بهمن                           امیری                     091279982۳۵
2 سید محمد                      باقرآبادی                  0912۵۵0426۳ 
۳ فاطمه                        پور یعقوبی              091270۵9909
4 جمشید                       پیک فلک               09129746907
۵  علی اصغر                   ثامنی                    0912609۵674
6 محمدتقی                        خادمی جبلی             091۳22۵269۵
7  سعید                           خان محمدی            09192026809
8  همایون                             خوبان عنبران              0912792471۳
9  محسن                         ژاله آزاد زنجانی       09124۳۵۳808 

10  سامان                             ساعدی                  09107606401
11  محمدعلی                         سلیمانیان                09122114۳79
12  مهدی                           سلیمی                  09126147470
1۳  عبداالحد                           عباشی                      09119642678
14  عبدالرضا                    تاالنه                       886۵9982

1۵  غالمعباس                      عزتی شالقونی               82182۵2۵  
16  مریم                               علیشیری                 091226۳۵478
17  محسن                       غالمرضایی           091228789۳2
18 مزدک                         کاظم زاده            0912۳79۵۳60
19 علی                                  محمدی فر              091261949۵6
20 مهدی                            مرادزاده فرد                 09121791429
21  روح اله                             مردان واجاری          0911۳428۵۵6
22  ضیاءالدین                    معصومی               0912۵1122۵۳
2۳  محمدجعفر                   ناسوتی                09121۵91۳۵9
24 ابراهیم                       نوروزبگی             0912۵0017۵7
2۵  فرشید                       یزدانی                  0912۵0۵1088

درخواست نامه ی اشتراک شماره های آینده ی مجله حسابدار

خواننـده ی گرامی
، مبلغ مربوطه را به حســاب جاری شــماره ی 4۵0۵3۵۵۵  برای اشــتراك شــماره های آینده ی مجله 
انجمن حســابداران خبره ی ایران نزد شعبه ی مرکزی بانک تجارت یا حســاب سیبا شماره ی 010۶13۶8۹۷00۷ 
انجمــن حســابداران خبره ی ایران نزد شــعبه ی خیابــان آیت اله طالقانی بانک ملــی ایران )یا انتقــال به کارت 
۶03۷۹۹11۹۹۵2۹128( واریز فرمایید و اصل برگه ی واریز وجه)کپی برگه ی واریزی را حتماً نزد خود نگهدارید( را 
همراه درخواست نامه ی اشتراك )زیر( به نشانی دفتر مجله: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره 28، طبقه ی 

دوم؛ یا صندوق پستی 1۵81۵/3۶۹1 یا دورنگار 888۷8۶۶۷ بفرستید. 
دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری حسابداری و رشته های مرتبط با ارائه ی کارت دانشجویی 

معتبر )که در آن تاریخ اعتبار کارت مشخص شده باشد( می توانند از 20درصد تخفیف بهره مند شوند. 

مشترکان بیش از 5 شمارگان در هر شماره ی مجله از 10 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد.

مجله ی  اشتراک 

نام کامل مشترک: 

نشانی کامل پستی: 

کدپستی ده رقمی: 

روش پرداخت*: 
* شماره و تاریخ فیش واریزی و مشخصات شماره حساب انجمن نوشته شود

دوره سفارش:  از شماره...............تا شماره...............

مشمول تخفیف:  دانشجویی  بیش از ۵ شمارگان

مقصد:      تهران  دیگر شهرهای ایران  دیگر کشورها

نوع سفارش:
 ۵ شماره ای              پست عادی

 10 شماره ای            پست سفارشی

تهران

دیگر شهرهای ایران

دیگر کشورها

5 شماره ای 

5 شماره ای 

10 شماره ای 

10 شماره ای 

• پست عادی:      ۶00/000 ریال

• پست عادی:      ۷00/000 ریال

• پست عادی:   ۶/000/000 ریال

• پست عادی: 10/000/000 ریال

• پست عادی:    1/000/000 ریال

• پست عادی:    1/200/000 ریال

• پست سفارشی:1/000/000 ریال

• پست سفارشی: 1/000/000 ریال

• پست سفارشی: 1/۶00/000 ریال

• پست سفارشی: 1/800/000 ریال

5 شماره ای 

10 شماره ای 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۱ شمارۀ

حسابدار

اعضای جدید
اخبار انجمن

۱20 عضو جدید به نام های زیر به انجمن حسابداران خبره ی ایران پیوستند.

10۷0۶- مجید علی اکبری10۷0۵- کیوان باطبی10۷04- مهدی یعقوبی10۷03- منصور صفائی

10۷0۹- جاسم رضوانی

10۷14- لیال میرقاسمی

10۷1۹- فاطمه مددی

10۷08- محمد اره کش سلماسی

10۷13- کامران منکچیان شریف آباد

10۷18- قاسم سرخوش

10۷0۷- سکینه شهابی

10۷12- پریسا سرمست

10۷1۷- اباذر نیکخواه

10۷10- عباس بخشی

10۷1۵- خدیجه مفتاحی

10۷20- مریم علیزاده

10۷11- محمد عظیمی

10۷1۶- مهدی محمدی مالحاجلوئی

10۷21- گلناز روزفراخ

10۷02- علی اسدالهی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۱

حسابدار

10۷3۶- محمدرحیم حیدری منش10۷3۵- حسن خداخواه10۷34- محسن هادی پور10۷32- حبیب اله اکبری

10۷41- وحید صادق نژاد نائینی10۷40- رضا شریفی10۷3۹- مسعود سعیدیان10۷38- سامان سلیمانی10۷3۷- واقف ذاکری

10۷4۶- بهرام دلداده بارانی10۷4۵- علیرضا شایق10۷44- محسن زرینی داش آتان10۷43- علی مختاری جوزانی10۷42- علی مختاری جوزانی

10۷33- لیال امراه زاده

10۷22-  ابولفضل محمودی

10۷31- علی امینی پور10۷30- سیدبرومند حقیقی بردینه10۷2۹- محمد قاسمی10۷28-  الهام حسین زاده10۷2۷-  مهدی چراغی

10۷2۶- حمیدرضا دلیری10۷2۵- صمد طوبا10۷24- شایان فردوسیان10۷23- حامد کرمی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۱ شمارۀ

حسابدار

10۷۵۷- ژوزف عیسوی

10۷۶2- حسین روخ چکار

10۷۶۷- مهدی خاکپور

10۷۵8- ریحانه عاملی

10۷۶3- سعید توکلی افجدی

10۷۶8- سعیده یوسفی

10۷۵۹- حمزه علی شربتی

10۷۶4- مجید جوادی

10۷۶۹- محمدحسن رستگار

10۷۶0- سیدجعفر رضوی

10۷۶۵- محمدرضا صفری

10۷۷0- زهرا ادیبان

10۷4۷- رضا عراقی

10۷۵2- خدایار پالوزیان

10۷48- زهره راهی

10۷۵3- محسن سلطانی کالت

10۷4۹- امیرحسین جوانرودی

10۷۵4- محمدرضا اسماعیل فرد

10۷۵0- زهره زحمت کش

10۷۵۵- الیاس عسگری

10۷۵1- خدیجه پهلوانی

10۷۵۶- اسماعیل فرخی

10۷۶1- اشکان رحمانی

10۷۶۶- سیمین فرهادزاده

10۷۷1- مهدی شیخ نجفی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۱

حسابدار

10۷84- سیامک طاهرنژاد 10۷83- حسن گوهرجو 10۷82- ولی اله اکبرپور

10۷81- آرام محمودی10۷80- سیامک کی شمس 10۷۷۹- مهرداد مهرکام 10۷۷۷- امیر مهدی جاذبی زاده 10۷۷8- محمد حیدری مقدم 

10۷۹۵- رضا محمدی 10۷۹4- مرتضی قاسمی 10۷۹3- محمد صالحیان 10۷۹۶- سیدهادی موسوی10۷۹2- الهه سلیمانی پری

10۷8۵- مرتضی زارع سروی

10۷۹1- مهناز محمدی10۷۹0- محمد افضلی نسب 10۷8۹- نوید آقایی زاده 10۷88- سیدعباس شبیری 10۷8۷- مهری محبی الوارسی

10۷8۶- عفت لطفی

10۷۷۶- فرزان ثابت 10۷۷۵- هادی سلطانی10۷۷4- میالد حق پرست10۷۷3- بابک توکلی 10۷۷2- مهشید اصفهانیان
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۱ شمارۀ

حسابدار

10۷۹8- جواد چوپانی 10801-  محمد صمدپور10800- سکینه سالمی10۷۹۹- یاسر نیکخواه بابایی10۷۹۷- جالل حسن پور

1080۵- رقیه بازرگان 10804- محمدسعید عبدی10803- امیر مرادی 1080۶- جالل خان زاده10802- افسانه قاسم نژاد

1080۷- المیرا شاه محمدی

1081۵- ساناز حیدری 10814- احسان علی گلی قاسم آبادی

10820- سعید صادقلو1081۹- سید امید سجادیان 10818- مهشاد غضنفری 1081۷- بهزاد خاکی

10811- جلیل رجب کردی10810- پریسا غیاسوند1080۹- یوسف حقی اردی

1081۶- عالطفه سادات جالئی10813- سیدحسین حسینی

10821-  پویا ناظری

10812- مجید رجب کردی

10808- فتح اله محمودی
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