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سرمقاله

پیش به سوی

همگرایی

ســال  1398یکی از نقاط عطف تاریخ گزارشگری

در راســتای پیادهسازی این اســتانداردها ،سازمان

(سازمان حسابرســی) با تجدید نظر استانداردهای

اطالعات در صورتهای مالی شــرکتهای ثبتشده

شمارهی " 2صورت جریانهای نقدی" ،و شمارهی

حسابرســی و برخی از اعضای جامعهی حسابداران

اشــتباهات" (هر ســه الزماالجراء از یکم فروردین

نمونهی این ســازمان اقدام کرده است .صورتهای

شــمارهی " 35مالیات بر درآمــد" (الزماالجراء از

جدید حســابداری ایران در قالب نشــریات جداگانه

ارائه" ،و شــمارهی " 37ابزارهای مالی :افشاء" (هر

ســازمان منتشر شده و نســخهی الکترونیکی آن بر

در راستای همگرایی استانداردهای حسابداری ایران

( ،www.seo.irصفحــهی نخســت ،بخشهــای

استانداردهای جدید ،شکل و بخش قابل توجهی از

ناشــران ،مدیریت نظارت بر ناشران ،ادارهی نظارت

منطبق با گزارشــگری مالی واحدهای گزارشگر در

و فرمهــا ،ضوابط گزارشــگری مالــی و صورتهای

مثبتــی در نظام گزارشــگری مالی بخش خصوصی

و محتوایــی صورتهای مالی طبق اســتانداردهای

مالی در ایران است .در این سال ،نهاد استانداردگذار

بــورس اوراق بهادار نیــز به منظور بهبود افشــای

حسابداری شــمارهی " 1ارائهی صورتهای مالی"،

نزد این ســازمان با همکاری کمیتهی فنی سازمان

" 34رويههاي حســابداري ،تغييــر در برآوردها و

رســمی ایران نســبت به بازنگری صورتهای مالی

 ،)1398و تصویــب اســتانداردهای حســابداری

مالــی نمونهی بازنگریشــده طبق اســتانداردهای

یکم فروردین  ،)1399شمارهی " 36ابزارهای مالی:

(به تفکیک نوع فعالیت واحد تجاری) از ســوی این

دو الزماالجراء از یکم فروردین  )1398گام بلندی را

روی وبگاه آن در دســــترس عالقهمندان اســـت

با اســتانداردهای بینالمللی برداشت .با رعایت این

درونســازمانی ،معاونــت نظــارت بــر بورسها و

محتوای صورتهای مالی واحدهای گزارشگر ایران

بر حسابرســان معتمد و گزارشــگری مالی ،فایلها

ســطح بینالمللی خواهند شد .از این حیث ،تحول

مالی نمونــه) .با توجه به تغییرات عمدهی شــکلی

کشور محقق خواهد شد.

جدید ،و همچنین الزام به تهیهی "صورت تغييرات

مطابق بند  9اســتاندارد حســابداری شــمارهی 1

حسابداران واحدهای تجاری کشــور سابقه نداشته

"ارائــهی صورتهــای مالی" (تجدیدنظرشــدهی

 )1398مجموعهی کامل صورتهای مالی با مقاصد

الف .صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره؛

در نشــریهی "صورتهای مالی نمونــه  -مبتنی بر

پ .صورت سود و زیان جامع برای دوره؛

اوراق بهادار ،مرداد  )1398توجه اســتفادهکنندگان

ت .صورت تغييرات در حقوق مالکانه برای دوره؛

ج .يادداشــتهاي توضيحي ،شــامل اهم رويههاي

نســخهی قبلی صورتهای مالی نمونهی ابالغ شده

چ .اطالعات مقایسهای دورهی قبل؛

است:

حسابداري و ساير اطالعات توضيحي؛
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استانداردهای حســابداری ایران" (سازمان بورس و

به نکات با اهمیتی جلب شــده اســت .طبق بند 8

ث .صورت جريانهای نقدی برای دوره؛
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نمونهی سازمان بورس اوراق بهادار حتی برای سایر

عمومي که واحدهای تجاری باید طبق استانداردهای

ب .صورت سود و زيان برای دوره؛

حسابدار

اســت ،مالحظه و مطالعهی دقیق صورتهای مالی

واحدهای تجاری نیز سودمند خواهد بود.

حسابداری ایران تهیه کنند عبارتند از:

محسن قاسمی

در حقوق مالکانه" که تهیهی آن پیش از این توسط

ایــن نکات ،خالصهی مهمترین تغییرات نســبت به

در تاریخ  25اســفند  1394به شرح زیر اعالم شده

ح .صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دورهی قبل،

ارائهی صورت ســود و زیان و صورت سود و زیان

تسری به گذشته بهکار گیرد یا اقالم صورتهای

از صورت وضعیت مالی و حذف "گردش حســاب

یا اقــام صورتهای مالــی را تجدیدطبقهبندی

تغییرات در حقوق مالکانه" [الزم به ذکر اســت،

چنانچه واحد تجاری یک رویهی حسابداری را با

جامع به عنوان نخستین صورتهای مالی و قبل

مالی را با تســری به گذشــته تجدید ارائه کند،

ســود (زیان) انباشــته" و اضافه شدن "صورت

کنــد.

در استانداردهای حســابداری رهنمود الزامآوری

3

برای ترتیب ارائهی صورتهای مالی تصریح نشده است].

ارائهی "صورت جریانهای نقدی" در ســه طبقــهی فعالیتهای عملیاتی،
سرمایهگذاری و تامین مالی [پیش از این ،این صورت مالی با عنوان "صورت

جریان وجود نقد" در پنج طبقه ارائه میشد].

تغییر عنوان "ترازنامه" به "صورت وضعیت مالی" و برخی از سرفصلهای آن

بازگشت همه هب سوی اوست

و ارائهی آن به صورت گزارشی و به ترتیب داراییهای غیرجاری ،داراییهای
جاری ،حقوق مالکانه ،بدهیهای غیرجاری و بدهیهای جاری [الزم به ذکر

اســت ،در استانداردهای حســابداری رهنمود الزامآوری برای ترتیب ارائهی

داراییها و بدهیها در صورت وضعیت مالی تصریح نشده است].

اضافه شدن افشــای "مدیریت سرمایه و ریسکها" و "قضاوتهای مدیریت

در فرآیند بهکارگیری رویههای حســابداری و برآوردها" در یادداشــتهای

توضیحی

ارائهی صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دورهی قبل (در سه ستون) ،در
صورتی که شــرکت ( )1یک رویهی حسابداری جدید را با تسری به گذشته

بهکار گیرد )2( ،اقالمی از صورتهای مالی را با تســری به گذشــته تجدید

ارایه کند یا ( )3اقالمی در صورتهای مالی را تجدید طبقهبندی کند و این

مــوارد اثر بااهمیتی بر اطالعات منــدرج در صورت وضعیت مالی در ابتدای

دورهی قبل داشته باشد.

انجمن حسابداران خبرهی ایران در راستای ایفای اهداف خود ،از جمله ،فراهم

کردن امکانات آموزشــي الزم برای ارتقاي ســطح دانش افراد حرفه و برگزاري

دورههاي آموزشي و سمينارها (بند ح مادهی  3اساسنامه) ،از تابستان  1398تا

کنون از طریق بازوی آموزشی خود" ،مرکز آموزش حسابداران خبره (،")PACT
در قالب برگزاری همایشها و دورههای آموزشی متعدد  -در محل  PACTیا در
محل شرکتها و سازمانهای 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
اســتفادهی عالقهمندان سرتاسر کشــور از این همایشها و دورههای آموزشی،

چندیــن نوبت وبینار (همایش بر بســتر وب) و دورهی آموزشــی غیرحضوری
(آنالیــن) نیز با همین موضوع برگزار شــده اســت ،که با توجه به اســتقبال

عالقهمندان از برگزاری این دورههای آموزشی غیرحضوری (آنالین) و وبینارها

برگزاری آنها همچنان تداوم خواهد داشــت .در همین راستا ،در این شمارهی

مجلهی حســابدار نیز به همین منظــور در قالب پنج مقاله با موضوعات ارائهی

صورتهای مالی ،صــورت جریانهای نقدی ،گزارشــگری مالی میاندورهای،
مالیــات بر درآمد ،و ارائه و افشــای ابزارهای مالی طبق اســتانداردهای جدید

حســابداری ایران به قلم دانیال محجوب ،مزدک کاظمزاده ،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 همهی نهادهای حرفهای کشور گامی موثر در راستای

در روزهــای پایانی بهمن  1398زندهیاد توران
اکوان همکار پیشــین مجلهی حسابدار و مدیر
اجرایی ارزشــمند مجلهی حســابرس در اثر
سانحهی رانندگی درگذشت.
شــورای عالی ،دبیــرکل ،و کارکنــان انجمن
حســابداران خبرهی ایران و مجلهی حسابدار
ضایعهی درگذشــت ایــن بانــوی پرتالش،
مدیر ،حرفهای ،و عالقهمند نشــریات حرفهای
حسابداری ایران را به بستگان و بازماندگان ،و
همکاران آن زندهیاد تسلیت میگویند ،و برای آن
زندهیاد آرامش ابدی و آمرزش الهی آرزومندند.

همگرایی نظام گزارشگری مالی ایران با استانداردهای بینالمللی برداشته شود.

4

حسابدار

شمارۀ ۳۳1

زمستان ۱۳۹۸
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

