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پیشگفتار
پیشینه ی گزارشگری مالی میان دوره ای در آمریکا 
به 86 ســال پیش و در انگلســتان به 56 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. 

رویکردجدیداستانداردهایحسابداری
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 54 و 55 اســتاندارد 
حسابداری شماره ی 2 "صورت جریان های نقدی"، 
استاندارد حسابداری شــماره ی 22 "گزارشگری 
مالی میان دوره ای"، استاندارد حسابداری شماره ی 
25 "گزارشــگری بر حسب قسمت های مختلف"، 
و اســتانداردهای حسابداری شــماره ی 36 و 37 
"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.

روشهایگزارشگریمالیمیاندورهای
ســه روش اصلی تهیه ی صورت های میان دوره ای 

عبارتند از: 
 تهیهیمجموعهیکاملصورتهایمالی
1 استانداردحســابداریشمارهی طبق
"ارائهیصورتهایمالی":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.

 تهیــهیصورتهــایمالیفشــردهیا
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خالصهشدهطبقاســتانداردحسابداری
مالــی "گزارشــگری 22 شــمارهی
میاندورهای":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.

 گزارشهــایخاصومکمــلطیدوره
)کهمعمــوالًطبقالزامــاتقانونیتهیه
اوراق  بورس  ســازمان  چنانچه  میشــوند(:
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.

الزامرعایتکاملافشــائیاتاستانداردهای
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 19 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 .

عــدمالــزامرعایــتکاملافشــائیات
استانداردهایحسابداری 

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."

دورههايزمانيگزارشگریماليمیاندورهاي
طبقاستانداردهایجدیدحسابداریایران

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 1397/01/01 تا 1397/06/31( 
و قســمت دوم از بعد از تاریخ میان دوره ی مشابه 
تا پایان ســال مالی قبل )مثاًل از 1397/07/01 تا 

.)1397/12/29

نحوه ی ارائه ی صورت تغییــرات در حقوق مالکانه 
با توجه به سیاســت های ارائه شده در بندهای 6 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 دورههای در خاص موارد
مالیمیاندورهای

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 25 و 36 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.

رویههایحسابداری
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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نمایهی1-نحوهیشناساییشماریازمتداولترینهزینههادرپایانمیاندوره

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.

نمایهی2-نحوهیشناساییداراییها،بدهیهاوحقوقمالکانهدرپایانمیاندوره

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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مالیات
بر
درآمـد

برآوردهایحسابداری
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.

اصالحاشتباهات
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.

شناساییدرآمدهاوهزینههادرگزارشگری
مالیمیاندورهای

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 
7 اســتاندارد حسابداری شماره ی 22 "گزارشگری 
مالی میان دوره ای" به بررسی مفصل تری نیاز دارد 

که به آینده موکول می شود.

نحوهیشناساییدرآمدها
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 169 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.

نحوهیشناساییهزینهها
نحوه ی شناســایی شماری از متداول ترین هزینه ها 

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

 نحوهیشناساییداراییها،بدهیهاوحقوق
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. 

تطبیقبااستانداردهایبینالمللی
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.
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