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حسابدار

مالی گزارشگری 

ئه ی  ا ر ا
لی صورتهای ما

دانیال محجوب

بـرمبـنای
 اســتانداردهای 
جدیدحسابداری
ایران

در اين مقاله تغييرات استاندارد حسابداري شماره ی 
1 "ارائه ی صورت هاي مالي" )تجديد نظر شــده ی 
1۳۹۷( مورد بررسي قرار می گيرد. يكي از مهم ترين 
تغييرات مربوط به مجموعــه ی كامل صورت هاي 

مالي است كه در نمايه ی 1 ارائه شده است.
در اســتاندارد حسابداري شــماره ی 1 تجديد نظر 
شــده ی 1۳۹۷ عالوه بر تغييــر عناوين "ترازنامه" 
و "صورت جريان وجــوه نقد" به "صورت وضعيت 
مالی" و "صــورت جريان های نقدی"، يک صورت 
مالی جديد نيز با عنوان "صورت تغييرات در حقوق 
مالكانه" بــه مجموعه ی كامــل صورت هاي مالي 
اضافه شــده اســت. در اين جا الزم به ذكر است، 
استانداردهاي حســابداري واحدهاي تجاري را در 
ارائه ی صورت هــاي مالي ملزم بــه رعايت ترتيب 
خاصي نكرده اســت. يعني مي توان هر يک از اين 
صورت های مالی را به عنوان صورت مالی اول، دوم، 
...، و پنجم ارائه كرد. در ادامه، هر يک از صورت هاي 
مالــي )به جز "صورت جريان هــاي نقدي" كه در 
مقاله ی بعدی در همين شــماره ی مجله به بررسي 
آن پرداخته شــده اســت( به طــور جداگانه مورد 

بررسي قرار خواهند گرفت. 

صورت وضعيت مالي
در تجديد نظر اســتانداردهای جديد حســابداری 
ايــران در راســتای همگرايی با اســتانداردهای 

نمایهی1– تغییراتمجموعهی كامل صورتهاي مالي طبق استانداردهاي 
جدیدحسابداري ایران

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

مصوب 1379

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

تجدید نظر شده ی 1397

	ترازنامه

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

	صورت سود و زيان جامع

	صورت جريان وجوه نقد

	 رويه هاي اهم  شامل  توضيحي،  يادداشت هاي 
حسابداري و ساير اطالعات توضيحي

	صورت وضعيت مالي

	صورت سود و زيان

	صورت سود و زيان جامع

	صورت تغييرات در حقوق مالكانه

	صورت جريان هاي نقدي

	 رويه هاي اهم  شامل  توضيحي،  يادداشت هاي 
حسابداري و ساير اطالعات توضيحي

بين المللــی  عنــوان "ترازنامــه" بــه "صــورت 
وضعيت مالي" تغيير يافته اســت. در اســتاندارد 
حســابداري شماره ی 1 مصوب 1۳۷۹، حداقـــل 
اقــالم الزامي قابل ارائه در ترازنامـــه عبارت بودند 
از: الف. دارايي هـــاي ثابت مشــهود، ب. دارايي هاي 
نامشهـــــــود، ج. سرمايه گذاري هـــا، د. موجودي 
مواد و كاال، ه. حســاب ها و اســناد دريافتني تجاري 
و ساير حســاب ها و اســناد دريافتني، و. موجودي 
نقد، ز. حساب ها و اســناد پرداختني تجاري و ساير 
حساب ها و اسناد پرداختني ، ح. ذخيره ی ماليات، ط. 
ذخيره ی مزاياي پايان خدمت كاركنان، ي. بدهي هاي 
بلندمدت، ك. سهم اقليت، و ل. سرمايه و اندوخته ها.

در تجديد نظر سال 1۳۹۷ اين استاندارد، به حداقل 
اقالم فوق اين موارد نيز اضافه شدند: سرمايه گذاری 
در امالك، سرمايه گذاری هايی كه حسابداری آنها به 
روش ارزش ويژه انجام شده است، نقد و معادل نقد، 
دارايي هاي مالی و بدهی هــای مالی، و دارايي هاي 

ماليات انتقالي و بدهي هاي ماليات انتقالي.

"نقد و معادل نقد" موضوع اســتاندارد حسابداري 
شماره ی 2 "صورت جريان های نقدی"؛ "دارايي هاي 
ماليات انتقالــي" و "بدهي هاي ماليــات انتقالي"  
موضوع استاندارد حسابداري شماره ی ۳5 "ماليات 
بر درآمــد"؛ و "دارايي هاي مالــی" و "بدهی های 
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مالی" موضوع استاندارد حســابداري شماره ی ۳6 
"ابزارهاي مالي – ارائه" اســت. اين اقالم در مقاالت 
بعدی )همين شــماره ی مجله( به صورت جداگانه 
مورد بررســي قرار خواهند گرفت. در اين مقاله، به 

ساير اقالم به شرح زير خواهيم پرداخت.

سرمایه گذاری در امالک
طبق تعريف اســتاندارد حســابداري شماره ی 15 
"حسابداري  ســرمايه گذاري ها"، سرمايه گذاری در 
امالك عبارت اســت از ســرمايه گذاري در زمين يا 
ســاختماني كه عمليات ســاخت و توسعه ی آن به 
اتمام رســيده و به دليــل ارزش بالقوه اي كه از نظر 
ســرمايه گذاري دارد )افزايــش ارزش يا اجاره( و نه 
به قصد استفاده توســط واحد تجاري سرمايه گذار 
يا شــركت هاي هم گروه آن نگهداري مي شود. طبق 
استاندارد حسابداری شماره ی 1 تجديد نظر شده ی 
1۳۹۷، اين امالك بايد به صورت يک قلم جداگانه 
و به عنوان دارايي هاي غيرجاري ارائه شــوند. حال 
پرسش اساســي كه مطرح مي شــود اين است كه 
اين امالك بايد به چه مبلغي ارزشــيابي شــوند؟ از 
آن جا كه اســتاندارد حســابداري مشخصی براي 
سرمايه گذاري در امالك وجود ندارد، بنابراين، بايد 
از رهنمود بندهاي ۹ تا 11 اســتاندارد حسابداري 
شــماره ی ۳4 "رويه هــای حســابداری، تغيير در 
برآوردهای حســابداری و اشتباهات " استفاده كرد. 
طبق بند ۹ اين اســتاندارد، در مــواردی كه برای 
يک معامله، رويداد ديگر يا شــرايط، يک استاندارد 
حسابداری مشــخص وجود نداشته باشد، مديريت 
بايــد از قضاوت خود در تعيين و به كارگيري رويه ی 
حسابداري اســتفاده كند. برای اعمال قضاوت فوق، 
مديريــت بايد به قابليت به كارگيــري منابع زير، به 

ترتيب اهميت آن ها، توجه كند:
الف. الزامــات اســتاندارد هاي حســابداری كه به 

موضوعات مشابه و مربوط می پردازند.
ب. تعاريف، معيارهای شناخت، و مفاهيم اندازه گيري 
دارايي ها، بدهي هــا، درآمدها  و هزينه ها طبق 

مفاهيم نظری گزارشگری مالی.
پ. آخرين بيانيه های ساير نهاد هاي استانداردگذار 
كــه از مفاهيم نظري مشــابهی بــرای تدوين 

استانداردهای حسابداری استفاده مي كنند. به 
شــرطی كه در تضاد با استانداردهاي مشابه و 

مفاهيم نظري گزارشگري مالي نباشد.

در اجرای بند الف، تنها استاندارد مشابهي كه وجود 
دارد، استاندارد حسابداري شماره ی 15 "حسابداري 
ســرمايه گذاري ها" اســت. ولی در رديف هـ بند ۳ 
"دامنه ی كاربرد" اســتاندارد تصريح شده است كه 
ســرمايه گذاري  در امالك در دامنــه ی كاربرد اين 
اســتاندارد قرار نمي گيرد. از اين رو، براي ارزشيابي 
ســرمايه گذاري در امالك نمي توان از رهنمود اين 

استاندارد استفاده كرد. 

در اجرای بند ب، می دانيــم كه در مفاهيم نظري 
گزارشــگري مالي، عناصر صورت هاي مالي، يعني 
دارايي هــا، بدهي ها،  حقــوق مالكانــه، درآمدها، 
هزينه ها و جريان هاي نقدي به صورت كلی تعريف 
شــده اند؛ و هر يک از اين اقالم، در استانداردهاي 
حســابداري مشــخصی به صورت دقيق تر تعريف 
شــده اند. براي مثال، اقالم مختلف "دارايي ها" در 
"حسابداری  استانداردهاي حسابداري شماره ی 8 
موجودي مواد و كاال"، شــماره ی 11 "دارايي هاي 
"حســابداري   15 شــماره ی  مشــهود"،  ثابــت 
ســرمايه گذاري ها"، شــماره ی 1۷ "دارايی هــای 
نامشــهود"،... تعريف شــده اند. به عبــارت ديگر، 
در مفاهيم نظري گزارشــگری مالــی به تعريف و 
ارزشيابي سرمايه گذاري در امالك به طور مشخص 

اشاره نشده است. 

و سرانجام در اجرای بند پ، همان طور كه می دانيم 
همه ی استانداردهاي حسابداري ايران - به استثناي 
اســتاندارد حسابداري شــماره ی 24 "گزارشگري 
واحدهاي تجاري در مرحله ی قبل از بهره برداري" 
و اســتاندارد حسابداري شماره ی 2۹ "فعاليت هاي 
ساخت امالك" – ترجمه ی استانداردهاي بين المللي 
حســابداري )IAS( و اســتانداردهاي بين المللــي 
گزارشــگري مالي )IFRS( با اعمال تغييراتی بعضا 
جزئی هستند. بنابراين، منظور از آخرين بيانيه های 
ساير نهاد هاي اســتانداردگذار كه از مفاهيم نظري 

مشــابهی برای تدوين اســتانداردهای حسابداری 
اســتفاده مي كنند، همان استانداردهاي بين المللي 
حسابداري و گزارشــگري مالي است. در استاندارد 
بين المللي حسابداري شماره ی 40 "سرمايه گذاري 
در امــالك"، ســرمايه گذاري در امــالك، زمين يا 
ساختماني تعريف شده اســت كه به قصد دريافت 
اجاره بها يا افزايش ارزش يا هر دو )توســط مالک يا 
اجاره كننده در اجاره ی سرمايه اي( نگهداري مي شود 

و براي مقاصد زير نگهداري نمي شود:
الف. استفاده در توليد يا عرضه ی كاالها يا خدمات يا 

براي مقاصد اداري؛ يا
ب. فروش در روال عادي فعاليت هاي تجاري.

طبق اين استاندارد، براي ارزشيابي سرمايه گذاري در 
امالك دو مدل زير وجود دارد:

 مدل ارزش منصفانه: طبق اين مدل، امالكي كه 
ماهيت سرمايه گذاري دارند، در پايان هر سال به 
ارزش منصفانه ارزشيابي و سود و زيان افزايش يا 
كاهش ارزش آن ها در سود و زيان دوره منظور 
مي شوند. اين روش با مفاهيم نظري گزارشگري 
مالي و اســتانداردهاي مشــابه ايــران در تضاد 
هست. در استانداردهاي حسابداري ايران هر گاه 
يک دارايي غيرجاري به ارزش منصفانه ارزشيابي 
شود )مدل تجديد ارزيابي(، سود افزايش ارزش 
به حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور و در صورت 
سود و زيان جامع منعكس مي شود. در حالي كه 
در استاندارد بين المللي حسابداري شماره ی 40 
"سرمايه گذاري در امالك" سود افزايش ارزش 
سرمايه گذاري در امالك به حساب سود و زيان 
دوره منظور مي شــود. بنابراين، نمي توان از اين 
مدل در صورت هاي مالي بر اساس استانداردهاي 

حسابداری ايران استفاده كرد.

  مدل بهاي تمام شــده: منظور همــان بهاي 
تمام شده ی مورد اشاره در استاندارد حسابداري 
شــماره ی 11 "دارايي هاي ثابت مشهود" است؛ 
يعني بهاي تمام شــده پس از كســر استهالك 
انباشــته و كاهــش ارزش انباشــته. به همين 
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دليل اســت كــه ســرمايه گذاري در امالك از 
استاندارد حسابداري شماره ی  كاربرد  دامنه ی 
15 "حســابداری ســرمايه گذاری ها" خــارج 
شــده اســت. زيرا در صورت عدم خروج اين 
نــوع ســرمايه گذاری از  دامنــه ی كاربرد اين 
اســتاندارد ديگر مستهلک نمي شــد. بنابراين، 
در صورت هاي مالي بر اســاس استانداردهاي 
حســابداری ايران، ســرمايه گذاری در امالك 
بايــد در صورت وضعيت مالي بــه عنوان يک 
قلم جداگانه در دارايي هاي غيرجاري ارائه و به 
بهاي تمام شده پس از كسر استهالك انباشته 
و كاهـــــش ارزش انباشــــته ارزشــــيابي 

شـــود. 

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

در اســتانداردهاي حسابداري، ســرمايه گذاري در 
شركت سرمايه  پذير با توجه به درصد سرمايه گذاري 
و ميزان نفوذ يا كنترل در شــركت سرمايه  پذير به 

شرح زير تفكيک مي شود:
  تا 20 درصد: فرض بر اين اســت كه نفوذ قابل 
مالحظه و كنتــرل وجود ندارد. ارزشــيابي و 
گزارشگری مالی اين سرمايه گذاري ها مشمول 
استاندارد حسابداري شماره ی 15 "حسابداری 

سرمايه گذاری ها" مي شود.
  20 تا 50 درصد: فرض بر اين است كه نفوذ قابل 
مالحظه وجود دارد. ارزشــيابي و گزارشــگری 
مالــی ايــن ســرمايه گذاري ها در صورت هاي 
اســتاندارد حسابداري  مالي جداگانه مشمول 
و  "حسابداری سرمايه گذاری ها"  شماره ی 15 
در صورت هاي مالي مجموعه مشمول استاندارد 
حســابداري شماره ی 20 "ســرمايه گذاري در 

واحدهاي تجاري وابسته" است.

طبق اســتاندارد حسابداري شــماره ی 1 تجديد 
نظر شــده ی 1۳۹۷، ســرمايه گذاري هايي كه در 
صورت هاي مالي مجموعه به ارزش ويژه ارزشيابي 
مي شــوند، در صورت وضعيت مالي بايد به عنوان 

يک قلم جداگانه ارائه شـــوند.

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

در استاندارد حسابداری شماره ی 1 مصوب 1۳۷۹ 
و تجديــد نظر شــده ی 1۳۹۷ رهنمــودی برای 
ترتيــب ارائه ی دارايی ها و بدهی هــا در ترازنامه و 
صورت وضعيت مالي تجويز نشــده است. فقط در 
بند 65 استاندارد حســابداری شماره ی 1 تجديد 
نظر شــده ی 1۳۹۷ ذكر شده اســت در بعضی از 
واحدهــاي تجاري، نظير موسســات مالي، ارائه ی 
دارايي ها و بدهي ها به ترتيب نقدشــوندگي، اعم از 
صعودي يا نزولي، اطالعات قابــل اتكا و مربوط تر 
در مقايســه بــا ارائه ی جاري و غيرجــاري فراهم 
مي كند. طبق رهنمــود اين بند، واحدهاي تجاري 
مي توانند دارايي ها و بدهي ها را در صورت وضعيت 
مالي به ترتيب نقدشــوندگي، اعــم از صعودي يا 
نزولي، ارائه كنند. در صورت وضعيت مالي نمونه ی 
منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و 
سازمان حسابرســي دارايي ها و بدهي ها به ترتيب 
نقدشوندگي صعودي ارائه شده اند. البته اين صورت 
وضعيت مالي نمونه صرفا جنبــه ی راهنما دارد و 
الزم االجرا نيســت. از اين رو، هــر واحد تجاري با 
توجــه به نــوع فعاليت خود مي توانــد دارايي ها و 
بدهي هــا در صــورت وضعيت مالي را به اشــكال 
مختلف - اعم از جاري و غيرجاري يا نقدشوندگي 

صعودي يا نزولي - ارائه كند.

صورت سود و زيان
تغييــرات صورت ســود و زيان طبق اســتاندارد 
حسابداری شــماره ی 1 تجديد نظر شده ی 1۳۹۷ 
نسبت به استاندارد حسابداری شماره ی 1 مصوب 

1۳۷۹ به شرح زير است:

حذف گردش حساب سود )زیان( انباشته
پيش از اين تغييرات، گردش حســاب سود )زيان( 
انباشته ی واحدهاي تجاري زير صورت سود و زيان 
آن ها ارائه، و تغييرات ساير اجزاي حقوق مالكانه - 
اعم از ســرمايه، اندوخته ها، و... - در يادداشت هاي 
توضيحي صورت هاي مالي افشا می شد. ولی از آن 
جا كه طبق اين تغييرات واحدهاي تجاري موظفند 

يک صورت مالی جديد با عنوان "صورت تغييرات 
در حقوق مالكانــه" تهيه، و در آن، گردش همه ی 
اجــزاي حقوق مالكانه را بــه تفكيک هر جزء ارائه 
كنند؛ بنابراين، از اين پس گردش حســاب ســود 
)زيان( انباشته ی واحدهاي تجاري زير صورت سود 

و زيان آن ها ارائه نمی شود.

ارائــه ی اجزاي هزینه بر حســب ماهیت یا 
كاركرد

پيــش از اين تغييرات، واحدهــاي تجاري بايد در 
صورت ســود و زيــان اجزاي هزينه را بر حســب 
"كاركــرد" ارائه و اطالعات اضافي در مورد ماهيت 
 آن هــا را افشــا می كردنــد. در روش طبقه بندي 
هزينه ها بــر مبناي كاركرد كــه بعضاً روش بهاي 
تما م شــده ی فروش نيز ناميده مي شــود، هزينه ها 
بر حســب كاركردشــان به عنوان بخشي از بهاي 
تمام شــده ی فروش، توزيع يــا اداري طبقه بندي 
مي شــود. طبق اســتاندارد حســابداري شماره ی 
1 تجديــد نظر شــده ی 1۳۹۷، واحدهاي تجاري 
مي توانند اجزاي هزينه در صورت ســود و زيان را 
بر اســاس ماهيت يا كاركرد، هر كدام كه منجر به 
ارائه ی اطالعات مربوط تر و قابل اتكاتر مي شــود، 

ارائه كنند. 

طبقه بنــدی هزينه ها بر مبنــای "ماهيت"، براي 
مثــال، زيــر عناويــن اســتهالك، مــواد اوليه ی 
مصرف شــده، حمل و نقــل، مزايــاي كاركنان، و 
تبليغــات انجــام می شــود؛ و آن هــا را مجددا به 
كاركردهــاي واحد تجاري تخصيــص نمی دهند. 
به كارگيري اين روش ســاده است. زيرا تخصيص 
هزينه ها بر اســاس كاركردشــان ضرورتي ندارد. 
نمونه اي از اين طبقه بندي در نمايه ی 2 ارائه شده 

است.
 

در طبقه بنــدی هزينه هــا بــر مبنای"كاركرد" يا 
روش "بهــاي تمام شــده ی فــروش" هزينه ها بر 
اســاس كاركرد آن هــا به عنوان بخشــي از بهاي 
تمام شــده ی فروش يــا، براي مثــال، هزينه های 
فروش يا هزينه های اداري طبقه بندی ميشوند. در 
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اين روش، حداقل،  واحد تجاري بهاي تمام شده ی 
فروش را جدا از ديگر هزينه ها افشــا مي كند. اين 
روش در مقايســه با روش طبقه بندي هزينه ها بر 
اســاس "ماهيت" می تواند اطالعات مربوط تری را 
برای استفاده كنندگان فراهم كند. ولی ممكن است 
مســتلزم تخصيص اختياري و اعمال قضاوت قابل 
مالحظه ای باشــد. نمونــه اي از اين طبقه بندي در 

نمايه ی ۳ ارائه شده است.

 ارائه ی اجزاي هزينه بر حســب ماهيت يا كاركرد 
به عوامل تاريخــي و ويژگی های صنعت و ماهيت 
واحد تجاري بستگی دارد. هر دو روش، هزينه هايی 
را نشان می دهند كه ممكن است به طور مستقيم 

يا غيرمســتقيم، با تغييرات سطح فروش يا توليد 
واحد تجاري تغيير كند. از آن جا كه هر يک از اين 
روش ها در واحدهاي تجــاري مختلف مزيت های 
متفاوتی دارند، طبق اســتاندارد مديريت ملزم به 
انتخاب روشی است كه قابل اتكا و مربوط  تر باشد. 
در هر حال، از آن جا كه اطالعات مرتبط با ماهيت 
هزينه ها در پيش بيني جريان هاي نقدی آتي مفيد 
اســت، در صورت اســتفاده از روش طبقه بندی بر 

مبنای كاركرد هزينه، افشای بيشتر الزامي است.

حداقل اقالمي كه باید در صورت سود و زیان 
ارائه شوند

طبق اســتاندارد حسابداري شماره ی 1 تجديد نظر 
شــده ی 1۳۹۷، حداقل اقالمي كه بايد در صورت 
ســود و زيان ارائه شوند، عبارتند از: الف. درآمدهای 
عملياتی، ب. هزينه های مالی، پ. ســهم از سود يا 
زيــان واحدهاي تجاری وابســته و مشــاركت هاي 
خاص كه حســابداری آن ها بــه روش ارزش ويژه 
انجام می شــود، ت. هزينه ی ماليات، ث. يک مبلغ 
مجزا برای كل عمليات متوقف شــده )به استاندارد 
حســابداری شــماره ی ۳1 "دارايي هاي غيرجاري 
نگهداري شــده براي فروش و عمليات متوقف شده" 
مراجعه شــود(؛ و ج. ســود يا زيان دوره. به عبارت 
ديگر، صورت ســود و زيان چه بر اســاس ماهيت و 
چه بر اساس كاركرد هزينه ها ارائه شود، اين حداقل 

اقالم بايد 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 
تجديد نظر شــده ی 1۳۹۷، واحد تجاری بايد اين 
موارد را در صورت سود و زيان جامع ارائه كند: الف. 
سود يا زيان دوره، ب. ساير اقالم سود و زيان جامع، 
پ. مجموع ســود و زيان جامع دوره، و ت. مجموع 
ســود و زيان جامع دوره، قابل انتساب به: 1( منافع 
فاقد حق كنتــرل، و 2( مالكان واحد تجاری اصلی. 
به عبارت ديگر، تعديالت ســنواتي )اصالح اشتباه و 
تغيير در رويه( ديگر در صورت ســود و زيان جامع 

ارائه نمي شــود. پيش از اين تغييــرات، واحدهاي 
تجاري در صورت داشــتن تعديالت سنواتي، آن ها 
را حســب مورد از )به( سود جامع )كه حاصل جمع 
سود دوره و ساير اقالم سود و زيان جامع بود( كسر 
)اضافه( مي كردند، و ســود جامع شناسايي شده از 

تاريخ گزارشگري قبلي را به دست می آوردند. 

تفكیك سایر اقالم سود و زیان جامع
طبق بند 101 اســتاندارد حســابداري شماره ی 1 
تجديد نظر شــده ی 1۳۹۷، ساير اقالم سود و زيان 
جامع بايد بر حســب ماهيت طبقه بندی  شوند و به 
همراه سهم از ساير اقالم سود و زيان جامع واحدهای 
تجاری وابسته و مشاركت های خاص كه حسابداری 
آن ها به روش ارزش ويژه انجام می شود، به دو گروه 
اقالمی تفكيک شــوند كه طبق ساير استانداردهای 
حســابداری: 1( در دوره های آتی به ســود يا زيان 
دوره منتقل نخواهند شــد؛ يا 2( در صورت تحقق 
شرايط خاص، در دوره های آتی به سود يا زيان دوره 
منتقل خواهند شد. اقالم پنج گانه ای كه هم اكنون 
طبق استانداردهاي حسابداري ايران در صورت سود 
و زيان جامع ارائه مي شــوند در نمايه ی 4 ذكر شده 
است. تا تاريخ نگارش اين مقاله، هر يک از اين اقالم 
پنج گانه در صورت وقوع در دوره های آتی به سود يا 
زيان انباشــته منتقل خواهند شد. يعني در تفكيک 
ارائه شده در بند 101 استاندارد حسابداري شماره ی 
1 تجديد نظر شــده ی 1۳۹۷ در طبقه ی اول قرار 

خواهند گرفت.

ارائه ی مالیات سایر اقالم سود و زیان جامع
طبق استاندارد حسابداري شماره ی ۳5 "ماليات بر 
درآمد"، ماليات اقالمي كه در صورت ســود و زيان 
منظور نمي شوند، نبايد در صورت سود و زيان ارائه 
شــوند. يكي از مثال هاي بارز ايــن موضوع، ماليات 
اقالمي اســت كه در صورت سود و زيان جامع ارائه 
مي شــوند. طبق بند 102 اســتاندارد حســابداري 
شماره ی 1 تجديد نظر شده ی 1۳۹۷، واحد تجاری 
بايد مبلغ ماليات بر درآمد مرتبط با هر يک از اجزای 
ساير اقالم سود و زيان جامع،  شامل تعديالت تجديد 
طبقه بنــدی را در صورت ســود و زيان جامع يا در 

نمایهی2–نمونهیطبقهبندیهزینهها
برمبنای“ماهیت”

×درآمدعملیاتی
×ساير درآمدها

تغييرات در موجودي  کاالی ساخته شده
×و کاالی در جريان ساخت

×مواد اوليه و ملزومات مصرف شده
×هزينه ی مزاياي کارکنان

هزينه ی استهالک دارايی های ثابت 
×مشهود و دارايی های نامشهود

×ساير هزينه ها
)×(جمع هزينه ها

×سود قبل از ماليات

نمایهی3–نمونهیطبقهبندیهزینهها
برمبنای“كاركرد”

×درآمد عملياتی
)×(بهای تمام  شده فروش

×سود ناخالص
×ساير درآمدها

)×(هزينه های فروش 
)×(هزينه های اداری 

)×(ساير هزينه ها
×سود قبل از ماليات
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يادداشت های توضيحی افشا كند. البته در عمل، 
به ندرت اتفاق مي افتــد يک قلمی كه در صورت 
سود و زيان جامع منظور مي شود، مشمول ماليات 
باشــد. براي مثال، در تجديــد ارزيابي، واحدهاي 
تجــاري هنگامــی از تجديــد ارزيابي اســتفاده 
مي كنند كــه بتوانند از معافيــت مالياتي مربوط 
استفاده كنند )مثال، افزايش سرمايه از محل مازاد 
تجديــد ارزيابی ظرف يک ســال از تاريخ تجديد 

ارزيابي(.

در ارتباط با نحوه ی ارائه ی ماليات مربوط به ساير 
اقالم سود و زيان جامع دو روش وجود دارد. طبق 
بند 10۳ استاندارد حسابداري شماره ی 1 تجديد 
نظر شــده ی 1۳۹۷، واحد تجاری ميتواند اجزای 
ســاير اقالم ســود و زيان جامع را به يكی از اين 
دو روش ارائه كند: الف. پس از كســر آثار مالياتی 
مربوط، يا ب. قبل از كســر آثــار مالياتی مربوط، 
بــه همراه يک رقم برای نشــان دادن جمع مبلغ 
ماليات بــر درآمد مربوط به آن اقــالم. اگر واحد 
تجــاری روش دوم را انتخاب كند،  بايد ماليات را 
بين اقالمی كه ممكن اســت در دوره های آينده 
به صورت ســود و زيان منتقل شوند و اقالمی كه 
در دوره های آينده به صورت ســود و زيان منتقل 

نخواهند شد،  تخصيص دهد.

صورت تغييرات در حقوق مالكانه
يكــي از صورت هــاي مالي كه، طبق اســتاندارد 
حسابداري شماره ی 1 تجديد نظر شده ی 1۳۹۷، 
به مجموعه ی صورت هاي مالي اضافه شده است، 
"صورت تغييرات در حقوق مالكانه" است. در اين 

صورت مالی تغييرات حقوق مالكانه به تفكيک هر 
قلم ارائه خواهند شد. طبق بند 108 اين استاندارد 
صورت تغييرات در حقوق مالكانه شــامل اطالعات 

زير است:
الف. مجموع ســود و زيان جامــع دوره، كه جمع 
مبالغ قابل انتســاب به مالكان واحد تجاری اصلی 
و منافع فاقد حق كنترل را جداگانه نشان می دهد؛
ب. بــرای هر يــک از اجزای حقــوق مالكانه، آثار 
به كارگيری با تسری به گذشــته يا تجديد ارائه با 
تسری به گذشته كه طبق اســتاندارد حسابداری 
شــماره ی ۳4 "رويه هــای حســابداری، تغيير در 
برآوردهای حســابداری و اشــتباهات" شناسايی 

می شوند؛
پ. برای هر يک از اجــزای حقوق مالكانه، صورت 
تطبيق مبالــغ دفتری ابتدا و پايان دوره كه به طور 

جداگانه تغييرات موارد زير را افشا می كند:
1. سود يا زيان دوره؛

2. ساير اقالم سود و زيان جامع؛ و
۳. معامالت با مالــكان به عنوان مالک، كه به طور 
جداگانه آورده ی مالــكان و توزيع منابع بين آن ها 
و تغييــر منافع مالكيت در واحدهای تجاری فرعی 
كه موجب از دست دادن كنترل نمی شود را نشان 

می دهد. 

در تهيه ی صورت تغييرات در حقوق مالكانه بايد به 
دو نكته ی موضوع بندهاي 10۹ و 110 اســتاندارد 
حسابداري شماره ی 1 تجديد نظر شده ی 1۳۹۷، 
توجه شود: يک، واحد تجاری برای هر يک از اجزای 
حقوق مالكانه بايد اجزای ســاير اقالم سود و زيان 
جامع را در صورت تغييرات در حقوق مالكانه يا در 

يادداشت های توضيحی ارائه كند. دو، واحد تجاري 
بايد كل سود تقسيمی و مبلغ سود تقسيمی برای 
هر سهم را در صورت تغييرات در حقوق مالكانه يا 

در يادداشت های توضيحی ارائه كند.

صورت جريان هاي نقدي
از آن جــا كه صــورت جريان هــاي نقدي موضوع 
اســتاندارد حســابداري شــماره ی 2 تجديد نظر 
شــده ی 1۳۹۷ اســت، در مقاله ی بعدی )همين 
شــماره ی مجله( تغييرات آن بــه صورت جداگانه 

مورد بررسي قرار گرفته است.

يادداشت هاي توضيحي
يكي از موارد مهم كه طبق اســتاندارد حسابداري 
شــماره ی 1 تجديــد نظــر شــده ی 1۳۹۷ بــه 
يادداشــت هاي توضيحي صورت هــاي مالي اضافه 
شــده اســت، يادداشــت مربوط به "قضاوت هاي 
مديريت در فرآيند به كارگيري رويه هاي حسابداري 
و برآوردها" اســت. طبق بند 12۳ اين استاندارد، 
واحد تجاري بايد در اهم رويه هاي حســابداري يا 
ساير يادداشت هاي توضيحي، قضاوت هاي مديريت 
در فرايند به كارگيري رويه هاي حســابداري واحد 
تجاری و قضاوت هايي كه بيشترين تأثير را بر مبالغ 
شناسايي شــده در صورت هاي مالي داشــته است، 
جدا از قضاوت های مربوط به برآوردها افشــا كند. 
در قضاوت هــاي مربوط بــه برآوردها، چنان چه در 
انجام برآوردها در پايان دوره ی گزارشــگری، موارد 
عدم اطمينانی وجود داشــته باشد كه ريسک قابل 
مالحظه ای را بــرای تعديل بااهميت مبالغ دفتری 
دارايی ها و بدهی ها در ســال مالی آتی ايجاد كند، 
واحد تجاري بايــد اطالعاتی را درباره ی مفروضات 
مرتبط با آينده و ساير منابع عمده ی عدم اطمينان 
اين برآوردها افشــا كند. در مــورد اين دارايی ها و 
بدهی ها، يادداشــت های توضيحی بايد شامل: الف. 
ماهيــت آن ها؛ و ب. مبلغ دفتــری آن ها در پايان 

دوره ی گزارشگری باشند.                          

دانیال محجوب: حســابدار رسمي، مدرس مراكز 
آموزش حرفه ای

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

موضوع استاندارد حسابداریعنوان
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شماره ی 16" آثارتغييردر نرخ ارز"تفاوت تسعير عمليات خارجي
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