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مالی گزارشگری 

ت ا تغييــــر
در عمــــده 
ارائـــهی
سودوزيان

مترجمان: نویسنده:

مجتبی سیاه کوهیانعلی هدایتیآدام دلر

من هر مــاه این ســتون مجلــه را از لیورپول 
)انگلســتان( می نویسم. در طول سالیان گذشته 
دو چیــز فضــاي فرهنگی لیورپول را تســخیر 
کرده اســت. اول، این که این شــهر محل تولد 
گروه موســیقي بیتلز1  است. این موضوع ظاهرا 
ارتباطی به دنیای گزارشــگری مالی ندارد. ولی 
یادآور این واقعیت اســت کــه پذیرش هر چیز 
جدیــدي اغلب راه درازی در پیش دارد2 . خب! 
حاال بر روی دومین چیزی که شــهر را تسخیر 
کرده است تمرکز کنیم؛ یعني عجین شدن شهر 

با فوتبال!

سرمربیان باشــگاه فوتبال لیورپول اغلب بسیار 
مشهورند، و سخنانشان خبرساز می شود. یکی 
از ســرمربیان قبلي، براندن راجــرز، می گوید 
مربي گري این باشــگاه مثل این است که یک 
هواپیمــا را در حالــی که داری بــا آن پرواز 
می کنی بســازی! این موضــوع اغلب درباره ی 
گزارشــگری مالی هــم صادق اســت. هر روِز 
زندگی یک اســتانداردگذار، به پاسخگویی به 
جهان همواره در حال تغییر واحدهای تجاري 
می گــذرد. این شــرایط وصف حــال وضعیت 
فعلی بسیاری از تحوالت هیئت استانداردهای 
بین المللی حسابداری3  است. طی سالهای اخیر، 
درباره ی درآمد،  استانداردهاي جدیدی  هیئت 
ابزارهــای مالی، قراردادهــای بیمه، و اجاره ها 
وضــع کرده اســت. ولی قبل از شــروع بخش 
بعدی این ماجرا، هیئت به دنبال این است که 
کمی از سرعت وضع کردن استانداردها کم کند 
تا بتواند تعدیالت الزم را در این اســتانداردها 

انجام دهد.

همان طورکــه بارها و بارها گفته ام، سیاســت 
اصلی هیئت مخابــره کردن بهتر اطالعات در 
صورت های مالی است. جهت گیری پروژه های 
اصلی در سال 2020 این موضوع را به وضوح 
نشــان می دهد. در کنفرانس اخیر هم اندیشی 
کارشناســان حرفه در لنــدن، یکی از اعضای 
هیئت، نیک اندرســون، گفــت: رویکرد رایج 

"مربوط بــودن"  تقویــت  و  تعدیــل  فعلــی، 
گزارشگری مالی است. 

از بین پروژه های کنونی، یکی از اساسی ترین آنها 
پروژه ی صورت های مالی اساسی است. این پروژه 
در طول ســالیان هم برای سرمایه گذاران و هم 
در دستور جلســات هیئت اولویت باالیی داشته 
است. ولی در نهایت ســفر افسانه ایی و جادویی 
آن به نقطه ای رســید که پیش نویس آن منتشر 
شده اســت. در این پیش نویس تغییرات زیادی 
در شکل ارائه ی صورت هاي مالي پیشنهاد شده 

است.

صورت سود و زیان
عمده تریــن تغییــر می تواند معرفی ســه خط 
)ســطر( جدید بــرای جمع های فرعی4  باشــد. 
هانس هوگرورســت، رئیس هیئت، اخیرا گفته 
اســت: یکی از دالیل محبوبیت اطالعات بیرون 
از اصول حســابداری پذیرفتــه ی همگانی5  این 
اســت که خود ما چنین ساختاری برای صورت 
ســود و زیان تعریــف نکرده ایم. هیئــت از این 
موضوع راضی نیست و امیدوار است که رهنمود 
توصیفــی پروژه ی صورت هـای مالـــی اساسی 
بتواند منجر به کاهش استفاده از اطالعات بیرون 

از اصول حسابداری پذیرفته ی همگانی شود.

اولین جمع فرعی جدید سود عملیاتی است. این 
موضوع مفهوم جدیدی نیست. ولی ممکن است 
در مواردی مغایرت هــای قابل توجه ایجاد کند. 
هیئت به عنوان بخشــی از فرایند اجرای پروژه، 
100 مجموعــه ی صورت های مالــی واحدهای 
تجاری مختلف را بررســی کرد. از این بین، 63 
مورد نوعی از ســود عملیاتی را ارائه داده بودند. 
ولی واکاوی دقیق تر، حاکی از 9 روش محاسبه ی 
متفاوت بود. بنابراین، هیئــت تعریف معینی از 
این جمع پیشنهاد داد. طبق این تعریف، قسمت 
عملیاتی، همه ی درآمدها و هزینه های حاصل از 
فعالیت های تجاری اصلی واحد تجاری را شامل 

می شود.
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اگر چه مفهوم ســود عملیاتي بــه اندازه ی کافی 
قابل درک اســت. ولی تغییر دیگری نیز در این 
قســمت وجود دارد. واحد تجــاری که به عنوان 
بخشــی از فعالیت هــای اصلی کســب و کارش، 
درآمدها یــا هزینه هایی حاصــل از فعالیت های 
سرمایه گذاری و تامین مالی دارد، این اقالم را در 
قسمت ســود عملیاتی ثبت خواهد کرد. در حال 
حاضر، این اقالم زیر عنوان درآمد سرمایه گذاری 
یا مخارج تامین مالی گزارش می شوند. ولی با این 
تغییر، آن ها باید زیر عنوانی مثل سایر درآمدها و 

هزینه های عملیاتی گزارش شوند.

ســه قســمت دیگر در ادامه ی بخــش عملیاتی 
صورت سود و زیان گزارش می شوند. اولین آنها، 
سطري است که به شرکت های وابسته ی همگن 
و مشارکت های خاص6  مربوط می شود. بالفاصله 
بعد از آن، جمع ســود عملیاتی و سهم از سود و 
زیان شرکت های وابسته ی همگن و مشارکت های 
خاص ارائه می شود. این موضوع بحث برانگیز بود. 
چون روزها و شــب های سختي صرف تشخیص 
این شد که چه چیزی همگن و چه چیز ناهمگن 
اســت. در حال حاضــر، هیئت شــرکت هایی را 
همگن تعریف می کند که واگذاری آن ها می تواند 

بر سود عملیاتی مربوط اثر بگذارد.

عالوه بر مجزا بودن ســرمایه گذاري شرکت هاي 
وابســته ی همگن و ناهمگن در صورت ســود و 
زیــان، آنها در صورت جریان های نقدی و صورت 
وضعیت مالی نیــز جداگانه ارائه خواهند شــد. 
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته ی همگن و 
ناهمگن یا مشــارکت های خاص در هر دوي این 
صورت ها در سطرهای جداگانه ارائه خواهند شد.

در زیــر ســود عملیاتي بــه دو قســمت جدید 
می رسیم: ســرمایه گذاری و تامین مالی. در حال 
حاضر، اطالعات قابل ارائه در این دو قســمت با 
جزئیات اضافی محدودی معموال به عنوان درآمد 
ســرمایه گذاری و هزینه ی مالي ارائه می شــوند. 

ولــی با تفکیــک درآمدها به دو نــوع متفاوت، 
قســمت سرمایه گذاری شــامل درآمد حاصل از 
ســرمایه گذاری هایی خواهد بود که عوایدي غیر 
از فعالیــت اصلی برای شــرکت ایجاد می کنند. 
قسمت تامین مالی نیز با شناسایی انواع مختلف 
درآمدها و هزینه های بهره سطرهای بیشتری را 

تشریح می کند. 

هیئت بر این باور اســت که تفاوت با اهمیتی بین 
انواع اقــالم هزینه ی مالی ماننــد بازیافت تنزیل 
ارزش هاي آتي7  و بهره ی عادی وام وجود دارد که 
باید در صورت های مالی ارائه شــود. هر چند این 
تفکیک موجب طوالنی تر شدن صورت سود و زیان 
خواهد شد، ولی اطالعات مفیدتری را ارائه مي کند.

صورت جریان های نقدی
در ایــن پیش نویس چند تغییر پیشــنهادی نیز 
درباره ی صــورت جریان های نقــدی وجود دارد. 
اکنون که هیئت تعریف مشخصی از سود عملیاتی 
ارائه داده است، پیشنهاد این است که برای تهیه ی 
صورت تطبیق سود و وجه نقد حاصل از عملیات به 
جای شروع از سود قبل از مالیات و کسر هزینه هاي 
مالی و درآمدهای ســرمایه گذاری، از ســطر سود 

عملیاتی )معرفي شده در صورت سود و زیان( آغاز 
شــود. عالوه بر این، پیشنهادهایی نیز برای حذف 
حق انتخاب در نحوه ی طبقه بندی بهره و سود سهام 
ارائه شده است. در حال حاضر، بهره ی پرداخت شده 
و سود سهام تقسیم شده در فعالیت های عملیاتي و 
فعالیت های تامین مالی، و بهره ی دریافتی و سود 
ســهام دریافتی در فعالیت های ســرمایه گذاری و 
فعالیت های عملیاتی ارائه می شوند. هیئت پیشنهاد 
می کند واحدهای تجــاری )غیر از نهادهای مالی( 
بهره ی پرداختی و سود سهام پرداختی را الزاما در 
فعالیت های تامین مالی و بهره ی دریافتی و ســود 
ســهام دریافتی را در فعالیت های سرمایه گذاری 

منعکس کنند.

افشا 
طبق پیشنهادهای هیئت، واحدهای تجاری ملزم 
خواهند بود که درآمدها و هزینه های غیر معمول 
را در یک یادداشــت جداگانه افشــا کنند. این 
غیرمعمول  هزینه های  و  درآمدهــا  پیش نویس، 
را به عنوان درآمدهــا و هزینه های دارای ارزش 
پیش بینی کنندگی محدود تعریف می کند )زیرا در 
آینده تکرار نمی شــوند(. این تعریف بدین معني 
اســت که به طور منطقي مي توان انتظار داشت 
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که این نوع اقــالم غیرمعمول در چندین دوره ی 
حســابداری آینده تکرار نخواهند شد. این افشا، 
شــرح رویداد، مبلغ آن و این که کجا ثبت شده 

است را در صورت های مالی توضیح خواهد داد.

عالوه بر این، هیئت پیشنهاد می دهد معیارهای 
عملکــرد مدیریت8  به عنوان جمــع درآمدها و 

هزینه هایی تعریف شوند که:
در ارتباطات عمومی خارج از صورت های مالی   

استفاده می شوند؛
جمع های اصلی و فرعی مشخص شده توسط   
را  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 

تکمیل مي کنند؛
دیدگاه های مدیریت را از منظر عملکرد واحد   
به استفاده کنندگان صورت های مالی  تجاری 

منتقل مي کنند.

ایــن موارد بایــد در یک یادداشــت جداگانه ی 
صورت های مالی افشا شــوند. همچنین، الزامی 
برای تطبیق معیارهای عملکرد مدیریت با قابل 
مقایســه ترین جمع الزامی طبق استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی وجود خواهد داشت.

این مقالــه را با نقــل قولی از ســرمربی قبلی 
لیورپــول آغاز کردم، و حاال آن را با نقل قولی از 
مشهورترین سرمربی تاریخ باشگاه تمام می کنم. 
بیل شــانکلی یک بار گفت: بعضی از مردم فکر 
می کنند فوتبال مســئله ی مرگ و زندگی است. 
مــن این طرز فکر را دوســت نــدارم. چون من 
می توانم این اطمینان را به آنان بدهم که فوتبال 

بسیار جدی تر از اینهاست!!

گزارشگری مالی شــاید اهمیت و شوري مشابه 
فوتبال به دنبال نداشــته باشد. ولی برای دنیای 
کســب و کار ضرورت دارد که صورت های مالی 
ویژگــی مربوط بودن خود را حفظ کنند. اگرچه 
ایــن پیش نویس ممکن اســت به یــک تحول 
بزرگ در این ارتباط  منجر نشــود. ولی محتمل 
است که به طور اساســی ارائه ی صورت سود و 

زیان را تغییر دهــد. جمع بندی مورد نظر برای 
این پــروژه، ارائه ی اســتاندارد جدیدی اســت 
بین المللی حسابداری  اســتاندارد  که جایگزین 
شــماره ی 1 " ارائه ی صورت های مالی" خواهد 
شــد. عالوه بر این، این استاندارد جدید بسیاری 
از استانداردهای دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد 

داد. بنابراین تغییر عمده ای خواهد بود.

مراحلی که توســط هیئت پیشــنهاد شده اند، 
گام دیگری در راســتای ارائــه ی اطالعات بهتر 
به اســتفاده کنندگان صورت هاي مالي هستند. 
هدف این است که مقایســه پذیری بهبود یابد، 
افشاء شــفاف تر شــود، و در نهایت تصویر قابل 
فهم واضحی برای اســتفاده کنندگان فراهم آید. 
قطعاً تحوالت عمده ای در طول ســفر در دنیای 
گزارشــگری مالی وجود دارد و کاری که حاال بر 
روی ایــن هواپیمای در حال پرواز انجام شــده 
اســت، برای حصول اطمینان از این بوده است 
که نیازهای فردای حســابداری به دلیل الزامات 

ارائه ی دیروز مغفول نمانند. 

ارائه ی نظر دربــاره ی این پیش نویس تا 30 ژوئن 
2020 قابــل انجام اســت. مثل همیشــه هیئت 
خوشحال می شود کمک حتی کوچکی از دوستانش 

در این سفر دریافت کند.                            

پی نوشت ها:
1 - بیتلز )The Beatles( گروه موسیقی انگلیسی 
راک / پــاپ اهل لیورپول بود که شــامل جان 
لنون، پل مک کارتنی، جورج هریسون، و رینگو 
استار می شد. آنان در دهه ی 1960 فعالیت خود 
را آغــاز کردند، و بعد از ده ســال همکاری، در 
سال 1970 از هم جدا شدند. فعالیت این گروه 
راک موجب محبوبیت لیورپول در جهان شــد. 
با این که ســبک اصلی موسیقی آنان راک بود، 
ولی با ترانه هایی همچون Helter skelter و 
Revolution توانستند از پیشگامان موسیقی 

هاردراک و هوی متال باشند. 

 2- اشاره به سبک موســیقي جدیدي که گروه 
بیتلز در زمان خود به دنیا ارائه کرد.

3- International Accounting Stand-
ards Board (IASB)

4- three newly defined subtotals
5-non-GAAP
6- integral associates and joint 

ventures
unwinding of discounts -7 - تعدیــل و 
افزایش ارزش دفتری بدهی های بلندمدتی که 
به ارزش فعلی در دفاتر نگهداری می شــوند و 
هر ســال باید به میزان هزینه ی مالی مربوط 
افزایش یابند تا در سررســید به مبلغ اســمی 

گزارش و تسویه شوند
8- management performance 

measures (MPMs)

منبع:
 The presentation of profit or loss
 faces major changes as the IASB’s
 primary financial statements project
 reaches the exposure draft milestone.
 Adam Deller explains, This article
was first published in the February/
 March 2020 International edition of
.Accounting and Business magazine
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