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تغییرات پیشرو در
ارائه و افشای
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این پیشنویس که احتماال تغییرات زیادی در
استانداردهای گزارشگری (به ویژه استانداردهای
بینالمللی حسابداری شماره یک "ارائه صورتهای
مالی" و شماره هفت "صورت جریانهای نقدی") ایجاد
خواهد کرد ،تا ژوئن  2020فرصت نظرخواهی داشت.
در این مقاله با ترجمه بخشی از نمونه تشریحی 2نحوه
ارائه و افشا صورتهای مالی مطابق با پیشنویس جدید،
تالش شده است تا دید کاملی به خوانندگان برای درک
تغییرات پیشرو در گزارشگری مالی ایجاد شود.

ترجمه:

علی هدایتی
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مقدمه
یکی از سرمربیان قبلي باشگاه لیورپول ،براندن
راجرز ،گفته است« :مربيگري این باشگاه مثل
اینه که یه هواپیما رو در حالی که داری باهاش
پرواز میکنی بسازی!» این موضوع اغلب درباره
گزارشگری مالی هم صادق است .هر روز زندگی
یک استانداردگذار به پاسخگویی به جهان همیشه
در حال تغییر بنگاههاي تجاري میگذرد .این شرايط
وصفالحال وضعیت فعلی بسیاری از تحوالت در
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری 1است.
هیئت ،استانداردهاي جدیدی درباره درآمد ،ابزارهای
مالی ،قراردادهای بیمه و اجارهها معرفي كرده است.
اما قبل از شروع بخش بعدی این ماجرا ،هیئت به
دنبال این است که کمی از سرعت ارائه استاندارد
كم کند تا بتواند تعديالت الزم در اين استانداردها
را انجام دهد .سیاست اصلی هیئت مخابره بهتر
اطالعات در گزارشگری مالی است .جهتگیری
پروژههای اصلی در سال  2020این موضوع را به
وضوح نشان میدهد .در کنفرانس اخیر هماندیشی
کارشناسان حرفه در لندن ،یکی از اعضای هیئت،
نیک اندرسون ،گفت« :رویکرد رایج فعلی ،تعديل
و تقويت ویژگی مربوط بودن در گزارشگری مالی
است .یکی از اساسیترین پروژههای جاری هیئت،
پروژه صورتهای مالی اصلی است .این پروژه که
اولویت باالیی برای سرمایهگذاران در طول سالیان
داشته است ،همواره در دستور جلسات پروژهها
اولویت باالیی دارد .اما در نهایت سفر افسانهایی
و جادویی آن به نقطهای رسید که پیشنویس آن
منتشر شد .اين پيشنويس تغييرات زیادی نسبت به
شکل و فرمت صورتهاي مالي پيشنهاد ميدهد».

مهدی یزداندوست

متن پیشنهادی
ارائه و افشای عمومی استانداردهای بینالمللی

گزارشگری مالی شماره X
نمونههای تشریحی
این نمونهها همراه (پیش نویس) استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی 3شماره  Xهستند ،اما
بخشی از آن محسوب نمیشوند .در واقع این نمونهها
ابعادی از (پیش نویس) استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی شماره  Xرا شرح میدهند ،ولی
هدف آنها ارائه رهنمودهای تشریحی نیست.
مقدمه
( )IE1پیشنویس) استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی شماره  Xالزامات عمومی و
خاص ارائه و افشای اطالعات را در صورتهای
مالی بیان میکند .این نمونهها شیوههای انطباق
یک واحد با الزامات ارائه و افشا (پیش نویس)
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی شماره
 Xرا نشان میدهند .همانطور که در بندهای ،7
 83 ،12 ،10 ،8و ( 97پیشنویس) استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی شماره  Xشرح داده شد،
عناوین صورتهای مالی و شرحهای مورد استفاده
برای اقالم باید با الزامات استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی برای ارائه و افشای اطالعات مالی
منطبق باشند.
 )IE2هدف این نمونهها تشریح همه جنبههای
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی نیست
و شامل مجموعه کاملی از صورتهای مالی
نیز نیستند .نمونهها همه اقالم الزامی واحدها
در بهکارگیری بندهای  65و ( 82پیشنویس)
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی شماره X
را نشان نمیدهند.
 )IE3ساختار این نمونهها به شرح زیر است:
الف) بخش اول -نمونههای مربوط به ارائه و
افشا .این بخش نمونههایی از صورتهای عملکرد
مالی ،صورت وضعیت مالی و صورت تغییرات در
حقوق مالکانه یک شرکت تولیدی را نشان میدهد،
که در این دوره مالی نه در فعالیتهای اصلی تجاری
خود سرمایهگذاری میکند و نه سرمایه مورد نیاز
مشتریان خود را تامین میکند .بنابراین این واحد
الزامات بند  48یا ( 51پیش نویس) استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی شماره  Xرا به کار نبرده
است .بلکه ،همه درآمدها و هزینههای ناشی از
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سرمایهگذاری را در طبقه سرمایهگذاری طبقهبندی
میکند و همه درآمدها و هزینههای وجه نقد و معادل
نقد و فعالیتهای تامین مالی را در طبقه تامین
مالی طبقهبندی میکند .بخش اول ،نمونههایی از
یادداشتهای صورتهای مالی را نیز ارائه میکند.
ب) بخش دوم -نمونههای بیشتری از صورت
سود و زیان .این بخش نمونههایی از (بخشی
از) صورت سود و زیان یک واحد که در جریان
فعالیتهای اصلی تجاری خود سرمایهگذاری میکند،
یا تأمین اعتبار را به عنوان یک فعالیت اصلی تجاری
(یا هر دو) انجام میدهد ،را نشان میدهد .بنابراین این
واحد ،باید الزامات بندهای  48یا ( 51پیش نویس)
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی شماره X
(یا هر دو آنها) را اجرا کند و بخشی از درآمدها و
هزینهها را در طبقه عملیاتی طبقهبندی کند ،که در
غیر این صورت باید در طبقه سرمایهگذاری یا طبقه
تامین مالی طبقهبندی میشدند.
ج) بخش سوم -افشاهای سرمایه .این بخش
نمونههایی را در بر میگیرد که کاربرد بندهای 111
و ( 112پیش نویس) استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی شماره  Xرا نشان میدهند.
بخش اول -نمونه هایی از ارائه و افشا
 )IE4شرکت  XYZتولیدکنندهای است که در
داراییهایی که بازدهی کامال مستقل و مجزا از
دیگر منابع تحت مالکیت خود ایجاد میکنند،
سرمایهگذاری نمیکند و به عنوان فعالیت اصلی
کسب وکار سرمایه مورد نیاز مشتریان خود را تامین
نمیکند .این بخش نمونههایی از صورتهای مالی
اولیه و یادداشتهای گروه  XYZرا ارائه میکند:
الف) صورتهای عملکرد مالی (صورت سود وزیان و
صورتی که نشاندهنده سود جامع است)،
ب) صورت وضعیت مالی،
ج) صورت تغییرات در حقوق مالکانه،
د) یادداشت یک -تحلیل هزینههای عملیاتی بر
اساس ماهیت (که براساس الزامات بند ( 72پیش
نویس) استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
شماره  Xارائه شده است)،
ه) یادداشت دو -اندازهگیریهای عملکرد مدیریت
و هزینهها و درآمدهای غیرعادی (که براساس
الزامات بند  101و ( 106پیش نویس)
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استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی شماره
( Xو بند 74ب (پیش نویس) استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی شماره  )Xارائه شده
است)،
و) یادداشت سه -تحلیل تعدیالت تجدید طبقهبندی
(که براساس بند ( 77پیش نویس) استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی شماره  Xالزام شده
است)؛
ز) یادداشت  -4تحلیل تاثیر مالیاتی براساس هر یک
از اجزای سایر اقالم سود جامع (براساس الزامات
بند ( 80پیش نویس) استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی شماره .)X

تحلیل هزینههای عملیاتی به کمک روش «کارکرد
هزینه» مفیدترین اطالعات را به استفادهکنندگان
صورتهای مالی و مطابق بند ( 68پیش نویس)
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی شماره
 Xارائه میکند .همچنین مشخص کرده است که
ارائه صورت وضعیت مالی که اقالم جاری را از اقالم
غیرجاری متمایز میکند ،مفیدترین اطالعات را
برای استفادهکنندگان فراهم میکند (بند ( 84پیش
نویس) استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
شماره .)X
الف) مقدار درجشده در سرمایهگذاری در ابزارهای
مالکانه شامل اندازهگیری مجدد برنامههای
بازنشستگی با مزایای معین ،سهم از سایر اقالم سود
جامع واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص،
سهم از سایر اقالم سود جامع غیر از واحدهای تجاری
وابسته و مشارکت خاص ،تفاوت تسعیر ارز عملیات
خارجی و زیان مصونسازی ریسک جریانهای
نقدی برای سایر اقالم سود جامع ،خالص مالیات
و منافع فاقد حق کنترل است .برای مثال ،هزینه
سایر اقالم سود جامع سال  20x1از مقدار 6000
واحد ،معادل  3600واحد مربوط به سرمایهگذاری
در ابزارهای مالکانه 1500 ،واحد مالیات و 900
واحد مربوط به منافع فاقـــد حق کنترل اسـت.

 )IE5این بخش مجموعه کامل صورتهای مالی
گروه  XYZرا نشان نمیدهد .برای مثال نمونههای
مربوط به موارد زیر ارائه نشده است:
الف) صورت جریانهای نقدی .نمونههای تشریحی
همراه با صورت جریان نقدی ارائهشده در
استاندارد بینالمللی حسابداری )IAS7( 7
نمونههایی از این صورت را ارائه میکنند.
ب) صورت وضعیت مالی در اول ژانویه سـال
 20x1گروه  XYZباید این صورت مالی را به
صورت الزامی ارائه کند .زیرا همان طور که در
صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرح داده
شده است ،تجدید ارائه سود انباشته با تسری به
گذشته را در اول ژانویه سال  20x1ارائه کرده
است( .بند ( 36پیش نویس) استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی شماره )X
ج) سایر الزامات افشا براساس استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی .ارجاعات (عطف
متقابل) به یادداشتها تنها زمانی در نمونهها
ارائه میشود که یادداشتهای توضیحی مرتبط
با آن در این بخش ضروری باشد.

یادداشت یک -تحلیل هزینههای عملیاتی
7
براساس ماهیت
نمایه  5هزینههای عملیاتی موجود در صورت سود
وزیان را براساس ماهیت هزینهها تحلیل میکند.
سایر هزینههای غیرعادی شامل اقالم بدون اهمیت
و غیرمرتبط هستند ،و بزرگترین آنها هزینههای
ارزی سفر به میزان  700واحد در سال  20x2و
 560واحد در سال  20x1است.

 )IE6در مورد نمونههای این بخش ،گروه  XYZسود
و زیان و سایر اقالم سود جامع را در دو صورت مالی
(بند  13ب (پیش نویس) استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی شماره  )Xارائه کرده است .سایر
اقالم سود جامع به صورت ناخالص از مالیات نشان
داده شدهاند و مالیات مربوط به آن درآمدها به طور
جداگانه در هر طبقه ارائه شده است (بند  81ب
(پیش نویس) استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی شماره  .)Xگروه  XYZمشخص کرده است که

یادداشت دو -شاخصهای عملکرد مدیریت و
8
هزینهها و درآمدهای غیرعادی
گروه از سه شاخص عملکرد مدیریت که در
پیشنویس استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی شماره  Xو بخش ارتباط با استفادهکنندگان
صورتهای مالی تعریف شده است ،استفاده میکند.
این سه شاخص شامل سود عملیاتی تعدیلشده،
سود خالص تعدیلشده و سود تعدیلشده سهامداران
شرکت اصلی میباشد .این شاخصهای عملکرد
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نمایه  - 1گروه  ،XYZصورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به  31دسامبر 20x2

درآمدهای عملیاتی/فروش
بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی/بهای تمامشده کاالی فروشرفته
سود ناخالص
سایر درآمدها (الف)
هزینههای فروش
هزینههای تحقیق و توسعه
هزینههای عمومی و اداری
هزینه کاهش ارزش دریافتنیهای تجاری
سود عملیاتی

یادداشت

20x2

2
1.2

347.000
()237.100
109.900
3.800
()28.900
()13.850
()25.180
()4.500
41.270

335.000
()219.900
115.100
4.100
()27.350
()22.400
()25.060
()3.800
40.590

()600
-

2000
2.200

40.670

44.790

1
1
1.2
1

سهم از سود و زیان واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص همگن(4ب)
سود ناشی از واگذاری واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص همگن
سود عملیاتی و درآمدها و هزینههای واحدهای تجاری وابسته و
سرمایهگذاریهای مشترک همگن
سهم از سود و زیان واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص ناهمگن
درآمد سود سهام
سود قبل از تامین مالی ومالیات بردرآمد
هزینههای مربوط به تامین مالی
بازیافت تنزیل ارزشهاي آتي(5ج)
سود قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد
سودسال ناشی از عملیات در حال تداوم
زیان خالص عملیات متوقفشده
سود سال
سود متعلق به:
مالکان شرکت اصلی
منافع فاقد حق کنترل
سود هر سهم ناشی ازعملیاتدرحالتداوم:
پایه و تقلیل یافته
سود هر سهم از سود:
پایه و تقلیل یافته

2

2

20x1

3.380
3.550
47.600
()3.800
()3.000
40.800
()7.200
33.600

1.000
3.210
49.000
()4.500
()2.500
42.000
()10.500
31.500

0
33.600

()5.500
26.000

26.880
6.720
33.600

20.800
5.200
26.000

0.67

0.66

0.67

0.55

الف) بند  28از پیش نویس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی الزام میکند که اجزا سایر درآمدها در یادداشتها تحلیل شود .با این وجود این یادداشت در
این مثال ارائه نشده است.
ب)واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاصی که واگذاری آنها بر عملیات و سود و زیان واحد تجاری اثر میگذارد( .مترجم)
ج)تعدیل و افزایش ارزش دفتری بدهیهای بلند مدتی که به ارزش فعلی در دفاتر نگهداری میشوند و هر ساله باید به میزان هزینه مالی مربوطه افزایش یابند تا
در سررسید به مبلغ اسمی گزارش و تسویه شوند( .مترجم)
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نمایه  - 2گروه  ،XYZصورت ارائه سود جامع برای سال مالی منتهی به  31دسامبر 2x20

یادداشت
سود سال

20x2

20x1

33.600

26.000

اقالمی که همواره خارج از صورت سود و زیان گزارش میشوند(:الف)
سود (زیان) سرمایهگذاری در ابزارهای مالکانه

3.500

()6.000

سود(زیان) اندازهگیری مجدد طرحهای بازنشستگی با مزایای معین

3.200

1.400

سهم از سایر اقالم سود جامع واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاصه مگن (ب)

()2.800

1.000

سهم از سایر اقالم سود جامع واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص ناهمگن

600

2.300

مالیات بردرآمد مربوط به اقالمی که همواره خارج از صورت سود و زیان گزارش میشوند

()1.675

1.150

مجموع اقالمی که همواره خارج از صورت سود و زیان گزارش میشوند

()2825

()150

4
درآمد و هزینههایی که ممکن است در آینده در سود و زیان گزارش شوند
(تعدیالت تجدید طبقهبندی ،مترجم):
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
زیان مصونسازی ریسک جریانهای نقدی

6

مالیات بردرآمد مربوط به هزینهها و درآمدهایی که باید در سود و زیان آینده در

3

()5.600

10.000

()1.200

()4.000

3
1.700

نظر گرفته شوند

()1.500

مجموع درآمد و هزینههایی که ممکن است در آینده در سود و زیان در
نظر گرفته شوند

()5.100

4.500

سایر اجزا سود جامع سال ،بعد از مالیات

()2.275

4.350

جمع سود جامع سال

31.325

30.350

24.620

24.940

کل سود جامع قابل تخصیص به:

6.705

5.410

مالکان شرکت اصلی

31.325

30.350

منافع فاقد حق کنترل
الف) این درآمدها مستقیما به سو دانباشته انتقال مییابند و در نتیجه تعدیالت تجدید طبقه بندی ایجاد نمیکنند( .مترجم)
ب) در این مثال ،اجزای سایر اقالم سود جامع مربوطبه واحدهای تجاری وابسته و غیروابسته و مشارکتهای خاص تنها شامل اجزایی است که در اندازهگیریهای
مجدد به صورت موقت خارج از سود و زیان گزارش شدهاند .اگر یک واحدتجاری ،شرکتوابسته جداگانه یا وابسته یا مشارکت خاصی داشته باشدکه سایر اقالم سود
جامع آن شامل اجزایی باشند که باید در اینده در سود و زیان گزارش شوند ،باید این مقدار در یک ردیف جداگانه افشا شود.
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نمایه  -3گروه  ،XYZصورت وضعیت مالی در تاریخ  31دسامبر 20x2
 31دسامبر 20x1

 31دسامبر 20x2
داراییها
داراییهای غیرجاری
امالک ،ماشین آالت و تجهیزات
سرقفلی
داراییهای نامشهود
سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص همگن
سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاصناهمگن
سرمایهگذاری در ابزارهای مالکانهبه جز واحدهای تجاریوابسته ومشارکت خاص
جمع کل داراییهای غیرجاری

220.000
10.800
14.000
12.600
7.650
26.500
291.550

205.500
10.800
19.500
13.200
4.270
23.000
276.270

داراییهای جاری
موجودی کاال
حسابهای دریافتنی تجاری
سایر داراییهای جاری
نقد ومعادل نقد
کل داراییهای جاری
کل داراییها

55.500
34.000
7.625
23.400
120.525
412.075

52.500
32.000
10.100
22.900
117.500
393.770

حقوق مالکانه و بدهیها
حقوق صاحبان سهام منتسب به مالکان شرکت اصلی
سرمایه سهام
سود انباشته
اندوخته سایر اقالم سود جامع
کل حقوق صاحبان سهام منتسب به مالکان شرکت اصلی

110.000
142.180
2.480
254.660

100.000
124.300
4.740
229.040

منافع فاقد حق کنترل
کل حقوق صاحبان سهام

42.015
296.675

35.310
264.350

بدهیهای غیرجاری
تسهیالت بلندمدت
بدهی مالیات انتقالی
ذخایر بلندمدت
کل بدهیهای غیرجاری

50.000
4.800
15.000
69.800

55.000
8.600
12.000
75.600

بدهیهای جاری
حسابهای پرداختنی تجاری و سایر
بدهیهای قرارداد
تسهیالت کوتاه مدت
حصه جاری تسهیالت بلندمدت
بدهی مالیات جاری
ذخایر کوتاه مدت
جمع کل بدهیهای جاری
کل بدهی ها
جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی ها

21.800
6.200
4.000
5.000
5.100
3.500
45.600
115.400
412.075

20.420
7200
6000
12000
4.800
3.400
53.820
129.420
129.420
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نمایهی  – 4گروه  ،XYZصورت تغییرات در حقوق مالکانه در تاریخ  31دسامبر 20x2

سرمایهسهام

سود انباشته

سرمایهگذاری در ابراز مالکانه

طرحهای بازنشستگی با مزایای معین

سهم از سود جامع واحدهای تجاری وابسته و
مشارکت خاص همگن

سهم از سود جامع واحدهای تجاری وابسته و
مشارکت خاص ناهمگن

تفاوت تفسیر ارز عملیات خارجی

مصون سازی جریانهای نقدی

مجموع حقوق مالکانه قابل انتصاب به مالکان
شرکت اصلی

تغییــر در رویههای

منافع فاقد حق کنترل

20x1

جمع حقوق مالکانه

مانده در اول ژانویه 108.100 100.000

1.600

1.000

1.400

()1.400

()4.000

2.000

208.200

29.800

238.500

400

100

500

209.100

29.900

239.000

400

حسابداری

مانده تجدید ارائه شده 108.500 100.000
در اول ژانویه 20x1

1.600

1.000

1.400

()1.400

()4.000

2.000

تغییرات در حقوق

مالکانهبرایسال20x1
سود سهام مصوب

()5.000

()5.000

سود یا زیان دوره

20.800

سایر اقالم سود جامع
20.800

جمع سودجامع برای
دوره مالی20x1

مانــده در 124.200 100.000 31
دسامبر 20x1

()5.000

20.800

5.200

26.000

()3.600

840

1.000

2.300

6.000

()2.400

4140

210

4.350

()3.600

840

1.000

2.300

6.000

()2.400

24940

5.410

30350

()2.000

1.840

2.400

900

2.000

()200

229.040

35.310

264.350

تغییرات در مالکانه

برای سال20x2

10.000

10.000

افزایش سرمایه

100.000

سود سهام مصوب

()9.000

()9.000

()9.000

سود یا زیان دوره

26.880

سایر اقالم سود جامع
جمع سود جامع برای
دوره مالی20x2

26.880

مانــده در 142.180 110.000 31
دسامبر 20x2
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26.880

6.720

33.600

2.100

1.920

()2.800

600

()3.360

()720

()2.260

()15

()2.275

2.100

1.920

()2.800

600

()3.360

()720

24.620

6.705

31.325

100

3.760

()400

1.500

()1.360

()1.120

254.660

42.015

296.675
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مدیریتی دیدگاهی از چشمانداز عملکرد مالی گروه
ارائه میکنند .این شاخصها توسط استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی تعیین نشدهاند .بنابراین
قابل مقایسه با شاخصهای مشابه مورد استفاده
سایر نهادها نیستند .آنها برای تکمیل شاخصهای
عملکرد تعیینشده از سوی استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی ارائه شدهاند و هدف آنها ایجاد
جایگزین برای اندازهگیریهای تعیینشده از سوی
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی نیست.

قراردادی واحدهای تجاری تحصیلشده باید با
ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل شناسایی شود .از
آن جا که ارزش منصفانه بدهی قراردادی کمتر از
مالحظات قراردادی دریافت شده است ،گروه هنگام
ارائه خدمات ،درآمد کمتری را نسبت به زمانی
شناسایی میکند که آن واحد تجاری را تحصیل
نکرده بود .در محاسبات شاخصهای عملکرد
مدیریت ،گروه باید تفاوت بین درآمد شناساییشده
و مالحظات دریافتنی را تعدیل کند.

شاخصهای عملکرد مدیریت با تعدیل در برابر تاثیر
اقالم زیر که از دید مدیریت گروه باید هنگام ارزیابی
روندها به صورت جداگانه در نظر گرفته شوند،
محاسبه میشوند:
درآمدها و هزینههای غیرعادی ،که برخالف سایر
اجزای صورتهای عملکرد مالی ،انتظار نمیرود در
دورههای گزارشگری ساالنه آینده ایجاد شوند.

گروه بر این باور است که شاخصهای عملکرد
مدیریت آن به استفادهکنندگان صورتهای مالی در
ارزیابی روندهای اساسی سودآوری کمک میکنند
که شامل تاثیر تحصیل واحدهای دیگر بر سودآوری
گروه نیز میباشد.

تعدیل درآمد ،گروه چند واحد تجاری را خریداری
کرده است که دارای بدهیهای قراردادی هستند.
استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره 3
درباره ترکیبهای تجاری الزام میکند که بدهی

20x2
گروه اقالم غیرعادی زیر را در سال 20x2شناسایی
کرده است.
اصالح مالیاتی
شرکت اصلی در کشور الف قرار دارد .در سال 20x2

دولت کشور الف ،سیستم مالیاتی را اصالح کرد و
تغییرات زیر را که بر گروه تاثیرگذار است معرفی کرد:
مالیات بر درآمد فعالیتهای خارجی ،نرخ مالیات بر
درآمد موثر بر درآمدهای خارجی از اول ژانویه ،20x3
از  25درصد به  10درصد کاهش پیدا میکند .این
تغییر بر محاسبات بدهی مالیات انتقالی و درآمد
فعالیتهای خارجی انباشته تاثیرگذار است ،که منجر
به کاهش در بدهیها تا  4000واحد پولی میشود.
در نتیجه ،مالیات بر درآمد  4000واحد پولی را در
انتهای سال  20x2شناسایی میکند .گروه ارزیابی
کرده بود که این اصالح مهم قانون مالیات در چند
دوره گزارشگری مالی آتی رخ نمیدهد و این مالیات
بر درآمد را در چند دوره آتی شناسایی نکرد .بنابراین
این درآمد ،یک درآمد غیرعادی خواهد بود.
مالیات بر دارایی ،یکی از بندهای مالیات بر دارایی
کشور الف از اول ژانویه سال  20x3لغو میشود .در
دورههای قبلی ،گروه هزینههای مالیات بر دارایی را
شناسایی میکرد .در سال  20x2این هزینه برابر
 2500واحد پولی بود .از آن جا که این هزینه مالیات
بر دارایی در چند دوره گزارشگری مالی آتی وجود

نمایه  -5گروه  ،XYZیادداشت یک -تحلیل هزینههای عملیاتی بر اساس ماهیت برای سال مالی منتهی به  31دسامبر 2x20
2x20

20x1

یادداشت

3000

()3700

()146.000

()143.200

برگشت کاهش ارزش موجودی

2

-

4.400

مزایای پایان خدمت کارکنان

2

()107.000

()104.600

استهالک امالک ،ماشین آالت و تجهیزات

()27.000

()26.500

استهالک دارایی نامشهود

()5.500

()5.300

()5.000

()4.500

)4.500

()3.800

مالیات بر دارایی

2

()5.200

()5.100

هزینههای دعاوی حقوقی

2

()1.900

()5.200

سود وزیان ابزارهای مشتقه مالی(الف)

()5.500

2.200

سایر هزینههای متفرقه

()4.930

()3.210

جمع هزینههای عملیاتی

()309.530

()298.510

تغییر در موجودی کاالی ساخته شده و کار در جریان
مواد اولیه استفاده شده

زیان کاهش ارزشامالک ،ماشینآالت و تجهیزات

2

زیان ناشی از عدم وصول حسابهای دریافتنی تجاری

الف) سود و زیان مربوط به ابزارهای مشتقه مالی شامل سود یا زیان ابزارهای مشتقه مورد استفاده برای مدیریت ریسکهای مربوط به فعالیت تولیدی است که
حسابداری پوشش ریسک برای آن به کارگرفته نشده است.
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نخواهد داشت ،گروه هزینه مالیات بر دارایی معادل
 2500واحد پولی را به عنوان هزینه غیرعادی
شناسایی میکند .مالیات بر دارایی کشور الف از
مالیات بر درآمد قابل کسر است.
تجدید ساختار در کشور ب
گروه به دنبال انتقال یکی از کارخانههای خود
از کشور ب به کشور ج است .زیرا عدم اطمینان
ناشی از تغییرات قانونی موجب محدود کردن
عملیات شرکتهای خارجی در کشور ب شده
است .هزینههای تجدید ساختار معادل  6000واحد
پولی شناسایی شده است ،که شامل هزینههای
کارکنان معادل  2050واحد پولی ،زیان کاهش
ارزش ماشینآالت  3350واحد پولی و زیان تسویه
تسهیالت معادل  600واحد پولی میباشد که ناشی
از اصالح شرایط وامهای بانکی است و ارتباط

مستقیم با عملیات بانکی و اموال کارخانه دارد.
گروه این هزینهها را به عنوان هزینههای غیرعادی
شناسایی میکند .زیرا انتظار ندارد این تجدید
ساختار قابلتوجه در چند دوره گزارشگری مالی
آتی رخ دهد و این هزینهها تنها مربوط به تجدید
ساختار قابل توجه میباشند.
تاثیر مالیاتی مالیات بر دارایی که لغو شده است،
براساس مقدار مالیات بر دارایی در سال  20x2و نرخ
مالیات بر درآمدی که در انتهای سال  20x2موثر
بوده است ،محاسبه میشود .تاثیر مالیاتی تجدید
ساختار در کشور ب نیز براساس تخصیص منطقی
مالیات کنونی و بدهی مالیاتی مربوط به کشور ب
محاسبه میشود .تاثیر مالیاتی تعدیل درآمد نیز
براساس شرایط قراردادی با مشتریان ونرخ مالیات بر
درآمد موثر در انتهای سال  20x2محاسبه میشود.

تغییر در نرخ مالیات بردرآمد فعالیتهای خارجی
برای اهداف حسابداری دارای تاثیر مالیاتی نبوده
است.
20x1
گروه اقالم غیرعادی زیر را در سال  20x1شناسایی
کرده است:
برگشت کاهش ارزش مواد اولیه
گروه ،مواد اولیهای را که باید در فرآیند تولید گروه
مصرف شود ،خریداری و نگهداری میکند و بنابراین
این اقالم جزئی از محصول نهایی تولیدات گروه نیست.
در سال  20x0کشور د ،که یکی از مصرفکنندگان
بزرگ آن مواد اولیه است با زمین لرزه بزرگی روبرو
میشود و تقاضای بازار مواد اولیه کاهش قابلتوجهی
مییابد .این مساله منجر به کاهش قابل توجه ارزش

نمایه  -6گروه  ،XYZیادداشت دو -شاخصهای عملکرد مدیریت و هزینهها و درآمدهای غیرعادی برای سال مالی منتهی به  31دسامبر 20x2
تعدیل مربوط به اقالم غیرعادی
شاخصهای
عملکرد مدیریت

مالیات بر
درآمدهای
خارجی

تجدید
مالیات بر ساختار
دارایی در کشور
ب

سایر
تعدیالت
تعدیل
درآمد

درآمد عملیاتی

-

-

-

()6.200

بهای تمام شده درآمد عملیاتی  /کاالی فروش رفته

-

-

()4.990

-

هزینههای اداری و عمومی

-

()2500

()410

-

-

()5.400( )2.500

سود عملیاتی تعدیل شده /سود عملیاتی

55.370

هزینههای مربوط به فعالیتهای تامین مالی
مالیات بردرآمد
41.225

سود تعدیل شده /سود
سود قابل تخصیص به منافع فاقد حق کنترل(الف)
سود تعدیل شده قابل تخصیص به حقوق صاحبان سهام
منتسب به مالکان واحد اصلی

33.485

()6.200

-

-

()600

-

4000

625

900

1550

4000

()1875

()5100

()4650

-

-

()1020

-

4000

()4080( )1875

()4650

شاخصهای
تعیین شده
از سوی
استانداردهای
بین المللی
گزارشگری مالی

41.270

33.600
26.880

الف) در این مثال هیچ مقدار قابل تخصیص به منافع فاقد حق کنترل در اصالحات مالیاتی (که بر مالیات بر درآمد فعالیت خارجی و مالیات بر دارایی تاثیرگذار
است) وجود ندارد ،زیرا در سطح شرکت اصلی رخ داده است .همچنین هیچ مقدار قابل تخصیص به منافع فاقد حق کنترل در تعدیل درآمد نیز وجود ندارد ،زیرا
درآمد ناشی از شرکتهای وابسته ای است که کامال تحت مالکیت شرکت اصلی است.
سود تعدیل شده قابل تخصیص به حقوق صاحبان سهام منتسب به مالکان واحد اصلی:
پایه و تقلیل یافته 0.84 :
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بازار میشود .در نتیجه ،گروه کاهش ارزش 4900
واحد پولی را برای مواد اولیه در انتهای سال 20x0
شناسایی و این مبلغ را به عنوان هزینه غیرعادی
افشا میکند .با این وجود در سال  ،20x1قیمت
مواد اولیه مجددا باز میگردد و در انتهای سال
 20x1گروه برگشت کاهش ارزش  4400دالری
را شناسایی میکند .این برگشت کاهش ارزش به
عنوان اقالم غیرعادی شناسایی میشود .این اقالم
غیرعادی در بخش برگشت کاهش ارزش موجودی
در تحلیل هزینههای عملیاتی براساس ماهیت ثبت
میشوند (یادداشت یک).
هزینههـــای مربوط به دادخواهــی پرونده
دادگاهی E
هزینه دعاوی حقوقی معادل  3500واحد پولی
پرونده دادگاهی  Eاست که در آن گروه برای
زیان وارد شده بعد از نامناسب شناختن یکی از
محصوالت خود ،هزینهای شناسایی کرد .گروه
بعد از آن اقداماتی را برای احیای نام تجاری خود
انجام داد .این هزینههای حقوقی جزو هزینههای
غیرعادی بودند .و در هزینه دعاوی حقوقی در

نمایه  -7هزینههای عملیاتی غیرعادی براساس ماهیت (مربوط به یادداشت یک)
مالیات بر دارایی

تجدیدساختار
در کشور ب

جمع

مزایای پایان خدمت کارکنان

-

()2050

()2050

زیان کاهش ارزش امالک،ماشینآالت و تجهیزات

-

()3350

()3350

()2500

-

()2500

هزینههای عملیاتی

مالیات بر دارایی
تحلیل هزینههای عملیاتی براساس ماهیت قرار
گرفتند (یادداشت یک) .تاثیر مالیاتی تعدیل درآمد
براساس شرایط قرارداد با مشتریان و نرخ مالیات بر
درآمد موثر در انتهای سال  20x1محاسبه شده است.
هزینه دعاوی حقوقی مربوط به پرونده  Eو برگشت
کاهش ارزش مواد اولیه ،تاثیر مالیاتی نداشتند زیرا
موجب کاهش یا افزایش مالیات نمیشدند.

سال  20x2و20x1وجود نداشته و بنابراین هیچگونه
تعدیالت تجدید طبقهبندی برای سالهای ارائه شده
وجود ندارد.
پینوشتها:
1-International Accounting Standards
)Board (IASB
2- Illustrative Examples
3- International Financial Reporting
)Standards (IFRS
4- Share of profit or loss of integral
associates and joint ventures
5- Unwinding of discount on provi-

یادداشتسه-تحلیلتعدیالتتجدیدطبقهبندی
جدول زیر تعدیالت مربوط به تجدید طبقهبندی
اجزای سایر اقالم سود جامع را که در آینده و در صورت
وقوع شرایط خاص در صورت سود یا زیان طبقهبندی
میشوند ،نشان میدهد .هیچگونه عملیات خارجی در
3

نمایه  -8گروه  ،XYZیادداشت دو -شاخصهای عملکرد مدیریت و هزینهها و درآمدهای غیرعادی برای سال مالی منتهی به  31دسامبر 20x2
شاخصهای
عملکرد
مدیریت

درآمد عملیاتی
بهای تمام شده درآمد عملیاتی  /کاالی فروش رفته
هزینههای اداری و عمومی
سود عملیاتی تعدیلشده /سود عملیاتی

48.490

مالیات بردرآمد

تعدیل مربوط به اقالم غیرعادی
برگشت
کاهش
ارزش مواد
اولیه

هزینه دعاوی
حقوقی مربوط به
پرونده E

تعدیل
درآمد

-

-

()8.800

4.400

-

-

-

()3500

-

4.400

()3.500

()8800

-

سود تعدیلشده /سود

31.700

سود قابل تخصیص به منافع فاقد حق کنترل (الف)
سود تعدیل شده قابل تخصیص به حقوق صاحبان سهام منتسب به مالکان
واحد اصلی

27.380

سایر
تعدیلها

-

اندازهگیریهای
تعیینشده
از سوی
استانداردهای
بینالمللی
گزارشگری مالی

40590

2.200

4.400

()3.500

()6.600

880

-

-

3.520

()3.500

()6.600

26.000

20.800

الف) در این مثال هیچ مقدار قابل تخصیص به منافع فاقد حق کنترل در اصالحات مالیاتی (که بر مالیات بر درآمد فعالیت خارجی و مالیات بر دارایی تاثیرگذار است) وجود ندارد.
زیرا در سطح شرکت اصلی رخ داده است .همچنین هیچ مقدار قابل تخصیص به منافع فاقد حق کنترل در تعدیل درآمد نیز وجود ندارد .زیرا درآمد ناشی از شرکتهای وابستهای
است که کامال تحت مالکیت شرکت اصلی است.
سود تعدیل شده قابل تخصیص به حقوق صاحبان سهام منتسب به مالکان واحد اصلی:
پایه و تقلیل یافته0.72 :
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نمایه  -9گروه  ،XYZیادداشت سه -تحلیل تعدیالت تجدید طبقهبندی
20x1

2x20
درآمد و هزینههایی که ممکن است در آینده در صورت سود و زیان طبقهبندی شوند
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

10.000

()5.600

زیان مصونسازی ریسک جریانهای نقدی:
زیانهای ناشی از پوشش ریسک طی سال

()5.200

کسر میشود:
تعدیالت تجدید طبقهبندی زیانهای در نظر گرفته شده در صورت سود یا زیان

4000

()4.000
()4000

()1200

نمایه  -10گروه  ،XYZیادداشت چهار -تحلیل تاثیر مالیاتی براساس هر یک از اجزای سایر اقالم سود جامع1
2x20
مقدار قبل از
مالیات

درآمد(هزینه)
مالیات

20x1
مقدار بعد
از کسر
مالیات

مقدار قبل
از مالیات

درآمد
(هزینه)
مالیات

مقدار
بعد از

کسر
مالیات

اقالمی که همواره خارج از صورت سود و زیان گزارش میشوند
سود یا زیان سرمایهگذاری درابزارهای مالکانه

3500

()875

2625

()6000

1500

()4.500

سود و زیان اندازهگیری مجدد طرحهای بازنشستگی با مزایای معین

3200

()800

2400

1400

()350

1050

()2800

-

()2800

1000

-

1000

600

-

600

2300

-

2300

سهم از سایر اقالم سود جامع واحدهای تجاری وابسته و مشارکت

خاص همگن

سهم از سایر اقالم سود جامع واحدهای تجاری وابسته و مشارکت
خاص ناهمگن
درآمد و هزینههایی که در آینده در سود یا زیان ممکن
است در نظر گرفته شوند (تعدیالت تجدید طبقهبندی)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

()5600

1400

()4.200

10.000

()2500

7.500

زیان مصونسازی ریسک جریانهای نقدی

()1200

300

()900

()4000

1000

()3000

سایراقالم سود جامع

()2.300

25

()2275

4700

()350

4350

sions
6-Losses on cash flow hedges
7-Analysis of operating expenses by
nature
8- Management performance
measures and unusual income and
expenses
9- Analysis of reclassification adjustments
10- Analysis of tax effects relating to
each component of other comprehensive income
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