
 

 

  یحسابدار جدید یگروه و شرکت نمونه با استفاده از استانداردها یقیتلف یمال یصورتها هیته یراهنما

 مهدی محمودی

 کارشناس ارشد حسابداری

 مقدمه:

( سازمان حسابرسی بر اساس IFRSدر راستای همگرایی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )

تلفیقی گروه و شرکت نمونه که بر اساس استانداردهای صورتهای مالی  16/06/98بخشنامه مورخ 

و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار به  )37-36-35-34-2-1حسابداری جدید ) شماره های 

 روزرسانی شده است را جهت استفاده ابالغ نمود. 

جدید با  در این نوشتار سعی بر این است تا به صورت خالصه به مهترین تفاوتهای صورتهای مالی

 پرداخته شود.  ابالغ گردیده بود، 25/12/94که در تاریخ  صورتهای مالی قدیم

 بخش اول:

 های مالی نمونه ابالغ شده به شرح زیر است:ترین تغییرات نسبت به نسخه قبلی صورتخالصه مهم

های مالی ارائه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع به عنوان اولین صورت -1-1

و اضافه شدن « گردش حساب سود )زیان( انباشته»قبل از صورت وضعیت مالی و حذف  و

 ،«صورت تغییرات در حقوق مالکانه»

گذاری و های عملیاتی، سرمایهدر سه طبقه فعالیت« های نقدیصورت جریان»ارائه  -2-1

ده سرمایه فعالیتهای عملیاتی، بازوجوه نقد در پنج طبقه جریان  به جای صورت تامین مالی

گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیتهای سرمایه گذاری و 

  ،فعالیتهای تامین مالی

های آن و ارائه و برخی از سرفصل« صورت وضعیت مالی»به « ترازنامه»تغییر عنوان  -3-1

ری، حقوق مالکانه، های جاهای غیرجاری، داراییآن به صورت گزارشی و به ترتیب دارایی

 ،های جاریهای غیرجاری و بدهیبدهی

های مدیریت در فرآیند قضاوت»و « هامدیریت سرمایه و ریسک»اضافه شدن افشای  -4-1

 ،های توضیحیدر یادداشت« های حسابداری و برآوردهابکارگیری رویه

در صورتی که  ارائه صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل )در سه ستون(، -5-1

( اقالمی از ب( یک رویه حسابداری جدید را با تسری به گذشته بکار گیرد، )الفشرکت )

های مالی ( اقالمی در صورتجهای مالی را با تسری به گذشته تجدید ارایه نماید یا )صورت

بندی کند و این موارد اثر بااهمیتی بر اطالعات مندرج در صورت وضعیت را تجدید طبقه

 ی در ابتدای دوره قبل داشته باشد.مال

 بخش دوم:

 مطابق با استانداردهای جدید نحوه ارایه صورتهای مالی به صورت ذیل خواهد بود:

 

 

 



 

 

 های مالی اساسی تلفیقی گروهصورت -الف

 صورت سود و زیان تلفیقی 

 صورت سود و زیان جامع تلفیقى 

 صورت وضعیت مالی تلفیقی 

  مالکانه تلفیقیصورت تغییرات در حقوق 

 های نقدی تلفیقیصورت جریان 

 های مالی اساسی شرکت نمونه )سهامی عام(صورت -ب

 صورت سود و زیان 

 صورت سود و زیان جامع 

 صورت وضعیت مالی 

 صورت تغییرات در حقوق مالکانه 

 های نقدیصورت جریان 

 های توضیحییادداشت -ج

همان طور که مشاهده می شود ترتیب صورتهای مالی تغییر یافته است و مطابق با فرمت جدید صورتهای 

 مالی باید با صورت سود و زیان شروع گردد. 

 بررسی تغییرات صورت سود و زیان: -2-1

 هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها : -2-1-1

ک الوصول رقم با اهمیتی می بود باید در فرمت قدیمی صورتهای مالی چنانچه هزینه مطالبات مشکو

تحت عنوان هزینه مطالبات مشکوک الوصول ) هزینه استثنایی( در صورت سود وزیان از سود ناخالص 

در  هایافتنیکاهش ارزش در نهیهزاما مطابق با فرمت جدید صورتهای مالی چنانچه  کسر می گردید

درک عملکرد  ی، برا1 یاستاندارد حسابدار 86بند ، طبق باشدعمده  انیاز مشتر یکی یورشکستگ جهینت

 انیدر صورت سود و ز با عنوان هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها ، تحت سرفصل جداگانهشرکت یمال

 می شود.ارائه 

 :بر درآمد اتیمال نهیهز -2-1-2

صورتهای  در فرمت قدیمی صورتهای مالی از عنوان مالیات بر درآمد استفاده می گردید مطابق با فرمت

با توجه به اختالف نظرهایی که مالی نمونه جدید از عنوان هزینه مالیات بر درآمد استفاده شده است. 

در خصوص هزینه بودن یا نبودن مالیات وجود دارد به هر حال در صورتهای مالی جدید از واژه هزینه 

مالیات به هزینه مالیات بر درآمد برای مالیات بر درآمد استفاده شد. همچنین در فرمت جدید باید هزینه 

 تفکیک گردد:به صورت ذیل سال جاری و سالهای قبل 
 .......... سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

  هزینه مالیات بر درآمد:

(..........) سال جاری  
های قبلسال  (..........)  

خالص عملیات در حال تداومسود   .......... 

 

 



 

 

 :منافع فاقد حق کنترلسود خالص قابل انتساب به  -2-1-3

از عنوان سهم اقلیت از سود خالص استفاده می گردید اما در فرمت در فرمت قدیمی صورتهای مالی 

استفاده شده است. به عبارتی در فرمت  منافع فاقد حق کنترلجدید به جای واژه سهم اقلیت از عنوان 

قدیمی سهم اقلیت از سود خالص از سود خالص کسر می گردید و باقیمانده تحت عنوان سود خالص 

سود خالص  صورتهای مالی، قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی افشا می شد در فرمت جدید

          فاقد حق کنترل به صورت ذیل افشا و سپس برای منافع  محاسبه ابتدا برای مالکان شرکت اصلی

 می شود. 
 .......... سود خالص

  قابل انتساب به:

 .......... مالکان شرکت اصلی

 .......... منافع فاقد حق کنترل

 .......... 

گردش حساب سود ) زیان( انباشته تلفیقی حذف شده است و اطالعات مربوط به این گردش  -2-1-4

 تحت عنوان صورت تغییرات در حقوق مالکانه افشاء خواهد شد. یمالی جدیددر صورت 

 صورت سود و زیان جامع:بررسی تغییرات  -2-2 

مطابق با فرمت قدیمی صورتهای مالی چنانچه اجزای صورت سود وزیان جامع محدود به سود  -2-2-1

جامع ضرورتی ندارد، مطابق با یا زیان خالص سال و تعدیالت سنواتی باشد، ارایه صورت سود و زیان 

چنانچه اجزای صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص باشد، ارائه آن موضوعیت فرمت جدید 

 ندارد.

 فرمت جدید صورت سود و زیان جامع به صورت ذیل است: -2-2-2

 
 13×2سال 

 )تجدید ارائه شده(

 13×1سال 

 میلیون ریال ریال میلیون 

 .......... .......... سود خالص

   سایر اقالم سود و زیان جامع

 - .......... های ثابت مشهودمازاد تجدید ارزیابی دارایی

 .......... )..........( تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

های سهم گروه از سایر اقالم سود و زیان جامع شرکت

 .......... .......... وابسته

 (..........) (..........) سایر اقالم سود و زیان جامع مالیات مربوط به

 .......... .......... سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

 .......... .......... سود جامع سال

   قابل انتساب به

 .......... .......... مالکان شرکت اصلی

 .......... .......... منافع فاقد حق کنترل

 .......... .......... 



 

 

 

مطابق با فرمت جدید صورتهای مالی چنانچه شرکتهای وابسته تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود 

جامع  انیاقالم سود و ز ریسهم گروه از سایا تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی داشته باشند باید 

 در صورت سود و زیان جامع تلفیقی شناسایی شود. وابسته یهاشرکت

سایر اقالم سود و زیان جامع به طور ناخالص شناسایی همچنین مطابق با فرمت جدید صورتهای مالی، 

 نیز باید شناسایی گردد.  جامع انیاقالم سود و ز ریمربوط به سا اتیمالمی گردد و 

بر سود جامع  اثرات تعدیالت سنواتی ،جامع سالبعد از محاسبه سود  ،در فرمت قدیم صورتهای مالی

سال قبل محاسبه می گردید، در فرمت اعمال و سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری  سال

جدید صورتهای مالی با توجه به اینکه اثرات اصالح اشتباهات و همچنین تغییر در رویه های حسابداری 

لکانه افشاء می شود بنابراین نیازی به محاسبه سود ما در صورت تغییرات در حقوقبه طور مستقیم 

 جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل نمی باشد. 

 صورت وضعیت مالی:بررسی تغییرات  -2-3

مطابق با فرمت جدید صورتهای مالی به جای واژه ترازنامه از عنوان صورت وضعیت مالی استفاده می 

 صورت گزارشی تهیه خواهد شد. شود و این صورت مالی نیز به

 دیجد یحسابدار هیرو کی( الفکه شرکت ) ی، در صورت1 یاستاندارد حسابدار 39طبق بند  -2-3-1

یا به عبارتی تغییر در رویه داشته باشد به عنوان مثال تغییر در روش  ردیبه گذشته بکار گ یرا با تسر

( ج) ای دینما هیارا دیبه گذشته تجد یرا با تسر یمال یهااز صورت ی( اقالمب) ارزیابی موجودی کاال

مندرج در  طالعاتبر ا یتیموارد اثر بااهم نیکند و ا یبندطبقه دیرا تجد یمال یهادر صورت یاقالم

دوره  یابتدا خیبه تار یمال تیصورت وضع دیدوره قبل داشته باشد، با یدر ابتدا یمال تیصورت وضع

باید ارایه  به شرح ذیل ستون 3به عبارتی در موارد فوق صورت وضعیت مالی در  گردد. هیارا زیقبل ن

 شود.

 13×29/12/2 یادداشت شرح

 شده()تجدید ارائه 

29/12/1×13 

 شده()تجدید ارائه 

01/01/1×13 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال  

 صورت است: ترتیب ارایه عناوین حسابها در صورت وضعیت مالی بدین-2-3-2

 بدهی های جاریو  بدهی های غیرجاری، حقوق مالکانه، دارایی های جاری، داراییهای غیر جاری

 دارایی های غیر جاری: -2-3-2-1

در فرمت قدیمی صورتهای مالی ترتیب ارایه دارایی های غیر جاری بر مبنای سرعت تبدیل به وجه نقد 

بر  یجار ریغ یها ییدارا هیارا بیترت یمال یصورتها جدیددر فرمت ، لیکن در طبقه بندی می گردید

 :می باشد لیبه صورت ذ مدت زمان استفاده از دارایی و یمبنا

در  یگذارهیسرما، نامشهود یهاییدارا، یسرقفل، در امالک یگذارهیسرما، ثابت مشهود یهاییدارا

 هاییدارا ریساو  بلندمدت یهایافتنیدر، بلندمدت یهایگذارهیسرما ریسا، وابسته یهاشرکت



 

 

 وابسته یهادر شرکت یگذارهیسرماهمان طور که مشاهده می شود در فرمت قدیم صورتهای مالی، 

 یگذارهیسرماجزء سرمایه گذاری های بلند مدت طبقه بندی می گردید که مطابق با فرمت جدید باید 

 به صورت مجزا افشا شود. وابسته یهادر شرکت

 دارایی های جاری: -2-3-2-2

ترتیب ارایه دارایی های جاری در نمونه صورت مالی جدید نیز بر اساس مدت زمان نگهداشت دارایی به 

 صورت ذیل طبقه بندی شده است:

 یهایگذارهیسرما، هایافتنیدر ریو سا یتجار یهایافتنیدر، مواد و کاال یموجود، هاپرداختشیپ

  فروش یشده برا ینگهدار یرجاریغ یهاییداراو  نقد یموجود، مدتکوتاه

 :حقوق مالکانه-2-3-2-3

 به جای واژه حقوق صاحبان سهام از عنوان حقوق مالکانه استفاده شده است.

 ترتیب ارایه حقوق مالکانه در نمونه جدید صورتهای مالی به صورت ذیل است:
  حقوق مالکانه

 .......... سرمایه

 .......... افزایش سرمایه در جریان

 .......... صرف سهام

 .......... صرف سهام خزانه

 .......... اندوخته قانونی

 .......... هاسایر اندوخته

 .......... اهارزیابی داراییمازاد تجدید

 .......... تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

 .......... سود انباشته

 )..........( سهام خزانه

 .......... مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلیحقوق 

 .......... منافع فاقد حق کنترل

ی به عنوان یک رقم فرع یهاشرکت تیدر مالک اصلی سهام شرکتنکته: در فرمت قبلی صورتهای مالی، 

مطابق با صورتهای مالی جدید مطابق با مفاد  کاهنده در قسمت حقوق صاحبان سهام افشا می گردید اما

، در سرفصل سهام خزانه «های فرعیسهام شرکت در مالکیت شرکت»، 36استاندارد حسابداری  35بند 

 منظور می گردد. 

 بدهی های غیر جاری و بدهی های جاری:-2-3-3

و بر اساس  دهی های جارینحوه ارایه بدهی ها نیز مانند دارایی ها ابتدا بدهی های غیر جاری و سپس ب

ابتدا بدهی ها با سررسید بلندمدت تر افشاء می  به عبارتی افشا خواهد شدمدت زمان تسویه بدهی ها 

  به ترتیب بر اساس مدت زمان تسویه طبقه بندی می گردد.شود و 

 صورت تغییرات در حقوق مالکانه:-2-4

 مالی و به شرح ذیل ارایه گردد:این صورت مالی جدید است و باید بعد از صورت وضعیت 



 

 

ستون تهیه و مانده حسابها به صورت ذیل افشا شده است،  3با فرض اینکه صورت وضعیت مالی در 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه نیز باید تغییرات اقالم مندرج در حقوق مالکانه را در تاریخ های ذیل 

 افشا نماید.

29/12/2×13 

 شده()تجدید ارائه 

29/12/1×13 

 شده()تجدید ارائه 

01/01/1×13 

برای تهیه این صورت مالی باید تمامی حسابهای مندرج در قسمت حقوق مالکانه صورت وضعیت مالی  

 در ستون های مجزا افشا گردد.

می باشد، چنانچه اصالح اشتباهات یا تغییر در رویه های  13×01/01/1سطر اول مربوط به مانده های 

را تحت تاثیر قرار داده باشد باید آثار آن به  13×01/01/1که رقم سود انباشته  داشته باشیم حسابداری

را محاسبه و 13×01/01/1ارائه شده در  دیمانده تجد  4شناسایی نماییم تا در سطر 3و 2ورشرح سط

 یادداشت نماییم. 

 13×1سال  طی حقوق مالکانه اترییتغباید اثرات 13×01/01/1ارائه شده در  دیمانده تجدبعد از محاسبه 

سپس  و رسیمب13×29/12/1 در تا به مانده های تجدید ارایه شده را بر این مانده ها اعمال نماییم

 .میبرس13×29/12/2را شناسایی نماییم تا به مانده در 13×2سال  طیتغییرات در حقوق مالکانه 

تاثیر داشته باشد باید در این صورت مالی توجه شود که هر رویداد مالی که بر اقالم حقوق مالکانه 

 شناسایی شود به عبارتی:

چنانچه شرکت اصالح اشتباه یا تغییر در رویه داشته باشد باید آثار آن بر ستون سود انباشته لحاظ  -1

  گردد. 

تغییرات در سایر اقالم سود و زیان جامع در ستون های مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و تفاوت  -2

 سعیر ارز عملیات خارجی شناسایی خواهد شد.ت

 تغییرات مربوط به سود سهام مصوب در ستون سود انباشته لحاظ خواهد شد -3

صرف  ان،یدر جر هیسرما شیافزا ه،یسرما یدر ستونها هیسرما شیمربوط به افزا راتییتغ یتمام -4

 از محل سود انباشته( لحاظ خواهد شد هیسرما شیسهام و سود انباشته ) در حالت افزا

چنانچه شرکت خرید یا فروش سهام خزانه و سود ) زیان( حاصل از فروش سهام خزانه داشته باشد  -5

 ه آن را در ستون های سهام خزانه و صرف سهام خزانه لحاظ نمایدباید آثار مربوط ب

زیابی دارایی ها و یا تفاوت تسعیر ارز چنانچه شرکت به هر دلیلی صرف سهام خزانه، مازاد تجدید ار -6

عملیات خارجی را به سود انباشته منتقل نماید باید آثار مالی آن تحت عنوان انتقال از سایر اقالم حقوق 

 مالکانه به سود انباشته در ستونهای مربوط به هر عنوان حساب شناسایی گردد

نیز در ستون اندوخته قانونی و سایر اندوخته  تغییرات مربوط به اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها -7

 ها شناسایی خواهد شد.  

 بررسی تغییرات صورت جریان های نقدی: -2-5

 یهاتیدر سه طبقه فعال «ینقد یهاانیصورت جر» مطابق با فرمت جدید صورتهای مالی-2-5-1

 انیصورت جرارایه خواهد شد در صورتیکه مطابق با فرمت قدیم  یمال نیو تام یگذارهیسرما ،یاتیعمل



 

 

 ،یمال نیبابت تام یو سود پرداخت هایگذار هیبازده سرما ،یاتیعمل یتهایوجوه نقد در پنج طبقه فعال

 تهیه می گردید. یالم نیتام یتهایو فعال یگذار هیسرما یتهایبر درآمد، فعال اتیمال

 مالی برای تهیه صورت تطبیق سود عملیاتی از سود عملیاتی شروعدر فرمت قدیم صورتهای  -2-5-2

و پس از اعمال آثار رویدادهای غیر نقدی مانند استهالک دارایی ها، استهالک سرقفلی و افزایش یا 

لیتهای عملیاتی محاسبه مانده وجوه حاصل از فعاکاهش دارایی های جاری و بدهی های جاری در نهایت 

جدید صورتهای مالی جهت محاسبه نقد حاصل از عملیات از سود خالص شروع و در فرمت  ،می گردید

با اعمال آثار مالی رویدادهای غیر عملیاتی به عنوان مثال هزینه مالیات بر درآمد، هزینه های مالی، سود 

م یا زیان ناشی از فروش دارایی های ثابت، سود و زیان فروش مواد اولیه و ... به سود عملیاتی خواهی

رسید و سپس با اعمال آثار کاهش و افزایش در دارایی ها و بدهی های جاری به مانده نقد حاصل از 

 خواهیم رسید. به شرح ذیل عملیات

نقد حاصل از عملیات -  
 شرکت گروه 

 2×13 1×13 2×13 1×13 

خالصسود   .......... .......... .......... .......... 

     تعدیالت

بر درآمد هزینه مالیات  .......... .......... .......... .......... 

های مالیهزینه  .......... .......... .......... .......... 

های ثابت مشهودزیان )سود( ناشی از فروش دارایی  )..........( ......... )..........( .......... 

های نامشهودزیان )سود( ناشی از فروش دارایی  .......... )..........( .......... )..........( 

 .......... )..........( )..........( .......... زیان )سود( ناشی از فروش مواد اولیه

هاگذاریزیان )سود( ناشی از فروش سرمایه  )..........( .......... )..........( .......... 

خدمت کارکنانخالص افزایش در ذخیره مزایای پایان   .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... استهالک داراییهای غیرجاری

 .......... .......... .......... .......... کاهش ارزش داراییهای غیرجاری

 ).........( )..........( ).........( )..........( سود سهام

گذاری بانکیهای سرمایهسود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده  )..........( ).........( )..........( ).........( 

 ).........( )..........( ).........( )..........( سود ناشی از تسهیالت اعطایی به دیگران

المعامله به ارزش های جاری سریعگذاریسرمایهدرامد )هزینه( ناشی از ارزیابی 

 ......... )..........( ......... )..........( بازار

های ارزی غیر مرتبط با عملیاتها و بدهیزیان )سود( تسعیر یا تسویه دارایی  )..........( .......... )..........( .......... 

 ).........( ......... ......... ).........( 

های عملیاتیکاهش )افزایش( دریافتنی  )..........( .......... )..........( .......... 

 )..........( .......... )..........( .......... کاهش )افزایش( موجودی مواد و کاال

های عملیاتیپرداختکاهش )افزایش( پیش  )..........( .......... )..........( .......... 

 )..........( .......... )..........( .......... افزایش )کاهش( پرداختنیهای عملیاتی

 .......... )..........( .......... )..........( افزایش )کاهش( ذخایر

های عملیاتیدریافتافزایش )کاهش( پیش  .......... )..........( .......... )..........( 

ها کاهش )افزایش( سایر دارایی  )..........( .......... )..........( .......... 

 .......... .......... .......... .......... نقد حاصل از عملیات



 

 

   

، مالیات بر درآمد در یک طبقه مجزا تحت عنوان مالیات بر درآمد شناسایی می ورتهای مالیصدر فرمت قدیم 

در فرمت جدید صورتهای مالی، پرداختهای نقدی مالیات بر درآمد جز فعالیتهای عملیاتی شناسایی می گردید، اما 

 گردد.

مربوط به سود تسهیالت، سهام، اوراق مشارکت، اوراق در فرمت قدیم صورتهای مالی تمامی دریافت و پرداختهای 

خرید دین و اجاره سرمایه ای در طبقه بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی شناسایی می 

مطابق با فرمت جدید صورتهای مالی دریافت حاصل از سود تسهیالت اعطایی به دیگران، دریافت نقدی  ،گردید

ام و دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها در طبقه فعالیتهای سرمایه گذاری اصل از سود سهح

، پرداختهای نقدی بابت سود و پرداختهای نقدی بابت سود تسهیالت، پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت

بت سود سهام در طبقه اوراق خرید دین، پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای و پرداختهای نقدی با

  جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی شناسایی خواهد شد. 

 سکیو ر هیسرما تیریمربوط به مد یادداشتهای-2-6

شامل مدیریت سرمایه، اهداف مدیریت ریسک مالی،  گروه یهاسکیو ر هیسرما تیریمدیادداشتهای مربوط به 

ریسک بازار، مدیریت ریسک اعتباری و مدیریتریسک نقدینگی جز یادداشتهای جدیدی است که به مجموعه 

 یادداشتهای صورتهای مالی اضافه گردیده است و شرکت باید اطالعاتی در خصوص موارد فوق را افشا نماید. 


