خالصهای از کالس
آنالین گزارشگری مالی
میاندورهای طبق استاندارد
حسابداری شماره ۲۲
مصوب  ۱۴۰۰و الزماالجرا
از مهر  ،۱۴۰۰که صرفاً ویژه
اعضای انجمن حسابداران
خبره ایران به صورت رایگان
در روز سه شــنبه مــورخ
 ۱۴دی  ۱۴۰۰توســـط
دکتر عبداهلل آزاد اجرا شد.

نگاهی به تغییرات استاندارد حسابداری 22
گزارشگری مالی میاندورهای
اســتاندارد حســابداری  22بــا عنــوان
گزارشــگری مالــی میــاندورهای ،تجدیــد
نظــر شــده و در مجمــع عمومــی  22آبــان
 1400تصویــب شــده اســت .میتــوان
گفــت مهمتریــن تغییــر اســتاندارد مربــوط
بــه دورههایــی اســت كــه ارائــه صورتهــای
مالـی میــاندورهای بــرای آنهـا الزامــی اســت.
طبــق بنــد  20اســتاندارد تجدیدنظــر شــده،
ی بایــد شــامل
گزارشهــای میــاندورها 
ی میــاندورهای (فشــرده یــا
صورتهــای مال ـ 
ی زیــر باشــد:
كامــل) بــرای دورههــا 
خ پایــان
الـف .صــورت وضعیــت مالــی بـه تاریـ 

بهمن 1400
h e s a b d a r . i i c a . i r
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حسابدار
شمارۀ ۳40

ی و صــورت وضعیــت مال ـ 
ی
دوره میانــی جــار 
ن ســال مالـی قبـل،
مقایسـهای بـ ه تاریـخ پایــا 
ب .صــورت ســود و زیــان و صــورت ســود و
زیــان جامــع بــرای دوره میانــی جــاری و
بهطــور انباشــته بــرای ســال مالــی جــاری تــا
تاریــخ صورتهــای مالــی ،همــراه بــا صــورت
ســود و زیــان مقایســهای و صــورت ســود
و زیــان جامــع مقایســهای بــرای دورههــای
میانــی قابــل مقایســه (جــاری و از ابتــدای
ســال تــا تاریــخ صورتهــای مالــی) در ســال
مالــی قبــل.
پ .صــورت تغییــرات در حقــوق مالكانــه
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بهطــور انباشــته بــرای ســال مالــی جــاری تــا
تاریــخ صورتهــای مالــی ،همــراه بــا صــورت
تغییــرات در حقــوق مالكانــه مقایســهای بــرای
دوره قابــل مقایســه ســال تــا تاریــخ صورتهــای
مالــی در ســال مالــی قبــل.
ت .صــورت جریانهــای نقــدی بهطــور انباشــته
بــرای ســال مالــی جــاری تــا تاریــخ صورتهــای
مالــی ،همــراه بــا صــورت جریانهــای نقــدی
مقایس ـهای بــرای دوره قابــل مقایســه ســال تــا
تاریــخ صورتهــای مالــی در ســال مالــی قبــل.
بــرای هــر واحــد تجــاری کــه فعالیــت تجــاری
آن اساسـاً فصلــی اســت؛ ارائــه اطالعــات مالـی
ی بــه پایــان دوره
بــرای دوازده ماهــه منتهــ 
ت مقایسـهای بــرای دوره دوازده
میانی و اطالعا 
ماهــه گذشــته ممکــن اســت مفیــد باشــد .از
ایــن رو ،در اســتاندارد بــه واحدهــای تجــاری
کــه فعالیــت تجــاری آنهــا اساسـاً فصلی اســت؛
توصیــه شــده افــزون بــر اطالعــات الزامــی
بــاال ،گزارشــگری ایــن قبیــل اطالعــات را
در نظــر داشــته باشــند (کمیتــه تدویــن

اســتانداردهای حســابداری ،1400 ،بندهــای
ی زمان ـی تحــت
 20و  .)21نمــودار  ،1دورههــا 
پوشــش صورتهــای مالــی میــاندورهای را
بهطــور خالصــه نشــان میدهــد.

مالــی ...ارائــه شــود .در شــرایطی کــه واحــد
تجــاری ،صورتهــای مالــی میــاندورهای را
بهصــورت فصلــی ارائــه میکنــد .منظــور
از دورۀ جــاری ،دورۀ ســه ماهــۀ منتهــی بــه
تاریــخ صورتهــای مالــی اســت .بــرای نمونــه
دورۀ جــاری فصــل ســوم ،دورۀ ســه ماهــۀ
منتهــی بــه  30آذر  1400اســت .بنابرایــن،
دورۀ میانــی جــاری منتهــی بــه  30آذر ،1400
از روز نخســت مهــر  1400آغــاز میشــود و
بنابرایــن ،اســتاندارد بــرای صورتهــای مالــی
میــاندورهای نــه ماهــۀ منتهــی بــه  30آذر
 1400الزماالجــرا اســت.
بــا توجــه بــه مطالــب یادشــده ،طبــق بخــش
ب بنــد  20اســتاندارد تجدیدنظرشــده ،ارائــۀ
صــورت ســود و زیــان و صــورت ســود و زیــان
جامــع بــرای دورۀ میانــی جــاری ،بــرای نمونــه
دورۀ ســه ماهــۀ منتهــی بــه  30آذر  1400و
همچنیــن اقــام مقایسـهای مربــوط ،ضــروری
اســت و واحــد تجــاری بایــد صورتهــای
مالــی را بــرای دورههــای تعییــن شــده در

اطالعات مالی مقایسهای  12ماهه گذشته ،توصیه شده است.
اســتاندارد یادشــده بــرای صورتهــای مالــی
دورههایــی کــه از اول مهرمــاه ســال 1400
یــا پــس از آن شــروع میشــود ،الزماالجــرا
اســت .از ایــن رو ،ایــن پرســش پیــش میآیــد
کــه در رابطــه بــا شــرکتهایی کــه ســال
مالــی آنهــا منطبــق بــا ســال شمســی اســت؛
آیــا صورتهــای مالــی میــاندورهای نــه
ماهــۀ منتهــی بــه  30آذر  1400بایــد طبــق
اســتاندارد پیشــین تهیــه شــود یــا طبــق
اســتاندارد تجدیــد نظــر شــده؟
در پاســخ ،میتــوان گفــت کــه بــا توجــه بــه
بخــش ب بنــد  20اســتاندارد ،صــورت ســود و
زیــان و صــورت ســود و زیــان جامــع بایــد برای
دورۀ میانــی جــاری و بهطــور انباشــته بــرای
ســال مالــی جــاری تــا تاریــخ صورتهــای

ایدورهمیان مالی هایتحت پوشش صورت زمانی هایدوره  1:نمودار

های تغییرات در حقوق مالکانه وصورت
جریانهای نقدی

صورت وضعیت مالی

جاری

پایان تاریخ به
میانی دوره
جاری

مقایسه ای

پایان تاریخ به
قبل مالی سال

و سود و زیان سود و زیان هایصورت
جامع

درصورت
تجدید ارائه ،به
ابتدای تاریخ
قبل مالی دوره
جاری

میانی برای دوره
جاری

جاری

مقایسه ای

طور انباشته ازبه
ابتدای سال مالی تا
های مالیتاریخ صورت

طور انباشته ازبه
ابتدای سال مالی قبل
هایتا تاریخ صورت
مالی مشابه سال قبل

مقایسه ای

طور انباشته ازبه
ابتدای سال مالی
تا تاریخ
های مالیصورت

برای دوره میانی
مشابه سال قبل

طور انباشته از ابتدایبه
سال مالی قبل تا تاریخ
های مالیصورت
ای مشابه سالدورهمیان

برای واحدهای تجاری که فعالیت تجاری آن اساساً فصلی است؛ ارائه اطالعات مالی  12ماهه منتهی به پایان دوره میانی همراه با اطالعات مالی مقایسهای 12
حسابدار
ماهه گذشته ،توصیه شده است.
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میشود ،الزماالجرا است .از این رو ،این پرسش پیش میآید که در رابطه با شرکتهایی که سال مالی آنها

اســتاندارد ارائــه کنــد.
گفتنــی اســت کــه در اســتاندارد ،در رابطــه
بــا اینکــه کــدام واحدهــای تجــاری ،بــا چــه
تنــاوب زمانــی یــا چــه مــدت پــس از پایــان
دورۀ میانــی ،ملــز م بــ ه انتشــار گزارشهــای
مالــی میــاندورهای هســتند ،الزامــات
خاصــی تعییــن نشــده اســت .بــا وجــود ایــن،
اســتاندارد در صورتــی کاربــرد دارد کــه واح ـ د
تجــاری ملــزم باشــد یــا بهطــور اختیــاری
ی
ی میــاندورها 
تصمیــم بگیــرد گــزارش مالــ 
را طبــق اســتانداردهای حســابداری منتشــر

کنــد .در ایــن رابطــه ،دســتورالعمل اجرایــی
افشــای اطالعــات شــرکتهای ثبــت شــده
نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار (،)1398
ناشــران پذیرفتــه شــده در بــورس را ملــزم
بــه تهیــه و انتشــار صورتهــای مالــی
میــاندورهای و حسابرســان آنهــا را نیــز
ملــزم بــه حسابرســی (بررســی اجمالــی) ایــن
صورتهــا كــرده اســت .بــرای نمونــه ،طبــق
مــاده  7دســتورالعمل یادشــده ،ناشــر بورســی
مکلّــف اســت اطالعــات و صورتهــای مالــی
میــاندورهای  6 ،3و  9ماهــه حسابرســی

نشــده را حداکثــر  30روز پــس از پایــان
مقاطــع ســه مــاه و صورتهــای مالــی
میــاندورهای  6ماهــۀ حسابرســی شــده را
حداکثــر  60روز بعــد از پایــان دوره  6ماهــه
و در مــورد شــرکتهایی کــه ملــزم بــه تهیــۀ
صورتهــای مالــی تلفیقــی هســتند ،حداکثــر
 75روز پــس از پایــان دوره  6ماهــه ،تهیــه و
منتشــر کنــد.
بنابرایــن ناشــران بورســی ملــزم بــه تهیــه و
ارائــۀ صورتهــای مالــی میــاندورهای در
پایــان هــر فصــل هســتند .از ایـنرو ،بــا توجــه

جدول  :1دورههای زمانی تحت پوشش صورتهای مالی میاندورهای
برای دورۀ  9ماهۀ منتهی به  30آذر 1400
گزارشگری مالی میاندورهای شش ماهه
1400/09/30

پایان دورۀ
میانی جاری
1399/030/9

پایان دورۀ
میانی مقایسهای

پایان آخرین سال
مالی

1399/12/30

صورت وضعیت مالی
دورۀ سه ماهه
صورتهای سود و زیان و سود و دورۀ شش ماهه
زیان جامع
دورۀ دوازدهماهه
صورت تغییرات در حقوق مالکانه

×

×

دورۀ شش ماهه
دورۀ دوازده ماهه

×

×

دورۀ شش ماهه

صورت جریانهای نقدی

دورۀ دوازده ماهه

×

×
ارائه الزامی است.

×
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ارائه در صورت فصلی بودن فعالیت توصیه شده است.
حسابدار
شمارۀ ۳40
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بــه مفــاد اســتاندارد و دســتورالعمل یادشــده،
ارائــۀ صــورت ســود و زیــان و صــورت ســود و
زیــان جامــع بــرای دورۀ میانــی جــاری ســه
ماهــۀ منتهــی بــه پایــان ســه ماهــۀ نخســت،
پایــان ســه ماهــۀ دوم و پایــان ســه ماهۀ ســوم
همــراه بــا اقــام مقایسـهای مربــوط ،ضــرورت
دارد .نکتــۀ قابــل توجــه اینســت کــه نبــود
الــزام بــه حسابرســی یــا بررســی اجمالــی
صورتهــای مالــی میــاندورهای  3و 9
ماهــه ،الــزام ارائــۀ صورتهــای مالــی را بــرای
دورههــای تعییــن شــده در اســتاندارد منتفــی
نمیکنــد .شــکل و محتــوای صورتهــای
مالــی میــاندورهای را اســتاندارد تعییــن
میکنــد و دولــت و نهادهــای ناظــر ماننــد
ی
بــورس اوراق بهــادار ،آن دســته از واحدهــا 
تجــاری را كـه اوراق بهــادار بدهــی یــا مالکانــۀ
آنهــابهطــور عمومــی معاملــه میشــود ملــز م
ی میــاندورهای،
ب ـ ه انتشــار گزارشهــای مال ـ 
بــا تنــاوب مشــخص میكننــد (آزاد.)1400 ،
بــا توجــه بــه مطالــب بــاال ،صورتهــای
مالــی میــاندورهای  9ماهــۀ منتهــی بــه 30
آذر  1400بایــد بــه شــرح جــدول یــک ارائــه
شــود.
تغییــر عمــدۀ دیگــری کــه در اســتاندارد
تجدیدنظرشــده رخ داده اســت ،حــذف مطالب
مربــوط بــه روشهــای منفصــل و متّصــل
اســت .ایــن روشهــا در بنــد  6اســتاندارد
پیشــین مطــرح شــده بــود ا ّمــا ایــن پرســش
مطــرح میشــود کــه آیــا تنهــا مطالــب
مربــوط بــه ایــن روشهــا از متــن اســتاندارد
حــذف شــده اســت یــا بهطــور کلــی ایــن
روشهــا حــذف شــده اســت و دیگــر مطــرح
نیســتند .بنــد  7اســتاندارد پیشــین نشــان
مــیداد کــه دیــدگاه غالــب در اســتاندارد
پیشــین بهکارگیــری روش منفصــل بــود ا ّمــا
در برخــی مــوارد (ماننــد مالیــات بــر درآمــد)،
روش متّصــل نیــز بــهکار گرفتــه میشــد.
دراســتاندارد تجدیدنظرشــده ،روشهــای
منفصــل و متّصــل مشــابه اســتاندارد
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ی  34گزارشــگری مالــی
ی حســابدار 
بینالملل ـ 
میــاندورهای ( )2018در متــن اســتاندارد
بیــان نشــدهاند .باوجــود ایــن ،رویکــرد غالــب
اســتاندارد ،مشــابه اســتاندارد پیشــین ،روش
منفصــل اســت .بهویــژه ،بنــد  27اســتاندارد
تجدیــد نظــر شــده ،بــه شــرح زیــر بیانگــر
ایــن موضــوع اســت:
ی تهیــۀ صورتهــای
واحــد تجــاری بایــد بــرا 
ی حســابداری
ی از رویههــا 
ی میــاندورها 
مالــ 
ن بــا رویههــای حســابداری مــورد
یكســا 
اســتفاد ه در تهیــۀ صورتهــای مالــی
ســاالنه اســتفاد ه كنــد .تغییــر در رویههــای
حســابداری بعــد از تاریـخ آخریـن صورتهــای
ی ســاالن ه كــ ه در صورتهــای مالــی
مالــ 
ســاالنۀ بعــدی منعكــس میشــود از ایــن
ی اسـت .بــا وجــود ایــن ،تناوب
قاعــده مســتثن 
ی واحــد تجــاری (ســاالنه ،شــش
گزارشــگر 

ی
ماهــه یــا فصلــی) نبایــد بــر اندازهگیــر 
ی
ج ســاالنۀ آن اثــر بگــذارد .بــرای دســتیاب 
نتایـ 
ن هــدف ،اندازهگیریه ـا بــرای مقاصــد
ب ـ ه ای ـ 
گزارشــگری میــاندورهای ،بایــد بــرمبنــای از
ابتــدای ســال مالــی تــا تاریــخ صورتهــای
مالــی انجــام گیــرد.
اســتاندارد  22تجدیدنظرشــده ،بــا اســتاندارد
بینالمللــی حســابداری  34گزارشــگری
مالــی میــاندورهای منطبــق اســت .روشهــای
منفصــل و متّصــل ،در اســتاندارد بینالمللــی
نیــز ،بهروشــنی و در یــک بنــد جداگانــه
درج نشــده اســت ا ّمــا بنــد  28اســتاندارد
ی حســابداری  34گزارشــگری مالــی
بینالمللـ 
میــاندورهای کــه مبنــای بنــد  27اســتاندارد
تجدیدنظرشــده نیــز هســت ،حاکــی از
بهکارگیــری روش منفصــل اســت .گفتنــی
اســت گرچــه در متــن اســتاندارد بینالمللــی
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 1400از https://cmr.seo.ir/FrmRule.
aspx?Id=32

 .3کمیتــۀ تدویــن اســتانداردهای حســابداری،
اســتاندارد حســابداری  22گزارشــگری مالــی
میــاندورهای ،ســازمان حسابرســی ،بازیابــی
شــده در  11دی  1400از
https://audit.org.ir/WFrmCodificatedStandardView.aspx?Id=2
4. International Accounting Standards Board (IASB), (2018), IAS

بــه ایــن دو روش اشــاره نشــده اســت ا ّمــا در
متــون آموزشــی و راهنماهــای بهکارگیــری
اســتاندارد بــه ایــن روشها اشــاره شــده اســت.
بــرای نمونــه ،موسســه حسابرســی گرنــت
تورنتــون در نســخۀ ســال  2021صورتهــای
مالــی تلفیقــی میــاندورهای نمونــۀ مبتنــی بــر
اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی
آورده اســت کــه:
اســتاندارد بینالمللــی حســابداری ،34
اســتفاده از رویکــرد دورۀ منفصــل را الزامــی
کــرده اســت .ایــن رویکــرد نیازمنــد آن اســت
کــه اقــام درآمــد و هزینــه بــر مبنایــی منطبق
بــا آنچــه در تهیــۀ صورتهــای مالــی ســاالنه
اســتفاده میشــود ،شناســایی و اندازهگیــری
شــود و نبایــد هیچگونــه تعدیلــی بــرای
رویدادهایــی کــه انتظــار مــیرود بعــد از
پایــان دورۀ میانــی رخ دهــد ،انجــام داد.
ی حســابداری
بنــد  28اســتاندارد بینالمللــ 
 ،34اشــاره میکنــد کــه تنــاوب گزارشــگری
واحــد تجــاری نبایــد بــر اندازهگیــری نتایــج
ســاالنۀ آن تأثیــر بگــذارد .بــا ایــن حــال،
شــرایطی وجــود دارد کــه میتــوان رویههــای
گزارشــگری ســاالنه را تغییــر داد .نمونــۀ آن،
کاهــش ارزش ســرقفلی اســت کــه در تفســیر
 10کمیتــۀ تفاســیر اســتانداردهای بینالمللــی
گزارشــگری مالــی بــا عنــوان گزارشــگری
مالــی میــاندورهای و کاهــش ارزش (IFRIC
 ،) 10مطــرح شــده اســت .طبــق تفســیر یــاد
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شــده واحــد تجــاری نبایــد زیــان کاهــش
ارزش شناســایی شــده در دورۀ میانــی قبلــی
را در ارتبــاط بــا ســرقفلی ،ســرمایهگذاری
در ابزارهــای مالکانــه یــا داراییهــای
مالــی منعکــس شــده بــه بهــای تمــام شــده
برگشــت دهــد .حتــی در شــرایطی کــه اگــر
ارزیابــی کاهــش ارزش تنهــا در پایــان دورۀ
گزارشــگری ســاالنه انجــام میشــد ،زیــان
کاهــش ارزش ،شناســایی نمیشــد نیــز ایــن
موضــوع صــادق اســت (گرنــت تورنتــون،
 15 ،2021و تفســیر  10کمیتــه تفاســیر
اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری
مالــی.)2006 ،
تغییــرات ذکــر شــده ،مهمتریــن تغییــرات
اســتاندارد حســابداری  22بــا عنــوان
گزارشــگری مالــی میــاندورهای ،تجدیــد
نظــر شــده  1400اســت و تغییــرات محتوایــی
عمــدۀ دیگــری در اســتاندارد تجدیدنظرشــده
رخ نــداده اســت.
منابع
 .1آزاد ،عبدالــه 30 ،1400( ،آذر) ،تغییــر
دورههــای گزارشــگری مالــی میــاندوره،
روزنامــه ی دنیــای اقتصــاد ،شــماره .5345
 .2ســازمان بــورس و اوراق بهــادار،)1398( ،
دســتورالعمل اجرایــی افشــای اطالعــات
شــرکتهای ثبــت شــده نــزد ســازمان
بــورس و اوراق بهــادار ،بازیابــی شــده در  11دی
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