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استاندارد حسابداری شماره 22
گزارشگری مالی میان دورهای

این استاندارد باید با توجه به ” مقدمهای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و
بكار گرفته شود.
مقدمـه

.1

هدف این اســتاندارد تعیین حداقل محتوای گزارش مالی میاندورهای و تعیین اصــول
شناخت و اندازهگیری قابل اعمال در تهیه صورتهای مالی کامل یا ف شرده میاندورهای
اســت .گزارش مالی میاندورهای به موقع و قابل اتكا ،اطالعات مفیدی در رابطه با توان
کســ

ســود و ایداد جریانهای نقدی ،شــرای

مالی و نقدینگی واحد تداری برای

سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان فراهم میآورد.
دامنه کاربرد

.2

در این ا ستاندارد الزامات خا صی در رابطه با اینكه کدام واحدهای تداری ملزم به انت شار
گزارش مالی میاندورهای هســتند و همينین زمان تهیه و تناوب این گزارشــها تعیین
نمیشــود .معمو م مراجع قانونی ،آن گروه از واحدهای تداری را که اوراق ســهام یا اوراق
مشــارکت آنها به عموم عرضــه میشــود ،ملزم به تهیه و ارائه گزارش مالی میاندورهای
میکنند .این اســتاندارد برای کلیه واحدهای تداری که به صــورت اختیاری یا اجباری
گزارش مالی میاندورهای منتشر میکنند ،کاربرد دارد.

تعاریف
.3

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است:
 دوره میانی  :دوره مالی گزارشگری کوتاهتر از یك سال مالی است.
 گزارش مالی میاندورهای  :گزار شی برای یك دوره میانی ا ست که شامل مدموعه کامل صورتهای مالی
(طبق ا ستاندارد ح سابداری شماره  1با عنوان ” نحوه ارائه صورتهای مالی“) یا صورتهای مالی ف شرده
(طبق این استاندارد) است.
 صورتهای مالی فشرده  :حداقل شامل صورتهای مالی اساسی و گزیدهای از یادداشتهای توضیحی مطابق
الزامات این استاندارد است.

مسئولیت گزارش مالی میاندورهای

.4

مســئول یت ته یه و ارا ئه گزارش مالی م یان دورهای با ه یأت مدیره یا ســایر ار کان
ادارهکننده واحد تداری است.

مبانی تهیه گزارش مالی میاندورهای

.5

تعیین عملكرد مالی دورههای زمانی کمتر از یك سال ،با م شكالت ذاتی همراه ا ست.
درآمد برخی فعالیتهای تداری در دورههای میانی به دلیل عوامل فصلی ،نوسان زیادی
دارد .افزون بر این ،مخارج ثابت بااهمیت که در یك دوره میانی واقع میشــود ،ممكن
ا ست برای سایر دورههای میانی نیز منافعی دربر دا شته با شد .از سوی دیگر ،مخارج
مربوط به فعالیتهای یك سال کامل ،به طور مكرر در طول سال واقع می شود و باید
به منظور جلوگیری از تحریف عملكرد مالی دوره میانی ،به مح صو ت در جریان تولید
یا سایر دورههای میانی ،تخصیص داده شود .بسیاری از هزینهها ،در دوره میانی براورد
میشــود ،زیرا فرصــت کافی برای تهیه اطالعات کامل وجود ندارد .برای مثال ،ممكن
اســت در دوره میانی بررســی جامع کلیه اقالم موجودی مواد و کا  ،تعیین مخارج هر
یك از پیمانهای بلندمدت و محا سبه دقیق مالیات بردرآمد می سر نبا شد .ا صالح این
براورد ها در دوره های م یانی ب عد ممكن اســت عملكرد مالی آن دوره های م یانی را
تحریف ک ند .همينین آ ثار توقف یك بخش از وا حد ت داری بر عملكرد مالی دوره
میانی با اهمیتتر از اثر آنها بر عملكرد مالی ســا نه اســت .به همین دلیل باید توجه
ویژهای به افشای اثر این اقالم بر اطالعات مالی میاندورهای مبذول شود.

.6

در رابطه با نحوه تهیه و ارائه گزارش مالی میاندورهای دو دیدگاه وجود دارد:
الف .عدهای هر دوره م یانی را به عنوان یك دوره مالی مســت قل تلقی میکن ند و
به همین دلیل معتقدند که عملكرد مالی هر دوره میانی باید اســاس ـام مشــابه با
دوره مالی سا نه تعیین شود .برا ساس این نظریه ،برای شنا سایی درآمدها و
هزینهها و اندام براوردها در پایان دوره میانی ،از همان اصــول قابل اعمال برای
دورههای مالی ســا نه اســتفاده میشــود .این روش در این اســتاندارد ” روش
منفصل“ نامیده میشود.

ب  .گروهی دیگر ،هر دوره میانی را به عنوان بخش ینفك دوره مالی ســا نه تلقی
میکنند .برا ساس این نظریه ،شنا سایی درآمدها و هزینهها و اندام براوردها در
پا یان دوره م یانی ،با تو جه به پیشبینی عملكرد مالی برای مابقی دوره مالی
ســا نه ،صــورت میگیرد .بنابراین یك قلم هزینه که ممكن اســت مربوط به کل
دوره مالی سا نه باشد ،براساس زمان ،حدم فروش ،حدم تولید یا مبانی دیگر به
دورههای میانی تخصیص داده میشود .این روش در این استاندارد ” روش متصل“
نامیده میشود.
.7

در این ا ستاندارد ،اقالم درآمد و هزینه برا ساس مبانی م شابه با مبانی تهیه صورتهای
مالی سا نه اندازهگیری و شنا سایی می شود (روش منف صل) .در رابطه با برخی اقالم
درآمد و هزینه که ماهیت ســا نه دارند (از قبیل مالیات بردرآمد) ،زم اســت ابتدا
درآمد یا هزینه برای کل سال براورد شود تا بتوان برا ساس آن ،سهم دوره میانی را به
نحو مناسـ

شــناســایی کرد .در این روش ،درآمدها و هزینهها ضــمن رعایت مفهوم

” تطابق درآمد و هزینه“ در دوره مربوط شناسایی میشود .روش منفصل برخالف روش
مت صل ،موج

هموار سازی عملكرد مالی طی سال نمی شود .در عوض ،تو ضیحات

مدمل و کافی درباره هرگونه نو سان ،از قبیل عملكرد ف صلی یا مخارج مقطعی ب سیار
مهم در ابتدای سال در صورتهای مالی میاندورهای ارائه میشود .این شیوه به شناخت
فعالیتهای تداری توســ اســتفادهکنندگان و همينین بهبود توان آنها برای ارزیابی
عملكرد مالی و وضعیت مالی واحد تداری کمك میکند.
محتوای گزارش مالی میاندورهای

.8

مدموعه کامل صورتهای مالی طبق ا ستاندارد ح سابداری
صورتهای مالی شامل اجزای زیر است:
الف  .ترازنامه،
ب  .صورت سود و زیان،
ج  .صورت سود و زیان جامع،

شماره  1با عنوان نحوه ارائه

د  .صورت جریان وجوه نقد ،و
ه  .یادداشتهای توضیحی.
.9

اهداف گزارش مالی میاندورهای همانند اهداف گزارش ســا نه اســت .گزارش مالی
میاندورهای ،غالبام مبنایی اساسی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی است و این امكان را
فراهم می سازد که چنین تصمیماتی براساس اطالعات به موقعتر اتخاذ شود .بنابراین،
الزامات ارائه اطالعات مالی میاندورهای تا حدود زیادی مشــابه الزامات ارائه اطالعات
مالی ســا نه اســت ،اگر چه توازن بین خصــوصــ یات کیفی ” قا بل ات كا بودن“ و
” به موقعبودن“ اطالعات مالی میان دورهای ،با در نظر گرفتن محدودیت فزونی منافع
بر هزینهها ،ممكن است متفاوت باشد.

 . 10اگرچه در دوره میانی باید اطالعات کافی به منظور امكان پذیر ســاختن ارزیابی
آگاهانه وضــعیت مالی  ،عملكرد مالی و جریانهای نقدی ارائه شــود ،اما حدم این
اطالعات در مقایســه با صــورتهای مالی ســا نه کم تر اســت  .برای تهیه اطالعات
به موقع  ،صــر فهجویی در هزی نه ته یه اطال عات و خودداری از ارا ئه اطال عات
تكراری  ،یك واحد تداری ممكن است به طور اجباری یا اختیاری اطالعات کمتری
در صــورتهای مالی میان دوره ای ارائه کند .در این اســتاندارد ،منظور از حداقل
محتوای گزارش مالی م یان دوره ای  ،صــورت های مالی اســاســی و گز یده ای از
یادداشتهای توضیحی است  .هدف اصلی گزارش مالی میان دوره ای در واقع به روز
کردن اطالعات آخرین مدموعه کامل صورتهای مالی سا نه است  .به همین دلیل ،
در گزارش مالی میان دوره ای ا سا سام اطالعات درباره فعالیتها ،رویدادها و شرای
جدید ارائه می شود و اطالعات گزارش قبلی تكرار نمی گردد.
 . 11این اســ تا ندارد ،واحد های تداری را از ارائه مدمو عه کامل صــورتهای مالی (طبق
ا ستاندارد ح سابداری

شماره  1با عنوان نحوه ارائه

صورتهای مالی) بدای صورتهای مالی

ف شرده یا ارائه اطالعات بی شتر از حداقل تعیین شده در این ا ستاندارد منع نمیکند.
معیارهای شــناخت و اندازهگیری این اســتاندارد برای مدموعه کامل صــورتهای مالی

میاندورهای نیز کاربرد دارد و برای تهیه این صــورتهای مالی ،رعایت الزامات افشــای
این استاندارد و همينین سایر استانداردهای حسابداری ضروری است.
حداقل اجزای گزارش مالی میاندورهای
. 12

گزارش مالی میاندورهای حداقل باید شامل اجزای زیر باشد:
الف  .ترازنامه،
ب  .صورت سود و زیان،
ج  .صورت سود و زیان جامع،
د

 .صورت جریان وجوه نقد ،و

ه

 .گزیدهای از یادداشتهای توضیحی.

شكل و محتوای صورتهای مالی میاندورهای
. 13

چنانيه واحد تداری در گزارش مالی میاندورهای ،مدموعه کامل صــورتهای مالی را منتشــر کند ،شــكل و
محتوای این صــورت های مالی با ید با الزا مات م ندرج در اســ تا ندارد حســـا بداری شــ ماره 1
با عنوان ” نحوه ارائه صورتهای مالی“ منطبق باشد.

. 14

چنانيه واحد تداری در گزارش مالی میاندورهای ،مدموعه صورتهای مالی به شكل ف شرده را منت شر کند،
این صورتها باید شامل صورتهای مالی ا سا سی طبق الزامات ا ستاندارد ح سابداری شماره  1با عنوان ” نحوه
ارائه صورتهای مالی “ و گزیدهای از یاددا شتهای تو ضیحی طبق الزامات ا ستاندارد حا ضر با شد .یاددا شتهای
اضافی در صورتی که عدم انعكاس آنها ،صورتهای مالی میاندورهای را گمراه کننده سازد ،باید در این صورتها
گندانده شود.

 . 15حذف شده است.
. 16

عبارت ” گزارش مالی میاندورهای “ باید در عناوین کلیه صفحات گزارش درج شود.

 . 17واحدهای تداری اصــلی برای تهیه صــورتهای مالی میاندورهای مشــمول الزامات
ا ستاندارد ح سابداری شماره  18با عنوان
واحدهای تداری فرعی ،نیز میباشند.

صورتهای مالی تلفیقی و ح سابداری سرمایهگذاری در

گزیده یادداشتهای توضیحی

 . 18استفادهکنندگان گزارش مالی میاندورهای به آخرین گزارش مالی سا نه واحد تداری
نیز د ستر سی دارند .بنابراین ارائه اطالعات نسبتام کماهمیت در یاددا شتهای توضیحی
گزار شهای میاندورهای برای به روز کردن اطالعاتی که در آخرین گزارش سا نه ارائه
شده ا ست ،ضرورت ندارد .در دوره میانی ت شریح معامالت و سایر رویدادهایی مفید
اســت که برای درك تغییرات در وضــعیت مالی و عملكرد مالی واحد تداری از تاریخ
آخرین گزارشگری سا نه ،حائز اهمیت باشد.
. 19

واحد تداری باید اطالعات زیر را ،به عنوان حداقل اطالعات زم ،در صــورت با اهمیت بودن در یادداشــتهای
توضیحی صورتهای مالی میاندورهای افشا کند .این اطالعات باید برای دورهای که از ابتدای سال مالی شروع
و به پایان دوره میانی ختم می شود ،گزارش گردد .همينین ،واحد تداری باید معامالت و سایر رویدادهایی را
که برای درك بهتر وضعیت مالی و عملكرد مالی واحد تداری در دوره میانی با اهمیت است ،افشا کند :
الف  .اف شای یكنواختی رویههای ح سابداری و رو شهای محا سباتی مورد ا ستفاده در تهیه صورتهای مالی
میاندورهای با آخرین صورتهای مالی سا نه و در صورت تغییر رویهها و روشها افشای ماهیت و اثرات
تغییر،
ب  .تشریح عملیات فصلی یا چرخهای در دوره میانی،
ج  .ماهیت و مبلغ اقالم مؤثر بر داراییها ،بدهیها ،حقوق صاحبان سرمایه ،سود (زیان) خالص یا جریانهای
نقدی که از نظر ماهیت ،اندازه یا وقوع غیرمعمول است،
د

 .ماهیت و مبلغ تغییر در براورد مبالغ گزارش شده در دوره(های) میانی قبلی سال مالی جاری یا تغییر
در براورد مبالغ گزارش شده در سالهای مالی گذشته ،مشروط بر اینكه تغییرات یاد شده آثار مهمی بر
اقالم دوره میانی جاری داشته باشد،

ه

 .افزایش یا کاهش سرمایه و انتشار یا بازخرید اوراق مشارکت،

و

 .رویدادهای بااهمیت پس از پایان دوره میانی که در صورتهای مالی میاندورهای منعكس نشده است،

ز

 .اثر تغییرات ســاختاری واحد تداری طی دوره میانی از جمله ترکی

واحدهای تداری ،تحصــیل یا

واگذاری واحدهای تداری فرعی و سرمایهگذاریهای بلندمدت ،تددید ساختار و عملیات متوقف شده،
ح .

تغییر در بدهیهای احتمالی یا داراییهای احتمالی از تاریخ آخرین ترازنامه سا نه ،و

ط .

اطالعات زم درباره طرحهای توسعه ،جایگزینی و غیره.

 . 20نمونه های زیر مصــادیقی از موارد افشــاســت که طبق بند  19انعكاس آنها در گزیده
یادداشتهای توضیحی زم است .در سایر استانداردهای حسابداری شیوه افشای بسیاری
از این اقالم مشخص شده است:
الف  .کاهش ارزش موجودیها به خالص ارزش فروش یا برگشت آن،
ب  .زیان کاهش ارزش داراییهای ثابت م شهود ،داراییهای نام شهود یا سایر داراییها
و برگشت آن،
ج  .تحصیل و واگذاری داراییهای ثابت مشهود،
د  .تعهدات سرمایهای،
ه  .حل و فصل دعاوی حقوقی،
و  .اصالح اشتباه،
ز  .اقالم استثنایی،
ح  .تأخیر در پرداخت بدهیها یا نقض قراردادهای استقراض،
ط  .معامالت با اشخاص وابسته ،و
ی  .سود یا زیان حاصل از فروش سرمایهگذاریها و درآمد حاصل از سود سهام.
 . 21سایر ا ستانداردهای ح سابداری ،موارد اف شا در صورتهای مالی را م شخص میکند .در آن
ا ستانداردها ،منظور از صورتهای مالی ،مدموعه کامل صورتهای مالی ا ست که سا نه تهیه و
ارائه می شود .رعایت الزامات اف شا که در سایر ا ستانداردهای ح سابداری مقرر شده ا ست
در مواردی که واحد تداری صــورتهای مالی میاندورهای را به شــكل فشــرده ارائه میکند،
الزامی نیست.
 . 22چنانيه سازمان بورس اوراق بهادار یا مراجع قانونی دیگر اف شای اطالعات دیگری را
در دوره میانی الزامی کند ،این اطالعات در صورتی که در حوزه گزارشگری مالی باشد
در صورتهای مالی میاندورهای و در غیر این صورت به عنوان اطالعات متمم آن ارائه
میشود (از قبیل آمار تولید و فروش ،پیشبینیها و.)...

افشای رعایت استانداردهای حسابداری
. 23

چنانيه گزارش مالی میاندورهای واحد تداری با الزامات این ا ستاندارد ح سابداری انطباق دا شته با شد این
واقعیت باید افشا شود.

دورههای زمانی صورتهای مالی میاندورهای
. 24

گزارش مالی میاندورهای باید شامل صورتهای مالی میاندورهای برای دورههای زیر باشد:
الف  .ترازنامه به تاریخ پایان دوره میانی جاری ،همراه با اقالم مقایسهای به تاریخ پایان سال مالی قبل ،و
ب  .صورتهای سود و زیان ،سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای دوره میانی جاری همراه با اقالم مقایسهای
برای دوره میانی مشابه سال مالی قبل و نیز اقالم مقایسهای سال مالی قبل.

 . 25ارا ئه اطال عات مالی  12ما هه منتهی به پا یان دوره م یانی همراه با اطال عات مالی
مقایسهای  12ماهه گذشته ،برای واحدهای تداری که فعالیت آنها اساسام فصلی است
ممكن است مفید باشد .لذا ،توصیه میشود چنین واحدهایی عالوه بر اطالعات مندرج
در بند  ،24گزارش اطالعات برای یك دوره  12ماهه را نیز در نظر داشته باشند.
اهمیت
. 26

در ت صمیمگیری برای شنا سایی ،اندازهگیری ،طبقهبندی یا اف شای یك قلم جهت مقا صد گزار شگری مالی
میاندورهای ،اهمیت باید با توجه به اطالعات مالی میاندورهای ارزیابی شــود .در ارزیابی اهمیت باید به این
نكته توجه دا شت که اندازهگیری اقالم در دوره میانی در مقای سه با اندازهگیری دادههای مالی سا نه ،بی شتر
متكی به براورد است.

 . 27برای ارزیابی اهمیت اقالم همیشــه اعمال قضــاوت زم اســت .طبق این اســتاندارد
به منظور قابل فهم بودن اقالم میاندورهای ،تصــمیمگیری برای شــناخت و افشــای
اطال عات در دوره م یانی با تو جه به اهم یت اقالم برای دوره م یانی صــورت میگیرد.
بنابراین ،برای مثال ،اقالم اســتثنایی ،تغییر در رویه حســابداری یا تغییر در براورد
حسابداری و اشتباه در صورتهای مالی دورههای گذشته برمبنای اهمیت آنها نسبت به
اطالعات میاندورهای شناسایی و افشا می شود تا از برداشتهای گمراهکننده که ممكن
است ناشی از افشا نكردن اطالعات باشد ،جلوگیری شود .هدف اصلی چنین دیدگاهی،
اطمینان از این امر است که گزارش مالی میاندورهای شامل کلیه اطالعات مربوط برای
درك وضعیت مالی و عملكرد مالی واحد تداری طی دوره میانی باشد.

شناخت و اندازهگیری
رویههای حسابداری
. 28

واحد تداری باید برای تهیه صورتهای مالی میاندورهای از رویههای یكسان با رویههای مورد استفاده در تهیه
صورتهای مالی سا نه استفاده کند .تغییر در رویههای حسابداری بعد از تاریخ آخرین صورتهای مالی سا نه
که در صورتهای مالی سا نه بعدی منعكس میشود از این قاعده مستثنی است .به هر حال ،تناوب گزارشگری
واحد تداری (سا نه ،شش ماهه یا فصلی) نباید بر اندازهگیری نتایج سا نه اثر داشته باشد .برای دستیابی به
این هدف ،اندازهگیری برای مقاصــد گزارشــگری مالی میاندورهای ،باید آن دوره زمانی را دربر گیرد که از
ابتدای سال مالی شروع و به پایان دوره میانی ختم میشود.

 . 29تناوب گزار شگری نباید موج

تغییر ا صول شناخت و اندازهگیری حاکم بر صورتهای

مالی میاندورهای شود .برای مثال:
الف  .اصــول شــناخت و اندازهگیری زیان کاهش ارزش موجودی مواد و کا یا زیان
کاهش ارزش داراییهای غیرجاری در دوره میانی ،یكسان با اصولی است که برای
تهیه صورتهای مالی سا نه اعمال می شود .با این حال ،اگر چنین اقالمی در یك
دوره میانی شنا سایی و اندازهگیری شود ولی براورد آنها در یك دوره میانی بعدی
همان سال مالی تغییر کند ،در دوره میانی بعدی براورد اولیه از طریق انباشت مبلغ
زیان اضافی یا از طریق برگشت مبلغ شناسایی شده ،تغییر داده میشود.
ب  .مخارجی که در پایان دوره میانی با تعریف دارایی انطباق ندارد را نمیتوان به امید
در یا فت اطال عاتی در آی نده حاکی از انط باق با تعریف دارایی یا به منظور
هموارســازی ســود طی دورههای میانی یكســال مالی ،در ترازنامه به دوره آتی
منتقل کرد.
ج  .در هر دوره م یانی ،هزی نه مال یات بردرآ مد برمب نای بهترین براورد از نرخ مؤثر
مالیات بر درامد سا نه مورد انتظار برای کل سال مالی ،شنا سایی می شود.
ذخیره مالیات یك دوره میانی ممكن است در دوره میانی بعدی همان سال مالی
به علت تغییر در نرخ مؤثر مالیات بردرآمد سا نه ،تعدیل شود.
 . 30برا

ساس مفاهیم نظری گزار شگری مالی

شناخت مت ضمن م شخص کردن عنوان و مبلغ پولی

یك عن صر و احت ساب آن مبلغ در جمع اقالم صورتهای مالی ا ست .یكی از معیارهای

شناخت تطبیق یك قلم با تعریف یكی از عنا صر صورتهای مالی ا ست .تعاریف دارایی،
بدهی ،درآمد و هزینه هم برای شــناخت در دوره میانی و هم شــناخت در دوره ســا نه،
اهمیت اساسی دارد.
 . 31منافع اقتصــادی آتی داراییها در دوره میانی همانند دوره ســا نه بررســی میشــود.
مخارجی که ماهیتام در پایان سال مالی واجد معیارهای شناخت دارایی نی ست در دوره
میانی نیز به عنوان دارایی شنا سایی نمی شود .به همین ترتی

در پایان دوره میانی

اقالمی به عنوان بدهی شناسایی میشود که در آن تاریخ بیانگر وجود تعهد باشد.
 . 32یكی از ویژگیهای اصــلی درآمد و هزینه این اســت که افزایش یا کاهش داراییها و
بدهیهای مرتب با آن ،قبالم رخ داده است .چنانيه این تغییرات واقع شده باشد ،درآمد
و هزینه مرتب با آن شــناســایی و در غیر اینصــورت از شــناســایی درآمد و هزینه
خودداری میشود.
 . 33یك واحد تداری که تنها صورتهای مالی سا نه تهیه و ارائه میکند ،برای اندازهگیری
داراییها ،بدهیها ،درآمدها ،هزینهها و جریانهای نقدی در صــورتهای مالی میتواند از
اطالعاتی استفاده کند که در طول سال مالی فراهم شده است .در نتیده اندازهگیریها،
آن دوره زمانی را دربر میگیرد که از ابتدای ســال مالی شــروع و به پایان دوره میانی
ختم میشود.
 . 34یك واحد تداری که گزارش شش ماهه تهیه میکند ،برای اندازهگیری اقالم صورتهای
مالی میاندورهای از اطالعاتی اســتفاده میکند که تا پایان دوره شــش ماهه یا مدت
کوتاهی بعد از آن در د سترس ا ست .چنین واحدی برای دوره سا نه از اطالعاتی بهره
میگیرد که تا پایان ســال یا مدت کوتاهی پس از آن کسـ

میشــود .اندازهگیریهای

سا نه ،تغییر در براورد ارقام گزارش شده در شش ماهه اول را منعكس میکند و مبالغ
گزارش شده در صورتهای مالی میاندورهای برای دوره شش ماهه اول تعدیل نمیشود.

درآمدهای عملیاتی فصلی ،چرخهای یا موردی و مخارج نامنظم
. 35

درآمدهای عملیاتی که به صورت فصلی ،چرخهای یا موردی طی سال مالی تحصیل میگردد و نیز مخارجی که
به صورت نامنظم طی سال مالی واقع می شود باید در همان دوره میانی به عنوان درآمد یا هزینه شنا سایی
شود که معیارهای شناخت بكار گرفته شده برای تهیه صورتهای مالی سا نه ،در آن دوره احراز گردد.

 . 36چنانيه بین سطح سود در دوره میانی و مابقی سال نو سانات فاحش و مكرر وجود
دا شته با شد ،فعالیت واحد تداری ماهیت ف صلی یا چرخهای دارد .چنین نو ساناتی
معمو م توســ بازار درك میشــود و بنابراین درآمد عملیاتی در همان دوره میانی که
تحقق مییابد گزارش و ماهیت فصلی یا چرخهای آن نیز افشا میشود .مثالهایی از این
درآمدهای عملیاتی شامل سود سهام در شرکتهای سرمایهگذاری ،کمك بالعوض
دولت و فروش محصول در شرکتهای تولیدکننده قند و شكر است.
کاربرد اصول شناخت و اندازهگیری

 . 37نمونههایی از کاربرد اصــول شــناخت و اندازهگیری مندرج در بندهای  28الی  36در
پیوست شماره  1ارائه شده است.
استفاده از براورد
. 38

به منظور ارائه اطالعات قابل اتكا و همينین افشــای مناســ

کلیه اطالعات بااهمیت و مربوط برای درك

وضــعیت مالی و عملكرد مالی واحد تداری ،در تهیه گزارش مالی میاندورهای باید از روشــهای اندازهگیری
مناس

استفاده شود .اگرچه اندازهگیریها هم در گزارش مالی میاندورهای و هم در گزارش مالی سا نه مبتنی

بر براوردهای معقول است ،اما برای تهیه گزارشهای مالی میاندورهای ،براوردها کاربرد گستردهتری دارد.

 . 39نمونههای استفاده از براورد در دوره میانی ،در پیوست شماره  2ارائه شده است.
تعدیالت سنواتی
. 40

در صــورت تغییر در رویه حســابداری ،مبالغ دوره میانی جاری و دورههای قبل که بهشــكل مقایســهای ارائه
میگردد باید برمبنای رویه جدید محا سبه شود .همينین در صورت ا صالح ا شتباه ،ارقام مقای سهای نیز باید
ارائه مددد شود .با آثار انباشته تغییر در رویه حسابداری و نیز اصالح اشتباه باید طبق استاندارد حسابداری
شماره  6با عنوان ” گزارش عملكرد مالی“ برخورد شود.

تاریخ اجرا
. 41

الزامات این اســتاندارد برای کلیه صــورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1380/1/1و بعد از آن شــروع
میشود ،زما جراست.

مطابقت با استانداردهای بینالمللی حسابداری

 . 42با اجرای الزامات این اســتاندارد ،مفاد اســتاندارد بینالمللی حســابداری شــماره 34
با عنوان گزارشگری مالی میاندورهای نیز رعایت میشود.

پیوست شماره 1
نمونههای کاربرد اصول شناخت و اندازهگیری
در این پیو ست که تنها جنبه تو ضیحی دارد و بخ شی از ا ستاندارد ح سابداری نی ست،
نمونههایی از کاربرد ا صول شناخت و اندازهگیری مندرج در بندهای  28تا  36ارائه می شود.
تشریح کاربرد استاندارد در راستای روشن شدن مفاهیم استاندارد است.
تعمیرات ادواری عمده و برنامهریزی شده

.1

مخارج تعمیرات ادواری عمده و برنامهریزی شــده یا ســایر مخارج فصــلی که انتظار
میرود طیســال مالی واقع شــود ،ق بل از وقوع در گزارش م یاندورهای منعكس
نمیشــود ،مگراینكه یك رویداد ســب

ایداد تعهد قراردادی یا قانونی برای واحد

تداری شود .صرف ق صد یا ضرورت اندام مخارج مربوط به آینده ،موج

تعهد برای

واحد تداری نمیشود.
ذخایر

.2

چنانيه واحد تداری در نتیده رویدادهای گذشــته که ســب

ایداد تعهد قانونی یا

قراردادی شده ا ست راهکار دیگری به جز انتقال منافع اقت صادی ندا شته با شد ،برای
هزینههای مربوط ،ذخیره شناسایی می شود .تعدیالت ناشی از تغییر در براورد ذخیره،
در صورت سود و زیان منعكس میشود.
.3

برای شناسایی و اندازهگیری ذخایر در دوره میانی از همان معیارهایی استفاده میشود
که برای دورههای سا نه مالك عمل ا ست .وجود یا نبود تعهد انتقال منافع تابع طول
دوره گزارشگری نیست.

پاداشهای پایان سال

.4

پاداشهای پایان سال ماهیتی بسیار متنوع دارد .برخی پاداشها مبتنی بر مدت زمان و
برخی دیگر مبتنی بر شاخ صهای عملكرد ماهانه ،ف صلی یا سا نه پرداخت می شود.
مبلغ پاداش ممكن اســت به موج
مدیریت تعیین شود.

مصــوبات قانونی ،قراردادی یا براســاس تشــخیص

.5

در گزارشگری میاندورهای پاداش سا نه تنها زمانی شناسایی میشود که:
الف  .پاداش یك تعهد قانونی یا قراردادی با شد یا اینكه شیوه عمل در سنوات قبل
موج

تعهد عرفی گردد و واحد تداری راه کار عملی دیگری به جز پرداخت آن

نداشته باشد ،و
ب  .مبلغ تعهد را بتوان به گونهای اتكاپذیر اندازهگیری کرد.
داراییهای نامشهود

.6

تعریف و معیارهای شنا سایی داراییهای نام شهود در دوره میانی ،م شابه دوره سا نه
ا ست .مخارج واقع شده قبل از احراز معیارهای شناخت دارایی نام شهود ،در صورت
سود و زیان منعكس می شود .انتقال مخارج به دورههای آتی به امید احراز معیارهای
شناخت در زمان باقیمانده از سال مالی ،مداز نیست.

مزایای پایان خدمت کارکنان

.7

برای مزایای پایان خدمت کارکنان ،در قال

رویه مورد عمل برای احتســاب ذخیره

سا نه و برای دوره زمانی از ابتدای سال مالی تا پایان دوره میانی ذخیره در نظر گرفته
میشود.
سایر مخارج نامنظم برنامهریزی شده

.8

در بودجه واحد تداری ممكن است مخارجی پیشبینی شده باشد که انتظار میرود در
مقطعی از ســال واقع شــود (از قبیل کمكهای خیریه و مخارج آموزش کارکنان) .این
مخارج اگرچه برنامهریزی شده ا ست و غالبام سال به سال تكرار می شود اما عمومام تابع
تشخیص مدیریت میباشد .شناسایی تعهد در پایان دوره میانی در قبال چنین مخارجی
که تا آن زمان واقع نشده است با تعریف بدهی مطابقت ندارد.

اندازهگیری مالیات بردرآمد دوره میانی

.9

برای محاســبه مالیات بردرآمد دوره میانی از نرخ مؤثر مالیاتی مورد انتظار برای دوره
مالی سا نه استفاده می شود زیرا طبق قانون ،مالیات بردرآمد براساس عملكرد سا نه
محا سبه می شود .نرخ مؤثر مالیاتی با در نظر دا شتن درآمد معاف از مالیات محا سبه و
با اعمال آن نسبت به سود مشمول مالیات دوره میانی ،مالیات بردرآمد تعیین میشود.
ضمنام تا آندا که امكانپذیر با شد برای فعالیتهای م شمول مالیات به نرخ مقطوع ،نرخ
مؤثر مالیاتی جداگانهای بكار گرفته میشود.

استهالك داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود

 . 10ا ستهالك داراییهای ثابت م شهود و داراییهای نام شهود ،برای داراییهای موجود طی
دوره میانی محاسبه میشود .تحصیل یا واگذاری داراییها که برای مدت زمان باقیمانده
از سال مالی برنامهریزی شده است در محاسبه استهالك در نظر گرفته نمیشود.
موجودی مواد و کا

 . 11ا صول شنا سایی و اندازهگیری موجودی مواد و کا در دوره میانی همانند دوره سا نه
اســت .اســتانداردهای شــناســایی و اندازهگیری موجودی مواد و کا در اســتاندارد
ح سابداری شماره  8با

عنوان ح سابداری موجودی مواد و کا

ارائه شده ا ست .در هر تاریخ

گزارشــگری مالی ،موجودی مواد و کا از نظر تعیین مقادیر ،بهای تمامشــده و خالص
ارزش فروش ،م شكالت ویژهای دارد .با این وجود ،از ا صول م شابهی برای اندازهگیری
موجودی مواد و کا در دوره میانی اســتفاده میشــود .واحد تداری برای اندازهگیری
موجودی مواد و کا در دوره میانی نســبت به دوره ســا نه ،از براوردهای بیشــتری
ا ستفاده میکند .ا ستفاده گ سترده تر از براوردها ،با هدف صرفه جویی در زمان و
هزینه صورت می گیرد.

خالص ارزش فروش موجودی مواد و کا

 . 12خالص ارزش فروش موجودی مواد و کا با توجه به قیمت فروش و مخارج تكمیل و فروش
موجودی مواد و کا در پایان دوره میانی تعیین میشــود .کاهش در خالص ارزش فروش در
دوره میانی بعد ،تنها زمانی قابل برگشت است که اندام چنین کاری در پایان سال نیز مناس
باشد.
انحرافات هزینههای تولید در دوره میانی

 . 13انحرافات قیمت ،کارایی ،م صرف (هزینه) و حدم تنها به همان ترتیبی در صورت سود
و زیان میان دورهای شناسایی می شود که این انحرافات در پایان سال مالی در صورت
سود و زیان سا نه شناسایی میگردد .انتقال انحرافاتی که انتظار میرود تا پایان سال
جذب شود ،منا س

نی ست زیرا موج

تحریف بهای تمام شده واقعی موجودی مواد و

کا در دوره میانی میشود.
سود و زیان تسعیر ارز

 . 14سود و زیان ت سعیر ارز در دوره میانی با توجه به ا ستاندارد ح سابداری شماره 16
با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز اندازهگیری و شــناســایی میشــود .برای تســعیر عملیات
خارجی در دوره م یانی ،تغییرات نرخ ارز برای مدت باقیمانده از ســال مالی در نظر
گرفته نمیشود.
زیان کاهش ارزش داراییهای غیرجاری

 . 15در دوره میانی برای بررســی ،شــناســایی و برگشــت زیان کاهش ارزش داراییهای
غیرجاری از الزامات اســتاندارد حســابداری شــماره  32با عنوان

کاهش ارزش داراییها

ا ستفاده می شود .البته در پایان هر دوره میانی اندام محا سبات تف صیلی برای تعیین
زیان کاهش ارزش داراییهای غیرجاری زم نیست بلكه واحد تداری برای تعیین لزوم
چنین محاسباتی ،یك بررسی اجمالی را اندام میدهد.

پیوست شماره 2
نمونههای کاربرد براورد
در این پیو ست که تنها جنبه تو ضیحی دارد و بخ شی از ا ستاندارد ح سابداری نی ست ،نمونههایی از
کاربرد اصــول مندرج در بند  38این اســتاندارد ارائه میشــود .هدف این پیوســت تشــریح کاربرد
استاندارد در راستای روشنشدن مفاهیم آن است.
موجودی مواد و کا

.1

روشهای کامل ارزشیابی و انبارگردانی ممكن است برای گزارش موجودی مواد و کا در دوره میانی
زم نبا شد .حتی اگر چنین رو شهایی در پایان سال برای گزارش موجودی مواد و کا اعمال شود،
ممكن است در دوره میانی اندام براورد براساس حاشیه فروش کفایت کند.

طبقهبندی داراییها و بدهیها به جاری و غیرجاری

.2

واحد تداری ممكن ا ست برای طبقهبندی داراییها و بدهیها به جاری و غیرجاری در پایان سال
بررسیهای مفصلتری در مقایسه با دوره میانی اندام دهد.

ذخایر

.3

تعیین مبالغ مناســ

برای ذخیره (از قبیل ذخیره تضــمین کا و هزینههای زیســت محیطی)

ممكن ا ست پیيیده و اغل

هزینهبر و زمانبر با شد .واحدهای تداری ،در مواردی برای محا سبه

ذخایر ســا نه از متخصــصــین خارج از شــرکت اســتفاده میکنند .در دوره میانی ،برای اندام
براوردهای مشابه ،اغل

ذخایر سال گذشته به هنگام می شود و از متخصصین خارج از شرکت

برای اندام محاسبات جدید استفاده نمیشود.
تطبیق ماندههای درون گروهی

.4

برای تهیه صــورتهای مالی تلفیقی میاندورهای تطبیق کامل و مفصــل ماندههای درون گروهی،
همانند دوره سا نه ،زم نی ست .این گونه ماندهها را میتوان با تف صیل کمتری ن سبت به دوره
سا نه تطبیق داد.

صنایع تخصصی

.5

دقت اندازهگیریهای میاندورهای در صــنایع تخصــصــی (مثل اندازهگیری ذخایر در صــنعت بیمه)
به دلیل پیيیدگی ،هزینه و زمان ،نسبت به پایان دوره سا نه ،کمتر است.

