انجمن حسابداران آمریکا (که در حال حاضر با عنوان انجمن حسابداران رسمی آمریکا یا  )AICPA1در 1936
کمیته رویههای حسابداری ( )CPA2را تشکیل داد تا بدین وسیله بین حرفه حسابداری و نهادهای قانونگذار دولتی
ارتباط ایجاد شووودا این کمیته وفی ه تدوین اسووتانداردهای حسووابداری رای در ایاله متردک آمریکا بر عهدک داشووها
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 CPAبولتن ترقیقات ح سابداری ( )ARB3شمارک  32با عنوان " سود و مازاد ک سب شدک" را در د سامبر 1947
صادر کردا در این بیانیه سود عملکرد عملیاتی جاری به صورت زیر تعریف شدک اسه:
"تأکید اصلی م هوم عملکرد عملیات جاری بر رابطه اقالم بنا بر عملیات و بنا بر سال اسها بهگونهای که سودها
و زیانها به عملیاتی و غیرعملیاتی ت کیک شدک و تنها نتایج رویدادهایی که مربوط به سال مالی مورد بررسی اسه
در صورت سود (زیان) راک مییابدی ضمن آنکه سود و زیان نا شی از اقالم غیرمترقبه و تحقق نیافته در تعیین سود

سال جاری در نظر گرفته نمیشود ( ARBشمارک 32ی ص )260-259ا"
همچنین در این بیانیه سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی به صورت زیر تعریف شدک اسه:
"باید بپذیریم که تمای وز نهایی بین درآم ود و هزینههای عملیاتی و س وود و زیانهای غیرعملیاتیی هنوز آنگونه
که باید مشخص نشدک اسها اما بهطورکیی درآمدها و هزینههای عملیاتی عموماً ناشی از فعالیتهای تکراری کسب
و کار اسه که کم و بیش به صورت عادی و قابل اطمینان از سالی به سال دیگر رخ میدهندا اما سودها و زیانهای
غیرعملیاتی معموالً از رخدادهایی ناشی میشوند که به صوووورت نامنظم و غیرقابل پیشبینیی کم و بیش به صورت
اتفاقی و تصادفیی رخ میدهند ( ARBشمارک 32ی ص )260ا"
استانداردهای حسابداری اکثر کشورهای غربیی استانداردهای بینالمللی و استانداردهای ایران نمونههایی از نروک
گزارشهای مالی شامل صورت وضعیه مالیی صورت عملکرد مالی و صورت جریانهای نقدی ارائه کردکاند که سود
ناشی از عملیات و جریان نقدی ناشی از عملیاتی جداگانه گزارش شودا بی شک ت کیک عملیات اصلی و م ستمر از
عملیات فرعی و غیر م ستمر سادک نی سهی چون واژکهای م ستمری ا صلی و فرعی واژکهایی ت سیرپذیرندا بردا شه
مدیران میتواند مت اوت از حسابداران و حسابرسان و است ادککنندگان گزارشهای مالی باشد (ثق یی )1392ا
"طرفداران عملکرد عملیات جاری بر این باورند که شوومار زیادی از اسووت ادککنندگان صووورتهای مالیی به ویژک
سرمایهگذارانی در تصمیمهای مالی خود به صورت سوووود (زیان) تکیه میکنندا اگرچوووهی برخی از است ادککنندگان
توانایی ترلیل صووورتهای مالی را دارند و میتوانند اقالم غیرمترقبه و ترققنیافته را به منظور تعیین عملکرد جاری
شرکه حذف کنندی اما ب سیاری از ا ست ادککنندگانی به دلیل ندا شتن تخ صص کافیی قادر به انجام این کار نی ستند
( ARBشمارک 32ی بند 9ی ص ره ")261
بهطورکلیی تعیین مقدار اطالعات موردنیاز که باید به اسووت ادککنندگان غیرحرفهای ارائه شووودی دشوووار اسووها
عالوکبراینی اگرچه طبقهبندی اقالم به عملیاتی و غیرعملیاتیی مستمر و غیرمستمر و اصلی و فرعی مشکل اسهی اما
منجر به درک بهتر صورتهای مالی می شودا طرفداران همچنین بر این باورند که مدیریت و حسابرسان مستقل در
موضووب بهتری برای تصوومیمگیری نسووبه به این موضوووت هسووتند که کدامیک از اقالم غیرمترقبه و غیرعادیی در
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صورت گزارش در صورت سود خالصی میتواند به نتایج گمراککنندکای از عملکرد اصلی یک شرکه منجر شودا آنها
همچنین معتقدند که سوووود خالص سوووال جاری باید عملکرد را تره شرررایف فعلی منعکس کند تا بتوان آن را با
عملکرد سالهای قبلی و صنعرت مقایسوه کورد ( ARBشموارک 32ی بند9؛ ARBشمارک 43ی بخش 8ی بند )7ا
در نهایهی موافقان عملکرد عملیات جاری بیان میکنند که گنجاندن اقالم غیرتکراری و غیرمترقبه همراک با نتایج
ک سب و کار ا صلی به سوءتعبیرهای مهمی از عملکرد ا صلی واحد تجاری منجر می شودا از آنجا که اقالم فوق ماهیتاً
موقتی ه ستندی گزارش کردن آنها همراک با نتایج ک سب و کار ا صلی نو سانات سود و ری سک شرکه را افزایش و
قدرت پیشبینی سود را کاهش میدهدا
این درحالی اسه که برخی معتقدند که کنار گذاشتن این اقالم از سودی کی یه سود را کاهش میدهد و به نقش
آن به عنوان یک ورودی مهم در ارزشگذاری شرکه آ سیب وارد می سازد (کاناگارتنام4و همکاران )2009ا بنابراینی
با انجام این کار مدیران به مدیریه سووود تشووویق میشوووند و باعم میشووود اسووت ادککنندگان اطالعات مالی با
اسووتنباطهای گمراککنندکای رو به رو شوووند (واتس و زیمرمنی 1986؛ AIMRی 1993؛ بیور5ی 1998؛ اوهانلون و
پاپ6ی )1999ا

 2.4.3مفهوم شمول کلی سود (سود جامع)7
م هوم شمول کلی سود به عنوان تغییر در حقوق صاحبان سرمایهی از طریق ثبه رویدادها یا تجدید ارزیابی واحد
انت اعی طی یک دورک مالی به جز توزیب سود سهام و سایر مبادالت مالکانهی تعریف شدک ا سها این م هوم تو سط
هیئه اسووتانداردهای حسووابداری مالی با عنوان سررود جام مورد اشووارک قرار گرفته اسووها سووود جامب م هومی
گستردکتور از سود خالص داردی زیرا موارد زیر را در بر میگیرد:
"برخی از تغییرات در ارزش داراییها که طی دورکی مالی شوووناسوووایی شووودک اسوووهی مانند تغییر ارزش بازار

سرمایهگ رذاری در اوراق ب رهادار (سهام) یا تعدیل مربوط به تسعی رر ارزکه به عنوان دارایی غی ورجاری طبقهبندی
شدکاند ( SFAC8شمارک 5ی بند )42ا"
از سوی دیگری سود خالص شامل اقالمی نیز ه سه که ماهیه جاری نداردا بهطور مشخصی سود خالص (و سود
جامب) شامل موارد زیر نیز میشود:
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"آثووووار برخی از تعدیرررلهای حسابداری دورههای قبل که در دورکی مالی جاری شناسایی شدکاندی مانند آثار
انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری ( SFACشمارک 5ی بند )42ا"
هیئه ا ستانداردهای ح سابداریی سودی را که تنها منعکسکنندک رویدادهای دورک جاری ا سهی عایدات 9نامیدک
اسها بنابراین میتوان نوشه:

اقالم غیر مکرر  +سود عملیات جاری = عایدات
آثار انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری  +عایدات = سود خالص
سود (زیان) ترققنیافته  +سود خالص = سود جامب
بولتن ترقیقات حسابداری ( )ARBشمارک  32با عنوان " سود و مازاد ک سب شدک"ی سود جامب را به صورت زیر
تعریف کردک اسه:
"سود خالصی که با توجه به مفهوم مالکیت محض 10تعریف میشود و در آن فرض میشود که شامل همه اقالمی
با شد که بر افزایش خالص حقوق صاحبان سهام در طی دورکی به جز توزیب سود سهام یا مبادالت سرمایهایی مؤثر
اسه ( ARBشمارک 32ی ص )260ا"
برا ساس م هوم فراگیری بیان کاملی از صورت سود (زیان) و ترازنامه وجود داردا همه تغییرات در حقوق صاحبان
سهام به جز توزیب سود سهام یا مبادالت مالکانهی به عنوان سود گزارش می شودا لذا این م هوم سودی شامل همهی
درآمدهای هزینههای سووودها و زیانهای تکراری و غیرتکراری اسووها درحالیکه در م هوم عملکرد عملیات جاری تنها
اقالم نا شی از فعالیههای تکراری به عنوان سود گزارش می شوووود و کلیهی درآمدهای هزینههای سودها و زیانهای
غیرتکراری و غیرمترقبه از مراسبه سود کنار گذاشته میشدا
طرفداران م هوم شمول کلی سودی براین باورند کهی چنانچه سودهای خالص گزارش شدک در هر سال در طول
عمر واحد تجاری با یکدیگر جمب شوووند باید مسوواوی جمب سووود خالص در طول عمر آن واحد شووودا اما اگر اقالم
غیرمترقبهی ا صالحات دورکهای قبل و امثالهمی از مرا سبه سود خالص حذف شود و چنانچه اقالم بدهکار (ب ستانکار)
ناشی از رویدادهای فوق بیش از اقالم بستانکار (بدهکار) باشدی که اغلب هم چنین اسهی منتج به ارائه بیشتر (کمتر)
از واقب سود خالص طی سالهای متوالی خواهد شدا

. Earnings
. strict proprietary concept
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عالوکبراینی حذف برخی از اقالم بدهکار و بسووتانکار از مراسووبه سووود خالص موجب ایجاد امکان هموار سازی یا
دستکاری در سودهای ساالنه می شودا این نظریه طی سالهای گذشته نیز تأیید شدک اسها از سوی دیگری صورت
سود (زیان) که شامل همه ی اقالم بدهکار و بستانکار تشخیص دادک شدک در طی سال باشدی آسانتر تهیه می شود و
برای است ادککنندگان قابل فهمتر اسه ( ARBشمارک 32ی بند  7و  ARBشمارک 43ی بخش 8ی بند )7ا
در نهایه با توجه به  ARBشمارک 32ی طرفداران م هوم شمول کلی سود براین باورند که سود جامبی نسبه به
سایر روشهای اندازکگیری سودی عملکرد شرکت را بهتر نشان میدهدا به این دلیل که همه تغییرات غیر مالکانه در
حقوق صاحبان سهامی در طی یک دورک را در برمیگیردا همچنینی این باور نیز وجود دارد که صورتهای مالی که با
اسووت ادک از شوومول کلی تهیه میشوووندی بهتر میتوانند قدرت سودآوری شرکت را مشووخص کنند و لذا توانایی

پیشبینی سودها و جریان وجهنقد آتی بهبود مییابدا
بعوالوکی باید به این موضوت نیز اشارک کرد که تموایز بین اقالم بدهکار و بستانکار مربوط به فعالیههای عملیاتی و
غیرعملیاتی آسان و آشکار نیسها رویدادهایی که از دیدگاک یک شرکهی عملیاتی تلقی می شودی ممکن اسه توسط
شوورکههای دیگر غیرعملیاتی مرسوووگ گرددا عالوکبراینی اقالمی که توسووط یک شوورکه در یک سووال معینی غیر
عملیاتی شناخته می شوندی ممکن ا سه در سال بعد تو سط همان شرکهی عملیاتی طبقووووهبندی گردندا به همین
ترتیبی اقالم غیر مکرر و رویدادهای غیرمترقبه نیز در دورکهای طوالنیتر ممکن اسه عادی و مکرر مرسوگ شوند و
یا رویدادهای غیرعملیاتی به طور مکرر بپیونددا با توجه به این مواردی تعریف سود عملیاتی مشکلتر و مبهمتر خواهد
شد (شباهنگی )1381ا
بنابراینی باتوجه به کلیهی مطالب قبلی میتوان گ ه:
ت اوت اصلی بین سود عملیات جاری و سود مبتنی بر م هوم شمول کلیی به هدف مفروض برای گزارشگری سود
خالص بسوووتگی داردا تأکید سوووود عملیات جاری بر عملکرد عملیاتی یا کارایی واحد انتفاعی و امکان پیشبینی

عملکرد آتی و توان سودآوری آن واحد ا سها اما طرفداران م هوم شمول کلی نیز ادعا دارند که کارایی عملیاتی و
پیشبینی عملکرد آتی رای در صورت مبتنی بودن آن بر کل تجربه تاریخی واحد انتفاعی در طول سالهای متمادی
میتوان بهبود بخ شید ا دلیل ا صلی منتقدین سود عملیات جاریی م شکالت عدیدک در ت شخیص عملیات ا صلی از
غیراصلیی عملیات مستمر از غیرمستمر و نیز تصریح اشتباهات در صورتهای مالی دروکهای گذشته میباشدا سود
جامب به دلیل در بر گرفتن تمامی تغییرات برتر تلقی شوودک و گزارش آن هم در ا ستانداردهای بینالمللی و هم در
استانداردهای ایرانی اجباری اسها

 2.5گزارشگری سود جامع
 2.5.1گزارشگری سود جامع در ایالت متحده آمریکا

هیئه استانداردهای حسابداری مالی واژک سود جام را ابتدا در بیانیهی م اهیم حسابداری شمارک )SFAC1( 1
معرفی کرد و سپس در دسامبر سال 1980ی آن را در بیانیهی م اهیم حسابداری شمارک  :3عناصر صورتهای مالی

واحدهای تجاری که در 1985ی بیانیهی م اهیم حسووابداری مالی شوومارک  :6عنا صر صورتهای مالی جایگزین آن
شدی به کار بردا در بیانیههای فوق سود جامب به شرح زیر تعریف شدک بود:
"تغییر در سووورمایه (خالص دارایی ها) یک واحد ت جاری در طی یک دورک مالی در نتی جه م عامالت و سوووایر
رویدادهای مرتبط با منابعی غیر از مالکانا سود (زیان) جامب شامل همه تغییرات سرمایه در یک دورک مالی اسه به
غیر از سرمایهگذاری مالکان و توزیب منافب بین آنها (SFAC 3ی بند  56و SFAC 6ی بند )70ا"
همانطورکه در قسمه باال نیز قابل مشاهدک اسهی تعریف  FASBاز سود جامب در بیانیهی م اهیم با م هوم سود
فراگیری مطابقه داردا برای مثالی FASBی به منظور برجسته کردن اهمیه گزارشگری سود جامبی بیان میکند:
"اقالم سود جامبی به ویژک اقالم مختل ی که با یکدیگر در ثباتی ریسک و قابلیه پیشبینی مت اوت هستندی برای
تمامی اسوووت ادککنندگانی که قصووود دارند از صوووورتهای مالی به عنوان ابزاری برای سووورمایهگذاریی اعتباردهی و
ت صمیمگیریهای م شابه در مورد واحد تجاریی ا ست ادک کنندی حائز اهمیه ا سها تقا ضای ا ست ادککنندگان برای
اطالعات در مورد این اقالمی زیربنای تمایز بین درآمدهای هزینههای سودهای زیانها و نیز سایر اجزای سود جامب ا سه
که از ترکیب درآمدهای هزینههای سودها و زیانها به شیوکهای مختلف حاصل میشود (SFAC 6ی بند )216ا"
اصطالح سود فراگیری سود جامبی بنا بر تمایلی که به ترکیب همهی تغییرات غیرمالکانه در حقوق صاحبان سهام
یک دورک در یک شکل واحد وجود دا شهی بوجود آمد (رابین سون11ی )1991ا رابین سون ( )1991بر این باور بود که
افزایش پیچیدگی کسووب و کاری ماهیه برمبرانگیز سووایر اجزای سووود جامب در مواد مورد برم  FASBو افزایش
مهارت اسووت ادککنندگوووووانی همگی دلیلی بر ارائهی شووکل کاملی از سووودی یعنی سووود جامب هسووتندا سوواتن و
جانسوووون )1993(12بر ایجاد یک صوووورت مالی جدید که همراک اندازکگیری ارزشهای منصووو انه در ترازنامهی ارائه
میشووودی پافشووردندی بدون آن که تغییرات در ارزشهای منص و انه در صووورت سووود (زیان) گزارش شووودا طبق این
رویکردی صورت مالی جدیدی پیشنهاد میشود که بین صورت سود (زیان) و ترازنامه اسها
اگر چه  FASBبه طورکلی رویکرد سود فراگیر را پذیرفهی اما از همان ابتدا الزامی به گزارش سود جامب ندا شه
(جان سون13و همکاران  1995وکپ14و همکاران )1996ا انجمن مدیریه و ترقیقات سرمایهگذاری ( )AIMR15که
یکی از بزرگترین گروکهای ا ست ادککنندک از اطالعات صورتهای مالی بودی بر به کارگیری م هوم سود (زیان) جامب
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در عمل پافشوواری کرد (SFAC 130ی بند  40و جانسووون و همکاران )1995ا  AIMRدر مورد درسووتی برخی از
استثنائاتی که  FASBدر استانداردها مقرر کردک بود و به موجب آن اقالم خاصی از صورت سود (زیان) کنار گذاشته
شدک و مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش می شدندی بسیار شک و تردید دا شه (بهطور مثالی
 :SFAC 52تسعیر ارز خارجی و  :SFAC 115حسابداری سرمایهگذاریهای خاص در اوراق قرضه و مالکانه)ا
 )1993( AIMRبر این باور بود که اگر  FASBرویکرد شوومول کلی را به عنوان پایه و اسوواسووی برای گزارش
کلیه ی تغییرات در حقوق صاحبان سهام در طی یک دورک مالیی که از معامالت و سایر رویدادهای مرتبط با منابعی
غیر از مالکان نا شی می شودی پذیرفته ا سهی باید آن را به طور مداوم در ا ستانداردهایش به کار گیردا اجازک دادن به
اجزای خاصی از سود جامب که از صورت سود (زیان) کنار گذاشته شوند و به طور مستقیم در بخش حقوق صاحبان
سهام ترازنامه گزارش شوندی به تدریج این پایه و ا ساس را ت ضعیف میکندی ضمن اینکه هیچ مبنای نظری هم برای
نروک عمل فوقی وجود نداردا
 )1993( AIMRهمچنین معتقد بود که پایان دادن به چنین اعمالی و گزارش کردن اجزای سود جامب در یک
صورت سود یا عملکرد مالیی موجب می شود تا گزار شگری این اقالم بر مبنای یک ا ساس مفهومی و منطقی انجام
شووودا بعالوکی پیروی از این مبنای م هومی به افزایش یکنواختی ارائه اطالعات مالی در بین شوورکهها و شفافیت

اجزای سود جام ی که پیش از این به جای ارائه در صورت سود (زیان) م ستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام
گزارش میشدندی منجر میشودا
عالوک بر انگیزکهای خارجیی انگیزکی داخلی FASBاین بود که پروژکی سود جامب را که جووووزیی از پروژکهای
ابزارهای مالی آنی به خصوص بخش معامالت اوراق مشتقه و مصون سازیی اسهی به عهدک بگیرد (SFAC 130ی بند
 45و کوپ و همکاران )1996ا پیوش از این بسیاری از ابزارهای مالی جوزء اقالم خارج از
ترازنامه )OBS17( 16بودند و  FASBبه عنوان قسووومتی از پروژکی ابزارهای مالیی شوووناسوووایی برخی از آنها را در
صووورتهای مالی مورد بررسووی قرار دادا هیئه اسووتانداردهای حسووابداری مالی آشووکارا از شووناسووایی و اندازکگیری
ابزارهای مالی به ارزش منصفانه طرفداری کرد و تصمیم خود را مبنی بر شناسایی و اندازکگیری همهی اوراق مشتقه
به ارزش منصفانه اعالم کرد (SFAC 130ی بند 46ی جانسون و همکاران  1995و کپ و همکاران )1996ا
شناسایی ابزارهای مالی به ارزش منص انه اثرات بسیار زیادی بر صورتهای مالی داشها  FASBبر این باور بود
که شناسایی و اندازکگیوووری ابزارهای مالوووی به ارزش منص انوووه در صورتی که بر تصمیمگیری است ادککنندگان از
16ا اقالم خارج از ترازنامهی داراییها یا بدهیهایی هستند که در ترازنامه شرکه نشان دادک نمی شودا این اقالم که در ایران اصطالحاً با عنوان داراییها و
بدهیهای انتظامی خواندک میشوندی در فاهر قطعیه ندارند و فقط وعدکای از طرف شرکه هستند که در صورت ترقق میتوانند در قالب کلی داراییها
و بدهیها گنجانیدک شوووندا اقالم خارج از ترازنامه شووامل رخایر و بدهیهای احتمالی هسووتندی مانند تضووامین مربوط به بروات و یا ضوومانهنامهها مانند
حسن انجام کارا
17
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صوورتهای مالی مؤثر باشودی ضوروری اسوها اما برخی دیگر از اعضوای هیئه معتقد بودند که انجام این کار موجب
افزایش نوسانات سود (و ریسک شرکت) می شودا گزارشگری سود جامب روشی برای کاهش این اختالفنظرها ارائه
کرد (SFAC 130ی بند 47ی جانسون و همکاران  1995و کپ و همکاران )1996ا
در پاسووب به نگرانی اسووت ادککنندگان از صووورتهای مالی برای اندازکگیری سووود فراگیری  FASBپیشنویس
استاندارد  130با عنوان "گزارشگری سود جامب" را در ژوئن  1996صادر کردا در این پیشنویسی پیشنهاد شدک بود
که شرکه ها باید تمامی تغییرات در حقوق صاحبان سهام به غیر از تغییراتی که نا شی از مبادالت با مالکان ه ستند
را در صورت عملکرد مالی گزارش کنندا
هیئه اسووتانداردهای حسووابداری مالیی بیانیهی اسووتاندارد حسووابداری مالی شوومارک :)SFAC 130( 130
گزارشگری سود جام را در ژوئن  1997صادر کرد و م اد این بیانیه از  15دسامبر  1997الزماالجرا شدا SFAC
 130گزارش سووود جامب و اجزای آن را در مجموعه صووورتهای مالی اصوولی الزامی کردا( SFAC 130بند )39
اقالمی را که پیش از این به عنوان اجزای سود جامب شناخته می شدندی اما به دالیل قبلی از صورت سود (زیان) کنار
گذاشته شدک و مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش میشدندی معرفی کردا SFAC 130منجر به تجدید
ارائهی بیانیهی شمارک  :52تعدیالت ت سعیر ارزی بیانیهی شمارک  :80ح سابداری قراردادهای آتیی بیانیهی شمارک
 :87ح سابداری بازن ش ستگی و بیانیهی شمارک  :115ح سابداری سرمایهگذاریهای خاص در اوراق قر ضه و سهام

شدا بیانیههای مذکور مقرر کردک بودند که تغییرات در ماندک اقالم تره این بیانیههای که به عنوان سایر اجزای سود
جامب شناخته می شدندی به طور مستقیم در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش شوندی اما با تجدید ارائه این
بیانیههای تغییرات در ماندک اقالم فوقی در صووورت عملکرد مالی ارائه میشوودندا سووایر اجزای سووود جامب به تعدیالت
تسعی رر ارزی تعدی رالت حداقل بده ری بازنشستگ ری و سودهای (زیانهای) تحققنیافتهی سرمایهگذاریهای

خاص در اوراق قرضه و س رهام دستهبندی میشوندا (SFAC 130ی بند )17ا سود یا زیان خالص ابزار مشتقه هم
که به عنووان ابزار مصونسازی جریان وجهنقد شناخته میشودی در حال حاضر بخشی از سایور اجزای سوود جامب به
حساگ میآید (SFAC 13318ی بند )46ا
پیشنویس بیانیهی ا ستاندارد ح سابداری مالی شمارک 130ی نمایش وا ضری از سود جامب و اجزای آن را در یک
صورت عملکرد مالی الزامی کرد (FASBی )1996ا هیئه استانداردهای حسابداری مالی در این پیشنویس پیشنهاد
کرد که سووود جامب و اجزای آن در یک صووورت عملکرد مالی و تحت مفهوم سود فراگیر گزارش شوووند ( SFAC

18ا  :SFAC 133حسابداری اوراق مشتقه و فعالیههای مصونسازی

130ی بند )58ا امای در نهایه به دلیل مخال ههای متعددی استاندارد  SFAC 130شرکهها را به است ادک از هر دو
روش یک صورت عملکرد مالی واحد و دو صورت عملکرد مالی جداگانه ،مجاز دانسه19ا

 2.5.2گزارشگری سود جامع در سطح بینالملل ()IAS1
 IAS1با عنوان "نروکی ارائهی صوووورت های مالی" مجموعهای از الزاماًت کلی برای صوووورت های مالی مانندی
سووواختار کلی صوووورت های مالیی حداقل الزاماًت موردنیاز برای مرتوای آنهای مبنای تعهدیی تمایز اقالم جاری و
غیرجاری و ااا را بیان میکندا این اسوووتانداردی واحدهای تجاری را به ارائهی مجموعهی کاملی از صوووورتهای مالیی
شامل صورت و ضعیه مالیی سود (زیان) جامبی صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهامی صورت جریان وجهنقد و
یاددا شه های همراکی ملزم کردک ا سها تو ضیرات مربوط به این ا ستاندارد به طور کامل در ق سمه  2.7ارائه شدک
اسها
هیئه ا ستانداردهای ح سابداری مالی ( )IASBدر ا ستاندارد ح سابداری شمارک  1خود با عنوان "نروکی ارائهی
صورتهای مالی" سایر اجزای سود جامب را به صورت زیر تعریف میکند:
"سووایر اقالم سووود (زیان) جامب شووامل اقالم درآمد و هزینهایی شووامل تعدیالت تجدید طبقهبندیی اسووه که در
صورت سود (زیان) دورک شناسایی نمیشوند"ا سایر اقالم سود (زیان) جامب طبق این استاندارد عبارتند از:
 .1تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی داراییها (مشاهدک کنیدی  :IAS16ام روال ،ماشینآالت و تجهیزات؛
 :IAS38داراییهای نامشهود)
 .2سررودها و زیان های اکچوئری در طرح های مزایای معرفی شررده که مطابق با بند 93Aاسوووتاندارد
حسابداری بین المللی شمارک  )IAS19( 19با عنوان "مزایای کارکنان" شناسایی میشودا
 .3سود و زیانهای نا شی از ت سعیر صورتهای مالی عملیات خارجی (مشواهدک کنیدی  :IAS21اثرات

تغییرات نرخ ارز)ا
 .4سررود و زیان های ناشرری از اندازهگیری مجدد دارایی های مالی آماده برای فروش (مشووواهدک کنیدی
 :IAS39ابزارهای مالی ،شناسایی و اندازهگیری)ا
 .5بخرررش اثربخش سود و زیانها مربوط به ابزارهای م صون سازی در م صون سازی جریانهای نقدی

(مشاهدک کنیدی )IAS39ا

19ا در رویکرد ارائه یک صورت عملکرد واحدی میبایسه اجزای سود خالصی سود خالص کلی سایر اجزای سود جامب و سود جامب کل را در یک صورت
عملکرد ارائه کردا در حالیکه در رویکرد ارائه دو صورت عملکرد جداگانهی اجزای سود خالص و سود خالص کل در یک صورت و سپس سود خالص کلی
سایر اجزای سود جامب و سود جامب کل در صورتی دیگر ارائه میشودا

 IAS1اولین بار توسط هیئه استانداردهای حسابداری بینالمللی در ژانویهی  1975با عنوان "افشا سیاسههای
ح سابداری" منت شر شدا پس از گذ شه تقریباً  22سالی IASBی ا ستاندارد ح سابداری بینالمللی شمارک  1را با
ترکیب IAS1ی  IAS5و  IAS13در آگوسه  1997تجو ودید ارائه و نام آن را به "نروکی ارائهی صورتهای مالی"
تغییر دادا
با شووروت پروژک مشووترک  IASB/FASBدر باگ "نروکی ارائهی صووورتهای مالی"ی اسووتاندارد حسووابداری
بینالمللی شمارک  )IAS1( 1در  6سپتامبر  2007تجدید ارائه شد و انقالگ عظیمی در نروکی ارائهی صورتهای
مالی به وجود آوردا در نهایه هیئه در  16ژوئن 2011ی سوووایر اقالم سوووود (زیان) جامب و نروکی ارائهی آنها را
مشخص کرد و بار دیگر  IAS1تجدید ارائه شدا شرح م صلی از روند تکامل  IAS1در جدول  2.1ارائه شدک اسها

جدول  2.1سیر تطور IAS1
ردیف

تاریخ

تغییرات

1

ژانویهی 1975

انتشار  IAS1با عنوان "افشا سیاسههای حسابداری"

2

اکتبر 1976

انتشار  IAS5با عنوان "اطالعواتی که باید در صوورتهای

3

نوامبر 1979

4

آگوسه 1997

5

 18آگوسه 2005

مالی افشا گردد"
انتشار  IAS13با عنوان "نروکی ارائهی داراییها و بدهیهای
جاری"
انتشار  IAS1با عنوان "نروکی ارائهی صورتهای مالی" (این
استاندارد جایگزین  IAS1قبلیی  IAS5و  IAS13شد)
 IAS1به وسیلهی اصالحیهی "افشائیات سرمایه" اصالح شد

