
 

  34استاندارد حسابداري 

هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهاترویه  

 هدف

تدد د ادداردديدا  غ نی  ن ی معیدادهداا ين بدا  غ جرییو دغند ندديد،  جوین  اهددف ين  ي عمد   هداا س

اداا جرییو ،د دغن  ادارديدا غ يش ادارديدا  جرییو ،د رووغد،س الد   هاا س ادارديدا غ ي هاا س

الدیدجداا مااح غيسد  تد انديد،  ردای، موریو ری،  غ لار ی  يج اا  تد ه هدف ين  ي شد ااها  ي ي

هاا جوادا ااح ،د طیل زما  غ را الدیدجداا مااح تدانو غيسدالدیدجداا م جوادا  غ لار ی  مقاناد 

  يت ه

 جعادنف

عبارت از اصول، مباني، ميثاقها، قواعد و روشهاي مشخصي است که توسط واحد تجاري :  هاي حسابداريرويه

 شود.در تهيه و ارائه صورتهاي مالي بکار گرفته مي

رايي يا بدهي، يا مصرف ادواري يک دارايي است، که ناشي تعديل مبلغ دفتري دا : حسابداري تغيير در برآورد

باشد. تغيير در از ارزيابي وضعيت فعلي و منافع و تعهدات آتي مورد انتظار مربوط به داراييها و بدهيها مي

هاي حسابداري، ناشي از اطالعات جديد يا پيشرفتهاي جديد است و در نتيجه، اصالح اشتباه محسوب برآورد

 شود. نمي

 

عدم ارائه و ارائه نادرست در صورتهاي مالي يک يا چند دوره قبل واحد  قبل هايدوره: اشتباهات اشتباهات

 تجاري، به دليل ناتواني در استفاده يا استفاده نادرست از اطالعات قابل اتکايي است که:

 ها، در دسترس بوده است؛ و در زمان تأييد صورتهاي مالي براي انتشار در آن دوره الف.

 رود براي تهيه و ارائه آن صورتهاي مالي کسب و در نظر گرفته شده باشد.بطور معقول، انتظار مي . ب

ناديده گرفتن يا تفسير هاي حسابداري، چنين اشتباهاتي شامل آثار اشتباهات رياضي، اشتباه در بکارگيري رويه

 نادرست واقعيتها، و تقلب است. 

 

ها و شرايط است، بکارگيري رويه حسابداري جديد براي معامالت، ساير رويداد : تسري به گذشتهيا بکارگيري 

 اي که گويي آن رويه همواره بکار گرفته شده است.گونهبه

ي و افشاي مبالغ عناصر صورتهاي مالي است، گيراصالح شناخت، اندازه : تسري به گذشته  يا تجديد ارائه 

 هاي قبل هرگز اتفاق نيفتاده است. اي که گويي اشتباه دورهگونهبه



غيرعملي اسوت که واحد تجاري پ  از هرگونه تال  معقول، نتواند بکارگيري يک الزام در صوورتي :  عمليغير

گذشوته، تغيير در رويه حسوابداري با تسوري به گذشوته يا تجديد ارائه با معين از  ايآن را بکار گيرد. براي دوره

 تسري به گذشته براي اصالح اشتباه، در صورتي غيرعملي است که:

 يا تجديد ارائه با تسري به گذشته قابل تعيين نباشد؛آثار بکارگيري با تسري به گذشته  الف.

سووتلزم در نظر گرفتن  . ب شووته، م سووري به گذ شووته يا تجديد ارائه با ت سووري به گذ بکارگيري با ت

 مفروضاتي درباره قصد مديريت در آن دوره باشد؛ يا

ردهاي قابل مالحظه بکارگيري با تسري به گذشته يا تجديد ارائه با تسري به گذشته، مستلزم برآو . پ

 مبالغ باشد و تمايز عيني اطالعات مربوط به آن برآوردها

، و شناخت اثر تغيير در برآورد حسابداري در رابطه با تغيير در رويه حسابداري:  با تسري به آينده بکارگيري

 به ترتيب، عبارت است از:

سوواير رويداد لف.ا سووابداري جديد در مورد معامالت،  شوورايط واقعبکارگيري رويه ح شووده پ  از ها و 

 تاريخ تغيير رويه؛ و

 هاي جاري و آتي متأثر از آن تغيير.شناسايي اثر تغيير در برآورد حسابداري در دوره ب.

 

 هاا ساارديدادغن 

 واحد تجاري تنها در صورتي بايد يک رويه حسابداري را تغيير دهد که آن تغيير:.13

 طبق يک استاندارد حسابداري، الزامي باشد؛ يا الف.

ها يا شرايط بر وضعيت مالي، تر درباره آثار معامالت، ساير رويدادمنجر به ارائه اطالعات قابل اتکا و مربوطب.

 واحد تجاري، در صورتهاي مالي شود. عملکرد مالي يا جريانهاي نقدي

سوتفاده . 14 سوه کنند تا ا صوورتهاي مالي واحد تجاري را در طول زمان مقاي صوورتهاي مالي بايد بتوانند  کنندگان 

شوخيد دهند. بنابراين، در هر دوره و در دوره ضوعيت مالي، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي ت هاي روندها را در و

هاي حسوابداري، يکي از معيار شوود مرر اينکه تغيير در رويهاري يکسوان بکار گرفته ميهاي حسوابدمختلف، رويه

  را احراز کند. 13مندرج در بند 

 شود: هاي حسابداري تلقي نميموارد زير، تغيير در رويه . 15

سووواير رويداد الف. سوووابداري براي معوامالت،  شووورايطي که محتواي آنها ببکوارگيري يک رويه ح ا ها يا 

 باشد؛ ومواردي که در گذشته واقع شده است، متفاوت مي



ها يا شرايطي که در گذشته واقع نشده بکارگيري رويه حسابداري جديد براي معامالت، ساير رويداد ب.

  اهميت بوده است.يا بي

داراييهاي  11حسابداري  تجديد ارزيابي داراييها براي نخستين بار، طبق استاندارد بکارگيري رويه . 16

 حسابداري 15، يا استاندارد حسابداري داراييهاي نامشهود 17، استاندارد حسابداري ثابت مشهود

اگرچه تغيير در رويه حسابداري است اما به جاي رعايت الزامات اين استاندارد، طبق  گذاريها،سرمايه

 شود.عمل مي 15اري يا استاندارد حسابد 17يا استاندارد حسابداري  11استاندارد حسابداري 

  کاربرد ندارد. 16شده در بند ، در مورد تغيير در رويه حسابداري توصيف30تا  18هاي بند . 17

 هاي حسابدارياعمال تغيير در رويه

 :22با توجه به بند  . 18

اي واحد تجاري بايد تغيير در رويه حسابداري را که ناشي از بکارگيري يک استاندارد حسابداري بر الف.

 نخستين بار است، طبق شرايط گذار خاص مندرج در آن استاندارد اعمال کند؛ و

سوابداري براي نخسوتين  ب. سوتاندارد ح سوابداري را در زمان بکارگيري يک ا هرگاه واحد تجاري رويه ح

ري در بار، تغيير دهد و آن اسوتاندارد، دربرگيرنده شورايط گذار خاصوي براي اعمال آن تغيير يا تغييرات اختيا

  رويه حسابداري نباشد، واحد تجاري بايد آن تغيير را با تسري به گذشته اعمال کند.

سوتاندارد حسوابداري، تغيير اختياري در رويه  . 19 سوتاندارد، بکارگيري پيا از موعد يک ا صود اين ا براي مقا

 شود.حسابداري محسوب نمي

شوو . 20 شووخد وجود در مواردي که براي يک معامله، رويداد ديرر يا  سووابداري م سووتاندارد ح رايط، يک ا

سوت طبق بند  شود، مديريت ممکن ا شوته با سوابداري از آخرين بيانيه11ندا سواير نهاد، يک رويه ح هاي هاي 

سووتانداردتدوين شووابهي براي تدوين ا سووتاندارد را که از مفاهين نظري م سووتفاده کننده ا سووابداري ا هاي ح

سووابداري را تغيير دهد، آن صووالح چنين بيانيهکنند، بکار گيرد. چنانچه پ  از امي اي، واحد تجاري رويه ح

  شود.تغيير به عنوان تغيير اختياري در رويه حسابداري محسوب و افشا مي

 ر ادگیوا را جاوا ر  گذش  

)الف( يا )ب(، با تسري به 18، هنرامي که تغيير در رويه حسابداري، طبق بند 22توجه به بند با  . 21

شود، واحد تجاري بايد مانده ابتداي دوره هر جزء حقوق مالکانه را که تحت گذشته بکار گرفته مي

ده براي هر اي افشاششده و ساير مبالغ مقايسهتأثير قرار گرفته است، براي نخستين دوره قبلي ارائه

اي که گويي رويه حسابداري جديد همواره بکار گرفته شده گونههاي قبل را تعديل کند بهيک از دوره

  است.



 محدوديتهاي بکارگيري با تسري به گذشته

)الف( يا )ب( الزامي باشد، تغيير در رويه 18هنرامي که بکارگيري با تسري به گذشته طبق بند  . 22

اي يا اثر انباشته تغيير، شته تسري داده شود، مرر تا ميزاني که تعيين آثار دورهحسابداري بايد به گذ

  غيرعملي باشد.

شده براي يک يا اي ارائهاي تغيير در رويه حسابداري بر اطالعات مقايسهکه تعيين آثار دورههنرامي . 23

اي از ابتداي نخستين دوره چند دوره قبل، غيرعملي باشد، واحد تجاري بايد رويه حسابداري جديد را

که بکارگيري با تسري به گذشته عملي است )که ممکن است دوره جاري باشد(، در مورد مبالغ 

ابتداي دوره هر يک از اجزاي حقوق مالکانه را که  دفتري داراييها و بدهيها اعمال کند، و بايد مانده

 تحت تأثير قرار گرفته است، در آن دوره تعديل کند.

هاي چنانچه در ابتداي دوره جاري، تعيين اثر انباشته بکارگيري رويه حسابداري جديد براي تمام دوره . 24

قبل غيرعملي باشد، واحد تجاري بايد براي بکارگيري رويه حسابداري جديد با تسري به آينده، 

  اي را از نخستين تاريخي که عملي است، تعديل کند.اطالعات مقايسه

شوته بکار ميهنرامي که  . 25 سوري به گذ سوابداري جديد را با ت سوابداري واحد تجاري رويه ح گيرد، رويه ح

سووه شوود، اعمال مياي دورهجديد را براي اطالعات مقاي کند. بکارگيري با هاي قبل تا آنجا که عملي با

شوته تا دوره سوري به گذ صوورتت شوته بر مبالغ مندرج در  سوت که تعيين اثر انبا شوته عملي ا  اي از گذ

شووود. مبلغ تعوديول مربوط بوه دوره ضوووعيوت موالي ابتودا و پوايوان آن دوره، عملي بوا هاي هواي قبول از دورهو

صوورتهاي مالي، در مانده ابتداي دوره هر يک از اجزاي حقوق مالکانه که تحت تأثير قرار ارائه شوده در 

ل در سوود انباشوته اعمال شوود. معموً  اين تعديشوده، اعمال ميگرفته اسوت در نخسوتين دوره قبلي ارائه

نوه )براي مثوال، براي مي کوا عوديول در جزء ديرري از حقوق موال سوووت اين ت بوا وجود اين، ممکن ا گردد. 

شوووود. هر اطالعات ديرري درباره دوره سوووابداري( اعمال  سوووتاندارد ح هاي قبل، مانند انطباق با يک ا

  شود.ميهاي تاريخي اطالعات مالي، تا آنجا که عملي باشد تعديل خالصه

شوووته، به دليل عدم امکان تعيين اثر  . 26 سوووري به گذ سوووابداري جديد با ت هنرامي که بکارگيري رويه ح

شووته بکارگيري آن رويه براي تمام دوره شوود، واحد تجاري طبق بند هاي قبل، غيرانبا رويه  24عملي با

گيرد. بنابراين، بخشوي از مي اي که عملي اسوت، با تسوري به آينده بکارجديد را از ابتداي نخسوتين دوره

شوووتوه داراييهوا، بودهيهوا و حقوق موالکوانوه مربوط بوه قبول از آن تواريخ، نواديوده گرفتوه مي شوووود. تعوديول انبوا

سوووابوداري جوديود در يوک يوا چنود دوره قبول، رهنمود هواي مربوط بوه مواردي کوه بکوارگيري يوک رويوه ح

 ارائه شده است.  52تا  49غيرعملي است، در بندهاي 



 اافش

واحد تجاري بايد هنرامي که بکارگيري يک استاندارد حسابداري براي نخستين بار، بر دوره جاري يا  . 27

گونه است مرر اينکه تعيين مبلغ تعديل گذارد، که معموً  اينهاي قبل اثر ميهر يک از دوره

موارد زير را افشا  هاي آتي اثر برذارد،غيرعملي باشد، يا هنرامي که آن تغيير ممکن است بر دوره

 کند:

 عنوان استاندارد حسابداري؛ الف.

 چنانچه کاربرد داشته باشد، اينکه تغيير در رويه حسابداري طبق شرايط گذار انجام شده است؛  ب.

 ماهيت تغيير در رويه حسابداري؛  پ.

 چنانچه کاربرد داشته باشد، توصيفي از شرايط گذار؛  ت.

 هاي آتي اثر داشته باشد؛شد، شرايط گذاري که ممکن است بر دورهچنانچه کاربرد داشته با  ث.

شووده، تا آنجا مبلغ تعديل مرتبط با موارد زير براي دوره جاري و هر يک از دوره  ج. هاي قبلي ارائه 

 که عملي است:

 براي هر قلن اصلي صورت مالي که تحت تاثير قرار گرفته است؛ و .1

يافته هر سهن، در صورتي که استاندارد حسابداري براي سود پايه هر سهن و سود تقليل .2

 بکارگرفته شود؛ سود هر سهن 30

 شده، تا آنجا که عملي است؛ وهاي ارائههاي قبل از دورهتعديل مربوط به دورهمبلغ   چ.

شووته، طبق بند   ح. سووري به گذ صووورتي که بکارگيري با ت اي معين از )الف( يا )ب(، براي دوره18در 

شوده، غيرعملي باشود، شورايطي که منجر به ايجاد آن هاي ارائههاي قبل از دورهگذشوته، يا براي دوره

 ايط شده است و توصيفي از چرونري و زمان اعمال تغيير در رويه حسابداري.شر

هاي حسابداري، بر دوره جاري يا هر يک از دوره واحد تجاري بايد هنرامي که تغيير اختياري در رويه . 28

گونه است مرر اينکه تعيين مبلغ تعديل غيرعملي باشد، يا هنرامي  اينگذارد، که معموً قبل اثر مي

 هاي آتي اثر برذارد، موارد زير را افشا کند:که آن تغيير ممکن است بر دوره

 ماهيت تغيير در رويه حسابداري؛ الف.

 کند؛مي تر فراهندًيل اينکه چرا بکارگيري رويه حسابداري جديد، اطالعات قابل اتکا و مربوط  ب.

يوک از دوره  پ. جواري و هر  بوا موارد زير، براي دوره  عوديول مرتبط  ئوه مبلغ ت کوه ارا توه  شووو گوذ هواي 

 شود، تا آنجا که عملي است: مي

 براي هر قلن اصلي صورت مالي که تحت تاثير قرار گرفته است؛ و .1



حسابداري  يافته هر سهن، در صورتي که استانداردبراي سود پايه هر سهن و سود تقليل .2

 بکارگرفته شود؛  30

 شده، تا آنجا که عملي است؛ و هاي ارائههاي قبل از دورهمبلغ تعديل مربوط به دوره  ت.

سوري به گ  ث. صوورتي که بکارگيري با ت شوته، براي دورهدر  شوته، يا براي دورهذ هاي اي معين از گذ

هاي ارائه شوده، غيرعملي باشود، شورايطي که منجر به ايجاد آن وضوعيت شوده اسوت و قبل از دوره

 توصيفي از چرونري و زمان اعمال تغيير در رويه حسابداري.

 هاي بعد، ضروري نيست.تکرار اين موارد افشا در صورتهاي مالي دوره

در مورد استاندارد حسابداري جديدي که تاريخ اجراي آن فرا نرسيده است و واحد تجاري آ ن را بکار  . 29

 نررفته است، واحد تجاري بايد موارد زير را افشا کند:

 توصيف اين موضوع؛ و الف.

سوووت و بوه ارزيوابي اثر احتموالي   ب. شوووخد يوا اطالعواتي کوه بطور معقول قوابول برآورد ا اطالعوات م

صوورتهاي مالي واحد تجاري در دوره بکارگيري براي بکارگ سوابداري جديد بر  سوتاندارد ح يري ا

  باشد.نخستين بار، مربوط مي

 گيرد:، واحد تجاري افشاي موارد زير را در نظر مي29به منظور انطباق با بند  . 30

 عنوان استاندارد حسابداري جديد؛ الف.

 تغيير در رويه حسابداري؛ماهيت  ب.

 شود؛تاريخي که بکارگيري استاندارد حسابداري جديد الزامي مي پ.

 تاريخي که واحد تجاري تصمين دارد استاندارد حسابداري جديد را براي نخستين بار بکار گيرد؛ و ت.

 يکي از موارد زير: ث.

 اري جديد براي نخستينرود بکارگيري استاندارد حسابدشرحي از تأثيري که انتظار مي .1

 بار، بر صورتهاي مالي واحد تجاري داشته باشد؛ يا

  توصيف تأثير، در صورتي که اين تأثير مشخد يا بطور معقول قابل برآورد نباشد. .2

 هاي حسابداريتغيير در برآورد

صووورت به علت عدم اطمينان . 31 سووياري از اقالم  توان با نميهاي مالي را  هاي ذاتي فعاليتهاي تجاري، ب

توان آنها را برآورد کرد. برآورد، مستلزم قضاوتهاي مبتني بر آخرين گيري کرد، بلکه تنها ميدقت اندازه

 اطالعات در دسترس و قابل اتکا است. براي مثال، ممکن است برآورد موارد زير الزامي باشد:



 الوصول؛هاي مشکوکدريافتني الف.

 نابابي موجوديها؛  ب.

 نصفانه داراييهاي مالي يا بدهيهاي مالي؛ارز  م پ.

 پذير؛ وعمر مفيد، يا الروي مورد انتظار مصرف منافع اقتصادي آتي داراييهاي استهالک ت.

 تعهدات مرتبط با تضمينها. ث.

ضوعيف  . 32 سوت و قابليت اتکاي آن را ت صوورتهاي مالي ا سوي تهيه  سوا سوتفاده از برآوردهاي معقول، بخا ا ا

 کند.نمي

برآورد ممکن اسوت به دليل تغيير در شورايط مبناي انجام برآورد يا به علت دسوتيابي به اطالعات جديد  . 33

سووتلزم تجديد شووتر، م سووب تجربه بي شوود. تجديدنظر در برآورد، با توجه به ماهيت آن، به يا ک نظر با

 شود.هاي قبل مربوط نيست و اصالح اشتباه محسوب نميدوره

گيري مورد استفاده، تغيير در رويه حسابداري است و تغيير در برآورد حسابداري ازهتغيير در مبناي اند . 34

شووار  شوود. هنرامي که تمايز بين تغيير در رويهتلقي نمي سوابداري د سوابداري و تغيير در برآورد ح ح

 شود.باشد، تغيير مزبور به عنوان تغيير در برآورد حسابداري محسوب مي

، بايد با تسري به آينده و با انعکاس 36تغيير در برآورد حسابداري، به استثناي تغيير مشمول بند اثر  . 35

 هاي زير شناسايي شود:در صورت سود و زيان دوره

 دوره تغيير، در صورتي که تغيير تنها بر آن دوره تأثير داشته باشد؛ يا الف.

   بر هر دو تأثير داشته باشد. هاي آتي، در صورتي که تغييردوره تغيير و دوره  ب.

مربوط به شود، يا تغيير در برآورد حسابداري، تا ميزاني که منجر به تغيير در داراييها و بدهيها مي . 36

يکي از اقالم حقوق مالکانه است، بايد با تعديل مبلغ دفتري دارايي، بدهي يا حقوق مالکانه مربوط، در 

 دوره تغيير شناسايي شود.

سووت که آن تغيير براي  . 37 سووري به آينده به اين معني ا سووابداري با ت سووايي اثر تغيير در برآورد ح شوونا

سووواير رويوداد شووورايط از تومعوامالت،   شوووود. تغيير در برآورداريخ تغيير در برآورد بکوار گرفتوه ميهوا و 

هاي آتي حسوابداري ممکن اسوت تنها بر سوود يا زيان دوره جاري، يا بر سوود يا زيان دوره جاري و دوره

شود. براي مثال، تغيير در برآورد مبلغ دريافتني شوکوکمؤثر با سوود يا زيان دوره هاي م صوول، تنها بر  الو

سووايي مييجاري تأثير م شوونا شووود. با اين وجود، تغيير در عمر مفيد گذارد و بنابراين در دوره جاري 

سوتهالک صوادي آتي دارايي ا صورف منافع اقت سوتهالک برآوردي يا الروي مورد انتظار م پذير، بر هزينه ا



مورد، اثر  گذارد. در هر دوهاي آتي باقيموانده از عمر مفيود دارايي تأثير ميدوره جاري و هر يک از دوره

سووايي مي شوونا هاي شووود. اثر بر دورهتغيير مربوط به دوره جاري به عنوان درآمد يا هزينه دوره جاري 

 گردد.ها شناسايي ميآتي، در صورت وجود، به عنوان درآمد يا هزينه آن دوره

 افشا

اثر دارد يا انتظار  حسابداري را که بر دوره جاري واحد تجاري بايد ماهيت و مبلغ تغيير در برآورد . 38

هاي آتي را تحت تأثير قرار دهد، افشا کند، مرر اينکه برآورد اثر تغيير در برآورد بر رود دورهمي

 هاي آتي، غيرعملي باشد.دوره

هاي آتي، به دليل غيرعملي بودن برآورد آن، افشا نشود، واحد چنانچه اثر تغيير در برآورد بر دوره . 39

  وع را افشا کند.تجاري بايد اين موض

 اشتباهات

گيري، ارائه يا افشواي عناصور صوورتهاي مالي، ايجاد شوود. تواند در ارتباط با شوناخت، اندازهاشوتباهات مي . 40

ضووعيت مالي،  صووويري خاص از و شووتباهات بااهميت، يا به منظور ارائه ت صووورتهاي مالي، حاوي ا اگر 

اهميت عمدي باشود، صورتهاي مالي وي اشوتباهات کنعملکرد مالي يا جريانهاي نقدي واحد تجاري، حا

سوتاندارد شوتباهات دوره جاري که در آن دوره کشوف ميمنطبق با ا شوود، هاي حسوابداري نخواهد بود. ا

گردد. با وجود اين، برخي مواقع اشتباهات بااهميت قبل از تأييد صورتهاي مالي براي انتشار، اصالح مي

شوده در صوورتهاي مالي اي ارائهشوتباهات دوره قبل، در اطالعات مقايسوهشوود و اتا دوره بعد کشوف نمي

 مراجعه شود(.  46تا  41هاي شود )به بنددوره بعد اصالح مي

شده دوره)هاي( قبل را با تسري به ، واحد تجاري بايد اشتباهات بااهميت کشف42با توجه به بند  . 41

شده براي انتشار، به يکي از روشهاي زير اصالح گذشته در نخستين مجموعه صورتهاي مالي تأييد

 کند:

 شده که اشتباه در آن واقع شده است؛ يااي دوره)هاي( قبلي ارائهتجديد ارائه مبالغ مقايسه الف.

سوووتين دوره قبلي  تجوديود ارائوه موانوده  ب. سوووابهواي دارايي، بودهي و حقوق موالکوانوه در ابتوداي نخ ح

 شده واقع شده باشد.قبل از نخستين دوره قبلي ارائهشده، در صورتي که اشتباه ارائه

 محدوديتهاي تجديد ارائه با تسري به گذشته

هاي قبل بايد از طريق تجديد ارائه با تسري به گذشته اصالح شود، مرر تا ميزاني که اشتباه دوره . 42

 اي يا اثر انباشته اشتباه، غيرعملي باشد.تعيين آثار دوره



شده، غيرعملي يک يا چند دوره قبلي ارائه اياي اشتباه بر اطالعات مقايسهن آثار دورهچنانچه تعيي . 43

اي که مالکانه در ابتداي نخستين دوره و حقوق حسابهاي دارايي، بدهي باشد، واحد تجاري بايد مانده

 ائه کند.تجديد ارائه با تسري به گذشته عملي است )که ممکن است دوره جاري باشد( را تجديد ار

غيرعملي باشد، واحد هاي قبل چنانچه در ابتداي دوره جاري، تعيين اثر انباشته اشتباه بر تمام دوره . 44

اي را تجديد ارائه کند تا اشتباه را از نخستين تاريخي که عملي است، با تجاري بايد اطالعات مقايسه

  تسري به آينده اصالح کند.

گردد. شود، منظور نمياي که اشتباه در آن کشف ميبل، در سود يا زيان دورههاي قاصالح اشتباه دوره . 45

هاي مالي، تا آنجا که هاي تاريخي دادههاي قبل، از جمله خالصوهشوده درباره دورههرگونه اطالعات ارائه

 شود.عملي باشد، تجديد ارائه مي

شوتباه در بکارگير . 46 شوتباه )مانند ا سوابداري( براي تمام دورههنرامي که تعيين مبلغ ا هاي قبل ي رويه ح

شود، طبق بند  سوه44غيرعملي با سوت، با ، واحد تجاري اطالعات مقاي اي را از اولين تاريخي که عملي ا

سوري به آينده تجديد ارائه مي شوته داراييها، بدهيها و حقوق ت شوي از تجديد ارائه انبا کند. بنابراين، بخ

صوووالح يخ، ناديده گرفته ميمالکانه مربوط به قبل از آن تار شوووود. رهنمودهاي مربوط به مواردي که ا

  ارائه شده است. 52تا  49عملي است، در بندهاي اشتباه يک يا چند دوره قبل غير

شوتباهات با تغيير در برآورد . 47 هاي حسوابداري، از نظر ماهيت، هاي حسوابداري تفاوت دارد. برآورداصوالح ا

ورت مشوخد شودن اطالعات بيشوتر، ممکن اسوت نياز به تجديدنظر داشوته هايي اسوت که در صوتخمين

سوايي شونا سوود يا زيان  شود. براي مثال،  شوتباه با صوالح ا شوي از قطعيت يک رويداد احتمالي، ا شوده نا

  نيست.

 هاي قبلافشاي اشتباهات دوره

 ، موارد زير را افشا کند:41واحد تجاري بايد در بکارگيري بند  . 48

 هاي قبل؛اشتباه دوره ماهيت الف.

 مبلغ اصالح مرتبط با موارد زير، براي هر دوره قبلي ارائه شده تا آنجا که عملي است:  ب.

 براي هر قلن اصلي صورت مالي که تحت تأثير قرار گرفته است؛ و .1

يافته هر سهن، در صورتي که استاندارد حسابداري سود تقليلبراي سود پايه هر سهن و  .2

 کاربرد داشته باشد؛ 30

 شده؛ ومبلغ اصالح در ابتداي نخستين دوره قبل ارائه  پ.



شرايطي  چنانچه تجديد ارائه با تسري به گذشته، براي دوره معيني از گذشته غيرعملي باشد، ت.

 يح چرونري و زمان اصالح آن اشتباه.که منجر به ايجاد آن وضعيت شده است و تشر

  هاي بعد، الزامي نيست.تکرار اين موارد افشا در صورتهاي مالي دوره

 غير عملي بودن بکارگيري با تسري به گذشته و تجديد ارائه با تسري به گذشته

مقايسوه با اي يک يا چند دوره قبل براي دسوتيابي به قابليت در برخي شورايط، تعديل اطالعات مقايسوه . 49

آوري اي جمع)هاي( قبل به گونهدوره جاري، غيرعملي است. براي مثال، ممکن است اطالعات در دوره

صود  شوته )از جمله، براي مقا سوري به گذ سوابداري جديد با ت شود که امکان بکارگيري رويه ح شوده با ن

سووري 52تا  50هاي بند سووري به آينده( يا تجديد ارائه با ت صووالح ، بکارگيري آن با ت شووته براي ا به گذ

شووتباه دوره سووت تهيه کردن مجدد آن اطالعات، غيرعملي ا شوود، و ممکن ا شووته با هاي قبل وجود دا

  باشد.

شوده يا افشواشوده در صوورتهاي مالي در ارتباط با در بکارگيري رويه حسوابداري در مورد عناصور شوناسوايي . 50

سوواير رويداد شوورايط، اغلب انجام برآومعامالت،  سووت. برآورد، ذاتا  ماهيت ذهني ها يا  ضووروري ا ردهايي 

سوري به  سوابداري با ت شورري تغيير کند. هنرام بکارگيري رويه ح سوت پ  از دوره گزار دارد و ممکن ا

شوتباه دوره صوالح ا شوته براي ا سوري به گذ شوته يا تجديد ارائه با ت شووارگذ تر هاي قبل، انجام برآورد د

سووت از زمان وقوع مع سووت، زيرا ممکن ا شوورايط تحت تأثير، دوره زماني طوًني ا امله، رويداد ديرر يا 

شوود. با وجود اين، هدف برآورد شووده با هاي هاي قبل، همانند هدف برآوردهاي مربوط به دورهسوویري 

شوورايط موجود در زمان وقوع معامله، رويداد ديرر يا  سووت، تا برآوردي از  شووده در دوره جاري ا انجام 

  شرايط را منعک  کند.

شوتباه دوره گذشوته، مسوتلزم  . 51 صوالح ا بنابراين، بکارگيري رويه حسوابداري جديد با تسوري به گذشوته يا ا

 تمايز بين اطالعاتي است که:

 کند؛شواهدي از شرايط موجود در تاريخ)هاي( وقوع معامله، رويداد ديرر يا شرايط، فراهن مي الف.

 دوره قبلي، در دسترس بوده است.  هنرام تأييد صورتهاي مالي براي انتشار در آن ب.

قابل  قابل مشاهدهگيري ارز  منصفانه با استفاده از وروديهاي غيرها )براي مثال، اندازهدر برخي انواع برآورد

مالحظه(، تمايز اين اطالعات عملي نيست. هنرامي که بکارگيري با تسري به گذشته يا تجديد ارائه با تسري 

اي باشد که امکان تمايز اين دو نوع اطالعات غيرممکن شود، م برآورد قابل مالحظهبه گذشته، مستلزم انجا

 هاي قبل با تسري به گذشته، غيرعملي است.بکارگيري رويه حسابداري جديد يا اصالح اشتباه دوره



صووالح مبالغ دوره . 52 سووابداري جديد يا ا ضوواتهنرام بکارگيري رويه ح ي هاي قبل ، چنانچه مرتبط با مفرو

شوده يا افشوا گيريشوده، اندازههاي قبل يا مرتبط با برآورد مبالغ شوناسواييدرباره قصود مديريت در دوره

هاي هاي قبل باشود، نبايد بازنرري صوورت گيرد. براي مثال، اگر واحد تجاري اشوتباه دورهشوده در دوره

سوت شوته کارکنان را طبق ا سوتعالجي انبا صوي ا سوبه بدهي بابت مرخ سوابداري قبل در محا  33اندارد ح

عادي در دوره ، اصوالح کند، اطالعات مربوط به آنفلوانزاي شوديد فصولي غيرمزاياي بازنشوسوتري کارکنان

شوخد ميبعد را که پ  از تأييد  شوار م گيرد. اين شوود، ناديده ميصوورتهاي مالي دوره قبل براي انت

سووه صووالح اطالعات مقاي ضوووع که هنرام ا شووده، اغلب انجام برآوردهاي قابل هاي قبلي ارائهاي دورهمو

 شود.اي نميمالحظه ًزم است، مانع تعديل قابل اتکا يا اصالح اطالعات مقايسه

 اجرا  تاريخ

 و بعد از آن 1/1/1398 آنها از تاريخ مالي دوره که مالي صورتهاي استاندارد در مورد کليه اين الزامات . 53

 .اًجراستشود، ًزممي شروع

 گزارشرري مالي الملليبين با استانداردهاي مطابقت

هاي حسابداري، تغيير در رويه 8 حسابداري المللياستاندارد، مفاد استاندارد بين اين الزامات با اجراي . 54

  شود.مي ( نيز رعايت2017)ويرايا  برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

 (1379)مصوب  6کنارگذاري استاندارد حسابداري 

5 اسوتاندارد  موجب کنارگذاريئه صوورتهاي مالي، ارا 1اجراي همزمان اين اسوتاندارد و اسوتاندارد حسوابداري  . 5
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