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 8المللی حسابداری استاندارد بین

 ھای حسابداری، تغییر در برآوردھای حسابداری و اشتباھاترویھ

 ھدف

ـــتاندارد .1 انتخاب و تغییر ی ھامعیارتجویز  ،ھدف این اس
سابداريرویھ شاي عمل نحوه نیز و  ،ھاي ح سابداري و اف ح
یھ تغییر بداري، در رو ــــا ھاي در برآوردتغییر ھاي حس

س شتباھات ا صالح ا سابداري و ا ستاندارد ھدف این ت.ح  ،ا
ــورتھاي مالي واحد  بھبود مربوط بودن و قابلیت اتكاي ص
سھ ،تجاري زمان و  در طولصورتھاي مالي  و قابلیت مقای

  ھاي تجاري است.با صورتھاي مالي سایر واحد

استثنای الزامات بھ  ،ھاي حسابداريالزامات افشاي رویھ .2
ــابداريدر رویھ تغییر مربوط بھ ــتاندارد  ،ھاي حس در اس

 شده است. تعیین ارائھ صورتھاي مالي ۱المللي حسابداري بین
 دامنھ كاربرد

 ،ھاي حسابداريانتخاب و بكارگیري رویھ برایاستاندارد باید این  .3
ھاي حسابداري، تغییر در در رویھ حسابداري تغییر نحوه عملو 

بكار گرفتھ  ،گذشتھ ھایھاي حسابداري و اصالح اشتباھات دورهبرآورد
 شود.

ناشی  گذشتھ و تعدیالت مالیاتي اصالح اشتباھات دوره آثار .4
گذشتھ، ھای دورهبھ ھای حسابداری رویھ از تسری تغییر در

بھ  مالیات بر درآمد۱۲المللي حسابداري ستاندارد بینطبق ا
 شود.افشا می و منظورحساب 

 تعاریف

ستاندارد،  .5 صدر این ا شخص  ،الحات زیرطا ھ رفتبكار زیر با معاني م
 :است

ـــابداريرویھ ـــول، مباني، میثاقھا، قواعد و  عبارت از ھاي حس اص
توسط واحد تجاري در تھیھ و ارائھ صورتھاي  ی است کھمشخص ھایروش

 .شودبکار گرفتھ میمالي 
یا  ،تعدیل مبلغ دفتري دارایي یا بدھي حســابداري تغییر در برآورد

ستفادهمبلغ  ست ا ضعیت  ،ادواري دارایي ا شي از ارزیابي و كھ نا
بھ داراییھا و  مربوطمورد انتظار آتي  و تعھدات فعلي و منافع

شد.می بدھیھا سابداريتغییر در برآورد با شی ھاي ح از اطالعات ، نا
شرفتھایجدید یا  ست و پی ساس، جدید ا شتباه، بر ھمین ا صالح ا  ا

  شود.محسوب نمی
ــتاندارد ــگري ماليبین ھایاس ــتاندارد المللي گزارش ــیر اس ھا و تفاس

. این استالمللي حسابداري ھاي بینت استانداردئمنتشرشده توسط ھی
 :استھا شامل موارد زیراستاندارد

 ؛المللي گزارشگري ماليھاي بیناستاندارد .الف
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 ؛المللي حسابداريھاي بیناستاندارد  .ب

سیر  پ. سیر كمیتھ تفا ستانداردھای تفا شگري بین ا المللي گزار
 مالي؛ و

 .1جاریمباحث تفاسیر تفاسیر كمیتھ   ت.

موارد عدم ارائھ یا ارائھ نادرســــت اقالم در صـــورتی  اھمیتبا
بااھمیت اســت کھ بھ تنھایی یا در مجموع، بر تصــمیمات اقتصــادي 

ستفاده صورتھاي مالي اتخاذ میا ساس  شود، تأثیر کنندگان کھ بر ا
بگذارد. اھمیت بھ اندازه و ماھیت عدم ارائھ یا ارائھ نادرســـت 

توجھ بھ شـــرایط محیطي در مورد آن قضـــاوت بســـتگی دارد کھ با 
تواند عامل شود. اندازه یا ماھیت یک قلم، یا ترکیب ھر دو، میمی

 کننده باشد.تعیین

در صــورتھاي و ارائھ نادرســت  عدم ارائھ گذشــتھ ھایدوره اشــتباھات
ناتوانی در  بھ دلیل واحد تجاريیك یا چند دوره گذشـــتھ مالي 

 كھ: یی استاتكاقابل یا استفاده نادرست از اطالعات  ،استفاده

شار در آن دوره برایصورتھاي مالي  تأییدزمان در  .الف ھا، انت
 و؛ ه استبوددسترس  در

تھیھ و ارائھ آن صـــورتھاي  برایرود میانتظار  ،عقولبطور م  .ب
 .شده باشددر نظر گرفتھ کسب و مالي 

اشتباھات ریاضي، اشتباه در بكارگیري  آثارشامل  اشتباھاتیچنین 
سابداري، نادیده گرفتن رویھ سیریا ھاي ح ست  تف و  ،واقعیتھانادر

 . استتقلب 
برای  جدید رویھ حسابداري بکارگیری بكارگیري با تسري بھ گذشتھ

آن رویھ  کھ گویی ایگونھبھ است، ھا و شرایطمعامالت، سایر رویداد
 است. بکار گرفتھ شدهھمواره 

س شترتجدید ارائھ با ت صالح  ھي بھ گذ شای گیري و ، اندازهشناختا اف
صورتھاي مالي مبالغ صر  ست، عنا شتباه کھ گویی ایگونھبھ ا دوره  ا
  . استاتفاق نیفتاده ھرگز گذشتھ 

ري بکارگیري یک الزام در صورتی غیرعملي است کھ واحد تجا عمليغیر 
ای دوره برای بکار گیرد. گونھ تالش معقول، نتواند آن راپس از ھر
سري معین از  سابداري با ت شتھ، تغییر در رویھ ح شتھ یا بھ گذ گذ

در صــورتي  ،اشــتباه برای اصــالح ي بھ گذشــتھربا تســ تجدید ارائھ
 غیرعملي است كھ:

ي بھ گذشتھ یا تجدید ارائھ با تسري بھ ربكارگیري با تس آثار .الف
 گذشتھ قابل تعیین نباشد؛

 تسري بھ گذشتھ یا تجدید ارائھ با تسري بھ گذشتھ بكارگیري با .ب
ــتلزم  ــاتي درباره مس ــد مدیریت در آن در نظر گرفتن مفروض قص
 یا ؛دوره باشد

                                                      
ستانداردھای بین .1 صورتتعریف ا شگری مالی، پس از تغییر نامھای  گرفتھ المللی گزار

سنامھ جدید بنیاد  سا ستانداردھای بیندر ا سال ا شگری مالی، در   2010المللی گزار
  تغییر کرد.
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ــري بھ گذشــتھ یا تجدید ارائھ .پ با تســري بھ  بكارگیري با تس
تمایز قابل مالحظھ مبالغ باشــد و ھای برآوردمســتلزم ، گذشــتھ

عات  عیني بھ آن اطال ھامربوط  غیرعملی  ،زیر در موارد برآورد
 باشد:

، شناخت )ھای(تاریخموجود در  شواھدي از شرایط فراھم کردن .۱
 ؛ وی آن مبالغگیري یا افشااندازه

ــایر اطالعات موجود کھ  .۲ ــورتھای مالی دوره ھنگام تأیید س ص
 در دسترس باشد.ممکن بود  ،گذشتھ برای انتشار

س بكارگیري سابداریدر رابطھ با  ي بھ آیندهربا ت و  تغییر در رویھ ح
 بھ ترتیب عبارت است از: ،اثر تغییر در برآورد حسابداري شناخت

ھا بكارگیري رویھ حسابداري جدید در مورد معامالت، سایر رویداد .الف
 و ؛رویھ تغییر پس از تاریخه شد واقعو شرایط 

و آتي  جاریھاي اثر تغییر در برآورد حسابداري در دوره شناخت .ب
 آن تغییر. ثر ازأمت

ست عدم ارائھ اینکھارزیابي  .6 بر تواند می یا ارائھ نادر
ــتفاده ــادي اس ــمیمات اقتص در و  بگذارد اثر كنندگانتص

ــدبااھمیت نتیجھ  ــتلزم ،باش در نظر گرفتن ویژگیھاي  مس
در  چارچوب تھیھ و ارائھ صورتھاي مالي. استكنندگان آن استفاده

ــتفاده"فرض می کند کھمیبیان  252بند  ــود اس کنندگان، ش
سابداري آگاھی  صادي و ح درباره فعالیتھاي تجاري و اقت

با تالش منطقی، ند  مایل ند و  عات را  معقولی دار اطال
بنابراین، این ارزیابي مســتلزم در نظر  "مطالعھ کنند.

ست کھ چگونھ بھ نحو معقولی مي توان انتظار گرفتن این ا
صمیم شت کھ ت ستفادهدا صادي ا کنندگاني با گیریھاي اقت

 این ویژگیھا، تحت تأثیر قرار گیرد.
 ھاي حسابداريرویھ

 ھاي حسابداريانتخاب و بكارگیري رویھ

المللي گزارشگري مالي بطور مشخص در استاندارد بینیک ھنگامي كھ  .7
، رویھ یا کاربرد دارد یا شرایطدیگر  رویدادمعاملھ، یک مورد 
بکارگیری با باید  ،برای آن مورد استفادهھاي حسابداري رویھ

 تعیین شود.مزبور المللي گزارشگري مالي بین استاندارد

ھاي رویھ ،ماليالمللي گزارشگري ھاي بیناستاندارد .8
 تئھیبھ عقیده كھ  کندرا تعیین میحسابداري 
ارائھ منجر بھ  حسابداری،المللي ھاي بیناستاندارد

سایر درباره معامالت،  قابل اتکااطالعات مربوط و 
 در صورتھاي مالي خواھد شد. در صورتي رویدادھا یا شرایط

                                                      
داری، در بالمللی حساکمیتھ استانداردھای بین چارچوب تھیھ و ارائھ صورتھای مالی 2

در سپتامبر سال  المللی حسابداری پذیرفتھ شد.توسط ھیئت استانداردھای بین 2001سال 
 را جایگزینمفاھیم نظری گزارشگری مالی  سابداری،المللی ح، ھیئت استانداردھای بین2010

 شد. 25مفاھیم نظری، جایگزین بند  3فصل د. کر چارچوب
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ري اھمیت باشد، بكارگیھا بیكھ تأثیر بكارگیري آن رویھ
اھمیت از بی انحرافھای ،وجود اینبا آنھا الزامي نیست. 
اصالح عدم  یا المللی گزارشگری مالیاستانداردھای بین
تصویر خاصی از وضعیت  بھ منظور انعکاس انحرافھای مزبور

مناسب یا جریانھای نقدی واحد تجاری،  عملکرد مالیمالی، 
 .نخواھد بود

در بكارگیري الزامات  تجاريھاي بھ منظور كمك بھ واحد .9
ھایي رھنمود ،المللی گزارشگری مالیی بینھااستاندارد

تمام این در  شود.ارائھ می ھااستانداردھمراه با این 
 بخش جدانشدنیكھ آیا آنھا  دشوبیان میھا رھنمود

 شوندالمللي گزارشگري مالي محسوب ميھاي بیناستاندارد
محسوب استاندارد  جدانشدنیبخش ي كھ . رھنمودیا خیر

 استاندارد بخش جدانشدنیكھ ي رھنمود. استالزامی د، شومي
مات مربوط بھ صورتھاي مالي الزاحاوی  ،دشومحسوب نمي

  .نیست
در مشخص کھ بطور المللي گزارشگري مالي استاندارد بین یک در نبود .۱۰

، مدیریت باید رودمی بکار یا شرایط دیگر رویداد ،معاملھیک  مورد
کند از قضاوت خود در تعیین و بكارگیري رویھ حسابداري استفاده 

 :اطالعات حاصل از آنای کھ گونھبھ

ــمیمبھ نیاز .الف ــتفادهھاي تص ــادي اس  مربوط كنندگانگیري اقتص
 و ؛باشد

 اي كھ صورتھاي مالي:گونھبھ ،باشد قابل اتکا  .ب

وضــعیت مالي، عملكرد مالي و جریانھاي نقدي واحد تجاري  .1
 ؛بیان کندرا بطور صادقانھ 

صادي معامالت، .۲ شرایط محتواي اقت ، و نھ سایر رویدادھا و 
 ؛را منعکس کند صرفًا شكل قانوني،

 ؛باشد جانبدارانھ تبیطرفانھ باشد؛ یعني عاري از تمایال .۳

 ھمراه با احتیاط باشد؛ و .4

 كامل باشد. ،اھمیتبا ھایجنبھتمام از  .5

ضاوت  برای اعمال .11 صیفق قابلیت  بھ بایدمدیریت ، ۱۰بند  در شدهتو
 :توجھ کند ،آنھابھ ترتیب اھمیت  ،بكارگیري منابع زیر

 بھالمللي گزارشـــگري مالي كھ بین ھايالزامات اســـتاندارد .الف
 و پردازد؛میمربوط موضوعات مشابھ و 

ا، ھگیري داراییمفاھیم اندازهمعیارھای شـــناخت و تعاریف،   .ب
 .3چارچوب طبقھا و ھزینھ ھابدھیھا، درآمد

                                                      
مفاھیم نظري گزارشــگري  ،۲۰۱۰المللي حســابداري، در ســال ھاي بیناســتاندارد تئھی .2

 کرد. چارچوبرا جایگزین  مالي
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، مدیریت ممكن ۱۰ بندشــده در توصــیفبرای اعمال قضــاوت ھمچنین،  .12
استاندارد كھ از  كنندهھاي تدوینسایر نھاد ھایآخرین بیانیھاست 

استفاده  حسابداریاستانداردھای برای تدوین  ینظري مشابھ مفاھیم
شده صنعت ھای پذیرفتھدیگر ادبیات نظری حسابداری و رویھ ،كنندمي
در  ،نباشــد ۱۱بند مندرج در با منابع  در تضــادكھ بھ شــرطی  را

 نظر گیرد.
 ھاي حسابداريرویھثبات 

ھاي حسابداري خود در رویھدر انتخاب و بکارگیری واحد تجاري باید  .13
، ثبات رویھ داشتھ شرایط وسایر رویدادھا ، مشابھ مورد معامالت

بطور  ،المللي گزارشگري مالياستاندارد بین یک مگر اینكھ باشد
ھاي متفاوت در مورد آنھا رویھبکارگیری بندي اقالمي كھ مشخص طبقھ

استاندارد یک  چنانچھ. کرده باشدرا الزامي یا مجاز  استمناسب 
کرده الزامي یا مجاز را ندي بالمللي گزارشگري مالي چنین طبقھبین

برای ھر حسابداری مناسب  در انتخاب و بکارگیری رویھ باید، باشد
  .ثبات رویھ وجود داشتھ باشد ،طبقھ

 
 ھاي حسابداريدر رویھ تغییر

را تغییر دھد رویھ حسابداري یک  بایدتنھا در صورتي  واحد تجاري .14
 كھ آن تغییر:

 اشد؛ یاب المللي گزارشگري مالي الزاميبیناستاندارد  طبق یک .الف

عات  .ب ئھ اطال بھ ارا کامنجر  بل ات باره و مربوط قا ثارتر در  آ
وضعیت مالي، عملكرد مالي بر ھا یا شرایط رویدادسایر معامالت، 

 شود.در صورتھاي مالي  ،یا جریانھاي نقدي واحد تجاري

صورتھاي  بتوانندباید صورتھاي مالي  كنندگاناستفاده .15
روندھا تا  مقایسھ کنندزمان  را در طولمالي واحد تجاري 

تشخیص وضعیت مالي، عملكرد مالي و جریانھاي نقدي را در 
 ھای مختلف،در دورهدر ھر دوره و  ،. بنابرایندھند
 شود مگر اینكھبكار گرفتھ ميھاي حسابداري یکسان رویھ

بند مندرج در ھاي یكي از معیار ،حسابداري تغییر در رویھ
  .کندرا احراز  ۱٤

 : شودتلقی نمیحسابداري  ھایتغییر در رویھ ،موارد زیر .۱٦

ھا یا رویدادســایر معامالت،  برایرویھ حســابداري یک بكارگیري  .الف
شتھ با محتوای آنھا شرایط كھ  ستمواردي كھ در گذ شده ا ، واقع 

 ؛ وباشدمیمتفاوت 

ھا یا رویدادسایر معامالت، برای بكارگیري رویھ حسابداري جدید  .ب
  بوده است.اھمیت بییا واقع نشده شرایط كھ در گذشتھ 

طبق برای نخستین بار،  ھایبكارگیري رویھ تجدید ارزیابي دارای .17
یا  ،آالت و تجھیزات، ماشینامالک 16المللي حسابداري بین استاندارد

تغییر اگرچھ  ،داراییھاي نامشھود ۳۸المللي حسابداري استاندارد بین
 ،این استانداردرعایت الزامات  جايبھ  اما استي در رویھ حسابدار
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المللي یا استاندارد بین ۱٦المللي حسابداري استاندارد بین طبق
 .شودعمل می ،۳۸حسابداري 

در مورد تغییر در رویھ حسابداري  ،۳۱تا  ۱۹ھاي بند .18
 کاربرد ندارد. ،۱۷بند  شده درتوصیف
 حسابداري ھایدر رویھ تغییراعمال 

 :۲۳با توجھ بھ بند  .19

ـــابداری واحد تجاري باید تغییر در رویھ .الف ـــي از را کھ  حس ناش
برای نخستین  المللي گزارشگري مالياندارد بیناستیک  بكارگیري

ــت بار ــرایط  ، طبقاس ــتاندارد گذار خاصش ــورت در آن اس ، در ص
 وجود، اعمال نماید؛ و

 یک بكارگیريدر زمان حســـابداري را رویھ  واحد تجاريھرگاه  .ب
ستاندارد بین شگري مالي ا ستین بار، المللي گزار تغییر برای نخ

گذار خاصـــی برای شـــرایط  دربرگیرندهآن اســـتاندارد،  دھد و
تغییرات اختیاری در رویھ حســــابداری بکارگیری آن تغییر یا 

اعمال گذشتھ  با تسری بھباید آن تغییر را واحد تجاری  نباشد،
  .کند

 یک از موعد پیشاین استاندارد، بكارگیري برای مقاصد   .20
 اختیاری ، تغییربین المللی گزارشگری مالی استاندارد

 .شودمحسوب نمیدر رویھ حسابداري 

المللي گزارشگري مالي كھ بطور استاندارد بینیک در نبود  .21
بکار  یا شرایطدیگر  معاملھ، رویداد در مورد یکمشخص 

رویھ حسابداري یک  ،۱۲طبق بند  ممکن است، مدیریت رودمی
استاندارد  کنندهھاي تدوینھاي سایر نھادبیانیھ آخریناز 
ھاي برای تدوین استانداردنظري مشابھي  مفاھیماز  كھرا 

 پس ازچھ چنانبكار گیرد.  ،دکننمیاستفاده  حسابداري
را  خود اي، واحد تجاري رویھ حسابدارياصالح چنین بیانیھ

در رویھ  اختیاری تغییر ، آن تغییر بھ عنوانتغییر دھد
 شود.میو افشا  محسوبحسابداري 

 بكارگیري با تسري بھ گذشتھ

طبق  ،رویھ حســـابداريتغییر در  ھنگامی کھ، ۲۳با توجھ بھ بند  .۲۲
شود، واحد میبھ گذشتھ بکار گرفتھ تسري  با ،(الف) یا (ب)۱۹بند 

حت  مالکانھحقوق  جزءھر  ابتدای دورهتجاري باید مانده  كھ ت
ست ستین دوره  را تأثیر قرار گرفتھ ا شتھبراي نخ و شده ھارائ گذ
سھ شده سایر مبالغ مقای شا شتھ ھر یك از دوره برایاي اف ھاي گذ

ـــده ارائھ ـــابداري کھ گویی طوریکند ب تعدیلرا ش  رویھ جدید حس
 ھمواره بكار گرفتھ شده است.

 تسري بھ گذشتھ بکارگیری با محدودیتھاي

(الف) یا (ب) ۱۹طبق بند  ،بھ گذشتھ بكارگیري با تسري ھنگامی کھ .23
الزامي باشد، تغییر در رویھ حسابداري باید بھ گذشتھ تسري داده 

تغییر، یا اثر انباشتھ  ایآثار دورهتعیین  میزانی کھتا مگر  ،شود
 .باشد غیرعملی
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اطالعات  بر رویھ حسابداريدر تغییر ای دوره آثاركھ تعیین ھنگامي .24
باشد،  غیرعملي ،یك یا چند دوره گذشتھشده در ارائھاي مقایسھ

اي از ابتداي نخستین دورهواحد تجاري باید رویھ حسابداري جدید را 
ممکن است دوره جاری  کھاست، كھ بكارگیري با تسري بھ گذشتھ عملي 

و  اعمال کند،مبالغ دفتري داراییھا و بدھیھا  در مورد باشد،
کھ تحت را  مالکانھدوره ھر یك از اجزاي حقوق  ابتدایھاي مانده

 .کندتعدیل آن دوره در باید ، است تأثیر قرار گرفتھ

رویھ بکارگیری انباشتھ  اثرتعیین ابتداي دوره جاري،  در چنانچھ .۲٥
عملي باشد، واحد غیر ی گذشتھھابرای تمام دورهحسابداري جدید 

بكارگیري رویھ حسابداري جدید با تسری بھ  برای، تجاري باید
اي را اطالعات مقایسھ پذیر استاز نخستین تاریخي كھ امكان ،گذشتھ

  .کندتعدیل 

رویھ حسابداري جدید را با یک ھنگامي كھ واحد تجاري  .26
را رویھ حسابداري جدید آن گیرد، میتسري بھ گذشتھ بكار 

عملی ھاي گذشتھ تا آنجا كھ اي دورهاطالعات مقایسھ برای
عملی . بكارگیري با تسري بھ گذشتھ کنداعمال می ،باشد

مندرج در مبالغ بر انباشتھ  اثرتعیین  نیست، مگر اینکھ
. عملی باشدآن دوره و پایان ابتدا صورت وضعیت مالي 

ھای قبل از دوره یھاھ دورهمربوط ب ایجادشدهمبلغ تعدیل 
دوره ھر  ابتدایمانده  در در صورتھای مالی،شده ارائھ

کھ تحت تأثیر قرار گرفتھ  مالکانھحقوق  یک از اجزای
شود. اعمال ميشده در نخستین دوره گذشتھ ارائھ ،است

با وجود . گرددسود انباشتھ اعمال مي درمعموالً این تعدیل 
 مالکانھحقوق  ی ازدر جزء دیگرممكن است این تعدیل  این،
المللي استاندارد بینیک انطباق با  برای ،مثال رای(ب

 درباره یدیگراطالعات  ھرگزارشگري مالي) اعمال شود. 
تا  ،مالي اطالعاتتاریخي ھاي خالصھ مانند ،ھاي گذشتھدوره

  شود.تعدیل مي عملی باشد،آنجا كھ 

ھنگامي كھ بكارگیري رویھ حسابداري جدید با تسري بھ  .27
انباشتھ بكارگیري  اثربھ دلیل عدم امكان تعیین  ،گذشتھ
طبق عملي باشد، غیر ،ھاي گذشتھدوره تمام رویھ برایآن 

واحد تجاري رویھ جدید را از ابتداي نخستین ، 25بند 
گیرد. بكار مي ، با تسری بھ آیندهاستعملی اي كھ دوره

بخشي از تعدیل انباشتھ داراییھا، بدھیھا و  ،بنابراین
، نادیده گرفتھ مربوط بھ قبل از آن تاریخحقوق مالکانھ 

رویھ حسابداري حتي در صورتي كھ  در شود. تغییرمي
 ھایدورهیک از با تسري بھ آینده براي ھر  بكارگیري رویھ

مربوط بھ ھاي رھنمود ، مجاز است.گذشتھ غیرعملي باشد
رویھ حسابداري جدید در یك یا یک بكارگیري کھ مواردی 

ارائھ  ،٥3تا  ٥0ھاي بنداست، در غیرعملی  چند دوره گذشتھ
 .شده است
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 افشا

المللي استاندارد بینیک  بكارگیري ھنگامی کھواحد تجاری باید  .28
یک از بر دوره جاري یا ھر برای نخستین بار، گزارشگري مالي 

مگر اینکھ  گونھ استکھ معموًال این ،گذاردمی اثرگذشتھ ھای دوره
ممکن است  آن تغییرھنگامی کھ  تعیین مبلغ تعدیل غیرعملی باشد یا

 :کندموارد زیر را افشا  ،گذارداثر بھای آتی بر دوره

 ؛المللي گزارشگري ماليعنوان استاندارد بین .الف

یھ حســابداري ، اینكھ تغییر در روباشــد کاربرد داشــتھچنانچھ  .ب
 ؛انجام شده است گذارطبق شرایط 

  ماھیت تغییر در رویھ حسابداري؛ .پ
 ؛، توصیفي از شرایط گذارباشد کاربرد داشتھچنانچھ  .ت

ــتھ چنانچھ  .ث ــدکاربرد داش ــت بر باش ــرایط گذار كھ ممكن اس ، ش
 ؛داشتھ باشد اثر آتیھاي دوره

، شــودکھ ارائھ می گذشــتھ ھایو ھر یک از دورهدوره جاري  برای .ج
 :مبلغ تعدیل ،است عملیتا آنجا كھ 

صلیھر  برای .۱ ثیر قرار گرفتھ أکھ تحت ت صورت مالي قلم ا
 و ؛است

صورت .2 ستاندارد بین ی کھدر  سابداري ا سود ھر  ۳۳المللي ح
ــھم ــود س ــود برای ، بکارگرفتھ ش ــھم و س ــود پایھ ھر س س

 ؛یافتھ ھر سھمتقلیل

ـــده،ارائھ ھایاز دوره قبلھاي مبلغ تعدیل مربوط بھ دوره .چ تا  ش
 است؛ و عملیآنجا كھ 

ـــتھ .ح ـــري بھ گذش ـــورتي كھ بكارگیري با تس بند  مقرر در ،در ص
ھاي یا براي دوره ،گذشتھ از عینم ایبراي دوره ،(ب)(الف) یا ۱۹
شرایطي كھ منجر بھ غیر ،شدهھای ارائھدورهاز  قبل شد،  عملي با

ضعیت ایجاد آن ست  و صیفیو شده ا  اعمال زمانچگونگي و  از تو
 .تغییر در رویھ حسابداري

 ضروري نیست. ،ھاي بعددر صورتھاي مالي دوره موارد افشاتكرار این 

بر  ،حسابداري در رویھ اختیاری تغییرھنگامی کھ واحد تجاری باید  .29
کھ معموالً ، گذارداثر میگذشتھ  ھایورهیک از دھر دوره جاري یا 

گونھ است مگر اینکھ تعیین مبلغ تعدیل غیرعملی باشد یا ھنگامی این
موارد زیر را  ،ھای آتی اثر بگذاردکھ آن تغییر ممکن است بر دوره

 :دکنافشا 

 ؛ماھیت تغییر در رویھ حسابداري .الف

ـــابداري جدید اینکھ چرادالیل  .ب قابل اطالعات  ،بكارگیري رویھ حس
 کند؛فراھم می ترو مربوط اتکا

، شــودکھ ارائھ می ھای گذشــتھبرای دوره جاري و ھر یک از دوره .پ
 :، مبلغ تعدیلاست عملیكھ  آنجاتا 

صلیبرای ھر  .۱ ثیر قرار گرفتھ أصورت مالي کھ تحت ت قلم ا
 است؛ و



 8المللی حسابداری استاندارد بین
  ھای حسابداری، تغییر در برآوردھای حسابداری و اشتباھاترویھ 

11 

ستاندارد بین .2 صورتی کھ ا سابداري در  سود ھر  ۳۳المللي ح
ــھم ــود،  س ــود بکارگرفتھ ش ــھم و س ــود پایھ ھر س برای س

 یافتھ ھر سھم؛تقلیل

ـــده، تا ھای ارائھھاي قبل از دورهمبلغ تعدیل مربوط بھ دوره .ت ش
  است؛ و عملیآنجا كھ 

شتھدر  .ث سري بھ گذ  عینم ایبراي دوره ،صورتي كھ بكارگیري با ت
 ،ھای ارائھ شـــدهاز دورهقبل ھاي یا براي دوره ،گذشـــتھ از

شده است و  وضعیتغیرعملي باشد، شرایطي كھ منجر بھ ایجاد آن 
 .تغییر در رویھ حسابداري اعمال از چگونگي و زمان توصیفی

  ضروري نیست. ،ھاي بعددورهدر صورتھاي مالي  موارد افشاتكرار این 
شــر منتكھ  يالمللي گزارشــگري مالي جدیداســتاندارد بین در مورد .30

ست اما سیده  شده ا ستتاریخ اجراي آن فرا نر و واحد تجاری آن  ا
 :کندباید موارد زیر را افشا واحد تجاری  ،استبكار نگرفتھ را 

 موضوع؛ واین توصیف  .الف

شخص یا  .ب ست و برآورد اطالعاتی کھ بطور معقول قابل اطالعات م ا
المللي احتمالي بكارگیري اســـتاندارد بین اثربھ ارزیابي 

گزارشــگري مالي جدید بر صــورتھاي مالي واحد تجاري در دوره 
  .باشد، مربوط میبرای نخستین باربكارگیري 

موارد  ی، واحد تجاري افشا۳۰بھ منظور انطباق با بند  .31
 :گیردمیدر نظر زیر را 

 ؛جدید المللي گزارشگري ماليرد بیناستاندا عنوان .الف

 در رویھ حسابداري؛ ات احتمالیتغییریا ماھیت تغییر  .ب

بین المللی  استانداردآن بكارگیري  ی کھتاریخ .پ
 شود؛الزامی می ،گزارشگری مالی

این استاندارد  تصمیم داردتاریخي كھ واحد تجاري  .ت
ار کببراي نخستین بار را المللي گزارشگري مالي بین
 و ؛گیرد

 از موارد زیر: ییك .ث

 آن بكارگیري رودمیانتظار  تأثیری کھ شــرحی از .۱
برای المللي گزارشـــگري مالي بیناســـتاندارد 
داشتھ  ھاي مالي واحد تجاريبر صورتنخستین بار، 

 ؛ یاباشد

صیف تأثیر .۲ صورتي كھ  ،تو شخص یا  تأثیر ایندر  م
 .قابل برآورد نباشد بطور معقول

 ھاي حسابداريتغییر در برآورد

ذاتي فعالیتھاي تجاري، بسیاري  ھایعدم اطمینان علتبھ  .۳۲
 نیستگیري اندازه قابل دقت اب ،از اقالم صورتھاي مالي
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 ،برآوردانجام . کردتوان آنھا را برآورد تنھا مي اما
قابل و  در دسترسآخرین اطالعات بر مبنای قضاوت مستلزم 

برآورد موارد زیر  ، ممکن استمثال برایاست.  اتکا
 :باشد الزامی

 ؛وصولالمشکوک مطالبات .الف

 ؛ھاابي موجودیبنا  .ب

 ؛انھ داراییھاي مالي یا بدھیھاي ماليصفارزش من .پ

ادي منافع اقتص صرفیا الگوي مورد انتظار م ،عمر مفید .ت
 و پذیر؛آتي داراییھاي استھالك

 ؛ھانامھضمانتمرتبط با تعھدات  .ث

اساسي تھیھ صورتھاي  ھای معقول، بخشاستفاده از برآورد .33
 .کندتضعیف نمیرا  آن قابلیت اتکایمالي است و 

 انجام مبنای بھ دلیل تغییر در شرایطممكن است برآورد  .۳٤
 ھتجرب کسب اطالعات جدید یا بھ علت دستیابی بھیا  برآورد
با  ،نظر باشد. تجدیدنظر در برآوردمستلزم تجدید ،بیشتر

اصالح  و شودمربوط نمی ھاي گذشتھدورهبھ  ،ماھیت توجھ بھ
 .باشدنمیاشتباه 

ـــتفادهگیري تغییر در مبناي اندازه .۳٥ تغییر در  ،مورد اس
سابداري  ست و تغییر در برآورد ح سابداري ا تلقی رویھ ح

ي حسابدار تغییر در رویھ بینتمایز  ھنگامي كھ  .شودنمی
مزبور تغییر  دشوار باشد،حسابداری تغییر در برآورد و 

 شود.مي محسوببھ عنوان تغییر در برآورد حسابداري 

، ۳۷بند  مشمول تغییر غیر ازبھ  ،اثر تغییر در برآورد حسابداری .36
ھاي زیر زیان دورهیا در سود  انعکاسبا  و تسری بھ آیندهباید با 
 شود: شناسایی

دوره تغییر، در صـــورتي كھ تغییر تنھا بر آن دوره تأثیر  .الف
 داشتھ باشد؛ یا

ھاي آتي، در صـــورتي كھ تغییر بر ھر دو دوره تغییر و دوره .ب
 تأثیر داشتھ باشد.

كھ منجر بھ تغییر در  میزانیتا  ،تغییر در برآورد حسابداري .37
حقوق مالکانھ یا مربوط بھ یكي از اقالم  ،شودھا ميیو بدھ ھایدارای
حقوق مالکانھ با تعدیل مبلغ دفتري دارایي، بدھي یا باید  است،
  در دوره تغییر شناسایي شود. ،طمربو

اثر تغییر در برآورد حسابداري با تسري بھ  شناسایی .38
معامالت، سایر  برایمعني است كھ آن تغییر بھ این آینده 
ھا و شرایط از تاریخ تغییر در برآورد بكار گرفتھ رویداد

حسابداري ممكن است تنھا بر سود  شود. تغییر در برآوردمي
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زیان دوره جاري و  یاسود بر یا  ،زیان دوره جاري یا
تغییر در برآورد  ،مثال برای .باشد مؤثرھاي آتي دوره

زیان دوره  یاتنھا بر سود  الوصول،مشکوکمبلغ مطالبات 
گذارد و بنابراین در دوره جاري شناسایي مي اثرجاري 

یا  ي، تغییر در عمر مفید برآوردبا این وجود شود.مي
منافع اقتصادي آتي دارایي  صرفالگوي مورد انتظار م

ھر یک از ھالك دوره جاري و بر ھزینھ است ،پذیراستھالك
تأثیر  داراییفید عمر مباقیمانده از  ھاي آتيدوره
اثر تغییر مربوط بھ دوره جاري  ،گذارد. در ھر دو موردمي

اثر  شود.بھ عنوان درآمد یا ھزینھ دوره جاري شناسایي مي
بھ عنوان درآمد یا  ،در صورت وجود ،ھاي آتيبر دوره

 شود.ھا شناسایي ميدورهآن  ھزینھ
 افشا

كھ را حسابداري  در برآورد واحد تجاري باید ماھیت و مبلغ تغییر .39
را تحت  ھاي آتيدورهرود یا انتظار مي اثر دارددوره جاري بر 

اثر تغییر در برآورد  مگر اینکھ ،کندافشا تأثیر قرار دھد، 
 غیرعملی باشد. ،ھای آتیبر دورهبرآورد 

عملي غیربھ دلیل  تی،ھاي آدوره اثر تغییر در برآورد بر چنانچھ .40
را افشا  موضوع اینشود، واحد تجاري باید نافشا  ،آن برآوردبودن 
 كند.

 اشتباھات

گیري، ، اندازهشناخت در ارتباط باتواند می اشتباھات .٤۱
اگر  .ایجاد شود ارائھ یا افشاي عناصر صورتھاي مالي

بھ منظور  یا باشد ، حاوی اشتباھات بااھمیتصورتھای مالی
عملكرد مالي یا وضعیت مالي، تصویری خاص از ارائھ 
اھمیت عمدي بی اشتباھات حاویواحد تجاری، نقدی  ھایجریان
المللي ھاي بیناستاندارد با منطبق ،ی مالیصورتھاباشد، 

دوره جاري كھ در  اشتباھات .خواھد بودنگزارشگري مالي 
برای صورتھاي مالي  ییدأت قبل از ،شودآن دوره كشف مي

 مواقع برخی ،این با وجود .دگردمیاصالح  ،انتشار
شود و اشتباھات تا دوره بعد کشف نمیاھمیت با اشتباھات
صورتھاي  شده دراي ارائھاطالعات مقایسھ در ،دوره قبل

مراجعھ  ٤۷تا  ٤۲ھاي (بھ بند شوداصالح مي مالي دوره بعد
 شود).

اشتباھات بااھمیت دوره واحد تجاري باید  ،43 توجھ بھ بند با .42
در نخستین مجموعھ با تسري بھ گذشتھ  ھااز كشف آنرا پس گذشتھ 

اصالح  روشھای زیر یکی از بھ ،تأییدشده برای انتشار صورتھاي مالي
 كند:

كھ گذشتھ  شدهارائھاي دوره(ھاي) تجدید ارائھ مبالغ مقایسھ .الف
 یا؛ است واقع شدهدر آن  اشتباه
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در دارایي، بدھي و حقوق مالکانھ  حسابھای تجدید ارائھ مانده .ب
 اشتباهدر صورتي كھ  ،شده گذشتھنخستین دوره ارائھابتدای 

 .باشد واقع شده گذشتھ شدهارائھاز نخستین دوره  قبل

 با تسري بھ گذشتھ محدودیتھاي تجدید ارائھ

تجدید ارائھ با تسري بھ گذشتھ  از طریقدوره گذشتھ باید  اهتباش .٤۳
یا دوره  خاص آثارتعیین  کھ اســتثنای آن میزانیبھ  ،ح شــودصــالا

 باشد.غیرعملی  ،اشتباهاثر انباشتھ 

ــتباه ای دوره آثارتعیین  چنانچھ .44 ــھبر اش یک یا  ایاطالعات مقایس
ــدهارائھ چند دوره ــتھ، ش ــد، واحد تجاري باید غیر گذش عملي باش

سابھای  مانده ستین در ابتدای  مالکانھ و حقوق دارایي، بدھيح نخ
سبا تجدید ارائھ  ای کھدوره شتھ  ریت ست عملی بھ گذ (كھ امکان ا

 .کندتجدید ارائھ  را دارد ھمان دوره جاري باشد)

بر تمام  اشتباهتعیین اثر انباشتھ  ،در ابتدای دوره جاریچنانچھ  .45
اي اطالعات مقایسھ یدعملي باشد، واحد تجاري باغیرھاي گذشتھ دوره

عملی كھ تاریخی از نخستین را  اشتباهرا تجدید ارائھ كند تا 
 د.کناصالح بھ آینده  تسرياست، با 

اي كھ زیان دوره یاسود در  ،دوره گذشتھ اشتباهاصالح  .46
. ھر گونھ گرددنمي منظورشود، كشف ميدر آن  اشتباه

 جملھ از ،ھاي گذشتھدوره دربارهشده اطالعات ارائھ
 باشد، عملیتا آنجا كھ  ،مالي اطالعاتھاي تاریخي خالصھ

 شود.تجدید ارائھ مي

(مانند اشتباه در  مبلغ اشتباهھنگامي كھ تعیین  .47
ھاي گذشتھ بكارگیري رویھ حسابداري) براي تمام دوره

اي ، اطالعات مقایسھ٤٥طبق بند واحد تجاري عملي باشد، غیر
با تسری بھ آینده  است،لی ی کھ عماولین تاریخرا از 

بخشي از تجدید ارائھ  ،كند. بنابراینتجدید ارائھ مي
مربوط بھ قبل مالکانھ  حقوقانباشتھ داراییھا، بدھیھا و 

رھنمودھای مربوط بھ شود. يمنادیده گرفتھ ، از آن تاریخ
عملي غیرگذشتھ یك یا چند دوره  اشتباهاصالح کھ  مواردی

  .شده استارائھ  53تا  50در بندھای ، است

تفاوت ھاي حسابداري تغییر در برآوردبا  اتاشتباھاصالح  .48
ھایی تخمین، از نظر ماھیت، ھاي حسابداري. برآورددارد
ممکن است نیاز  ،کھ در صورت مشخص شدن اطالعات بیشتر است
سود یا زیان  ،برای مثال داشتھ باشد. تجدیدنظربھ 

اصالح  ،احتمالی رویدادیک  قطعیتناشی از شده شناسایي
 .نیست اشتباه

 گذشتھ هدور اشتباھاتافشاي 

 :کندموارد زیر را افشا  ،٤۲واحد تجاري باید در بكارگیري بند  .٤۹
 ؛گذشتھ هدور اشتباهماھیت  .الف
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ـــتھ .ب ـــودکھ ارائھ می برای ھر دوره گذش  عملیتا آنجا كھ  ،ش
 :اصالحمبلغ ، باشد

صلیقلم ھر  .۱ ستأمالی کھ تحت ت صورت ا ؛ ثیر قرار گرفتھ ا
 و

ـــتاندارد بین .2 ـــورتی کھ اس ـــابداري در ص  ۳۳المللي حس
یافتھ ھر بکارگرفتھ شود، سود پایھ ھر سھم و سود تقلیل

 سھم؛

 و ؛گذشتھشده ارائھابتداي نخستین دوره  در اصالح مبلغ پ.

 ی ازدوره مشخص برای ،تجدید ارائھ با تسري بھ گذشتھنانچھ چ ت.
 شده وضعیتشرایطي كھ منجر بھ وجود آن  غیرعملی باشد،گذشتھ 

 .اصالح آن اشتباه و تشریح چگونگي و زمان است

ــاتكرار این  ــورتھاي مالي دوره موارد افش  الزامی ،ھاي بعددر ص
 نیست.

تسري بھ گذشتھ و تجدید ارائھ با تسري با كارگیري غیر عملي بودن ب
 بھ گذشتھ

یا چند دوره  اي یكتعدیل اطالعات مقایسھ ،رایطش رخيبدر  .50
 ،قابلیت مقایسھ با دوره جاري برای دستیابی بھگذشتھ 

(ھاي) دوره در اطالعاتممكن است  ،برای مثال. استعملي غیر
كھ امكان بكارگیري شده باشد نآوری جمعاي گونھگذشتھ بھ

برای  از جملھ،با تسري بھ گذشتھ (رویھ حسابداری جدید 
) آیندهبكارگیري آن با تسري بھ  ،53تا  ٥۱ھاي دبن مقاصد

برای اصالح اشتباه یا تجدید ارائھ با تسري بھ گذشتھ 
مجدد آن  تھیھ ممکن است و ،وجود داشتھ باشددوره گذشتھ 

 .غیرعملی باشد ،اطالعات

شده شناسایيعناصر  در موردبكارگیري رویھ حسابداري  در .51
معامالت،  با ارتباطدر صورتھاي مالي یا افشاشده در 

 ضروری ھاییاغلب انجام برآورد ،ھا یا شرایطرویدادسایر 
س از و ممكن است پ داردذھني ماھیت ذاتًا ، است. برآورد

رویھ  صورت بکارگیریدر  .کند تغییردوره گزارشگري 
با تسري بھ گذشتھ یا تجدید ارائھ با تسري بھ حسابداری 

انجام برآورد  ،گذشتھ دوره اشتباه برای اصالحگذشتھ 
معاملھ،  وقوع از زمانممکن است  زیراتر است، دشوار

، دوره زمانی طوالنی تحت تأثیریا شرایط دیگر رویداد 
ھاي مربوط بھ ھدف برآورد ،این وجود با .سپری شده باشد

شده در دوره انجامھاي برآوردھدف ھمان  ،ھاي گذشتھدوره
وقوع در زمان  شرایط موجود ی ازتا برآورد استجاری 
  .را منعکس کندشرایط  یادیگر رویداد لھ، معام
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با تسری بھ بنابراین، بكارگیري رویھ حسابداري جدید  .٥۲
 بینتمایز مستلزم  ،دوره گذشتھ اشتباهیا اصالح گذشتھ 

 اطالعاتی است کھ:

ـــرایط موجود در تاریخ(ھاي)  .الف ـــواھدي از ش وقوع ش
 ، وکندمیفراھم ، یا شرایط دیگر ملھ، رویدادمعا

در آن دوره  برای انتشارصورتھاي مالي  تأییدھنگام  .ب
 باشد.  دسترس بودهدر  ،گذشتھ

گیري ارزش اندازه برای مثال،ھا (انواع برآورد برخيدر 
و  قابل مالحظھ ھای ورودیبا استفاده ازدادهمنصفانھ 

ھنگامی عملي نیست.  این اطالعات تمایز )،قابل مشاھدهغیر
بكارگیري با تسري بھ گذشتھ یا تجدید ارائھ با تسري  کھ

اي باشد كھ برآورد قابل مالحظھ انجاممستلزم  ،بھ گذشتھ
، بكارگیري شوداین دو نوع اطالعات غیرممكن  تمایزامكان 

دوره گذشتھ با تسري  اشتباهرویھ حسابداري جدید یا اصالح 
 .استعملي غیر ،بھ گذشتھ

ھنگام بكارگیري رویھ جدید حسابداري یا اصالح مبالغ دوره  .53
مدیریت  قصددرباره  مفروضاتی، چنانچھ مرتبط با گذشتھ

 ،شدهبرآورد مبالغ شناسایيمرتبط با در دوره گذشتھ یا 
نباید  ،باشد شده یا افشاشده در دوره گذشتھگیرياندازه

جاری ھنگامی کھ واحد ت ،مثال برای. بازنگری صورت گیرد
گیری داراییھای مالی اشتباه دوره گذشتھ خود در اندازه

ابزارھای  39المللی حسابداری کھ قبًال طبق استاندارد بین

شده گذاری نگھداریبھ عنوان سرمایھ گیریشناخت و اندازه: مالی
کند، چنانچھ بندی شده است را اصالح میتا سررسید طبقھ
مزبور را تا سررسید گذاری سرمایھ بگیردمدیریت تصمیم 

آن دوره را در گیری نگھداری نکند، نباید مبنای اندازه
دوره گذشتھ در  اشتباهواحد تجاري  اگرتغییر دھد. 

را انباشتھ کارکنان محاسبھ بدھي بابت مرخصي استعالجي 
 ،مزایاي كاركنان ۱۹المللي حسابداري طبق استاندارد بین

 ليفصشدید  آنفلوانزای، اطالعات مربوط بھ اصالح کند
صورتھاي مالي  یدأیتپس از  کھرا  عادي در دوره بعدغیر

گیرد. شود، نادیده ميمشخص ميبرای انتشار دوره گذشتھ 
ھاي اي دورهكھ ھنگام اصالح اطالعات مقایسھ موضوعاین 
الزم  قابل مالحظھاغلب انجام برآوردھای  ،گذشتھشده ارائھ

اي یا اصالح اطالعات مقایسھ اقابل اتکاست، مانع تعدیل 
 شود.نمي

 تاریخ اجرا
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ھاي تجاري باید این استاندارد را براي دوره واحد .54
ا پس از آن شروع ی 2005سال  ژانویھ اولكھ از  ایساالنھ

اگر  .مجاز است از موعد پیش شود، بكارگیرد. بكارگیريمي
بکار گیرد اي واحد تجاري این استاندارد را براي دوره

باید این  ،شودمي شروع 2005سال ژانویھ اول کھ قبل از 
 را افشا كند. موضوع

صالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .الف٥٤ شاره بھ ا ست و این بند ا شده ا االجرا ن
 بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.]

صالحاتی دارد کھ ھنوز الزم این[   .ب٥٤ شاره بھ ا ست و بند ا شده ا االجرا ن
 بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.]

گیري ارزش اندازه ۱۳المللي گزارشگري مالي استاندارد بین .پ54

. کردرا اصالح  ٥۲بند  ،2011سالدر مي  شده، منتشرمنصفانھ
ـــالحیواحد تجاري باید  را ھنگام بكارگیري  این مورد اص

 .اعمال کند ،۱۳المللي گزارشگري مالي استاندارد بین

صالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[   .ت54 شاره بھ ا ست و این بند ا شده ا االجرا ن
 بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.]

صالحاتی دارد کھ ھنوز الزم این[   .ث54 شاره بھ ا ست و بند ا شده ا االجرا ن
 بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.]

 ھاکنارگذاری سایر بیانیھ

المللی حسابداری این استاندارد، جایگزین استاندارد بین .55
ھای زیان خالص دوره، اشتباھات اساسی و تغییر در رویھ یاسود  8

 شود. ، می1993ظرشده در سال ، تجدیدنحسابداری

 :شودمیتفاسیر زیر جایگزین این استاندارد  .56

 احتساب -ثبات رویھ کمیتھ تفاسیر مباحث جاری ۲تفسیر  .الف

 ؛ ودر بھای تمام شده تأمین مالیارج مخ

سیر  ب. سیر مباحث جاری 18تف شھای  -ثبات رویھ کمیتھ تفا رو

 .گزینجای
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