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 10 یحسابدار المللیینب استاندارد

 گزارشگریپس از دوره  رویدادھای

 ھدف

 :است ریز الزامات نییتع استاندارد، نیا ھدف .1

ــورتھای مالی خود را  الف. زمانی کھ واحد تجاری باید ص
 بابت رویدادھای پس از دوره گزارشگری تعدیل کند؛ و 

تأیید  اطالعاتی کھ واحد تجاری باید درباره تاریخ ب.
صورتھای مالی برای انتشار و رویدادھای پس از دوره 

 گزارشگری افشا کند.

رویدادھای  کند کھ ھرگاهھمچنین، این استاندارد مقرر می
شگری دورهاز  پس سب بودن بیانگر گزار فرض تداوم  نامنا

صورتھای مالی خود را فعالیت  شد، واحد تجاری نباید  با
 د.بر مبنای تداوم فعالیت تھیھ کن

 دامنھ کاربرد

پس از  یدادھایرو یو افشا یحسابدار یبرا دیاستاندارد با نیا .2
 .شود گرفتھ کارب یدوره گزارشگر

 تعاریف

ستاندارد، این در .3 صطالحات ا شخص معاني با زیر ا  رفتھ بکار زیر م
 :است

شگر دوره از پس یدادھایرو ست  یمطلوب و نامطلوب یدادھایرو یگزار ا
شگر انیپا بینکھ   یبرا یمال یصورتھا دییتأ خیو تار یدوره گزار

 :شودبندی میطبقھدو گروه  بھ دادھایرو نیا. دھدیم رخ انتشار

ھایی الف. یداد باره  رو یانموجود در  شـــرایطکھ در دوره  پا
 از پس یلیتعد یدادھایرو(کند یرا فراھم م شــواھدی، گزارشــگری

 و )؛یگزارشگر دوره

 گزارشگریشده پس از دوره ایجاد شرایط بیانگرکھ  رویدادھایی ب.
 ).یگزارشگر دوره از پس یلیرتعدیغ یدادھایرو( است

سب با  صورتھای تأییدفرایند  .4 شار، متنا مالی برای انت
مورد استفاده  روشھایساختار مدیریت، الزامات قانونی و 

مالی، متفاوت خواھد  صـــورتھایکردن در تھیھ و نھایی
 بود.

ــت  .5 ــورتھایدر برخی موارد، واحد تجاری ملزم اس مالی  ص
تصــویب بھ ســھامداران خود  خود را پس از انتشــار، جھت

ــورتھای تأییدارائھ کند. در این موارد، تاریخ  مالی  ص
ست، نھ تاریخی کھ  شار ا شار، ھمان تاریخ انت برای انت

 کنند.مالی را تصویب می صورتھایسھامداران 



 10 حسابداری المللیینب استاندارد
 گزارشگریپس از دوره  رویدادھای

4 

 مثال

مالی برای سال  صورتھاینویس مدیریت واحد تجاری، پیش
 2x20فوریھ سال  28را در  1x20دسامبر سال  31منتھی بھ 

 صورتھای، 2x20مارس سال  18مدیره در  کند. ھیئتمی تکمیل
کند. می تأییدمالی را بررسی و آنھا را برای انتشار، 

عات ، سود و سایر اطال2x20مارس سال  19واحد تجاری، در 
د. در اول آوریل سال نمایمالی منتخب خود را اعالم می

2x20 ،مالی در دسترس سھامداران و دیگران قرار  صورتھای
می سال  15گیرد. سھامداران، در مجمع ساالنھ خود در می

2x20 ،می  17کنند و سپس، در مالی را تصویب می صورتھای
رتی شده، بھ نھاد نظامالی تصویب صورتھای، 2x20سال 

 .شودتحویل داده می
 خی(تار شودیم دییتأانتشار  یبرا ،2x20سال  مارس 18 در یمال یصورتھا

 انتشار). یبرا رهیمد ئتیھ دییتأ

صورتھای  .6 ست  در برخی موارد، مدیریت واحد تجاری ملزم ا
ــویبمالی خود را جھت  ــرًا تص ، بھ یک ھیئت نظارت (منحص

متشکل از مدیران غیراجرایی) ارائھ کند. در این موارد، 
شــود کھ میتأیید صــورتھای مالی زمانی برای انتشــار 

تأیید مدیریت آنھا را بھ منظور ارائھ بھ ھیئت نظارت 
 .کندمی

 مثال
مالی  صورتھای، مدیریت واحد تجاری 2x20مارس سال  18در 

ھیئت . کندتأیید می خود، ھیئت نظارت بھ ارائھرا برای 
ست و  ،نظارت شده ا شکیل  صرًا از افراد غیراجرایی ت منح

ــایر ذینفعان  ــامل نمایندگان کارکنان و س ــت ش ممکن اس
شد. برون مالی را در  صورتھای ،ھیئت نظارتسازمانی با

، 2x20کند. در اول آوریل سال تصویب می 2x20مارس سال  26
ــورتھای ــھامداران و دیگران قرار  ص ــترس س مالی در دس

ساالنھ خود در می سھامداران در مجمع  سال  15گیرد.  می 
2x20 ،صویب می صورتھای سپس در مالی را ت می  17کنند و 

ــال  ــورتھای، 2x20س مالی بھ نھاد نظارتی تحویل داده  ص
 شود.می

 یخ(تار شودیم ییدانتشار تأ برای ،2x20مارس سال  18در  یمال ھایصورت
 نظارت). یئتارائھ بھ ھ برای مدیریت تأیید

ــامل تمام رویدادھا  .7 ــگری ش رویدادھای پس از دوره گزارش
تأیید تا تاریخی اســت کھ صــورتھای مالی برای انتشــار 

شود، حتی اگر آن رویدادھا پس از اعالم عمومی سود یا می
 سایر اطالعات مالی منتخب واقع شود.
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 گیریشناخت و اندازه

 رویدادھای تعدیلی پس از دوره گزارشگری
حد .8 جار وا کاس رو یبرا ،یت ھایانع عد یداد از دوره  پس یلیت

شگر سا مبالغ دیبا ،یگزار  لیتعد را یمال یصورتھاشده در  ییشنا
 .کند

نھ .9 عدیلی موارد زیر، نمو ھای ت یداد از  پسھایی از رو
مبالغ کند واحد تجاری را ملزم می کھ است دوره گزارشگری

سایی مالی را تعدیل کند یا اقالمی  صورتھایشده در شنا
 کھ قبالً شناسایی نشده است: نمایدرا شناسایی 

حل و فصــل دعوای حقوقی پس از دوره گزارشــگری کھ  الف.
کند واحد تجاری در پایان دوره گزارشــگری، میتأیید 

طبق اســتاندارد  .اســتبرخوردار بوده تعھد فعلی از 
بداری المللی حبین ــــا خایر 37س بدھذ ھ،  مال ایی و  یاحت

ــای ــال داراییھ ــھ یاحتم ــاری ھرگون ــد تج ذخیره ، واح
را این دعوای حقوقی  در ارتباط باشده قبلی شناسایی
. دنماییا ذخیره جدیدی شـــناســـایی می کندتعدیل می

شا نمیواحد تجاری  کند، زیرا صرفًا بدھی احتمالی اف
شواھد  صل دعوای مزبور،  شتریحل و ف کند فراھم می بی

ــتاندارد بین 16کھ طبق بند  ــابداری اس  37المللی حس
 گیرد.مورد توجھ قرار می

شان دھد  ب. شگری کھ ن اطالعات دریافتی پس از دوره گزار
دارایی در پایان دوره گزارشــگری کاھش ارزش داشــتھ 

شــده کاھش ارزش شــناســاییاینکھ مبلغ زیان  یا اســت
یل دارد. برای  قبلی برای آن دارایی، عد بھ ت یاز  ن

 مثال:

ورشکستگی مشتری کھ پس از دوره گزارشگری واقع  .1
وجود زیان در مورد یک حساب  شود معموًال مؤیدمی

دریافتنی تجاری در پایان دوره گزارشگری است و 
الزم است واحد تجاری مبلغ دفتری آن حساب 

 دریافتنی تجاری را تعدیل کند؛ و

ممکن است  دوره گزارشگریفروش موجودیھا پس از  .2
آنھا در پایان دوره  فروشدرباره خالص ارزش 

 گزارشگری شواھدی ارائھ کند.
بھای تمام شده داراییھای خریداری شده یا  مشخص شدن پ.

 قبلعواید حاصــل از داراییھای فروش رفتھ مربوط بھ 
 از پایان دوره گزارشگری، پس از دوره گزارشگری.

سود یا  یپرداختھاتعیین مبلغ  ت. شارکت در  مربوط بھ م
صــورتی کھ  پس از پایان دوره گزارشــگری، در ،پاداش
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واحد تجاری در پایان دوره گزارشـــگری، برای چنین 
پرداختھایی کھ ناشی از رویدادھای قبل از آن تاریخ 
ــد (بھ  ــتھ باش ــت، تعھد فعلی حقوقی یا عرفی داش اس

ـــتاندارد بین ـــابداری اس  انکارکن مزایای 19المللی حس
 مراجعھ شود). 

دھد صــورتھای قلب یا اشــتباھاتی کھ نشــان میکشــف ت ث.
 مالی نادرست است.

 از دوره گزارشگری پسرویدادھای غیرتعدیلی 

حد .10 جار وا ید  یت با کاس یبران ھایرو انع عدیغ یداد  از پس یلیرت
شگر دوره انیپا سا مبالغ یگزار  را یمال یصورتھادر  شدهییشنا

 .کند لیتعد

نھ .11 یان دوره  اینمو پا عدیلی پس از  ھای غیرت یداد از رو
 بین گذاریھاســرمایھگزارشــگری، کاھش ارزش منصــفانھ 
ـــگری و تاریخ  ـــورتھای تأییدپایان دوره گزارش مالی  ص

وضعیت  کاھش ارزش منصفانھ، معموالً بھ .برای انتشار است
، شوددر پایان دوره گزارشگری مربوط نمی گذاریھاسرمایھ
ست عکسبلکھ من شرایطی ا شده  پس از آنکھ کننده  ایجاد 

نابراین ــــت. ب بت اس با کھ  بالغی را  جاری م حد ت ، وا
ست،  مالی صورتھایدر  گذاریھاسرمایھ سایی کرده ا شنا

ھمچنین، واحد تجاری مبالغی را کھ بابت کند. تعدیل نمی
ــرمایھ ــا کرده  گذاریھاس ــگری افش در پایان دوره گزارش
ست، بھ ست ممکنھر چند  ،کندروز نمیا ، 21بھ موجب بند  ا

 افشای اطالعات بیشتری ضرورت یابد.
 سود تقسیمی 

 یابزارھا دارندگان یبرا ،یگزارشگر دوره از پس ،یتجار واحد اگر .12
ستاندارد ب فی(طبق تعر مالکانھ سابدار یالمللنیا  یابزارھا 32 یح

 در دینبا مزبور یکند، واحد تجار اعالم تقسیمیسود  ،)ارائھ: یمال
ــگر دوره انیپا ــودھا آن ،یگزارش ــیمی یس  یبدھ عنوان بھ را تقس

 .دینما ییشناسا

سود  .13 سیمیاگر  شگری اما قبل تق ، پس از پایان دوره گزار
، این شــود مالی برای انتشــار اعالم صــورتھای تأییداز 

سیمی،سود  شگری بھ عنوان بدھی  تق در پایان دوره گزار
ــایی نمی ــناس ــود، زیرا در آن زمان ھیچ تعھدی وجود ش ش

ـــتاندارد بین ـــابداری ندارد. طبق اس  ارائھ 1المللی حس

در یادداشتھای توضیحی  تقسیمی، این سودھای یمال یصورتھا
 شود.افشا می
 تداوم فعالیت

ــورت در .14 ــگر دورهکھ پس از  یص ــد تیریمد ،یگزارش واحد  انحالل قص
عمالً ناگزیر بھ  نکھیا ای باشد داشتھ را ھاتیفعال توقف ای یتجار
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 بر را یمال یصـــورتھا دینبا یتجار واحد ،انجام این امر گردد
 .کند ھیتھ تیتداوم فعال یمبنا

ــعیت مالی پس از دوره  .15 روند نامطلوب نتایج عملیات و وض
ست  شگری، ممکن ا سب بودن  لزوم بیانگرگزار سی منا برر

سب  شد. اگر فرض تداوم فعالیت منا فرض تداوم فعالیت با
نباشد، آثار آن چنان فراگیر است کھ این استاندارد بھ 

ـــاییتعدیل جای  ـــناس ـــدهمبالغ ش ـــلی  ش طبق مبنای اص
حسابداری، تغییر بنیادی در مبنای حسابداری را الزامی 

 کند. می

ستاندارد بین .16 سابداریا ضروری 1 المللی ح شای  ، موارد اف
 کند:در شرایط زیر را تعیین می

صورتھای مالی بر مبنای تداوم فعالیت تھیھ نشود؛  الف.
 یا

یت از  ب. ھایمدیر نان بھ  عدم اطمی یت مربوط  بااھم
ـــبت بھ توانایی واحد  ـــرایطی کھ نس رویدادھا یا ش

تداوم فعالیت تردید اســــاســـی ایجاد  رایتجاری ب
شد. رمی شرایطی کھ کند، آگاه با ستلزم ویدادھا یا  م

شا  ستاف شگری ایجاد ا ست پس از دوره گزار ، ممکن ا
 شود. 

 
 افشا

 برای انتشار تأییدتاریخ 

 دییتأ انتشار یبرا یمال یصورتھارا کھ  یخیتار دیبا یتجار واحد .17
 یافشا کند. اگر مالکان واحد تجار را کنندهدییتأ اشخاصو  شودمی
 داشــتھ انتشــار از پس را یمال یصــورتھااصــالح  قدرت گران،ید ای

 را افشا کند. موضوع نیا دیبا یواحد تجار باشند،

ـــورتھایآگاھی از تاریخ تأیید  .18 ـــار،  ص مالی برای انتش
مالی،  صورتھایکنندگان اھمیت دارد، زیرا برای استفاده

 کند.رویدادھای پس از این تاریخ را منعکس نمی
 یدوره گزارشگر یانموجود در پا یطافشا درباره شرا کردن روزبھ

ـــگر دوره انیپا از پس یتجار واحد اگر .19 ـــرا ،یگزارش  طیدرباره ش
شگر دوره انیپا درموجود  سب یاطالعات یگزار  توجھ با دیبا کند، ک

 کند. روزبھ را طیبھ آن شرا مربوط یافشا موارد د،یاطالعات جد بھ

ـــرورت دارد واحد تجاری برای انعکاس  .20 در برخی موارد، ض
ـــا را در  ـــگری، افش اطالعات دریافتی پس از دوره گزارش

ــورتھای مالی  ، حتی اگر اطالعات مزبور، روز کندبھخود ص
سایی شنا شتھ بر مبالغ  صورتھای مالی تأثیر ندا شده در 

ضرورت بھ شد. یک مثال از  ست با شا ھنگامی ا روز کردن اف
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دربــاره بــدھی احتمــالی موجود در پــایــان دوره کــھ 
لزوم شناسایی  شود. افزون برگزارشگری، شواھدی فراھم می

المللی حسابداری یا تغییر ذخیره بر اساس استاندارد بین
شا درباره 37 شواھد مذکور، اف ، واحد تجاری با توجھ بھ 

 کند.میروز بدھی احتمالی را بھ
 وره گزارشگریرویدادھای غیرتعدیلی پس از د

 باشــد، تیبااھم یگزارشــگر دورهپس از  یلیرتعدیغ یدادھایرو اگر .21
شا عدم صم تواندیم اف صاد ماتیبر ت ستفاده یاقت  بر کھ کنندگانا

 ن،یبنابرابگذارد.  ریتأث شـــود،یم اتخاذ یمال یصـــورتھا یمبنا
 یلیرتعدیغ یدادھایرو از تیبااھم طبقھ ھر یبرا دیبا یتجار واحد
 را افشا کند: ریموارد ز ،یدوره گزارشگر از پس

 ؛ ورویداد ماھیت الف.

برآورد  اینانجام  اینکھ بیان یاآن،  یاز اثر مال برآوردی ب.
 . نیست پذیرامکان

ثال .22 عدیلی  اییھموارد زیر م ھای غیرت یداد از  پساز رو
 شود:عمومًا منجر بھ افشا می است کھ دوره گزارشگری

ــده پس از دوره گزارشـــگری  الف. ــاری عم ــب تج ترکی
ــگری مالی  ــتاندارد بین المللی گزارش  یبھایترک 3(اس

 تعیین مورد، موارد افشــــای معینی را در این یتجار
 عی عمده؛فرتجاری واحد یک کند) یا واگذاری می

 توقف عملیات؛ ای برایاعالم برنامھ ب.

بندی داراییھا بھ عنوان طبقھ ،خرید عمده داراییھا پ.
ــتاندارد بیننگھداری ــده برای فروش طبق اس المللی ش

فروش و  برایشده نگھداری یرجاریغ داراییھای 5گزارشگری مالی 

داراییھا یا  ، ســایر موارد واگذاریشــدهمتوقف عملیات
 مصادره داراییھای عمده توسط دولت؛

ــارت بھ ت.  ــدن خس ــلی تولید بر اثر  وارد ش تجھیزات اص
 دوره گزارشگری؛از  پس ،سوزیآتش

اعالم یا شـــروع اجرای تجدید ســــاختار عمده (بھ  ث.
 مراجعھ کنید)؛ 37المللی حسابداری استاندارد بین

معامالت عمده سھام عادی و معامالت سھام عادی بالقوه  ج.
ستاندارد بین شگری (ا المللی پس از پایان دوره گزار

کند واحد تجاری را ملزم می ســھم ھر ســود 33حســابداری 
ــا کند، مگر اینکھ  کھ ــرحی از این معامالت را افش ش

ــرمایھ یا  ــامل موارد افزایش س اعطای این معامالت ش
سھامجایزه شد کھ  ، تجزیھ  سھام با یا تجزیھ معکوس 
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ــتاندارد بین ــابداری بھ موجب اس ، تمام 33المللی حس
 آنھا مستلزم تعدیل است)؛

یا نرخ چ. ھا  مت دارایی عادی در قی مده غیر  تغییرات ع
 پس از دوره گزارشگری؛ مبادلھ ارز،

یاتی در  تغییر ح. مال یا قوانین  یاتی  مال ھای  نرخ
ضع شگری کھ اثر شده پس از دورشده یا اعالمو ه گزار

جاری و  یبااھمیت یات  مال ھای  بدھی ھا و  بر دارایی
المللی حســابداری انتقالی دارد (بھ اســتاندارد بین

 مراجعھ شود)؛ درآمد بر اتیمال 12

 یبرا ،قابل مالحظھ یاحتمال بدھیھای یاتقبل تعھدات  خ.
 عمده؛ و تضمینھایصدور  طریقمثال، از 

از رویدادھایی  ناشــی صــرفاً کھ  ایدعوای حقوقی عمده د.
 است. واقع شدهاست کھ پس از دوره گزارشگری 

 تاریخ اجرا

ندارد را برای دوره .23 تا ید این اســـ با جاری  حد ت ھای وا
یا پس از  2005ای بکار گیرد کھ از اول ژانویھ سال ساالنھ

شروع می صیھ میآن  شود. شود. بکارگیری پیش از موعد، تو
ھایی کھ قبل اگر واحد تجاری این استاندارد را برای دوره

شــود، بکارگیرد، باید میشــروع  2005از اول ژانویھ ســال 
 این موضوع را افشا کند. 

، منتشرشده 13لمللی گزارشگری مالی ااستاندارد بین .الف23
را اصالح کرد. واحد تجاری باید  11، بند 2011در می سال 

، 13المللی گزارشگری مالیھنگام بکارگیری استاندارد بین
 آن مورد اصالحی را اعمال کند.

االجرا نشده است و دارد کھ ھنوز الزم یھ اصالحاتبند اشاره ب نیا[ ب.23
 درج نشده است.] شیرایو نیدر ا ن،یبنابرا

ستاندارد بین سابداری کنارگذاری ا سال  10المللی ح شده در  (تجدیدنظر 
1999( 

ستاندارد بین .24 ستاندارد، جایگزین ا سابداری این ا المللی ح
) 1999(تجدیدنظرشده در سال ترازنامھ خیاز تار بعد یدادھایرو 10
 شود.می
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