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 34 حسابداری المللیبیناستاندارد 

 ایدورهگزارشگری مالی میان

 ھدف

 مالي گزارش محتوايحداقل  تعیین ،اســـتاندارد این ھدف
 در گیريو اندازه شـــناخت اصـــول و تعیین ايدورهمیان

ــورتھاي ــرده مالي ص ــت میانیدوره  برای کامل یا فش . اس
توانایي اتكا، قابل و  موقعبھ ايدورهمیان مالي گریگزارش

درك  یرا برا یریندھندگان و ســاگذاران، اعتبارســرمایھ
درک نقدي و  سود و جریانھاي ایجادواحد تجاري در  ظرفیت
 .بخشدمیآن بھبود  و نقدینگي مالي شرایط
 كاربرد دامنھ

 واحدھایکدام  در رابطھ با اینکھ اســـتاندارد، این .۱
دوره  یاناز پاچھ مدت پس  یا ی، با چھ تناوب زمانتجاری
ـــ بھ ، ملزممیانی ـــار گزارش  ايدورهمیان مالي ھایانتش

ـــتند ـــی تعیین نمیھس  ین،. با وجود اکند، الزامات خاص
 ایبورســـھ نظارت بر اوراق بھادار، نھادھایدولتھا، 
سابداري، اغلب آن نھادھایسھام و  ستھ از واحدھاي ح  د

جاري ھادار بدھي  اوراق كھ ت ھ یاب کانھ آن ا بطور مال
 مالي ھایانتشار گزارش بھ ملزمشود را میمعاملھ  عمومی
ــتاندارد در  اینكنند. مي ايدورهمیان ــورتیاس کاربرد  ص

 یمتصم یاریبطور اخت یاتجاري ملزم باشد  دارد کھ واحد
ھاي را طبق اســـتاندارد ايدورهمیان مالي گزارش یردبگ
مالي منتشـــر کنـد.بین كمیتـھ  المللي گزارشـــگري 

ھاي تجاري واحد بھ 1المللي حســابداريھاي بیناســتاندارد
را طبق اي دورهمالي میان گزارش کندتوصیھ میعام  سھامی

شــده در این تعیینگیري و افشــاي اصــول شــناخت، اندازه
 یتجار یواحدھا ، تھیھ کنند. بھ ویژه، بھاســـتاندارد

 کھ: دشومي توصیھعام  یسھام

یان  .الف مالي م ھاي  قل در دورهگزارشـــ حدا اي را 
 کنند؛ و یھاول سال مالي خود تھ نیمھپایان 

 60اي خود را حداکثر تا دورهگزارشـــھاي مالي میان  .ب
 ، در دسترس قرار دھند.میانیروز پس از پایان دوره 

ش یکھر  .2 اي، از نظر دورهمالي ساالنھ یا میان ھایاز گزار
ــتاندارد ــگري مالي، ھاي بینانطباق با اس المللي گزارش

شــوند. این موضــوع كھ ممكن اســت ارزیابي مي طور مجزاب
شھاي مالي میان سال دورهواحد تجاري، گزار اي را در یك 

                                                      
ستانداردھای ھیئت .1 سابداری المللیبین ا سال  فعالیتکھ  ح شروع کرد،  2001خود را در 

 شد. حسابداری المللیبین استانداردھای کمیتھ جایگزین
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نکرده باشد یا ممکن است گزارشھاي مالي  تھیھمالي خاص 
کرده باشــــد کھ با این  یھتھ یاگونھاي را بھدورهمیان

شت ستاندارد مطابقت ندا شد، ا شرطی ھ با  تھیھمانع بھ 
المللي ھاي بیناســتاندارد طبقصــورتھاي مالي ســاالنھ 

شگري مالي نمي ساالنھ واحد  شودگزار صورتھاي مالي  کھ 
ھاي اي، طبق استاندارددورهتجاري بر خالف گزارشھاي میان

 .شود تھیھالمللي گزارشگري مالي بین

شود کھ اگر  .۳ اي واحد تجاري، دورهگزارش مالي میاناظھار 
، باید استالمللي گزارشگري مالي ھاي بیناستانداردطبق 

شد.  شتھ با ستاندارد مطابقت دا با تمام الزامات این ا
ــوص، بند  یندر ا ــایموارد  ۱۹خص  یرا الزام معینی افش
 کند.مي
 تعاریف

شخص زیر بکا .4 صطالحات زیر با معاني م ستاندارد، ا ر رفتھ در این ا
 است:

ــگري دوره دوره میانی ــال كوتاھتر از یك مالي گزارش  كامل مالي س
 .است

ـــت از ا عبارت ايدورهمیان مالي گزارش دوره  یك برايمالی  گزارشس
ســتاندارد طبق ا( مالي صــورتھاي كامل مجموعھ شــاملیا  كھ میانی
سابداريالمللي بین سال  مالي صورتھاي ارائھ 1 ح شده در  (تجدیدنظر
ــورتھايمجموعھ ) یا )۲۰۰۷ ــرده مالي ص ــتاندارد) طبق این( فش  اس
 است.

  ایدورهمحتوای گزارش مالی میان

ــتاندارد  تعریف طبق .5 ــابدار یالمللنیباس  مجموعھ ،1 یحس
 است: ریز یشامل اجزا یمال یصورتھا كامل

 ؛پایان دوره بھ تاریخوضعیت مالي  صورت .الف 

سود و زیان جامع  سود صورت  .ب سایر اقالم  یا زیان و 
 دوره؛ براي

 ؛دوره یبراتغییرات در حقوق مالكانھ  صورت  .پ

 دوره؛ یبراھای نقدی جریان صورت  .ت

ــتھاي  .ث ــیحي یادداش ــھ اھم رویھ ،توض ــامل خالص ھاي ش
 حسابداري و سایر اطالعات توضیحي؛

ــــھ الف.ث قایس ندھای اطالعات م بل طبق ب و  38ای دوره ق
 ؛ و 1المللی حسابداری الف استاندارد بین38

صـــورت وضـــعیت مالی بھ تاریخ ابتدای دوره قبل،  . ج
چنانچھ واحد تجاری یک رویھ حســابداری را با تســری 
بھ گذشــتھ بکار گیرد یا اقالم صــورتھای مالی را با 
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یا اقالم  تســـری بھ گذشـــتھ تجدید ارائھ نماید،
ھاي  ند مالی را طبق ب ھای  تا 40صـــورت ت 40الف 

بندی تجدید طبقھ 1المللی حســابداری اســتاندارد بین
 کند.

تواند برای صـــورتھای مالی از عناوینی واحد تجاری می
ستفاده  ستاندارد ا متفاوت با عناوین بکار رفتھ در این ا
 کند. برای مثال، واحد تجاری ممکن است بھ جای "صورت سود
یا زیان و سایر اقالم سود و زیان جامع"، از "صورت سود و 

 زیان جامع" استفاده نماید.

بھ ھزبھ منظور بھ .6 ظات مربوط  و  نھیموقع بودن و مالح
ـــده  یاز تكرار اطالعات خودداري ـــتھ گزارش ش کھ در گذش

ست ست ممكن ،ا  یاریاخت بطور ای شود ملزم واحد تجاري ا
صم در  یادورهانیم یخھایتاردر  كمتري اطالعات ردیبگ میت
 كند. این ارائھخود  ســاالنھ مالي صــورتھايبا  ســھیمقا

، شامل ايدورهمیان مالي گزارش محتواي داقلحاستاندارد 
شرده مالي صورتھاي شتھايگزیده  و ف ضیحي یاددا  را تو

سانیروزبھ ،ايدورهمیان مالي گزارش . ھدفکندیم نییتع  ر
ست ساالنھ مالي صورتھاي كامل مجموعھ آخرین  ھمین . بھا
فعالیتھا، رویدادھا  بر یادورهانیم یمال گزارش، دلیل

 گذشتھ درگزارش شده  و اطالعات است متمرکزجدید  و شرایط
  .کندرا تكرار نمي

را از انتشار مجموعھ کامل  یتجار واحداستاندارد،  این .7
ستاندارد ب( یمال یصورتھا سابدار یالمللنیطبق ا ) 1 یح

 توضیحي ادداشتھايگزیده ی و فشرده مالي صورتھاي جاي ھب
. کندینم منصـــرف ای منع ،یادورهانیم یمال گزارش در

ندارد، این ھمچنین تا جاري را  اســـ حد ت ئھ ازوا  ارا
ستاندارد در از حداقل تعیین شیب اطالعات، شده در این ا
 دریادداشـــتھاي توضـــیحي  گزیده یااقالم اصـــلی مورد 

 منصـــرف ای منع فشـــرده، ايدوره میان مالي صـــورتھاي
 ،استاندارد این در گیريو اندازه تشناخ رھنمود. کندینم
نیز  دوره میانی در مالي صـــورتھاي كامل مجموعھ یبرا

 یافشــا موارد تمام شــامل ،صــورتھا كاربرد دارد و این
 یادداشتھايگزیده  ژهیو بھ( استاندارد نیا الزامی طبق
ند  توضـــیحي ــــا در الزامی نیھمچن) و ۱٦در ب  ریس

 .است یمال یگزارشگر یالمللنیب استانداردھاي
 ايدورهمیان مالي گزارش اجزاي حداقل

 زیر باشد:  اجزاي شامل باید حداقل ايدورهمیان مالي گزارش .8

 وضعیت مالی فشرده؛ صورت . الف
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سود و زیان جامع صورت ب. سایر اقالم  سود یا زیان و  صورتھاي   یا 
 ؛فشرده

 ؛فشرده صورت تغییرات در حقوق مالكانھ .پ

 ؛ وفشرده ھای نقدیجریان صورت .ت

 .توضیحي یادداشتھايگزیده  .ث

چنانچھ واحد تجاري اقالم ســـود یا زیان را در صـــورت  الف.۸
ـــتاندارد بین10بند اي طبق جداگانھ ـــابداري الف اس  ۱المللي حس
) ارائھ کند، اطالعات فشـــرده ۲۰۱۱نظر شـــده در ســـال (تجدید

 نماید.اي را از آن صورت مالی، ارائھ ميدورهمیان

 ايدورهمیان مالي صورتھاي و محتواي شكل

جاري اگر .۹ یان مالي در گزارش واحد ت مل ، مجموعھخود ايدورهم  كا
شكل مالي صورتھاي شر كند،   مالي صورتھاي این و محتواي را منت

برای مجموعھ  1 حسابداري الملليبین استاندارد الزامات طبقباید 
 .باشدکامل صورتھای مالی 

اي خود، مجموعھ صورتھاي دورهاگر واحد تجاري در گزارش مالي میان .10
شامل حداقل باید فشرده را منتشر كند، این صورتھای  فشردهمالي 

ھر یک از عناوین و جمعھاي فرعی مندرج در آخرین صـــورتھاي مالي 
یادداشتھاي توضیحي، طبق الزامات این استاندارد  گزیده ساالنھ و

باشد. اقالم اصلی یا یادداشتھاي توضیحی بیشتر بھ شرطی باید درج 
اي دورهکنندگی صــورتھاي مالي میانشــو د كھ حذف آنھا موجب گمراه

  شود. فشرده

شان  .۱۱ سود یا زیان را براي دوره میانی ن صورت مالی كھ اجزاي  در 
یافتھ ھر سھم را برای دھد، واحد تجاری باید سود پایھ و تقلیلمي

كاربرد اســـتاندارد  اي كھ آن واحد تجاري مشـــمول دامنھدوره
 2.است، ارائھ کند مسود ھر سھ ۳۳المللي حسابداری بین

صورتی  الف.11 سود یا زیان را در  صورتی کھ واحد تجاری اقالم  در 
 1المللی حســــابداری الف اســـتاندارد بین10جداگانھ طبق بند 

صالح سال (ا سود پایھ و تقلیل2011شده در  یافتھ ھر ) ارائھ کند، 
 نماید. سھم را در آن صورت مالی ارائھ می

(تجدیدنظرشده در سال  ۱للي حسابداري المبین ستانداردا .۱۲
ـــورتھاي مالي ارائھ برای)، رھنمودي ۲۰۰۷ ـــاختار ص  س
المللي اســـتــانــدارد بین بکــارگیریکنــد. رھنمود مي

سابداري  شان مي ھاییشیوه، 1ح ضعیت را ن صورت و دھد كھ 
سود صورت  صورت تغییرات در حقوق  و زیان مالي،  جامع و 

 بر اساس آن ارائھ شود. تواندیمالكانھ، م

 ]حذف شد[ .13

                                                      
شار  نیا .2 صالحاتبند، با انت ستاندارھا ا شگر یالمللنیب یا  سال یمکھ در  یمال یگزار

منتشر شد،  34 یحسابدار یالمللنیدامنھ کاربرد استاندارد ب تعیینبھ منظور  2008
 .کرد رییتغ
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صورتي كھ  .14 ساالنھ واحد تجاري،  آخریندر  صورتھاي مالي 
اي بر دورهصورتھاي مالي تلفیقي باشد، گزارش مالي میان

شود. صورتھاي مالي جداگانھ واحد تلفیقي تھیھ مي یمبنا
ــل یتجار ــورتھاي  یاص  آخرین مندرج در تلفیقيمالی با ص

س سھ ن یااالنھ، ھماھنگ گزارش مالي  ستقابل مقای . اگر ی
گزارش مالي ساالنھ واحد تجاري، افزون بر صورتھاي مالي 

صورتھاي مالي جداگانھ واحد تجار شامل  صلي  یتلفیقي  ا
صورتھاي جداگانھ واحد  شار  ستاندارد، انت شد، این ا با

ــلي در گزارش مالي میان یتجار را  یاي واحد تجاردورهاص
 .کندمیمنع  و نھ یالزامنھ 

 ھا و معامالت عمدهرویداد

شرحي ایدورهمیان مالی گزارش درتجاري باید  واحد .15  خود، 
ضعیت دردرك تغییرات  یھا و معامالتي كھ برااز رویداد  و

جاري از  عملكرد و حد ت یانمالي وا  دوره آخرین پا
 اطالعات. بگنجاندســــاالنھ اھمیت دارد را  گزارشـــگري
ــده  ــاش باید  ،ھا و معامالترویداد آنبا  ارتباط درافش

گزارش مالي ساالنھ را  آخرینشده در اطالعات مربوط ارائھ
 .کند روزبھ

ـــتفادهالف.15  آخرین بھ ،ايدورهمیان گزارش مالي گانكننداس
خواھند داشت.  دسترسي واحد تجاريآن  ساالنھ مالي گزارش

 وضــیحیت یادداشــتھايضــرورتی ندارد کھ در ،بنابراین
یانمالی  گزارش عات گزارش شــــده در ايدورهم ، اطال

ــاالنھ، بابت ــیحی آخرین گزارش مالی س ــتھای توض  یادداش
  اھمیت، بھ روز شود.کم نسبتاً  اطالعات

 صورت در كھ استھا و معامالتي فھرست رویداد ر،یز موارد .ب۱٥
 فھرســت، نیا :اســت یالزام آنھا یافشــابودن،  تیبااھم
 نیست. جامع

خالص ارزش   الف. بھ  ھا  و  فروشكاھش ارزش موجودی
 کاھش ارزش؛ اینبرگشت 

ــایي زیان كاھش ارزش داراییھاي مالي،   ب. ــناس ، امالکش
شین سایر داراییآالت و تجھیزات، ما شھود یا  ھاي نام

 كاھش ارزش؛ یانز اینداراییھا و برگشت 

 تجدید ساختار؛ مخارجبرگشت ھرگونھ ذخیره مربوط بھ   پ.

 آالت و تجھیزات؛، ماشینامالکتحصیل و واگذاري   ت.

 ، ماشین آالت، تجھیزات؛امالکتعھدات خرید   ث.

 حقوقي؛ دعاویحل و فصل   ج.

 اصالح اشتباھات دوره گذشتھ؛  چ.
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كھ بر ارزش  تجاریتغییرات شـــرایط اقتصــــادي یا   ح.
و بدھیھاي مالي واحد  مالی یمنصـــفانھ داراییھا

تأثیر  جاري  کھاز ا نظررفصـــ گذارد،میت آن  ین
بھ بھاي  یاداراییھا یا بدھیھا بھ ارزش منصـــفانھ 

 ؛دنشده شناسایي شده باش مستھلك

 تاكھ  واممربوط بھ  نامھموافقتیا نقض  وام نکول  خ.
 پایان دوره گزارشگري، برطرف نشده باشد؛

 معامالت با اشخاص وابستھ؛  د.

سلھ مرات  ذ. سل سطوح  صفانھ مورد جابجایي بین  ب ارزش من
ھاي منصـــفانھ ابزار گیري ارزشاســـتفاده در اندازه

 مالي؛

بندي داراییھاي مالي در نتیجھ تغییر در تغییر طبقھ  ر.
 ھدف یا استفاده از آن داراییھا؛ و

 احتمالي. داراییھاییا  احتمالی بدھیھایتغییر در   ز.

المللي گزارشــگري مالي، ھاي بیناز اســتاندارد یکھر  .پ۱٥
در خصــوص الزامات افشــاي بســیاري از اقالم  رھنمودھایی

ند. ھرگاه رویداد یا کنمیب، ارائھ ۱٥شده در بند فھرست
ــعیت برایاي معاملھ  مالییا عملكرد  درك تغییرات در وض

ــاالنھ، واحد تجاري از آخرین دوره ــگري س اھمیت با گزارش
ـــد، گز ـــرحي از دوره ارش مالي میانباش اي آن، باید ش

مالي آخرین دوره  ھاي  ندرج در صــــورت عات مربوط م اطال
ساالنھ شگري  سانی آن اطالعات را، ھمراه با بھگزار  روزر

 ارائھ کند.

 [حذف شد] .16
 افشا مواردسایر 

واحد تجاری باید افزون بر افشای رویدادھا و معامالت عمده  الف.۱٦
ــیحی 15تا  15طبق بندھای  ــتھای توض پ، اطالعات زیر را در یادداش

یان مالی م ھای  مالی دورهصـــورت جای دیگری از گزارش  یا در  ای 
ای درج کند. موارد افشای زیر باید یا در صورتھای مالی دورهمیان
یان مالی دورهم ھای  بل از صـــورت قا جاع مت یا از طریق ار ای 
یادداشتھای مدیریت یا ای بھ برخی صورتھای دیگر (مانند دورهمیان

گزارش ریسک) ارائھ شود و در شرایط یکسان و ھمزمان با صورتھای 
ستفادهدورهمالی میان سترس ا صورتھای مالی قرار ای، در د کنندگان 

کنندگان صــورتھای مالی، در شــرایط یکســان و گیرد. اگر اســتفاده
شـــده ار طریق ارجاع متقابل دســـترســـی ھمزمان بھ اطالعات ارائھ

شند، گزارش مالی میانن شتھ با ست. این اطالعات، دورهدا ای کامل نی
باید بطور معمول بر مبنای ابتدای ســال مالی تا تاریخ صــورتھای 

 مالی گزارش شود.
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صورتھاياینکھ  بیان  .الف سھ  ايدورهمیان مالي در  در مقای
ــورتھاي با آخرین ــاالنھ مالي ص ــابداري ھايرویھ، از س و  حس

تغییر آن  در صورتیا  شوداستفاده می یکسان محاسباتي ھايروش
 مورد نظر. تغییر اثرو  ماھیتتوصیف  ھا یا روشھا،رویھ

ـــلي یا چرخھ  .ب ـــروح درباره فص ـــیحات مش اي بودن عملیات توض
 اي.دورهمیان

یت  .پ گذار  اقالم و مبلغ ماھ ھا، حقوقاثر بدھی ھا،   بر دارایی
، اھیتاز نظر م كھ نقدي یا جریانھاي ، ســـود خالصمالکانھ
 ھستند. عادیغیر وقوع،یا  اندازه

ھای دورهدر  شده گزارش مبالغدر برآورد  تغییر و مبلغ ماھیت  .ت
 مبالغ برآوردیا تغییر در  جاري مالي ســالدر  گذشــتھ میانی
 .گذشتھ مالي در سالھاي شده گزارش

باز  .ث ــــار،  ید وانتش بدھي و  خر ھادار  خت اوراق ب بازپردا
 مالکانھ.

ــیمی پرداخت  .ج ــود تقس ــھم)، بطور س ــده (کل یا بھ ازای ھر س ش
 .جداگانھ بر حسب سھام عادي و سایر انواع سھام

سمت در گزارش   چ. شاي اطالعات ق سمتھا (اف اطالعات زیر در مورد ق
ست كھدورهمالي میان صورتی الزامی ا  اي واحد تجاري تنھا در 

ــتاندارد بین ــگري مالي اس ــمتھای عملیاتي ۸المللي گزارش ، قس
واحد تجاري را ملزم بھ افشــای اطالعات قســمتھا در صــورتھاي 

 مالي ساالنھ خود کند):

شتریان بروندرآمد .1 صل از م صورتي كھ در ھاي حا سازمانی، در 
گیرنده ارشد عملیاتی شاخص سود یا زیان قسمت کھ توسط تصمیم

منظور شده باشد یا بھ نحوی دیگر، بطور منظم شود، بررسی می
 گیرنده ارشد عملیاتی تھیھ گردد.برای تصمیم

ھاي حاصل از معاملھ با سایر قسمتھای واحد تجاری، در درآمد .2
گیرنده صورتی کھ در شاخص سود یا زیان قسمت کھ توسط تصمیم

سی می شد عملیاتی برر شد یا بھ نحوی ار شده با شود، منظور 
گیرنده ارشـــد عملیاتی تھیھ ور منظم برای تصــمیمدیگر، بط

 .گردد

 شاخص سود یا زیان قسمت. .3

 معین، قسمت قابل گزارشیک مجموع داراییھا و بدھیھاي شاخص  .4
ــھ ا یدر صـــورت ــدازه ینک ــاان منظم برای بطور  گیریھ

ــمیم ــبت بھ مبلغ تص ــود و نس ــد عملیاتی تھیھ ش گیرنده ارش
نھ آن قســمت قابل افشــاشــده در آخرین صــورتھای مالی ســاال
 گزارش، تغییر بااھمیتی ایجاد شده باشد.

نای  .5 یا مب ھا  نای تعیین قســـمت فاوت در مب شـــرحی از ت
گیري سود یا زیان قسمت نسبت بھ آخرین صورتھاي مالي اندازه
 ساالنھ.

سمتھای قابل گزارش بھ   .6 سود یا زیان ق صورت تطبیق مبلغ کل 
لیات (درآمد ســـود یا زیان واحد تجاري قبل از ھزینھ ما

شده. با وجود این، اگر واحد تجاري مالیات) و عملیات متوقف
اقالمي مانند ھزینھ مالیات (درآمد مالیات) را بھ قســمتھاي 
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ــت ــیص دھد، ممکن اس ــود یا زیان  قابل گزارش تخص مبلغ كل س
ســود یا زیان واحد تجاري پس از این اقالم  بارا  قســمتھا

یافتھ باید در صورت تطبیق، اقالم بااھمیت تطبیق تطبیق دھد.
 بطور جداگانھ مشخص و تشریح شود.

دوره ھاي پس از دوره میانی كھ در صـــورتھاي مالي آن رویداد  ح.
 میانی منعكس نشده است.

ـــامل   خ. ـــاختار واحد تجاري در دوره میانی، ش اثر تغییر در س
تركیبھاي تجاري، بھ دســـت آوردن یا از دســـت دادن كنترل 

مدت، تجدید گذاریھاي بلنداري فرعي و ســـرمایھھاي تجواحد
شـــده. در مورد تركیبھاي تجاري، ســـاختارھا و عملیات متوقف

المللي واحد تجاري باید اطالعات الزامی طبق اســـتاندارد بین
 را افشا کند. تركیبھاي تجاري 3گزارشگري مالي 

ـــفانھ کھ در براي ابزار  د. ـــا درباره ارزش منص ھاي مالي، افش
ند ندارد  ۹۹و  ۹۸، 96تا  94(ح)، ۹3تا  ۹۱ھاي ب تا اســـ
ـــگري مالي بین ـــفانھاندازه 13المللي گزارش و  گیري ارزش منص
المللي گزارشــگري اســتاندارد بین ۳۰تا  28و  ۲٦، ۲٥ھاي بند
 الزامی شده است.  ھاي مالي: افشاابزار 7مالي

گذاری، طبق برای واحدھای تجاری کھ بھ واحد تجاری ســـرمایھ  ذ.
 10المللی گزارشـــگری مالی تعریف مندرج در اســـتاندارد بین

ــورتھای مالی تلفیقی ــرایط واحد تجاری ، تبدیل میص ــوند یا ش ش
ست میسرمایھ شای مندرج در بند گذاری را از د دھند، موارد اف

ستاندارد بین9 شگری ب ا شای منافع در  12مالی المللی گزار اف
 سایر واحدھای تجاری تجاری.

  [حذف شد] .18تا  17

 المللی گزارشگری مالی بین استانداردھايانطباق با  افشاي

یان مالي گزارشدر صـــورتی کھ  .۱۹ جاري ايدورهم با  واحد ت طابق  م
گزارش  باید افشا شود. موضوع این الزامات این استاندارد باشد،

یانمالي  ندارددورهم تا ید منطبق بر اســـ با المللي ھاي بیناي ن
مات  مام الزا با ت كھ  مالي معرفی شـــود مگر این گزارشـــگري 

 المللي گزارشگري مالي مطابقت داشتھ باشد.ھاي بیناستاندارد

الزامي  برای آنھا ايدورهمیان مالي صــورتھاي ی كھ ارائھھایدوره
 است

 ايدورهمیان مالي صـــورتھاي باید شـــامل ايدورهمیان ھايگزارشـــ .2۰
 زیر باشد:  ھايدورهیا كامل) برای  فشرده(

و صورت  جاري دوره میانی پایان تاریخ بھ صورت وضعیت مالي . الف
 ، قبل مالي سال پایان تاریخ بھ ایمقایسھ وضعیت مالی

الم سود و زیان جامع براي صورتھاي سود یا زیان و سایر اق   ب .
ــال مالي جاري تا  ــتھ براي س دوره میانی جاري و بطور انباش

سھ صورتھای مقای صورتھای مالی، ھمراه با  سود یا تاریخ  اي 
ھای میانی زیان و ســـایر اقالم ســـود و زیان جامع براي دوره

ــورتھای  ــال تا تاریخ ص ــھ (جاري و از ابتداي س قابل مقایس
گونھ كھ در اســـتاندارد بل. ھمانمالی) در ســــال مالي ق

سابداري بین صالح ۱المللي ح سال (ا شده ۲۰۱۱شده در  ) مجاز 
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ست گزارش میان ست، ممكن ا صورت یا دورها ای، براي ھر دوره، 
ــود و زیان جامع را  ــایر اقالم س ــود یا زیان و س ــورتھاي س ص

 ارائھ کند.

سـال صـورت تغییرات در حقوق مالكانھ بطور انباشـتھ براي   پ .
اي مالي جاري تا تاریخ صورتھای مالی، ھمراه با صورت مقایسھ

در سال  صورتھای مالیقابل مقایسھ سال تا تاریخ  براي دوره
 مالي قبل.

صورت جریانھای نقدی بطور انباشتھ براي سال مالي جاري تا   ت .
ــورتھای مالیتاریخ  ــھ ص ــورت مقایس اي براي دوره ھمراه با ص

 در سال مالي قبل. صورتھای مالیا تاریخ قابل مقایسھ سال ت

 زیادیآن تا حدود فعالیت تجاری کھ  یھر واحد تجار برای .2۱
صل ست  یف ست، ممکن ا دوازده  یبرا مالي اطالعاتارائھ ا
 ايمقایســــھ و اطالعات میانیدوره  پایان بھ منتھي ماه
رو،  ینباشد. از ا مفید ،گذشتھ دوره دوازده ماھھ یبرا
 یادیحدود ز تاآنھا فعالیت تجاری کھ  یتجار واحدھایبھ 

صلی ست،  ف صیھا  الزامی طبق بر اطالعات افزون شودمی تو
شتھ  اطالعات قبیل این شگریبند قبل، گزار را در نظر دا

 باشند.

این اســـتاندارد، تشـــریحی ھمراه  مثالھایالف  قســـمت .۲۲
شان مدوره سط ھر  بایدكھ  دھدیھایي را ن  یجارت واحدتو

شگر شش ماھھ گزار صورت   ریو ھر واحد تجا کندیم یکھ بھ 
 ارائھ شود. کند،یم یگزارشگر فصلیکھ بھ صورت 

 اھمیت

ــمیم .2۳ ــیوه  گیريدر تص ــنادرباره ش یا  بندي، طبقھگیري، اندازهختش
ــاي ــگري برای قلم یك افش ــد گزارش  ، اھمیتايدورهمیان مالي مقاص
 شود. در ارزیابي ارزیابي ايدورهمیان مالي اطالعاتنسبت بھ باید 
ضوع این باید بھ ،اھمیت شت توجھ مو ست كھ دا  گیرياندازه ممکن ا
 مالي ھايگیري دادهدر مقایســــھ با اندازه ایدورهھای میانداده
 ، بھ میزان بیشتری متکی بھ برآورد باشد.ساالنھ

و اســـتاندارد  ۱حســـابداري  الملليبین اســـتاندارد .۲٤
سابداري بین سابداري، ھايرویھ ۸المللي ح  یھادر برآورد تغییر ح

 یفتعر یبھ عنوان قلم را بااھمیت قلم ،و اشتباھات یحسابدار
 تصمیمات بر تواندآن، می نادرست ارائھ یا حذف كھ کندیم

صادي ستفاده اقت . بگذارد تأثیر مالي صورتھاي كنندگانا
 اقالم جداگانھ افشاي، 1 حسابداري الملليبین استاندارد
 و ،شــــده) عملیات متوقفمثال(براي  شــــامل بااھمیت،

در  تغییر افشــاي ۸ حســابداري الملليبین اســتاندارد
ــابداری، ھایبرآورد ــتباھات حس ھاي رویھ در و تغییر اش

ـــابداري را  ـــتاندارد، دو در این کند.مي الزامیحس  اس
 .ارائھ نشده استاھمیت  درباره كّمي رھنمود
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ضرورت  اھمیت، قضاوت ھمواره در ارزیابي اینکھبا وجود  .2٥
ـــتاندارد بھ منظور قابل فھم بودن ارقام  دارد، این اس

ات مربوط بھ شناخت و افشا را مبنای تصمیم ای،دورهمیان
، . بنابرایندھدقرار می ایدورهیانم اطالعات بر صـــرفاً 

 یــاھــا رویــھدر ، تغییر غیرعــادی ، اقالممثــال براي
آنھا  اھمیت و اشتباھات، بر مبناي حسابداری ھایبرآورد
سبت سایي ايدورهمیان اطالعات بھ ن شا مي شنا شود تا و اف

از عدم  ناشــي اســت ممكن كھ كنندهگمراه از برداشــتھاي
 اطمینانمھمتر،  شود. ھدف باشد، جلوگیري اطالعات یافشا
ــوع  ینااز  ــتموض ــامل ایدورهیانم یکھ گزارش مال اس  ش

و عملكرد مالي  وضـــعیت درك براي مربوط تمام اطالعات
 باشد.می میانیدوره  در واحد تجاري

 مالي ساالنھ صورتھايافشا در 

ــــده در یکی از دورهھرگاه برآورد مبلغ گزارش .26 یانی، در ش ھای م
ای تغییر کرده قابل مالحظھ آخرین دوره میانی از ســـال مالی بطور

 باشــــد، اما براي آن دوره میانی پایانی، گزارش مالي جداگانھ
شد، باید ماھیت و مبلغ این تغییر در برآورد، در  شده با شر ن منت
یادداشتھاي توضیحی صورتھاي مالي ساالنھ براي آن سال مالي افشا 

 شود.

ستاندارد .2۷ سابداري بین ا شاي ماھیت و (در 8المللي ح ، اف
دوره  در كھ راصورت عملي بودن) مبلغ تغییر در برآورد 

یت اثر یجار ظار م بااھم ھاي دوره در رودیدارد یا انت
ـــتھ بااھمیت اثر یبعد ـــد، داش . بند کندیم یالزام باش
شابھ۱٦ شاي م ستاندارد، اف گزارش  در را یالف(ت) این ا

یان نمي مقرراي دورهمالي م ــــامل  ھای آن،نمونھ. دک ش
 تجدیدھا، ارزش موجودي كاھش با مرتبطتغییر در برآورد 

 یانیآخرین دوره م در ارزش، كاھش زیانھای یاساختارھا 
شدمي شین یانیم ھایدورهاز  یکیكھ در  با  مالي، سال پی

ــده  گزارش ــتش ــای. اس  با مطابق قبل،در بند  مقرر افش
و  باشــدمی ۸المللي حســابداري الزام اســتاندارد بین

ـــده محدودبھ تغییر در برآورد  فقط آندامنھ كاربرد   ش
 ایدورهمیانمالي  اطالعاتکھ  نیست. واحد تجاري ملزم است

 .کند درجصورتھاي مالي ساالنھ خود  در را بیشتری
  گیريو اندازه شناخت

 ي حسابداری ساالنھھاھاي حسابداري یکسان با رویھرویھ

ـــتثنای تغییر در رویھ .28 ـــابداری پس از تاریخ آخرین بھ اس ھای حس
ــاالنھ بعدی منعکس  ــورتھای مالی س ــاالنھ کھ در ص ــورتھای مالی س ص

ــود،می ــورتھای مالی میانباید  واحد تجاري ش ای دورهبرای تھیھ ص
 درھای مورد اســتفاده حســابداری یکســان با رویھ ھاياز رویھخود 

ــورتھايتھیھ  ــاالنھ مالي ص ــتفاده کند س  ، تناوببا وجود این. اس
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ــگري ــاالنھ واحد تجاري گزارش ــش(س ــلي ماھھ ، ش بر  ) نبایدیا فص
 دستیابي باشد. براي داشتھ آن، تأثیری ساالنھ نتایج گیرياندازه

ــگري براي ھاگیری، اندازهھدف این بھ ــد گزارش ، ايدورهمیان مقاص
 انجام گیرد. صورتھای مالیمبنای ابتدای سال تا تاریخ بر باید 

ست  ممکن .29  یمال یصورتھا تھیھ بھواحد تجاري  الزام ازا
با  یکسان حسابداری ھايویھراستفاده از  با ایدورهیانم

 كھگونھ اســـتنباط شـــود این ،ســـاالنھ یمال صـــورتھاي
ندازه ھاي ا یانگیری جام مفرض  اینبا  ایدورهم  گیردیان
 گزارشـــگری دوره یک خود خودی بھ میانی، دورهکھ ھر 
ستقل ست م شگري  بیان با 28 بند. اما ا اینكھ تناوب گزار

گیري نتایج ســــاالنھ آن واحد تجاري نباید بر اندازه
ـــي میانی، دورهكند كھ مي تأیید بگذارد،تأثیر  از  بخش

 ابتداي یبر مبنا گیرياندازه. است ترطوالني مالي سال یک
صورتھا ست  ممكن یمال یسال تا تاریخ   در تغییر موجبا

شین میانی ھایدورهشده در مبالغ گزارش برآورد  سال پی
 بدھیھا، ھا،دارایی شــناختاصــول  اما. شــودمالي جاري 

ــورتھاي مالي  ھمانند میانی دورهھاي و ھزینھ درآمدھا ص
 .ساالنھ است

 :مثال براي .30

 ارزش كاھش یھازیان گیرياندازه و شناخت اصول  .الف
 دورهدر  ھاارزش كاھش یا ساختارھا تجدید ھا،موجودی

ـــول با ، یانیم ـــتفاده مورداص  واحد ھنگامی کھ اس
ــورتھاي تنھا تجاري ــاالنھ مالي ص  کند،را تھیھ می س

 دوره در یك اقالم نیا، اگر نیا وجود. با است کسانی
برآوردھا در  وشــود  گیريو اندازه شــناســایي یانیم

کند، برآورد  رییتغ یمال سال ھمان یبعد یانیم دوره
ساب قیطر از اولیھ ضافي زیان مبلغ احت شت ا  یا برگ
سایي مبلغ تغییر  یبعد یانیم دوره در ،یقبل شدهشنا

 ابد؛ییم

خارجی   ب. یان كھم پا  تعریف با یانیم دورهیک  در 
باقدارایي  ــــب دیام بھ توانینم را ندارد انط  کس

عات آت باق مبنی بر یاطال  ای ییدارا فیتعر با انط
ــاز یبرا ــود ط یھموارس ــال  کی یانیم یھادوره یس س
ضع ،یمال صورت و انتقال  یآت یھابھ دوره یمال تیدر 

  داد؛ و

نھیانیم دورهدر ھر   .پ یات ، ھزی مد بر  مال بر درآ
مورد انتظــار از میــانگین  برآورد بھترین مبنــاي

 ســـال كل مد ســـاالنھ برايآرد بر مالیات موزون نرخ
سایي مالي ست شود. ممكنمي شنا سا مبالغ ا شده ییشنا
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 بھ ،یانیم دوره بر درآمد در یك اتیمال نھیھز یبرا
، در رآمد ســــاالنھبر د مالیات تغییر در نرخ لیدل

 شود. تعدیل مالي سال آن بعدي یانیم دوره

 شـــناخت، ،3چارچوب تھیھ و ارائھ صـــورتھاي مالي (چارچوب) طبق .۱3
 زیان یادر ترازنامھ یا صورت سود  قلم کیدرج  ایندفر”

ــت كھ تعریف  ــر و معیک اس ــناخت را  یارھایعنص  احرازش
 ھا،و ھزینھ ھادرآمد، ھا، بدھیھادارایی تعاریف“ .کندیم

ـــناخت در  بھ منظور ـــگر یھادوره پایانش  یمال یگزارش
 است. یاساس، یانیم و ساالنھ

ــال پایان در و میاني تاریخھایدر  .32  تجاری، واحد مالی س
 داراییھا آتي اقتصادي منافع در مورد یکسانی یآزمونھا
 سال در پایان یت،ماھ یلدل بھ كھ . مخارجيشودیم اعمال
 تاریخھایدر  کنند،نمی احراز را دارایي شـــرایط مالي

ــرا واجدنیز  یانیم ــتند ییدارا یطش  بدھی ھمچنین،. نیس
ـــگری دوره در پایان پایان  ھمانند ، دقیقاً میاني گزارش

ــگر ــاالنھ،  یدوره گزارش  یختعھد موجود در آن تار بایدس
 . دھدرا نشان 

 ھا) و ھزینھیاتیعمل ھای(درآمد ھادرآمد اصـــلي ویژگي .33
داراییھا  بھمربوط  یو خروج یورود جریانھای كھ است این

ست شده واقع یناز ا پیشو بدھیھا،   جریانھای ھرگاه. ا
 و ھزینھ یاتی، درآمد عملشود واقع مزبور خروجی و ورودی
سایي م مربوط، سایی ،صورت در غیر این گردد؛یشنا  شنا

 در زمانی ھاھزینھ" کھ کندمذکور بیان مي چارچوب. شودينم
سود  سایي مي یاصورت  شنا شزیان  منافع  در یشود كھ كاھ

ـــادي آتي  افزایش یك  كاھش یك دارایي یا بھ مربوطاقتص
گیري اتكا قابل اندازهقابل  ید کھ بطوروجود آ بھبدھي 

ــــد.  جازه مذكور چارچوبباش ھدینم ا  تعریف كھاقالمي  د
 ترازنامھ در كنند،نميرا احراز  ھایا بدھی داراییھا
  "شوند. شناسایی

ـــاالنھ تنھا واحد تجاري كھ .3٤ ـــگری بطور س كند، مي گزارش
ھا،دارا یریگاندازه در تواندمی ھا، درآمدھا،  یی بدھی

ــورتھايگزارش نقدي ھا و جریانھايھزینھ ــده در ص مالي  ش
ــتفاده خود، از اطالعاتي ــال در طول كھ نماید اس  مالي س
ــترس قرار  آن بر  یگیریھااندازه ،. در عملگیردمیدر دس

 است. یمال یابتداي سال تا تاریخ صورتھا مبنای
                                                      

سال  .3 صورتھای مالی، 2001در  ستانداردھای بین چارچوب تھیھ و ارائھ  المللی کمیتھ ا
ــتانداردھای بین ــط ھیئت اس ــابداری، توس ــد. در حس ــابداری پذیرفتھ ش المللی حس

مفاھیم نظری گزارشگری المللی حسابداری، ، ھیئت استانداردھای بین2010سپتامبر سال 
 کرد. چارچوبرا جایگزین  مالی
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جاري .3٥ حد ت ئھ مي كھ وا ھھ ارا ما ند، در گزارش شـــش  ك
صورتھاي ھایگیریاندازه ستین یمالي خود برا مربوط بھ   نخ

 تا پایان كند كھمي ادهاســتف دوره شــش ماھھ، از اطالعاتي
ــش ماھھ یا مدت زمان كوتاھي دوره ــترس پس از آن ش  در دس

اســـتفاده  دوازده ماھھ، از اطالعاتي دوره باشـــد و براي
از آن در  پس زمان كوتاھي یا مدت سال تا پایان كھ کندمی

 احتمالی دوازده ماھھ، تغییر گیریھايدسترس باشد. اندازه
را  ماھھ دوره شش نخستین برای شدهد مبالغ گزارشدر برآور

 ايدورهمیان در گزارش مالي شدهگزارش كند. مبالغمي منعكس
 ماھھ، با تسري بھ گذشتھ تعدیل شش دوره نخستینمربوط بھ 

ـــود. نمي ـــای، 26الف(ت) و 16ھاي بند ین،وجود ا باش  افش
یت در ب بااھم نھ تغییر  یت و مبلغ ھرگو ھا را رآوردماھ

 .کندیم یالزام
كند، مي گریواحد تجاري كھ با تناوب بیش از شش ماه گزارش .۳٦

یانیھر دوره  برای مدم نھ ھا، درآ نای ھا را برو ھزی  مب
با اســـتفاده از  یمال یابتداي ســـال تا تاریخ صـــورتھا

ــورتھاي  ــترس در زمان تھیھ ھر مجموعھ از ص اطالعات در دس
ندازه ندمیگیري مالي ا نھک ھا و ھزی مد بالغ درآ  ھای. م

ــده در دورهگزارش  ھرگونھ تغییر در برآورد جاری، یانیم ش
آن سال مالي را پیشین  یانیم ھایدورهشده در مبالغ گزارش

 میانی ھایدورهشــــده در منعكس خواھد کرد. مبالغ گزارش
شتھ تعدیل نمي سري بھ گذ شین با ت شود. با وجود این، پی

ماھیت و مبلغ ھرگونھ تغییر  افشای، 26الف(ت) و 16ھاي بند
 .کندیم یھا را الزامبااھمیت در برآورد

 ای یا موردیھاي عملیاتی کسب شده فصلي، چرخھدرآمد

ــلي، چرخھدرآمد .۳۷ ــورت فص ــال مالي بھ ص ای یا ھای عملیاتی كھ طی س
ـــب می ـــود نباید در تاریخھای میانموردی کس اي، بر مبنای دورهش

ــروط بر اینکھ چنین پیش ــود یا انتقال یابد مش ــایی ش ــناس بینی ش
بینی یا انتقالی در پایان ســال مالی واحد تجاری نیز مناســب پیش

  نباشد.

، حق تقســـیمیشـــامل درآمد ســـود  یلقب یناز ا مثالھایی .38
ست. افزون بر این، برخي  امتیازھا و كمكھاي بالعوض دولت ا

معیني از ســــال  میانی ھایدورهھاي تجاري، در از واحد
 ســایربیشــتري نســبت بھ  عملیاتی ھایمالي، ھمواره درآمد

یانی ھایدوره ــــب مي م ند؛ كس ثال برایكن بھمی ،م  توان 
صلي واحد یاتیعمل درآمدھای شي ھاي خردهف شاره کردفرو . ا

 شود.در زمان وقوع شناسایي مي عملیاتی،ھاي درآمد این
 شودظم واقع میمخارجی كھ طی سال مالي، بطور نامن

ــال مالي واحد تجاري بطور نامنظم واقع می .۳۹ ــود، مخارجی كھ طي س ش
ــگري میان ــد گزارش اي، بر مبنای دورهتنھا زماني باید براي مقاص
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بینی شــناســایی شــود یا انتقال یابد كھ شــناســایی بر مبنای پیش
بینی یا انتقال این نوع مخارج، در پایان ســــال مالي نیز پیش

 شد.مناسب با

 گیريكاربرد اصول شناخت و اندازه

 ،این اســتاندارد ھمراهتوضــیحي  مثالھایب  در قســمت .40
صول  از مثالھایی  کھگیري شناخت و اندازه کلیكاربرد ا

 .شودیارائھ م است، شده مطرح 39 تا 28ھاي بند در
 استفاده از برآورد

ــھای اندازه .٤۱ ــتفاده در گزارش مالی روش ای، دورهمیانگیری مورد اس
ای طراحی شــود کھ اطمینان دھد اطالعات ایجادشــده از گونھباید بھ

قابلیت اتکا برخوردار است و تمام اطالعات مالی بااھمیت کھ برای 
درک وضعیت مالی یا عملکرد واحد تجاری مربوط است، بھ نحو مناسب 

شا می شھای شود. با وجود اینکھ اندازهاف گیریھای موجود در گزار
ھاي معقول است، اي، اغلب مبتني بر برآورددورهمالي ساالنھ و میان

اي نسبت بھ گزارشھاي مالي ساالنھ، دورهتھیھ گزارشھاي مالي میان
 تر از روشھاي برآوردي است.عمومًا مستلزم استفاده گسترده

این اســتاندارد،  ھمراهتوضــیحي  مثالھایقســمت پ در  .4۲
ستفاده  مثالھایی صوص ا شدر خ اي ھاز برآوردھا در گزار

 کند. اي ارائھ ميدورهمیان
 شده پیشینھای میانی گزارشتجدید ارائھ دوره

ــــابداري، بھ جز تغییر رویھ تغییر در رویھ .43 ای كھ بھ موجب حس
المللي گزارشـــگري مالي جدید، برای آن گذار اســـتانداردھای بین

 شود: تعیین شده است، باید بھ روشھای زیر نشان داده

ھای میانی از طریق تجدید ارائھ صــورتھاي مالي دوره  الف.
سال مالي جاري و دوره شین در  سھپی در  ھای میانی قابل مقای

ــتاندارد بین ــالھاي مالي قبل، كھ طبق اس المللي ھر یك از س
، در صــورتھاي مالي ســاالنھ، تجدید ارائھ خواھد ۸حســابداري 

 شد؛ یا

ـــت  ب. ـــی از بکارگیری رویھ جدید ھرگاه تعیین اثر انباش ھ ناش
ھاي پیشــین، در ابتدای ســال مالی حســابداري برای تمام دوره

صورتھاي مالي دوره شد، از طریق تعدیل  ھای میانی غیرعملی با
سال مالی جاري و دوره شین در  سھ در پی ھاي میانی قابل مقای

سري  سابداري با ت سالھاي مالي قبل با بکارگیری رویھ جدید ح
 ه از اولین تاریخ ممكن. بھ آیند

صل  .٤٤ شینیكي از اھداف ا صول، پی  بکارگیریاطمینان از  ح
سابداري صي از معامالت  واحد رویھ ح  یک طیبراي طبقھ خا

ست.  ستاندارد بین طبقسال مالي ا سابداري ا ، 8المللي ح
با تسري بھ  بکارگیری یقطر ازتغییر در رویھ حسابداري 

ـــتھ ھمراه با تجدید ارائھ اطالعات مالي دوره قبل،  گذش
شتھ كھ  تاریخیاز ھر  شد، منعكس مي عملیدر گذ شود. با

ــتھ تعدیل مربوط اینبا وجود  ، ھرگاه تعیین مبلغ انباش



 34المللی حسابداری استاندارد بین
 ایدورهگزارشگری مالی میان

17 

 طبقباشــد، در آن صــورت غیرعملی بھ ســالھاي مالي قبل 
ستاندارد بین سابداري ا اولین ، رویھ جدید از 8المللي ح

سري بھ آینده اعمال ممکنتاریخ  صل شودمی، با ت . اثر ا
 رویھدر  تغییراســــت کھ ھرگونھ  این 43در بند  مندرج

با تسري بھ گذشتھ، یا  یادر سال مالي جاري،  حسابداری
ــورت  ــري بھ آینده از تاریخي غیرعملی بودن، در ص با تس

 .شودكھ پس از شروع سال مالي نباشد بکار گرفتھ 

ج .٤٥ بداري در م ــــا كاس تغییرات حس از  یکیاز کردن انع
ــابداري  ھایتاریخ ــال مالي، اعمال دو رویھ حس میاني س

ســــال مالي  یکطبقھ معیني از معامالت  برایمتفاوت را 
ـــكالت  یجادامر، ا ینا نتیجھ. کندمی امکانپذیرواحد  مش

مبھم، و پیچیدگي  یاي، نتایج عملیاتدورهتخصـــیص میان
 اي خواھد بود.دورهتحلیل و درک اطالعات میان

 تاریخ اجرا

اول  ھایی کھ ازدورهاین استاندارد براي صورتھاي مالي  .46
شــود، اعمال میپس از آن شــروع  یا ۱۹۹۹ژانویھ ســال 

 شود.پیش از موعد توصیھ مي بکارگیری گردد.می

تجدیدنظرشده در سال ( ۱المللي حسابداري بین استاندارد .٤۷
ــتفاده در ۲۰۰۷ ــطالحات مورد اس ــتانداردکل )، اص ھاي اس
مالي را تغییر داد. افزون بر بین المللي گزارشـــگري 

ـــالح ۲0و  ۱۲، ۱۱، ۸، ٥، ٤ ھايبنداین،   ۱۳بند  ،را اص
الف را اضــــافھ کرد. واحد 11الف و 8ھاي را حذف و بند

ــالحاتتجاري باید این  ــاالنھ ھایدوره یبرا را اص  كھ ایس
شود، بكار یا پس از آن شروع مي ۲۰۰۹از اول ژانویھ سال 

المللي حسابداري گیرد. اگر واحد تجاري، استاندارد بین
بکار پیش از موعد ) را ۲۰۰۷(تجدیدنظرشــده در ســال  1

 اعمال شود. آن دوره ایباید بر اصالحات این گیرد،

ستاندارد بین .48 شگري ا شده جدید(ت ۳ مالیالمللي گزار نظر 
(خ) را اصــالح کرد. واحد تجاري 16)، بند ۲۰۰۸در ســال 

صالحیباید این مورد  ساالنھرا براي دوره ا اي كھ از ھاي 
سال  شروع مي ۲۰۰۹اول ژانویھ  ، بکار شودیا پس از آن 

ستاندارد بین گیرد. شگري اگر واحد تجاري ا المللي گزار
ــال  ۳مالي  ــده در س  ش از موعدپی) را 2008(تجدیدنظر ش

ــالحیمورد  ینگیرد، ا كارب آن دوره اعمال  یباید برا اص
 شود.

در  منتشرشده المللي گزارشگري مالي،ھاي بیناصالحات استانداردطبق  .49
ــال  ــالح ۳٦و  ۳٥، ۲۷، ۱٥ بندھاي، 2010مي س ھاي ، بنداص

 حذف 18تا  16الف اضــــافھ و بندھاي ۱٦پ و ۱٥الف تا ۱٥
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ـــد ـــالحات را براي دورهش ھاي . واحد تجاري باید این اص
یا پس از آن شروع  ۲۰۱۱از اول ژانویھ سال  كھاي ساالنھ

ــودمي ــت.  بکار گیرد. ش بكارگیري پیش از موعد مجاز اس
اعمال از موعد  پیشاصـــالحات را  این اگر واحد تجاري

  ، باید این موضوع را افشا کند.نماید

ستاندارد بین .50 شگري مالي المللا شده در 13ي گزار شر ، منت
سال  ضافھ کرد. واحد تجاري ۱٦، بند 2011مي  الف(د) را ا

ــالحیباید این مورد  ــتاندارد  اص را ھنگام بكارگیري اس
 اعمال كند. ۱۳المللي گزارشگري مالي بین

ستاندارد  ارائھ اجزای سـایر اقالم سـود و زیان جامع .51 صالحات ا (ا
سابداري بین سال  )،۱المللي ح شده در ژوئن  شر ، ۲۰۱۱منت
صالح کرد. واحد تجاري  ۲۰الف و ۱۱الف، ۸، ۸ھاي بند را ا

ــتاندارد بین ــابداري باید ھنگام بكارگیري اس المللي حس
، آن اصــالحات را اعمال 2011شــده در ژوئن ســال ، اصــالح1

 كند.

ساالنھ .52 صالحات  سال 2011تا  2009دوره  -ا شده در می  شر ، 2012، منت
ــتاندارد  5بند  ــالح اس ــی از اص ــالح ناش را بھ عنوان اص
اصالح کرد. واحد  مالی صورتھایارائھ  1المللی حسابداری بین

تجاری باید این مورد اصالحی را با تسری بھ گذشتھ، طبق 
ستاندارد بین سابداری ا سابداری، ھایرویھ 8المللی ح  تغییر ح

س برآوردھایدر  شتباھات ابداریح ساالنھبرای دوره، و ا ای کھ ھای 
شود، بکار یا پس از آن شروع می 2013از اول ژانویھ سال 

صالحی را پیش از موعد  گیرد. اگر واحد تجاری این مورد ا
 بکار گیرد، باید این موضوع را افشا نماید. 

، 2012، منتشر شده در می سال 2011تا  2009دوره  -اصالحات ساالنھ .53
الف را اصـــالح کرد. واحد تجاری باید این مورد 16بند 

المللی اصالحی را با تسری بھ گذشتھ، طبق استاندارد بین
ھای حســابداری، تغییر در برآوردھای حســابداری و رویھ 8حســابداری 

شتباھات ساالنھ، برای دورها سال ھای  ای کھ از اول ژانویھ 
ــروع می 2013 ــود، بکار گییا پس از آن ش رد. بکارگیری ش

پیش از موعد مجاز است. اگر واحد تجاری این مورد اصالحی 
ــا  ــوع را افش را پیش از موعد بکار گیرد، باید این موض

 کند.

المللی (اصــالحات اســتاندارد بین گذاریســرمایھ تجاری واحدھای .54
المللی گزارشگری مالی ، استاندارد بین10گزارشگری مالی 

ستاندارد  12 سابداری بینو ا شده در 27المللی ح شر )، منت
ــال  ــالح کرد. واحد تجاری 16، بند 2012اکتبر س الف را اص

صالحی را برای دوره ساالنھباید این مورد ا ای کھ از ھای 
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شــود، بکار یا پس از آن شــروع می 2014اول ژانویھ ســال 
ــد برای ــارگیری پیش از موع ــای گیرد. بک ــدھ ــاری واح  تج

صالحی مجاز گذاری سرمایھ ست. اگر واحد تجاری این مورد ا ا
ـــالحات مندرج  را پیش از موعد بکار گیرد، باید تمام اص

  را نیز ھمزمان اعمال نماید. گذاریواحدھای تجاری سرمایھ در

ــالحاتی دارد کھ ھنوز الزم این[ .55 ــاره بھ اص ــت و بند اش ــده؛اس االجرا نش

 ]بنابراین، در این ویرایش درج نشده است
ستانداردھای بین .56 ساالنھ ا صالحات  شگری مالیا تا  2012دوره  -المللی گزار

الف را اصالح کرد. 16، بند 2014، منتشرشده در سپتامبر2014
واحد تجاری باید این مورد اصالحی را با تسری بھ گذشتھ، 

ھای برای دوره 8المللی حســابداری طبق اســتاندارد بین
سال ساالنھ شروع  2016ای کھ از اول ژانویھ  یا پس از آن 

شود بکارگیرد. بکارگیری پیش از موعد مجاز است. اگر می
واحد تجاری این مورد اصالحی را پیش از موعد بکار گیرد، 

 باید این موضوع را افشا کند.

شا .57 ستاندارد بین بھبود اف صالحات ا سابداری (ا )، 1المللی ح
سال  سامبر  شده در د شر صالح 5، بند 2014منت کرد.  را ا

ھای واحد تجاری باید این مورد اصـــالحی را برای دوره
سال ساالنھ شروع  2016ای کھ از اول ژانویھ  یا پس از آن 

شـــود، بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد این مورد می
 اصالحی مجاز است.
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