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 و مطالعه“ای بر استانداردهای حسابداری مقدمه ”توجه به  این استاندارد باید با

 .بکار گرفته شود
 هدف

 :هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است . 1

 شود، و مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می . الف

 .ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی تاریخافشای اطالعات درباره رویدادهای بعد از  . ب

 نامناسا  باود   اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیاانرر  دارد همچنین طبق این استان

باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خاود را برمبناای   فرض تداوم فعالیت بکارگیری 

 .تداوم فعالیت تهیه کند

 دامنه کاربرد

 .گرفته شوداین استاندارد باید برای گزارشگری مالی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار  . 2

 تعاریف

 : زیر بکار رفته است مشخصاصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی  . 3

رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و  :رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه 

 : کردبندی  گروه طبقهتوان به دو  این رویدادها را می. دهد تاریخ تأیید صورتهای مالی رخ می

موورد شورای       رویدادهایی که شوواهدی در  :رازنامه تاریخ تاز  رویدادهای تعدیلی بعد  .الف

 ، وکند موجود در تاریخ ترازنامه فراهم می

رویدادهایی که بیانگر شرای  ایجواد شوده   : رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه . ب

 .بعد از تاریخ ترازنامه است
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طوور رسو ی و بورای     تاریخی است که مدیریت، صورتهای مالی را به :تهای مالیتاریخ تأیید صور

، تواریخی اسوت کوه    صورتهای مالی تلفیقی تأییدتاریخ . کند منظور انتشار، تأیید می آخرین بار به

 .شود منظور انتشار تأیید می صورتهای مالی یاد شده توس  مدیریت واحد تجاری اصلی به

 گیری شناخت و اندازه

 رویدادهای تعدیلی بعد ازتاریخ ترازنامه

منظور انعکاس رویدادهای تعدیلی بعد از تواریخ ترازناموه، مبوالن شناسوایی      واحد تجاری باید به . 6

 .تعدیل کند شده در صورتهای مالی خود را

هایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه است که واحد تجاری را  موارد زیر نمونه . 7

کند تا مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی را تعدیل یا اقالمی را شناسایی کند  زم میمل

 : که قبالً شناسایی نشده است

که وجود تعهد فعلای واحاد    حل و فصل یک دعوای حقوقی بعد از تاریخ ترازنامه . الف

  .کند تجاری در تاریخ ترازنامه را تأیید می

تاریخ ترازنامه بیانرر آ  باشد که ارزش یاک دارایای در   اطالعات دریافتی بعد از  . ب

  تاریخ ترازنامه کاهش یافته

 ،مشخص شد  بهای تمام شده داراییهای خریداری شاده بعاد از تااریخ ترازناماه     . ج

 چنانچه معامالت قبل از تاریخ ترازنامه انجام شده باشد،

 رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

منظور انعکاس رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، مبالن شناسایی  تجاری نباید بهواحد  . 8

 .تعدیل کند شده در صورتهای مالی خود را

 گاااریها  سارمایه از رویداد غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، کاهش ارزش بازار  ای نمونه . 9

 .استبین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی 
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 سود سهام

عنووان   واحد تجاری نباید سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی را بوه  . 11

 عنووان  بوا  4 توجه به استاندارد حسابداری ش اره زیرا با. بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی کند

پیشونهاد  . هد فعلی وجود ندارددر تاریخ ترازنامه تع ذخایر، بدهیهای احت الی و داراییهای احت الی

 .شود مورد تقسیم سود، در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشا می مدیره در هیئت

 تداوم فعالیت

چنانچه بعد از تاریخ ترازنامه، انحالل واحد تجاری یا توقف فعالیتهای آن توس  ارکان صوالحیتدار   . 12

به انجام این امر گردد، صورتهای مالی نباید برمبنای  ناگزیر اینکه واحد تجاری ع الً اعالم شود، یا

 .تداوم فعالیت تهیه شود

 افشا
 تاریخ تأیید صورتهای مالی

 .ن را افشا کندآ گانکنندواحد تجاری باید تاریخ تأیید صورتهای مالی و اسامی تأیید . 14

 به روز کردن افشا درباره شرایط موجود در تاریخ ترازنامه

واحد تجاری بعد از تاریخ ترازنامه اطالعاتی درباره شورای  موجوود در تواریخ ترازناموه     چنانچه  . 16

 .روز کند  کسب کند، باید موارد افشای مربوط به این شرای  را باتوجه به اطالعات جدید به

 رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

اه یت از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ  واحد تجاری باید اطالعات زیر را برای هر گروه با . 18

 : ترازنامه افشا کند

 ماهیت رویداد، و  . الف

 .پذیر نیست براوردی از اثر مالی آن، یا بیان اینکه انجام چنین براوردی امکان . ب

 تاریخ اجرا

و بعد از آن  1/1/1385 تاریخمالی آنها از  هکه دورمورد صورتهای مالی  الزامات این استاندارد در . 21

 .االجرا ست ، الزمشود شروع می

 المللی حسابداری مطابقت با استانداردهای بین

عناوا    با 11 المللی حسابداری شماره با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین . 21
 .شود نیز رعایت می( 2114مارس  31) رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه


