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 هدف استاندارد
 

 :هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است

 .می شودمواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل . الف 

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

 

بکارگیری فرض تداوم فعالیت  طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن
 .باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خود را برمبنای تداوم فعالیت تهیه کند

این استاندارد باید برای گزارشگری مالی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار گرفته شود : دامنه کاربرد.  
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 ترازنامهرویداد های بعد از تاریخ 

 
 گروه دو به می توان را رویدادها این .می دهد رخ مالی صورتهای تأیید تاریخ و ترازنامه تاریخ بین که است نامطلوبی و مطلوب رویدادهای

 : کرد طبقه بندی
 .می کند فراهم ترازنامه تاریخ در موجود شرایط  مورد در  شواهدی که رویدادهایی  : ترازنامه تاریخ از بعد تعدیلی رویدادهای .الف

 .است ترازنامه تاریخ از بعد شده ایجاد شرایط بیانگر که رویدادهایی : ترازنامه تاریخ از بعد غیرتعدیلی رویدادهای .ب

به  منظور را به طور رسمی و برای آخرین بار تاریخی است که مدیریت، صورتهای مالی : تاریخ تایید صورتهای مالی
اریخی است که صورتهای مالی یاد شده توسط  انتشار، تأیید می کند و همچنین تاریخ تأیید صورتهای مالی تلفیقی، ت

 ...می شود منظور انتشار تأیید  مدیریت واحد تجاری اصلی به
 

 انعکاس رویدادهای تعدیلی بعد از به  منظور تجاری باید واحد : ترازنامهرویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ گیری شناخت و اندازه
 .کندتاریخ ترازنامه،  مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی خود را تعدیل 

                                                                                                                                                           

  

                                         
 



 ترازنامهاز رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ نمونه هایی 

  حل و فصل یک دعوای حقوقی بعد از تاریخ ترازنامه که وجود تعهد فعلی واحد تجاری در تاریخ ترازنامه را تأیید می کند  . 

 که ارزش یک دارایی در تاریخ ترازنامه کاهش یافته  یا  مبلغ زیان کاهش ارزش   دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر آن باشداطالعات
 شناسایی شده قبلی برای آن دارایی نیازمند تعدیل است،  

خ  مشخص شدن بهای تمام شده داراییهای خریداری شده یا عواید حاصل از فروش داراییها بعد از تاریخ ترازنامه، چنانچه معامالت قبل از تاری
 .باشدترازنامه انجام شده 

صورتی که واحد تجاری در تاریخ ترازنامه تعهد فعلی   تعیین مبلغ پرداختهای مربوط به مشارکت در سود یا پاداش بعد از تاریخ ترازنامه در
 .  قانونی یا عرفی برای چنین پرداختهایی،  درنتیجه رویدادهای قبل از تاریخ مذکور، داشته باشد

 های قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با  تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دوره
 .آن

 استدریافت وجه یا مشخص شدن مبلغ قابل وصول بابت ادعاهای خسارت از شرکتهای بیمه که در تاریخ ترازنامه در مرحله مذاکره بوده. 

کشف موارد تقلب یا اشتباهی که حاکی از نادرست بودن صورتهای مالی است. 

  ورشکستگی یک مشتری که بعد از تاریخ ترازنامه رخ می دهد، معموالً مؤید وجود زیان در مورد یک حساب دریافتنی تجاری در تاریخ
 .کندترازنامه است و واحد تجاری الزم است مبلغ دفتری حسابهای دریافتنی تجاری را تعدیل 

فروش موجودی کاال بعد از تاریخ ترازنامه ممکن است شواهدی درباره خالص ارزش فروش آنها در تاریخ ترازنامه فراهم کند. 
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واحد تجاری نباید به منظور انعکاس رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه،   : ترازنامه رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ گیری شناخت و اندازه  

.کندمبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی خود را تعدیل   
 

ترازنامهنمونه ای از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ   
 

 بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهای غیرتعدیلی ارزش بازار سرمایه گذاریها بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی نمونه ای از کاهش
 .مستلزم تعدیل صورتهای مالی نمی باشدکه  است

 فرعی موارد عمده ترکیب تجاری بعد از تاریخ ترازنامه یا واگذاری یک واحد.   
 عملیاتاعالم برنامه ای برای توقف  . 
 دولتموارد عمده خرید و واگذاری داراییها یا مصادره داراییها توسط. 
 ترازنامهوارد شدن خسارت به تأسیسات و تجهیزات اصلی تولید براثر آتش سوزی بعد از تاریخ. 
 عمدهاعالم یا شروع اجرای تجدید ساختار. 
 ترازنامهتغییرات عمده در سرمایه و ترکیب سهامداران واحد تجاری بعد از تاریخ. 
 ترازنامهتغییرات عمده غیرمتعارف در قیمت داراییها یا نرخ ارز بعد از تاریخ. 
ری تغییرات در نرخهای مالیاتی یا قوانین مالیاتی وضع شده یا اعالم شده بعد از تاریخ ترازنامه، در صورتی که به دوره های مالی گذشته تس

 .باشدنداشته 
ضمانت نامه طریق صدور  ایجاد تعهدات یا بدهیهای احتمالی عمده، برای مثال از. 
از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه باشد دعوای حقوقی عمده که صرفاً ناشی.  
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شود زیرافشا شرح به اطالعاتی باید ترازنامه تاریخ از بعد غیرتعدیلی رویدادهای از بااهمیت گروه هر مورد در: 

 .رویداد ماهیت . الف       

 .برآورد انجام نبودن عملی ذکر یا رویداد مالی اثر برآورد . ب        

 سهام سود

  شناسایی ترازنامه تاریخ در بدهی بعنوان را پیشنهادی سهام سود یا ترازنامه تاریخ از بعد مصوب سهام سود نباید تجاری واحد
 .کند

 فعالیت تداوم

  تجاری واحد اینکه یا شود، اعالم صالحیتدار ارکان توسط آن فعالیتهای توقف یا تجاری واحد انحالل ترازنامه، تاریخ از بعد چنانچه
 .شود تهیه فعالیت تداوم برمبنای نباید مالی صورتهای گردد، امر این انجام به ناگزیر عمال
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