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تغییر برآوردهای  
حسابداری  

تغییرات رویه های 
حسابداری



6

مالی گزارشگريبين المللیاستانداردهايمطابقت  با 

رویاه هاای   -8مفاد استاندارد بین المللی  حساابداری   با اجرای  ابزامات  این  اساتانداردي  

نیاز رعایاک   ( 2017ویارای   )حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشاتباهات 

.می شود
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:تاریخ اجرا 

و1398/01/01تاریخازآنهامابیدورهکهمابیصورتهایکلیهمورددراستاندارداینابزامات
.االجراسکالزممی شوديشروعآنازبعد
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1399آبان 

انتخاب و بكارگيري رویه هاي حسابداري
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رویه حسابداري

ی در اسک که توسط واحد تجاراصولي مبانیي میثالهاي لواعد و روشهای مشخصی عبارت اسک از 

.بکار گرفته می شودتهیه و ارائه صورتهای مابی 
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کليات نحوه انتخاب و بكارگيري رویه حسابداري

انتخاب رویه حسابداری

ف دان استاندارد مشخص
استفاده مدیریک از لضاوت

ری  خود در تعیین و بکارگی

رویه حسابداری  

مربوب  به نیاز های  
تصمیم گیری التصادی  
.استفاده کنندگان باشد

.لابل اتکا باشد

وجود استاندارد مشخص در 
خصوص معامله

.اشدلابل اتکا بودن شامل بیان صادلانهي رجحان محتوا بر شکلي بی طرفانه بودني همراه با احتیاب و کامل ب* 
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نحوه اعمال قضاوت براي انتخاب رویه

انداردهای آخرین بیانیه های سایر نهاد های تدوین کننده استاندارد را که از مفاهیم نظری مشابهی برای تدوین است

.ردحسابداری استفاده می کنندي به شرطی که در تضاد با منابع مندرج در بند های فوق نباشدي در نظر گی

تعاریفي معیارهای شناخک و مفاهیم اندازه گیری داراییهاي بدهیهاي درآمدها  و هزینه ها طبق مفاهیم نظری 

.  گزارشگری مابی

ابزامات استاندارد های حسابداری که به موضوعات مشابه و مربوب می پردازد؛ و



34استاندارد حسابداری  موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

1399آبان 

تغيير در رویه هاي حسابداري
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الزام به تغییر در رویه

منجر به ارائه اطالعات لابل اتکا و مربوب تر 

ر درباره آثار معامالتي سایر رویداد ها یا شرایط ب

دی وضعیک مابیي عملکرد مابی یا جریانهای ن 

.واحد تجاریي در صورتهای مابی شود

.طبق یک استاندارد حسابداریي ابزامی باشد

الزام به تغيير در رویه



14

استثناء

یا11حسابداریاستانداردطبقاستاندارد،اینالزاماترعایتجایبهامااستحسابداریرویهدرتغییراگرچه

.می شودعمل15حسابداریاستانداردیا17حسابداریاستاندارد

راییها دارویه  تجدید ارزیابی بکارگیری 

استاندارد  
15حسابداری 
حسابداری   
اسرمایه گذاریه

استاندارد  
17حسابداری 
داراییهای  
نامشهود

استاندارد   
11حسابداری 

داراییهای ثابت
مشهود
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نحوه اعمال تغيير در رویه هاي حسابداري

یکیریبکارگازناشیکهراحسابداریرویهدرتغییربایدتجاریواحد
خاصگذارشرایططبقاسکيبارنخستینبرایحسابداریاستاندارد

وکند؛اعمالاستانداردآندرمندرج

یکبکارگیریزماندرراحسابداریرویهتجاریواحدهرگاه
آنودهدتغییربارينخستینبرایحسابداریاستاندارد
آناعمالبرایخاصیگذارشرایطدربرگیرندهاستانداردي

احدونباشديحسابداریرویهدراختیاریتغییراتیاتغییر
.دکناعمالگذشتهبهتسریباراتغییرآنبایدتجاری

1

2
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بكارگيري با تسري به گذشته

حقوقجزءهردورهابتدایماندهتعدیل

هگرفتقرارتأثیرتحتكهرامالکانه

قبلیدورهنخستینبرایاست،

ارائه شده
هرایبرافشاشدهمقایسه ایمبالغسایرتعدیل

قبلدوره هایازیك
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محدودیتهاي بكارگيري با تسري به گذشته

چندیایكبرایارائه شدهمقایسه ایاطالعاتبرحسابداریرویهدرتغییردوره ایآثارتعیینهنگامی كه

هكدوره اینخستینابتدایازراجدیدحسابداریرویهبایدتجاریواحد،باشدغیرعملیقبل،دوره

ریدفتمبالغمورددر،(باشدجاریدورهاستممکنكه)استعملیگذشتهبهتسریبابکارگیری

یرتأثتحتكهرامالکانهحقوقاجزایازیكهردورهابتدایمانده بایدوكند،اعمالبدهیهاوداراییها

.كندتعدیلدورهآندراست،گرفتهقرار
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افشا

عنوان استاندارد حسابداری؛.ابف

چنانچه کاربرد داشته باشدي اینکه تغییر در رویه حسابداری طبق شرایط گذار انجام شده اسک؛.ب

ماهیک تغییر در رویه حسابداری؛.پ

چنانچه کاربرد داشته باشدي توصیفی از شرایط گذار؛.ت

چنانچه کاربرد داشته باشدي شرایط گذاری که ممکن اسک بر دوره های آتی اثر داشته باشد؛.ث

:مبلغ تعدیل مرتبط با موارد زیر برای دوره جاری و هر یک از دوره های لبلی ارائه شدهي تا آنجا که عملی اسک.ج

برای هر للم اصلی صورت مابی که تحک تاثیر لرار گرفته اسک؛ و.1

سود هار ساهم بکارگرفتاه    30برای سود پایه هر سهم و سود ت لیل یافته هر سهمي در صورتی که استاندارد حسابداری .2

شود؛

مبلغ تعدیل مربوب به دوره های لبل از دوره های ارائه شدهي تا آنجا که عملی اسک؛ و.چ

هي غیرعملای  در صورتی که بکارگیری با تسری به گذشته برای دوره ای معین از گذشتهي یا برای دوره های لبل از دوره های ارائه شاد .ح

.باشدي شرایطی که منجر به ایجاد آن شرایط شده اسک و توصیفی از چگونگی و زمان اعمال تغییر در رویه حسابداری



34استاندارد حسابداری  موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

1399آبان 

تغيير در برآوردهاي حسابداري
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ی از ناشای از ارزیااب  تعدیل مبلغ دفتری دارایی یا بدهیيیا مصرف ادواری یاک دارایای اساکيکه    

ه عمدتاً مربوب به داراییها و بدهیها می باشد کوضعیک فعلی و منافع و تعهدات آتی مورد انتظار

.ناشی از اطالعات جدید خواهد بود

تغيير در برآورد حسابداري
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تغيير در برآورد حسابداري

دازه گیریاندقتبانمی توانرامالیصورتهایاقالمازبسیاریتجاری،فعالیتهایذاتیاطمینانهایعدمعلتبه

.كردبرآوردراآنهامی توانتنهابلکهكرد،

دریافتنی های  

مشکوک الوصول
نابابی موجودیها

ارزش منصفانه  

داراییهای مالی یا 

بدهیهای مالی

عمر مفید، یا الگوی 

مورد انتظار مصرف  

منافع اقتصادی  

آتی داراییهای 

استهالک پذیر

تعهدات مرتبط با 

تضمینها
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:نحوه عمل حسابداري تغيير در برآوردها

هاتغییر در برآورد

سود وزیان دوره تغییر و 
دوره های آتی

تغییر در عمر مفید برآوردی یا 

ابگوی مورد انتظار مصرف منافع 

ذیرالتصادی آتی دارایی استهالك پ

سود وزیان دوره تغییر

 های  تغییر در برآورد مبلغ دریافتنی

مشکوك ابوصول
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:نحوه عمل حسابداري تغيير در برآوردها

تغییر در برآوردماهیت و مبلغ افشا 
حسابداری در موثر بر دوره جاری و آتی  

ل  چنانچه اثر تغییر در برآورد بر دوره های آتی، به دلی
ید غیرعملی بودن برآورد آن، افشا نشود، واحد تجاری با

.  این موضوع را افشا كند



34استاندارد حسابداری  موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

1399آبان 

اصالح اشتباه
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اشتباهات 
:ناشی از 

شناخت

راندازه گی
ی

ارائه

افشا

اشتباهات
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:نحوه عمل حسابداري تغيير در اصالح اشتباهات
بكارگيري رویكرد تسري به گذشته

دارایی،حسابهایمانده ارائهتجدید
ابتدایدرمالکانهحقوقوبدهی
درارائه شده،قبلیدورهنخستین
یننخستازقبلاشتباهكهصورتی
.دباششدهواقعارائه شدهقبلیدوره

( های)تجدید ارائه مبالغ مقایسه ای دوره
ه قبلی ارائه شده كه اشتباه در آن واقع شد

است؛ یا

ده هرگوناه اطالعاات ارائاه شا    . اصالح اشتباه دوره های قبل، در سود یا زیان دوره ای كه اشتباه در آن كشف می شود، منظور نمی گردد

.درباره دوره های قبل، از جمله خالصه های تاریخی داده های مالی، تا آنجا كه عملی باشد، تجدید ارائه می شود
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:تفاوت اشتباه و تغيير در برآورد

.شوددایجايمالیصورتهایعناصرافشاییاارائهاندازه گیری،شناخت،باارتبابدرمی توانداشتباهات

يبیشتراطالعاتشدنمشخصصورتدرکهاسکتخمین هاییماهیکينظرازيحسابداریبرآورد های

رویدادیکلطعیکازناشیشناسایی شدهزیانیاسودمثاليبرای.باشدداشتهتجدیدنظربهنیازاسکممکن

.نیسکاشتباهاصالحاحتمابیي
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:افشاء

ماهیت اشتباه دوره های قبل؛•

:مبلغ اصالح مرتبط با موارد زیر، برای هر دوره قبلی ارائه شده تا آنجا كه عملی است•

برای هر قلم اصلی صورت مالی كه تحت تأثیر قرار گرفته است؛ و❑

كاربرد داشاته  30برای سود پایه هر سهم و سود تقلیل یافته هر سهم، در صورتی كه استاندارد حسابداری ❑

باشد؛

مبلغ اصالح در ابتدای نخستین دوره قبل ارائه شده؛ و•

جر به ایجااد  چنانچه تجدید ارائه با تسری به گذشته، برای دوره معینی از گذشته غیرعملی باشد، شرایطی كه من•

.آن وضعیت شده است و تشریح چگونگی و زمان اصالح آن اشتباه



29

تفاوت اساسی این استاندارد

:34حسابداریاستاندارد41و21بندهای

تجدیديحسابداریرویهدرتغییروجودصورتدرمابیيصورتهایم ایسهلابلیکافزایشمنظوربه

ح وقزءجهردورهابتدایماندهبایدتجاریواحدگذشتهيبهتسریبابندیطب هتجدیدیاوارائه

ایم ایسهابغمبسایروشدهارائهلبلیدورهنخستیناسکيبرایگرفتهلرارتاثیرتحککهرامابکانه

.کندتعدیلرالبلهایدورهازهریکبرایشدهافشاء

:1حسابداریاستاندارد39بند

تسریابطب ه بندیتجدیدیاوارائهتجدیدمستلزمکهمابیصورتهایدرتغییراتوجوددرصورت

.کندئهارالبلمابیدورهابتدایتاریخبهمابیوضعیکصورتبایدتجاریواحدباشديگذشتهبه
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پورقنبریکبری 

بانکحسابرسیشریک 
+۸۸544590219۸: تلفن
+912305۸20۸9۸: همراه
K.pourghanbari@azpar.com: ایمیل

وابداریحسکارشناسیي(ابزهرادانشگاه)حسابداریارشدکارشناسی:تحصیالت✓

ح وقکارشناسی

مست لحسابداررسمیيحسابدار:حرفه  ایمدارک✓

رسمیحسابدارانجامعهعضو:عضویت✓

در ایرانلوانین و م ررات بانکی•
ی حسابداراستانداردهای بین ابمللی•
لانون تجارت•

تخصصحوزه های
حسابرسی•
حسابداری ایراناستاندادرهای•
حسابرسی ایراناستانداردهای•
و م ررات مابیاتیلوانین•
لوانین و م ررات تامین اجتماعی•

آموزشیوعلمیفعالیت های

ایرانحسابداریاستانداردهایباارتبابدرمتعددهمایش هایودوره هابرگزاری▪
مابیگزارشگریبین ابمللیاستانداردهایتدریس▪
مابیصورتهایتهیهدورهتدریس▪
حسابرسیوحسابداریدرمتعددم االتچاپ▪



عنبرانهمایون خوبان 

بانکحسابرسیمدیر 
+۸۸544590219۸: تلفن
+91279247139۸: همراه
Homayoonkhoban@gmail.com: ایمیل

مابیخبرهحسابدارمست ليحسابداررسمیيحسابدار:حرفه  ایمدارک✓

ایرانخبرهحسابدارانانجمنرسمیيحسابدارانجامعهعضو:عضویت✓

انایررسمیحسابدارانجامعهبیمهوبانککارگروهکارشناسیکمیتهعضو✓

در ایرانلوانین و م ررات بانکی•
ی حسابداراستانداردهای بین ابمللی•
(IFRS9)حسابداری ابزارهای مابی •
لانون تجارت•
(Due Diligence)راستی آزمایی •

تخصصحوزه های
حسابرسی•
حسابداری ایراناستاندادرهای•
حسابرسی ایراناستانداردهای•
و م ررات مابیاتیلوانین•
لوانین و م ررات تامین اجتماعی•

آموزشیوعلمیفعالیت های

رسمیحسابدارآزموناولرتبهکسب▪
مابیخبرهحسابدارآزموناولرتبهکسب▪
رنظزیرمابیگزارشگریابمللیبیناستانداردهایماههیکدورهدرشرکک▪

PwCحسابرسیموسسه

(چاپبرایآماده)مابیابزارهایکتابتابیف▪
ایرانحسابداریاستانداردهایباارتبابدرمتعددهمایش هایودوره هابرگزاری▪
مابیگزارشگریبین ابمللیاستانداردهایتدریس▪
مابیصورتهایتهیهدورهتدریس▪



رین تغییارات  از آخا ( لابل نصب بر روی گوشی موبایل)ساهوماتوصیه می کنیم با نصب اپلیکیشن 
مااده  مرباوب باه هار   .... لانون مابیاتهای مست یم و کلیه بخشنامه ها و آرای شورای عابی مابیااتی و  

بران ایان  بصورت دوره ای برای کاار خالصه نکات كاربردی مالیاتی ضمن آن که . اطالع پیدا کنید
.اپلیکیشن ارسال می گردد
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