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 14 استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره

 رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری
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 هدف

 :ن الزامات زیر استهدف این استاندارد تعیی . 1

از تـاریخ   پـس مالی خود را بابت رویدادهای  یهاصورتکه واحد گزارشگر باید  مواردی الف .

 و ؛تعدیل کندگزارشگری 

از  پسرویدادهای مالی و  یهاصورت تأیید تاریخدرباره  که واحد گزارشگر باید اطالعاتی ب.

 افشا نماید. گزارشگریتاریخ 

فرض بکارگیری  نامناسب بودنبیانگر  گزارشگریاز تاریخ  پسرویدادهای  هطبق این استاندارد، چنانچ

 مالی خود را برمبنای تداوم فعالیت تهیه کند. یهاصورتنباید  واحد گزارشگرباشد، تداوم فعالیت 

 دامنه کاربرد

 شود.باید برای حسابداری و افشای رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری به کار گرفته این استاندارد  .2

 تعاریف

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

  رویددادهای مطودوو و ندامطووبی اسدت کده بدین تداریخ        گزارشگری از تاریخ پسرویدادهای :

گدرو   تدوا  بده دو       مدی دهد. ایدن رویددادها را       میمالی رخ  یهاصورت تأییدو تاریخ  گزارشگری

 :بندی کرد طبقه

مدورد شدرایم موددود در       : رویدادهایی که شواهدی در گزارشگریتاریخ از  پسرویدادهای تعدیوی   الف.

 و ؛کند    میفراهم  گزارشگریتاریخ 

از  پدس : رویدادهایی که بیدانگر شدرایم ایدداد شدد      گزارشگریاز تاریخ  پسرویدادهای غیرتعدیوی  . و

 است.گزارشگری تاریخ 

 مدالی بده آ  دور  مربدو      یهاصدورت ین روز دور  گزارشگری است کده  تاریخ گزارشگری: آخر

 شود.    می

  مقام یدا مقامداتی  توسم  مالی در آ  تاریخ، یهاصورتمالی: تاریخی است که  یهاصورت تأییدتاریخ 

 .شود می تأییدمالی برای انتشار است،  یهاصورتکه مسئول نهایی کرد  آ  
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 مالی   یهاصورت تأیید

را احـراز  را احـراز    گزارشـگری گزارشـگری از تـاریخ  از تـاریخ    تعیین اینکه کدام رویدادها تعریف رویـدادهای پـس  تعیین اینکه کدام رویدادها تعریف رویـدادهای پـس    منظورمنظور  بهبه .4

گزارشـگری  گزارشـگری    تـاریخ تـاریخ   تعریف شـود. تعریف شـود. مالی مالی   ییهاهاصورتصورت  تأییدتأییدگزارشگری و تاریخ گزارشگری و تاریخ   باید تاریخباید تاریخ  ،،کندکند        میمی

  تأییـد تأییـد تـاریخ  تـاریخ    شود.شود.        میمیمالی به آن دوره مربوط مالی به آن دوره مربوط   ییهاهاصورتصورتآخرین روز دوره گزارشگری است که آخرین روز دوره گزارشگری است که 

نهایی کردن آن نهایی کردن آن که مسئول که مسئول مقام یا مقاماتی مقام یا مقاماتی   توسطتوسط  ،،آن تاریخآن تاریخ  دردرمالی مالی   ییهاهاورتورتصصتاریخی است که تاریخی است که 

  ییهاهاصـورت صـورت بـه ایـن   بـه ایـن     نسبتنسبت  اظهار نظر حسابرساظهار نظر حسابرس  ..شودشود  میمی  تأییدتأییدمالی برای انتشار است، مالی برای انتشار است،   ییهاهاصورتصورت

تمام رویدادهای مطلـوب و  تمام رویدادهای مطلـوب و    گزارشگریگزارشگریاز تاریخ از تاریخ   پسپسرویدادهای رویدادهای   شود.شود.        میمی  ارایهارایه  ،،مالی نهایی شدهمالی نهایی شده

   ..دهددهد  مالی برای انتشار رخ میمالی برای انتشار رخ می  ییهاهاصورتصورت  تأییدتأییدگزارشگری و تاریخ گزارشگری و تاریخ   تاریختاریخ  نامطلوبی است که بیننامطلوبی است که بین

 متفاوت باشد. ،مختلف واحدهای گزارشگربرای  است ممکنمالی  یهاصورت تأییدفرایند تهیه و  .5

 بـا  مرتبط، الزامات قانونی راهبری واحد گزارشگر، ساختار گزارشگر این مطلب به ماهیت واحد

مسـئولیت  مالی بستگی دارد.  یهاصورت کردننهایی  مربوط به تهیه وی ها و رویه گزارشگر واحد

مالی با باالترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طـرف او و مقـام    یهاصورت تأیید

مالی تلفیقی دولت به عنوان یک مجموعه بـر   یهاصورت تهیهمالی قانونی مربوط است. مسئولیت 

 .باشد  رئیس قوه مجریه میآن با  تأییدو ادی و دارایی عهده وزارت امور اقتص

 گیری شناخت و اندازه

 اسـت  ممکـن مـالی، مقامـات دولتـی     یهاصـورت  تأییدگزارشگری و تاریخ  تاریخ بیندر دوره  . 6

اعالم شده دولت بـه   مصوباتگونه  تلقی ایند. ناعالم کن در ارتباط با موارد خاصی را مصوباتی

 بستگی دارد:به موضوعات زیر عدیلی عنوان رویدادهای ت

گزارشـگری فـراه     درباره شرایط موجـود در تـاریخ  را بیشتری  طالعاتا ،آیا این موارد الف .

  و ؛کند یا خیر می

 شواهد کافی وجود دارد یا خیر.خصوص تحقق این موارد  آیا در ب.

 به اغلب بلکه ،شود نمی به شناسایی رویدادهای تعدیلی قاصد دولت منجرمدر بیشتر موارد اعالم 

 شود.  ، افشا میعنوان رویدادهای غیرتعدیلی
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 گزارشگریاز تاریخ  رویدادهای تعدیلی پس

مبالغ شناسایی شد   ،گزارشگری از تاریخ پسمنظور انعکاس رویدادهای تعدیوی  باید به گزارشگرواحد  . 7

  .مالی خود را تعدیل کند یهاصورتدر 

را را   گزارشگرگزارشگراست که واحد است که واحد   گزارشگریگزارشگریاز تاریخ از تاریخ   پسپساز رویدادهای تعدیلی از رویدادهای تعدیلی   ییییهاها  موارد زیر نمونهموارد زیر نمونه ..  88

مالی را تعدیل یا اقالمی را شناسایی کنـد کـه   مالی را تعدیل یا اقالمی را شناسایی کنـد کـه     ییهاهاصورتصورتکند تا مبالغ شناسایی شده در کند تا مبالغ شناسایی شده در   ملزم میملزم می

 قبالً شناسایی نشده است:قبالً شناسایی نشده است:

که وجـود تعهـد فعلـی واحـد     که وجـود تعهـد فعلـی واحـد         گزارشگریگزارشگری  از تاریخاز تاریخ  پسپسحل و فصل یک دعوای حقوقی حل و فصل یک دعوای حقوقی  ..  الفالف

ذخیـره شناسـایی   ذخیـره شناسـایی   نوع نوع   هرهرواحد گزارشگر واحد گزارشگر   کند.کند.  میمی  تأییدتأییدرا را   گزارشگریگزارشگریدر تاریخ در تاریخ   ررگزارشگگزارشگ

ذخایر،   ذخایر،     بـا عنـوان  بـا عنـوان    88شـماره  شـماره  بخش عمومی بخش عمومی طبق استاندارد حسابداری طبق استاندارد حسابداری را را مربوط مربوط شده قبلی شده قبلی 

  کنـد. کنـد.     کرده و یا ذخیره جدیدی را شناسایی مـی کرده و یا ذخیره جدیدی را شناسایی مـی تعدیل تعدیل   ی احتمیلیی احتمیلیداراریهیداراریهیی احتمیلی و ی احتمیلی و هیهیبدهیبدهی

از حل و فصل دعـوای حقـوقی   از حل و فصل دعـوای حقـوقی     افشای بدهی احتمالی ناشیافشای بدهی احتمالی ناشی  تنها بهتنها بهنباید نباید واحد گزارشگر واحد گزارشگر 

ذخیره ذخیره   تعدیلتعدیل  بر لزومبر لزوم  فوق اکتفا کند، زیرا حل و فصل دعوای یاد شده شواهد اضافی مبنیفوق اکتفا کند، زیرا حل و فصل دعوای یاد شده شواهد اضافی مبنی

 ؛؛کندکند  میمی  تأییدتأیید  گزارشگریگزارشگریتاریخ تاریخ را در را در 

بیانگر آن باشد که ارزش یک دارایی در تاریخ  گزارشگریاز تاریخ  پساطالعات دریافتی   ب.

کاهش ارزش شناسایی شده قبلـی بـرای آن دارایـی      مبلغ زیان  یا  کاهش یافته گزارشگری

 نیازمند تعدیل است، برای مثال:

یـد  دهـد، معمـوال مو   رخ مـی  گزارشگریاز تاریخ  پسکه  بدهکارورشکستگی یک  .1

واحـد  اسـت و   گزارشـگری یـک حسـاب دریـافتنی در تـاریخ      مورد دروجود زیان 

 و ؛تری حسابهای دریافتنی را تعدیل کندالزم است مبلغ دف  گزارشگر

 ممکن است شواهدی دربـاره خـالا ارزش   گزارشگریاز تاریخ  پس هافروش موجودی .2

 ؛فراه  کند گزارشگریفروش آنها در تاریخ 

 هاداراییی خریداری شده یا عواید حاصل از فروش هاداراییمشخا شدن بهای تمام شده   .پ

 ؛انجام شده باشد گزارشگریمعامالت قبل از تاریخ چنانچه  ،گزارشگریاز تاریخ  پس

از  پـس  ،شـود  سـهی  تدیگری واحد با که باید  ،دوره گزارشگری طی یدرآمد وصول مبلغ  .ت

 ؛دوره گزارشگری مشخا شود
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 در ،گزارشـگری از تاریخ  پسبه کارکنان  پاداش عملکردمربوط به ی هارداختپتعیین مبلغ   .ث

تعهد فعلی قانونی یا عرفی بـرای چنـین    گزارشگریتاریخ در  گزارشگرصورتی که واحد 

 و ؛درنتیجه رویدادهای قبل از تاریخ مذکور داشته باشد ،ییهاپرداخت

 مالی است. یهاصورتقلب یا اشتباهی که حاکی از نادرست بودن تموارد کشف   .ج

 گزارشگریاز تاریخ  پسرویدادهای غیرتعدیلی 

، مبالغ شناسدایی  گزارشگریاز تاریخ  پسانعکاس رویدادهای غیرتعدیوی  منظور گزارشگر نباید به واحد . 9

 .مالی خود را تعدیل کند یهاصورتشد  در 

 است:  گزارشگریموارد زیر نمونه هایی از رویدادهای غیر تعدیلی پس از تاریخ  . 10

مـالی،   یهاصـورت  تأییـد بین تاریخ گزارشـگری و تـاریخ    دارایی منصفانهکاهش ارزش  الف.

 ی ثابـت مشـهود  هـا داراییدر مورد تجدید ارزیابی را  روشواحد گزارشگر  که درصورتی

 گزارشـگری در تـاریخ   دارایـی وضـعیت   بـه  معموال منصفانهکاهش ارزش پذیرفته باشد. 

ایجـاد شـده اسـت.     آن تاریخاز پس که است  شرایطیکننده  ، بلکه منعکسشود مربوط نمی

بابـت   مبالغ شناسایی شده ،تجدید ارزیابی روش از فادهبا وجود است گزارشگرواحد  بنابراین

مبالغ افشا  گزارشگرهمچنین، واحد کند.  مالی خود تعدیل نمی یهاصورتدر را آن دارایی 

، اگرچـه ممکـن اسـت    کنـد  روز نمـی  به گزارشگریرا در تاریخ  آن داراییمورد  شده در

 کند؛ و اافشاطالعات بیشتری را  23براساس الزامات مندرج در بند 

از  پساست،  عمومی خاصخدمات ارائه های  واحد گزارشگری که متصدی برنامه نانچهچ .ب

مالی، تصمی  به توزیع مستقی  یا غیر  یهاصورت تأییداز تاریخ  پیش اماتاریخ گزارشگری 

ها بگیرد. این واحد گزارشگر هزینه های  این برنامه مشمولینمستقی  مزایای اضافی برای 

، بلکه بر اساس بند کند  نمیمالی دوره جاری خود را تعدیل  یهاصورتشده در شناسایی 

 .دشو  افشا  ،به عنوان رویدادهای غیر تعدیلیممکن است این مزایای اضافی  23

 تداوم فعالیت

اسـت.  هر واحد گزارشگر  مستلزم ارزیابی توسطتعیین مناسب بودن کاربرد فرض تداوم فعالیت  . 11

دولتـی   واحـد مثال، یک  عنوان به .شود هر چند که این ارزیابی برای کل دولت مربوط تلقی نمی
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 ،گیـرد  آن به واحد دولتی دیگری می یهافعالیتتصمی  به انتقال به علت اینکه دولت  است ممکن

 تـداوم فعالیـت  اثری بر ارزیابی  دید ساختاراین تج با این حال دیگر تداوم فعالیت نداشته باشد.

 ندارد.دولت خود 

 صدالحیتدار آ  توسم ارکدا    یهافعالیتیا توقف  گزارشگراز تاریخ گزارشگری، انحالل واحد  پسچنانچه  . 12

مدالی نبایدد برمبندای     یهاصدورت ناگزیر به اندام این امر گردد،  شود، یا اینکه واحد گزارشگر عمال اعالم 

 تداوم فعالیت تهیه شود.

اشخاص مسئول تهیه ، گزارشگر واحـدفرض تداوم فعالیت برای  کاربرددن در ارزیابی مناسب بو . 13

 ایـن عوامـل شـامل    بگیرند. نظر درباید عوامل زیادی را  اداره کننده ارکان یاو مالی  یهاصورت

 تجدید سـاختار اعـالم   گونهانتظار آن واحد، هر عملکرد جاری و مورد قوانین و مقررات جدید،

 ،صـورت لـزوم   و در دولت توسطمالی  مینأت استمرار ، احتمالیزمانشده و بالقوه واحدهای سا

 است. مالی جایگزین تامینع بمنا

ـ طریق بودجه  از واحدهایی که عملیات آنها اساسا  مورد دربه طور کلی  . 14 شـود،   مـی مـالی   مینأت

توقـف  بـرای   را که دولت قصد خود گیرد  مورد تردید قرار میموضوع تداوم فعالیت تنها زمانی 

 مالی آن واحد اعالم کند. تامین

و  بودهخود  هتوجهی از وجو بخش قابل یا مالی تمام مینأت از ریزناگ ،گزارشگرواحدهای برخی  . 15

بـرای چنـین    .بازیافـت کننـد  طریق استفاده کننـدگان  از کاال و خدمات را  شده تمام بهای باید

ممکن اسـت   ،گزارشگری تاریخ از پسمالی  واحدهایی روند نامطلوب نتایج عملیات و وضعیت

 مناسب بودن فرض تداوم فعالیت باشد.ارزیابی لزوم  بیانگر

را در  موضـوع این باید  گزارشگر مناسب نباشد، واحددیگر فرض تداوم فعالیت  کاربرد چنانچه . 16

بسـتگی   گزارشـگر  به شرایط خـاص واحـد   تغییریکند. اثر چنین  نعکسمالی خود م یهاصورت

 منحل شده استآن واحد یا  ه، فروخته شدهینکه آیا عملیات آن به واحد دیگری منتقل شدا .دارد

ماهیت، نوع و  درلزوم تغییر تعیین در این شرایط،  .ی از این شرایط خاص استیاه ، نمونهیا خیر

 مستلزم اعمال قضاوت است. هابدهیو  هاداراییدفتری  مبلغ
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که آیا تغییر شـرایط   گرددبررسی باید  ،ت دیگر مناسب نباشدفرض تداوم فعالی کاربردکه  زمانی . 17

 شود که سبب تغییر در  ی اضافی یا اعمال شروطی در قراردادهای بدهی میهاایجاد بدهی به منجر

 شود یا خیر. ی جاری هابدهیطبقه بندی بدهی خاص به عنوان 

 در شرایط زیر، افشا الزامی است: .18

به همراه باشد. در این صورت این مطلب  نشدهتداوم فعالیت تهیه  ی مالی بر مبنایهاصورت الف(

یک واحـد دارای  به عنوان که چرا واحد گزارشگر،  ی مالی و دلیل اینهامبنای تهیه صورت

 شده است، باید افشا شود.نتداوم فعالیت در نظر گرفته 

کـه نسـبت بـه     آگاه باشـند  ی مالی از رویدادها یا شرایطیهااشخاص مسئول تهیه صورت ب(

توانایی واحد گزارشگر برای تداوم فعالیت تردید اساسی ایجاد می کند. این رویدادها یـا  

 باید افشا گردد. تردیدهاییشرایط ممکن است پس از تاریخ گزارشگری ایجاد شود. چنین 

 تجدید ساختار

تعدیلی را احراز رویداد غیر تعریف اعالم شده پس از تاریخ گزارشگری، تجدید ساختار چنانچه . 19

در غیـر اینصـورت،   انجام شود.  ی در ارتباط با آنبراساس این استاندارد باید افشای مناسب کند،

اسـتاندارد حسـابداری بخـش    در  ،رهنمود در خصوص شناخت ذخایر مرتبط با تجدید ساختار

از  قسـمتی  واگـذاری  مسـتلزم تجدید سـاختار   که در صورتیاست.  درج شده 8شماره عمومی 

بـرای ادامـه    گزارشگر توانایی واحد درباره یتردیداین موضوع به تنهایی ، باشد گزارشگر احدو

تجدید سـاختار اعـالم شـده پـس از تـاریخ      که   هنگامی ،با این حال د.ورآ  به وجود نمیفعالیت 

صـورت   ایـن  دیگر تـداوم فعالیـت نـدارد، در    گزارشگر اشد که واحدباین معنا به  گزارشگری

 تغییر کند. ممکن استشده  ی شناساییهابدهیو  هاداراییو میزان  ع، نوماهیت

 افشا

 صورتهای مالی تأییدافشای تاریخ 

  کنند  را افشا کند. تأییدمالی و اشخاص  یهاصورت تأییدتاریخ باید  گزارشگر واحد .20

آگاهی از این  شود، گزارش نمی مالی یهاصورتدر  تأییدتاریخ  از پسکه رویدادهای  جایی آن از . 21

  حائز اهمیت است.برای استفاده کنندگان  تاریخ
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 گزارشگری تاریخ در موجود شرایط درباره افشا کردن روز به

 شرایم دربار  ،مالی یهاصورت تأییداز تاریخ  پیشولی گزارشگری  تاریخ از پس گزارشگر واحد چنانچه .22

 به باتوده را شرایم این به مربو  افشای ردموا باید کند، اطالعاتی کسب گزارشگری تاریخ در مودود

 .دکن روز به ددید اطالعات

 تاریخ از پس دریافتی اطالعات براساس گزارشگر واحد که دارد ضرورت موارد برخی در .23

 روز به را خود مالی یهاصورت در افشا موارد ،مالی یهاصورت تأییداما پیش از تاریخ  گزارشگری

 تاثیر گزارشگر واحد مالی یهاصورت در شده شناسایی مبالغ بر بورمز اطالعات اگر حتی کند،

 احتمالی بدهی درخصوص شواهدی گزارشگری تاریخ از پس چنانچه مثال، عنوان به. باشد نداشته

یا  شناسایی لزوم بررسی بر عالوه واحد گزارشگر باید شود، فراه  گزارشگری تاریخ در موجود

 .کند روز به مذکور، شواهد به باتوجه را احتمالی بدهی هدربار افشا موارد، ذخیره تعدیل

 از تاریخ گزارشگری پس رویدادهای غیر تعدیلیی افشا

تواندد   یت باشد، عددم افشدای آنهدا مدی    اهم با گزارشگریاز تاریخ  پسرویدادهای غیرتعدیوی  چنانچه . 24

گزارشدگر  واحدد   ثیر بگذارد.ات شود، مالی اتخاذ می یهاصورتی برمبناکنندگا  که  برتصمیمات استفاد 

افشدا   گزارشدگری از تاریخ  پساهمیت از رویدادهای غیرتعدیوی  باید اطالعات زیر را برای هر گرو  با

 کند:

 ماهیت رویداد، و الف .

 پذیر نیست. وردی امکا آوردی از اثر مالی آ ، یا بیا  اینکه اندام چنین برآبر . و

منجر به  عموما که  است گزارشگری تاریخ از پس یدادهای غیرتعدیلاز روی هایی نمونهموارد زیر  . 25

  شود:   میافشا 

شـود،    نشـان داده مـی   منصـفانه که به ارزش  ییهاداراییدر ارزش عمده کاهش غیرعادی  (الف

در تاریخ گزارشگری مربوط نبوده، بلکه به شرایط  هاداراییکه این کاهش به شرایط  زمانی

 ؛دتاریخ مرتبط باشایجاد شده پس از آن 

یا توزیع مستقی  یا غیر مستقی   ارایهمورد  شگر پس از تاریخ گزارشگری درواحد گزار ب(

تصمی  گیری کند  عمومی خاصی خدمات ها برنامه مشمولینبه  مزایای اضافی قابل توجه

 ؛اثر عمده داشته باشد واحد گزارشگرو این مزایای اضافی بر 
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قابـل توجـه    یـا بخـش   تمامتحت کنترل عمده یا برون سپاری گذاری واحد واتحصیل یا  پ(

پـس از تـاریخ    ،توسط واحـد گزارشـگر انجـام مـی شـود      در حال حاضری که یهافعالیت

 ؛گزارشگری

ی مربوط به هابدهی سویهیا ت هادارایی واگذاری، اصلییا برنامه  طرح توقف عملیاتاعالم  ت(

 ؛ی مربوطهابدهیتسویه  و یا هاداراییای فروش قرارداد بر انعقادآن عملیات یا برنامه، یا 

 ؛هاداراییعمده  واگذاری یاخرید  ث(

از از  پسپس سوزیسوزی آتشآتش اثراثر  بربر واحد گزارشگرواحد گزارشگر  ییهاهاساختمانساختمان  ی ازی ازیکیک بهبهعمده  خسارتخسارت شدنشدن واردوارد ج(

 ؛گزارشگریگزارشگری  تاریختاریخ

شـماره  شـماره  استاندارد حسابداری بخش عمومی استاندارد حسابداری بخش عمومی به به ))  عمدهعمده ساختارساختار تجدیدتجدید اجرایاجرای شروعشروع یایا اعالماعالم چ(

 ؛((اجعه شوداجعه شودمرمر  88

واحدهای گزارشگر یا افراد به عنوان  تسهیالت ودگیوضع قانونی جدید در ارتباط با بخش ح(

 ؛بخشی از یک برنامه

 ؛گزارشگریگزارشگری تاریختاریخ ازاز پسپس ارزارزمبادله مبادله  نرخنرخ یایا هاهاداراییدارایی قیمتقیمت دردر غیرمتعارفغیرمتعارف عمدهعمده تغییراتتغییرات خ(

پـس از  پـس از    نامـه نامـه  ضمانتضمانت ورورصدصد طریقطریق ازاز مثالمثال برایبرای عمده،عمده، احتمالیاحتمالی بدهیهایبدهیهای یایا تعهداتتعهدات ایجادایجاد (د

 وو  ؛؛تاریخ گزارشگریتاریخ گزارشگری

 .باشدباشد گزارشگریگزارشگری تاریختاریخ ازاز پسپس رویدادهایرویدادهای ازاز ناشیناشی صرفاًصرفاً کهکه عمدهعمده حقوقیحقوقی دعوایدعوای (ز

 اجراتاریخ 

آنها از تاریخ اول فدروردین  مالی مالی که دور   یهاصورتالزامات این استاندارد در مورد کویه  .26

 است.شود، الزم االدر    میاز آ  شروع  پسو  1397


