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 (43-3یادداشت ) – های مالی ای صورت اقالم مقایسه نحوه تکمیلآموزش 
 

خالص تغييرر در ضعرتيت    در نباشد،  اهميت با  كه  صورتی در  اشتباهات  اصالح ،( بخش عمومی10استاندارد حسابداری شماره ) برابر   

 ارائهبایستی   قبل(  های) سال  مالی  هایصورت  ارقام باشد،  اهميت اشتباهات با  اصالحدر صورتی كه . گردد می منظور  جاری  دضره  مالی

 از ناشری   سرنواتی   تتدیالت  ،از طرفی. شد خواهد  تتدیل  ترتيب  بدین نيزانباشته ابتدای سال  خالص ارزش  مانده ، درنتيجه. مجدد شود

  مرنتس  انباشرته ابتردای سرال    جهت تتردیل مانرده ارزش خرالص     "خالص ارزش در تغييرات حساب گردش" در  ،اشتباهات  اصالح

  ارقرام  ض  مرنتس   جدید  رضیه  برمبنای جاری،  سال  به  مربوط  ارقام گيرد،  صورت  تغييری  حسابداری  رضیه در  همچنين، چنانچه .شود می

كه گویی، رضیه جدید از ابتدا مورد استفاده بوده اسرت.  شود، به نحوی  می مجدد  ارائه جدید  رضیه  برمبنای نيز  قبلهای سال  ایمقایسه

انباشته ابتدای سرال   خالص ارزشمانده  تتدیل جهت "خالص ارزش در تغييرات حساب گردش" در ستیباینيز  رضیه تغيير انباشته آثار

  .گردد منتس 

 بره   قبرل   هرای سال  ارقام مجدد  ارائه  طریق از باید  یسنوات  تتدیالت(، 10طور خالصه، طبق استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ) به   

 حسراب  گرردش " در  سرنواتی   تتردیالت همچنرين،   .خواهد شرد   تتدیلسال   ابتدایانباشته ارزش خالص   مانده ترتيب بدین شود.  گرفته  حساب

برر اسراا اسرتاندارد    عرالضه،  بره  .شرود  مری   مرنتس  انباشته ابتدای سال جهت تتدیل مانده ارزش خالص  "خالص ارزش در تغييرات

برر ایرن اسراا، در مروارد     . باشرد   دضره قبرل   ای مقایسه  باید در برگيرنده اقالم  مالی  هایصورت(، 1حسابداری بخش عمومی شماره )

ای  ایسره اقرالم مق  ارائره ض یرا تغييرر در رضیره(، عرالضه برر تجدیرد        ها قبرل سالتتدیالت سنواتی )اصالح اشتباهات حساب استفاده از 

 مبلر  افشای الزم در خصوص ماهيت تتدیالت سرنواتی ض  های مالی،  های توعيحی صورت اشتددر یادالزم است ، 1های مالی صورت

اطالعات الزم بایرد بره   بدین منظور  ض یا اصالح اشتباه انجام گيرد. هیرض در رييتغ از ثرامت یمال یهاصورت از قلم هر به مربوط تتدیل

 شود. افشا( 43شماره )  اشتدیادنحو مناسب در 

  مرالی   هرای در صورت  اقالم  بندی یا طبقه ارائهكه نحوه   درمواردی(، 1استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره )مطابق  همچنين،   

  شود مگر اینسه این  بندی باید تجدید طبقه  ای مقایسه  ، مبال  مالی  هایصورت  مقایسه اقالم  تاز قابلي  منظور اطمينان ، بهكند تغيير می

( عرالضه برر افشرای    43-3، در یادداشرت ) از این رض. باید افشا شود  بندی تجدید طبقه  ض دليل  ، مبل  ماهيت در عمننباشد.   امر ممسن

 ها نيز باید افشا شود. بندی بر آن آثار تجدید طبقهای،  اطالعات الزم درباره اثرات تتدیالت سنواتی بر اقالم مقایسه

تحصيل یا ایجاد شده پيش از شرضع اجرای حسابداری تتهردی منجرر بره از برين      های ها ض یا بدهی شناسایی داراییافزضن بر این،    

ر دضره گراار بره حسرابداری    چنانچه ضاحرد گزارشرگر د  بر این اساا، شود.  های مالی می صورت ای مقایسهرفتن قابليت مقایسه اقالم 

تحصيل  های ها ض یا بدهی تتهدی در بخش عمومی )مطابق نقشه راه اجرای كامل اجرای حسابداری تتهدی( اقدام به شناسایی دارایی

   ، مبرال  مرالی   هرای صرورت   مقایسره اقرالم    تاز قابلير   منظور اطمينان ، بهیا ایجاد شده پيش از شرضع اجرای حسابداری تتهدی نماید

( عالضه بر افشای اطالعات الزم درباره اثرات تتدیالت سنواتی ض 43-3بر این اساا، در یادداشت ). كند ارائهباید تجدید را   ای مقایسه

 ها نيز باید افشا شود. ها بر آن ها ض بدهی ای، اثرات شناسایی اضليه دارایی بندی بر اقالم مقایسه آثار تجدید طبقه

 

 

                                                      
های مالی شامل صورت ضعتيت مالی، صورت تغييرات در ضعتيت مالی، صورت تغييرات در ارزش خالص،صورت مقایسه بودجه ض عملسرد ض  صورت -1

 شود، یم هیارا یمال یها صورت اقالم خصوص در یشتريب اطالعات ،یحيتوع یها اداداشتی در كه جا آن از است ذكر انیشاهای توعيحی است.  یادداشت
 .گردد ليتسم شده هیارا دیتجد اطالعات اساا بر دیبا یمال یها صورت اقالم از کی هرمرتبط با  یحيتوع یها ادداشتی در یا سهیمقا اقالم هيكل
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پريش از   1394قبل از سرال    ، اقدام به شناسایی یک ساختمان نموده است كه تاریخ تحصيل آن1397ضاحد )الف( طی سال  (1  مثال

را بررای   1394های ایجاد شده قبل از سرال   یسی از بدهی 1397اجرای حسابداری تتهدی بوده است. همچنين، ضاحد مزبور طی سال 

های ذیل در دفاتر آن  برای شناسایی اضليه دارایی ض بدهی مزبور، ثبت 1397است. در سال ده نموشناسایی ض اقدام به ثبت آن  راضلين با

 ضاحد اعمال شده است:

 

 1396های مرالی   های ثابت مشهود ضاحد گزارشگر بوده اما در صورت جزء دارایی 1396در این مثال، ساختمان مزبور در پایان سال    

شناسرایی   ریال كمترر از ضاقر    900.000به ميزان  1396های مالی  های ثابت مشهود در صورت منتس  نشده است. در نتيجه دارایی

هرای   ض در نتيجره بردهی   هرای آن ضاحرد بروده    جزء بردهی  1396 ها ض اسناد پرداختنی مزبور در پایان سال شده است. از طرفی حساب

ای مربروط   ریال كمتر از ضاق  نشان داده شده است. بنابراین الزم است، اقالم مقایسه 100.000های مالی به ميزان  منتس  در صورت

های مالی با یسدیگر قابل مقایسه باشند. فرض كنيد  مجدد شود تا عناصر صورت ارائه 1397های مالی سال  ورت، در ص1396به سال 

 آن ضاحد به شرح ذیل بوده است:  1396های مالی سال  صورت

 صورت تغییرات در وضعیت مالی

  1396اسفند ماه  30 به منتهی مالی سال یبرا
 9.000.000 تخصيص یافتهدریافتی از خزانه از محل اعتبارات 

 1.000.000 سایر درآمدها
 (5.000.000) هزینه جبران خدمت كاركنان

 (4.000.000) استفاده از كاالها ض خدمات هزینه
 1.000.000 خالص تغيير در ضعتيت مالی

 گردش حساب تغییرات در ارزش خالص
 2.500.000 ارزش خالص انباشته ابتدای سال

 0 تتدیالت سنواتی
 (500.000) شناسایی اضليه

 2.000.000 تتدیل شده -ارزش خالص انباشته ابتدای سال
 1.000.000 خالص تغيير در ضعتيت مالی

 3.000.000 ارزش خالص پایان سال
 

 

 صورت وضعیت مالی

 1396اسفند ماه  30 خیتار در
 5.000.000 های پرداختنی حساب 1.000.000 ضجه نقد
 15.000.000 ذخایر 2.000.000 های دریافتنی حساب
 3.000.000 ارزش خالص انباشته 20.000.000 های ثابت دارایی

 23.000.000 ها ض ارزش خالص جم  بدهی 23.000.000 ها جم  دارایی

 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   900.000 ساختمان

 900.000 ها شناسایی اضليه دارایی  

 

   100.000 ها شناسایی اضليه بدهی

 100.000 ها ض اسناد پرداختنی حساب  
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قابليت مقایسه اقالم  تحصيل یا ایجاد شده پيش از شرضع اجرای حسابداری های ها ض یا بدهی داراییاضليه شناسایی با توجه به اینسه    

شود. بنابراین  ارائهباید تجدید   ای مقایسه  ، مبال  مالی  هایصورت  مقایسه اقالم  تاز قابلي  منظور اطمينان به ،برد ای را از بين می مقایسه

( اصالح شرود كره بره صرورت ذیرل انجرام       1396ای )اقالم مربوط به سال  الزم است اقالم مقایسه 1397های مالی سال  در صورت

 گيرد. می
 

 صورت تغییرات در وضعیت مالی

  1397 ماه اسفند 29 به منتهی مالی سال یبرا
 شده ارائهتجدید   
 1397 1396 

 9.000.000 11.200.000 محل اعتبارات تخصيص یافتهدریافتی از خزانه از 
 1.000.000 2.000.000 سایر درآمدها

 (5.000.000) (6.000.000) هزینه جبران خدمت كاركنان
 (4.000.000) (5.000.000) استفاده از كاالها ض خدمات هزینه

 1.000.000 2.200.000 خالص تغيير در ضعتيت مالی
                     

 گردش حساب تغییرات در ارزش خالص
 2.500.000 3.000.000 ارزش خالص انباشته ابتدای سال

   تتدیالت سنواتی
 300.000 800.000 شناسایی اضليه

 2.800.000 3.800.000 تتدیل شده -ارزش خالص انباشته ابتدای سال
 1.000.000 2.200.000 خالص تغيير در ضعتيت مالی

 3.800.000 6.000.000 سالارزش خالص پایان 
 

 صورت وضعیت مالی

 1397اسفند ماه  29 خیتار در
 شده ارائهتجدید    شده ارائهتجدید   
 1397 1396  1397 1396 

 5.100.000 6.000.000 های پرداختنی حساب 1.000.000 3.000.000 ضجه نقد
 15.000.000 18.000.000 ذخایر 2.000.000 5.000.000 های دریافتنی حساب
 3.800.000 6.000.000 ارزش خالص انباشته 20.900.000 22.000.000 های ثابت دارایی

 23.900.000 30.000.000 ها ض ارزش خالص جم  بدهی 23.900.000 30.000.000 ها جم  دارایی
 

هرای پرداختنری ض ارزش خرالص انباشرته كره در       هرای ثابرت مشرهود، حسراب     شود رقم مربوط به دارایری  طور كه مالحظه می همان

( به ترتيب به مبلر   1394های تحصيل ض ایجاد شده قبل از سال  ها ض بدهی های مالی سال قبل )به دليل عدم شناسایی دارایی صورت

 1397هرای مرالی سرال     ای صرورت  شده بود، در ستون مربوط به اقرالم مقایسره   ارائهریال  3.000.000ض  5.000.000، 20.000.000

منظور اصرالح مبلر  ارزش    ریال منتس  شد. شایان ذكر است به 3.800.000ض  5.100.00، 20.900.000اصالح ض به ترتيب به مبل  

 شود. خالص انباشته، سرفصل شناسایی اضليه نيز اصالح می
 

 ( اقهالم  ارائهه ای( در سناما قابل ویرایش است. برای آشنایی با نحوه ویرایش )تجدید  های مربوط به اقالم سال قبل )اقالم مقایسه ستون

 شود.مراجعه  "واحدهای گزارشگر بخش عمومی در سناما 1397های مالی سال  راهنمای تکمیل و ارسال صورت"ای به  مقایسه

  ای در سناما به ترتیب در صهورت تغییهرات در وضهعیت مهالیر صهورت تغییهرات در ارزش        دد اقالم مقایسهمج ارائهاصالحات الزم برای

 شود. خالص )در صورت نیاز( و صورت وضعیت مالی انجام می

 شودر  می ارائههای مالی  شده در صورت ارائههای توضیحیر اطالعات بیشتری در خصوص اقالم  جا که در یاداداشت شایان ذکر است از آن

شهده   ارائهه های مالی باید بر اساس اطالعهات تجدیهد    های توضیحی مربوط به هر یک از اقالم صورت ای در یادداشت کلیه اقالم مقایسه

 تکمیل شود.  
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  ههای   ای در صهورت  عنوان اقالم مقایسهه  آن سال )که به ارائهو ارقام تجدید  1396های مالی سال  شده در صورت ارائهارتباط بین اقالم

 شود. افشا می (43-3)گردد( در یادداشت  منعکس می 1397مالی سال 
 

 حتی در صورت عدم تجدیهد  شودر  ( تکمیل می43-3یادداشت ) آخرهای مالی از ستون  ای صورت با توجه به اینکه در سناما اقالم مقایسه

های مالی خود  شایان ذکر است چنانچه واحد گزارشگر در سال قبل صورت .استیل یادداشت مذکور الزامی های مالی نیز تکم صورت ارائه

ههای مهالی سهال گذشهته      یادداشت مزبور از صورت "قبل سال یمال یها صورت طبق مانده"را از طریق سناما ارسال کرده باشدر ستون 

 های مالی سال گذشته خود تکمیل کند. را با توجه به ارقام منعکس در صورت صورت کاربر باید ستوان اول . در غیر اینشود میتکمیل 
 

 :43-3یادداشت 

 شرح حساب

های مالی سال  مانده طبق صورت
1396 

 تتدیالت سنواتی بندی تجدید طبقه
های تجدید  مانده شناسایی اضليه

شده سال  ارائه
 بستانسار بدهسار بستانسار بدهسار بستانسار بدهسار 1396

 1.000.000       1.000.000 ضجه نقد

 2.000.000       2.000.000 های دریافتنی حساب

 000900.20. 900.000      20.000.000 های ثابت مشهود دارایی

 5.100.000 100.000     5.000.000  های پرداختنی حساب

 15.000.000      15.000.000  ذخایر

 9.000.000      9.000.000  دریافتی از خزانه 

 1.000.000      1.000.000  سایر درآمدها

 5.000.000       5.000.000 هزینه جبران خدمت كاركنان
اسرررتفاده از كاالهرررا ض  هزینررره
 خدمات

4.000.000       4.900.000 

 0       0 تتدیالت سنواتی

 300.000 800.000      500.000 *شناسایی اضليه

 3.800.000 800.000     3.000.000  *خالص انباشتهارزش 
 

ستون در سناما(ر  43-3یادداشت  50و  44)سطرهای  (43-3شماره )در سطرهای شناسایی اولیه و ارزش خالص انباشته یادداشت نکته: * 

ر تعدیل شود. چنانچه 1397بایستی به میزان شناسایی اولیه منعکس شده در صورت تغییرات در گردش ارزش خالص سال  شناسایی اولیه

ها باشدر شناسایی اولیه منعکس در صورت تغییرات در  ها بیشتر از مانده حساب شناسایی اولیه بدهی مانده حساب شناسایی اولیه دارایی

در در سناما( که باید  43-3یادداشت  50و  44ر نتیجه رقم الزم برای اصالح سطرهای مزبور )سطرهای خواهد بود. د بستانکارگردش خالص 

ها  ها بیشتر از مانده حساب شناسایی اولیه دارایی اما اگر مانده حساب شناسایی اولیه بدهی ؛خواهد بود مثبتشودر  لحاظ  ستون شناسایی اولیه

خواهد بود. در نتیجه رقم الزم برای اصالح سطرهای مذکور  بدهکارتغییرات در گردش خالص باشدر شناسایی اولیه منعکس در صورت 

 خواهد بود.      منفیلحاظ شودر  در ستون شناسایی اولیهدر سناما( که باید  43-3یادداشت  50و  44 )سطرهای

 1ارزش خالص انباشتهدر سطرهای مربوط به شناسایی اولیه و ارقام منعکس نحوی طراحی شده است که  به های هوشمند در سناما کنترل 

 ارزش گهردش  در راتییه تغ صورت در شدهباید برابر با رقم شناسایی اولیه منعکس ( 43-3در یادداشت شماره )( ستون شناسایی اولیه)

ارقهام منهدرد در    کسر پس از 2ها راییباشد. از طرفیر رقم مزبور باید برابر با ارقام منعکس در سطرهای مربوط به دا 1397 سال خالص

 اشد.ب( ستون شناسایی اولیه) 3ها سطرهای مربوط به بدهی

  

                                                      
 سناما در (3-43) ادداشتی 50 ض 44 یسطرها -1

 سناما در (3-43) ادداشتی 11 یال 1 یسطرها -2

 سناما در (3-43) ادداشتی 19 یال 12 یسطرها -3
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ریال  100.000را به مبل   )مربوط به استفاده از كاال ض خدمات( ریال 1.000.000ای به مبل   هزینه، 1396در سال  گزارشگر الفضاحد  (2  مثال

 تر خود اعمال كرده است:اثبت ذیل را در دف ،1397در سال  فوق مشخص شدن اشتباهبه هنگام این ضاحد است. شناسایی نموده 

 
ریال كمتر از ضاق  )ض در نتيجه تغييرات در ضعتيت مالی  900.000، 1396 سال های مالی در صورت هزینه استفاده از كاال ض خدماتدر این مثال، 

كمتر از ضاق  نشران داده شرده    900.000ها ض اسناد پرداختنی  ریال بيشتر از مبل  صحيح( ض از طرفی حساب 900.000ض ارزش خالص انباشته نيز 

 مجدد شود. ارائه 1397ل های مالی سا در صورت ،1396ای مربوط به سال  است. بنابراین الزم است، اقالم مقایسه

 آن ضاحد به شرح ذیل بوده است: 1396های مالی سال  فرض كنيد صورت
 

 صورت تغییرات در وضعیت مالی

  1396اسفند ماه  30 به منتهی مالی سال یبرا
 9.000.000 دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصيص یافته

 1.000.000 سایر درآمدها
 (5.000.000) هزینه جبران خدمت كاركنان

 (4.000.000) استفاده از كاالها ض خدمات هزینه
 1.000.000 خالص تغيير در ضعتيت مالی

 
 گردش حساب تغییرات در ارزش خالص

 2.000.000 ارزش خالص انباشته ابتدای سال
 0 تتدیالت سنواتی

 2.000.000 ارزش خالص انباشته ابتدای سال اصالح شده
 1.000.000 خالص تغيير در ضعتيت مالی

 3.000.000 ارزش خالص پایان سال

 
 صورت وضعیت مالی

 1396اسفند ماه  30 خیتار در
 5.000.000 های پرداختنی حساب 1.000.000 ضجه نقد
 15.000.000 ذخایر 2.000.000 های دریافتنی حساب
 3.000.000 خالص انباشتهارزش  20.000.000 مشهود های ثابت دارایی

 23.000.000 ها ض ارزش خالص جم  بدهی 23.000.000 ها جم  دارایی

 
انجهام   1396های مهالی سهال    مجدد اقالم صورت ارائهاستانداردهای حسابداری بخش عمومیر اصالح اشتباه یاد شده باید از طریق  مطابق   

( اصالح شود که به صورت ذیهل انجهام   1396ای )اقالم مربوط به سال  الزم است اقالم مقایسه 1397های مالی سال  ر بنابراین در صورتشود

 گیرد. می

 
 
 

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   900.000 تتدیالت سنواتی

 900.000 ها ض اسناد پرداختنی حساب  
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 صورت تغییرات در وضعیت مالی

  1397 ماه اسفند 29 به منتهی مالی سال یبرا
 شده ارائهتجدید   
 1397 1396 

 9.000.000 11.000.000 دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصيص یافته
 1.000.000 2.000.000 سایر درآمدها

 (5.000.000) (6.000.000) هزینه جبران خدمت كاركنان
 (4.900.000) (5.000.000) استفاده از كاالها ض خدمات هزینه

 100.000 2.000.000 خالص تغيير در ضعتيت مالی
                     

 گردش حساب تغییرات در ارزش خالص
 2.000.000 3.000.000 خالص انباشته ابتدای سالارزش 

 000.000 (900.000) تتدیالت سنواتی
 2.000.000 2.100.000 ارزش خالص انباشته ابتدای سال اصالح شده

 100.000 2.000.000 خالص تغيير در ضعتيت مالی

 2.100.000 4.100.000 ارزش خالص پایان سال

 
 صورت وضعیت مالی

 1396اسفند ماه  30 خیتار در
 شده ارائهتجدید    شده ارائهتجدید   
 1397 1396  1397 1396 

 5.900.000 6.000.000 های پرداختنی حساب 1.000.000 3.000.000 ضجه نقد
 15.000.000 19.900.000 ذخایر 2.000.000 5.000.000 های دریافتنی حساب
 2.100.000 00.0001.4 خالص انباشتهارزش  20.000.000 22.000.000 های ثابت دارایی

 23.000.000 30.000.000 ها ض ارزش خالص جم  بدهی 23.000.000 30.000.000 ها جم  دارایی
 

برود،   شده ارائه ریال 4.000.000مالی سال قبل به اشتباه  های صورترقم هزینه استفاده از كاال ض خدمات كه در  شود طور كه مالحظه می همان

تغيير در ضعتيت مالی ض در نتيجره ارزش خرالص انباشرته    منجر به تغيير خالص . این اصالح گردید ارائهریال  4.900.000 مبل  اصالح بهپ  از 

پر  از  برود،   شرده  ارائره  ریال 5.000.000 اشتباههای مالی سال قبل به  های پرداختنی كه در صورت از طرفی، حساب نيز شد. 1396سال پایان 

 ید.منتس  گرد 5.900.000  اصالح به مبل

 

 ( اقهالم  ارائهتجدید ) ویرایش نحوه شنایی باآبرای . باشدمی سناما قابل ویرایشای( در  )اقالم مقایسههای مربوط به اقالم سال قبل  ستون

 .نماییدمراجعه  "واحدهای گزارشگر بخش عمومی در سناما 1397های مالی سال  راهنمای تکمیل و ارسال صورت"ای  مقایسه

 

 ای در سناما به ترتیب در صورت تغییرات در وضعیت مالیر صورت تغییرات در ارزش خهالص   مجدد اقالم مقایسه ارائهبرای  اصالحات الزم

 شود. می)در صورت نیاز( و صورت وضعیت مالی انجام 

 

 رشهود  می ارائهی مالی ها شده در صورت ارائه اقالمدر خصوص  ر اطالعات بیشتریهای توضیحی یاداداشت در جا که از آن شایان ذکر است 

شهده   ارائهه باید بر اساس اطالعهات تجدیهد    های مالی توضیحی مربوط به هر یک از اقالم صورتهای  ای در یادداشت کلیه اقالم مقایسه

 تکمیل شود.  

  های مالی  ای در صورت عنوان اقالم مقایسه آن سال )که به ارائهو ارقام تجدید  1396های مالی سال  صورت درشده  ارائهارتباط بین اقالم

 .شود می افشا (43-3)در یادداشت  (گردد منعکس می 1397سال 
 

 شودر حتی در صورت عدم تجدیهد   ( تکمیل می43-3یادداشت ) آخرهای مالی از ستون  ای صورت با توجه به اینکه در سناما اقالم مقایسه

های مالی خود  های مالی نیز تکمیل یادداشت مذکور الزامی است. شایان ذکر است چنانچه واحد گزارشگر در سال قبل صورت صورت ارائه
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مهالی سهال گذشهته    ههای   یادداشت مزبور از صورت "قبل سال یمال یها صورت طبق مانده"را از طریق سناما ارسال کرده باشدر ستون 

 های مالی سال گذشته خود تکمیل کند. صورت کاربر باید ستوان اول را با توجه به ارقام منعکس در صورت شود. در غیر این تکمیل می

 

 :43-3یادداشت 

 شرح حساب

های مالی  مانده طبق صورت
 1396سال 

 تتدیالت سنواتی بندی تجدید طبقه
شناسایی 
 اضليه

های  مانده
 ارائهتجدید 

شده سال 
1396 

 بستانسار بدهسار بستانسار بدهسار بستانسار بدهسار

 1.000.000       1.000.000 ضجه نقد

 2.000.000       2.000.000 های دریافتنی حساب

 20.000.000       20.000.000 های ثابت مشهود دارایی

 5.900.000  900.000    5.000.000  های پرداختنی حساب

 15.000.000      15.000.000  ذخایر

 9.000.000      9.000.000  دریافتی از خزانه 

 1.000.000      1.000.000  سایر درآمدها

 5.000.000       5.000.000 هزینه جبران خدمت كاركنان
اسرررتفاده از كاالهرررا ض   هزینررره
 خدمات

4.000.000    900.000   4.900.000 

 0       0 تتدیالت سنواتی

 0       0 شناسایی اضليه

 2.100.000   9.00.000   3.000.000  ارزش خالص انباشته
 

 ( در تعهدیالت سهنواتی    سهتون ) 1نحوی طراحی شده است که رقم مندرد در سطر ارزش خهالص انباشهته   های هوشمند در سناما به کنترل

برابهر   1397 سال ارزش خالص در راتییتغگردش حساب  صورت در شده( باید با رقم تعدیالت سنواتی گزارش 43-3یادداشت شماره )

هار درآمدهای دولتر وجهوه ارسهالیر تعهدیالت سهنواتیر      باشد. همچنینر جمع جبری ارقام منعکس در سطرهای مربوط به درآمدهار هزینه

 ههای  دارایهی ر و دریهافتی  ههای  دارایهی تسهویهر  اوراق -ها اوراق تسویهر تسویه دارایی-ها انتقال از سایر اقالم ارزش خالصر تسویه بدهی

گهردش حسهاب    صهورت  در شهده ( باید با رقم تعدیالت سهنواتی گهزارش   43-3( در یادداشت شماره )تعدیالت سنواتی  ستون) 2انتقالی

ههار مهازاد    بهدهی ر هها  داراییبرابر باشد. از طرفیر جمع جبری ارقام منعکس در سطرهای مربوط به  1397 سال ارزش خالص در راتییتغ

 در شهده ( باید با رقم تعدیالت سنواتی گهزارش  43-3( در یادداشت شماره )تعدیالت سنواتی  ستون) 3تجدید ارزیابی و تفاوت تسعیر ارز

 برابر باشد. 1397 سال ارزش خالص در راتییتغگردش حساب  صورت

  گذشته است.های مالی سال  ( مربوط به صورت43-3شده در یادداشت ) ارائهاقالم 
 

 ارائره های مرالی   شده در صورت ارائهطالعات بيشتری در خصوص اقالم های توعيحی، ا جا كه در یاداداشت از آن ،شایان ذكر است   

باید بر اساا اطالعات تجدیرد   های مالی های توعيحی مربوط به هر یک از اقالم صورت ای در یادداشت شود، كليه اقالم مقایسه می

 خالص ارزش، ض خدمات ض كاالها از استفاده نهیهز های پرداختنی، های مربوط به حساب تسميل شود. در این مثال، یادداشتشده  ارائه

  .گردد شده تسميل ارائهباید بر اساا اقالم تجدید  انباشته

 

 

                                                      
 سناما در (3-43) ادداشتی 50 سطر -1

 سناما در (3-43) ادداشتی 49الی  43ض  43الی  22 یسطرها -2

 سناما در (3-43) ادداشتی 21الی  1 یسطرها -3
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به ، 1397در سال  (2مثال  1396سال های مالی  )با همان صورت گزارشگر بضاحد های گاشته  اشتباهات سالفرض كنيد ( 3  مثال

 :باشدشرح ذیل 

 900.000های پرداختنی  )هر دض مبلر    ض از طرفی حساب 1396های )هزینه استفاده از كاال ض خدمات( سال  اشتباه در ثبت هزینهالف( 

 است(.  ریال كمتر از ضاق  ثبت شده

)هرر   ذخيره مزایای پایان خدمت كاركنران ض از طرفی  گاشتههای  سال( جبران خدمت كاركنان های )هزینه در ثبت هزینه 1اشتباهب( 

ریال آن مربوط به  00.0007.1ض  1396ریال آن مربوط به سال  00.0003 كه است  ثبت شده از ضاق  بيشترریال  2.000.000دض مبل  

 (.ض ماقبل آن بوده است 1394های  سال

 :شود میاعمال  این ضاحدتر اذیل در دف های ثبتبه ترتيب ، فوق اتبه هنگام مشخص شدن اشتباه 1397در سال 
 

 
 

 1397سال  سنواتیتتدیالت 

900.000 2.000.000 

 1.100.000 
  

 

ها ض اسناد  ض از طرفی حساب ریال كمتر از ضاق  900.000، هزینه استفاده از كاال ض خدمات  1396های مالی  در صورت در این مثال   

، جبرران خردمت كاركنران   ه هزینر ، 1396های مالی سرال   همچنين، در صوتكمتر از ضاق  نشان داده شده است.  900.000پرداختنی 

بيشرتر   2.000.000ض از طرفی ذخایر مزایای پایان خدمت كاركنان  2ریال بيشتر از ضاق  1.700.000ریال ض تتدیالت سنواتی 300.000

جردد  م ارائره  1397های مالی سال  در صورت 1396ای مربوط به سال  بنابراین الزم است، اقالم مقایسه. از ضاق  نشان داده شده است

  .باشد 2همانند مثال آن ضاحد  1396های مالی سال  شود. فرض كنيد صورت

 

                                                      
های قبل ناشی از اشتباه محاسباتی بوده است. چنانچه، اصالح حساب  در این مثال، شناسایی صحيح نبودن ذخيره مزایای پایان خدمت كاركنان در سال -1

 از( 10ماره )ذخيره پایان خدمت كاركنان تغيير برآضرد محسوب شود )مثالً تغيير حقوق كاركنان در سال جاری(، طبق استاندارد حسابداری بخش عمومی ش
 در تغيير آثار. داد  قهقرایی ثيرات  آن  به  قبل  هایسال  ارقام در نظر تجدید با نباید  است  تازه  تحوالت یا جدید  اطالعات  حاصل برآضرد، در تغيير  كه آنجا

 آثار گاارد، اثر نيز  بتدی  های دضره بر مزبور تغيير  چنانچه  است  بدیهی. شود منظور رييتغ  دضره یمال تيضعت در راتييتغ صورت در  دیبا حسابداری  برآضردهای
 .شود منظور  بتدی  های دضره یمال تيضعت در راتييتغ صورت در باید  تغييری  چنين

 1.700.000بوده ض  1396های سال  مربوط به هزینه 300.000ریال مربوط به اصالح مانده ذخيره مزایای پایان خدمت،  2.000.000در حقيقت از مبل   -2
 شد.  اعمال حساب می 1396باشد كه باید در تتدیالت سنواتی سال  می 1396های قبل از سال  ریال آن مربوط به سال

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   900.000 تتدیالت سنواتی

 900.000 ها ض اسناد پرداختنی حساب  

 

   2.000.000 ذخيره مزایای پایان خدمت كاركنان

 2.000.000 تتدیالت سنواتی  
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 1396های مالی سرال   رتمجدد اقالم صو ارائهاشتباه یاد شده باید از طریق استانداردهای حسابداری بخش عمومی، اصالح  مطابق   

( اصرالح شرود كره بره     1396ای )اقالم مربوط به سرال   الزم است اقالم مقایسه 1397های مالی سال  بنابراین در صورت انجام گيرد.

 .شودصورت ذیل انجام می

 
 صورت تغییرات در وضعیت مالی

  1397 ماه اسفند 29 به منتهی مالی سال یبرا
 شده ارائهتجدید   
 1397 1396 

 9.000.000 11.000.000 دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصيص یافته
 1.000.000 2.000.000 سایر درآمدها

 (4.700.000) (6.000.000) هزینه جبران خدمت كاركنان
 (4.900.000) (5.000.000) استفاده از كاالها ض خدمات هزینه

 00.0004 2.000.000 خالص تغيير در ضعتيت مالی
                     

 
 گردش حساب تغییرات در ارزش خالص

 2.000.000 3.000.000 خالص انباشته ابتدای سالارزش 
 1.700.000 1.100.000 تتدیالت سنواتی

 3.700.000 4.100.000 ارزش خالص انباشته ابتدای سال اصالح شده
  400.000 2.000.000 خالص تغيير در ضعتيت مالی

 4.100.000 6.100.000 ارزش خالص پایان سال

 
 صورت وضعیت مالی

 1397 ماه اسفند 29 خیتار در
 شده ارائهتجدید    شده ارائهتجدید   
 1397 1396  1397 1396 

 5.900.000 6.000.000 های پرداختنی حساب 1.000.000 3.000.000 ضجه نقد
 13.000.000 17.900.000 ذخایر 2.000.000 5.000.000 های دریافتنی حساب
 4.100.000 6.100.000 ارزش خالص انباشته 20.000.000 22.000.000 مشهود های ثابت دارایی

 23.000.000 30.000.000 ها ض ارزش خالص جم  بدهی 23.000.000 30.000.000 ها جم  دارایی

 

سرال قبرل بره اشرتباه      صورت تغييرات در ضعتيت مالیشود رقم هزینه استفاده از كاال ض خدمات كه در  طور كه مالحظه می همان   

 ریال رسيد. از طرفی، هزینره جبرران خردمت كاركنران كره در صرورت       4.900.000بود، اصالح شد ض به شده  ارائهریال  4.000.000

ریال رسيد. این اصالحات موجب شد تغييرر   4.700.000بود، اصالح ض به  5.000.000، به اشتباه 1396سال تغييرات در ضعتيت مالی 

بره   1396سرال   تغييرات در ارزش خالص  صورترقم تتدیالت سنواتی كه در  نيز اصالح شود. از طرفی، 1396در ضعتيت مالی سال 

ای ض  هرای هزینره   حسراب اصرالحات  )بستانسار( ریال رسيد. این اصالحات ) 1.700.000بود، اصالح شد ض به  شده ارائه ریال 0اشتباه 

همچنرين،   ریال برسد. 4.100.000به  ریال 3.000.000 از نيز اصالح ض 1396تتدیالت سنواتی( موجب شد ارزش خالص انباشته سال 

برود، اصرالح شرد ض بره مبلر        شرده  ارائره  ریرال  5.000.000تباه ضعتيت مالی سال قبل بره اشر    های پرداختنی كه در صورت حساب

بود، اصالح شرد  شده  ارائهریال  15.000.000 اشتباههای مالی سال قبل به  كه در صورت ذخایر، عالضهبهمنتس  گردید.  5.900.000

 رسيد. ریال 13.000.000ض به مبل  
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  های مالی  ای در صورت عنوان اقالم مقایسه آن سال )که به ارائهو ارقام تجدید  1396های مالی سال  شده در صورت ارائهارتباط بین اقالم

 .شود افشا می 43-3ر در یادداشت (گردد منعکس می 1397سال 

 

 :43-3یادداشت 

 شرح حساب

های مالی  مانده طبق صورت
 1396سال 

 تتدیالت سنواتی بندی تجدید طبقه
شناسایی 
 اضليه

های  مانده
 ارائهتجدید 

شده سال 
1396 

 بستانسار بدهسار بستانسار بدهسار بستانسار بدهسار

 1.000.000       1.000.000 ضجه نقد

 2.000.000       2.000.000 های دریافتنی حساب

 20.000.000       20.000.000 ثابت مشهود های دارایی

 5.900.000  900.000    5.000.000  های پرداختنی حساب

 13.000.000   2.000.000   15.000.000  ذخایر

 9.000.000      9.000.000  دریافتی از خزانه 

 1.000.000      1.000.000  سایر درآمدها
 4.700.000  300.000     5.000.000 هزینه جبران خدمت كاركنان

اسرررتفاده از كاالهرررا ض  هزینررره
 خدمات

4.000.000    900.000   4.900.000 

 1.700.000  1.700.000     0 تتدیالت سنواتی

 0       0 شناسایی اضليه

 4.100.000  1.100.000    3.000.000  ارزش خالص انباشته
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، به 1397( در سال 3مثال  1396های مالی سال  )با همان صورت گزارشگر بهای گاشته ضاحد  فرض كنيد اشتباهات سال (4  مثال

 شرح ذیل باشد:

 900.000های پرداختنی  )هر دض مبلر    ض از طرفی حساب 1396های )هزینه استفاده از كاال ض خدمات( سال  اشتباه در ثبت هزینهالف( 

 است(.  ریال كمتر از ضاق  ثبت شده

های گاشته ض از طرفی ذخيره مزایای پایان خدمت كاركنران )هرر    ( سالجبران خدمت كاركنان های )هزینه در ثبت هزینه 1اشتباهب( 

ریال آن مربوط به  1.700.000ض  1396ریال آن مربوط به سال  300.000است كه   ریال بيشتر از ضاق  ثبت شده 2.000.000دض مبل  

 ض ماقبل آن بوده است(. 1394های  سال

ریال كمتر از  5.000.000ریال )در حقيقت دارایی نامشهود  5.000.000( ثبت اشتباه دارایی نامشهود در حساب دارایی ثابت به مبل  پ

 شناسایی شده است(.بيشتر از ضاق   5.000.000ضاق  ض دارایی ثابت 

 شود: های ذیل در دفاتر این ضاحد اعمال می ، به ترتيب ثبتفوق به هنگام مشخص شدن اشتباهات 1397در سال 
 

 

 1397تتدیالت سنواتی سال 

900.000 2.000.000 

 1.100.000 
  

 

 
 

ها ض اسناد  ریال كمتر از ضاق  ض از طرفی حساب 900.000، هزینه استفاده از كاال ض خدمات  1396های مالی  در این مثال در صورت   

، جبرران خردمت كاركنران   ، هزینره  1396های مالی سرال   كمتر از ضاق  نشان داده شده است. همچنين، در صوت 900.000پرداختنی 

                                                      
های قبل ناشی از اشتباه محاسباتی بوده است. چنانچه، اصالح حساب  در این مثال، شناسایی صحيح نبودن ذخيره مزایای پایان خدمت كاركنان در سال -1

 از( 10ه )ذخيره پایان خدمت كاركنان تغيير برآضرد محسوب شود )مثالً تغيير حقوق كاركنان در سال جاری(، طبق استاندارد حسابداری بخش عمومی شمار
  برآضردهای در تغيير آثار. داد  قهقرایی تأثير  آن  به  قبل  سالهای  ارقام در نظر تجدید با نباید  است  تازه  تحوالت یا جدید  اطالعات  حاصل برآضرد، در تغيير  كه آنجا

  تغييری  چنين آثار گاارد، اثر نيز  بتدی  های دضره بر مزبور تغيير  چنانچه  است  بدیهی. شود منظور رييتغ  دضره یمال تيضعت در راتييتغ صورت در  دیبا حسابداری
 .شود منظور  بتدی  های دضره یمال تيضعت در راتييتغ صورت در باید

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   900.000 تتدیالت سنواتی

 900.000 ها ض اسناد پرداختنی حساب  

 

   2.000.000 پایان خدمت كاركنانذخيره مزایای 

 2.000.000 تتدیالت سنواتی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   5.000.000 های نامشهوددارایی

 5.000.000 های ثابت مشهوددارایی  
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بيشرتر   2.000.000ض از طرفی ذخایر مزایای پایان خدمت كاركنان  1از ضاق  بيشریال  1.700.000 ریال ض تتدیالت سنواتی 300.000

بيشرتر از ضاقر     5.000.000ریال كمترر از ضاقر  ض دارایری ثابرت      5.000.000از ضاق  نشان داده شده است. در عمن، دارایی نامشهود 

مجردد شرود.    ارائره  1397مرالی سرال    های در صورت 1396ای مربوط به سال  شناسایی شده است. بنابراین الزم است، اقالم مقایسه

 بوده است.  2آن ضاحد همانند مثال  1396های مالی سال  فرض كنيد صورت

 1396های مالی سرال   مجدد اقالم صورت ارائهاستانداردهای حسابداری بخش عمومی، اصالح اشتباه یاد شده باید از طریق  مطابق   

( اصرالح شرود كره بره     1396ای )اقالم مربوط به سرال   الزم است اقالم مقایسه 1397های مالی سال  انجام گيرد، بنابراین در صورت

 گيرد. صورت ذیل انجام می

 
 صورت تغییرات در وضعیت مالی

  1397 ماه اسفند 29 به منتهی مالی سال یبرا
 شده ارائهتجدید   
 1397 1396 

 9.000.000 11.000.000 دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصيص یافته
 1.000.000 2.000.000 سایر درآمدها

 (4.700.000) (6.000.000) هزینه جبران خدمت كاركنان
 (4.900.000) (5.000.000) استفاده از كاالها ض خدمات هزینه

 400.000 2.000.000 خالص تغيير در ضعتيت مالی
                     

 
 گردش حساب تغییرات در ارزش خالص

 2.000.000 3.000.000 خالص انباشته ابتدای سالارزش 
 1.700.000 1.100.000 تتدیالت سنواتی

 3.700.000 4.100.000 ارزش خالص انباشته ابتدای سال اصالح شده
  400.000 2.000.000 خالص تغيير در ضعتيت مالی

 4.100.000 6.100.000 ارزش خالص پایان سال

 
 صورت وضعیت مالی

 1397 ماه اسفند 29 خیتار در
 شده ارائهتجدید    شده ارائهتجدید   
 1397 1396  1397 1396 

 5.900.000 6.000.000 های پرداختنی حساب 1.000.000 3.000.000 ضجه نقد
 13.000.000 17.900.000 ذخایر 2.000.000 5.000.000 های دریافتنی حساب
    15.000.000 17.000.000 مشهود های ثابت دارایی
 4.100.000 6.100.000 ارزش خالص انباشته 5.000.000 5.000.000 های نامشهود دارایی

 23.000.000 30.000.000 ها ض ارزش خالص جم  بدهی 23.000.000 30.000.000 ها جم  دارایی

 

شود رقم هزینه استفاده از كاال ض خدمات كه در صورت تغييرات در ضعتيت مالی سرال قبرل بره اشرتباه      طور كه مالحظه می همان   

ریال رسيد. از طرفی، هزینره جبرران خردمت كاركنران كره در صرورت        4.900.000بود، اصالح شد ض به شده  ارائهریال  4.000.000

ریال رسيد. این اصالحات موجب شد تغييرر   4.700.000بود، اصالح ض به  5.000.000اشتباه ، به 1396تغييرات در ضعتيت مالی سال 

                                                      
 1.700.000بوده ض  1396های سال  مربوط به هزینه 300.000ریال مربوط به اصالح مانده ذخيره مزایای پایان خدمت،  2.000.000در حقيقت از مبل   -1

  شد. اعمال حساب می 1396باشد كه باید در تتدیالت سنواتی سال  می 1396های قبل از سال  ریال آن مربوط به سال
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بره   1396تغييرات در ارزش خالص سرال    نيز اصالح شود. از طرفی، رقم تتدیالت سنواتی كه در صورت 1396در ضعتيت مالی سال 

ای ض  هرای هزینره   حسراب اصرالحات  )بستانسار( ریال رسيد. این اصالحات ) 1.700.000بود، اصالح شد ض به  شده ارائه ریال 0اشتباه 

ریال برسد. همچنرين،   4.100.000ریال به  3.000.000 از نيز اصالح ض 1396تتدیالت سنواتی( موجب شد ارزش خالص انباشته سال 

برود، اصرالح شرد ض بره مبلر        شرده  ارائره  ریرال  5.000.000ه اشرتباه  ضعتيت مالی سال قبل بر   های پرداختنی كه در صورت حساب

بود، اصالح شد  شده ارائه ریال 15.000.000 اشتباههای مالی سال قبل به  منتس  گردید. از طرفی، ذخایر كه در صورت 5.900.000

سرال قبرل بره اشرتباه بره مبلر        هرای مرالی    های ثابت مشرهود كره در صرورت    همچنين، دارایی ریال رسيد. 13.000.000ض به مبل  

های  های نامشهود كه در صورت ریال رسيد. از طرفی، دارایی 15.000.000ریال منتس  شده بود، اصالح شد ض به مبل   20.000.000

 ریال رسيد. 5.000.000مالی سال قبل به اشتباه منتس  نشده بود، اصالح شد ض به مبل  

هرای   ای در صورت سهعنوان اقالم مقای آن سال )كه به ارائهض ارقام تجدید  1396های مالی سال  شده در صورت ارائهارتباط بين اقالم 

 د.شو افشا می 43-3، در یادداشت (گردد منتس  می 1397مالی سال 

 
 :43-3یادداشت 

 شرح حساب

های مالی  مانده طبق صورت
 1396سال 

 تتدیالت سنواتی بندی تجدید طبقه
شناسایی 
 اضليه

های  مانده
 ارائهتجدید 

شده سال 
1396 

 بستانسار بدهسار بستانسار بدهسار بستانسار بدهسار

 1.000.000       1.000.000 ضجه نقد

 2.000.000       2.000.000 های دریافتنی حساب

 15.000.000    5.000.000   20.000.000 های ثابت مشهود دارایی

 5.000.000     5.000.000  0 های نامشهود دارایی

 5.900.000  900.000    5.000.000  های پرداختنی حساب

 13.000.000   2.000.000   15.000.000  ذخایر

 4.100.000  1.100.000    3.000.000  ارزش خالص انباشته

 9.000.000      9.000.000  دریافتی از خزانه 

 1.000.000      1.000.000  سایر درآمدها
 4.700.000  300.000     5.000.000 هزینه جبران خدمت كاركنان

 4.900.000   900.000    4.000.000 استفاده از كاالها ض خدمات هزینه

 1.700.000  1.700.000     0 تتدیالت سنواتی
 

 نحوی طراحی شده است که مجموع ارقام مندرد در بخش بدهکار با مجموع ارقام مندرد در بخش  های هوشمند در سناما به کنترل

 با یکدیگر برابر باشد. بندی ستون اصالحات طبقهبستانکار 
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برقرار باشد. در عمن ضاحرد مزبرور طری سرال      4فرض كنيد تمامی مفرضعات بيان شده در مورد ضاحد گزارشگر ب در مثال  (5  مثال

)پيش از اجرای حسابداری تتهدی بروده   1394قبل از سال   اقدام به شناسایی یک ساختمان نموده است كه تاریخ تحصيل آن، 1397

را برای اضلين با شناسرایی ض اقردام بره     1394های ایجاد شده قبل از سال  یسی از بدهی 1397است(. همچنين، ضاحد مزبور طی سال 

 های ذیل در دفاتر آن ضاحد اعمال شده است: شناسایی اضليه دارایی ض بدهی مزبور، ثبتبرای  1397ثبت آن كرده است. در سال 

 1396های مرالی   های ثابت مشهود ضاحد گزارشگر بوده اما در صورت جزء دارایی 1396در این مثال، ساختمان مزبور در پایان سال    

ریال كمتر از ضاق  شناسایی شده است.  1.000.000 1396های مالی  های ثابت مشهود در صورت منتس  نشده است. در نتيجه دارایی

هرای مرنتس  در    های آن ضاحد بوده ض در نتيجره بردهی   جزء بدهی 1396رداختنی مزبور در پایان سال ها ض اسناد پ ض از طرفی حساب

ای مربوط بره سرال    ریال كمتر از ضاق  نشان داده شده است. بنابراین الزم است، اقالم مقایسه 3.000.000های مالی به ميزان  صورت

  های مالی با یسدیگر قابل مقایسه باشند.  ناصر صورتمجدد شود تا ع ارائه 1397های مالی سال  ، در صورت1396

، به شرح ذیل 1397( در سال 4مثال  1396های مالی سال  های گاشته ضاحد گزارشگر ب )با همان صورت اشتباهات سال از طرفی   

 :بوده است

 900.000های پرداختنی  )هر دض مبلر    حسابض از طرفی  1396های )هزینه استفاده از كاال ض خدمات( سال  الف( اشتباه در ثبت هزینه

 است(.  ریال كمتر از ضاق  ثبت شده

های گاشته ض از طرفی ذخيره مزایای پایان خدمت كاركنران )هرر    ( سالجبران خدمت كاركنان های )هزینه در ثبت هزینه 1ب( اشتباه

ریال آن مربوط به  1.700.000ض  1396مربوط به سال ریال آن  300.000است كه   ریال بيشتر از ضاق  ثبت شده 2.000.000دض مبل  

 ض ماقبل آن بوده است(. 1394های  سال

ریال كمتر از  5.000.000ریال )در حقيقت دارایی نامشهود  5.000.000پ( ثبت اشتباه دارایی نامشهود در حساب دارایی ثابت به مبل  

 است(. بيشتر از ضاق  شناسایی شده 5.000.000ضاق  ض دارایی ثابت 

 :شده استهای ذیل در دفاتر این ضاحد اعمال  به هنگام مشخص شدن اشتباهات فوق، به ترتيب ثبت 1397در سال 

                                                      
های قبل ناشی از اشتباه محاسباتی بوده است. چنانچه، اصالح حساب  در این مثال، شناسایی صحيح نبودن ذخيره مزایای پایان خدمت كاركنان در سال -1

 از( 10ماره )ذخيره پایان خدمت كاركنان تغيير برآضرد محسوب شود )مثالً تغيير حقوق كاركنان در سال جاری(، طبق استاندارد حسابداری بخش عمومی ش
  برآضردهای در تغيير آثار. داد  قهقرایی تأثير  آن  به  قبل  سالهای  ارقام در نظر تجدید با نباید  است  تازه  تحوالت یا جدید  اطالعات  حاصل برآضرد، در تغيير  كه آنجا

  تغييری  چنين آثار گاارد، اثر نيز  بتدی  های دضره بر مزبور تغيير  چنانچه  است  بدیهی. شود منظور رييتغ  دضره یمال تيضعت در راتييتغ صورت در  دیبا حسابداری
 .شود منظور  بتدی  های دضره یمال تيضعت در راتييتغ صورت در باید

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   1.000.000 ساختمان

 1.000.000 ها شناسایی اضليه دارایی  

 

   3.000.000 ها شناسایی اضليه بدهی

 3.000.000 پرداختنیها ض اسناد  حساب  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   900.000 تتدیالت سنواتی

 900.000 ها ض اسناد پرداختنی حساب  



15 

 

 
 

 1397تتدیالت سنواتی سال 

900.000 2.000.000 

 1.100.000 
  

 

 

ریال كمتر از ضاقر  ض   900.000، هزینه استفاده از كاال ض خدمات  های مزبور به دليل اشتباه 1396های مالی  در این مثال در صورت   

، هزینره  1396های مرالی سرال    كمتر از ضاق  نشان داده شده است. همچنين، در صوت 900.000ها ض اسناد پرداختنی  از طرفی حساب

ض از طرفی ذخرایر مزایرای پایران خردمت      1ریال بيش از ضاق  1.700.000ریال ض تتدیالت سنواتی  300.000، جبران خدمت كاركنان

ریرال كمترر از ضاقر  ض دارایری ثابرت       5.000.000بيشتر از ضاق  نشان داده شده است. در عمن، دارایی نامشهود  2.000.000كاركنان 

های مرالی سرال    در صورت 1396ای مربوط به سال  الزم است، اقالم مقایسه بيشتر از ضاق  شناسایی شده است. بنابراین 5.000.000

 بوده است.  2آن ضاحد همانند مثال  1396های مالی سال  مجدد شود. فرض كنيد صورت ارائه 1397

قابليت مقایسه اقالم تحصيل یا ایجاد شده پيش از شرضع اجرای حسابداری  های ها ض یا بدهی با توجه به اینسه شناسایی اضليه دارایی   

شود. از طرفی،  ارائهباید تجدید   ای مقایسه  ، مبال  مالی  صورتهای  مقایسه اقالم  تاز قابلي  منظور اطمينان به برد، ای را از بين می مقایسه

انجرام   1396سرال  های مالی  مجدد اقالم صورت ارائهمطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی، اصالح اشتباهات باید از طریق 

( اصالح شود كره بره صرورت    1396ای )اقالم مربوط به سال  الزم است اقالم مقایسه 1397های مالی سال  گيرد. بنابراین در صورت

 گيرد. ذیل انجام می

 

 صورت تغییرات در وضعیت مالی

  1397 ماه اسفند 29 به منتهی مالی سال یبرا

 شده ارائهتجدید   
 1397 1396 

 9.000.000 11.000.000 از خزانه از محل اعتبارات تخصيص یافته دریافتی
 1.000.000 2.000.000 سایر درآمدها

 (4.700.000) (6.000.000) هزینه جبران خدمت كاركنان
 (4.900.000) (5.000.000) استفاده از كاالها ض خدمات هزینه

 400.000 2.000.000 خالص تغيير در ضعتيت مالی
                     

                                                      
 1.700.000بوده ض  1396های سال  مربوط به هزینه 300.000ریال مربوط به اصالح مانده ذخيره مزایای پایان خدمت،  2.000.000در حقيقت از مبل   -1

  شد. اعمال حساب می 1396باشد كه باید در تتدیالت سنواتی سال  می 1396های قبل از سال  ریال آن مربوط به سال

 

   2.000.000 كاركنانذخيره مزایای پایان خدمت 

 2.000.000 تتدیالت سنواتی  

 بستانکار بدهکار

 مبلغ عنوان حساب معين مبلغ عنوان حساب معين

   5.000.000 های نامشهوددارایی

 5.000.000 های ثابت مشهوددارایی  
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 گردش حساب تغییرات در ارزش خالص

 2.000.000 3.000.000 ارزش خالص انباشته ابتدای سال
 1.700.000 1.100.000 تتدیالت سنواتی
 (2.000.000) (2.000.000) شناسایی اضليه

 700.0001. 100.0002. ارزش خالص انباشته ابتدای سال اصالح شده
  400.000 2.000.000 ضعتيت مالیخالص تغيير در 

 100.0002. 100.0004. ارزش خالص پایان سال

 
 صورت وضعیت مالی

 1397 ماه اسفند 29 خیتار در

 شده ارائهتجدید    شده ارائهتجدید   
 1397 1396  1397 1396 

 900.0008. 6.000.000 های پرداختنی حساب 1.000.000 3.000.000 ضجه نقد
 13.000.000 17.900.000 ذخایر 2.000.000 3.000.000 دریافتنیهای  حساب
    000.00061. 17.000.000 های ثابت مشهود دارایی
 100.0002. 100.0004. ارزش خالص انباشته 5.000.000 5.000.000 های نامشهود دارایی

 000.00042. 000.00028. ها ض ارزش خالص جم  بدهی 000.00042. 000.00028. ها جم  دارایی

 

شود رقم هزینه استفاده از كاال ض خدمات كه در صورت تغييرات در ضعتيت مالی سرال قبرل بره اشرتباه      طور كه مالحظه می همان   

ریال رسيد. از طرفی، هزینره جبرران خردمت كاركنران كره در صرورت        4.900.000شده بود، اصالح شد ض به  ارائهریال  4.000.000

موجب شد تغييرر   اصالحاتریال رسيد. این  4.700.000بود، اصالح ض به  5.000.000، به اشتباه 1396ی سال تغييرات در ضعتيت مال

بره   1396تغييرات در ارزش خالص سرال    نيز اصالح شود. از طرفی، رقم تتدیالت سنواتی كه در صورت 1396در ضعتيت مالی سال 

ای ض  هرای هزینره   )اصرالحات حسراب   این اصالحات)بستانسار( ریال رسيد.  1.700.000شده بود، اصالح شد ض به  ارائهریال  0اشتباه 

ضاسطه شناسایی اضليه  طرفی بهریال اعافه شود؛ از  1.100.000مبل   1396ارزش خالص انباشته سال به تتدیالت سنواتی( موجب شد 

 برا  برابرر آن  شرده  ارائره  دیر تجد رقم جهينت درض  كاسته شد 2.000.000مبل   1396از ارزش خالص انباشته سال ها،  ها ض دارایی بدهی

شده بود، اصالح شرد ض بره    ارائهریال  15.000.000های مالی سال قبل به اشتباه  ، ذخایر كه در صورتعالضه به. شد الیر 2.100.000

های مالی سال قبل به اشتباه منتس  نشده برود، اصرالح    های نامشهود كه در صورت همچنين، داراییریال رسيد.  13.000.000مبل  

هرای مرالی سرال قبرل بره اشرتباه بره مبلر           های ثابت مشهود كه در صورت همچنين، داراییریال رسيد.  5.000.000شد ض به مبل  

به دليرل شناسرایی اضليره     ریال كاهش ض از طرفی 5.000.000ر مزبودر نتيجه اصالح اشتباهات  ریال منتس  شده بود، 20.000.000

كره در  نيرز  های پرداختنی  حساب .ریال شد 16.000.000برابر با آن شده  ارائهیافت ض در نتيجه رقم تجدید ریال افزایش  1.000.000

ضاسرطه   ریال ض به 900.000مبل   اشتباهاتاصالح در نتيجه شده بود،  ارائهریال  5.000.000ضعتيت مالی سال قبل به اشتباه   صورت

شرایان ذكرر   ریرال رسريد.    8.900.000شده آن به  ارائهریال به آن اعافه شد ض در نتيجه رقم تجدید  3.000.000شناسایی اضليه مبل  

 شد. سرفصل شناسایی اضليه نيز اصالح منظور اصالح مبل  ارزش خالص انباشته،  است به
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  ههای   ای در صهورت  عنوان اقالم مقایسهه  آن سال )که به ارائهو ارقام تجدید  1396های مالی سال  شده در صورت ارائهارتباط بین اقالم

 شود. افشا می 43-3گردد(ر در یادداشت  منعکس می 1397مالی سال 

 
 :43-3یادداشت 

 شرح حساب

های مالی  مانده طبق صورت
 1396سال 

 تتدیالت سنواتی بندی تجدید طبقه
شناسایی 
 اضليه

های  مانده
 ارائهتجدید 

شده سال 
1396 

 بستانسار بدهسار بستانسار بدهسار بستانسار بدهسار

 1.000.000       1.000.000 ضجه نقد

 2.000.000       2.000.000 های دریافتنی حساب

 000.00061. 1.000.000   5.000.000   20.000.000 های ثابت مشهود دارایی

 5.000.000     5.000.000  0 های نامشهود دارایی

 900.0008. 000.0003. 900.000    5.000.000  های پرداختنی حساب

 13.000.000   2.000.000   15.000.000  ذخایر

 9.000.000      9.000.000  دریافتی از خزانه 

 1.000.000      1.000.000  سایر درآمدها
 4.700.000  300.000     5.000.000 جبران خدمت كاركنانهزینه 
 4.900.000   900.000    4.000.000 استفاده از كاالها ض خدمات هزینه

 1.700.000  1.700.000     0 تتدیالت سنواتی

 (2.000.000) (2.000.000)      0 *شناسایی اضليه

 100.0002. (2.000.000) 1.100.000    3.000.000  *ارزش خالص انباشته
 

ستون در سناما(ر  43-3یادداشت  50و  44( )سطرهای 43-3نکته: در سطرهای شناسایی اولیه و ارزش خالص انباشته یادداشت شماره ) 

ر تعدیل شود. چنانچه 1397بایستی به میزان شناسایی اولیه منعکس شده در صورت تغییرات در گردش ارزش خالص سال  شناسایی اولیه

ها باشدر شناسایی اولیه منعکس در صورت تغییرات در  ها بیشتر از مانده حساب شناسایی اولیه بدهی مانده حساب شناسایی اولیه دارایی

در باید در سناما( که  43-3یادداشت  50و  44خواهد بود. در نتیجه رقم الزم برای اصالح سطرهای مزبور )سطرهای  بستانکارگردش خالص 

ها  ها بیشتر از مانده حساب شناسایی اولیه دارایی خواهد بود؛ اما اگر مانده حساب شناسایی اولیه بدهی مثبتشودر  لحاظ  ستون شناسایی اولیه

خواهد بود. در نتیجه رقم الزم برای اصالح سطرهای مذکور  بدهکارباشدر شناسایی اولیه منعکس در صورت تغییرات در گردش خالص 

 خواهد بود.    منفیلحاظ شودر  در ستون شناسایی اولیهدر سناما( که باید  43-3یادداشت  50و  44طرهای )س
 

 ( در تعهدیالت سهنواتی    سهتون ) 1نحوی طراحی شده است که رقم مندرد در سطر ارزش خهالص انباشهته   های هوشمند در سناما به کنترل

برابهر   1397 سال ارزش خالص در راتییتغگردش حساب  صورت در شدهی گزارش ( باید با رقم تعدیالت سنوات43-3یادداشت شماره )

هار درآمدهای دولتر وجهوه ارسهالیر تعهدیالت سهنواتیر      باشد. همچنینر جمع جبری ارقام منعکس در سطرهای مربوط به درآمدهار هزینه

 ههای  دارایهی ر و دریهافتی  ههای  دارایهی اوراق تسهویهر  -ها اوراق تسویهر تسویه دارایی-ها انتقال از سایر اقالم ارزش خالصر تسویه بدهی

گهردش حسهاب    صهورت  در شهده ( باید با رقم تعدیالت سهنواتی گهزارش   43-3( در یادداشت شماره )تعدیالت سنواتی  تونس) 2انتقالی

ههار مهازاد    ر بهدهی هها  داراییبرابر باشد. از طرفیر جمع جبری ارقام منعکس در سطرهای مربوط به  1397 سال ارزش خالص در راتییتغ

 در شهده ( باید با رقم تعدیالت سنواتی گهزارش  43-3( در یادداشت شماره )تعدیالت سنواتی  ستون) 3تجدید ارزیابی و تفاوت تسعیر ارز

 برابر باشد. 1397 سال ارزش خالص در راتییتغگردش حساب  صورت

 

                                                      
 سناما در (3-43) ادداشتی 50 سطر -1

 سناما در (3-43) ادداشتی 49الی  43ض  43الی  22 یسطرها -2

 سناما در (3-43) ادداشتی 21الی  1 یسطرها -3
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 1نحوی طراحی شده است که ارقام منعکس در سطرهای مربوط به شناسایی اولیه و ارزش خالص انباشته های هوشمند در سناما به کنترل 

 ارزش گهردش  در راتییه تغ صورت در شده( باید برابر با رقم شناسایی اولیه منعکس 43-3( در یادداشت شماره )ستون شناسایی اولیه)

ارقهام منهدرد در    پس از کسر 2ها باشد. از طرفیر رقم مزبور باید برابر با ارقام منعکس در سطرهای مربوط به دارایی 1397 سال خالص

 باشد. ( میستون شناسایی اولیه) 3ها یسطرهای مربوط به بده

 نحوی طراحی شده است که مجموع ارقام مندرد در بخش بهدهکار بها مجمهوع ارقهام منهدرد در بخهش        های هوشمند در سناما به کنترل

 بندی با یکدیگر برابر باشد. بستانکار ستون اصالحات طبقه

 شودر حتی در صورت عدم تجدیهد   ( تکمیل می43-3یادداشت ) آخرهای مالی از ستون  ای صورت با توجه به اینکه در سناما اقالم مقایسه

های مالی خود  های مالی نیز تکمیل یادداشت مذکور الزامی است. شایان ذکر است چنانچه واحد گزارشگر در سال قبل صورت صورت ارائه

ههای مهالی سهال گذشهته      یادداشت مزبور از صورت "قبل سال یمال یها صورت طبق مانده"رسال کرده باشدر ستون را از طریق سناما ا

 های مالی سال گذشته خود تکمیل کند. صورت کاربر باید ستوان اول را با توجه به ارقام منعکس در صورت شود. در غیر این تکمیل می

 

                                                      
 سناما در (3-43) ادداشتی 50 ض 44 یسطرها -1

 سناما در (3-43) ادداشتی 11 یال 1 یسطرها -2

 سناما در (3-43) ادداشتی 19 یال 12 یسطرها -3


