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  إرشادات التطبيق

 جزءًا منه.ال يمثل ولكنه ( 5رقم ) معيار المحاسبة المصرىهذا الدليل يرافق 

 مثال: إعادة العرض بأثر رجعى لألخطاء 
 

قد تم إدراجها  2009 عام أن بعض المنتجات التي تم بيعها خالل 2010 عام اكتشفت شركة )ب( خالل 1-1

 .6500غ بمبل 2009ديسمبر  31مخزون بالخطأ ضمن 

وتكلفة بضاعة مباعة  104000مبيعات بمبلغ  2010شركة )ب( عن عام لل يةبسحاالمدفاتر الظهر توقد  1-2

 .5250 بمبلغ لـدخ ائبر ــ( وض6500في رصيد أول المدة للمخزون بمبلغ  أخطال)تتضمن  86500بمبلغ 
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  :2009 معا شركة )ب( فيلتالية بقائمة الدخل للالبيانات المالية اظهرت  1-3

 73 500 مبيعات

 (53 500) تكلفة البضاعة المباعة

 20 000 ربا  قبل ضرائب الدخلاأل

 (6 000) ضرائب الدخل

 14 000 الربح

 

وبلغ رصيد أخر المدة لألربا  المرحلة  20 000مبلغ  2009 عام فيبلغ رصيد أول المدة لألربا  المرحلة  1-4

 .34 000مبلغ 

ولم يكن لديها أى دخل أو مصروف  . 2009و  2010 ىعن عام %30لدخل لشركة )ب( بلغ سعر ضريبة ا 1-5

 .آخر

أية عناصر حقوق ملكية أخرى لم تظهر بقائمة مركزها المالى و خالل الفترات  5000بلغ رأس مال شركة )ب(  1-6

صا  عن نصيب شركة )ب( غير مقيدة بالبورصة وال تقوم باإلفالأسهم علما بأن األربا  المرحلة. بخالف 

 السهم فى األربا .
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 شركة )ب(

 )األرباح أو الخسائر( بيانات مستخرجة من قائمة الدخل

 

 2010  2009 

 )معدلة(

 73 500  104 000 مبيعات

 (60 000)  (80 000) تكلفة البضاعة المباعة

 13 500  24 000 قبل ضرائب الدخل الربح

 (4 050)  (7 200) ضرائب الدخل

 9 450  16 800 الربح

 

 
 

 شركة )ب(
 قائمة التغير فى حقوق الملكية
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 المجموع  األرباح المرحلة رأس المال 

 25 000 20 000 5 000 2008ديسمبر  31الرصيد فى 

 9 450 9 450  كما تم تعديله 2009ديسمبر  31ربح السنة المنتهية فى 

 34 450 29 450 5 000 2009ديسمبر  31الرصيد فى 

 16 800 16 800  2010ديسمبر  31ربح السنة المنتهية فى 

 51 250 46 250 5 000 2010ديسمبر  31الرصيد فى 
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 بيانات مستخرجة من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 31المخزون في بالخطأ ضمن  (2009تم إدراج بعض المنتجات )التى سبق للشركة "ب" أن باعتها خالل عام  -1

وفيما يلى ملخصًا  لتصحيح هذا الخطأ. 2009وقد تم تعديل القوائم المالية في  ، 6 500مبلغ  2009ديسمبر 

 .2010لتأثير إعادة عرض هذه القوائم المالية علمًا بأنه ال يوجد تأثير على عام 

 2009التأثير على  

 (6 500) ةالمباعالبضاعة )زيادة( فى تكلفة 

 1 950 االنخفاض  فى مصروف ضرائب الدخل

 (4 550) )االنخفاض(  فى الربح

 (6 500) )االنخفاض(  فى المخزون

 1 950 ضريبة الدخلالتزام االنخفاض فى 

 (4 550) )االنخفاض(  فى حقوق الملكية 
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 شركة )ب(
 األرباح المرحلةبيانات مستخرجة من قائمة 

 
 2010  2009 

 )معدلة(

 جنيه  جنيه 

 20 000  34 000 المرحلة قبل التعديلرصيد أول المدة لألرباح 

    محاسبى أتصحيح خط

إيضاح ( "1950بعد خصم ضريبة الدخل بمبلغ األثر )صافي 

(1") 

(550 4)  - 

 20 000  29 450 رصيد أول المدة لألرباح المرحلة بعد التعديل

 9 450   16 800 : معدل بتصحيح الخطأ(2009) صافي الربح

 29 450  46 250 باح المرحلةرصيد أخر المدة لألر 

 

 

  
 


