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 سهامی عام نمونهشرکت 
 هاي مالی تلفیقی و جداگانهصورت

 

 2x14اسفند  29سال مالی منتهی به 

 



 

 
 پیشگفتار

 
هـاي مـالی    با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهاي حسابداري و در جهت بهبـود افشـاي اطالعـات در صـورت    

هـاي   گذاران و سایر ذینفعان، صـورت  به منظور تامین نیازهاي اطالعاتی سرمایه حسابرسیهاي تولیدي، سازمان  شرکت
 اعضـاي  برخـی  و بهـادار اوراق  و بـورس  سـازمان  مشـارکت با هاي تولیدي را  براي شرکت جداگانهمالی نمونه تلفیقی و 

اطالعـات الزم بـراي    هاي مالی مذکور حاوي نموده و سعی شده است که صورت بازنگري ایران رسمی حسابداران جامعه
کننـدگان محتـرم را بـه نکـات زیـر       هاي مختلف باشد. در این خصوص، توجه استفاده کلیه ذینفعان جهت انجام ارزیابی

 نماید: جلب می
 هاست.  هاي مالی در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشا توسط شرکت این صورت -1
شـرایط عمـومی و کلـی تاکیـد و از      درافشاي مناسب و کـافی اطالعـات    رهاي مالی نمونه، ب در تهیه صورت -2

بـه بیـان دیگـر، مـالك درج اقـالم در      پرداختن به اطالعات مرتبط با شرایط خاص، خودداري شـده اسـت.   
از ایـن  هاى توضیحى آن، غالبا عمومیت و اهمیت اقالم بوده است.  و یادداشت اساسی نمونههاى مالى  صورت

بااهمیت، اقالم باید جداگانه گزارش شود و درخصوص سایر موارد مستلزم افشا، نیز باید حسب رو، در موارد 
 مورد و ضرورت از استانداردهاى حسابدارى مربوط، پیروى گردد.

بینـی   پـیش  هـاي مـالی نمونـه    صورتهایی وجود داشته باشد که در این  ها ممکن است سرفصل در برخی شرکت -3
 يهـا  صـورت هاي مذکور باید حسب مورد در جاي مناسب خود به این  یطی، سرفصلنگردیده است. در چنین شرا

 اضافه شود. یمال
 هاي توضیحی نباید منجر به عدم افشاي اطالعات بااهمیت شود. در یادداشت» سایر«استفاده از عنوان  -4
ي حسابداري بـراي  کند، در مواردي که رعایت الزامات خاصی از استانداردها ارائه منصفانه شرکت را ملزم می -5

ثیر معامالت خاص، سایر رویدادها و شرایط، بـر وضـعیت   اهاي مالی از ت کنندگان صورت بهبود درك استفاده
 ، اطالعات بیشتري را افشا کند.کافی نباشدمالی و عملکرد مالی شرکت 

اطمینان بااهمیت در ارتباط با رویدادها و شرایطی آگاه اسـت   از عدم  هاي خود، زمانی که مدیریت در ارزیابی -6
شـرکت بایـد ایـن      ایجـاد کنـد،   عمـده که ممکن است نسـبت بـه توانـایی تـداوم فعالیـت شـرکت، تردیـد        

 اطمینان را افشا کند. عدم
ه ماهیـت  شرکت باید هر طبقه بااهمیت از اقالم مشابه را به طور جداگانه ارائه کند. شرکت باید اقالمی را کـ  -7

شـرکت نبایـد بـا     اهمیـت باشـند.   کـم یا کارکرد مشابه ندارند، به طور جداگانه ارائه کند مگر آنکه این اقالم 
اهمیت یا با تجمیع اقالم بااهمیتی که ماهیت و کـارکرد   پنهان کردن اطالعات بااهمیت در میان اطالعات بی

، زمینـه  اهمیـت  که ارائه اطالعـات تفصـیلی کـم   چرا  ،هاي مالی بکاهد متفاوت دارند، از قابلیت درك صورت
 کند. نادیده گرفتن اطالعات بااهمیت را فراهم می

 بکـارگیري ،  16/06/1398هاي مـالی نمونـه ابـالغ شـده در تـاریخ       ترین تغییرات نسبت به نسخه قبلی صورت مهم -8
 زیر است: استانداردهاي حسابداري

 تـاریخ  از آنهـا  مـالی  دوره کـه  مـالی  هـاي  صورت براي االجرا الزم( درآمد بر مالیات 35 حسابداري استاندارد
ــد و 01/01/1399 ــروع آن از بع ــی ش ــود م ــتاندارد ،ش ــابد اس ــورت 18 رياحس ــاي ص ــالی ه ــه م  جداگان

 هاي مشارکت و وابسته تجاري واحدهاي در گذاري سرمایه 20 رياحسابد استاندارد ،)1398 تجدیدنظرشده(



 

 اسـتاندارد  ،)1398 مصـوب ( تجـاري  هـاي  ترکیـب  38 رياحسابد استاندارد ،)1398 تجدیدنظرشده( خاص
 در منـافع  افشـاي  41 رياحسـابد  اسـتاندارد  ،)1398 مصـوب ( تلفیقـی  مـالی  هـاي  صـورت  39 رياحسابد

 مصـوب ( منصـفانه  ارزش گیـري  انـدازه  42 رياحسـابد  اسـتاندارد  و )1398 مصوب( دیگر تجاري واحدهاي
 شـود،  می شروع آن از بعد و 01/01/1400 تاریخ از آنها مالی دوره که مالی هاي صورت براي که) 1399سال
 .است االجرا الزم

 
 مفروضات:
هاي تولیدي و خـدماتی، از   ، شرکتى تولیدى و غیردولتى است و عالوه بر فعالیتنمونه (سهامی عام) شرکت •

خـدماتی و سـاخت امـالك    هاي تولیدي،  به فعالیتهاي خاص ومشارکتهاي فرعی و وابسته  طریق شرکت
 پردازد. می

 باشد. ي گروه، خرید و فروش اوراق  بهادار نمیها فعالیت اصلی هیچیک از شرکت •
 

ابـراهیم  میرزایـی،   آقایـان مرتضـی اسـدي، مجتبـی علـی     (در پایان، از اعضاي محترم کمیته فنی سازمان حسابرسی 
اعضـاي   همچنـین  و )حلیمه رحمانیالهام حمیدي و  ها هاله عسکریان، پژوه، حسن کرمی، کیهان مهام و خانم نعمت

اعضـاي محتـرم   و  )و خانم هانیـه اخـوان   و محمد میکائیلی حمید فودازي انآقای( محترم کارگروه فرعی کمیته فنی
لی هـاي مـا   نظرانی که در تهیه این صـورت  صاحب تمامیو  بهادار و اوراق سسازمان بور ها و آموزشستاندارداکمیته 
 شود. اند قدردانی می داشتهنقش 

 



 )سهامى عام(نمونه  شرکت
 هاي مالی تلفیقی و جداگانه ورتص

 14×2 اسفند 29مالى منتهى به  سال

 
 
 

 
 مجمع عمومى عادى صاحبان سهام

 با احترام 
9-1 

52-1 
اسـفند   29مالى منتهى بـه   سالشرکت نمونه (سهامى عام) مربوط به  جداگانه هاى مالى تلفیقى و به پیوست صورت

2x14 هاى مالى به قرار زیر است: دهنده صورت تشکیل شود. اجزاى تقدیم مى 
 

 شماره صفحه 

  هاي مالی اساسی تلفیقی  صورت -الف

 2 صورت سود و زیان تلفیقی •
 3 صورت سود و زیان جامع تلفیقى •
 4-5 صورت وضعیت مالی تلفیقی •
 6-7 صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی •
 8-9 هاي نقدي تلفیقی صورت جریان •

سهامی نمونه (شرکت  جداگانه هاي مالی اساسی صورت -ب
 )عام

 

 10 جداگانه صورت سود و زیان •
 11 جداگانه صورت سود و زیان جامع •
 12-13 جداگانه صورت وضعیت مالی •
 14-15  جداگانه صورت تغییرات در حقوق مالکانه •
 16-17 جداگانه هاي نقدي صورت جریان •

 18-123 هاي مالی صورت هاي توضیحی یادداشت -پ
 

14-1 
14-5 

بـه   3x14شرکت طبق استانداردهاى حسـابدارى تهیـه شـده و در تـاریخ ...../...../    جداگانه هاى مالى تلفیقى و  صورت
 تایید هیات مدیره رسیده است.

 
 امضا سمت نام نماینده اشخاص حقوقی ت مدیره ااعضاي هی

 ......... ت مدیرهایس هییر ......... .........

 ......... ت مدیرهایس هیینایب ر ......... .........

 ......... ت مدیره و مدیر عاملاعضو هی ......... .........

 ......... ت مدیره و مدیر فروشاعضو هی ......... .........

 ......... مدیرهت اعضو هی ......... .........

......... ......... ......... ......... 



 )سهامى عام( نمونهشرکت 
 صورت سود و زیان تلفیقی

 14×2 اسفند 29مالى منتهى به  سال   

2 

 (مبالغ به میلیون ریال) 
 

 2x14 سال  یادداشت  1-52 پ
 شده)  ارائه (تجدید
 1x14 سال

     1- 52ث و ت
    عملیات در حال تداوم 

 .......... .......... 5 عملیاتی هايدرآمد 1-83الف
 (..........) (..........) 7 عملیاتی هايبهاى تمام شده درآمد 1ـ97
 .......... ..........  سود ناخالص 1ـ97

 (..........) (..........) 8 عمومى و ادارى ،هاى فروش هزینه 1ـ86و 97
 - (..........) 9 1ها کاهش ارزش دریافتنی زیان 1ـ86
 .......... .......... 10 درآمدهاسایر  1ـ86
 (..........) (..........) 11 ها سایر هزینه 1ـ86
 .......... ..........  سود عملیاتى 1ـ86

 (..........) (..........) 12 هاى مالى هزینه 1-83ب
 )..........( .......... 13 هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه 1ـ86
 .......... ..........  خاص هايمشارکت و وابسته هاي شرکت سود از گروه سهم احتساب از قبل سود 1ـ86

 .......... ..........  21 هاي خاص مشارکت سود از گروه سهم 1-83پ
 .......... .......... 22  وابسته هاي شرکت سود از گروه سهم 1-83پ

 .......... ..........  سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 
و  1ـ83ت

 35ـ76
 بر درآمد یاتمال ینههز

4-43 )..........( )..........( 
 .......... ..........  عملیات در حال تداوم خالص سود 1ـ86
    عملیات متوقف شده 

 )..........( .......... 14 سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 1-83ث
 .......... ..........  سود خالص 1-83ج

    قابل انتساب به 
 .......... ..........  مالکان شرکت اصلی 1-83ج
 .......... ..........  کنترلمنافع فاقد حق  1ـ83چ

   .......... .......... 
 سود هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی 30ـ34

    سود پایه هر سهم
 .......... ..........  عملیاتی (ریال) 30 -31
 .......... ..........  غیرعملیاتی (ریال) 30 -31
 .......... ..........  (ریال)ناشی از عملیات در حال تداوم   30 -31
 )..........( ..........  ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) 30 -31

 .......... .......... 15 سود پایه هر سهم (ریال) 30ـ31و  86ـ1

 
 ي مالی است.ها  ناپذیر صورت هاي توضیحی، بخش جدایی یادداشت

    

، براي درك 1استاندارد حسابداري  86ها در نتیجه ورشکستگی یکی از مشتریان عمده بوده، لذا طبق بند  اینکه زیان کاهش ارزش دریافتنیبا توجه به  .1
 عملکرد مالی گروه، تحت سرفصل جداگانه در صورت سود و زیان ارائه شده است.

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 تلفیقی صورت سود و زیان جامع

  14×2 اسفند 29مالى منتهى به  سال    

3 

 (مبالغ به میلیون ریال)
 1ـ52پ

 2x14 سال یادداشت 
 (تجدید ارائه شده)

 1x14 سال
     1-52ت وث

 .......... ..........  1سود خالص 1-100الف
ي آتی به صورت سود و زیان تجدید ها  که در دوره جامع وزیان سود اقالم سایر 1ـ101الف

    بندي نخواهد شد: طبقه
 - .......... 16 مشهود ثابت يها  دارایی ارزیابی تجدید مازاد 11-81و
 .......... (..........) 38 خارجی عملیات ارز تسعیر تفاوت 16-57ب

 .......... .......... 21 ي خاصها  سهم گروه از سایر اقالم سود و زیان جامع مشارکت 
 .......... .......... 22 ي وابسته ها  سهم گروه از سایر اقالم سود و زیان جامع شرکت 
 (..........) (..........)  فوق اقالم بردرآمد مالیات 
   .......... .......... 

ي آتی به صورت سود و زیان تجدید ها  که در دورهجامع  یاناقالم سود وز یرسا 1ـ101الف
    بندي خواهد شد: طبقه

 .......... ..........  هاي خاص سهم گروه از سایر اقالم سود و زیان جامع مشارکت 
 .......... ..........  هاي وابسته  سهم گروه از سایر اقالم سود و زیان جامع شرکت 
 )..........( )..........(  مالیات بر درآمد اقالم فوق 
 ....................................  .......... .......... 
 .......... ..........  کسر مالیات پس ازسایر اقالم سود و زیان جامع  
 .......... ..........  سود جامع  
    قابل انتساب به 

 .......... ..........  مالکان شرکت اصلی 1-100ت
 .......... ..........  منافع فاقد حق کنترل 1-100ت

   .......... .......... 

 
 ي مالی است.ها  صورتناپذیر  ي توضیحی، بخش جداییها  یادداشت

 خالص باشد، ارائه این صورت مالی موضوعیت ندارد.. چنانچه اجزاي تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود 1
 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 تلفیقی صورت وضعیت مالی

  14×2 اسفند 29 به تاریخ

4 

 
 (مبالغ به میلیون ریال)   

 
 29/12/2x14 یادداشت  1-52پ

 شده) (تجدید ارائه 

29/12/1x14 
 شده) (تجدید ارائه 

01/01/1x141 
     ها  دارایی 
     ي غیرجاريها  دارایی 

 .......... .......... .......... 16 هاي ثابت مشهود دارایی 1-55الف
 .......... .......... .......... 17 گذاري در امالك سرمایه 1-55ب

 .......... .......... .......... 18 سرقفلی 1ـ56
 .......... .......... .......... 19 هاي نامشهود دارایی 1-55پ
 .......... .......... .......... 21  ي خاصها در مشارکت  گذاري سرمایه 1-55ث
 .......... .......... .......... 22 ي وابستهها در شرکت  گذاري سرمایه 1-55ث
 .......... .......... .......... 23 ي بلندمدتها  گذاري سایر سرمایه 1-55ت
 .......... .......... .......... 24 ي بلندمدتها  دریافتنی 1-55ت
 .......... .......... .......... 43 یانتقال یاتمال ییدارا 1-55ش

 .......... .......... .......... 25 ها سایر دارایی 1ـ56
 .......... .......... ..........  هاي غیرجاري جمع دارایی 1ـ56
     هاي جاري دارایی 

 .......... .......... .......... 26 ها پرداخت پیش 1-55خ
 .......... .......... .......... 27 موجودي مواد و کاال 1-55چ
 .......... .......... .......... 24 ها دریافتنیهاي تجاري و سایر  دریافتنی 1-55ح
 .......... .......... .......... 28 مدت هاي کوتاه گذاري سرمایه 1-55ت
 .......... .......... .......... 29 موجودي نقد 1-55د

   .......... .......... .......... 
و  1ـ55ذ

 31ـ37
 فروش براي شده نگهداري غیرجاري هاي دارایی

30 .......... - - 
 .......... .......... ..........  هاي جاري جمع دارایی 1ـ56
 .......... .......... ..........  ها جمع دارایی 1ـ56
     ها بدهیحقوق مالکانه و  
     حقوق مالکانه 

 .......... .......... .......... 31 سرمایه 1-55ظ
 - .......... .......... 32 افزایش سرمایه در جریان 1-80ث
 .......... .......... .......... 33 صرف سهام 1-80ث
 - .......... ..........  صرف سهام خزانه 1-80ث
 - - .......... 34 آثار معامالت سهام خزانه شرکت فرعی 1-80پ
و 39ـ25

 39ـ116ب
 آثار معامالت با منافع فاقد حق کنترل

35 .......... - - 
 .......... .......... .......... 36 قانونیاندوخته  1ـ55و  80ث

) اقالمی از 2) یک رویه حسابداري جدید را با تسري به گذشته بکار گیرد، (1، در صورتی که واحد تجاري (1استاندارد حسابداري  39طبق بند  1.
بندي کند و این موارد اثر بااهمیتی بر اطالعات  لی را تجدید طبقههاي ما ) اقالمی در صورت3هاي مالی را با تسري به گذشته تجدید ارایه نماید یا ( صورت

 مندرج در صورت وضعیت مالی در ابتداي دوره قبل داشته باشد، باید صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتداي دوره قبل نیز ارائه گردد.

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 تلفیقی صورت وضعیت مالی

  14×2 اسفند 29 به تاریخ

5 

 
 (مبالغ به میلیون ریال)   

 
 29/12/2x14 یادداشت  1-52پ

 شده) (تجدید ارائه 

29/12/1x14 
 شده) (تجدید ارائه 

01/01/1x141 
 .......... .......... .......... 37 ها سایر اندوخته 1ـ55و 80ث

 .......... .......... ..........  اه ارزیابی داراییمازاد تجدید 1-81و
 .......... .......... .......... 38 خارجیتفاوت تسعیر ارز عملیات  16ـ47
 .......... .......... ..........  سود انباشته 1ـ56
 (..........) (..........) (..........) 39 1سهام خزانه 36ـ35

 .......... .......... ..........  اصلی شرکت مالکان به انتساب قابل مالکانه حقوق 1ـ56
 .......... .......... .......... 40 منافع فاقد حق کنترل 1-55ط

 .......... .......... ..........  جمع حقوق مالکانه 1ـ56
     ها بدهی 
     هاي غیرجاري بدهی 

 .......... .......... .......... 41 هاي بلندمدت پرداختنی 1-55ژ
 .......... .......... .......... 42 تسهیالت مالی بلندمدت 1-55ژ

 .......... .......... .......... 43 یانتقال یاتمال  یبده 1-55ش
 .......... .......... .......... 44 خدمت کارکنان ذخیره مزایاي پایان 1-55ز

 .......... .......... ..........  هاي غیرجاري جمع بدهی 1ـ56
     هاي جاري بدهی 

 .......... .......... .......... 41 ها هاي تجاري و سایر پرداختنی پرداختنی 1-55ر
 .......... .......... .......... 44 مالیات پرداختنی 1-55س
 .......... .......... .......... 45 سود سهام پرداختنی 1-55ژ
 .......... .......... .......... 42 تسهیالت مالی 1-55ژ
 .......... .......... .......... 46 ذخایر 1-55ز

 .......... .......... .......... 47 ها دریافت پیش 1-55ص
   .......... .......... .......... 

و  1ـ55ض
 31ـ37

هـاي غیرجـاري    با دارایی مرتبط  هاي  بدهی
 - - .......... 30 فروش شده براي   نگهداري

 .......... .......... ..........  هاي جاري جمع بدهی 1ـ56
 .......... .......... ..........  ها جمع بدهی 1ـ56
 .......... .......... ..........  ها جمع حقوق مالکانه و بدهی 1ـ56

 
 هاي مالی است. ناپذیر صورت بخش جداییهاي توضیحی،  یادداشت

 

 نیز در سرفصل سهام خزانه منظور شده است.، »هاي فرعی سهام شرکت در مالکیت شرکت«، 36استاندارد حسابداري  35طبق بند  .1
 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالکانه تلفیقیتغییرات در حقوق صورت 

  14×2 اسفند 29مالى منتهى به  سال
 

 (مبالغ به میلیون ریال)

  

 سرمایه

افزایش 
در  سرمایه

 جریان
صرف 
 سهام

صرف 
سهام 
 خزانه

آثار 
معامالت 

سهام خزانه 
شرکت 
 فرعی 

آثار 
معامالت 
با منافع 

فاقد حق 
 کنترل

اندوخته 
 قانونی

سایر 
 ها  اندوخته

 
 

مازاد 
تجدید 
ارزیابی 
 ها دارایی

 
 

تفاوت 
تسعیر ارز 
عملیات 
 خارجی

سود 
 سهام خزانه انباشته

 حقوق
مالکان 
شرکت 

 اصلی

منافع 
حق فاقد 

 کنترل

جمع 
حقوق 
 مالکانه

                 1-52ت و ث 
 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 01/01/1x14مانده در  1-108پ
 )..........( )..........( )..........( - )..........( - - - - - - - - - - )48اصالح اشتباهات (یادداشت  1-108ب
 )..........( )..........( )..........( - )..........( - - - - - - - - - - )48هاي حسابداري (یادداشت  تغییر در رویه 1-108ب

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 01/01/1x14مانده تجدید ارائه شده در  
                1x14 دورهتغییرات حقوق مالکانه در  

 دورههاي مالی  در صورتسود خالص گزارش شده  1-108پ
1x14 - - - - - - - - - - .......... - .......... .......... .......... 

 )..........( )..........( )..........( - )..........( - - - - - - - - - - )48اصالح اشتباهات (یادداشت  1-108ب
 )..........( )..........( )..........( - )..........( - - - - - - - - - - )48هاي حسابداري (یادداشت  تغییر در رویه 1-108ب

 .......... .......... .......... - .......... - - - - - - - - - - 1x14 دورهسود خالص تجدید ارائه شده  
 .......... .......... .......... - - .).........( - - - - - - - - - سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات 1-108پ
 .......... .......... .......... .......... .......... )..........( .......... .......... .......... - - - - - - 1x14 دورهسود جامع  1-108الف

 )..........( )..........( )..........( - )..........( - - - - )..........( )..........( )..........( - - - سود سهام مصوب 1ـ11
 .......... .......... - - - - - - - - - - - - - منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید  1-108پ
 .......... .......... )..........( - - - - - - .......... - - - - - واگذاري منافع جزیی در شرکت فرعی 1-108پ
 )..........( )..........( .......... - - - - - - )..........( - - - - - افزایش منافع در شرکت فرعی 1-108پ
 .......... .......... .......... - )..........( - - - - - - - .......... - .......... افزایش سرمایه 1-108پ
 )..........( .......... - - - - - - - - - - - )..........( - افزایش سرمایه در جریان 1-108پ
 .......... .......... - - - - - - - - - - - - - افزایش سرمایه شرکت فرعی 1-108پ
 )..........( - )..........( )..........( - - - - - - - - - - - خرید سهام خزانه 1-108پ
 .......... - .......... .......... - - - - - - - .......... - - - فروش سهام خزانه 1-108پ
 )..........( )..........( - - - - - - - - )..........( - - - - خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی  1-108پ
 .......... .......... - - - - - - - - .......... - - - - فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی 1-108پ
 - - - - .......... )..........( )..........( ـ - - - - - - - انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود انباشته 1-108پ
 - - - - )..........( - - - .......... - - - - - - تخصیص به اندوخته قانونی 1-108پ
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالکانه تلفیقیتغییرات در حقوق صورت 

  14×2 اسفند 29مالى منتهى به  سال
 (مبالغ به میلیون ریال)

  

 سرمایه

افزایش 
در  سرمایه

 جریان
صرف 
 سهام

صرف 
سهام 
 خزانه

آثار 
معامالت 

سهام خزانه 
شرکت 
 فرعی 

آثار 
معامالت 
با منافع 

فاقد حق 
 کنترل

اندوخته 
 قانونی

سایر 
 ها  اندوخته

 
 

مازاد 
تجدید 
ارزیابی 
 ها دارایی

 
 

تفاوت 
تسعیر ارز 
عملیات 
 خارجی

سود 
 سهام خزانه انباشته

 حقوق
مالکان 
شرکت 

 اصلی

منافع 
حق فاقد 

 کنترل

جمع 
حقوق 
 مالکانه

                 1-52ت و ث 
 - - - - )..........( - - .......... - - - - - - - ها  تخصیص به سایر اندوخته 1-108پ

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... - .......... - .......... 29/12/1x14مانده تجدید ارائه شده در  
                2x14 دورهتغییرات حقوق مالکانه در  

 .......... .......... .......... - .......... - - - - - - - - - - 2x14 دوره سود خالص 1-108پ
 .......... .......... .......... - - .......... .......... - - - - - - - - سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات 1-108پ
 .......... .......... .......... - .......... .......... .......... .......... .......... - - - - - - 2x14 دورهسود جامع  1-108الف

 )..........( )..........( )..........( - )..........( - - - - )..........( )..........( )..........( - - - سود سهام مصوب 1ـ11
 .......... .......... - - - - - - - - - - - - - منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید  1-108پ
 .......... .......... )..........( - - - - - - .......... - - - - - واگذاري منافع جزیی در شرکت فرعی 1-108پ

 )..........( )..........( )..........( - .......... .......... .......... .......... .......... - - - - - - واگذاري منافع درشرکت فرعی 
 )..........( )..........( .......... - - - - - - .......... - - - - - افزیش منافع در شرکت فرعی 1-108پ
 .......... .......... .......... - )..........( - - - - - - - .......... - .......... افزایش سرمایه 1-108پ
 .......... .......... .......... - - - - - - - - - - .......... - افزایش سرمایه در جریان 1-108پ
 .......... .......... - - - - - - - - - - - - - افزایش سرمایه شرکت فرعی 1-108پ
 )..........( - )..........( )..........( - - - - - - - - - - - خرید سهام خزانه 1-108پ
 .......... - .......... .......... - - - - - - - - - - - فروش سهام خزانه 1-108پ
 )..........( )..........( )..........( - - - - - - - )..........( - - - - خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی  1-108پ
 )..........( )..........( )..........( - - - - - - - .......... - - - - فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی 1-108پ
 - - - - .......... )..........( )..........( ـ - - - .......... - - - انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود انباشته 1-108پ
 - - - - )..........( - - - .......... - - - - - - اندوخته قانونیتخصیص به  1-108پ
 - - - - )..........( - - .......... - - - - - - - ها تخصیص به سایر اندوخته 1-108پ

 ........ .......... .......... )........( ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 29/12/2x14مانده در  

 هاي مالی است. ناپذیر صورت هاي توضیحی، بخش جدایی یادداشت
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي نقدي تلفیقی جریانصورت 

  14×2 اسفند 29مالى منتهى به  سال   

8 

 
 (مبالغ به میلیون ریال)

 
 2x14 سال یادداشت  1-52پ

 (تجدید ارائه شده)
 1x14 سال

     1-52ث
    هاي عملیاتی هاي نقدي حاصل از فعالیت جریان 2ـ9

 .......... .......... 49 نقد حاصل از عملیات 
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد پرداخت 2ـ32
 .......... ..........  عملیاتی هاي  نقد حاصل از فعالیت (خروج)   ورود خالص  جریان  

    گذاري هاي سرمایه هاي نقدي حاصل از فعالیت جریان 2ـ9
 .......... ..........  هاي ثابت مشهود فروش داراییهاي ناشی از  دریافت 2-95ب

 (..........) (..........)  هاي ثابت مشهود هاي نقدي براي خرید دارایی پرداخت 2-15الف
 .......... ..........  شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري فروش داراییهاي ناشی از  دریافت 

 .......... ..........  هاي نامشهود فروش داراییهاي ناشی از  دریافت 2-15ب
 (..........) (..........)  هاي نامشهود هاي نقدي براي خرید دارایی پرداخت 2-15الف

 .......... .......... 20-7-2 هاي فرعی فروش شرکتهاي ناشی از  دریافت 2ـ36
 (..........) (..........) 20-7-1 هاي فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده هاي نقدي براي خرید شرکت پرداخت 2ـ36

 .......... ..........  هاي خاصهاي وابسته و مشارکت گذاري در شرکت فروش سرمایههاي ناشی از  دریافت 2-15ت
 (..........) (..........)  هاي خاصهاي وابسته و مشارکت گذاري در شرکت براي خرید سرمایههاي نقدي  پرداخت 2-15پ
 .......... ..........  هاي بلندمدت گذاري فروش سایر سرمایههاي ناشی از  دریافت 2-15ت
 (..........) (..........)  هاي بلندمدت گذاري هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه پرداخت 2-15پ
 .......... ..........  در امالك گذاري فروش سرمایههاي ناشی از  دریافت 2-15ت
 (..........) (..........)  در امالك  گذاري هاي نقدي براي تحصیل سرمایه پرداخت 2-15پ
 .......... ..........  مدت کوتاههاي  گذاري فروش سرمایههاي ناشی از  دریافت 2-15ت
 (..........) (..........)  مدت کوتاههاي  گذاري هاي نقدي براي تحصیل سرمایه پرداخت 2-15پ
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت تسهیالت اعطایی به دیگران پرداخت 2-15ث
 .......... ..........  استرداد تسهیالت اعطایی به دیگرانهاي ناشی از  دریافت 2-15ج

 .......... ..........  سود تسهیالت اعطایی به دیگرانهاي ناشی از  دریافت 2ـ31
 .......... ..........  1سهام  سودهاي ناشی از  دریافت 2ـ31
 .......... ..........  ها گذاري سود سایر سرمایههاي ناشی از  دریافت 2ـ31

 (..........) ..........  گذاري سرمایههاي  جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت 
 .......... ..........  هاي تامین مالی جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت 

    هاي تامین مالی هاي نقدي حاصل از فعالیت جریان 2ـ9
 .......... ..........  افزایش سرمایه شرکت اصلیهاي ناشی از  دریافت 2-16الف
 .......... -  صرف سهامهاي ناشی از  دریافت 2-16الف

 .......... ..........  سهم منافع فاقد حق کنترل -هاي فرعی افزایش سرمایه شرکتهاي ناشی از  دریافت 2ـ40
 - (..........)  هاي نقدي ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترلپرداخت 2-45ب
 - .......... 20-7-3 )با حفظ کنترلشرکت فرعی ( بخشی ازهاي نقدي ناشی از واگذاري دریافت 2-45ب

 - ..........  هاي ناشی از فروش سهام خزانه دریافت 2-16الف
 - (..........)  هاي نقدي براي خرید سهام خزانه پرداخت 2-16ب

 شود. هاي اصلی و مستمر گروه محسوب نمی هایی است که جزء فعالیت گذاري منظور، سود حاصل از سرمایه 1
 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي نقدي تلفیقی جریانصورت 

  14×2 اسفند 29مالى منتهى به  سال   
 (مبالغ به میلیون ریال)

 
 2x14 سال یادداشت  1-52پ

 (تجدید ارائه شده)
 1x14 سال

     1-52ث
 .......... ..........  منافع فاقد حق کنترل سهم -فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعیهاي ناشی از  دریافت 2ـ40
 (..........) (..........)  سهم منافع فاقد حق کنترل -هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی پرداخت 2ـ40
 .......... ..........  تسهیالتهاي ناشی از  دریافت 2-16پ
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت اصل تسهیالت پرداخت 2-16ت

 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود تسهیالت پرداخت 2ـ31
 .......... ..........  انتشار اوراق مشارکتهاي ناشی از  دریافت 2-16پ
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت پرداخت 2-16ت
 (..........) (..........)  بابت سود اوراق مشارکتهاي نقدي  پرداخت 2-16ت
 .......... ..........  انتشار اوراق خرید دینهاي ناشی از  دریافت 2-16پ
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین پرداخت 2-16ت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین پرداخت 2-16ت
 (..........) (..........)  اي هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه پرداخت 2-16ث
 (..........) (..........)  اي هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه پرداخت 2-16ث

 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی پرداخت 2ـ31
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل پرداخت 2ـ31

 (..........) ..........  هاي تامین مالی جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت 
 (..........) ..........  خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد 2ـ49
 .......... ..........  دورهمانده موجودي نقد در ابتداي  2ـ49
 .......... ..........  تاثیر تغییرات نرخ ارز 2ـ28
 .......... ..........  دورهمانده موجودي نقد در پایان  2ـ49
     
     
 .......... .......... 50 معامالت غیرنقدي 2ـ42

 
 هاي مالی است. ناپذیر صورت هاي توضیحی، بخش جدایی یادداشت

 

9 



 شرکت سهامی عام نمونه
 جداگانه صورت سود و زیان

 14×2اسفند 29مالی منتهی به  سال

10 

 (مبالغ به میلیون ریال)
 
 

 2x14 دوره یادداشت  1-52پ

 شده)  ارائه (تجدید

 1x14 دوره
     1-52ت و ث
    عملیات در حال تداوم 

 .......... .......... 5 عملیاتی هايدرآمد 1-83الف
 (..........) (..........) 7 عملیاتی هايبهاى تمام شده درآمد 1ـ97
 .......... ..........  سود ناخالص 1ـ97
 (..........) (..........) 8 عمومى و ادارى ،هاى فروش هزینه 1ـ86
 - (..........) 9 1ها کاهش ارزش دریافتنی زیان 1ـ86
 .......... .......... 10 درآمدهاسایر  1ـ86
 (..........) (..........) 11 ها سایر هزینه 1ـ86

 .......... ..........  سود عملیاتى 1ـ86و88
 (..........) (..........) 12 هاى مالى هزینه 1-83ب

 .......... .......... 13 هاى غیرعملیاتى هزینه سایر درآمدها و 
 .......... ..........  قبل از مالیاتعملیات در حال تداوم سود  1ـ88و86

 )..........( )..........( 43-4 بر درآمد یاتمال ینههز 35ـ76و 35ـ1
 .......... ..........  حال تداوم خالص عملیات درسود  1ـ86
    عملیات متوقف شده 

 )..........( .......... 14 سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 1-83ث
 .......... ..........  سود خالص 1-83ج

 سود هر سهم 30ـ34
    سود پایه هر سهم:

 .......... ..........  عملیاتی (ریال) 30ـ31
 .......... ..........  غیرعملیاتی (ریال) 30ـ31
 .......... ..........  ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) 30ـ31
 )..........( ..........  ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) 30ـ33

 .......... .......... 15 سود پایه هر سهم (ریال) 1ـ86
 

 
 هاي مالی است. ناپذیر صورت هاي توضیحی، بخش جدایی یادداشت

 

ري استاندارد حسابدا 86ها در نتیجه ورشکستگی یکی از مشتریان عمده بوده، لذا طبق بند  با توجه به اینکه هزینه کاهش ارزش دریافتنی 1.
 ، براي درك عملکرد مالی شرکت اصلی، تحت سرفصل جداگانه در صورت سود و زیان ارائه شده است.1

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 جداگانه جامع صورت سود و زیان

      14×2 اسفند 29مالی منتهی به  سال

11 

 
 (مبالغ به میلیون ریال)  

 
 2x14 سال یادداشت  1-52پ

 (تجدید ارائه شده)

 1x14 سال
     1-52ت و ث

 .......... ..........  1سود خالص 1-100الف
هاي آتی به صورت سود و زیان تجدید که در دوره جامع وزیان سود اقالم سایر 1ـ101الف

    بندي نخواهد شد:طبقه
 - .......... 16 مشهود ثابت هاي دارایی ارزیابی تجدید مازاد 11-81و
 .......... (..........) 38 خارجی عملیات ارز تسعیر تفاوت 16-57ب

 (..........) (..........)  فوقاقالم  بردرامد مالیات 
   .......... .......... 

هاي آتی به صورت سود و زیان تجدید که در دوره جامع وزیان سود اقالم سایر 1-101الف
    بندي خواهد شد:طبقه

 
 .........  .......... .......... 
 (..........) (..........)  مالیات بر درآمد اقالم فوق 
 - -  کسر مالیات  پس ازسایر اقالم سود و زیان جامع  

 .......... ..........  سود جامع  

 
 هاي مالی است. ناپذیر صورت هاي توضیحی، بخش جدایی یادداشت

 

 چنانچه اجزاي تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص باشد، ارائه این صورت مالی موضوعیت ندارد. .1
 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 جداگانه صورت وضعیت مالی

   14×2 اسفند 29تاریخ  به  

) اقالمی از 2) یک رویه حسابداري جدید را با تسري به گذشته بکار گیرد، (1تجاري (، در صورتی که واحد 1استاندارد حسابداري  39طبق بند  .1
بندي کند و این موارد اثر بااهمیتی بر اطالعات  هاي مالی را تجدید طبقه ) اقالمی در صورت3هاي مالی را با تسري به گذشته تجدید ارایه نماید یا ( صورت

 ره قبل داشته باشد، باید صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتداي دوره قبل نیز ارائه گردد.مندرج در صورت وضعیت مالی در ابتداي دو

 
 ریال)(مبالغ به میلیون    

 
 29/12/2x14 یادداشت  1-52پ

 شده) (تجدید ارائه 
29/12/1x14 

 شده) (تجدید ارائه 
01/01/1x141 

      1-52ت و ث
     ها دارایی 
     هاي غیرجاري دارایی 

 .......... .......... .......... 16 هاي ثابت مشهود دارایی 1-55الف
 .......... .......... .......... 17 گذاري در امالك سرمایه 1-55ب
 .......... .......... .......... 19 هاي نامشهود دارایی 1-55پ
 .......... .......... .......... 20 ي فرعیها در شرکت  گذاري سرمایه 1-55ت
 .......... .......... .......... 21 ي خاصها در مشارکت  گذاري سرمایه 1-55ث
 .......... .......... .......... 22 ي وابستهها در شرکت  گذاري سرمایه 1-55ث
 .......... .......... .......... 23  ي بلندمدتها  گذاري سایر سرمایه 1-55ت
 .......... .......... .......... 24 هاي بلندمدت دریافتنی 1-55ت
 .......... .......... .......... 43 دارایی مالیات انتقالی 1-55ش

 .......... .......... .......... 25 ها سایر دارایی 1ـ56
 .......... .......... ..........  هاي غیرجاري جمع دارایی 1ـ56

     هاي جاري دارایی 
 .......... .......... .......... 26 ها پرداخت پیش 1-55خ
 .......... .......... .......... 27 موجودي مواد و کاال  1-55چ
 .......... .......... .......... 24 ها هاي تجاري و سایر دریافتنی دریافتنی 1-55ح
 .......... .......... .......... 28 مدت هاي کوتاه گذاري سرمایه 1-55ت
 .......... .......... .......... 29 موجودي نقد 1-55د

     .......... .......... .......... 
 - - .......... 30 هاي غیرجاري نگهداري شده براي فروش دارایی 31ـ37و  1ـ55ذ

 .......... .......... ..........  هاي جاري جمع دارایی 1ـ56

 .......... .......... ..........  ها جمع دارایی 1ـ56

     ها حقوق مالکانه و بدهی 
     حقوق مالکانه 

 .......... .......... .......... 31 سرمایه 1-55ظ
 - - .......... 32 افزایش سرمایه در جریان 1-80ث
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 جداگانه صورت وضعیت مالی

   14×2 اسفند 29تاریخ  به  

 
هاي مالی است ناپذیر صورت هاي توضیحی، بخش جدایی یادداشت

 
 (مبالغ به میلیون ریال)   

 1-52پ

 29/12/2x14 یادداشت 
 شده) (تجدید ارائه 

29/12/1x14 
 شده) (تجدید ارائه 

01/01/1x14 
 1-52ت و ث

     
 .......... .......... .......... 33 صرف سهام 1-80ث
 - .......... ..........  صرف سهام خزانه 1-80ث
 .......... .......... .......... 36 اندوخته قانونی 1-80ث
 .......... .......... .......... 37 ها سایر اندوخته 1-80ث

 .......... .......... ..........  اه ارزیابی داراییمازاد تجدید 17ـ96و ج  11ـ81و
 .......... .......... .......... 38 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 16ـ47
 .......... .......... ..........  سود انباشته 1ـ56
 (..........) (..........) (..........) 39 سهام خزانه 36ـ35

 .......... .......... ..........  مالکانه جمع حقوق 1ـ56
     ها بدهی 
     هاي غیرجاري بدهی 

 .......... .......... .......... 41 هاي بلندمدت  پرداختنی 1-55ر
 .......... .......... .......... 42 تسهیالت مالی بلندمدت 1-55ژ

 .......... .......... .......... 43 بدهی مالیات انتقالی 1-55رش
 .......... .......... .......... 44 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان 1-55ز

 .......... .......... ..........  هاي غیرجاري جمع بدهی 1ـ56
     جاريهاي  بدهی 

 .......... .......... .......... 41 ها هاي تجاري و سایر پرداختنی پرداختنی 1-55ر
 .......... .......... .......... 43 مالیات پرداختنی 1-55س
 .......... .......... .......... 45 سود سهام پرداختنی 1-55ژ
 .......... .......... .......... 42 تسهیالت مالی 1-55ژ
 .......... .......... .......... 46 ذخایر 1-55ز

 .......... .......... .......... 47 ها دریافت پیش 1-55ص
   .......... .......... .......... 

 غیرجـاري  هـاي  دارایـی  با هاي مرتبطبدهی 31ـ37و  1ـ55ض
 - - .......... 30 فروش براي شده  نگهداري

 .......... .......... ..........  هاي جاري جمع بدهی 1ـ56
 .......... .......... ..........  ها جمع بدهی 1ـ56
 .......... .......... ..........  ها جمع حقوق مالکانه و بدهی 1ـ56
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 جداگانه صورت تغییرات در حقوق مالکانه

    14×2 اسفند 29مالى منتهى به  سال   

 (مبالغ به میلیون ریال) 

 جمع کل
سهام 
 خزانه

سود 
 انباشته

تفاوت تسعیر 
ارز عملیات 

 خارجی

مازاد تجدید 
ارزیابی 

 ها دارایی
سایر 
 ها  اندوخته

اندوخته 
 قانونی

صرف 
سهام 
 خزانه

صرف 
 سهام

افزایش 
سرمایه در 

  سرمایه جریان

 
 
 

 1-52پ
 1-52ت و ث             

 1-108پ 01/01/1x14مانده در  .......... - .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... )..........( ..........

 1-108ب )48اصالح اشتباهات (یادداشت  - - - - - - - - )..........( - )..........(
 1-108ب )48هاي حسابداري (یادداشت  تغییر در رویه - - - - - - - - .......... - .........

  01/01/1x14مانده تجدید ارائه شده در  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... )..........( ..........

  1x14دوره تغییرات حقوق مالکانه در            

.......... - .......... - - - - - - - - 
 دورههاي مالی  سود خالص گزارش شده در صورت

1x14 
 1-108پ

 1-108ب )48اصالح اشتباهات (یادداشت  - - - - - - - - )..........( - )..........(
 1-108ب )48هاي حسابداري (یادداشت  تغییر در رویه - - - - - - - - .......... - ..........

  1x14 دورهسود خالص تجدید ارائه شده  - - - - - - - - .......... - ..........

 1-108پ سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات - - - - - - - .......... - - ..........

  1x13 دورهسود جامع  - - - - - - .......... .......... .......... - ..........

 1ـ110 سود سهام مصوب - - - - - - - - )..........( - )..........(
 1-108پ افزایش سرمایه .......... - .......... - - - - - )..........( - ..........
 1-108پ افزایش سرمایه در جریان - .......... - - - - - - - - ..........

 1-108پ خرید سهام خزانه - - - - - - - - - )..........( )..........(
 1-108پ فروش سهام خزانه - - .......... - - - - - - .......... ..........

 1-108پ انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود انباشته - - - - - - )..........( )..........( .......... - -

 1-108پ تخصیص به اندوخته قانونی - - - - .......... - - - )..........( - -
 1-108پ ها تخصیص به سایر اندوخته - - - - - .......... - - )..........( - -

  29/12/1x14مانده تجدید ارائه شده در  .......... .......... .......... - .......... .......... .......... .......... .......... )..........( ..........
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 جداگانه صورت تغییرات در حقوق مالکانه

    14×2 اسفند 29مالى منتهى به  سال   

 (مبالغ به میلیون ریال) 

 جمع کل
سهام 
 خزانه

سود 
 انباشته

تفاوت تسعیر 
ارز عملیات 

 خارجی

مازاد تجدید 
ارزیابی 

 ها دارایی
سایر 
 ها  اندوخته

اندوخته 
 قانونی

صرف 
سهام 
 خزانه

صرف 
 سهام

افزایش 
سرمایه در 

  سرمایه جریان

 
 
 

 1-52پ
 1-52ت و ث             

             

             

  2x14 دورهتغییرات حقوق مالکانه در            
 1-108پ 2x14 دورهسود خالص  - - - - - - - - .......... - ..........
 1-108پ زیان جامع پس از کسر مالیات سایر اقالم سود و - - - - - - .......... .......... - - ..........

  2x14 دورهسود جامع  - - - - - - .......... .......... .......... - ..........

 1ـ110 سود سهام مصوب - - - - - - - - )..........( - )..........(

 1-108پ افزایش سرمایه .......... - .......... - - - - - )..........( - ..........

 1-108پ افزایش سرمایه در جریان - .......... - - - - - - - - .........

 1-108پ خرید سهام خزانه - - - - - - - - - )..........( )..........(

 1-108پ فروش سهام خزانه - - .......... - - - - - - .......... ..........

 1-108پ انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود انباشته - - - .......... - - )..........( )..........( .......... - -

 1-108پ تخصیص به اندوخته قانونی - - - - .......... - - - )..........( - -

 1-108پ ها تخصیص به سایر اندوخته - - - - - .......... - - )..........( - -

  29/12/2x14مانده در  ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ )........( ........

 
 

 هاي مالی است. ناپذیر صورت هاي توضیحی، بخش جدایی یادداشت
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 جداگانه هاي نقدي صورت جریان

    14×2 اسفند 29مالى منتهى به  سال   
 

 (مبالغ به میلیون ریال) 

 
 2x14 سال یادداشت  1-52پ

 (تجدید ارائه شده)

 1x14 سال
     1-52ت و ث

    هاي عملیاتی فعالیتهاي نقدي حاصل از  جریان 9-2
 .......... .......... 49 نقد حاصل از عملیات 2ـ12
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد پرداخت 2ـ32
 (..........) ..........  عملیاتی هاي  نقد حاصل از فعالیت (خروج)   ورود خالص  جریان  

    گذاري هاي سرمایه هاي نقدي حاصل از فعالیت جریان 9-2
 .......... ..........  هاي ثابت مشهود فروش داراییهاي ناشی از  دریافت 2-15ب

 (..........) (..........)  هاي ثابت مشهود هاي نقدي براي خرید دارایی پرداخت 2-15الف
 .......... ..........  شده براي فروش نگهداريهاي غیرجاري  فروش داراییهاي ناشی از  دریافت 

 .......... ..........  هاي نامشهود فروش داراییهاي ناشی از  دریافت 2-15ب

 (..........) (..........)  هاي نامشهود هاي نقدي براي خرید دارایی پرداخت 2-15الف

 .......... ..........  هاي بلندمدت گذاري فروش سرمایههاي ناشی از  دریافت 2-15ت

 (..........) (..........)  هاي بلندمدت گذاري هاي نقدي براي تحصیل سرمایه پرداخت 2-15پ

 .......... ..........  در امالك گذاري فروش سرمایههاي ناشی از  دریافت 2-15ت

 (..........) (..........)  در امالك  گذاري هاي نقدي براي تحصیل سرمایه پرداخت 2-15پ

 .......... ..........  مدت کوتاههاي  گذاري فروش سرمایههاي ناشی از  دریافت 2-15ت

 (..........) (..........)  مدت کوتاههاي  گذاري هاي نقدي براي تحصیل سرمایه پرداخت 2-15پ

 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت تسهیالت اعطایی به دیگران پرداخت 2-15ث

 .......... ..........  استرداد تسهیالت اعطایی به دیگرانهاي ناشی از  دریافت 2-15ج

 .......... ..........  سود تسهیالت اعطایی به دیگرانهاي ناشی از  دریافت 31-2

 .......... ..........  سهام  سودهاي ناشی از  دریافت 31-2

 .......... ..........  ها گذاري سود سایر سرمایههاي ناشی از  دریافت 29-2
 .......... (..........)  گذاري هاي سرمایه جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت 
 .......... ..........  هاي تامین مالی جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت 

    تامین مالیهاي  هاي نقدي حاصل از فعالیت جریان 9-2
 .......... ..........  افزایش سرمایههاي ناشی از  دریافت 2-16الف

 - ..........  هاي ناشی از صرف سهام دریافت 2-16الف

 .......... ..........  هاي ناشی از فروش سهام خزانه دریافت 2-16الف

 (..........) (..........)  هاي نقدي براي خرید سهام خزانه پرداخت 2ـ16ب

 .......... ..........  تسهیالتهاي ناشی از  دریافت 2-16پ
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 جداگانه هاي نقدي صورت جریان

    14×2 اسفند 29مالى منتهى به  سال   
 

 (مبالغ به میلیون ریال) 

 
 2x14 سال یادداشت  1-52پ

 (تجدید ارائه شده)

 1x14 سال
     1-52ت و ث

 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت اصل تسهیالت پرداخت 2-16ت

 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود تسهیالت پرداخت 31-2

 .......... ..........  انتشار اوراق مشارکتهاي ناشی از  دریافت 2-16پ

 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت پرداخت 2-16ت

 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت پرداخت 2-16ت
 .......... ..........  انتشار اوراق خرید دینهاي ناشی از  دریافت 2-16پ
 (..........) (..........)  نقدي بابت اصل اوراق خرید دینهاي  پرداخت 2-16ت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین پرداخت 2-16ت
 (..........) (..........)  اي هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه پرداخت 2-16ث
 (..........) (..........)  اي سرمایههاي نقدي بابت سود اجاره  پرداخت 2-16ث

 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود سهام پرداخت 31-2
 (..........) ..........  هاي تامین مالی جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت 
 (..........) ..........  خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد 49-2
 .......... ..........  دورهمانده موجودي نقد در ابتداي  49-2
 .......... ..........  تاثیر تغییرات نرخ ارز 28-2
 .......... ..........  دورهمانده موجودي نقد در پایان  49-2
     
     
 .......... .......... 50 معامالت غیرنقدي 42-2

 
 هاي مالی است. ناپذیر صورت هاي توضیحی، بخش جدایی یادداشت
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 فعالیتو تاریخچه  -1
                                                                                                                                     تاریخچه -1-1

 1-52الف و پ
 1-138الف
 1-138ب
 1-138پ

 12ـ15

شرکت نمونه (سهامی عام) به شناسه ملی ..... در هاى فرعى آن است.  و شرکت شرکت نمونه (سهامى عام)گروه شامل 
ها و مالکیت  تاریخ ..... به صورت شرکت سهامى خاص تاسیس شد و طى شماره ..... مورخ ..... در اداره ثبت شرکت

است. شرکت در تاریخ ..... به  برداري نموده صنعتى ..... (محل ثبت) به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ .....، شروع به بهره
العاده مورخ ..... به شرکت سهامى عام تبدیل و در تاریخ ..... در ..... [بورس  موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق

هاي فرعى شرکت .....  بهادار تهران/فرابورس ایران] پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت نمونه جزو شرکت اوراق 
باشد. نشانی مرکز اصلى شرکت ..... و محل فعالیت اصلی آن در شهر .....  وه، شرکت ..... میاست و شرکت نهایى گر

 واقع است. 
هاي هویت، نسبت به دوره قبل، باید افشا شود.] [تغییر نام شرکت یا سایر شناسه  

 
 1-138ب

 
 هاى اصلى  فعالیت -2-1

مورد گزارش ..... و  دورهباشد. فعالیت اصلی شرکت طی  موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ..... اساسنامه، ..... می
 است. 20-2هاى ......، ...... و ...... به شرح یادداشت  هاى فرعى آن عمدتا در زمینه شرکت

 
 1ـ138

 
 تعداد کارکنان -3-1

هاي خدماتی که بخشی از امور خدماتی گروه و  میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت
 به شرح زیر بوده است: دورهشرکت را به عهده دارند، طى 

 شرکت گروه 
 2x14 1x14 2x14 1x14 
 نفر نفر نفر نفر 

 ..... ..... ..... ..... رسمیکارکنان 
 ..... ..... ..... ..... قراردادي کارکنان

 ..... ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... ..... هاي خدماتی کارکنان شرکت

 ..... ..... ..... ..... 
 

 استانداردهاي حسابداري جدید و تجدید نظر شده: بکارگیري -2 34ـ27
شده است و بر  االجرا جاري الزم دوره استانداردهاي حسابداري جدید و تجدیدنظر شده که در -1-2

 :اند هاي مالی آثار بااهمیتی داشته صورت
گذاري در واحدهاي تجاري وابسته و  سرمایه 20استاندارد حسابداري  هاي مالی جداگانه ، صورت 18 حسابداري  استانداردـ 2ـ1ـ1

استاندارد  صورتهاي مالی تلفیقی، 39استاندارد حسابداري  ترکیبهاي تجاري،  38استاندارد حسابداري  هاي خاص، مشارکت
گیري  اندازه 42استاندارد حسابداري  افشاي منافع در واحد تجاري دیگر و 41استاندارد حسابداري ها، مشارکت 40حسابداري 

 .ارزش منصفانه
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19 

تجدیدنظر شده مصوب بااهمیت ناشی از اجراي استانداردهاي حسابداري جدید و احتمالی آتی ـ آثار 2ــ2
 االجرا نیستند به شرح زیر است:  که هنوز الزم

 آثار تغییر در نرخ ارز 16ـ استاندارد حسابداري 2ـ2ـ1
 ].در اینجا توضیح داده شود جداگانهو  تلفیقیهاي مالی  صورتبر  آثار تغییر در نرخ ارز 16حسابداري استاندارد آثار بااهمیت ناشی از اجراي [

  
 1هاي حسابداري رویهاهم  -3 
 هاي مالی گیري استفاده شده در تهیه صورت مبانی اندازه -1-3 119-1
موارد زیر که به ارزش  يتاریخی تهیه شده است. به استثناتمام شده هاي مالی تلفیقی و جداگانه بر مبناي بهاي  ـ صورت3ـ1ـ1 

 شود: گیري می منصفانه اندازه
 و ارزش بازارروش  بهالمعامله در بازار  ي جاري سریعها گذاري سرمایه -الف
 تجدید ارزیابی.الت و تجهیزات به روش ا ماشین -ب

 42ـ24
 

مند بین فعاالن  اي نظام ـ ارزش منصفانه، قیمتی است که بابت فروش یک دارایی یا انتقال یک بدهی در معامله3ـ1ـ2
نظر از اینکه  بازار، قابل دریافت یا قابل پرداخت خواهد بود، صرفگیري در شرایط جاري  بازار، در تاریخ اندازه

هاي دیگر ارزشیابی برآورد شود. به  مشاهده باشد یا با استفاده از تکنیک  قیمت مزبور بطور مستقیم قابل
گیري ارزش منصفانه و افشاهاي مرتبط با آن، سلسله  منظور افزایش ثبات رویه و قابلیت مقایسه در اندازه

 شوند: بندي می راتب ارزش منصفانه در سه سطح زیر طبقهم
 42ـ 75

 
ها یا  نشده) در بازارهاي فعال براي دارایی شده (تعدیل هاي اعالم ، قیمت1هاي ورودي سطح  دادهالف ـ 

 گیري به آنها دست یابد. تواند در تاریخ اندازه هاي همانند است که واحد تجاري می بدهی
 42ـ80

 
هستند و براي  1مشمول سطح   شده هاي اعالم هاي ورودي غیر از قیمت ، داده2هاي ورودي سطح  دادهب ـ 

 باشند. دارایی یا بدهی مورد نظر، بطور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده می
 42ـ85

 
 باشند. هاي ورودي غیرقابل مشاهده دارایی یا بدهی می ، داده3هاي ورودي سطح  دادهج ـ 

 
 39-108ب
 39-109ب
 39-110ب
 39-111ب
 39-112ب
 39-113ب
 39-114ب

 مبانى تلفیق -2-3
هاى فرعى  و شرکت اصلی هاى مالى شرکت حاصل تجمیع اقالم صورتگروه هاى مالى تلفیقى  صورت -1-2-3

  هاى درون گروهى و سود و زیان تحقق هاي تحت کنترل) آن پس از حذف معامالت و مانده حساب (شرکت
  .نیافته ناشى از معامالت فیمابین است

دهد، هاي فرعی را از دست میشرکت از تاریخ به دست آوردن کنترل تا تاریخی که کنترل بر شرکت -3-2-2 39-110ب
 کند.هاي مالی تلفیقی منظور میهاي فرعی را در صورتهاي شرکتدرآمدها و هزینه

ها منظور و در صورت  هاى فرعى، به بهاى تمام شده در حساب شرکتسهام تحصیل شده شرکت توسط  -3-2-3 36-35
 گردد. منعکس می» سهام خزانه«وضعیت مالی تلفیقى به عنوان کاهنده حقوق مالکانه تحت سرفصل 

 39-113ب
 39-114ب

از  تهیه مجموعه دیگر غیر عملی بودنبه دلیل یابد.  خاتمه مىدوره آذر ماه هر  30در  2فمالى شرکت  دوره -4-2-3
تاریخ مذکور و به این ترتیب که بابت تاثیر هاى مالى به  صورت، اطالعات مالی توسط شرکت فرعی

هاي مالی تلفیقی تعدیل شده، مورد  معامالت و رویدادهاي عمده واقع شده بین آن تاریخ و تاریخ صورت
 استفاده قرار گرفته است.

 

 .، نباید افشا شودهاي حسابدارى که موضوعیت ندارد رویه 1
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هاي حسابداري یکسان در مورد معامالت و سایر رویدادهاي  تلفیقی با استفاده از رویههاي مالی  صورت -3-2-5 39-109ب
 شود. اند، تهیه می مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده

 39-116ب

 1161پ پ 
فرعی  هاي شرکتهاي فرعی که منجر به از دست دادن کنترل گروه بر  تغییر منافع مالکیت در شرکت -3ـ2ـ6

و منافع  داراي حق کنترلشود. مبالغ دفتري منافع  شود، به عنوان معامالت مالکانه به حساب گرفته می نمی
شود. هر  فرعی، تعدیل میهاي  شرکتفاقد حق کنترل به منظور انعکاس تغییرات در منافع نسبی آنها در 

شده  شده یا دریافت پرداخت گونه تفاوت بین مبلغ تعدیل منافع فاقد حق کنترل و ارزش منصفانه ما به ازاي
شناسایی شده و به  "آثار معامالت با منافع فاقد حق کنترل"تحت عنوان طور مستقیم در حقوق مالکانه  به

 .شود می منتسباصلی مالکان شرکت 
 39ـ27

 39-118ب
 39-119ب

زیان تلفیقی  ودهد، سود یا زیانی در صورت سود  فرعی را از دست می شرکتزمانی که گروه کنترل  -7-2-3
شود که از تفاوت بین الف) جمع ارزش منصفانه ما به ازاي دریافتی و ارزش منصفانه هر گونه  شناسایی می

کنترل، به کسر  نها (شامل سرقفلی)، در تاریخ از دست داد منافع باقیمانده و ب) مبلغ دفتري خالص دارایی
شود. همه مبالغی که قبال در ارتباط با  تسب میمنافع فاقد حق کنترل محاسبه و به مالکان شرکت اصلی من

اي همانند زمانی که گروه  فرعی در سایر اقالم سود و زیان جامع شناسایی شده است، به شیوه شرکتآن 
کند، به حساب گرفته  هاي مربوط به واحد تجاري فرعی را واگذار می ها و بدهی طور مستقیم دارایی به

گذاري باقیمانده در واحد تجاري فرعی پیشین، در زمان از دست  سرمایه شود. ارزش منصفانه هر گونه می
 شود. گذاري محسوب می دادن کنترل به عنوان بهاي شناخت اولیه براي حسابداري بعدي سرمایه

 
 سرقفلی -3-3 

5-38 
31-38 

 56ب
 38-(الف)

 

جمع حاصل "مازاد  ، براساسسرقفلی .شود تجاري با استفاده از روش تحصیل به حساب منظور می هاي ترکیب -1-3-3
منافع فاقد حق کنترل در واحد هر گونه مبلغ  عالوه به ،به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل ازاي انتقال یافته مابه

در تاریخ تحصیل  شده  کننده در واحد تحصیل شده، و ارزش منصفانه منافع مالکانه قبلی واحد تحصیل  تحصیل
شده در  تقبلهاي  بدهیشده و  هاي قابل تشخیص تحصیل مبالغ داراییخالص "بر  ")يا هاي مرحله در ترکیب(

 . گردد  میبه روش خط مستقیم مستهلک دوره  20و طى شود  میگیري  ، اندازه"تاریخ تحصیل
33-38 
35-38 

مازاد بر هاي تقبل شده در تاریخ تحصیل  هاي قابل تشخیص تحصیل شده و بدهی خالص مبالغ دارایی"چنانچه،  -2-3-3
، مبلغ منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل شده به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل ازاي انتقال یافته بهجمع ما

 هاي در ترکیب( در تاریخ تحصیل شده  کننده در واحد تحصیل قبلی واحد تحصیلمالکانه و ارزش منصفانه منافع 
توسط  فوقگیري موارد  هاي اندازه پس از بررسی مجدد درستی شناسایی و شیوه ،مازاد مذکور، ") باشداي مرحله

قیمت  به عنوان سود خرید زیرتلفیقی  صورت سود و زیاندر در تاریخ تحصیل واحد تجاري تحصیل کننده، 
 شود. و به واحد تحصیل کننده منتسب میشده شناسایی 

19-38 
31-38 

هاي قابل  از مبالغ شناسایی شده خالص دارایی یبه میزان سهم متناسب در تاریخ تحصیل، کنترلمنافع فاقد حق  -3-3-3
 شود.  گیري می اندازه ،تشخیص واحد تحصیل شده

 درآمد عملیاتی -4-3 
10-3 
15-3 
21-3 

از بابت برگشت از فروش ازاي دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردي  درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه -1-4-3
 شود. گیري می و تخفیفات اندازه

 2گردد. می  کاال، در زمان تحویل کاال به مشتري، شناسایی  از فروش  حاصل  درآمد عملیاتی -2-4-3

 116 پاسخ به پرسشهاي فنی .1
حسب مورد » درآمد عملیاتی«عنوان  با 3استاندارد حسابداري شماره  21و  15زمان شناسایی باید با توجه به معیارهاي مندرج در بندهاي  .2

 شود. تعدیل گردد. به عنوان مثال در موارد فروش کاال به شرط نصب، درآمد فروش کاال پس از نصب کاال شناسایی می
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 1گردد. درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی می -3-4-3

26-29 
33-29 
35-29 
29-29 

درصد مبلغ آن نقدا وصول شده باشد، بر اساس درصد تکمیل  20فروخته شده که حداقل  امالكساخت درآمد  -4-4-3
شود. درصد تکمیل پروژه بر اساس نسبت مخارج تحمل شده براي کار انجام شده تا تاریخ  پروژه شناسایی می

شامل مخارج شود. هرگونه زیان موردانتظار پروژه ( صورت وضعیت مالی به کل مخارج برآوردي ساخت تعیین می
 شود. رفع نقص) بالفاصله به سود و زیان دوره منظور می

 
14-25 
15-25 
16-25 
17-25 
18-25 
19-25 

 هاى مختلف گزارشگرى برحسب قسمت -5-3
شود که اکثر درآمد عملیاتى آنها از فروش  هاى گروه در صورتى به عنوان قسمت قابل گزارش مشخص می قسمت -1-5-3

سازمانى و معامالت با  سازمانى عاید گردد و درآمد عملیاتى حاصل از فروش به مشتریان برونبه مشتریان برون 
سازمانى یا داخلى باشد، یا نتیجه عملیات  ها اعم از برون درصد جمع درآمد تمام قسمت 10ها، حداقل  سایر قسمت

هاى  ده یا مجموع زیانهاى سود درصد مجموع سود عملیاتى قسمت 10قسمت، اعم از سود یا زیان، حداقل 
درصد جمع  10هاى آن حداقل  ده، هر کدام که قدرمطلق آن بزرگتر است باشد؛ یا دارایی هاى زیان عملیاتى قسمت

سازمانى  ها باشد. توضیح این که جمع درآمد عملیاتى حاصل از فروش به مشتریان برون هاى تمام قسمت دارایی
 .باشد درصد جمع درآمد عملیاتى گروه  75ش است، باید بیش از گزار هاى قابل انتساب به قسمت  که قابل

هاي مالی  هاي حسابداري مورد استفاده در تهیه صورت گزارش بر اساس همان رویه  هاي قابل اطالعات قسمت -2-5-3 20-25
 ، تهیه شده است.تلفیقی

ها)، بر مبناي همان رویه مورد  (انتقاالت بین قسمتها  درآمد عملیاتی قسمت ناشی از معامالت با سایر قسمت -3-5-3 
هاي  هاي عملیاتی قسمت شامل هزینه شود. هزینه گیري می گذاري آن انتقاالت، اندازه عمل گروه براي قیمت

انتساب به قسمت و نیز آن بخش از  هاي مستقیم قابل مرتبط با فعالیت اصلی و مستمر قسمت، سایر هزینه
باشد که بر مبناي نسبت درآمد عملیاتی قسمت به کل درآمد عملیاتی گروه، به قسمت  هاي مشترك می هزینه
 یابد. گزارش تخصیص می قابل

 تسعیر ارز -6-3 
ارز  برحسب و اقالم غیرپولى که به بهاى تمام شده پایان دورهاقالم پولى ارزى با نرخ قابل دسترس ارز در  -1-6-3 23-16

هاي قابل دسترس به  شود. نرخ گیري شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ معامله، تسعیر می اندازه
 شرح زیر است:

 
 دلیل استفاده از نرخ نرخ تسعیر نوع ارز ها و معامالت مرتبط مانده

 .......... ..... ریال نرخ رسمی یورو تسهیالت ارزي
 .......... ..... ریال نیمایی دالر هاي ارزي دریافتنی

.......... .......... .......... .......... .......... 
 

 شود: ها منظور می هاي ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی ارزي حسب مورد به شرح زیر در حساب تفاوت -2-6-3 27-16
 16-29الف 

 
 

 16-29ب 
 
 
 
 

هاي واجد شرایط، به بهاي تمام شده آن دارایی  ارزي مربوط به دارایی هاي هاي تسعیر بدهی تفاوت -الف 
 شود. منظور می

ها، ناشـی از کـاهش شـدید ارزش     هاي ارزي مربوط به تحصیل و ساخت دارایی تفاوت تسعیر بدهی –ب 
درصد باشد  20ریال، در صورتی که کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 

مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهاي تمام شده دارایـی  و در 
 شود. مربوط اضافه می

21 
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هـاي   درصد)، سود ناشـی از تسـعیر بـدهی    20برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل در صورت  –پ  16-29ب

ده اسـت متناسـب بـا    هاي تسعیري که قبالً به بهاي تمام شده دارایی منظور ش مزبور تا سقف زیان
 شود. عمر مفید باقیمانده از بهاي تمام شده دارایی کسر می

 شود. در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می – ت
هـاي نقـدي آتـی     که جریـان شود  هاي متعدد براي یک ارز، از نرخی براي تسعیر استفاده می در صورت وجود نرخ -3-6-3 26-16

شود. اگـر تبـدیل دو واحـد پـول بـه یکـدیگر بـه         ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می
 شود. پذیر می صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان

32-16 
50-16 

هاي عملیات خارجی به نرخ قابـل دسـترس ارز در تـاریخ صـورت وضـعیت مـالی و درآمـدها و         ها و بدهی دارایی -4-6-3
هاي تسعیر حاصل، در صورت سـود و   شود. تمام تفاوت هاي آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می هزینه

آن هاي تسـعیر   شود. تفاوت بندي می لی طبقهحقوق مالکانه در صورت وضعیت ما در بخشزیان جامع شناسایی و 
دهـد، در صـورت    گذاري در عملیات خارجی را تشکیل مـی  اقالم پولی که ماهیتا بخشی از خالص سرمایهگروه از 

حقوق مالکانه در صـورت وضـعیت مـالی     در بخشگذاري،  سود و زیان جامع شناسایی و تا زمان واگذاري سرمایه
 شود. سود (زیان) انباشته منتقل می حساب ن واگذاري بهدر زما و شود بندي می طبقه

 

 مخارج تامین مالى -3-7 13ـ7و 8
انتساب به  به استثناى مخارجى که مستقیما قابل ،شود مخارج تامین مالى در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایى می

 است.» هاى واجد شرایط دارایی«تحصیل 
 

 مشهودهاى ثابت  دارایی -8-3 77-11
، بر مبناى بهاى تمام 3-8-3و  3-8-2هاي  هاى ثابت مشهود، به استثناى موارد مندرج در یادداشت دارایی -1-8-3 

هاى ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در  شود. مخارج بعدي مرتبط با دارایی گیري می شده اندازه
گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادي حاصل از دارایی شده اولیه آن  مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی

شود. مخارج  هاي مربوط مستهلک می شود، به مبلغ دفتري دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی
ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد  روزمره تعمیر و نگهداري دارایی

 گردد. شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می ارایی انجام میشده اولیه د ارزیابی
در  ها انعکاس یافته است. تجدید ارزیابی آالت و تجهیزات بر مبناى مبلغ تجدید ارزیابى در حساب ماشین -2-8-3 81-11

مستقل، صورت پذیرفته است. تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش  با استفاده از ارزیابان تاریخ.........
شده،  هاي تجدید ارزیابی هاي تجدید ارزیابی شده بستگی دارد. چنانچه ارزش منصفانه دارایی منصفانه دارایی

تفاوت بااهمیتی با مبلغ دفتري آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدي ضرورت دارد. دوره تناوب تجدید 
 باشد. یابی ...... ساله میارز

اقل ارزش منصفانه دارایی «هاي ثابت مشهود تحصیل شده از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک، به  دارایی -3-8-3 21-21
شود. جهت محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ  گیري می اندازه» در آغاز اجاره و ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره

 گردد. شده اجاره استفاده می تضمین اجاره، از نرخ ضمنی سود
اي، با توجه به الگوي  هاي ناشی از اجاره سرمایه هاى ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی استهالك دارایی -4-8-3 77-11

هاى مربوط و با در نظر گرفتن  مصرف منافع اقتصادي آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردى) دارایی
هاى مستقیم مصوب  قانون مالیات 31/04/1394اصالحیه مصوب  149وضوع ماده نامه استهالکات م آیین

 شود: هاى زیر محاسبه می ها و روش هاي بعدي آن و بر اساس نرخ و اصالحیه 1366اسفندماه 
 
 

22 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 روش استهالك نرخ استهالك نوع دارایی

 ..... ..... ساختمان 
 ..... ..... تاسیسات

 ..... ..... آالت و تجهیزات ماشین
 ..... ..... وسایل نقلیه

 ..... ..... اثاثه و منصوبات
 ..... ..... ابزارآالت

..... ..... ..... 
گیرد، استهالك از اول ماه  بردارى قرار مى شود و مورد بهره هاى ثابتى که طى ماه تحصیل می براى دارایی -1-4-8-3

پذیر (به استثناي  هاى استهالك مواردى که هر یک از داراییشود. در  ها منظور می بعد محاسبه و در حساب
بردارى به علت تعطیل کار یا علل دیگر براى  ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگى جهت بهره ساختمان
ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالك آن براى مدت یاد شده  6بیش از 
د نرخ استهالك منعکس در جدول باالست. در این صورت چنانچه محاسبه استهالك بر درص 30معادل 

مانده مدت تعیین  % مدت زمانی که دارایی مـورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی70حسب مدت باشد، 
 شده براي استهالك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

شده با توجه به مبلغ دفتري جدید (پس از تجدیدارزیابی)، طی عمر مفید  تجدیدارزیابیهاي  استهالك دارایی -2-4-8-3
 شود. ها منظور می باقیمانده محاسبه و در حساب

 
 ها مازاد تجدیدارزیابی دارایی -9-3 
  نیافته  تحقق  (درآمد غیرعملیاتی  آن  تجدید ارزیابی  مشهود در نتیجه  ثابت  دارایی  یک  دفتري  مبلغ  افزایش -1-9-3 39-11

  عنوان و در صورت وضعیت مالی به   ثبت  مازاد تجدید ارزیابی  عنوان  ) مستقیما تحت ناشی از تجدید ارزیابی
  افزایش  یابد. هرگاه می  انعکاس  جامع  سود و زیان  در صورت شود و می  بندي طبقه  مالکانه  از حقوق  بخشی

، در  است  گردیده  شناسایی  هزینه  عنوان  به  باشد که  ناشی از تجدید ارزیابی  قبلی  کاهش  یک  مزبور عکس
  درآمد به  عنوان به   دارایی  با همان  در رابطه  شده  شناسایی  قبلی  هزینه  تا میزان  افزایش  این  صورت، این 

 شود. میمنظور   دوره  سود و زیان
شود.  می  شناسایی  هزینه  عنوان به   آن  تجدید ارزیابی  مشهود در نتیجه  ثابت  دارایی  یک  دفتري  مبلغ  کاهش -2-9-3 40-11

  زاد تجدید ارزیابیما  حساب  به  باشد که  ناشی از تجدید ارزیابی  قبلی  افزایش  یک  مزبور عکس  کاهش  هرگاه
بدهکار   به  دارایی  همان  به  مربوط  مازاد تجدید ارزیابی  تا میزان  کاهش  صورت، این ، در این  است  منظور شده

  به  یابد و باقیمانده می  انعکاس  جامع  سود و زیان  گردد و در صورت میمنظور   مازاد تجدید ارزیابی  حساب
 شود. می  شناسایی  هزینه  عنوان

مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق مالکانه، در زمان برکناري یا واگذاري دارایی مربوط یا  -3-9-3 41-11
به موازات استفاده از آن توسط شرکت، مستقیما به حساب سود انباشته منظور شود. مبلغ مازاد قابل انتقال 

ارزیابی دارایی و استهالك مبتنی بر بهاي تمام شده  معادل تفاوت بین استهالك مبتنی بر مبلغ تجدید
تاریخی آن است. افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست، مگر در مواردي 

 موجب قانون تجویز شده باشد. که به 
 گذاري در امالك سرمایه -10-3 5-15

گیري  ها اندازه گذاري از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایهگذاري در امالك به بهاي تمام شده پس  سرمایه
ازاي دریافتی یا دریافتنی به کسر مبالغ برآوردي از بابت  گذاري در امالك، به ارزش منصفانه مابه شود. درآمد سرمایه می
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  یا ساختمانی  ر زمیند  گذاري گذاري در امالك شامل سرمایه شود. سرمایه برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می

دارد (افزایش ارزش   گذاري از نظر سرمایه  که  اي بالقوه  ارزش  جهت  تکمیل شده یا در جریان ساخت است و به  که  است
 شود. می  گروه و شرکت نگهداري  هاي تجاري توسطبه قصد استفاده یا فروش در روال عادي فعالیت  و اجاره) و نه

 
58-17 
96-17 
100-17 

 هاي نامشهود دارایی -11-3
شود. مخارجی از قبیل  ها ثبت مى گیري و در حساب هاي نامشهود، بر مبناى بهاى تمام شده اندازه دارایی -1-11-3

مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاري در یک 
مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداري، عمومی و محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان 

شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتري یک دارایی  فروش در بهاي تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی
شود. بنابراین، مخارج تحمل شده براي  برداري است، متوقف می نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره

 شود. د یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتري آن منظور نمیاستفاده یا بکارگیري مجد
هاي نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتی مورد  استهالك دارایی -2-11-3 

 شود: هاي زیر محاسبه می ها و روش انتظار مربوط و بر اساس نرخ
 

 روش استهالك نرخ استهالك نوع دارایی

 ..... ..... فنیدانش 
 ..... ..... افزارها نرم
..... ..... ..... 

 
 شود. سرقفلی محل کسب به دلیل عمر مفید نامعین، مستهلک نمی -3-11-3
 

115-32 
116-32 

 ها زیان کاهش ارزش دارایی -12-3
ها،  ارزش داراییاي دال بر امکان کاهش  در پایان هر دوره گزارشگري، در صورت وجود هرگونه نشانه -1-12-3

گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتري آن  آزمون کاهش ارزش انجام می
گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد  مقایسه می

 گردد. وجه نقدي که دارایی متعلق به آن است تعیین می
وجود هرگونه  هاي نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم آزمون کاهش ارزش دارایی -2-12-3

 شود. اي دال بر امکان کاهش ارزش، به طور ساالنه انجام می نشانه
تصادي، هر مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اق -3-12-3

هاي نقدي آتی ناشی از دارایی با استفاده  باشد. ارزش اقتصادي برابر با ارزش فعلی جریان کدام بیشتر است می
هاي نقدي  هاي مختص دارایی که جریان از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک

 باشد. آتی برآوردي بابت آن تعدیل نشده است، می
که مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتري آن کمتر باشد، مبلغ دفتري دارایی (یا واحد مولد  تنها در صورتی -4-12-3

وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بالفاصله در صورت سود و 
باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ شده  ارزیابی گردد، مگر اینکه دارایی تجدید زیان شناسایی می

 گردد. ارزیابی می مازاد تجدید
در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی  -5-12-3

 فتري با فرض عدمباشد، مبلغ دفتري دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ د (واحد مولد وجه نقد) می
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یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد  هاي قبل، افزایش می دورهشناسایی زیان کاهش ارزش در  

شده باشد   ارزیابی گردد مگر اینکه دارایی تجدید وجه نقد) نیز بالفاصله در صورت سود و زیان شناسایی می
 گردد. ارزیابی می که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید

 
 موجودى مواد و کاال -13-3 48-8

هاى اقالم  هر یک از اقالم/گروه» اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش«موجودى مواد و کاال به  -3-13-1 8-22تا25
به عنوان  تفاوتشود. در صورت فزونى بهاى تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش،  مشابه ارزشیابى می

هاى زیر  ها با بکارگیرى روش شود. بهاى تمام شده موجودي زیان کاهش ارزش موجودى شناسایى می
 شود: تعیین می

 روش مورد استفاده  
 اولین صادره از اولین وارده بندى مواد اولیه و بسته 
 اولین صادره از اولین وارده کاالى در جریان ساخت 

 میانگین موزون کاالى ساخته شده      
 میانگین موزون قطعات و لوازم یدکى 

 
با بکارگیرى روش  2x14مالى  دورههاى عضو گروه تا قبل از  بندى در شرکت موجودى مواد اولیه و بسته -2-13-3 

اولین «روش مزبور به روش  2x14 دورهشد، اما به دلیل ......... از ابتداى  گیري می میانگین موزون اندازه
هاى قبل اعمال شده است  دورهتغییر یافته و روش جدید با فرض تسرى به » صادره از اولین وارده

 .)48-2(یادداشت 
 

7-31 
8-31 
9-31 

 شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري دارایی -14-3
آنها، عمدتا از طریق فروش و نه استفاده مستمر هاي واحد) که مبلغ دفتري  هاي غیرجاري (مجموعه دارایی -1-14-3

شود. این  بندي می طبقه» شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري دارایی«گردد، به عنوان  بازیافت می
هاي واحد) جهت فروش فوري در  هاي غیرجاري (مجموعه شود که دارایی شرایط تنها زمانی احراز می

هایی مرسوم و معمول است، آماده  ه براي فروش چنین داراییوضعیت فعلی آن، فقط بر حسب شرایطی ک
هاي  بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، متعهد به اجراي طرح فروش دارایی

از تاریخ دوره اي که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یک هاي واحد) باشد به گونه غیرجاري (مجموعه
 اي مواردي که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احراز گردد.بندي، به استثن طبقه

اقل مبلغ دفتري و خالص ارزش «شده براي فروش، به  هاي واحد) نگهداري هاي غیرجاري (مجموعه دارایی -2-14-3 16-31
 گردد. گیري می اندازه» فروش

 
7-4 
11-4 
50-4 
74-4 
75-4 

 ذخایر -15-3
که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی  هایی هستند ذخایر، بدهی

شوند که شرکت داراي تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهاي گذشته باشد، خروج منافع اقتصادي براي  می
 رد باشد.اي اتکاپذیر قابل برآو تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه

شوند و هرگاه خروج منافع  دادن بهترین برآورد جاري تعدیل می  ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و براي نشان
 شود. اقتصادي براي تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می
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 ذخیره تضمین محصوالت (گارانتی) -1-15-3 

مبناي .......... [درصد فروش ساالنه محصوالت مشمول تضمین] برآورد و به ذخیره تضمین محصوالت (گارانتی) بر 
 شود. حساب گرفته می

 
57-4 
59-4 
20-4 

 ذخیره قرادادهاي زیانبار -2-15-3
قراردادهاي زیانبار، قراردادهایی هستند که مخارج غیرقابل اجتناب آنها براي ایفاي تعهدات ناشی از قراردادها، بیش از 

اجتناب قرارداد، حداقل خالص مخارج خروج از قرارداد  اقتصادي مورد انتظار آن قراردادها است. مخارج غیرقابل منافع 
  کلیه  است. جهت» مخارج جبران خسارت ناشی از ترك قرارداد«و » زیان ناشی از اجراي قرارداد«یعنی اقل 

 شود. زیان قراردادها، شناسایی می قراردادهاي زیانبار، ذخیره الزم به میزان تعهد فعلی مربوط به
 

 ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان -3-15-3 4ـ11
خدمت آنان دوره ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایاى مستمر براى هر 

 شود. ها منظور می محاسبه و در حساب
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 ها گذاري سرمایه -17-3 

 

 گیري اندازه

 شرکت گروه گذاري نوع سرمایه 
سرمایه
 

گذاري
 

هاي بلندمدت
 

هاى  گذاري در شرکت سرمایه
 مشمول تلفیق فرعى

بهـاى تمـام شــده به کسـر 
کاهش ارزش انباشته هر یک از 

 ها گذاري سرمایه

هاى  گذاري در شرکت سرمایه
 ارزش ویژهروش  هاي خاصوابسته و مشارکت

بهـاى تمـام شــده به کسـر 
کاهش ارزش انباشته هر یک از 

 ها گذاري سرمایه

 هاى بلندمدت گذاري سایر سرمایه
بهـاى تمـام شــده به کسـر 

کاهش ارزش انباشته هر یک از 
 ها گذاري سرمایه

بهـاى تمـام شــده به کسـر 
کاهش ارزش انباشته هر یک از 

 ها گذاري سرمایه

سرمایه
 

گذاري
 

هاي جاري
المعامله در  سریعگذاري  سرمایه 

 بازار
)  (پرتفوي  ارزش بازار مجموعه

 اه گذاري سرمایه
)  (پرتفوي  ارزش بازار مجموعه

 ها گذاري سرمایه

 هاى جارى گذاري سایر سرمایه
اقل بهاى تمام شده و خالص 

ارزش فروش هر یک از 
 ها گذاري سرمایه

اقل بهاى تمام شده و خالص 
ارزش فروش هر یک از 

 ها گذاري سرمایه

 شناخت درآمد
 شرکت گروه گذاري نوع سرمایه 

انواع سرمایه
 

گذاري
ها 

 

هاى  گذاري در شرکت سرمایه
 مشمول تلفیق فرعى

در زمان تصویب سود توسط 
مجمع عمومى صاحبان سهام 

پذیر (تا تاریخ تایید  شرکت سرمایه
 هاى مالى) صورت

هاى  گذاري در شرکت سرمایه
 روش ارزش ویژه هاي خاصمشارکتوابسته و 

در زمان تصویب سود توسط 
مجمع عمومى صاحبان سهام 

پذیر (تا تاریخ تایید  شرکت سرمایه
 هاى مالى) صورت

هاى جاري و  گذاري سایر سرمایه
 ها بلندمدت در سهام شرکت

ر زمان تصویب سود توسط د
مجمع عمومى صاحبان سهام 

پذیر (تا تاریخ  سرمایه شرکت
 صورت وضعیت مالی)

در زمان تصویب سود توسط 
مجمع عمومى صاحبان سهام 

پذیر (تا تاریخ  شرکت سرمایه
 )صورت وضعیت مالی

گذاري در سایر اوراق  سرمایه
 بهادار

در زمان تحقق سود تضمین شده 
 (باتوجه به نرخ سود مؤثر)

در زمان تحقق سود تضمین شده 
 نرخ سود مؤثر) (با توجه به
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 هاي خاص و مشارکت هاي وابسته گذاري در شرکت روش ارزش ویژه براي سرمایه -1-16-3 

هاي مالی تلفیقی به  هاي خاص در صورتهاي وابسته و مشارکت گذاري در شرکت ـ حسابداري سرمایه1-1-16-3 16-20
 شود.  روش ارزش ویژه انجام می

وابسته و مشارکت خاص در ابتدا به بهاي تمام  هاي گذاري در شرکت ارزش ویژه، سرمایهـ مطابق روش 2-1-16-3 10-20
شده در صورت وضعیت مالی تلفیقی شناسایی و پس از آن بابت شناسایی سهم گروه از سود یا زیان و 

 شود. سایر اقالم سود و زیان جامع شرکت وابسته و مشارکت خاص، تعدیل می
39-20 

 
هاي شرکت وابسته یا مشارکت خاص بیش از منافع گروه در شرکت وابسته  که سهم گروه از زیان ـ زمانی3-1-16-3

گذاري  یا مشارکت خاص گردد (که شامل منافع بلندمدتی است که در اصل، بخشی از خالص سرمایه
هاي بیشتر را  باشد)، گروه شناسایی سهم خود از زیان گروه در شرکت وابسته و مشارکت خاص می

هاي انجام شده  هاي اضافی تنها تا میزان تعهدات قانونی یا عرفی گروه یا پرداخت نماید. زیان قف میمتو
 گردد. از طرف شرکت وابسته یا مشارکت خاص، شناسایی می

با استفاده از روش ارزش ویژه از تاریخی که شرکت  و مشارکت خاص گذاري در شرکت وابسته سرمایه -4-1-16-3 32-20
شود. در  شود، به حساب گرفته می محسوب مییا مشارکت خاص پذیر به عنوان شرکت وابسته  سرمایه

گذاري  ، مازاد بهاي تمام شده سرمایهیا مشارکت خاص گذاري در شرکت وابسته زمان تحصیل سرمایه
هاي قابل تشخیص آن، به عنوان سرقفلی در مبلغ  ص دارایینسبت به سهم گروه از ارزش منصفانه خال

مازاد شود و  به روش خط مستقیم مستهلک میسال  20و طی شود  میگذاري منظور  دفتري سرمایه
قابل تشخیص نسبت به بهاي تمام شده  و بدهیهاي ها سهم گروه از خالص ارزش منصفانه دارایی

که  اي دوره سود یا زیانصورت در  قیمت در نظر گرفته شده وخرید زیر سود به عنوان  گذاري، سرمایه
 گردد. گذاري تحصیل شده است، شناسایی می سرمایه

 وابسته یا مشـارکت خـاص   هاي شرکتگذاري در  گذاري به عنوان سرمایه سرمایهشناسایی از زمانی که  -3-17-1-5  20ـ22
گردد، گـروه اسـتفاده    میبندي  براي فروش طبقه شده  گذاري به عنوان نگهداري یابد و سرمایه میخاتمه 

یـا مشـارکت    وابسـته  هـاي  شرکتسازد. زمانی که گروه منافعی را در  از روش ارزش ویژه را متوقف می
نماید و آن منافع باقیمانده یک دارایی مالی باشـد، گـروه منـافع باقیمانـده را بـه       پیشین حفظ می خاص

شـناخت اولیـه    بهـاي ارزش منصفانه به عنـوان  این نماید و  یري میگ ارزش منصفانه در آن تاریخ اندازه
گـذاري در   شود. تفاوت بین مبلغ دفتري سـرمایه  در نظر گرفته میگذاري براي حسابداري بعدي سرمایه

در زمانی که استفاده از روش ارزش ویـژه متوقـف شـده اسـت و     یا مشارکت خاص وابسته  هاي شرکت
 هـاي  شـرکت ی از منـافع در  باقیمانده و هر گونه عایدات حاصل از واگذاري بخشـ ارزش منصفانه منافع 

  شود. میشناسایی ن در صورت سود و زیا، وابسته یا مشارکت خاص
عالوه بر این، گروه تمام مبالغ قبلـی شناسـایی شـده در سـایر اقـالم سـود و زیـان جـامع مربـوط بـه           

وابسـته   هاي شرکتوابسته یا مشارکت خاص را براساس همان مبنایی که  هاي شرکتگذاري در  سرمایه
هاي مربوط ضرورت دارد انجـام دهـد،    ها و بدهی یا  مشارکت خاص در صورت واگذاري مستقیم دارایی

 گیرد. حسب مورد در صورت سود و زیان یا سود (زیان) انباشته به حساب می
 20ـ28

 
 
 
 
 
 

گـروه انجـام   یا مشارکت خـاص   وابسته  شرکتگروه، معامالتی را با یک  هاي شرکتزمانی که یکی از  -6-1-16-3
هـاي مـالی    در صورتوابسته یا مشارکت خاص   شرکتهاي ناشی از معامالت با  دهد، سودها و زیان می

ـ   شرکتگذاران غیروابسته گروه در  تا میزان منافع سرمایهتلفیقی گروه فقط   ا مشـارکت خـاص  وابسته ی
 شود. شناسایی می

 

28 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

29 

33-20 
 
 
 
 
 
34-20 

گروه وابسته یا مشارکت خاص  هاي شرکتبراي بکارگیري روش ارزش ویژه، از آخرین صورتهاي مالی  -7-1-16-3
 هـاي  شـرکت متفاوت از پایـان دوره گزارشـگري    شرکتد. هرگاه پایان دوره گزارشگري شو استفاده می

، صـورتهاي  شرکتوابسته یا مشارکت خاص، براي استفاده  هاي شرکتوابسته یا مشارکت خاص باشد، 
  کند، مگر اینکه انجام آن غیرعملی باشد. تهیه می شرکتمالی را به همان تاریخ صورتهاي مالی 

کـه بـراي بکـارگیري روش ارزش    گروه وابسته یا مشارکت خاص  هاي شرکتهاي مالی  چنانچه صورت -8-1-16-3
اسـت،   شـرکت گیرد به تاریخی تهیه شود که متفاوت از تاریخ مورد اسـتفاده   ویژه مورد استفاده قرار می

رخ  شـرکت اي که بین آن تاریخ و تاریخ صورتهاي مالی  بابت آثار معامالت یا رویدادهاي قابل مالحظه
وابسـته یـا    هاي شرکتبین پایان دوره گزارشگري  شود. به هر حال، تفاوت می دهد، تعدیالت اعمال  می

هـاي گزارشـگري و    . طول دورهنیست، بیش از سه ماه شرکتمشارکت خاص و پایان دوره گزارشگري 
 .استهاي مختلف، یکسان  هاي گزارشگري، در دوره هرگونه تفاوت بین پایان دوره

 
 اوراق مشارکت -17-3 

گردد. مبلغ کسر اوراق مشارکت و  ها ثبت می در حساب» ناخالص«مبناي روش مشارکت منتشر شده به کسر، بر   اوراق
مسـتهلک  » نـرخ سـود مـوثر   «همچنین مخارج انتشار آن در مقاطع سررسید پرداخت سود و کارمزد بـر اسـاس روش   

 گردد. می
 

 سهام خزانه -18-3 35-36
شود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق مالکانه  سهام خزانه به روش بهاي تمام شده شناسایی می -1-18-3 

هاي مالکانه خود شرکت،  شود. در زمان خرید، فروش، انتشار یا ابطال ابزار در صورت وضعیت مالی ارائه می
پرداختی یا دریافتی بطور مستقیم در  ازاي شود. مابه سود یا زیانی در صورت سود و زیان شناسایی نمی  هیچ

 د.شو می بخش حقوق مالکانه شناسایی 
هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیـان جـامع شناسـایی     -2-18-3

شناسـایی و  » صرف (کسـر) سـهام خزانـه   «خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتري در حساب  تفاوتشود و  نمی
 شود.  ثبت می

به حساب سود (زیان) انباشته » صرف (کسر) سهام خزانه«در تاریخ گزارشگري، مانده بدهکار در حساب  -3-18-3
قبلی به حساب سود شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده  منتقل می

در صورت وضعیت مالی در » صرف سهام خزانه«(زیان) انباشته، به آن حساب منظور و باقیمانده به عنوان 
 شود. بخش حقوق مالکانه ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه، به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می

  بهاي  میانگین  هر سهم خزانه بر مبناي  دفتري  ذار شود، مبلغ، واگ سهام خزانه  از مجموع  تنها بخشی  هرگاه -4-18-3
 شود. می  سهام خزانه محاسبه  مجموع  شده  تمام

 
 39-ب116

 1141پ پ 
 فرعی شرکت آثار معامالت سهام خزانه -19-3
نگهداري شده صورتیکه شرکت فرعی، سهام خود را خرید و فروش نماید، به دلیل تغییر در نسبت حقوق مالکانه در 

هاي مالی در صورتمبالغ دفتري منافع داراي حق کنترل و منافع فاقد حق کنترل  توسط منافع فاقد حق کنترل،
 ،ازاي پرداختی و دریافتیبهتفاوت بین مبلغ تعدیل منافع فاقد حق کنترل و ارزش منصفانه ما شود. میتعدیل تلفیقی 

مالکان به  و شناسایی "فرعیشرکت آثار معامالت سهام خزانه "سرفصل طور مستقیم در حقوق مالکانه تحت  به

 114. برگ پاسخ به پرسشهاي فنی 1
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30 

 د.وش می منتسب اصلی شرکت
 

 39-ب166
 1151پ پ 

 آثار معامالت با منافع فاقد حق کنترل-20-3
گذاري شرکت که واگذاري سهام شرکت فرعی منجر به از دست دادن کنترل نشود، فروش هر گونه سرمایه درصورتی

گردد. در چنین حق کنترل و منافع داراي حق کنترل میفاقد اصلی در شرکت فرعی، موجب تغییر نسبت منافع 
ازاي بهتفاوت مبلغ این تعدیل با ارزش منصفانه ما .شود میشرایطی منافع فاقد حق کنترل بابت این تغییر تعدیل 

شناسایی و به  "آثار معامالت با منافع فاقد حق کنترل"صل دریافتی، به طور مستقیم در حقوق مالکانه تحت سرف
 شود. اصلی منتسب می شرکتمالکان 

 
78-35 
79-35 
 35ـ45

 مالیات بر درآمد -21-3
 هزینه مالیات  -1-21-3

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاري و انتقالی است. مالیات جاري و مالیات انتقالی در صورت سود و زیان 
شوند، مگر در مواردي که به اقالم شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان  میمنعکس 

سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب در صورت سود و زیان جامع یا مستقیما در حقوق مالکانه شناسایی 
 شوند. می

 مالیات انتقالی -3-21-2 35ـ20و  22و 25
ها براي مقاصد گزارشگري مالی و  ها و بدهی بین مبلغ دفتري دارایی مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی

 شود. مبالغ مورد استفاده براي مقاصد مالیاتی محاسبه می
هاي مالیات انتقالی،  در پایان هر دوره گزارشگري براي اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتري دارایی

بینی براي بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی  ل پیشمحتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قاب
شود.  هاي مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش داده می گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتري دارایی می

 شود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد. چنین کاهشی، در صورتی برگشت داده می
38-35 
43-35 

 ،فرعی هاي شرکتگذاري در  هاي موقتی مشمول مالیات مربوط به سرمایه هاي مالیات انتقالی براي تفاوت بدهی
شود، به استثناي زمانی که گروه بتواند برگشت تفاوت موقتی را کنترل کند  شناسایی می و مشارکت خاص وابسته

هاي  باشد. واحد تجاري براي تمام تفاوتبینی وجود نداشته  و احتمال برگشت تفاوت موقتی، در آینده قابل پیش
ي اه ، داراییي خاصها مشارکت و وابسته ،فرعی هاي شرکتگذاري در  موقتی کاهنده مالیات ناشی از سرمایه

هاي  بینی برگشت شود و در مقابل تفاوت هاي موقتی در آینده قابل پیش مالیات انتقالی را تنها تا میزانی که تفاوت
 کند. الیات قابل استفاده وجود داشته باشد، شناسایی میموقتی، سود مشمول م

71-35 
 
 
 
 

59-35 

 تهاتر داراییهاي مالیات جاري و بدهیهاي مالیات جاري -3-21-3
ــانونی  الف. کند که میهاي مالیات جاري را تنها در صورتی تهاتر  هاي مالیات جاري و بدهی گروه دارایی ــق قـ حـ

قصد تسویه بر مبناي خالص، یا بازیافت و تسویه همزمان دارایـی   ب. داشته باشد وشده  براي تهاتر مبالغ شناسایی
 و بدهی را داشته باشد.

 جاري دورهمالیات جاري و انتقالی   -4-21-3
ها مربوط به اقالمـی باشـند کـه     به استثناي زمانی که آن ،شود زیان شناسایی می ومالیات جاري و انتقالی در سود 

شـوند، کـه در ایـن خصـوص، مالیـات       د و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی مـی در سایر اقالم سو
شـود. در   جاري و انتقالی نیز به ترتیب در سایر اقالم سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسـایی مـی  

 115. برگ پاسخ به پرسشهاي فنی 1
 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
د، اثـر مالیـاتی آن در حسـابداري    صورتی که مالیات جاري و انتقالی ناشی از حسابداري اولیه ترکیب تجـاري باشـ  

 شود. ترکیب تجاري گنجانده می
 

 1ـ123
 1ـ125
 1ـ129

 هاي حسابداري و براوردها هاي مدیریت در فرآیند بکارگیري رویه قضاوت -4
 هاي حسابداري  ها در فرآیند بکارگیري رویه قضاوت -1-4
 غیرجاريهاي  ها در طبقه دارایی گذاري بندي سرمایه طبقه -1-1-4

8-41 
9-41 
10-41 

هاي بلندمدت  گذاري سرمایه  هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداري
شود و  می  شرکت نگهداري  مستمر توسط  ها با قصد استفاده گذاري دارد. این سرمایه طوالنی را   مدت  براي
 . شرکت است  براي  درآمد و یا رشد سرمایه  تامین  ها جهت گذاري سرمایهاز   پرتفویی  نگهداري  آن  هدف

 6فکنترل بر شرکت  -4-1-2 41-10ب
درصد از مالکیت این شرکت را در اختیـار   40هر چند که گروه فقط شرکت فرعی گروه است،  6فشرکت 

هاي مربوط به شـرکت   غالب براي هدایت فعالیت  مدیره به این نتیجه رسید که گروه حق رأي دارد، هیات 
درصـد منـافع مالکیـت در     60را بر اساس تعداد کل سهامداران و میزان پراکندگی سهامداران، دارد.  6ف 

یک به تنهایی داراي  ت مالکیت هزاران سهامداري است که به گروه وابسته نبوده و هیچ ، تح6شرکت ف 
 نیستند. 6فدرصد از سهام شرکت  2بیشتر از 

 
 2ونفوذ قابل مالحظه بر شرکت  -4-1-3 41-10الف

شرکت را در اختیار آن درصد سهام 17شرکت وابسته گروه است. هر چند که گروه تنها مالکیت  2وشرکت 
مدیره آن شرکت،  دارد ولی گروه به موجب حق قراردادي آن مبنی بر تعیین دو نفر از پنج نفر اعضاي هیئت

 نفوذ قابل مالحظه دارد.
8-41 
9-41 
10-41 

 قضاوت مربوط به براوردها -2-4
 ذخیره تضمین محصوالت -1-2-4

هاي قبل و بازخوردهاي دریافت شده از مشتریان  دورههیات مدیره با توجه به میزان فروش و بررسی نتایج 
 نماید. ، اقدام به برآورد ذخیره تضمین محصوالت میدورهدر طی 

 
91-1 
34-3 

 درآمدهاي عملیاتی -5

 (مبالغ به میلیون ریال) 

 شرکت گروه 
 2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... .......... فروش خالص
 .......... .......... .......... .......... ارائه خدماتدرآمد 

 .......... .......... - - ها گذاري سود سرمایه
 - - .......... .......... ساخت امالكدرآمد 

 .......... .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 فروش خالص -1-5 1 -91

 
 (مبالغ به میلیون ریال) 

 2x14 1x14 

 مبلغ مقدار مبلغ مقدار 
     گروه

     داخلی
 .......... .......... .......... .......... گروه محصوالت / محصول ..........
 .......... .......... .......... .......... گروه محصوالت / محصول ..........

 ..........  ..........  ناخالص) درصد فروش  10(اقالم کمتر از سایر 
  ..........  .......... 

     صادراتی
 .......... .......... .......... .......... گروه محصوالت / محصول ..........
 .......... .......... .......... .......... گروه محصوالت / محصول ..........

 ..........  ..........  درصد فروش ناخالص) 10(اقالم کمتر از سایر 
  ..........  .......... 

 ..........  ..........  فروش ناخالص
 (..........)  (..........)  برگشت از فروش

 (..........)  (..........)  تخفیفات
  ..........  .......... 

     شرکت
     داخلی

 .......... .......... .......... .......... گروه محصوالت / محصول ..........

 .......... .......... .......... .......... گروه محصوالت / محصول ..........
 ..........  ..........  ناخالص) درصد فروش  10(اقالم کمتر از سایر 

  ..........  .......... 
     صادراتی

 .......... .......... .......... .......... گروه محصوالت / محصول ..........

 .......... .......... .......... .......... گروه محصوالت / محصول ..........
 ..........  ..........  درصد فروش ناخالص) 10(اقالم کمتر از سایر 

  ..........  .......... 
 ..........  ..........  فروش ناخالص

 (..........)  (..........)  از فروش برگشت
 (..........)  (..........)  تخفیفات

  ..........  .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
  3ـ34
91-1 

  ه خدمات ئدرآمد ارا -2-5

 (مبالغ به میلیون ریال)

 شرکت گروه 

 2x14 1x14 2x14 1x14 
 .......... .......... .......... .......... خدمات کارمزدي 

 .......... .......... .......... .......... ..........خدمات 
 .......... .......... .......... .......... درصد درآمد خدمات) 10(اقالم کمتر از سایر 

 .......... .......... .......... .......... 
 

 ها گذاري سود سرمایه -3-5
 

 (مبالغ به میلیون ریال) 

 شرکت 

 2x14 1x14 

 .......... .......... هاي فرعی سود سهام شرکت
 .......... .......... خاص هاي مشارکت سود سهام

 .......... .......... هاي وابسته شرکتسود سهام 
 .......... .......... 

 
 درآمد ساخت امالك -4-5
 

 (مبالغ به میلیون ریال) 

 گروه 
 2x14 1x14 

 .......... .......... فروش زمین
 .......... .......... فروش واحدهاي ساختمانی آماده فروش

 .......... .......... فروش واحدهاي ساختمانی در جریان ساخت
 .......... .......... 

 
 

  ـ  درآمد فروش زمین5ـ4ـ1
 

 2x14 1x14 

 مبلغ متراژ مبلغ متراژ 
 میلیون ریال متر مربع میلیون ریال متر مربع 

 .......... .......... .......... .......... زمین واقع در ....

 .......... .......... .......... .......... زمین واقع در ....
 .......... .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 ـ درآمد فروش واحدهاي ساختمانی آماده فروش5ـ4ـ2
 

 2x14 1x14 
 مبلغ متراژ تعداد واحد  مبلغ متراژ تعداد واحد  
 میلیون ریال متر مربع واحد میلیون ریال متر مربع واحد 

       شده واحدهاي ساختمانی تکمیل

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... واحدهاي مسکونی پروژه .....
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... واحدهاي تجاري پروژه .....

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
       شده واحدهاي ساختمانی خریداري

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... واحدهاي مسکونی پروژه .....
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... واحدهاي تجاري پروژه .....

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 
  فروش واحدهاي ساختمانی در جریان ساختـ درآمد 5ـ4ـ3

 (مبالغ به میلیون ریال)
 2x14 2x14 1x14 دورهانباشته تا پایان  

 

مبلغ کل 
واحدهاي 
 فروش رفته

درصد 
 تکمیل

درآمد 
 ساخت

مبلغ کل 
واحدهاي 
فروش 

 رفته

درصد 
 تکمیل

درآمد 
 ساخت

مبلغ کل 
واحدهاي 
فروش 

 رفته

درصد 
 تکمیل

درآمد 
 ساخت

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... مسکونی پروژه ....واحدهاي 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... واحدهاي تجاري پروژه ....

 ..........  .......... ..........  .......... ..........  .......... 
 

 رفته فروش و فروش ـ متراژ قابل5ـ4ـ4
 

 

  قابل
 فروش

 رفته فروش
 2x14 دوره تا پایان 2x14 دورهتا ابتداي  باقیمانده

 متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع 
 .......... .......... .......... .......... .......... واحدهاي مسکونی پروژه ....

 .......... .......... .......... .......... .......... واحدهاي تجاري پروژه ....
 .......... .......... .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

91-1 
 وابستگى اشخاص:فروش خالص، درآمد ارائه خدمات و درآمد ساخت امالك، به تفکیک  -5-5

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                           

 2x14 1x14 
 درصد نسبت به کل مبلغ درصد نسبت به کل مبلغ 

     گروه
 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص
 ..........  ..........  

     شرکت
 .......... .......... .......... .......... هاي گروه شرکت

 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص

 ..........  ..........  
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 اى درآمدهاي عملیاتی و بهاى تمام شده:   جدول مقایسه -6-5 91-1

                  (مبالغ به میلیون ریال)                            
 2x14 1x14 

 
 

درآمد 
 عملیاتی

بهاي تمام 
شده درآمد 

 عملیاتی
سود 

 ناخالص
درصد سود ناخالص 

 درآمد عملیاتیبه 

درصد سود 
ناخالص به درآمد 

 عملیاتی
      گروه

      فروش خالص
 .......... .......... .......... (..........) .......... گروه محصوالت/محصول ..... 
 .......... .......... .......... (..........) .......... گروه محصوالت/محصول ..... 

 .......... .......... .......... (..........) .......... درصد درآمد عملیاتی) 10کمتر از (اقالم سایر 
 .......... (..........) .......... .......... .......... 

      خدمات درآمد ارائه
 .......... .......... .......... (..........) .......... خدمات کارمزدي

 .......... .......... .......... (..........) .......... ..... خدمات
 .......... .......... .......... (..........) .......... )درصد درآمد عملیاتی 10(اقالم کمتر از سایر 

 .......... (..........) .......... .......... .......... 
      فروخته شده امالكدرآمد 
      زمین

 .......... .......... .......... (..........) .......... زمین واقع در .....

 .......... .......... .......... (..........) .......... زمین واقع در .....
 .......... (..........) .......... .......... .......... 

      شده تکمیل واحدهاي
 .......... .......... .......... (..........) .......... پروژه ....واحدهاي مسکونی 

 .......... .......... .......... (..........) .......... واحدهاي تجاري پروژه ....
 .......... (..........) .......... .......... .......... 

      شده خریداريواحدهاي 
 .......... .......... .......... (..........) .......... پروژه ....واحدهاي مسکونی 

 .......... .......... .......... (..........) .......... واحدهاي تجاري پروژه ....
 .......... (..........) .......... .......... .......... 
 .......... (..........) .......... .......... .......... 

      واحدهاي در جریان ساخت
 .......... .......... .......... (..........) .......... واحدهاي مسکونی پروژه ....

 .......... .......... .......... (..........) .......... واحدهاي تجاري پروژه ....
 .......... (..........) .......... .......... .......... 
 .......... (..........) .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

  (مبالغ به میلیون ریال)                                                                          

 2x14 1x14 

 
 

درآمد 
 عملیاتی

بهاي تمام 
شده درآمد 

 عملیاتی
سود 

 ناخالص
سود ناخالص درصد 

 به درآمد عملیاتی

درصد سود 
ناخالص به درآمد 

 عملیاتی
      شرکت

      خالص فروش
 .......... .......... .......... (..........) .......... گروه محصوالت/محصول ..... 
 .......... .......... .......... (..........) .......... گروه محصوالت/محصول ..... 

 .......... .......... .......... (..........) .......... درصد درآمد عملیاتی) 10(اقالم کمتر از سایر 
 .......... (..........) .......... .......... .......... 

      درآمد ارائه خدمات
 .......... .......... .......... (..........) .......... خدمات کارمزدي

 .......... .......... .......... (..........) .......... .....خدمات 
 .......... .......... .......... (..........) .......... درصد درآمد عملیاتی) 10(اقالم کمتر از سایر 

 .......... (..........) .......... .......... .......... 
 .......... (..........) .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 هاى مختلف گزارشگرى برحسب قسمت -6 25-24

 شرح زیر است: به  گروههاى تجاري  اطالعات مربوط به قسمت -1-6
 )مبالغ به میلیون ریال(

گروه محصوالت/  
 محصول .....

گروه محصوالت/ 
 تجمیعی ها حذف سایر عملیات محصول .....

 2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 
           درآمد عملیاتی

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سازمانی فروش به مشتریان برون
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ها فروش به سایر قسمت

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... جمع درآمد عملیاتی
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... عملیات قسمتنتیجه 
 (...) (...)         نیافته هاي مشترك تخصیص هزینه

 ... ...         سود عملیاتی
           سایر اطالعات

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... هاي قسمت دارایی
 ... ...         نیافته هاي مشترك تخصیص دارایی

 ... ...         تجمیعیهاي  جمع دارایی
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... هاي قسمت بدهی
 ... ...         نیافته هاي مشترك تخصیص بدهی

 ... ...         تجمیعیهاي  جمع بدهی
     ... ... ... ... ... ... اي مخارج سرمایه

     ... ... ... ... ... ... استهالك
     ... ... ... ... ... ... استثناي استهالك هاي غیرنقدي به  سایر هزینه

 
باشد.  داراى دو قسمت عملیات اصلى شامل تولید گروه محصوالت/محصول ..... و ..... در سطح ایران می گروه -2-6

هاى فوق به عهده مدیر تولید جداگانه و با نظارت مدیرعامل است. محصوالت عمده  مسئولیت هر یک از قسمت
 تولیدى هر دو قسمت به شرح زیر است:

 
 نام محصوالت عمده قسمت

 .......... محصوالت/ محصول .....گروه 
 .......... گروه محصوالت/ محصول .....

 

هاي عملیاتی استفاده شده توسط قسمت است که عمدتا وجه نقد،  هاي هر قسمت شامل تمام دارایی دارایی -3-6
گیرد. با  در برمیکاهنده مربوط) را  (پس از کسر اقالم هاي ثابت مشهود و کاال و دارایی مطالبات، موجودي مواد

ها منتسب شود اما مبلغ دفتري برخی از  یک از قسمت تواند مستقیما به هر ها می وجود اینکه بیشتر این دارایی
ها  مبنایی منطقی به آن قسمت شود بر هایی که به طور مشترك توسط دو یا چند قسمت استفاده می دارایی

ها و  اي عملیاتی است و به طور عمده در برگیرنده حسابه هاي قسمت شامل تمام بدهی یابد. بدهی تخصیص می
 گیرد.  هاي قسمت، مالیات بردرآمد را در برنمی ها و سایر اقالم پرداختنی است. بدهی دریافت اسناد پرداختنی، پیش

ي هاي تجار هاي عملیاتی قسمت و نتیجه عملیات قسمت شامل انتقاالت بین قسمت درآمد عملیاتی قسمت، هزینه -4-6
شود. این انتقاالت در  هاي بازار رقابتی براي مشتریان برون سازمانی منظور می است. چنین انتقاالتی، به قیمت

 شود. تجمیع حذف می
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

39 

97-1 
98-1 

 بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتی    -7
 (مبالغ به میلیون ریال) 

 شرکت گروه 
 2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... .......... بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی فروش و ارائه خدمات
 .......... .......... .......... .......... بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی ساخت امالك

 .......... .......... .......... .......... 
 

                                                                  ـ بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی فروش و ارائه خدمات7ـ1
               

 (مبالغ به میلیون ریال) 
  2x14 1x14 
  

 فروش
ارائه 

 فروش جمع خدمات
ارائه 

 جمع خدمات
       گروه 
 .......... - .......... .......... - .......... مواد مستقیم 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... دستمزد مستقیم 
       سربار ساخت 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... دستمزد غیرمستقیم 
 .......... - .......... .......... - .......... مواد غیرمستقیم 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... استهالك 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... درصد سربار تولید) 10(اقالم کمتر از سایر  
  .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 (..........) - (..........) (..........) - (..........) نشده هاي جذب هزینه 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... هاي ساخت جمع هزینه 
 .......... - (..........) .......... - .......... ساختهاي در جریان  (افزایش) کاهش موجودي 

 (..........) - (..........) (..........) - (..........) ضایعات غیرعادي 8ـ18الف
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... بهاي تمام شده ساخت 
 .......... - .......... .......... - .......... 1شده ساختههاي  (افزایش) کاهش موجودي 
  .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

       شرکت 
 .......... - .......... .......... - .......... مواد مستقیم  
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... دستمزد مستقیم  
       سربار ساخت 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... دستمزد غیرمستقیم 
 .......... - .......... .......... - .......... مواد غیرمستقیم 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... استهالك 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... درصد سربار تولید) 10(اقالم کمتر از سایر  
  .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

)، اقالم موجودى در جدول محاسبه بهاى 11توضیحی (یادداشت  ها هزینهیر ها تحت سرفصل سا توجه به انعکاس زیان کاهش ارزش موجوديبا  .1
 شود. درج می  شده کاالى فروش رفته، به صورت ناخالص تمام

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 (مبالغ به میلیون ریال)   

  2x14 1x14 

  
 فروش

ارائه 
 فروش جمع خدمات

ارائه 
 جمع خدمات

 (..........) - (..........) (..........) - (..........) نشده هاي جذب هزینه 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... هاي ساخت جمع هزینه 
 .......... - (..........) .......... - .......... هاي در جریان ساخت (افزایش) کاهش موجودي 
 (..........) - (..........) (..........) - (..........) ضایعات غیرعادي 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... بهاي تمام شده ساخت 
 .......... - .......... .......... - .......... 1شده هاي ساخته (افزایش) کاهش موجودي 
  .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 
 

 تمام شده درآمدهاي عملیاتی ساخت امالك بهاي -7ـ2
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                        

 2x14 2x14 1x14 سالانباشته تا پایان  
    

    زمین
 .......... .......... .......... زمین واقع در .....
 .......... .......... .......... زمین واقع در .....

 .......... .......... .......... 
    شده واحدهاي تکمیل

 .......... .......... .......... واحدهاي مسکونی پروژه .....
 .......... .......... .......... واحدهاي تجاري پروژه .....

 .......... .......... .......... 
    شده واحدهاي خریداري

 .......... .......... .......... ..... واحدهاي مسکونی پروژه
 .......... .......... .......... واحدهاي تجاري پروژه .....

 .......... .......... .......... 
    واحدهاي در جریان ساخت

 .......... .......... .......... واحدهاي مسکونی پروژه .....
 .......... .......... .......... واحدهاي تجاري پروژه .....

 .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
قبل ..... میلیون ریال) مواد اولیه توسط گروه و مبلغ ..... میلیون  دورهمورد گزارش مبلغ ..... میلیون ریال ( دورهدر  -3-7

کنندگان اصلى مواد اولیه (بیش از ده  میناقبل ..... میلیون ریال) توسط شرکت خریدارى شده است. ت دورهریال (
 درصد خرید) به تفکیک کشور و مبلغ خرید از هر یک به شرح زیر است:

 
 شرکت گروه  

  2x14 1x14 2x14 1x14 
نوع مواد 

 کشور اولیه
میلیون 

 ریال
درصد نسبت 

 سالبه کل خرید 
میلیون 

 ریال
درصد نسبت 

 سالبه کل خرید 
میلیون 

 ریال
درصد نسبت 

 سالبه کل خرید
میلیون 

 ریال
درصد نسبت 

 سال به کل خرید

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... انگلستان ..........

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... آلمان ..........

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ایران ..........
 

مالى مورد گزارش با ظرفیت اسمى و ظرفیت معمول (عملى)، نتایج زیر  دورهگروه در  واقعیمقایسه مقدار تولید  -7-4 1ـ115
 دهد: را نشان مى

 

 
واحد 

 گیري اندازه
ظرفیت 
 اسمی

ظرفیت معمول 
 (عملی)

 تولید واقعی 
 2x14 سال

 تولید واقعی
 1x14 سال 

 .......... .......... .......... .......... .......... گروه محصوالت/ محصول ...

 .......... .......... .......... .......... .......... گروه محصوالت/ محصول ...
 

مالى مورد گزارش با ظرفیت اسمى و ظرفیت معمول (عملى)،  دورهدر  شرکت اصلیمقایسه مقدار تولید واقعی  -7-5 1ـ115
 دهد: نتایج زیر را نشان مى

 

 
واحد 

 گیري اندازه
ظرفیت 
 اسمی

ظرفیت معمول 
 (عملی)

 تولید واقعی
 2x14 سال 

 تولید واقعی
 1x14 سال 

 .......... .......... .......... .......... .......... گروه محصوالت/ محصول ...

 .......... .......... .......... .......... .......... گروه محصوالت/ محصول ...
 

 
 به دلیل توقف تولید ناشی از .......... محاسبه شده است.گروه و شرکت اصلی عمدتاً هاي جذب نشده  هزینه -7-6 8ـ11
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
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97-1 
98-1 
115-1 

 هاي فروش، ادارى و عمومى هزینه -8

 (مبالغ به میلیون ریال)

 شرکت گروه 
 2x14 1x14 2x14 1x14 

     هاي فروش هزینه
 .......... .......... .......... .......... حقوق و دستمزد و مزایا 

 .......... .......... .......... .......... حمل و نقل
 .......... .......... .......... .......... کارى و کمیسیون فروش  العمل حق

 .......... .......... .......... .......... استهالك
.......... .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... هاي فروش) هزینه درصد 10(اقالم کمتر از سایر 

 .......... .......... .......... .......... 
     هاي اداري و عمومی هزینه

 .......... .......... .......... .......... حقوق و دستمزد و مزایا
 .......... .......... .......... .......... 1پاداش هیات مدیره

 .......... .......... .......... .......... استهالك
.......... .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... ..........  هاي اداري و عمومی) درصد هزینه 10(اقالم کمتر از سایر 

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

  
 ها کاهش ارزش دریافتنی زیان -9 86-1
، شـرکت  مورد گزارش مبلغ ..... میلیون ریـال از مطالبـات در نتیجـه ورشکسـتگی یکـی از مشـتریان عمـده        دورهدر  

 2ارزش براي آن در نظر گرفته شده است.الوصول شده و کاهش  مشکوك
 

  

 شود. پاداش هیات مدیره بر اساس دوره عملکرد (و نه براساس سال تصویب) به حساب هزینه منظور می .1
، 1استاندارد حسابداري  86ها در نتیجه ورشکستگی یکی از مشتریان عمده بوده، لذا طبق بند  دریافتنیبا توجه به اینکه زیان کاهش ارزش  .2

هاي  ، در غیر این صورت جزو هزینهبراي درك عملکرد مالی شرکت نمونه، تحت سرفصل جداگانه در صورت سود و زیان ارائه شده است
 شود. فروش، اداري و عمومی منظور می

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 

 سایر درآمدها -10 1ـ115
 (مبالغ به میلیون ریال)

 شرکت گروه  
  2x14 1x14 2x14 1x14 
 .......... .......... .......... .......... فروش ضایعات 

 .......... .......... .......... .......... هاى ارزى عملیاتى از تسعیر دارایی  ناشى سود  16ـ27
 - ......... - ......... خالص اضافى انبار 
 .......... ......... .......... ......... .......... 
  .......... .......... .......... .......... 

 
 ها سایر هزینه -11 1ـ115

 (مبالغ به میلیون ریال)
 شرکت گروه  
  2x14 1x14 2x14 1x14 

 - - ......... ......... استهالك سرقفلی 38بـ 60ت
 .......... ......... .......... ......... ضایعات غیرعادى تولید 8ـ18الف 
 .......... .......... .......... .......... هاى جذب نشده در تولید  هزینه 11-8
 .......... .......... .......... .......... ها کاهش ارزش موجودي زیان 8ـ 52الف 
 .......... .......... .......... .......... هاي ارزي عملیاتی زیان ناشی از تسعیر بدهی 16ـ57الف

 .......... - .......... - خالص کسري انبار 
 ............. .......... .......... .......... .......... 
  .......... .......... .......... .......... 

 
 ، ناشى از .......... است.گروه و شرکت عمدتاً ضایعات غیرعادى تولید -1-11
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 هاي مالى هزینه -12 1-83ب

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                   

 شرکت گروه  

  2x14 1x14 2x14 1x14 
     هاي دریافتی وام 

 .......... .......... .......... .......... ها بانک 
 .......... .......... - - هاي گروه شرکت 12ـ18
 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته 12ـ19

 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص 
  .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... اوراق مشارکت 
 .......... .......... .......... .......... اوراق خرید دین 

 - - .......... .......... اي تعهدات اجاره سرمایه 21-21
 ...... .......... .......... .......... .......... 
  .......... .......... .......... .......... 
  .......... .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

45 

 
 هاى غیرعملیاتى  سایر درآمدها و هزینه -13 1ـ86

                                                                              
 

 (مبالغ به میلیون ریال)   
 شرکت گروه  
  2x14 1x14 2x14 1x14 

     اشخاص وابسته 
 (..........) .......... (..........) .......... هاى ثابت مشهود سود (زیان) ناشى از فروش دارایی 11ـ71
 .......... (..........) .......... (..........) هاي نامشهود سود (زیان) ناشی از فروش دارایی 17ـ90

 .......... .......... .......... ..........  سود حاصل از فروش مواد اولیه 
 .......... .......... .......... .......... 1هاگذاري سود ناشى از فروش سرمایه 15ـ58و

  .......... .......... .......... .......... 
     اشخاص سایر 
 (..........) .......... (..........) .......... هاى ثابت مشهودسود (زیان) ناشى از فروش دارایی 11ـ71
 .......... (..........) .......... (..........) هاي نامشهود سود (زیان) ناشی از فروش دارایی 17ـ90

 .......... .......... .......... .......... سود حاصل از فروش مواد اولیه 
 .......... .......... .......... .......... گذارى بانکی هاى سرمایه سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده 3ـ30الف
 .......... .......... .......... .......... 1سود سهام 3ـ30ج

 .......... .......... .......... .......... درآمد اجاره  21ـ39
 .......... .......... .......... .......... سود حاصل از تسهیالت اعطایی به دیگران 
 ـ ـ .......... .......... گذاري در امالك سود (زیان) فروش سرمایه 
 - .......... - .......... از نسهیالت اعطایی به دیگران سود حاصل 
 (..........) (..........) (..........) (..........) ي بلندمدتها گذاري زیان کاهش ارزش سرمایه 15ـ41
 ـ ـ .......... .......... )20ـ5ـ2 یادداشت( ناشی از واگذاري شرکت فرعی سود تغییرات ارزش 39ـ ت118

 - - .......... .......... )22ـ4سود تغییرات ارزش ناشی از واگذاري شرکت وابسته (یادداشت  30-20
 .......... .......... .......... .......... )20-5-2سود ناشی از واگذاري شرکت فرعی (یادداشت  39بـ 118

 .......... .......... .......... .......... )22-4(یادداشت  وابستهسود ناشی از واگذاري شرکت  30-20
 .......... .......... .......... .......... 1ها گذاري سود ناشى از فروش سرمایه 15ـ58و
 (..........) .......... (..........) .......... ي غیرجاريها کاهش (برگشت) ارزش دارایی 32ـ91و96

هاي جاري  گذاري سرمایهدرآمد (هزینه) ناشی از ارزیابی  15ـ39
 (..........) .......... (..........) .......... المعامله به ارزش بازار سریع

هاى ارزى  بدهی ها و دارایییا تسویه سود (زیان) تسعیر  16ـ27
 (..........) .......... (..........) .......... غیرمرتبط با عملیات

 .......... .......... .......... .......... سایر 
  .......... .......... .......... .......... 

  

 شود. هایی است که فعالیت اصلی و مستمر گروه یا شرکت محسوب نمی گذاري سهام و سود فروش حاصل از سرمایهمنظور، سود  .1
 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 31ـ32الف
 31-32ب

 شده سود (زیان) خالص عملیات متوقف -14
به شرح زیر است. از بابت آثار مالی ناشـی   30-2نتایج عملیات متوقف شده کارخانه تولید محصوالت غذایی ..... طبق یادداشت 

 ارائه مجدد شده است. 1x14 دورهاز این تصمیم، نتایج عملیات و جریان وجوه نقد 
 (مبالغ به میلیون ریال)  

 شرکت گروه 

 2x14 1x14 2x14 1x14 
 .......... .......... .......... .......... رآمدهاي عملیاتید

 (..........) (..........) (..........) (..........) درآمدهاي عملیاتیبهاى تمام شده 
 .......... .......... .......... .......... سود ناخالص

 (..........) (..........) (..........) (..........) هاى فروش، ادارى و عمومى هزینه
 .......... .......... .......... .......... سایر درآمدها

 (..........) (..........) (..........) (..........) ها سایر هزینه
 .......... .......... .......... .......... سود عملیاتى

 .......... .......... .......... .......... هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه
 .......... .......... .......... .......... مالیات سود (زیان) عملکرد واحد متوقف شده قبل از

 (..........) (..........) (..........) (..........) )43-4(یادداشت  مالیات بر درآمد / اثر مالیاتی
 .......... .......... .......... .......... سود(زیان) عملکرد واحد متوقف شده پس از مالیات

 .......... .......... .......... .......... هاي واحد متوقف شده به خالص ارزش فروش گیري خالص دارایی از اندازه سود (زیان) ناشی
 (..........) (..........) (..........) (..........) متوقف شده عملیات هاي  زیان کاهش ارزش دارایی

 (..........) (..........) (..........) (..........) اثر مالیاتی
 (..........) .......... (..........) .......... خالص عملیات متوقف شده(زیان) سود 
 

 (مبالغ به میلیون ریال)

 شرکت گروه  

  2x14 1x14 2x14 1x14 
     هاي نقدي حاصل از عملیات متوقف شده جریان 31-32ج

 .......... .......... .......... .......... هاي عملیاتی فعالیتجریان خالص ورود وجه نقد ناشی از  
ــان  ــت     جری ــد ناشــی از فعالی ــالص ورود وجــه نق هــاي  خ

 .......... .......... .......... .......... گذاري سرمایه
 .......... .......... .......... .......... هاي تامین مالی خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت جریان 

 .......... .......... .......... .......... خالص افزایش (کاهش) وجه نقد 
 

46 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 مبناي محاسبه سود (زیان) هر سهم  -15 30ـ35

 (مبالغ به میلیون ریال)           

 شرکت گروه  
  2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... .......... عملیاتی -حال تداوم سود ناشی از عملیات در  
 (..........) (..........) (..........) (..........) اثر مالیاتی 
 - - (..........) (..........) عملیاتی -سهم منافع فاقد حق کنترل از سود ناشی از عملیات در حال تداوم  
 .......... .......... .......... .......... قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی -عملیاتی  -حال تداوم سود ناشی از عملیات در  
 )..........( .......... )..........( .......... غیرعملیاتی -ناشی از عملیات در حال تداوم  (زیان) سود 
 (..........) (..........) .......... (..........) اثر مالیاتی 
 - - (..........) (..........) غیرعملیاتی -ناشی از عملیات در حال تداوم (زیان) سهم منافع فاقد حق کنترل از سود  
 ).........( .......... .......... .......... قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی -غیرعملیاتی  -سود ناشی از عملیات در حال تداوم  
 (..........) .......... (..........) .......... (زیان) ناشی از عملیات متوقف شدهسود  
 .......... (..........) .......... (..........) اثر مالیاتی 
 - - .......... (..........) شده از سود (زیان) ناشی از عملیات متوقفمنافع فاقد حق کنترل سهم  
 (..........) .......... (..........) .......... قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی -سود (زیان) ناشی از عملیات متوقف شده  
 .......... .......... .......... .......... قبل از مالیاتسود  
 (..........) (..........) (..........) (..........) اثر مالیاتی 
 - - (..........) (..........) منافع فاقد حق کنترل از سود خالصسهم  
 .......... .......... .......... .......... قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی -سود خالص  
 
 
 

 

 شرکت گروه
  2x14 1x14 2x14 1x14 
 تعداد تعداد تعداد تعداد  
 .......... .......... .......... .......... انتشار یافته میانگین موزون تعداد سهام عادي 
میانگین موزون تعداد سهام خزانه (از جمله سهام شرکت در مالکیت  

 (..........) (..........) (..........) (..........) هاي فرعی) شرکت
 .......... .......... .......... .......... میانگین موزون تعداد سهام عادي 3ـ35ب
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 هاي ثابت مشهود دارایی – 16 1-55الف

 گروه -1-16                      
 )مبالغ به میلیون ریال(     

 

 ساختمان زمین 

ساختمان 
(اجاره 

 تاسیسات اي) سرمایه
آالت  ماشین

 و تجهیزات
وسایل 

 نقلیه
اثاثه و 
 جمع ابزارآالت منصوبات

هاي در  دارایی
 جریان تکمیل

  هاي پرداخت پیش
 اي سرمایه

اي  اقالم سرمایه
 جمع در انبار

              بهاي تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی 11-77د
 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... ....... 1x14دوره مانده در ابتداي  

 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... ....... افزایش 11-77ه 
 (.....) (.....) - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) - (.....) (.....) واگذار شده  11-77ه 

 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... تجاريتحصیل از طریق ترکیب  38-11
 (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) واگذاري شرکت فرعی 

 - - - - - - - - - - - - - از تجدید ارزیابیافزایش ناشی  11-77ه 
 - - - - - - - - - - - - - کاهش ناشی از تجدید ارزیابی 11-مکرر77
 ....... - - - ....... - - - ....... ....... - - - هاي تسعیر ارز آثار تفاوت 16-29ب
 - - - - - - - - - - - - - شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 11-82ج
 ..... - - ).......( ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... ..... سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 11-77ه 
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... - ...... ...... 1x14دوره مانده در پایان  11-77د
 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... افزایش 11-77ه 
 (.....) (.....) - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) - (.....) (.....) واگذار شده  11-77ه 

 ....... ....... ....... ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... تحصیل از طریق ترکیب تجاري 38-11
 (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) واگذاري شرکت فرعی 

 ....... - - - ....... - - - ....... - - - - افزایش ناشی از تجدید ارزیابی 11-77ه 
 - - - - - - - - - - - - - کاهش ناشی از تجدید ارزیابی 11-مکرر77
 ....... - - - ....... - - - ....... ....... - - - هاي تسعیر ارز آثار تفاوت 16-29ب
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) - (.....) (.....) - (.....) (.....) شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 11-82ج
 ..... - - ).......( ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... ..... سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 11-77 د
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14دوره مانده در پایان  11-77د

48 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                                                                       

  

 ساختمان زمین

ساختمان 
(اجاره 

 تاسیسات اي) سرمایه
آالت  ماشین

 و تجهیزات
وسایل 

 نقلیه
اثاثه و 
 جمع ابزارآالت منصوبات

هاي در  دارایی
 جریان تکمیل

  هاي پرداخت پیش
 اي سرمایه

اي  اقالم سرمایه
 جمع در انبار

              استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته 11-77د
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... - 1x14دوره مانده در ابتداي  
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... - استهالك 
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... ....... کاهش ارزش  
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) - (.....) (.....) برگشت کاهش ارزش  
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) - (.....) - واگذار شده 
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) - واگذاري شرکت فرعی 

شده براي  هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 11-82ج
 فروش

- - - - - - - - - - - - - 

 ..... - - - ..... ..... .... ..... ..... ..... - ..... ..... سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 
 ...... - - - ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1x14دوره مانده در پایان  11-77د

 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... - استهالك 
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... ....... کاهش ارزش  
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) - (.....) (.....) برگشت کاهش ارزش  
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) - (.....) - واگذار شده 
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) واگذاري شرکت فرعی 

شده براي  هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 11-82ج
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) - (.....) (.....) - (.....) (.....) فروش

 ..... - - - ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... .... سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 
 ...... - - - ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14دوره مانده در پایان  11-77د
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14دوره مبلغ دفتري در پایان  11-77د

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1x14دوره مبلغ دفتري در پایان  11-77د
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
  شرکت -2-16                          

 (مبالغ به میلیون ریال)
 

 تاسیسات ساختمان زمین 
آالت  ماشین

 و تجهیزات
وسایل 

 نقلیه
اثاثه و 
 جمع ابزارآالت منصوبات

هاي در  دارایی
 جریان تکمیل

  هاي پرداخت پیش
 اي سرمایه

اي  اقالم سرمایه
 جمع در انبار

             بهاي تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی 11-77د
 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 1x14دوره مانده در ابتداي  

 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... افزایش 11-77ه 
 (.....) (.....) - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) واگذار شده  

 - - - - - - - - - - - - از تجدید ارزیابیافزایش ناشی  11-77ه 
 - - - - - - - - - - - - کاهش ناشی از تجدید ارزیابی 11-مکرر77
 ....... - - - ....... - - - ....... ....... - - هاي تسعیر ارز آثار تفاوت 16-29ب
 - - - - - - - - - - - - شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 11-82ج
 - - - (.....)  ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 11-77ه 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1x14دوره مانده در پایان  
 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... افزایش 11-77ه 
 (.....) (.....) - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) واگذار شده  11-77ه 
 ....... - - - ....... - - - ....... - - - افزایش ناشی از تجدید ارزیابی 11-77ه 
 - - - - - - - - - - - - کاهش ناشی از تجدید ارزیابی 11-مکرر77
 ...... - - - ..... - - - ..... ..... - - هاي تسعیر ارز آثار تفاوت 16-29ب
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) - (.....) (.....) (.....) (.....) شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 11-82ج
 ..... ..... - (.....) ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 11-77ه 
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14دوره مانده در پایان  11-77د
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 (مبالغ به میلیون ریال)

  
 تاسیسات ساختمان زمین

آالت  ماشین
 و تجهیزات

وسایل 
 نقلیه

اثاثه و 
 جمع ابزارآالت منصوبات

هاي در  دارایی
 جریان تکمیل

  هاي پرداخت پیش
 اي سرمایه

اي  اقالم سرمایه
 جمع در انبار

             ارزش انباشتهاستهالك انباشته و کاهش  11-77د
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... - 1x14دوره مانده در ابتداي  
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... - استهالك 
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... کاهش ارزش  
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) برگشت کاهش ارزش  
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) - واگذار شده 

 - - - - - - - - - - - - شده براي فروش غیرجاري نگهداري هاي انتقال به دارایی 11-82ج
 ..... - - - ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 

 ...... - - - ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1x14دوره مانده در پایان  11-77د
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... - استهالك 
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... کاهش ارزش  
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) برگشت کاهش ارزش  
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) - واگذار شده 

 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) - (.....) (.....) (.....) (.....) شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 11-82ج
 ..... - - - ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... تغییراتسایر نقل و انتقاالت و  

 ...... - - - ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14دوره مانده در پایان  11-77د
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14دوره مبلغ دفتري در پایان  11-77د

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1x14دوره مبلغ دفتري در پایان  11-77د
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
... میلیـون ریـال در مقابـل خطـرات      مبلغ..... میلیون ریال و شرکت تا  مبلغهاى ثابت مشهود گروه تا  دارایی -16-3 1-135ب

 اى برخوردار است. احتمالى ناشى از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه
مورد تجدیدارزیابى قرار گرفته و تفاوت آن بـه ترتیـب    2x14دوره آالت و تجهیزات گروه و شرکت، در  ماشین -16-4 11ـ81

بندى  ها در سرفصل حقوق مالکانه طبقه ... میلیون ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابى داراییبه مبلغ ..... و ..
آالت و تجهیزات مبتنی  شده و در صورت سود و زیان جامع نیز انعکاس یافته است. مقایسه مبلغ دفتري ماشین

 ر است:بر روش تجدید ارزیابی با مبلغ دفتري مبتنی بر روش بهاي تمام شده به شرح زی
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                           

 2x14 1x14 

 
بر مبناي بهاي 

 تمام شده
بر مبناي 

 تجدیدارزیابی
بر مبناي بهاي 

 تمام شده
بر مبناي 

 تجدیدارزیابی
     گروه

 - .......... .......... .......... آالت و تجهیزات ماشین
 .......... .......... .......... - 

     شرکت
 - .......... .......... .......... آالت و تجهیزات ماشین

 .......... .......... .......... - 
 

....، غیروابسـته   توسط ارزیابان مستقل در تاریخ ......و شرکت آالت و تجهیزات گروه  ماشین تجدید ارزیابی -16-4-1 42ـ92ث
بـه   توجهبا آالت و تجهیزات  ماشینتجدید ارزیابی به گروه، انجام شده است. این ارزیابان، عضو ......... هستند. 

 توسط ارزیابان با شرایط زیر تعیین شده است: ،گیري ارزش منصفانه اندازه  42استاندارد حسابداري 
کند  که در حـال حاضـر بـراي     . این رویکرد مبلغی را منعکس میاست تمام شدهالف ـ تکنیک ارزیابی:  رویکرد بهاي  

شـود) مـورد نیـاز     بهاي جایگزینی جاري نامیده می اغلبجایگزین کردن ظرفیت ارائه خدمت یک دارایی (که 
 است.

کـه بـه طـور مسـتقیم یـا      اسـت  هـایی   یمـت دارایـی  هاي ورودي سطح  دو، شامل ق داده هاي مورد استفاده ب ـ داده 
 غیرمستقیم  براي دارایی مربوط، قابل مشاهده است.
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
آالت گروه به مبلغ ..... میلیون ریال و شرکت به مبلغ ..... میلیون ریال  ها و ماشین زمین و بخشى از ساختمان -16-5 11-78الف

 باشد. ها می مالى دریافتى در وثیقه بانکدر قبال تسهیالت 
 هاى در جریان تکمیل به شرح زیر است: دارایی -16-6 11-78ه 

 

 (مبالغ به میلیون ریال)   

 درصد تکمیل 
برآورد تاریخ 

 برداري بهره
برآورد مخارج 

 مخارج انباشته تکمیل
تاثیر پروژه بر 

 عملیات

 2x14 1x14   2x14 1x14  
        گروه

 افزایش ظرفیت ...... ...... ...... ...... ...... ...... احداث خط تولید .....
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... احداث کارخانه تولید .....

    ...... ...... ......  
        شرکت

 افزایش ظرفیت ...... ...... ...... ...... ...... ...... احداث خط تولید .....
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... احداث کارخانه تولید .....

    ...... ...... ......  
 

بخشی از منابع براي پروژه احداث خط تولید ..... از محل انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ..... میلیون ریال تامین  -1-6-16
 شده است.

 هاي در جریان تکمیل منظور شده است: زیر به حساب داراییمبالغ  -2-6-16
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                     

 مخارج انباشته -شرکت مخارج انباشته -گروه  

  2x14 1x14 2x14 1x14 
 .......... .......... .......... .......... تسهیالت مالیمخارج  13-26الف
 .......... .......... .......... .......... مخارج مالی اوراق مشارکت 13-26الف

ب و الف 
 16ـ29

 .......... .......... .......... .......... تفاوت تسعیر تسهیالت مالی ارزي دریافتی
  .......... .......... .......... .......... 

 
 به شرح زیر است: دورههاي ثابت مشهود طی  مخارج تامین مالی منظور شده به داراییـ 16ـ7 13ـ26الف

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                

 شرکت گروه 
 2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... .......... مخارج تسهیالت مالی
 .......... .......... .......... .......... مخارج مالی اوراق مشارکت

 .......... .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 

هاي مورد استفاده زیر به گروه/شرکت منتقل نشده یا گروه/شرکت در اعمال حقوق  مالکیت قانونی دارایی -16-8 11-78الف
 باشد: به آنها با محدودیت مواجه میقانونی خود نسبت 

 (مبالغ به میلیون ریال)
 شرکت گروه 

 توضیحات
 مبلغ دفتري مبلغ دفتري 

 2x14 1x14 2x14 1x14 

 عدم انتقال مالکیت .......... .......... .......... .......... زمین .....
 محدودیت در اعمال حقوق قانونی .......... .......... .......... .......... ساختمان .....

...... .......... .......... .......... .......... ......... 
 .......... .......... .......... ..........  

 
 گذاري در امالك سرمایه -17 15ـ5

 (مبالغ به میلیون ریال)

 شرکت گروه 

 2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... .......... مساحت ...... مترمربع در ......یک قطعه زمین به 
 .......... .......... .......... .......... پرداخت خرید امالك پیش

............. .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

 

گذاري در امالك  از سرمایهگروه و مبلغ ..... میلیون ریال  گذاري در امالك ..... میلیون ریال از سرمایه بلغم -1-17
 باشد. ها می در قبال تسهیالت مالى دریافتى در وثیقه بانک ،شرکت

 

 سرقفلى -18 38-ب60ت
 (مبالغ به میلیون ریال)

 2x14 2x14 

 .......... .......... دورهبهاي تمام شده در ابتداي 
 .......... .......... دورهسرقفلی تحصیل شده طی 

 (..........) (..........) دورهسرقفلی واگذار شده طی 
 .......... .......... سایر (مشخص شود)

 .......... .......... دورهبهاي تمام شده در پایان 
 .......... .......... دورهکاهش ارزش انباشته و استهالك انباشته در ابتداي 

 .......... .......... دورهاستهالك 
 .......... .......... طی دورهکاهش ارزش 

 (..........) (..........) دورهسرقفلی واگذار شده طی 
 .......... .......... سایر (مشخص شود)

 .......... .......... دورهکاهش ارزش انباشته و استهالك انباشته در پایان 
 .......... .......... مبلغ دفتري
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
  هاي نامشهود دارایی -19 1-55پ

 گروه -1-19
 (مبالغ به میلیون ریال) 

 

 
حق امتیاز خدمات 

 عمومی
سرقفلی 

 دانش فنی محل کسب
نرم 

 افزارها

پیش 
ي ها پرداخت
 جمع اي سرمایه

       بهاي تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی 17-96ج
 ....... ....... ....... ....... ....... ....... 1x14دوره مانده در ابتداي  
 ....... ....... ....... ....... ....... - افزایش 
 (.....) - (.....) (.....) - - واگذار شده 
 ....... ....... ....... ....... ....... ....... تحصیل از طریق ترکیب تجاري 
 (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) واگذاري شرکت فرعی 
 - - - - - - افزایش ناشی از تجدید ارزیابی 
 - - - - - - کاهش ناشی از تجدید ارزیابی 
 ..... - - ..... - - تسعیر ارزهاي  آثار تفاوت 
 - - - - - - شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 
 - - - - - - سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1x14دوره مانده در پایان  17-96ج
 ....... ....... ....... ....... ....... - افزایش 
 (.....) - (.....) (.....) - - واگذار شده  
 ....... ....... ....... ....... ....... ....... تحصیل از طریق ترکیب تجاري 
 (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) واگذاري شرکت فرعی 
 - - - - - - افزایش ناشی از تجدید ارزیابی 
 - - - - - - تجدید ارزیابیکاهش ناشی از  
 ..... - - ..... - - هاي تسعیر ارز آثار تفاوت 
 - - - - - - شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 
 - - - - - - سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14دوره مانده در پایان  17-96ج

       استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته 17-96ج
 ....... - ....... ....... - - 1x14دوره مانده در ابتداي  
 ....... - ....... ....... - - استهالك 
 ....... - ....... ....... ....... - کاهش ارزش  
 - - - - - - برگشت کاهش ارزش  
 (.....) - (.....) (.....) (.....) - واگذار شده 
 (.....) - (.....) (.....) - - واگذاري شرکت فرعی 
 - - - - - - شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 
 - - - - - - سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 

 ...... - ...... ...... ...... - 1x14دوره مانده در پایان  17-96ج
 ....... - ....... ....... - - استهالك 
 ....... - ....... ....... ....... - کاهش ارزش  
 - - - - - - برگشت کاهش ارزش  
 (.....) - (.....) (.....) (.....) - واگذار شده 
 (.....) - (.....) (.....) - - واگذاري شرکت فرعی 
 - - - - - - شده براي فروش نگهداريهاي غیرجاري  انتقال به دارایی 
 - - - - - - سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 

 ...... - ...... ...... ...... ...... 2x14دوره مانده در پایان  17-96ج
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14دوره مبلغ دفتري در پایان  17-96ج

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1x14دوره مبلغ دفتري در پایان  17-96ج
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
    شرکت -2-19

 (مبالغ به میلیون ریال)

 

 
حق امتیاز 

 خدمات عمومی
سرقفلی 

 محل کسب
دانش 

 فنی
نرم 

 افزارها

پیش 
ي ها پرداخت
 جمع اي سرمایه

       بهاي تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی 17-96ج
 ....... ....... ....... ....... ....... ....... 1x14دوره مانده در ابتداي  17-96ج

 ....... ....... ....... ....... ....... - افزایش 
 (.....) - (.....) (.....) - - واگذار شده 
 - - - - - - افزایش ناشی از تجدید ارزیابی 
 - - - - - - کاهش ناشی از تجدید ارزیابی 
 ..... - - ..... - - هاي تسعیر ارز آثار تفاوت 
 - - - - - - شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 
 - - - - - - سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1x14دوره مانده در پایان  17-96ج
 ....... ....... ....... ....... ....... - افزایش 
 (.....) - (.....) (.....) - - واگذار شده  
 - - - - - - افزایش ناشی از تجدید ارزیابی 
 - - - - - - کاهش ناشی از تجدید ارزیابی 
 ..... - - ..... - - هاي تسعیر ارز آثار تفاوت 
 - - - - - - شده براي فروش نگهداريهاي غیرجاري  انتقال به دارایی 
 - - - - - - سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14دوره مانده در پایان  17-96ج

       استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته 17-96ج
 ....... - ....... ....... - - 1x14دوره مانده در ابتداي  
 ....... - ....... ....... - - استهالك 
 ....... - ....... ....... ....... - کاهش ارزش  
 - - - - - - برگشت کاهش ارزش  
 (.....) - (.....) (.....) (.....) - واگذار شده 
 - - - - - - شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 
 - - - - - - انتقاالت و تغییراتسایر نقل و  

 ...... - ...... ...... ...... - 1x14دوره مانده در پایان  17-96ج
 ....... - ....... ....... - - استهالك 
 ....... - ....... ....... ....... - کاهش ارزش  
 - - - - - - برگشت کاهش ارزش  
 (.....) - (.....) (.....) (.....) - واگذار شده 
 - - - - - - شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 
 - - - - - - سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 

 ...... - ...... ...... ...... ...... 2x14دوره مانده در پایان  17-96ج
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14دوره مبلغ دفتري در پایان  17-96ج

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1x14دوره مبلغ دفتري در پایان  17-96ج
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

57 

 
 ي فرعیها گذاري در شرکت ـ سرمایه20 21-41

 
 (مبالغ به میلیون ریال)  

 
هاي  شرکت
شده در  پذیرفته

 بورس/فرابورس

2x14 1x14 

 
تعداد 
 سهام

درصد 
 گذاري سرمایه

بهاي 
تمام 
 شده

کاهش ارزش 
 انباشته

مبلغ 
 دفتري

ارزش 
 بازار

مبلغ 
 دفتري

ارزش 
 بازار

 ......... .......... ......... .......... ـ .......... %45 ...... بورسی 1شرکت ف 
 ـ .......... ـ .......... ـ .......... %80 ..... ـ 2 فشرکت 

 .......... .......... ـ ـ ـ ـ ـ ـ فرابورسی 3شرکت ف 
 ـ ـ .......... .......... ـ .......... %80  فرابورسی 4 فشرکت 
 .......... .......... .......... .......... ـ .......... %100  یبورس 5ف شرکت 
 .......... .......... .......... .......... (..........) .......... %40  فرابورسی 6ف شرکت 

ــرکتهاي   ــایر ش س
فرعــی کــه بــه   
تنهــایی بااهمیــت 

 نیستند

 
  

.......... (..........) .......... .......... .......... .......... 
    .......... (..........) ..........     

 
 1ـ تجمیع اطالعات20ـ1

تجاري دیگر، صرفاً در مواردي بصورت تجمیعی صورت ع در شرکتهاي در خصوص مناف موارد افشاي الزامی

گرفته که بنا به قضاوت مدیریت اقالم منفرد با در نظر داشتن اطالعات کمی و کیفی درباره ویژگیهاي مختلف 

 ریسک و بازده به تنهایی بااهمیت نباشد.

 
 هاي فرعی  ـ شرکت20ـ2

 دوره گزارشگري به شرح زیر است: هاي فرعی بااهمیت گروه در پایان مربوط به شرکت اطالعات
 

 فعالیت اصلی نام شرکت فرعی

محل شرکت 

 و فعالیت آن

نسبت منافع مالکیت/ حق راي 

 گروه

   2x14 1x14 

 %45 %45 ایران محصوالت شیمیاییتولید  1شرکت ف 

 %90 %80 عراق تولید محصوالت بهداشتی  2شرکت ف 

 ــ %80 ایران تولید تجهیزات الکترونیکی    4شرکت ف 

 %100 %100 ایران تولید مواد بهداشتی  5شرکت ف 

 %40 %40 ایران محصوالت فلزي  تولید   6شرکت ف 

هاي دیگري از تجمیع اطالعـات در بنـد    نمونه افشاي منافع در واحدهاي تجاري دیگر 41ب استاندارد حسابداري   6. با توجه به بند 1

 استاندارد یاد شده قابل استفاده است. 41ب 2بینی شده است که حسب مورد با در نظر داشتن بند  مذکور پیش

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 

 41ـ  13الف 
ـ  15ج تا الف 
41 

 41ـ15چ 

کنترل بااهمیتی در گروه  هاي فرعی که به طور کامل تحت مالکیت نیستند و منافع فاقد حق ـ اطالعات شرکت20ـ3
 شرح زیر است:وجود دارد به 

 (مبالغ به میلیون ریال)

 نام شرکت فرعی
محل شرکت و 

 محل اصلی فعالیت
نسبت منافع مالکیت / حق 
 راي منافع فاقد حق کنترل

سود(زیان) تخصیص یافته 
 به منافع فاقد حق کنترل

منافع فاقد حق کنترل 
 انباشته

  2X14 1X14 2X14 1X14 2X14 1X14 
 ........... ........... ........... ........... %55 %55 ایران 1شرکت ف 

 ........... ........... ........... ........... %60 %60 ایران  6شرکت ف 
هاي فرعی با  شرکت

منافع  فاقد حق کنترل 
اهمیت  که به تنهایی با

 نیستند

 ........... ........... .......... ........... .......... ........... 

 .......... .......... .......... ..........    جمع

 
 

 

 41ـ  10ب 
 

حال بر طبق توافقات قراردادي صورت گرفته با بقیه  است. با این 1درصد از سهام شرکت ف  45گروه مالک -4-20
شرکت به هاي مربوط   مدیره را دارد. فعالیت گذاران، گروه توانایی انتخاب و عزل اکثریت اعضاي هیات  سرمایه

مدیره گروه به این نتیجه  شود. بنابراین، هیات  ي اکثریت تعیین میابر اساس ر 1توسط هیات مدیره ف 1ف
 هاي مالی تلفیق شده است. کنترل دارد و در صورت 1رسید که گروه بر شرکت ف 

درصد از مالکیت این شرکت  40در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. هر چند که گروه فقط  6ف شرکت  -5-20
هاي مربوط  لیتبراي هدایت فعا کافی  ياحق راز مدیره به این نتیجه رسید که گروه  را در اختیار دارد، هیات 

برخوردار و میزان پراکندگی سهامداران،  مطلق و اندازه نسبی و پراکندگی سهامبر اساس تعداد  6ف شرکت 
 نبودهاست که به گروه وابسته  ي، تحت مالکیت هزاران سهامدار6ف درصد منافع مالکیت در شرکت  60. است

  ت نیستند.درصد از سهام شرک 2یک به تنهایی داراي بیشتر از  و هیچ 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
41-15  
 41-ب10

فرعی که منافع فاقد حق کنترل آن بااهمیت است به شرح زیر است. اطالعات   هاي خالصه اطالعات مالی شرکت -6-20
 دهد. گروهی را نشان می مبالغ قبل از حذف معامالت درون ،مالی خالصه شده زیر

 (مبالغ به میلیون ریال) 

 6شرکت ف  1شرکت ف  

 2x14 1x14 2x14 1x14 

 ........ ....... ........ ....... هاي جاري دارایی
 ....... ........ ...... ........ هاي غیرجاري دارایی
 ...... ...... ...... ...... هاي جاري بدهی
 ...... ....... ...... ...... هاي غیرجاري بدهی

 ........ ....... ........ ....... انتساب به مالکان شرکت حقوق مالکانه قابل
 ....... ...... ....... ...... منافع فاقد حق کنترل

 2x14 1x14 2x14 1x14 

 ........ ....... ....... ....... درآمد عملیاتی
 ........ ........ ........ ........ خالصسود (زیان) 

 ........ ........ ........ ........ انتساب به مالکان شرکتسود (زیان) قابل 
 ......... ....... ......... ....... انتساب به منافع فاقد حق کنترلسود (زیان) قابل 

 ......... ....... ......... ....... انتساب به مالکان شرکتجمع سود و زیان جامع قابل 
 ......... ........ ......... ........ انتساب به منافع فاقد حق کنترلجمع سود و زیان جامع قابل 

 ......... ........ ......... ....... جمع سود و زیان جامع 
 ........ ........ ........ ........ سود سهام پرداخت شده به منافع فاقد حق کنترل

 ........ ........ ........ ........ هاي عملیاتی   خالص جریان نقدي ورودي (خروجی) ناشی از فعالیت
 ....... ....... ........ (.......) گذاري هاي سرمایه خالص جریان نقدي ورودي (خروجی) ناشی از فعالیت
 (.......) (.......) ....... (.......) هاي تامین مالی خالص جریان نقدي ورودي (خروجی) ناشی از فعالیت
  ........ ....... ........ ....... خالص جریان نقدي ورودي (خروجی) 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 ي فرعیها ـ تغییرات منافع مالکیت گروه در شرکت 20ـ 7
 ـ تحصیل سهام شرکت فرعی20ـ7ـ1

21-41 
 2ـ38
 

را نقداً تحصیل نموده است. اطالعات واحد تحصیل شده  4ف درصد سهام داراى حق راى شرکت  80شرکت در تاریخ ... 
 به قرار زیر است: انتقال یافتهو مابه ازاي 

 (مبالغ به میلیون ریال) 

 ..........   یافته ما به ازاي انتقال 
   .......... هاي ثابت مشهود دارایی 
   .......... هاي نامشهود دارایی 
   .......... هاي بلندمدت گذاري سرمایه 
   .......... موجودي مواد و کاال 
   .......... ها دریافتنیهاي تجاري و سایر  دریافتنی 
   .......... مدت هاي کوتاه گذاري سرمایه 
   .......... موجودي نقد 
   (..........) ها هاي تجاري و سایر پرداختنی پرداختنی 
   (..........) تسهیالت مالی 
   .......... تشخیص هاي قابل خالص دارایی 
   (..........) منافع فاقد حق کنترل 
    )..........( 
     

 ..........   )زیر قیمت سرقفلی (سود خرید 
     
   .......... ازاي نقدي پرداختی خالص مابه 
   (..........) موجودي نقدي تحصیل شده 
   .......... جریان خالص خروج وجه نقد 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 

27-39 
37-2 

 کنترل ـ واگذاري سهام شرکت فرعی با از دست دادن 20ـ7ـ2
 به خارج از گروهرا  3 سهام داراى حق راى شرکت فدرصد  60از درصد  1/7/2x14، 20شرکت در تاریخ 

آن شرکت بر لیکن در حال حاضر ، است نموده و بدین ترتیب کنترل خود بر آن شرکت را از دست داده واگذار
و مبلغ دفتري  3هاي شرکت فرعی  ها (شامل سرقفلی) و بدهی . مبلغ دفتري داراییداردنفوذ قابل مالحظه 

منافع فاقد حق کنترل در شرکت فرعی که از صورت وضعیت مالی تلفیقی، قطع شناخت شده است به قرار 
 زیر است:

                           
 

 

  

 (مبالغ به میلیون ریال)
 .......... هاي ثابت مشهود دارایی
 .......... هاي نامشهود دارایی

 .......... هاي بلندمدت گذاري سرمایه
 .......... دارایی مالیات انتقالی
 .......... موجودي مواد و کاال

 .......... ها هاي تجاري و سایر دریافتنی دریافتنی
 .......... مدت هاي کوتاه گذاري سرمایه

 .......... موجودي نقد
 .......... )18سرقفلی (یادداشت 

 (..........) ها هاي تجاري و سایر پرداختنی پرداختنی
 (..........)  تسهیالت مالی

 (..........) بدهی مالیات انتقالی
 .......... در تاریخ از دست دادن کنترل ها خالص دارایی

 (..........) در تاریخ از دست دادن کنترل منافع فاقد حق کنترل
 .......... اصلی در تاریخ از دست دادن کنترلمنافع قابل انتساب به شرکت 

  
 .......... %)20مبالغ دریافتی حاصل از واگذاري (

 (..........) واگذار شده در تاریخ از دست دادن کنترل  گذاريمبلغ دفتري سرمایه
 .......... )13(یادداشت  3سود شناسایی شده ناشی از واگذاري شرکت ف 

  
 .......... %)40باقیمانده ( گذاري  سرمایهارزش منصفانه  

 )..........( باقیمانده گذاريمبلغ دفتري سرمایه
 .......... )13(یادداشت  3سود (زیان) ناشی از تغییرات ارزش شرکت فرعی 

  
  هاي نقدي حاصل از واگذاري: خالص جریان

 .......... هاي نقدي دریافت
 (..........) تاریخ از دست دادن کنترلدر  3موجودي نقدي شرکت ف

 .......... جریان خالص ورود  وجه نقد
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 بدون از دست دادن کنترل سهام شرکت فرعی ـ واگذاري20ـ7ـ3 41-13ب

با این  .نمودرا به مبلغ .... میلیون ریال به صورت نقد واگذار  2منافع خود در شرکت ف  از درصد 10 ،گروهدوره طی  41ـ21
منافع واگذار  سهم( سهم منافع واگذار شده..... میلیون ریال  مبلغدرصد رسید. به  80اقدام منافع در شرکت مذکور به 

است. تفاوت  ما به  ي شرکت مذکور) به سهامداران فاقد حق کنترل انتقال یافته ها  از مبلغ دفتري خالص دارایی شده
........ میلیون ریال به حساب آثار معامالت با مبلغ انتقال یافته به سهامداران فاقد حق کنترل به مبلغ ازاي دریافتی و 

 .ه است) منظور شد35منافع فاقد حق کنترل (یادداشت 
  

 گردش حساب کاهش ارزش انباشته: -8-20
 (مبالغ به میلیون ریال)                                 

 2x14 1x14 

 .......... .......... مانده در ابتداي سال
 .......... ..........  زیان کاهش ارزش

 (..........) (..........) برگشت زیان کاهش ارزش
  .......... .......... مانده در پایان سال

 41-13ب
16-41 

 
 

 مالحظه هاي قابل ـ محدودیت20ـ9
ها به شرکت ..... (سهامدار عمده)، ها و بدهیاز بابت انتقال وجه نقد به گروه و همچنین انتقال دارایی 2ف شرکت 

 است.  مالحظه هاي قابل به دلیل ...... داراي محدودیت
 

17-41 
18-41 
19-41 
20-41 

 ـ پشتیبانی مالی20ـ10
طـی قـراردادي حمایـت مـالی      به دلیـل .....  شده است که یک واحد تجاري ساختاریافته تلفیق 6ف گروه از شرکت 

 تواند گروه و شرکت اصلی را در معرض زیان قرار دهد، شامل موارد زیر است:کند. رویدادها یا شرایطی که می می
بـه قیمـت .... ریـال بابـت ..... بـرگ ...... ریـالی، در صـورت کـاهش          6خرید ابزارهاي مالی منتشر شده شرکت ف 

 بازار.هاي آن در  قیمت
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 ي خاصها گذاري در مشارکت ـ سرمایه21

 (مبالغ به میلیون ریال)

هاي  شرکت 
شده در  پذیرفته

 بورس/فرابورس

2x14 1x14 

 
تعداد 
 سهام

درصد 
 گذاري سرمایه

ارزش 
/بهاي ویژه

 تمام شده

کاهش ارزش 
 انباشته

مبلغ 
 دفتري

ارزش 
 بازار

مبلغ 
 دفتري

ارزش 
 بازار

          گروه
 .......... .......... .......... .......... (..........) .......... %50 ..... یبورس 1 مشرکت 
 ـ .......... ـ .......... ـ .......... %50 ..... ـ 2 مشرکت 

ــایر  ســـــــــــ
ــارکت ــا مشـ ي هـ

خــاص کــه بــه   
تنهایی براي گروه 

 بااهمیت نیستند

 

 

 

.......... - .......... - .......... - 
          

          شرکت
 .......... .......... .......... .......... (..........) .......... %30 ..... یبورس 1شرکت م 
 ـ .......... ـ .......... ـ .......... %45 ..... یبورس 2شرکت م 

ــایر  ســـــــــــ
ــارکت ــاي  مشـ هـ

خــاص کــه بــه   
تنهایی براي گروه 

 بااهمیت نیستند

 

 

 

.......... - .......... - .......... - 
          
 

41ـ 31الف   خاص بااهمیت در پایان دوره گزارشگري به شرح زیر است: هاي مشارکت ـ اطالعات21ـ1 

 فعالیت اصلی نام مشارکت خاص 
محل شرکت و محل 

 نسبت منافع مالکیت / حق راي گروه اصلی فعالیت آن

    2x14 1x14 
 %50 %50 ایران تجهیزات الکترونیکیتولید   1شرکت م  
 %50 %50 ایران تولید محصوالت بهداشتی 2شرکت م  
      

 
41ـ 31ب 1  اند. ي مالی تلفیقی به حساب منظور شدهها ي خاص فوق با استفاده از روش ارزش ویژه در صورتها تمام مشارکت 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 

31-41 
ـ 12  41ب 
ـ  13  41ب 

 

 ي خاص ها مشارکتخالصه اطالعات مالی  -2-21
 ي خاص بااهمیت گروه به شرح زیر است:ها خالصه اطالعات مالی  مشارکت ـ21ـ2ـ1

 (مبالغ به میلیون ریال)           
 1 مشرکت  
 2x14 1x14 

 .......... .......... هاي جاري دارایی
 .......... .......... هاي غیرجاري دارایی
 (..........) (..........) هاي جاري بدهی
 (..........) (..........) هاي غیرجاري بدهی

   
   هاي فوق شامل موارد زیر است:  ها و بدهی مبالغ دارایی
 .......... .......... موجودي نقد

 (..........) (..........) تسهیالت مالی جاري
 (..........) (..........) تسهیالت مالی بلندمدت

   
 .......... .......... عملیاتیدرآمد 

 .......... .......... سود یا زیان عملیات در حال تداوم
 .......... .......... سود پس از کسر مالیات (زیان) عملیات متوقف شده

 .......... .......... خالصسود (زیان) 
 .......... .......... سایر اقالم سود و زیان جامع 

 .......... .......... سود و زیان جامع 
 .......... .......... ي خاص ها سود دریافتی از مشارکت

   
   سود (زیان) شامل اقالم زیر است: 

 .......... .......... استهالك
 .......... .......... درآمد مالی (سود تضمین شده)

 .......... .......... هزینه مالی
  .......... .......... مالیات بر درآمدهزینه 

  
 

ـ  14ب   41ب 
 
 ي مالی تلفیقیها  مبلغ دفتري شناسایی شده در صورت بافوق  خالصه شده صورت تطبیق اطالعات مالیـ 21ـ 2ـ2

 :به شرح زیر است
 

 
 

 ها خالص دارایی
  ها سهم گروه از خالص دارایی

 ها داراییتعدیالت ارزش منصفانه خالص 
 سرقفلی

 سایر تعدیالت (تصریح شود)
 مبلغ دفتري منافع گروه 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 

 

 گردش حساب کاهش ارزش انباشته: -3-21
 

 (مبالغ به میلیون ریال)

 2x14 1x14 

 .......... .......... دورهمانده در ابتداي 
 .......... ..........  زیان کاهش ارزش

 (..........) (..........) برگشت زیان کاهش ارزش
 .......... .......... دورهمانده در پایان 

 
 مالحظه ي قابلها  محدودیت ـ21ـ4

محدودیت قابل به دلیل ......  ،هاي اعطایی به گروهنقد یا بازپرداخت واماز بابت انتقال وجهمشارکت خاص م ........ 
 .داردمالحظه 

 

  

 41-31پ
 41ـ33پ 
 41-ب16

 :که به تنهایی براي گروه بااهمیت نیستند ي خاصها مشارکت تجمیعی خالصه اطالعات مالی -3-2-21

 (مبالغ به میلیون ریال)

 2x14 1x14 
 .......... .......... تداومسهم گروه از سود (زیان) عملیات در حال 

 .......... .......... سهم گروه از سود پس از کسر مالیات(زیان) عملیات متوقف شده
 .......... .......... سهم گروه از سایر اقالم سود و زیان جامع

 .......... .......... سهم گروه از مجموع سود و زیان جامع
 .......... ..........  ي خاصها مشارکتمنافع گروه در مبلغ دفتري 

   

   :ي خاصها ي مشارکتها یکی از شرکتهاي شناسایی نشده  سهم زیان
 .......... .......... هاي خاص مشارکتهاي یکی از  زیاناز سهم  شناسایی نشده 

 .......... .......... ي خاصها مشارکتانباشته از زیان یکی از شناسایی نشده سهم 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 ي وابسته ها در شرکت  گذاري سرمایه -22 

 (مبالغ به میلیون ریال)
هاي  شرکت 

شده در  پذیرفته
یا  بورس

 فرابورس

2x14 1x14 

 گروه
تعداد 
 سهام

درصد 
 گذاري سرمایه

ارزش 
/ ویژه

بهاي تمام 
 شده

کاهش ارزش 
 انباشته

مبلغ 
 دفتري

ارزش 
 بازار

مبلغ 
 دفتري

ارزش 
 بازار

 .......... .......... .......... .......... (..........) .......... %35 ..... یبورس 1شرکت و 
 ـ .......... ـ .......... (..........) .......... %17 ..... ـ 2شرکت و 
 .......... .......... - ـ - ـ ـ ـ فرابورسی 3شرکت و 

 ــ ــ .......... .......... (..........) .......... %40 ..... فرابورسی 3ف شرکت 
ي هـــا ســـایر شـــرکت

وابسته که بـه تنهـایی   
ــت  ــروه بااهمی ــراي گ ب

 نیستند  

 
  

.......... (..........) .......... .......... .......... .......... 
          

          شرکت
 .......... .......... .......... .......... (..........) .......... %30 ..... یبورس 1شرکت و 
 .......... .......... .......... .......... (..........) .......... %17 ..... یبورس 2شرکت و 

 ــ ــ .......... .......... (..........) .......... %40  فرابورسی 3ف شرکت 
هـــاي  ســـایر شـــرکت

وابسته که بـه تنهـایی   
ــت  ــروه بااهمی ــراي گ ب

 .......... .......... .......... .......... (..........) ..........    نیستند
           

 

41ـ31الف   ـ اطالعات مربوط به واحدهاي تجاري وابسته بااهمیت در پایان دوره گزارشگري مالی به شرح زیر است: 22ـ1 
 

 ي گروهانسبت منافع مالکیت/ حق ر آن محل شرکت و فعالیت فعالیت اصلی نام شرکت وابسته
   2x14 1x14 

 %37% / 35 %37% / 35 ایران حمل و نقل ) 1( 1شرکت و 
 %17 %17 عراق تولید فوالد ) 3و 2(2شرکت و 

محصوالت تولید  3شرکت ف 
 صنعتی

 %40 %40 یرانا

 

  41ـ 31ب 1
41-31الف4  

 اند. ي مالی تلفیقی به حساب منظور شدهها ي فوق با استفاده از روش ارزش ویژه در صورتها تمام شرکت
 حق رأي دارد.  1درصد در مجمع شرکت و  37به میزان  گروه) به دنبال توافق سهامداران، 1(

براي  2و هاي مالی شرکت  کارگیري روش ارزش ویژه، از صورت . به منظور بهاستآذر  30، 2و عراقی مالی شرکت دوره ) پایان 2( 41-33ب
اسفند  29معامالت بااهمیت بین آن تاریخ و  آثاراست و تعدیالت مناسب براي  استفاده شده  2x14آذر  30مالی منتهی به دوره 

2x14  .صورت گرفته است 
را در اختیار  آن شرکت ي در مجمعادرصد حق ر 20و کمتر از  2و درصد از حقوق مالکانه شرکت  20) هرچند که گروه کمتر از 3( 41ـ10الف 

 مالحظه دارد. مدیره، بر این شرکت نفوذ قابل عضو هیات  5عضو از  2گروه با توجه به حق قراردادي در تعیین لیکن دارد، 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
ـ 4  41ب 

 41ـ 31
ـ 12   41ب 
ـ  13  41ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 41-ب14ب

 

 

 

 

 

 

 

 هاي وابسته  خالصه اطالعات مالی شرکت -22ـ2
 هاي وابسته بااهمیت گروه به شرح زیر است: خالصه اطالعات مالی شرکتـ 22ـ2ـ1

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                 
 3 ف شرکت 2شرکت و  1شرکت و  
 2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... هاي جاري دارایی
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... هاي غیرجاري دارایی
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) هاي جاري بدهی
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) هاي غیرجاري بدهی

       
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... درآمد عملیاتی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... سود یا زیان عملیات در حال تداوم
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... عملیات متوقف شدهسود پس از کسر مالیات (زیان) 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... خالصسود (زیان) 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... سایر اقالم سود و زیان جامع 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... سود و زیان جامع 
 .......... .......... ـ ـ .......... .......... هاي وابسته  سود دریافتی از شرکت

 
 هاي مالی تلفیقی: مبلغ دفتري شناسایی شده در صورت اصورت تطبیق اطالعات مالی فوق بـ 22ـ2ـ2

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                       
 3 فشرکت  2شرکت و  1شرکت و  

 2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 

 ـ .......... .......... .......... .......... .......... ها  خالص دارایی
 ـ .......... .......... .......... .......... ..........  ها سهم گروه از خالص دارایی

 ـ .......... .......... .......... .......... .......... ها تعدیالت ارزش منصفانه خالص دارایی
 ـ .......... .......... .......... .......... .......... سرقفلی

 ـ .......... .......... .......... .......... .......... سایر تعدیالت (تصریح شود)
  ـ .......... .......... .......... .......... .......... مبلغ دفتري منافع گروه 

 

 41-31-پ
ـ   41ـ33پ 

 :تنهایی براي گروه بااهمیت نیستندهاي وابسته که به  شرکتتجمیعی خالصه اطالعات مالی  ـ22ـ2ـ3
 (مبالغ به میلیون ریال)                                            

 2x14 1x14 
 .......... .......... سهم گروه از سود (زیان) عملیات در حال تداوم

 .......... .......... سهم گروه از سود پس از کسر مالیات(زیان) عملیات متوقف شده
 .......... .......... سهم گروه از سایر اقالم سود و زیان جامع

 .......... .......... سهم گروه از  سود و زیان جامع
 .......... .......... هاي وابسته مبلغ دفتري منافع گروه در شرکت

   هاي وابسته: هاي شناسایی نشده یکی از شرکت سهم زیان
 ـ ـ هاي وابسته یکی از شرکتهاي  زیان از سهم شناسایی نشده

 ـ ـ هاي وابسته انباشته از زیان یکی از شرکتشناسایی نشده سهم 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 

 
 گردش حساب کاهش ارزش انباشته:ـ 22ـ3

 

 (مبالغ به میلیون ریال)

 2x14 1x14 

 .......... .......... دوره مانده در ابتداي
 .......... .......... زیان کاهش ارزش

 (..........) (..........) برگشت زیان کاهش ارزش
 .......... .......... دورهمانده در پایان 

 
20-22 

 41-31الف4
 تغییر در منافع مالکیت گروه در یکی از شرکت هاي وابسته ـ22ـ4

گذاري در شرکت وابسته  را به عنوان سرمایه  را در اختیار داشت و آن 3و درصد شرکت  40گذشته مالکیت دوره گروه در 
به مبلغ ......  میلیون  خارج از گروهدرصد از منافع خود در این شرکت را به  30گروه  ،1/1/2x14نمود. در تاریخ  تلقی می

ارزش  کند که ها محسوب می گذاري مانده از منافع خود را به عنوان سایر سرمایه درصد باقی 10ریال واگذار کرد. گروه 
تعیین شده است. این معامله بورس فرا يبراساس نرخ تابلومنصفانه آن در تاریخ واگذاري مبلغ ...... میلیون ریال بوده که 

 که به شرح زیر محاسبه شده است:  به مبلغ ..... میلیون ریال شدهدوره  زیان وسود صورت منجر به شناسایی سود در 
 (مبالغ به میلیون ریال)

 .......... %)30( دریافتی حاصل از واگذاريما به ازاي 
 )..........( %)30( مالحظه در تاریخ از دست دادن نفوذ قابلواگذار شده گذاري  مبلغ دفتري سرمایه

 ..........  3ناشی از واگذاري شرکت وابسته و سود 
 .......... )%10مانده ( گذاري باقی ارزش منصفانه سرمایه

 )..........( %)10دفتري سهام باقیمانده (مبلغ 
  .......... )13(یادداشت  سود(زیان) تغییرات ارزش

  
 مالحظه هاي قابل محدودیتـ 22ـ5 41ـ 33الف 

 هاي اعطایی به گروه، به دلیل ...... محدودیت قابل مالحظه دارد.نقد یا بازپرداخت واماز بابت انتقال وجه 2 و شرکت وابسته
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 هاي بلندمدت گذاري سایر سرمایه -23

 (مبالغ به میلیون ریال)
 2x14 1x14 یادداشت 

 
 

 بهاي تمام شده
کاهش ارزش 

 مبلغ دفتري مبلغ دفتري انباشته

      گروه
 .......... .......... (..........) .......... 23-1 ها گذاري در سهام شرکت سرمایه
 .......... .......... (..........) .......... 23-2 گذاري در سایر اوراق بهادار  سرمایه

 .......... .......... - .......... 23-3 گذاري بلندمدت بانکی سپرده سرمایه
  .......... (..........) .......... .......... 

      شرکت
 .......... .......... (..........) .......... 23-1 ها گذاري در سهام شرکت سرمایه
 .......... .......... (..........) .......... 23-2 گذاري در سایر اوراق بهادار سرمایه

 .......... .......... - .......... 23-3 گذاري بلندمدت بانکی  سپرده سرمایه
  .......... (..........) .......... .......... 

 
 ها گذاري در سهام شرکت سرمایه -1-23

 (مبالغ به میلیون ریال)
 

هاي  شرکت
شده در  پذیرفته

 بورس/فرابورس

2x14 1x14 

 
تعداد 
 سهام

درصد 
 گذاري سرمایه

بهاي تمام 
 شده

کاهش 
ارزش 
 انباشته

مبلغ 
 دفتري

ارزش 
 بازار

مبلغ 
 دفتري

ارزش 
 بازار

          گروه

 .......... .......... .......... .......... (..........) .......... ..... ..... بورسی 1س شرکت 
 .......... .......... .......... .......... (..........) .......... 10 ..... فرابورسی 3و شرکت 

ی کـه  هـای  سایر شرکت
به تنهایی بـراي گـروه   

 بااهمیت نیستند
 

   

 - .......... ـ .......... (..........) ..........
    .......... (..........) ..........  ..........  

          شرکت

 .......... .......... - .......... (..........) .......... ..... ..... بورسی 1سشرکت 
 .......... .......... .......... .......... (..........) .......... ..... ..... فرابورسی 2سشرکت 
 - ـ .......... .......... ـ .......... ..... ..... فرابورسی 3و شرکت 

هـایی کـه    سایر شرکت
تنهایی بـراي گـروه   به 

 بااهمیت نیستند
 

   

 - .......... ـ .......... (..........) ..........
    .......... (..........) ..........  ..........  
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 گذاري در سایر اوراق بهادار سرمایهـ 23ـ2
 

 2x14 1x14 نرخ سود نوع اوراق ناشر

 میلیون ریال میلیون ریال درصد  گروه

 .......... .......... .......... مشارکت شرکت .......

 .......... .......... .......... مرابحه شرکت .......
 .......... .......... .......... صکوك شرکت ......
 .......... .......... .......... .......... شرکت .......

   .......... .......... 
     شرکت

 .......... .......... .......... مشارکت شرکت .......

 .......... .......... .......... مرابحه شرکت .......
 .......... .......... .......... صکوك شرکت ......
 .......... .......... .......... .......... شرکت .......

   .......... .......... 
 گذاري بلندمدت بانکی هاي سرمایه سپردهـ 23ـ3

به مبلغ ..... میلیون ریال با نرخ ..... درصد و مبلغ ..... میلیون ریال با نرخ ..... درصد گروه گذاري  هاي سرمایه سپرده
یون ریال با به مبلغ ..... میلیون ریال با نرخ ..... درصد و مبلغ ..... میلشرکت گذاري  هاي سرمایه سپردههمچنین  باشد. می

 باشد. نرخ ..... درصد می
 

 ها هستند: هاي زیر در وثیقه بدهی گذاري سرمایه ـ23ـ4 37-13
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                

 شرکت گروه 
 2x14 1x14 2x14 1x14 

     ها شرکتگذاري در سهام  سرمایه
 .......... .......... .......... .......... شرکت .....
 .......... .......... .......... .......... شرکت .....

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... سایر اوراق بهادار

 .......... .......... .......... .......... بلندمدت بانکى گذارى هاى سرمایه سپرده
 .......... .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 1ـ55
 

 1ـ80

 ها هاي تجاري و سایر دریافتنی ـ دریافتنی24
 مدت گروه هاي کوتاه دریافتنی -1-24

 )مبالغ به میلیون ریال(         
 2x14 1x14 

 خالص خالص کاهش ارزش جمع ارزي ریالی 

       تجاري
       اسناد دریافتنی

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر مشتریان

 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
       هاي دریافتنی حساب

 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر مشتریان

 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 

       ها سایر دریافتنی
       اسناد دریافتنی

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر اشخاص

 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
       هاي دریافتنی حساب

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... (..........) .......... - .......... تسهیالت اعطایی به دیگران

 .......... .......... - .......... - .......... کارکنان (وام و مساعده)
 .......... .......... - .......... - .......... هاي موقت سپرده

 .......... .......... - .......... .......... .......... سود سهام دریافتنی
 .......... .......... - .......... .......... .......... بهاداریافته اوراق  سود تحقق

 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر
 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 مدت شرکت هاي کوتاه دریافتنی -24-2 1ـ80

 
 (مبالغ به میلیون ریال)

  2x14 1x14 
 خالص خالص کاهش ارزش جمع ارزي ریالی  

       تجاري 
       اسناد دریافتنی 

 .......... .......... - .......... .......... .......... هاي گروه شرکت 
 .......... .......... - .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته 
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر مشتریان 

  .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
       هاي دریافتنی حساب 

 .......... .......... - .......... .......... .......... هاي گروه شرکت 
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته 
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر مشتریان 

  .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
  .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 

       ها دریافتنیسایر  

       اسناد دریافتنی 
 .......... .......... - .......... .......... .......... هاي گروه شرکت 
 .......... .......... - .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته 
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر اشخاص 

  .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
       هاي دریافتنی حساب 

 .......... .......... - .......... .......... .......... هاي گروه شرکت 
 .......... .......... - .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته 
 .......... .......... (..........) .......... - .......... تسهیالت اعطایی به دیگران 
 .......... .......... - .......... - .......... کارکنان (وام و مساعده) 
 .......... .......... - .......... - .......... هاي موقت سپرده 
 .......... .......... - .......... .......... .......... دریافتنی سود سهام 
 .......... .......... - .......... .......... .......... یافته اوراق بهادار سود تحقق 
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر 

  .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
  .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
  .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 هاي بلندمدت گروه دریافتنی -24-3 1ـ80

 )میلیون ریالمبالغ به (           
 2x14 1x14 

 خالص خالص کاهش ارزش جمع ارزي ریالی 

       تجاري
       اسناد دریافتنی

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر مشتریان

 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
       هاي دریافتنی حساب

 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر مشتریان

 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 

       ها سایر دریافتنی
       اسناد دریافتنی

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر اشخاص

 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
       هاي دریافتنی حساب

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... (..........) .......... - .......... تسهیالت اعطایی به دیگران

 .......... .......... - .......... - .......... کارکنان (وام و مساعده)
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر

 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 

  

73 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 هاي بلندمدت شرکت دریافتنی -24-4 1ـ80

 )ریال مبالغ به میلیون(             
 2x14 1x14 

 خالص خالص کاهش ارزش جمع ارزي ریالی 

       تجاري
       اسناد دریافتنی

 .......... .......... - .......... .......... .......... هاي گروه شرکت
 .......... .......... - .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته

 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر مشتریان
 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 

       هاي دریافتنی حساب
 .......... .......... - .......... .......... .......... هاي گروه شرکت

 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر مشتریان

 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 

       ها سایر دریافتنی
       اسناد دریافتنی

 .......... .......... - .......... .......... .......... هاي گروه شرکت
 .......... .......... - .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته

 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر اشخاص
 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 

       هاي دریافتنی حساب
 .......... .......... - .......... .......... .......... هاي گروه شرکت

 .......... .......... - .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته
 .......... .......... (..........) .......... - .......... تسهیالت اعطایی به دیگران

 .......... .......... - .......... - .......... کارکنان (وام و مساعده)
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر

 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 

 
ها در این  مشی شرکت براي تعیین کاهش ارزش دریافتنی شرکت و خطگروه و هاي فروش اعتباري  [سیاست -5-24

 شود.] قسمت افشا می
  

74 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 اند: ولی کاهش ارزش نداشته شدههایی که معوق  مدت زمان دریافتنی -24-6 37-37الف

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                     
 شرکت گروه 

 2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... .......... ... روز-...

 .......... .......... .......... .......... ... روز-...
 .......... .......... .......... .......... جمع

 ........ .......... ........ .......... میانگین مدت زمان (روز)

ولـی بـه دلیـل عـدم تغییـر       شـده هاي تجاري شامل مبالغی اسـت کـه در پایـان دوره گزارشـگري معـوق       این دریافتنی
 .باشند میشناسایی نشده و این مبالغ هنوز قابل دریافت  کاهش ارزشمالحظه در کیفیت اعتباري، براي آنها  قابل

 
 ها به شرح زیر است: گردش حساب کاهش ارزش دریافتنی-24-7 37ـ14

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                   
 شرکت گروه  

  2x14 1x14 2x14 1x14 
 
 ........ .......... ........ .......... مانده در ابتداي سال 
 ........ .......... ........ .......... ها هاي کاهش ارزش دریافتنی زیان 
 (..........) (..........) (..........) (..........) به عنوان غیر قابل وصولدوره حذف شده طی  
 (..........) (..........) (..........) (..........) بازیافت شده طی سال 
 (..........) (..........) (..........) (..........) هاي کاهش ارزش  برگشت زیان 
 .......... .......... .......... .......... مانده در پایان سال 

 
هاي تجاري از  هاي تجاري، هرگونه تغییر در کیفیت اعتباري دریافتنی در تعیین قابلیت بازیافت دریافتنی -8-24 

 گیرد. زمان ایجاد تا پایان دوره گزارشگري مد نظر قرار می
قبل ... ریال) دوره هاي تجاري است که به صورت جداگانه به مبلغ ... ریال ( کاهش ارزش شامل دریافتنی -24-9 37-27ب

کاهش ارزش شناسایی . اند قبل ... ریال) در شرکت کاهش ارزش یافتهدوره در گروه و به مبلغ ... ریال (
 تسویههاي تجاري و ارزش فعلی عواید مورد انتظار  دهنده تفاوت بین مبلغ دفتري این دریافتنی شده نشان

 ها وثیقه دریافت نشده است. است. براي این دسته از دریافتنی
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

76 

 ها سایر دارایی -25 1ـ56
 
 

 (مبالغ به میلیون ریال)

 شرکت  گروه 

 2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... .......... 1وجوه بانکی مسدودشده
 .......... .......... .......... .......... سپرده نزد صندوق دادگستري

 .......... .......... .......... .......... سایر
 .......... .......... .......... .......... 

 
 

 ها پرداخت پیش -26 1ـ56
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                                    

 شرکت گروه 

 2x14 1x14 2x14 1x14 

     هاي خارجی پرداخت پیش
 .......... .......... .......... .......... سفارشات مواد اولیه 
 .......... .......... .......... .......... سفارشات قطعات و لوازم یدکی 

....... .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... سایر

 .......... .......... .......... .......... 
     هاي داخلی پرداخت پیش

 .......... .......... .......... .......... خرید مواد اولیه 
 .......... .......... .......... .......... ها بیمه دارایی 

 .......... .......... .......... .......... مالیات بر درآمد
 .......... .......... .......... .......... )26-2اوراق سلف موازي استاندارد (یادداشت 

 ....... .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... سایر

 (..........) (..........) (..........) (..........) )43مالیات پرداختنی (یادداشت 
 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

 
پرداخت به اشخاص وابسته  هاي گروه و شرکت به ترتیب شامل ........ و ........ میلیون ریال پیش پرداخت پیش -1-26

 باشد. می 53-4و  53-2 هاي طبق یادداشت
شرکت با هدف تامین مواد اولیه ..... به میزان ..... [تن]، تعداد ..... اوراق سلف موازي استاندارد (بدون اختیار) به  -2-26

ده است که در کرقیمت هر ورق ..... ریال را با ارزش اسمی ..... ریال و با سررسید ..... و در تاریخ ..... خریداري 
  ها منعکس شده است. پرداخت سرفصل پیش

 دسترس باشد. رود ظرف یک سال از تاریخ صورت وضعیت مالی قابل وجوه بانکی مسدودشده، وجوهی است که انتظار نمی .1
 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

77 

 8ـ50
 8ـ51

 موجودى مواد و کاال -27
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                     

  2x14 1x14 
 

 

بهاي 
 شده تمام

کاهش 
 خالص خالص ارزش 

     گروه 
 .......... .......... - .......... شده کاالي ساخته 8-51ج

 .......... .......... - .......... شده واحدهاي ساختمانی تکمیل 
 .......... .......... - .......... کاالي در جریان ساخت 8-51ب

 .......... .......... - .......... امالك در جریان ساخت 
 .......... .......... - .......... بندي مواد اولیه و بسته 8-51الف
 .......... .......... (..........) .......... قطعات و لوازم یدکی 8-51 ه

 .......... .......... (..........) .......... ها سایر موجودي 
  .......... (..........) .......... .......... 
 .......... .......... - .......... 1کاالي در راه 
  .......... (..........) .......... .......... 

     شرکت 
 .......... .......... - .......... شده کاالي ساخته 8-51ج
 .......... .......... - .......... کاالي در جریان ساخت 8-51ب
 .......... .......... - .......... بندي مواد اولیه و بسته 8-51الف
 .......... .......... (..........) .......... قطعات و لوازم یدکی 8-51 ه

 .......... .......... (..........) .......... ها سایر موجودي 
  .......... (..........) .......... .......... 

 .......... .......... - .......... 1کاالي در راه 8-51د 
  .......... (..........) .......... .......... 

 

بندى، کاالى ساخته شده، قطعات و لوازم یدکى گروه تا مبلغ ..... میلیون ریال و  موجودى مواد اولیه و بسته -1-27
 شرکت تا مبلغ ..... میلیون ریال در مقابل خطرات ناشى از ..... بیمه شده است.

 شود: شرح زیر نزد دیگران نگهداري می به شرکتگروه و هاي  بخشی از موجودي -2-27
 )مبالغ به میلیون ریال(                       

 علت محل نگهداري نوع موجودي

 شرکت گروه

2x14 1x14 2x14 1x14 

 ..... ..... ..... ..... ساخت قطعه سازان قطعه مواد اولیه
 ..... ..... ..... ..... نگهداري انبارهاي عمومی کاالي ساخته شده

.......... .......... .......... ..... ..... ..... ..... 
   ..... ..... ..... ..... 

موجودي مواد اولیه، کاالي ساخته شده و ..... به بهاي تمام شده ..... میلیون ریال در گروه و ..... میلیون ریال  -27-3 8-52ج
 باشد. ها می در شرکت در وثیقه بانک

  

 هاى عضو گروه انتقال یافته است. به شرکت صورت وضعیت مالیکاالى در راه آن بخش از سفارشات است که مالکیت کاالى مرتبط با آن تا تاریخ  .1
 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
47-29 

48-29 
 شده و امالك در جریان ساخت: اطالعات مربوط به واحدهاي ساختمانی تکمیل -4-27
 

 )مبالغ به میلیون ریال(       
 امالك در جریان ساخت شده واحدهاي ساختمانی تکمیل 

 پروژه ..... پروژه ..... پروژه ..... پروژه ..... پروژه ..... پروژه ..... 
       دورهمخارج انباشته در ابتداي 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... زمین
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... تامین مالی

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... سایر
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

       دوره مخارج
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... زمین

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... تامین مالی
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... سایر

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
       شده به عنوان هزینه مخارج شناسایی

 (......) (......) (......) (......) (......) (......) دورهطی 
 (......) (......) (......) (......) (......) (......) هاي گذشته سال

 (......) (......) (......) (......) (......) (......) 
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... دورهمبلغ دفتري پایان 
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1x14دوره مبلغ دفتري پایان 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... تعداد واحد
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... متراژ

 ...... ...... ...... - - - برآورد زمان تکمیل
 ...... ...... ...... - - - برآورد مخارج تکمیل

       درصد تکمیل
2x14 100 100 100 ...... ...... ...... 
1x14 - - - ...... ...... ...... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

79 

 1ـ55
 1ـ79
 15ـ58

 

  مدت  هاى کوتاه گذاري سرمایه -28

 (مبالغ به میلیون ریال)

 2x14 1x14 

 خالص خالص کاهش ارزش بهاي تمام شده 

     گروه

     المعامله در بازار هاي سریع گذاري سرمایه
 .......... .......... 1.......... 1.......... شده در بورس/فرابورس  هاي پذیرفته سهام شرکت

 .......... .......... 1.......... 1.......... بهادار سایر اوراق
 - - .......... .......... 

 .......... .......... (..........) .......... ها در سهام سایر شرکت گذاري سرمایه
 .......... .......... (..........) .......... گذاري در اوراق بهادار سرمایه
 .......... .......... - .......... مدت بانکی گذاري کوتاه هاي سرمایه سپرده

 .......... .......... .......... .......... 
     شرکت

     بازارالمعامله در  هاي سریع گذاري سرمایه
 .......... .......... 1 .......... 1.......... شده در بورس/فرابورس  هاي پذیرفته سهام شرکت

 .......... .......... 1 .......... 1.......... سایر اوراق بهادار
 - - .......... .......... 

 .......... .......... (..........) .......... ها گذاري در سهام سایر شرکت سرمایه
 .......... .......... (..........) .......... گذاري در اوراق بهادار سرمایه
 .......... .......... - .......... مدت بانکی گذاري کوتاه هاي سرمایه سپرده

 .......... (..........) .......... .......... 
 

 موجودى نقد -29 1ـ55

 میلیون ریال)(مبالغ به 

 شرکت گروه  1ـ79

  2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... .......... 2ریالی -ها  موجودى نزد بانک 
 .......... .......... .......... .......... 2ارزي –ها  موجودى نزد بانک 
 .......... .......... .......... .......... ریالی -ها  گردان موجودى صندوق و تنخواه 
 .......... .......... .......... .......... ارزي -ها  گردان موجودى صندوق و تنخواه 
 .......... .......... .......... .......... وجوه نقد در راه 
  .......... .......... .......... .......... 

هاي گروه به دلیل ..... توسط .....، مسدود شده است که انتظار  ریال از موجودي نزد بانکمبلغ ..... میلیون  -29-1 2ـ52
 ماه آینده حل و فصل شود. 3رود ظرف حداکثر  می

  باشد که براي وصول به بانک ارائه شده است. می 29/12/2x14هاي به تاریخ تا  در راه، مربوط به چکنقد وجوه  -2-29

اشته شده و کاهش ارزش، موضوعیت ند یابد لذا درج بهاي تمام المعامله در بازار به ارزش بازار انعکاس می هاي سریع گذاري از آنجا که سرمایه .1
 لیکن چنانچه از روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده شود، مبالغ مربوط باید درج گردد.

 مدت بدون سررسید (دیدارى) در بانک است. گذاري کوتاه شامل سپرده سرمایه ها نزد بانکجودى مو .2

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
شـده   هاي غیرجاري نگهـداري  هاي مرتبط با دارایی شده براي فروش و بدهی غیرجاري نگهداريهاي  دارایی -30 31ـ32

 براي فروش
 (مبالغ به میلیون ریال)

 شرکت گروه 

 2x14 1x14 2x14 1x14 
 - .......... - .......... زمین و ساختمان انبار 

 - .......... - .......... هاي مرتبط با کارخانه تولید محصوالت غذایی ..... دارایی
 - .......... - .......... شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري دارایی

 - .......... - .......... شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري هاي مرتبط با دارایی بدهی
 

تصمیم گرفته است یک باب انبار واقع در ..... را واگذار نماید. براي فروش انبار به  2x14مالی دوره شرکت در  -1-30
 قیمت منطقی، بازاریابی موثري انجام شده است.

گردد که  بینی می شرکت مصمم است کارخانه تولید محصوالت غذایی ..... را به منظور ..... واگذار نماید و پیش -2-30
تکمیل شود. به همین منظور، فعالیت این کارخانه از تاریخ ..... متوقف  3x14.../...../فرآیند واگذاري تا تاریخ ..
واگذاري در پایان دوره  هاي کارخانه قابل ها و بدهی اصلی داراییهاي  سرفصل). 14گردیده است (یادداشت 

 گزارشگري به شرح زیر است:
 میلیون ریال)(مبالغ به                                        

 2x14 
  هاي کارخانه دارایی

 .......... هاي ثابت مشهود دارایی
 .......... موجودي کاال

 .......... هاي تجاري دریافتنی
 .......... 

  هاي کارخانه بدهی
 .......... هاي تجاري پرداختنی

........... .......... 

 .......... 
 

 سرمایه -31 1ـ81
مبلغ .......... میلیون ریال، شامل .......... سهم .......... ریالی با نام تمام پرداخت  29/12/2x14سرمایه شرکت در تاریخ  1-81الف

 باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است: شده می
 

 2x14 1x14 
 درصد مالکیت تعداد سهام درصد مالکیت تعداد سهام 

.......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... درصد) 5سایرین (کمتر از 

 .......... 100 .......... 100 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

81 

 دورهو پایان دوره صورت تطبیق تعداد سهام اول  -31-1 1-8الف
درصد) از محل سود ..... ریال (معادل  میلیون ..... ریال به  میلیون ..... مورد گزارش سرمایه شرکت از مبلغ دوره طی 

 به ثبت رسیده است. 2x14انباشته، افزایش یافته که در تاریخ .../.../
 

 2x14 1x14 
 تعداد سهام تعداد سهام 

 ........... ........... دورهمانده ابتداي 
 - ........... افزایش سرمایه از محل سود انباشته

......... ........... ........... 
 ........... ........... دورهمانده پایان 

 
 افزایش سرمایه در جریان -32 79-1

صاحبان سهام مورخ ..... از محل  العاده مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوقدوره طی 
آورده نقدي و مطالبات سهامداران به مبلغ ..... میلیون ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ..... میلیون ریال در سرفصل 

 باشد. مراحل ثبت افزایش سرمایه در جریان می افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است.
 

 صرف سهام -33 1-108ث
افزایش سرمایه شرکت با سلب حق تقدم از صاحبان سهام به  1x14العاده در سال مصوبه مجمع عمومی فوق طبق 

مبلغ  تفاوتمیزان ... درصد از محل فروش سهام تصویب و مقرر گردید هر سهم به قیمت ..... ریال به فروش برسد و 
 فروش و مبلغ اسمی سهام جمعا به مبلغ ..... میلیون ریال به حساب صرف سهام منظور گردد.

  
 فرعی شرکت آثار معامالت سهام خزانه -34 1-80ث

 به فروش رساند.تعداد .....  آنرا  مورد گزارش شرکت فرعی ..... تعداد ..... از سهام خود را خریداري و سپس دوره در  1 114 پ پ
شرکت از .... به .... درصد افزایش یافت و مبلغ ..... میلیون ریال نیز در این  هطی این رویداد مالی نسبت سهم مالکان

 رابطه به شرکت تعلق گرفت.
 

 39ـ25
 39بـ 116

 1151پ پ 

 

 آثار معامالت با منافع فاقد حق کنترل -35
درصد) را  %10(معادل  2ف  گذاري خود در شرکت فرعی سرمایهمورد گزارش شرکت تعداد ... سهم از سهام دوره در 

به فروش رساند به نحوي که کنترل بر آن شرکت حفظ گردید و مبلغ ... میلیون ریال در نتیجه این رویداد مالی به 
 )20ـ5ـ3شرکت منتسب گردید. ( یادداشت 

 
 اندوخته قانونى -36 1-81ب

و ماده ..... اساسنامه، مبلغ ..... میلیون ریال از  1347اصالحیه قانون تجارت مصوب سال  238و  140در اجراى مفاد مواد 
محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونى منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته 

الذکر الزامى است. اندوخته  دوخته فوقدرصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به ان 10قانونى به 
 باشد و جز در هنگام انحالل شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست. قانونى قابل انتقال به سرمایه نمی

  

 114 پاسخ به پرسشهاي فنی. 1
 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

82 

 ها سایر اندوخته -37 1-81ب
بنیه مالى ها متشکل از اندوخته عمومى و اندوخته طرح توسعه است. مجمع عمومى شرکت به منظور تقویت  سایر اندوخته

دهـد.   شرکت به موجب ماده ..... اساسنامه هر سال معادل ..... درصد از سود خالص را به اندوخته عمـومى تخصـیص مـى   
، اندوخته طـرح توسـعه در   0x14عالوه بر این، به منظور اجراى طرح توسعه .....، طبق مصوبه مجمع عمومى مورخ ../ ../ 

 مالى به شرح زیر است:دوره هاى یاد شده طى  ها اختصاص یافته است. گردش حساب اندوخته حساب
 (مبالغ به میلیون ریال)                      

 اندوخته طرح توسعه اندوخته عمومی 
افزایش سرمایه شرکت 
 جمع 1فرعی از محل سود انباشته

2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 
         گروه

 .......... .......... .......... .......... .......... - .......... .......... دورهابتداي   در مانده 
 (..........) - ـ ـ - - - - کاهش
 .......... .......... ـ ـ - - .......... .......... افزایش

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... دورهمانده در پایان 
         شرکت

 .......... .......... ـ ـ .......... - .......... .......... دورهابتداي  در مانده 
 (..........) - ـ ـ - - - - کاهش
 .......... .......... ـ ـ - - .......... .......... افزایش

 .......... .......... ـ ـ .......... .......... .......... .......... دورهمانده در پایان 
 

 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی -38 16ـ46
 (مبالغ به میلیون ریال) 

 2x14 1x14 

مانده در  
ابتداي 

 دوره

مانده در  دورهتغییرات طی 
پایان 
 دوره

مانده در 
ابتداي 

 دوره

مانده در  دورهتغییرات طی 
پایان 
 جمع کاهش افزایش جمع کاهش افزایش  دوره

           گروه
 .......... .......... - .......... .......... .......... .......... - .......... .......... عملیات ..... در کشور .....
 .......... .......... - .......... .......... .......... .......... - .......... .......... عملیات ..... در کشور .....

 .......... .......... - .......... .......... .......... .......... - .......... .......... 
           شرکت

 .......... .......... - .......... .......... .......... .......... - .......... .......... عملیات ..... در کشور .....

 .......... .......... - .......... .......... .......... .......... - .......... .......... عملیات ..... در کشور .....
 .......... .......... - .......... .......... .......... .......... - .......... .......... 

 
  

صورت تغییرات در حقوق مالکانه  و تلفیقی جداگانه مانده در متن صورت وضعیت مالی. با در نظر گرفتن میزان اهمیت، انعکاس 1

 است. ضروريها  قبل از سرفصل سایر اندوخته تلفیقی

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 سهام خزانه -39 36ـ35

 
 2x14 1x14 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد 
 میلیون ریال سهم میلیون ریال سهم 

 .......... .......... .......... .......... شرکتسهام خزانه 
 .......... .......... .......... .......... هاي فرعی سهام شرکت در مالکیت شرکت

 .......... .......... .......... .......... سهام خزانه گروه
 

 سهام خزانه شرکت -1-39
 

 2x14 1x14 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد 
 میلیون ریال سهم میلیون ریال سهم 

 .......... .......... .......... .......... دورهمانده ابتداي 
 .......... .......... .......... .......... دورهخرید طی 

 (..........) (..........) (..........) (..........) دورهفروش طی 
 .......... .......... .......... .......... دورهمانده پایان 

 
میزان سهام شناور، تا تواند براساس  می  پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، شرکت قانون رفع موانع تولید رقابت 28طبق ماده 

%) از سهام خود را خریداري و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداري کنند. خرید و فروش 10سقف ده درصد (
گیرد. شرکت نسبت به  نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداري و عرضه سهام خزانه صورت می سهام خزانه طبق آیین

تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحالل حق دریافت هیچ  بوده و حقسهام خزانه، فاقد حق راي در مجامع 
 گیرد. گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودي تعلق نمی

 
 هاى فرعى شرکتسهام شرکت در مالکیت  -2-39

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                                 

 2x14 1x14 

 بهاي تمام شده بهاي تمام شده تعداد سهام درصد مالکیت گذار شرکت فرعی سرمایه

 .......... .......... .......... .......... شرکت ... 
 - .......... .......... .......... شرکت ... 
   .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

84 

 38ـ11
 38ـ18
 38ـ19

 1 114پ.پ

 منافع فاقد حق کنترل -40

 (مبالغ به میلیون ریال)

 2x14 1x14 

 .......... .......... سرمایه
 .......... .......... افزایش سرمایه در جریان

 .......... .......... قانونیاندوخته 
 .......... .......... ها سایر اندوخته

 .......... .......... ها مازاد تجدیدارزیابی دارایی
 .......... .......... تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

 .......... .......... سود انباشته
 ــ )..........( سهام خزانه شرکت فرعی

.......... .......... .......... 
 .......... .......... 

 

 
 
 

  

 114. پاسخ به پرسشهاي فنی شماره 1
 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 ها هاي تجاري و سایر پرداختنی پرداختنی -41 1ـ55

 گروه مدت هاي کوتاه پرداختنی -1-41
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                            

 

2x14 1x14 

 جمع جمع ارزي ریالی
     تجاري

     اسناد پرداختنى
 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات  کنندگان  سایر تامین
 .......... .......... .......... .......... 
     

     پرداختنىهاى  حساب
 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات  کنندگان سایر تامین
 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

     ها پرداختنیسایر 
     اسناد پرداختنى

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص

 .......... .......... .......... .......... 
     هاى پرداختنى حساب

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... هاى تکلیفى مالیات

 .......... .......... .......... .......... هاى پرداختنى حق بیمه
 .......... .......... .......... .......... سپرده حسن انجام کار

 .......... .......... .......... .......... هاي پرداختنی هزینه
 .......... .......... .......... .......... سایر

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 مدت شرکت کوتاههاي  پرداختنی -41-2 1ـ55

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                          

 

2x14 1x14 

 جمع جمع ارزي ریالی
     تجاري

     اسناد پرداختنى
 .......... .......... .......... .......... هاي گروه شرکت

 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات  کنندگان  سایر تامین

 .......... .......... .......... .......... 
     

     هاى پرداختنى حساب
 .......... .......... .......... .......... هاي گروه شرکت

 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات  کنندگان سایر تامین

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

     ها سایر پرداختنی
     اسناد پرداختنى

 .......... .......... .......... .......... هاي گروه شرکت
 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص
 .......... .......... .......... .......... 

     هاى پرداختنى حساب
 .......... .......... .......... .......... هاي گروه شرکت

 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... هاى تکلیفى مالیات

 .......... .......... .......... .......... هاى پرداختنى حق بیمه
 .......... .......... .......... .......... سپرده حسن انجام کار

 .......... .......... .......... .......... هاي پرداختنی هزینه
 .......... .......... .......... .......... سایر

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 هاي بلندمدت گروه پرداختنی -41-3 1ـ55

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                       

 

2x14 1x14 

 جمع جمع ارزي ریالی
     تجاري

     اسناد پرداختنى
 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات  کنندگان  تامینسایر 
 .......... .......... .......... .......... 
     

     هاى پرداختنى حساب
 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات  کنندگان سایر تامین
 .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... 
     ها سایر پرداختنی

     اسناد پرداختنى
 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص
 .......... .......... .......... .......... 

     هاى پرداختنى حساب
 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

......... .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... سایر

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 مدت شرکت هاي بلند پرداختنی -41-4 1ـ55

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                          

 

2x14 1x14 

 جمع جمع ارزي ریالی
     تجاري

     اسناد پرداختنى
 .......... .......... .......... .......... هاي گروه شرکت

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته سایر
 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات  کنندگان  سایر تامین

 .......... .......... .......... .......... 
     

     هاى پرداختنى حساب
 .......... .......... .......... .......... هاي گروه شرکت

 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات  کنندگان سایر تامین

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

     ها سایر پرداختنی
     اسناد پرداختنى

 .......... .......... .......... .......... هاي گروه شرکت
 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص
 .......... .......... .......... .......... 

     هاى پرداختنى حساب
 .......... .......... .......... .......... هاي گروه شرکت

 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته
......... .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... سایر

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
 سررسید اسناد پرداختنى بلندمدت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است: -41-5 37ـ39

 
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                   

 شرکت گروه سال

4x14 .......... .......... 
5x14 .......... .......... 
6x14 .......... .......... 
7x14 .......... - 

 .......... .......... 
 

کند تا اطمینان  هاي مدیریت ریسک را وضع می رویه گروهمیانگین دوره اعتباري در مورد خرید کاال ... روز است.  -6-41
 شود. اساس شرایط اعتباري توافق شده، پرداخت می ها بر حاصل شود که کلیه پرداختنی

 
 تسهیالت مالى -42 1ـ79
 (مبالغ به میلیون ریال)  

  2x14 1x14 

 جمع بلندمدت جاري جمع بلندمدت جاري  

       گروه 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... تسهیالت دریافتی 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... اوراق مشارکت 
 - - - .......... .......... - اوراق خرید دین 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... اي تعهدات اجاره سرمایه 21-21
 ..... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
  .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
       شرکت 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... تسهیالت دریافتی 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... اوراق مشارکت 
 - - - .......... .......... - اوراق خرید دین 
 ..... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
  .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 
 

89 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

90 

 تسهیالت دریافتی بر حسب مبانى مختلف به شرح زیر است: -1-42
 :کنندگان تسهیالت مینابه تفکیک ت -1-1-42
 

 )مبالغ به میلیون ریال(
 شرکت گروه 

 2x14 1x14 2x14 1x14 

 جمع جمع ارزي ریالی جمع جمع ارزي ریالی 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ها بانک

 .......... .......... .......... .......... - - - - هاي گروه شرکت
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... وابستهسایر اشخاص 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) هاي آتی سود و کارمزد سال

 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) گذاري هاي سرمایه سپرده
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... سود و کارمزد و جرائم معوق

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) حصه بلندمدت

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... حصه جاري
 

 :به تفکیک نرخ سود و کارمزد -2-1-42
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                   

 شرکت گروه 

 2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... .......... درصد به باال 25
 .......... .......... .......... .......... درصد 25تا  20
 .......... .......... .......... .......... درصد 20تا  15
 .......... .......... .......... .......... درصد 15تا  10
 .......... .......... .......... .......... درصد 10تا  1

 .......... .......... .......... .......... بدون سود و کارمزد
 .......... .......... .......... .......... 

  



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

91 

 :بندي پرداخت به تفکیک زمان -3-1-42
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                       

 شرکت گروه 

 2x14 2x14 

3x14 .......... .......... 
4x14 .......... .......... 
5x14 .......... .......... 
6x14 .......... - 
7x14 و پس از آن .......... - 
 .......... .......... 

 

 :به تفکیک نوع وثیقه -4-1-42
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                               

 شرکت گروه 

 2x14 2x14 

 .......... .......... آالت زمین، ساختمان و ماشین
 .......... .......... چک و سفته

 .......... .......... موجودي مواد وکاال
.......... .......... .......... 

 .......... .......... 
 .......... .......... تسهیالت بدون وثیقه

 .......... .......... 
 

و قبل از تاریخ تایید دوره [پس از پایان  3x14دوره تسهیالت مالی جاري شرکت به مبلغ ..... میلیون ریال از بانک .....، در   -42-2 1ـ78
 هاي مالی]، به صورت بلندمدت مجددا تامین مالی شده است. صورت

گذاري با سود ..... درصد  میلیون ریال سپرده سرمایه تسهیالت دریافتی به مبلغ ..... میلیون ریال از بانک ..... مستلزم ایجاد ..... -3-42
بوده که با توجه به اینکه شرکت در استفاده از آن سپرده محدودیت دارد و نرخ سود آن کمتر از نرخ سود متعارف بانکی است، 

عی) تسهیالت لذا از تسهیالت مالی مذکور کسر و تسهیالت مالی به صورت خالص ارایه شده است. همچنین نرخ موثر (واق
 مالی مذکور برابر ..... درصد است.

تسهیالت دریافتی به مبلغ ..... میلیون ریال از بانک ..... نکول شده است که شرکت باید اصل، سود و جرایم آن را به مبلغ  -42-4 37ـ15
آن با تسهیالت جدید جایگزین هاي مالی، مبلغ ...... میلیون ریال  ..... میلیون ریال پرداخت نماید. تا تاریخ تایید صورت

 باشد. (استمهال) شده و مذاکره براي استمهال مابقی تسهیالت مذکور در جریان می
  



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

92 

 تسهیالت دریافتی از بانک ....... به مبلغ ........ با واگذاري یک واحد آپارتمان متعلق به شرکت، تسویه شده است. -5-42
به منظور احداث خط تولید .....، بر اساس مجوز شماره ..... مورخ ....... صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار،  -6-42

الحساب ..... درصد، در تاریخ  ..... و نرخ سود علیدوره شرکت مبلغ ..... میلیون ریال اوراق مشارکت به سررسید 
 به شرح زیر است: وضعیت مالی صورت..... صادر نموده که وضعیت آن در تاریخ 

 (مبالغ به میلیون ریال)                                               

 2x14 1x14 

 .......... .......... ارزش اسمی
 (..........) (..........) کسر اوراق

 .......... .......... ناخالص
 .......... .......... استهالك کسر

 .......... .......... مبلغ دفتري
 
شود. سود قطعی پروژه در سررسید طبق  الحساب در مقاطع ..... ماهه به دارندگان اوراق پرداخت می سود علی -1-6-42

الحساب پرداختی،  ضوابط انتشار اوراق مشارکت، محاسبه و در صورت فزونی آن نسبت به سودهاي علی
، سود قطعی صورت وضعیت مالیشود. بر اساس برآورد مدیریت تا تاریخ  به دارندگان اوراق پرداخت می تفاوت

 باشد. الحساب متعلقه می پروژه کمتر از مبالغ سود علی
اي مرتبط با تحصیل ساختمان دفتر مرکزي شرکت فرعی ..... از طریق اجاره به شرط  تعهدات اجاره سرمایه -7-42

باشد و ضمنا  طبق قرارداد اجاره، مدت قرارداد ..... سال، مبلغ اجاره ساالنه ..... میلیون ریال می باشد. تملیک می
 اختیار خرید دارایی با پرداخت مبلغ ..... میلیون ریال در پایان قرارداد به آن شرکت اعطا شده است.

را به نهاد واسط منتقل و اوراق خرید دین توسط نهاد  دار خود از مشتریان شرکت با هدف تامین مالی، بخشی از مطالبات مدت -8-42
هاي اعتباري توسط  واسط منتشر و منابع حاصل در اختیار شرکت قرار گرفته است. با توجه به هدف شرکت و تضمین زیان

ه به نهاد ها و مزایاي مالکیت مطالبات حفظ شده و مطالبات دریافتنی (دارایی مالی) انتقال یافت شرکت، اساسا تمام ریسک
واسط، از دفاتر شرکت حذف نشده و بابت وجوه دریافتی در نتیجه انتشار اوراق خرید دین، بدهی مالی در سرفصل تسهیالت 

 مالی شناسایی شده است.
 هاي نقدي و مدت زمان باقیمانده تا سررسید مطالبات موضوع انتشار اوراق به شرح زیر است: مبلغ دفتري، مبلغ جریان

 
 سررسید مطالبات هاي نقدي مطالبات مبلغ جریان دفتري مطالباتمبلغ 

 تاریخ میلیون ریال میلیون ریال
..... ..... ..... 
..... ..... ..... 

 
..... درصد، به مبلغ ..... میلیون ریال و با مبلغ اسمی هر ورقه ..... ریال در تاریخ ..... منتشر  اوراق خرید دین ..... ساله/ماهه با نرخ

هاي مرتبط با  شده است. مبالغ پرداختی مقرر تا پایان مدت اوراق به دارندگان اوراق برابر ..... میلیون ریال و مقاطع پرداخت
بابت اوراق مذکور مبلغ ..... میلیون ریال به حساب نهاد واسط دوره اق است. طی اوراق، هر ..... ماه یک بار از تاریخ انتشار اور

 واریز شده است.
  



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

93 

 هاي تامین مالی به شرح زیر است: هاي حاصل از فعالیت هاي نقدي و تغییرات غیرنقدي در بدهی تغییرات حاصل از جریان -42-9 2ـ45
 (مبالغ به میلیون ریال) 

 
تسهیالت 

 مالی
اوراق 

 مشارکت
اوراق خرید 

 دین
تعهدات اجاره 

 جمع اي سرمایه
      گروه

 .......... .......... .......... .......... .......... 01/01/1x14مانده در 
 .......... - .......... .......... .......... هاي نقدي دریافت

 .......... .......... .......... .......... .......... سود و کارمزد و جرائم 
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) هاي نقدي بابت اصل پرداخت
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) هاي نقدي بابت سود پرداخت

 - - - - .......... تاثیر تغییرات نرخ ارز
 .......... (..........) .......... (..........) .......... هاي فرعی حاصل از تحصیل یا واگذاري شرکتتغییرات 

 (..........) - - (..........) - (مشخص شود) سایر تغییرات غیرنقدي
 .......... .......... .......... .......... .......... 29/12/1x14مانده در 

 .......... .......... .......... .......... .......... هاي نقدي دریافت
 .......... .......... .......... .......... .......... سود و کارمزد و جرائم 

 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) هاي نقدي بابت اصل پرداخت
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) هاي نقدي بابت سود پرداخت

 - - - - .......... تاثیر تغییرات نرخ ارز
 .......... (..........) .......... (..........) .......... هاي فرعی تغییرات حاصل از تحصیل یا واگذاري شرکت

 (..........) - - (..........) - (مشخص شود) سایر تغییرات غیرنقدي
 .......... .......... .......... .......... .......... 29/12/2x14مانده در 

      شرکت
 .......... .......... .......... .......... .......... 01/01/1x14مانده در 

 .......... - .......... .......... .......... هاي نقدي دریافت
 .......... .......... .......... .......... .......... سود و کارمزد و جرائم 

 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) هاي نقدي بابت اصل پرداخت
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) هاي نقدي بابت سود پرداخت

 - - - - .......... تاثیر تغییرات نرخ ارز
 (..........) - - (..........) - (مشخص شود) سایر تغییرات غیرنقدي

 .......... .......... .......... .......... .......... 29/12/1x14مانده در 

 .......... - .......... .......... .......... هاي نقدي دریافت
 .......... .......... .......... .......... .......... سود و کارمزد و جرائم 

 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) هاي نقدي بابت اصل پرداخت
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) هاي نقدي بابت سود پرداخت

 - - - - .......... تاثیر تغییرات نرخ ارز
 (..........) - - (..........) - (مشخص شود) سایر تغییرات غیرنقدي

 .......... .......... .......... .......... .......... 29/12/2x14مانده در 

  



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

94 

 
 مالیات پرداختنی -43 35ـ11

 )مبالغ به میلیون ریال(           
 2x14 1x14 

 ذخیره 
اسناد 

 ذخیره جمع پرداختنی
اسناد 

 جمع پرداختنی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... گروه
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... شرکت

 
 پرداختنی به قرار زیر است:گردش حساب مالیات  -1-43

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                         

 شرکت گروه 

 2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... .......... دورهمانده در ابتداي 
 .......... .......... .......... .......... دورهذخیره مالیات عملکرد 

 .......... .......... .......... .......... هاي قبل تعدیل ذخیره مالیات عملکرد سال
 (..........) (..........) (..........) (..........) دورهپرداختی طی 

 .......... .......... .......... .......... 
 (..........) (..........) (..........) (..........) )26هاي مالیات (یادداشت  پرداخت پیش

 .......... .......... .......... .......... 
 

 اند:استفاده نموده جاري از معافیتدوره در زیر  هايشرکتطبق قوانین مالیاتی،  -1-1-43
 
 

 نوع معافیت نام شرکت

.......... .......... 

.......... .......... 

.......... .......... 
  



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

95 

 به شرح زیر است: شرکتخالصه وضعیت مالیات پرداختنی  -2-43

دوره 
 مالی

سود 
(زیان) 
 ابرازي

  درآمد مشمول
 مالیات ابرازي

 (مبالغ به میلیون ریال) - مالیات

 نحوه تشخیص

2x14 1x14 

 پرداختی قطعی تشخیصی ابرازي
مانده 

 پرداختنی
مالیات 
 پرداختنی

0x
14 

.......... .......... .......... .......... - .......... .......... .......... 
 الراس علی

1x
14 

.......... .......... .......... .......... - .......... .......... .......... 
 رسیدگی به دفاتر

2x
14 

.......... .......... .......... 
- - - 

.......... .......... 
 رسیدگی نشده

 )26هاي مالیات (یادداشت  پرداخت پیش
.......... ..........  
(..........) (..........)  
.......... ..........  

 قطعى و تسویه شده است. 0x14هاى قبل از  مالیات بر درآمد شرکت براى کلیه سال -1-2-43
 ت حلااعتراض کرده و موضوع توسط هی 0x14مالى دوره شرکت نسبت به مالیات تشخیصى براى عملکرد  -2-2-43

 اختالف مالیاتى در دست رسیدگى است. 
مورد گزارش به ترتیب بالغ بر ..... و ..... میلیون دوره جمع مبالغ پرداختی و پرداختنی گروه و شرکت در پایان  -3-43

هاى تشخیص یا قطعى مالیاتى صادره توسط اداره امور مالیاتى مربوط است که مورد  ریال کمتر از مجموع برگ
 ها منظور نشده است.  بابت آنها در حساب بدهیاعتراض قرار گرفته لذا 

 (مبالغ به میلیون ریال)

 
مالیات پرداختی و 

 پرداختنی
مالیات 

 تشخیصی/قطعی
مازاد مورد مطالبه 
 اداره امور مالیاتی

 .......... .......... .......... شرکت
 .......... .......... .......... هاي فرعی شرکت

 .......... .......... .......... گروه
 
 تشخیصی/قطعی به شرح زیر است:دالیل اصلی اختالف مالیات پرداختی و پرداختنی با مالیات  -1-3-43

..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

96 

 35ـ79
78-35 

 هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: عمدهاجزاي  -4-43
 

   گروه
   مالیات مربوط به صورت سود و زیان

(مبـالغ بـه میلیـون                                                                                                عملیات در حال تـداوم 
 ریال)

 2x14 1x14 
 .......... .......... مالیات جاري

 .......... .......... هزینه مالیات انتقالی مربوط به ایجاد بدهی مالیات انتقالی
 (..........) (..........) انتقالی) مربوط به ایجاد دارایی مالیات انتقالی(درآمد مالیات 

 .......... .......... هزینه مالیات انتقالی مربوط به برگشت دارایی مالیات انتقالی
 (..........) (..........) (درآمد مالیات انتقالی) مربوط به برگشت بدهی مالیات انتقالی

 .......... .......... جاريدوره هزینه مالیات بر درآمد 
 .......... .......... قبل هاي دورههزینه مالیات بر درآمد 

 .......... .......... هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
 

  (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                       عملیات متوقف شده
 2x14 1x14 

 .......... .......... مالیات جاري
 .......... .......... هزینه مالیات انتقالی مربوط به ایجاد بدهی مالیات انتقالی

 (..........) (..........) انتقالی) مربوط به ایجاد دارایی مالیات انتقالی(درآمد مالیات 
 .......... .......... هزینه مالیات انتقالی مربوط به برگشت دارایی مالیات انتقالی
 (..........) (..........) (درآمد مالیات انتقالی) مربوط به برگشت بدهی مالیات انتقالی

 .......... .......... جاريدوره هزینه مالیات بر درآمد 
 .......... .......... هاي قبلهزینه مالیات بر درآمد سال

 (..........) .......... )14هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده (یادداشت 
 

   مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع
 به میلیون ریال)(مبالغ 

 2x14 1x14 
 .......... .......... مالیات جاري

   مالیات انتقالی :
 .......... .......... هاي ثابت مشهود مالیات انتقالی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی

.......... .......... .......... 
 .......... .......... 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

97 

   شرکت
   مالیات مربوط به صورت سود و زیان

   عملیات در حال تداوم
 میلیون ریال) (مبالغ به

 2x14 1x14 
 .......... .......... مالیات جاري

 .......... .......... هزینه مالیات انتقالی مربوط به ایجاد بدهی مالیات انتقالی
 (..........) (..........) (درآمد مالیات انتقالی) مربوط به ایجاد دارایی مالیات انتقالی

 .......... .......... به برگشت دارایی مالیات انتقالیهزینه مالیات انتقالی مربوط 
 (..........) (..........) (درآمد مالیات انتقالی) مربوط به برگشت بدهی مالیات انتقالی

 .......... .......... جاريدوره هزینه مالیات بر درآمد 
 .......... .......... ي قبلها دورههزینه مالیات بر درآمد 

 .......... .......... هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
   

                         عملیات متوقف شده
 (مبالغ به میلیون ریال)

 2x14 1x14 
 .......... .......... مالیات جاري

 .......... .......... هزینه مالیات انتقالی مربوط به ایجاد بدهی مالیات انتقالی
 (..........) (..........) (درآمد مالیات انتقالی) مربوط به ایجاد دارایی مالیات انتقالی

 .......... .......... هزینه مالیات انتقالی مربوط به برگشت دارایی مالیات انتقالی
 (..........) (..........) (درآمد مالیات انتقالی) مربوط به برگشت بدهی مالیات انتقالی

 .......... .......... جاريدوره هزینه مالیات بر درآمد 
 .......... .......... قبل هاي دورههزینه مالیات بر درآمد 

 (..........) .......... )14هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده (یادداشت 
 

   جامعمالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان 
 (مبالغ به میلیون ریال)

 2x14 1x14 
 .......... .......... مالیات جاري

   مالیات انتقالی :
 .......... .......... هاي ثابت مشهود مالیات انتقالی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی

.......... .......... .......... 
 .......... .......... 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

98 

 35ـ80
 

و حاصل ضرب سود حسابداري در نرخ(هاي) مالیات قابل اعمال به شرح زیر جاري دوره صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد  -5-43
 است:

 (مبالغ به میلیون ریال)
 2x14 1x14 

   گروه

 .......... .......... سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
 )..........( .......... سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات

 .......... .......... سود حسابداري قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم و عملیات متوقف شـده محاسـبه شـده بـا نـرخ      

 .......... .......... مالیات قابل اعمال ..... درصد)با نرخ  1x14دوره ..... درصد ( 1مالیات قابل اعمال
 .......... .......... هاي قبل عملیات در حال تداوممالیات جاري سال
 .......... .......... هاي قبل عملیات متوقف شدهمالیات جاري سال

   ):43-1-3اثر درآمدهاي معاف از مالیات (یادداشت 

.......... )..........( )..........( 

.......... )..........( )..........( 
   هاي غیر قابل قبول براي مقاصد مالیاتی: اثر هزینه

.......... .......... .......... 

.......... .......... .......... 
مـوثر  با نـرخ   1x14دوره هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ موثر مالیات ..... درصد (

 .......... .......... مالیات ..... درصد)
 .......... .......... هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 )..........( .......... )14هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده (یادداشت 
 

 (مبالغ به میلیون ریال)
 2x14 1x14 

   شرکت

 .......... .......... در حال تداوم قبل از مالیات سود عملیات
 )..........( .......... سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات

 .......... .......... سود حسابداري قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم و عملیات متوقف شـده محاسـبه شـده بـا نـرخ      

 .......... .......... با نرخ مالیات قابل اعمال ..... درصد) 1x14دوره ..... درصد ( 1قابل اعمالمالیات 
   اثر درآمدهاي معاف از مالیات:

.......... )..........( )..........( 

.......... )..........( )..........( 
   هاي غیر قابل قبول براي مقاصد مالیاتی: اثر هزینه

.......... .......... .......... 

.......... .......... .......... 
با نـرخ مـوثر    1x14دوره هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ موثر مالیات ..... درصد (

 .......... .......... مالیات ..... درصد)
 .......... .......... هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 )..........( .......... )14هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده (یادداشت 

 

 هاي مستقیم، مالك است.نرخ مالیات بر اساس قانون مالیات .1
 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

99 

 

 
 گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -43-7 35ـ80

 ج

 هاي موقتی به شرح زیر است: مالیات انتقالی مربوط به تفاوت -6-43
 (مبالغ به میلیون ریال)

 صورت وضعیت مالی 
 2x14 1x14 
دارایی مالیات  

 انتقالی
بدهی مالیات 

 خالص انتقالی
دارایی مالیات 

 انتقالی
بدهی مالیات 

 خالص انتقالی
       گروه

مرخصــی اســتفاده نشــده  -هــاي پرداختنــیحســاب
 .......... - .......... .......... - .......... کارکنان

 - - - .......... .......... - تجدید ارزیابی -دارایی ثابت مشهود
 (..........) (..........) .......... .......... (..........) .......... بابت ...... .......... بابت ...... و

 (..........) (..........) .......... .......... (..........) .......... دارایی (بدهی) مالیات انتقالی
       شرکت
مرخصــی اســتفاده نشــده  -هــاي پرداختنــیحســاب
 .......... - .......... .......... - .......... کارکنان

 - - - .......... .......... - تجدید ارزیابی -دارایی ثابت مشهود
 (..........) (..........) .......... .......... (..........) .......... .......... بابت ...... و بابت ......

 (..........) (..........) .......... .......... (..........) .......... دارایی (بدهی) مالیات انتقالی

 
 (مبالغ به میلیون ریال)

 

 درمانده 
1/1/2x14 

شناسایی 
شده در 

صورت سود 
 و زیان

شناسایی 
شده در سایر 
اقالم سود و 

 زیان جامع
تحصیل/ 
 ......... واگذاري

 مانده در
29/12/1x14  

       گروه
       هاي) مالیات انتقالی مربوط به: ها (بدهی دارایی
 .......... - - - .......... .......... هاي پرداختنی حساب

 .......... - - .......... (..........) - دارایی ثابت مشهود
.......... .......... .......... .......... .......... ......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... ......... .......... 
       شرکت

       هاي) مالیات انتقالی مربوط به: ها (بدهی دارایی
 .......... - - - .......... .......... هاي پرداختنی حساب

 .......... - - .......... (..........) - دارایی ثابت مشهود
.......... .......... .......... .......... .......... ......... .......... 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

100 

 

 
 ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان -44 4ـ74

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                             
 شرکت گروه 
 2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... .......... دورهمانده در ابتداي 
 (..........) (..........) (..........) (..........) دورهپرداخت شده طی 
 .......... .......... .......... .......... ذخیره تامین شده

 .......... .......... .......... .......... دورهمانده در پایان 

 

 

 

 .......... .......... .......... .......... ......... .......... 
 

 
    

 
  

 (مبالغ به میلیون ریال)
 

 مانده در
1/1/1x14 

شناسایی شده 
سود  در صورت
 و زیان

شناسایی شده 
در سایر اقالم 
سود و زیان 

 جامع
تحصیل/ 
 ......... واگذاري

 مانده در
29/12/1x

14 
       گروه
       هاي) مالیات انتقالی مربوط به: ها (بدهی دارایی
 .......... - - - .......... .......... هاي پرداختنی حساب

 .......... - - .......... (..........) - دارایی ثابت مشهود
.......... .......... (..........) .......... .......... ......... (..........) 

 .......... (..........) .......... .......... ......... (..........) 
       شرکت

       هاي) مالیات انتقالی مربوط به: ها (بدهی دارایی
 .......... - - - .......... .......... پرداختنیهاي  حساب

 .......... - - .......... (..........) - دارایی ثابت مشهود
.......... .......... (..........) .......... .......... ......... (..........) 

 .......... (..........) .......... .......... ......... (..........) 
       



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

101 

 سود سهام پرداختنى -45 59-1
 

 )مبالغ به میلیون ریال( 
 2x14 1x14 

 
مانده پرداخت 

 نشده
اسناد 

 جمع پرداختنی
مانده پرداخت 

 نشده
اسناد 

 جمع پرداختنی
       شرکت  

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 0x14 از سنوات قبل
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 0x14 دوره
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 1x14 دوره

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
       گروه

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... منافع فاقد حق کنترلمتعلق به  -هاي فرعی شرکت
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 
 مبلغ ..... ریال است. 0x14دوره مبلغ ..... ریال و  1x14دوره مصوب مجمع هر سهم  سود -1-45

 
 ذخایر -46 1-80و  74-4

 میلیون ریال) (مبالغ به

 
ذخیره تضمین 

 محصوالت
ذخیره قراردادهاي 

 جمع ..... زیانبار

2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 
         گروه

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... دورهابتداي  در مانده 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... افزایش
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) مصرف

 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) برگشت ذخیره استفاده نشده
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... دورهمانده در پایان 

         شرکت
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... دورهابتداي  در مانده 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... افزایش
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) کاهش
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) ذخیره استفاده نشده برگشت

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... دورهمانده در پایان 
  



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

102 

 ها دریافت پیش -47 59-1
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                 

 شرکت گروه 

 2x14 1x14 2x14 1x14 

     دریافت از مشتریان پیش
 .......... .......... - - هاي گروه شرکت 
 .......... .......... .......... .......... سایر اشخاص وابسته 
 .......... .......... .......... .......... هاي فروش نمایندگی 
 .......... .......... .......... .......... سایر مشتریان 
 .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... ها دریافت سایر پیش
 .......... .......... .......... .......... 

 
فروش واحدهاي  قبل ..... میلیون ریال) مربوط به پیشدوره هاي گروه ( دریافت مبلغ ..... میلیون ریال از پیش -1-47

 باشد. ساختمانی می
میزان ..... [تن]، تعداد ..... اوراق سلف موازي شرکت با هدف فروش گروه محصوالت/ محصوالت ..... خود به  -2-47

استاندارد (بدون اختیار) به قیمت هر ورق ..... ریال در تاریخ ..... با سررسید ..... منتشر نموده که در سرفصل 
 ها منعکس شده است. دریافت پیش

 
 بندي هاي حسابداري و تجدید طبقه اصالح اشتباهات، تغییر در رویه -48 1-108ب

 اصالح اشتباهات -48-1 34ـ48
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                                     

 شرکت گروه 

 2x14 1x14 2x14 1x14 
 - (..........) - (..........) 1x14 دورهآالت  اصالح هزینه استهالك ماشین
 (..........) - (..........) - 0x14 دورهاصالح ذخیره مالیات عملکرد 

 (..........) (..........) (..........) (..........) 

 
(هاي) قبل تسهیالت مالی جاري به مبلغ ..... میلیون ریال به اشتباه در سرفصل تسهیالت مالی  در سال -1-1-48

 اي اصالح شد. بندي شده بود که این موضوع در اقالم مقایسه طبقهبلندمدت 
 

 هاي حسابداري تغییر در رویه -48-2 34ـ37
از روش میانگین موزون  هاي عضو گروه به دلیل ..... شرکت بندى روش ارزیابى موجودى مواد اولیه و بسته 2x14دوره در 

را به مبلغ ..... میلیون گروه  2x14دوره به روش اولین صادره از اولین وارده تغییر یافته است. اتخاذ روش جدید، سود 
 افزایش داده است.و شرکت را به مبلغ ................. میلیون ریال  ریال 

 
 بندي تجدید طبقه -48-3 1ـ42

...................................... 
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اى اصالح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقالم  هاى مالى مقایسه اى مربوط در صورت مقایسه اطالعاتبه منظور ارائه تصویرى مناسب از وضعیت مالى و نتایج عملیات، کلیه  -4-48
 مالی قبل مطابقت ندارد.دوره هاي مالی ارائه شده در  اي بعضا با صورت مقایسه

 گروه 1x14 دوره هاي مالی اصالح و ارائه مجدد صورت -1-4-48
 میلیون ریال)(مبالغ به                        

 
هاي مالی  طبق صورت

29/12/1x14 

    تعدیالت
 (تجدید ارایه شده)

 29/12/1x14 جمع تعدیالت هاي حسابداري تغییر در رویه بندي تجدید طبقه اشتباهات حسابداري
       صورت وضعیت مالی

 .......... (..........) - - (..........) .......... هاي ثابت مشهود دارایی
 .......... .......... .......... - - .......... موجودي مواد و کاال

 .......... .......... - - .......... .......... تسهیالت مالی جاري
 .......... (..........) - - (..........) .......... تسهیالت مالی بلندمدت

 .......... (..........) .......... - (..........) .......... سود انباشته
       صورت سود و زیان

 .......... .......... (..........) - .......... .......... بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی
 .......... (..........) .......... - (..........) .......... سود پایه هر سهم

 .......... (..........) .......... - (..........) .......... سود خالص
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 شرکت 1x14 دوره هاي مالی اصالح و ارائه مجدد صورت -2-4-48
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                   

هاي مالی  طبق صورت 
29/12/1x14 

 (تجدید ارایه شده)  تعدیالت
 29/12/1x14 جمع تعدیالت هاي حسابداري تغییر در رویه بندي طبقهتجدید  اشتباهات حسابداري

       صورت وضعیت مالی
 .......... (..........) - - (..........) .......... هاي ثابت مشهود دارایی

 .......... .......... .......... - - .......... موجودي مواد و کاال
 .......... .......... - - .......... .......... تسهیالت مالی جاري

 .......... (..........) - - (..........) .......... تسهیالت مالی بلندمدت
 .......... (..........) .......... - (..........) .......... سود انباشته

       صورت سود و زیان
 .......... .......... (..........) - .......... .......... بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

 .......... (..........) .......... - (..........) .......... سود پایه هر سهم
 .......... (..........) .......... - (..........) .......... سود خالص
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 گروه 0x14دوره هاي مالی  اصالح و ارائه مجدد صورت -3-4-48
 (مبالغ به میلیون ریال)                  

هاي مالی  طبق صورت 
29/12/0x14 

 (تجدید ارایه شده)   تعدیالت
 29/12/0x14 جمع تعدیالت هاي حسابداري تغییر در رویه بندي تجدید طبقه اصالح اشتباهات

       صورت وضعیت مالی
 .......... .......... .......... - - .......... موجودي مواد و کاال

 .......... .......... - - .......... .......... مالیات پرداختنی
 .......... .......... - - .......... .......... تسهیالت مالی جاري

 .......... (..........) - - (..........) .......... تسهیالت مالی بلندمدت
 .......... (..........) .......... - (..........) .......... سود انباشته
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 شرکت 0x14 دوره هاي مالی اصالح و ارائه مجدد صورت -4-4-48
 (مبالغ به میلیون ریال)                           

 هاي مالی طبق صورت 
29/12/0x14 

 (تجدید ارایه شده)   تعدیالت
 29/12/0x14 جمع تعدیالت هاي حسابداري تغییر در رویه بندي تجدید طبقه اصالح اشتباهات

       صورت وضعیت مالی
 .......... .......... .......... - - .......... موجودي مواد و کاال

 .......... .......... - - .......... .......... مالیات پرداختنی
 .......... .......... - - .......... .......... تسهیالت مالی جاري

 .......... (..........) - - (..........) .......... تسهیالت مالی بلندمدت
 .......... (..........) .......... - (..........) .......... سود انباشته
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 نقد حاصل از عملیات -49 2ـ19
 )مبالغ به میلیون ریال(       

 شرکت گروه 
 2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... .......... سود خالص
     تعدیالت

 .......... .......... .......... .......... هزینه مالیات بر درآمد
 .......... .......... .......... .......... هاي مالی هزینه
 .......... (..........) ......... (..........) هاي ثابت مشهود ناشی از فروش دارایی )سودزیان (

 (..........) .......... (..........) .......... هاي نامشهود ناشی از فروش دارایی زیان (سود)
 (..........) .......... (..........) .......... هاي غیرجاري نگهداري شده براي فروش زیان (سود) ناشی از فروش دارایی

 )..........( (..........) )..........( (..........) ها گذاري زیان (سود) ناشی از فروش سرمایه
 .......... .......... .......... .......... خالص افزایش در ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

 .......... .......... .......... .......... هاي غیرجاري استهالك دارایی
 .......... .......... .......... .......... هاي غیرجاري کاهش ارزش دارایی

 (.........) (..........) (.........) (..........) سود سهام
 (.........) (..........) (.........) (..........) گذاري بانکی هاي سرمایه حاصل از سایر اوراق بهادار و سپردهسود 

 (.........) (..........) (.........) (..........) سود ناشی از تسهیالت اعطایی به دیگران
 ......... (..........) ......... (..........) المعامله به ارزش بازار سریعهاي جاري  گذاري درامد (هزینه) ناشی از ارزیابی سرمایه
 (..........) .......... )..........( .......... هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات ها و بدهی زیان (سود) تسعیر یا تسویه دارایی

 (.........) ......... ......... (.........) 
 .......... (..........) .......... (..........) 1هاي عملیاتی دریافتنیکاهش (افزایش) 

 (..........) .......... (..........) .......... 1کاهش (افزایش) موجودي مواد و کاال
 .......... (..........) .......... (..........) هاي عملیاتی پرداخت کاهش (افزایش) پیش

 (..........) .......... (..........) .......... 1هاي عملیاتی پرداختنیافزایش (کاهش) 
 .......... (..........) .......... (..........) افزایش (کاهش) ذخایر
 (..........) .......... (..........) .......... هاي عملیاتی دریافت افزایش (کاهش) پیش

 .......... (..........) .......... (..........)  ها کاهش (افزایش) سایر دارایی
 .......... .......... .......... .......... نقد حاصل از عملیات

هاي  شده براي فروش و بدهی هاي غیرجاري نگهداري ، مربوط به دارایی30مندرج در یادداشت این مبلغ با در نظر گرفتن مبالغ متناظر  1.
 شود. شده براي فروش محاسبه می هاي غیرجاري نگهداري مرتبط با دارایی
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 معامالت غیرنقدى -50 2ـ42
 به شرح زیر است:دوره معامالت غیرنقدى عمده طى 

 (مبالغ به میلیون ریال)             
 شرکت گروه 

 2x14 1x14 2x14 1x14 
 .......... .......... .......... .......... از محل مطالبات حال شده سهامداراندر جریان افزایش سرمایه 

 .......... .......... .......... .......... تحصیل ده دستگاه کامیون در قبال واگذارى محصوالت شرکت
 - .......... - .......... واگذاري یک واحد آپارتمانتسویه تسهیالت در قبال 

 - .......... - .......... هاى ثابت مشهود در قبال تسهیالت تحصیل دارایی
 - - - .......... اي ساختمان اجاره سرمایه

 .......... .......... .......... .......... 
 

 1هاي گروه مدیریت سرمایه و ریسک - 51 1ـ134
 1ـ135
 1ـ136

  مدیریت سرمایه -1-51
کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق  شرکت سرمایه خود را مدیریت می

سازي تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق  بهینه
بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض  1x14دوره اتژي کلی شرکت از شود. استر مالکانه تشکیل می

 هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.
کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته،  را شش ماه یکبار بررسی می گروه ، ساختار سرمایهگروهکمیته مدیریت ریسک 
دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان  مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار میهاي  هزینه سرمایه و ریسک

با نرخ .....  29/12/2x14تعیین شده است. نسبت اهرمی در  حقوق مالکانه% دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به 25-20%
 بازگشته است.دوره تر ..... درصد، پس از پایان  درصد زیر محدوده هدف بوده و به یک سطح معمول

 
 نسبت اهرمی -1-1-51

 به شرح زیر است:دوره نسبت اهرمی در پایان 
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                      

 29/12/2x14 29/12/1x14 

 .......... .......... ها جمع بدهی
 (..........) (..........) موجودي نقد
 .......... .......... خالص بدهی
 .......... .......... حقوق مالکانه

 .......... .......... نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)
 

37-20 
 37ـ21

 اهداف مدیریت ریسک مالی -2-51
المللی و نظارت و مدیریت  ، خدماتی براي دسترسی هماهنگ به بازارهاي مالی داخلی و بینگروهکمیته مدیریت ریسک 

پذیري را بر حسب درجه و اندازه  هاي ریسک داخلی که آسیب از طریق گزارش گروههاي مالی مربوط به عملیات  ریسک
سایر   ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک کند. این ریسک کند، ارائه می ها تجزیه و تحلیل می ریسک
هاي اجرا شده  و سیاستها  که بر ریسک گروهباشد. کمیته مدیریت ریسک  ها)، ریسک اعتباري و ریسک نقدینگی می قیمت

 درج نمایند. . اطالعات درج شده در این یادداشت صرفاً جنبه راهنمایی دارد و شرکتها باید براساس شرایط ویژه خود، مطالب الزم را1
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 دهد. ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیات مدیره گزارش می پذیري از ریسک کند تا آسیب نظارت می
پذیري،  هاي آسیب ها و محدودیت ها از طریق ..... است. رعایت سیاست به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک گروه

 شود. میتوسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی 
 

 37ـ30
 37ـ32

 ریسک بازار -3-51
دهد. شرکت به  هاي مبادله ارزي قرار می هاي شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ فعالیت

 گیرد: پذیري از ریسک ارز، موارد زیر را بکار می منظور مدیریت کردن آسیب
.......... 
شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک  گیري می پذیري از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه آسیب

تر براي تجزیه و تحلیل حساسیت،  کند. دوره زمانی طوالنی را ارزیابی میدوره هاي ارز در طی  تغییر منطقی محتمل در نرخ
 کند. هاي بازار، کمک می پذیري از ریسک و به شرکت در ارزیابی آسیب کند ارزش در معرض ریسک را تکمیل می

 ها، رخ نداده است. گیري آن ریسک هاي بازار یا نحوه مدیریت و اندازه پذیري شرکت از ریسک هیچگونه تغییري در آسیب
 

 37ـ23
 37ـ34

 مدیریت ریسک ارز -1-3-51
گیرد.  پذیري از نوسانات نرخ ارز قرار می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب معامالتی را به ارز انجام میگروه 
هاي پولی  هاي پولی ارزي و بدهی شود. مبالغ دفتري دارایی پذیري از نوسان نرخ ارز از طریق .....، مدیریت می آسیب
 ارائه شده است. 51شرکت در یادداشت گروه و ارزي 

 
 تجزیه و تحلیل حساسیت ارزي -51-3-1-1 37ـ30

 10نسبت به  گروهواحد پول ..... قرار دارد. جدول زیر جزییات مربوط به حساسیت ریسک به طور عمده در معرض  گروه
درصد، نرخ استفاده شده در زمان  10دهد.  درصد افزایش و کاهش ریال نسبت به ارزهاي خارجی مربوطه را نشان می

هاي  دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول تغییر در نرخ است و نشان گروهگزارشگري داخلی ریسک ارزي به مدیریت 
درصد تغییر  10ل اقالم پولی ارزي است و تسعیر آنها در پایان دوره به ازاي ارز است. تجزیه و تحلیل حساسیت تنها شام

هاي خارجی است. عدد مثبت ارائه شده در جدول  هاي ارز تعدیل شده است. تجزیه و تحلیل حساسیت شامل وام در نرخ
ر مقابل ارز مربوطه تقویت درصد د 10دهنده افزایش در سود یا حقوق مالکانه است که در آن، ریال، به میزان  ذیل نشان

مقایسه بر سود یا حقوق مالکانه وجود خواهد  درصد تضعیف ریال در مقابل ارز مربوطه، یک اثر قابل 10شده است. براي 
 هاي زیر منفی خواهد شد. داشت، و مانده

 غ به میلیون ریال)(مبال                                                                                  

 اثر واحد پول ..... اثر واحد پول ..... 
 2x14 1x14 2x14 1x14 
 .......... .......... .......... .......... سود یا زیان

 .......... .......... .......... .......... حقوق مالکانه
 

دوره پذیري در پایان  دهنده ریسک ذاتی ارز نیست زیرا آسیب به نظر مدیریت، تجزیه و تحلیل حساسیت نشان
جاري عمدتا به دلیل .....، دوره هاي ارز در طول  به نرخ گروهباشد. حساسیت  نمیدوره پذیري در طی  کننده آسیب منعکس

 کاهش/افزایش یافته است.
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 ها سایر قیمت  ریسک -51-3-2 37ـ32
مالکانه قرار دارد.  اوراق بهادارها در  گذاري مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه اوراق بهادارهاي قیمت  در معرض ریسک گروه

شود.  به جاي اهداف مبادله براي اهداف استراتژیک نگهداري می گروهمالکانه در  اوراق بهادارها در  گذاري برخی از سرمایه
مالکانه را  اوراق بهادارها در  گذاري سایر سرمایه گروهکند. همچنین  ها را مبادله نمی گذاري به طور فعال این سرمایه گروه

 کند. براي اهداف مبادله نگهداري می
 
 مالکانه بهاداراوراق تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت  -1-2-3-51

  تعیین شدهدوره مالکانه در پایان  اوراق بهادارهاي قیمت  پذیري از ریسک تجزیه و تحلیل حساسیت زیر بر اساس آسیب
معادل .....  29/12/2x14 منتهی بهدوره تر باشد، سود براي  درصد باالتر/پایین 5مالکانه  اوراق بهادارهاي  . اگر قیمتاست

: معادل ..... میلیون ریال افزایش/کاهش) ناشی از تغییرات در ارزش بازار 29/12/1x14میلیون ریال افزایش/کاهش (
اوراق هاي  نسبت به قیمت گروهمالکانه، خواهد داشت؛ حساسیت  اوراق بهادارالمعامله در  هاي جاري سریع گذاري سرمایه
 ر بااهمیتی نداشته است.قبل تغییدوره مالکانه از  بهادار

 
 مدیریت ریسک اعتباري -51-4 37ـ36

ریسک اعتباري به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاي تعهدات قراردادي خود ناتوان باشد که منجر به زیان 
هاي قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را  سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف گروهشود.  گروهمالی براي 

تنها با  گروهناشی از ناتوانی در ایفاي تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد.  اعتبارياتخاذ کرده است، تا ریسک 
با استفاده از اطالعات مالی عمومی و سوابق  هگروکند که رتبه اعتباري باالیی داشته باشند.  هایی معامله می شرکت

بندي اعتباري طرف  و رتبه گروهپذیري  کند. آسیب بندي اعتباري می معامالتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه
یابد.  قراردادهاي آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معامالت با طرف قراردادهاي تاییدشده گسترش می

هاي طرف قرارداد که به طور ساالنه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و  اري از طریق محدودیتپذیري اعتب آسیب
هاي تجاري شامل تعداد زیادي از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق  شود. دریافتنی شود، کنترل می تایید می

شود.  هاي دریافتنی انجام می الی حسابجغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباري مستمر بر اساس وضعیت م
هاي اعتباري مرتبط با  هاي افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک هیچگونه وثیقه یا سایر روش گروههمچنین 

 کند. هاي مالی خود نگهداري نمی دارایی
ه هیچ یک از پذیري ریسک اعتباري بااهمیتی نسبت ب آسیب گروه، گروهبه غیر از شرکت .....، بزرگترین مشتري 

هاي پولی، در هر زمانی  درصد ناخالص دارایی 20از .....هاي قرارداد ندارد. تمرکز ریسک اعتباري مرتبط با شرکت  طرف
هاي  درصد ناخالص دارایی 5هاي قرارداد از  کند. تمرکز ریسک اعتباري مرتبط با سایر طرف در طول سال، تجاوز نمی

 کند. اوز نمیپولی، در هر زمانی در طول سال، تج
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                           

 کاهش ارزش میزان مطالبات سررسید شده میزان کل مطالبات نام مشتري

.......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... جمع
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 مدیریت ریسک نقدینگی -51-5 37ـ29
مدت و  مدت، میان یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب براي مدیریت کوتاه ،گروه براي مدیریت ریسک نقدینگی شرکت

 سپرده. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداري کرده استبلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین 
شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع  بینی هاي نقدي پیش کافی و تسهیالت بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان

 کند. هاي مالی، مدیریت می ها و بدهی سررسید دارایی
 

 (مبالغ به میلیون ریال)

 عندالمطالبه 2x14دوره 
کمتر از 

 ماه 3
 12تا  3بین 

 ماه
 5تا  1بین 

 سال
بیشتر از 

 جمع سال 5

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... هاي تجاري پرداختنی
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ها سایر پرداختنی
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... تسهیالت مالی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... مالیات پرداختنی
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... سود سهام پرداختنی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... هاي احتمالی بدهی
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... جمع

 
 وضعیت ارزي -52 1-115ب

 

 
شماره 

 یادداشت
دالر 
 یورو آمریکا

پوند 
 انگلستان

درهم 
 ........ امارات

       گروه
 .......... .......... .......... .......... .......... 29 موجودي نقد

 .......... .......... .......... .......... .......... 24 ها هاي تجاري و سایر دریافتنی دریافتنی
 .......... .......... .......... .......... .......... 24 هاي بلندمدت دریافتنی

 .......... .......... .......... .......... ..........  هاي پولی ارزي جمع دارایی
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) 41 ها هاي تجاري و سایر پرداختنی پرداختنی

 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) 42 تسهیالت مالی
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) 41 هاي بلندمدت پرداختنی

 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)  هاي پولی ارزي جمع بدهی
 .......... (..........) .......... (..........) ..........  هاي) پولی ارزي ها (بدهی خالص دارایی

هـاي) پـولی ارزي (میلیـون     هـا (بـدهی   معادل ریالی خالص دارایی
 .......... (..........) .......... (..........) ..........  ریال)

 .......... (..........) .......... (..........) ..........  29/12/1x14هاي) پولی ارزي در تاریخ  ها (بدهی خالص دارایی
هـاي) پـولی ارزي در تـاریخ     هـا (بـدهی   معادل ریالی خالص دارایی

29/12/1x14 (میلیون ریال)  .......... (..........) .......... (..........) .......... 

 .......... .......... .......... .......... .......... 54 اي ارزي تعهدات سرمایه
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 شرکت

شماره 
 یادداشت

دالر 
 یورو آمریکا

پوند 
 انگلستان

درهم 
 ........ امارات

 .......... .......... .......... .......... .......... 29 موجودي نقد
 .......... .......... .......... .......... .......... 24 ها هاي تجاري و سایر دریافتنی دریافتنی
 .......... .......... .......... .......... .......... 24 هاي بلندمدت دریافتنی

 .......... .......... .......... .......... ..........  هاي پولی ارزي جمع دارایی
 .......... .......... .......... .......... (..........) 41 ها هاي تجاري و سایر پرداختنی پرداختنی

 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) 42 تسهیالت مالی
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) 41 هاي بلندمدت پرداختنی

 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)  هاي پولی ارزي جمع بدهی
 .......... (..........) .......... (..........) ..........  هاي) پولی ارزي ها (بدهی داراییخالص 

 .......... (..........) .......... (..........) ..........  29/12/1x14هاي) پولی ارزي در تاریخ  ها (بدهی خالص دارایی
(میلیـون   هـاي) پـولی ارزي   هـا (بـدهی   معادل ریالی خالص دارایی

 .......... (..........) .......... (..........) ..........  ریال)
هـاي) پـولی ارزي در تـاریخ     هـا (بـدهی   معادل ریالی خالص دارایی

29/12/1x14 (میلیون ریال)  .......... (..........) .......... (..........) .......... 

 .......... .......... .......... .......... .......... 54 اي ارزي تعهدات سرمایه
 

 به شرح زیر است:دوره ها طی  ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفی براى واردات و سایر پرداخت -1-52
 

 شرکت گروه 
 یورو دالر یورو دالر 

 .......... .......... .......... .......... فروش و ارائه خدمات
 .......... .......... .......... .......... خرید مواد اولیه

 .......... .......... .......... .......... ها سایر پرداخت
 
 

  تعهدات ارزي گروه و شرکت به شرح زیر است: -2-52 
 نوع ارز:

 2x14 1x14 
 ایفا نشده ایفا شده کل تعهدات ایفا نشده ایفا شده کل تعهدات 

       گروه
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... واردات

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... صادرات
       شرکت

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... واردات
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... صادرات
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 معامالت با اشخاص وابسته -53 
 12ـ18
 12ـ19

 مورد گزارشدوره معامالت گروه با اشخاص وابسته طی  -1-53

 )ریال  مبالغ به میلیون(

 شرح
نام شخص 

 وابسته
نوع 

 1وابستگی
خرید کاال 
 و خدمات

فروش کاال 
 و خدمات

تسهیالت 
 دریافتی

تسهیالت 
 فروش ..... .....خرید  پرداختی

تضامین اعطایی/ 
 ..... ..... دریافتی

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت ..... اصلی و نهایی هاي شرکت
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت ..... مشارکت خاص
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت ..... هاي وابسته شرکت
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت ..... هاي همگروه شرکت
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع
  سهامداران داراي نفوذ قابل

 مالحظه
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت .....

مدیران اصلی شرکت و 
 هاي اصلی آن شرکت

.....  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت ..... سایر اشخاص وابسته
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع کل

 

 درصد از سهام آنها را در اختیار دارد هر دو باید افشا و در جدول ارائه گردد. 5. تمام انواع وابستگی باید ذکر شود. به عبارت دیگر، در صورتیکه طرف معامله هم شرکت وابسته است و هم یکی از اعضاي هیات مدیره که 1
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 هاي نهایی اشخاص وابسته گروه مانده حساب -53-2 12-18ب
 )ریال  مبالغ به میلیون(

 شرح

نام 
شخص 
 وابسته

هاي  دریافتنی
 تجاري

سایر 
 ها دریافتنی

تسهیالت 
 پرداختی

پیش 
 ها پرداخت

هاي  پرداختنی
 تجاري

سایر 
 ها پرداختنی

تسهیالت 
 دریافتی

  پیش
 ها دریافت

سود 
سهام 

 ..... پرداختنی

2x14 1x14 
 خالص خالص

 بدهی طلب بدهی طلب
اصلی و  هاي شرکت
 نهایی

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... جمع

 هاي خاص مشارکت
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع

 هاي وابسته شرکت
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... جمع

 همگروههاي  شرکت
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... جمع
سهامداران داراي نفوذ 

 مالحظه  قابل
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

مدیران اصلی شرکت و 
 اصلی آنهاي  شرکت

..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... ..... 

 سایر اشخاص وابسته
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... جمع
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... جمع کل
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 مورد گزارشدوره معامالت شرکت با اشخاص وابسته طی  -53-3 12ـ13
 ریال)  (مبالغ به میلیون 

 12ـ18
 12ـ19
  12ـ21

نام شخص  شرح
 وابسته

نوع 
 1وابستگی

مشمول 
 129ماده 

خرید کاال 
 و خدمات

فروش کاال 
 و خدمات

تسهیالت 
 دریافتی

تسهیالت 
تضامین  فروش ..... خرید ..... پرداختی

 ..... ..... اعطایی/ دریافتی

 

کت
شر

ها  روه
ي گ

 

 هاي فرعی شرکت
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... √ ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... شرکت ..... 
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع 

 

سته
 واب

ص
خا

 اش
ایر

س
 

 هاي اصلی و نهایی شرکت
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... √ ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... شرکت ..... 
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع 
 هاي خاص مشارکت 

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... √ ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... شرکت ..... 
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع 
 هاي وابسته شرکت 

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... √ ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... شرکت ..... 
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع 
 هاي همگروه شرکت 

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... √ ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... شرکت ..... 
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع 
 مالحظه سهامداران داراي نفوذ قابل  

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... √ ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... شرکت ..... 
هاي  مدیران اصلی شرکت و شرکت 

 اصلی آن
..... ..... √ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 ..... ..... √ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
 سایر اشخاص وابسته 

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... √ ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... شرکت ..... 
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع 

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع کل 

 درصد از سهام آنها را در اختیار دارد هر دو باید افشا و در جدول ارائه گردد. 5ت دیگر، در صورتیکه طرف معامله هم شرکت وابسته است و هم یکی از اعضاي هیات مدیره که تمام انواع وابستگی باید ذکر شود. به عبار .1
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 هاي نهایی اشخاص وابسته شرکت مانده حساب -53-4 12-18ب

 )ریال  مبالغ به میلیون(

 

 شرح
نام 

شخص 
 وابسته

هاي  دریافتنی
 تجاري

سایر 
 ها دریافتنی

تسهیالت 
 پرداختی

پیش 
 ها پرداخت

هاي  پرداختنی
 تجاري

سایر 
 ها پرداختنی

تسهیالت 
 دریافتی

  پیش
 ها دریافت

سود سهام 
 پرداختنی

..... 

2x14 1x14 

 خالص خالص

 بدهی طلب بدهی طلب

کت
شر

 
روه

ي گ
ها

 

 هاي فرعی شرکت
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... .....   جمع

سته
 واب

ص
خا

 اش
ایر

س
 

اصلی و هاي  شرکت
 نهایی

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... جمع

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت ..... هاي خاص مشارکت
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... جمع

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت ..... هاي وابسته شرکت
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... جمع

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت ..... همگروههاي  شرکت
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... جمع
سهامداران داراي نفوذ 

 مالحظه  قابل
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

مدیران اصلی شرکت و 
 اصلی آنهاي  شرکت

..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... ..... 

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت ..... سایر اشخاص وابسته
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... معج
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... جمع کل
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موارد زیر، سایر معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت بااهمیتی به استثناي  -53-5 12ـ23
 نداشته است:

 فروش ساختمان به شرکت ..... بدون انجام کارشناسی و مزایده به مبلغ ..... میلیون ریال صورت گرفته است. -1-5-53
 بدون دریافت وثیقه پرداخت شده است. درصد 10تسهیالت به شرکت ..... با نرخ ترجیحی  -2-5-53
و  2x14هاي  در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال کاهش ارزشیبه استثناي مورد زیر هیچگونه  -6-53

1x14 :شناسایی نشده است 
ریال   بابت طلب از شرکت ..... بالغ بر ..... میلیون 1x14مالی دوره در پایان  هاي تجاري کاهش ارزش دریافتنی

 .باشد می
 

 هاي احتمالی هاى احتمالى و دارایی تعهدات، بدهی -54
....  بالغ برترتیب  به 16ـ6شرکت به شرح یادداشت توضیحی  وگروه هاي در دست اجراي  مخارج تکمیل طرح -54-1 11-78ج

ناشى از قراردادهاى منعقده و مصوب  اي سرمایه تعهداتباشد. از این بابت  میو .... میلیون ریال میلیون ریال 
 در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

 (مبالغ به میلیون ریال)        
 شرکت گروه 

 2x14 1x14 2x14 1x14 
 .......... .......... .......... .......... احداث ساختمان خط تولید ...

 .......... .......... .......... .......... آالت خط تولید ... ماشینخرید 
 .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... ها گذاري تعهدات خرید سرمایه
 .......... .......... .......... .......... 

 
 

 )52(یادداشت ..... میلیون ریال است. مبلغخط تولید ..... آالت  ربوط به ماشینارزي ماي  سرمایهتعهدات  -1-1-54
 

 :1اصالحیه قانون تجارت 235موضوع ماده  تعهدات -54-2 4ـ76
 (مبالغ به میلیون ریال)    

 شرکت گروه 
 2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... ..........  شرکت ....تضمین وام 
 .......... .......... .......... .......... ها تضمین بدهی کارکنان به بانک

 .......... .......... .......... .......... 
 هاي احتمالی به شرح زیر است: بدهی -3-54 

 - - .......... .......... .... دعاوي حقوقی مطروحه شرکت
 - - .......... .......... هاي خاص بدهیهاي احتمالی مشارکتسهم گروه از 

 - - .......... .......... وابسته هاي شرکتسهم گروه از بدهیهاي احتمالی 
 .......... .......... .......... .......... 

 
 
هاي ارائه شده از ل تضمینهاي مالی شناسایی نشده باشد. بنابراین مواردي از قبیمنظور مواردي است که بدهی مربوط به آن، در صورت .1

 گیرد.بابت تسهیالت مالی پرداختی شرکت را در برنمی
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مبلـغ ..... میلیـون ریـال در دادگـاه     دعوي حقوقی در خصوص ..... در تاریخ ..... توسط ..... علیه شرکت بـه   -54-3-1 4ـ76
 باشد. مطرح گردیده که پیامدهاي ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمی

 هاي احتمالی شرکت به شرح زیر است: دارایی -54-4 4ـ79
شرکت، در تاریخ ..... ادعایی بر علیه شرکت ..... مبنی بر ورود خسارت به مبلغ ..... میلیون ریال به ساختمان  -1-4-54

 باشد. سارت از این بابت محتمل میمطرح شده است که در حال بررسی است و وصول خ
 

 تاریخ پایان دوره گزارشگريپس از رویدادهاى  -55 5ـ18
هاى مالى اتفاق افتاده اما مستلزم  رویدادهایى که در دوره بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگري تا تاریخ تایید صورت 1ـ78

 هاى مالى نبوده، به شرح زیر است: صورت تعدیل اقالم
تشکیل و به منظور تامین وجوه الزم جهت .....،  31/03/3x14العاده شرکت در تاریخ  مجمع عمومى فوق -55-1 5-19و

 افزایش سرمایه شرکت را به مبلغ ..... میلیون ریال تصویب کرده است.
سوزى شده که از این بابت در حدود ..... میلیون ریال به آن شرکت  آتش در تاریخ .....، انبار شرکت ..... دچار -55-2 5-19د

سوزى تحت پوشش  هاى مزبور در قبال آتش خسارت وارد گردیده است. الزم به ذکر است که موجودي
 اي قرار داشته است. بیمه

 
 سود سهام پیشنهادي -56 1-37الف
 مبلغ ..... میلیون ریال (مبلغ ..... ریال براي هر سهم) است.پیشنهاد هیات مدیره براي تقسیم سود،  -56-1 5ـ11

هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره  -2-56
هاي گذشته، وضعیت  پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سال

مدیره، وضعیت  بندي هیات  زمانموقع آن طبق برنامه  هاي گذشته از حیث پرداخت به پرداخت سود در سال
هاي گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از  پرداخت سود در سال

هاي گذشته، و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و  طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال
 نموده است.  هاي آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه برنامه

 و ...] تامین خواهد شد. ها  گذاري ي عملیاتی، بازده سرمایهها  منابع مالی الزم براي پرداخت سود از محل ..... [فعالیت -3-56
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ي ها  ي نقدي حاصل از فعالیتها  با روش مستقیم براي ارائه جریان تلفیقی ي نقديها  در این پیوست، صورت جریان
ي ها  ، از صورت جریان)9( ) و8ات (در صفح تواند به جاي صورت جریان ارائه شده عملیاتی، ارائه شده است. شرکت می

ي نقدي آتی ارائه ها  بینی جریان نیز توصیه شده و اطالعات مفیدي براي پیش 2نقدي زیر که در استاندارد حسابداري 
 کند، استفاده نماید. می

 (مبالغ به میلیون ریال)

 2x14 سال یادداشت 
 (تجدید ارائه شده)

 1x14 سال
    ي عملیاتیها  حاصل از فعالیتي نقدي ها  جریان
 .......... ..........  ي نقدي از مشتریانها  دریافت
 (..........) (..........)  کنندگان و کارکنان ي نقدي به تامینها  پرداخت

 .......... ..........  نقد حاصل از عملیات
 (..........) (..........)  ي نقدي بابت مالیات بر درآمدها  پرداخت
 .......... ..........  عملیاتی ي ها  نقد حاصل از فعالیت (خروج)   ورود خالص  جریان 
    گذاري ي سرمایهها  ي نقدي حاصل از فعالیتها  جریان
 .......... ..........  ي ثابت مشهودها  فروش داراییي ناشی از ها  دریافت
 (..........) (..........)  ي ثابت مشهودها  داراییي نقدي براي خرید ها  پرداخت
 .......... ..........  شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري فروش داراییهاي ناشی از  دریافت
 .......... ..........  هاي نامشهود فروش داراییهاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  هاي نامشهود هاي نقدي براي خرید دارایی پرداخت
 .......... ..........  هاي فرعی فروش شرکتهاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  هاي فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده هاي نقدي براي خرید شرکت پرداخت
 .......... ..........  هاي خاص مشارکتگذاري در  هاي ناشی از فروش سرمایه دریافت
 (..........) (..........)  هاي خاص مشارکتگذاري در  هاي نقدي براي خرید سرمایه پرداخت
 .......... ..........  هاي وابسته گذاري در شرکت فروش سرمایههاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  هاي وابسته گذاري در شرکت هاي نقدي براي خرید سرمایه پرداخت
 .......... ..........  هاي بلندمدت گذاري فروش سایر سرمایههاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  هاي بلندمدت گذاري هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه پرداخت
 .......... ..........  گذاري در امالك فروش سرمایههاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  در امالك  گذاري هاي نقدي براي تحصیل سرمایه پرداخت
 .......... ..........  مدت هاي کوتاه گذاري فروش سرمایههاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  مدت هاي کوتاه گذاري هاي نقدي براي تحصیل سرمایه پرداخت
 (..........) (..........)  تسهیالت اعطایی به دیگرانهاي نقدي بابت  پرداخت
 .......... ..........  استرداد تسهیالت اعطایی به دیگرانهاي ناشی از  دریافت
 .......... ..........  سود تسهیالت اعطایی به دیگرانهاي ناشی از  دریافت
 .......... ..........  1سهام  سودهاي ناشی از  دریافت
 .......... ..........  ها گذاري سود سایر سرمایههاي ناشی از  دریافت

 (..........) ..........  گذاري هاي سرمایه جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت
 .......... ..........  هاي تامین مالی جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت

    هاي تامین مالی فعالیتهاي نقدي حاصل از  جریان
 .......... ..........  افزایش سرمایه شرکت اصلیهاي ناشی از  دریافت
 .......... -  صرف سهامهاي ناشی از  دریافت
 .......... ..........  سهم منافع فاقد حق کنترل -هاي فرعی افزایش سرمایه شرکتهاي ناشی از  دریافت
 .......... ..........  سهام خزانهفروش هاي ناشی از  دریافت

 شود. هاي اصلی و مستمر گروه محسوب نمی هایی است که جزء فعالیت گذاري منظور، سود حاصل از سرمایه .1
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 2x14 سال یادداشت 
 (تجدید ارائه شده)

 1x14 سال
 (..........) (..........)  هاي نقدي براي خرید سهام خزانه پرداخت
 .......... ..........  سهم منافع فاقد حق کنترل -فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعیهاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  منافع فاقد حق کنترلسهم  -هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی پرداخت
 .......... ..........  تسهیالتهاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت اصل تسهیالت پرداخت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود تسهیالت پرداخت
 .......... ..........  مشارکتانتشار اوراق هاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت پرداخت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت پرداخت
 .......... ..........  انتشار اوراق خرید دینهاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  اوراق خرید دینهاي نقدي بابت اصل  پرداخت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین پرداخت
 (..........) (..........)  اي هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه پرداخت
 (..........) (..........)  اي هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه پرداخت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی پرداخت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل پرداخت

 (..........) ..........  هاي تامین مالی جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت
 (..........) ..........  (کاهش) در موجودي نقدخالص افزایش 

 .......... ..........  دورهمانده موجودي نقد در ابتداي 
 .......... ..........  تاثیر تغییرات نرخ ارز

 .......... ..........  دوره مانده موجودي نقد در پایان
    
    

 .......... ..........  معامالت غیرنقدي
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هاي  هاي نقدي حاصل از فعالیت با روش مستقیم براي ارائه جریانشرکت هاي نقدي  در این پیوست، صورت جریان
ت ، از صور)17و ( )16( اتتواند به جاي صورت جریان ارائه شده در صفح عملیاتی، ارائه شده است. شرکت می

هاي نقدي  بینی جریان نیز توصیه شده و اطالعات مفیدي براي پیش 2هاي نقدي زیر که در استاندارد حسابداري  جریان
 کند، استفاده نماید. آتی ارائه می

 (مبالغ به میلیون ریال)

 2x14 سال یادداشت 
 (تجدید ارائه شده)

 1x14 سال
    هاي عملیاتی هاي نقدي حاصل از فعالیت جریان
 .......... ..........  هاي نقدي از مشتریان دریافت
 (..........) (..........)  کنندگان و کارکنان هاي نقدي به تامین پرداخت

 .......... ..........  نقد حاصل از عملیات
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد پرداخت
 .......... ..........  عملیاتی هاي  نقد حاصل از فعالیت (خروج)   ورود خالص  جریان 
    گذاري هاي سرمایه هاي نقدي حاصل از فعالیت جریان
 .......... ..........  هاي ثابت مشهود فروش داراییهاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  هاي ثابت مشهود هاي نقدي براي خرید دارایی پرداخت
 .......... ..........  شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري فروش داراییهاي ناشی از  دریافت
 .......... ..........  هاي نامشهود فروش داراییهاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  هاي نامشهود هاي نقدي براي خرید دارایی پرداخت
 .......... ..........  هاي بلندمدت گذاري سرمایهفروش هاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  هاي بلندمدت گذاري هاي نقدي براي تحصیل سرمایه پرداخت
 .......... ..........  گذاري در امالك فروش سرمایههاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  در امالك  گذاري هاي نقدي براي تحصیل سرمایه پرداخت
 .......... ..........  مدت هاي کوتاه گذاري فروش سرمایههاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  مدت هاي کوتاه گذاري هاي نقدي براي تحصیل سرمایه پرداخت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت تسهیالت اعطایی به دیگران پرداخت
 .......... ..........  استرداد تسهیالت اعطایی به دیگرانهاي ناشی از  دریافت
 .......... ..........  سود تسهیالت اعطاییهاي ناشی از  دریافت
 .......... ..........  سهام  سودهاي ناشی از  دریافت
 .......... ..........  ها گذاري سود سایر سرمایههاي ناشی از  دریافت

 (..........) ..........  گذاري هاي سرمایه جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت
 .......... ..........  هاي تامین مالی جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت

    هاي تامین مالی هاي نقدي حاصل از فعالیت جریان
 .......... ..........  سرمایهافزایش هاي ناشی از  دریافت
 .......... -  صرف سهامهاي ناشی از  دریافت
 .......... ..........  فروش سهام خزانههاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  هاي نقدي براي خرید سهام خزانه پرداخت
 .......... ..........  تسهیالتهاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت اصل تسهیالت پرداخت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود تسهیالت پرداخت
 .......... ..........  انتشار اوراق مشارکتهاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت پرداخت
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 پیوست
 شرکت نمونه (سهامی عام)

 مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت
 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

 2x14 سال یادداشت 
 (تجدید ارائه شده)

 1x14 سال
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت پرداخت
 .......... ..........  انتشار اوراق خرید دینهاي ناشی از  دریافت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین پرداخت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین پرداخت
 (..........) (..........)  اي هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه پرداخت
 (..........) (..........)  اي هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه پرداخت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود سهام پرداخت

 (..........) ..........  هاي تامین مالی فعالیتجریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از 
 (..........) ..........  خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد

 .......... ..........  دورهمانده موجودي نقد در ابتداي 
 .......... ..........  تاثیر تغییرات نرخ ارز

 .......... ..........  دورهمانده موجودي نقد در پایان 
    
    

 .......... ..........  معامالت غیرنقدي
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