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 سهم سود هر

 مطالعه و “حسابذاري هاياي بر استانذارد مقذمه”اين استانذارد بايذ باتوجه به 

بکار گرفته شود.

 ّدف

،تٝٔٙظوٛضتٟثوٛزلاتّيوتسٟٓ ٞطٞسفايٗاستا٘ساضز،تدٛيعضٛاتظتؼييٗٚاضائٝسٛز.1

ٔمايسٝػّٕىطزٚاحسٞايتداضئرتّفزضيهزٚضٌٜعاضضٍطيٚٔمايسٝػّٕىطزيه

ٝٞايٌعاضضٍطئرتّفاست.ٚاحستداضيزضزٚضٜ ٞواياٌطچٝتٝزِيوُوواضتطزضٚيو

ٓ ٞطسٛزاعالػاتٔطتٛطتٝحساتساضئتفاٚتزضتؼييٗسٛز، ٔحوسٚزيتٟاييزاضزسوٟ

ٓ ٞوطاَثثاتضٚيٝزضتؼييٗٔرطجوسطزضٔحاسوثاتٔطتوٛطتوٝسوٛزايٗح تا ،سوٟ

اغّيايٗاسوتا٘ساضزتوطٔروطجوسوطزضتأويسِصا،ترطس.ٌعاضضٍطئاِيضاتٟثٛزٔي

است.سٟٓ ٞطٔحاسثٝسٛز

 داهٌِ کارترد

ِ ايي استاًذاسد بايذ تَسط ٍاحذّاي تجاسي وِ سْام ػادي يا سْام ػادي بالمَُ آًْاا   . 2 ػواَم   با

 ػشضِ ػوَهي است، بىاس گشفتِ شَد. جشياى دسػشضِ شذُ يا 

دس هَسد ٍاحذ تجاسي اصلي وِ صَستْاي هالي تلفيمي ٍ صَستْاي هالي جذاگاًاِ سا باا ّان اسا اِ      . 3

شاَد. نٌاًهاِ    ػواا  بايذ بشهبٌاي اطالػات تلفيماي ا  تٌْا ايي استاًذاسد، الضاهات افشاي وٌذ هي

سا  ساْن  ّاش اطالػات تلفيمي، بخَاّذ سَد  بش هبٌاي سْن ّشسَد افشاي  ػالٍُ بش ٍاحذ تجاسي

دس هاتي صاَست ساَد ٍ صيااى      تٌْاا افشا وٌاذ، باياذ آى سا   ًيض صَستْاي هالي جذاگاًِ  بشهبٌاي

 نٌيي اطالػاتي ًبايذ دس صَستْاي هالي تلفيمي اسا ِ شَد. ٍ جذاگاًِ اسا ِ ًوايذ

بايذ هبلغ آى سا بشاساس ايي اساتاًذاسد   ،سْن ّشي سَد شاافسايش ٍاحذّاي تجاسي، دس صَست  . 4

 هحاسبِ ٍ افشا وٌٌذ.
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 تعاريف

 اصطالحات ريل دس ايي استاًذاسد با هؼاًي هشخص صيش بىاس سفتِ است: . 5

       ابضاس هالىاًِ : ّش لشاسدادي وِ هؼشف ٍجَد حمَق باليواًاذُ ًبابت باِ داساييْااي ٍاحاذ

 آى است.تجاسي پس اص وبش وليِ بذّيْاي 

  با فاش  تباذيل ساْام ػاادي      سْن ّشيا افضايش دس صياى  سْن ّشتمليل : واّش دس سَد

 .باشذ بالمَُ بِ سْام ػادي هي

 ًِاي است وِ حمَق هتشتب بش آى هؤخش بش سايش ابضاسّااي هالىاًاِ    سْام ػادي : ابضاس هالىا

 است.

  ػادي بشخَسداس استسْام ػادي بالمَُ : لشاسدادي وِ داسًذُ آى اص حك توله سْن. 

 .ٍُصاحباى سْام ػادي : داسًذگاى سْام ػادي ٍاحذ تجاسي يا ٍاحذ تجاسي اصلي دس گش 

  با فش  تبذيل سْام ػادي  سْن ّشيا واّش دس صياى  سْن ّشضذتمليل : افضايش دس سَد

 باشذ. بالمَُ بِ سْام ػادي هي

طؼسوٛزآٚضتوٛزٖػّٕيواتزضػٙٛاٖٚٔتٗاستا٘ساضز،توافو“سٟٓ ٞطسٛز”اغغالح.6

ٚاحسٞايتداضيا٘ترابضسٜاست،ِصازضٔٛاضزيوٝػّٕياتٚاحستدواضئٙدوطتوٝ

ضٛز.خايٍعيٗٔي“سٟٓ ٞطظياٖ”ظياٌٖطزز،اغغالح

7.ٝ ٞوايياظسوٟاْاٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُتٝسٟاْػازيٚحكتمسْذطيسسٟإْ٘ٛ٘و

.ػازيتاِمٜٛٞستٙس

 گيري اًدازُ

سْن ّرد پايِ سَ

سا بش اساس سَد خاالص ياا صيااى لابال اًتباا  باِ        سْن ّشٍاحذ تجاسي بايذ هبالغ سَد پايِ  . 8

 صاحباى سْام ػادي هحاسبِ ًوايذ.

بايذ با تمبين سَد خالص يا صياى لابل اًتبا  بِ صااحباى ساْام ػاادي باش      سْن ّشسَد پايِ  . 9

 اسبِ شَد.هياًگيي هَصٍى تؼذاد سْام ػادي طي دٍسُ هح
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ػّٕىوطزاظػازيسٟٓ ٞطٌيطئٙافغ،اضائٝضاذػيتطايا٘ساظٜسٟٓ ٞطٞسفسٛزپايٝ.10

ٚاحستداضيعيزٚضٌٜعاضضٍطياست.

ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازيعيزٚضٜ،تٝٔٙظٛضا٘ؼىاستغييطاتزضٔثّو سوطٔايٝ.11

ز.ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْضٛٔيسٟأساضاٖػازي٘اضياظتغييطتؼسازسٟاْتىاضٌطفتٝ

ػازيعيزٚضٜتطاتطاستتاتؼسازسٟاْػازئٛخٛززضاتتسايزٚضٜٚتغييوطاتسوٟاْ

أُٚظ٘يظٔاٖ،٘سثتضٛز.ػػازيعيزٚضٜوٝتااستفازٜاظػأُٚظ٘يظٔاٖتؼسئُي

است.زٚضٜتؼسازضٚظٞايزضخطياٖتٛزٖسٟاْتٝٔدٕٛعتؼسازضٚظٞاي

زضتؼييٗٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازيزضضطوتٟايسٟأيػاْ،تاضيدثثتافوعايص.12

زضسايطٚاحسٞايتداضي،ظٔواٖ.ٌيطزٔالنػُٕلطاضٔيسطٔايٝزضٔطخغثثتضطوتٟا

ضٛز.زضايٗضاتغٝٔٙظٛضوطزٖسٟاْػازيتاتٛخٝتٝضطايظذاظغسٚضآٟ٘اتؼييٗٔي

زستطسويتوٝيضٚيسازٞائطتثظتاغسٚضسٟاْتٝذػوٛظظٔواٖتطضسيزليكٔحتٛا

ٔٙاتغ٘اضياظافعايصسطٔايٝياتسٛيٝتؼٟساتٔطتٛطاظإٞيتذاغيتطذٛضزاضاست.

اظايذطيسغازضضسٜاسوتاظزضتطويةتداضي،سٟاْػازيوٝتٝػٙٛاٖترطياظٔاتٝ.13

ٚاحوسضوٛزظيوطاٟاْػازئٙظٛضٔيزضٔحاسثٝٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازستاضيدتحػيُ

تاضيدزضغوٛضتسوٛزٚظيواٖآٖضسٜضااظ٘تايحػّٕياتٚاحستحػيُ،وٙٙسٜيُتحػ

وٙس.اضائٝٔي

ٔتٙاسةتا،ايٗسٟاْٜاستاظايسٟاْػازيتٝعٛضوأُٚغَٛ٘طسزضٔٛاضزيوٝٔاتٝ.14

ضٛز.سٟأْٙظٛضٔياظايزضيافتضسٜ،زضٔحاسثٝٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازٔاتٝ

چٙا٘چٝترطياظسٟاْٚاحستداضياغّي،زضتّٕهٚاحس)ٞاي(تداضيفطػيآٖتاضس،.15

زضغٛضتٟائاِيتّفيميتايستؼسازسوٟاْػوازئتؼّوكتوٝسٟٓ ٞطتطائحاسثٝسٛز

ٚاحسٞايتداضيفطػياظتاضيدتّٕه،اظٔحاسثٝٔياٍ٘يٗٔوٛظٖٚتؼوسازسوٟاْػوازي

ٛز.ٔستثٙيض
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، ياباذ  دس هَاسدي وِ تؼذاد سْام ػادي بذٍى تغييش دس هٌابغ يا تؼْذات افضايش ياا وااّش هاي    . 16

شَد بايذ تؼذيل  هياسا ِ  ي وِ اطالػات آىّاي هياًگيي هَصٍى تؼذاد سْام ػادي بشاي وليِ دٍسُ

 گشدد. 

ٟوساتوواٞصيواتؼسازسٟاْػازيتسٖٚتغييطزضٔٙاتغيواتؼٞايياظٔٛاضزيوٕٝ٘ٛ٘ٝ.17

ياتستٝضطحظيطاست:افعايصٔي

(،ٞاسٛزسٟٕي)افعايصسطٔايٝاظٔحُسٛزتمسيٓ٘طسٜياا٘سٚذتٝاِف.

تدعيٝسٟاْ،ٚب.

اغالحيٝلاٖ٘ٛتداضت.141واٞصاخثاضيسطٔايٝزضاخطائازٜج.

تٟٙواضٛز،زضٔيٕٞچٙيٗزضٔٛاضزيوٝحكتمسْتأثّغيوٕتطاظاضظشتاظاضسٟاْ،غا

وٙسِويىٗاظتاتوتتفواٚتٔثّو تغييطٔئٙاتغياتؼٟسات،ٔؼازَٔثّ اػٕاَحكتمسْ

ػٙػطخايعٜزض”تاظاضسٟاْزضظٔاٖتػٛيةافعايصسطٔايٝوٝاضظشاػٕاَحكتمسْتا

ضٛز.ضٛز،تغييطيزضٔٙاتغياتؼٟساتايدازٕ٘ي٘أيسٜٔي“حكتمسْ

توطايسوٟأساضاٖاظا،سٟاْػازئاتْٝ،تسٖٚزضيافتاتدعيٝسٟٟٕيٚزضٔٛضزسٛزس.18

،تؼسازسٟاْػازيتسٖٚتغييطزضٔٙاتغياتؼٟوساتافوعايصضٛز.تٙاتطايٗغازضٔيفؼّي

اغالحيٝلاٖ٘ٛتداضتٕٔىٗاست141زضواٞصاخثاضيسطٔايٝزضاخطائازٜياتس.ٔي

سٟاْػوازيس.تؼسازياتطزضٔٙاتغياتؼٟساتواٞصتؼسازسٟاْػازئٛخٛز،تسٖٚتغيي

تاايوٗفوطؼووٝضٛزلثُاظايٌٗٛ٘ٝضٚيسازٞا،ٔتٙاسةتاتغييطسٟاْػازيتؼسئُي

ٝٞايٚزٚضٜزضآغاظزٚض٠ٌعاضضٍطئطتٛطضٚيساز ٝاضائو ضخزازٜاياعالػواتٔمايسو

ػٙٛاٖسوٛزسوٟٕيغوازضٓتٝٔٛخٛز،زٚسٟسٟٓ ٞطاست.تطائثاَ،چٙا٘چٝتٝاظاي

ػازي،تؼسازسٟاْلثُاظتواضيدتػوٛيةتؼسازسٟاْتطائحاسثٝٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚضٛز،

.ضٛزٔيافعايصسطٔايٝزضػسزسٝضطب
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 سْن ّرسَد تقليل يافتِ 

سا بش اساس سَد خالص يا صياى لابل اًتبا  بِ  سْن ّشٍاحذ تجاسي بايذ هبالغ سَد تمليل يافتِ .19

 احباى سْام ػادي هحاسبِ وٌذ.ص

، بايذ سَد خالص يا صياى لابال اًتباا  باِ    سْن ّشسَد تمليل يافتِ ٍاحذ تجاسي بشاي هحاسبِ  .20

صاحباى سْام ػادي ٍ هياًگيي هَصٍى تؼذاد سْام ػادي سا با فش  تباذيل ساْام ػاادي باالمَُ     

 ذ.تؼذيل وٌدٌّذُ،  تمليل

ٌيطي،اضائٝضاذػيتطايا٘ساظٜسٟٓ ٞطا٘ٙسسٛزپايٝ،ٕٞسٟٓ ٞطٞسفسٛزتمّيُيافتٝ.21

استتاايٗتفاٚتوٝػازياظػّٕىطزٚاحستداضيعيزٚضٌٜعاضضٍطيسٟٓ ٞطٔٙافغ

.ضٛززض٘ظطٌطفتٝٔيزٞٙسٜفطضيوّيٝسٟاْػازيتاِمٜٛتمّيُآثاضتثسيُ

 :هات صيش سا اًجام دّذ، الذاسْن ّشيافتِ  ٍاحذ تجاسي بايذ بشاي هحاسبِ سَد تمليل .22

ِ    صاحباى سْام سَد خالص يا صياى لابل اًتبا  بِ  الف. ّااي هاالي    ػادي سا باِ هياضاى ّضيٌا

طي دٍسُ ٍ ّوهٌيي ّش گًَِ دسآهذ يا ّضيٌاِ   دٌّذُ هشبَط بِ سْام ػادي بالمَُ تمليل

، باَط شه يدٌّذُ، با دسًظش داشاتي آاااس هالياات    ًاشي اص تبذيل سْام ػادي بالمَُ تمليل

 تؼذيل وٌذ، ٍ

 دٌّذُ هياًگيي هَصٍى تؼذاد سْام ػادي سا با ايي فش  وِ وليِ سْام ػادي بالمَُ تمليل   .

 ذ.ًواي بِ سْام ػادي تبذيل شذُ است، تؼذيل 

ُ  فش  شاَد ساْام ػاادي باالمَُ تمليال      يذبا سْن ّشبشاي هحاسبِ سَد تمليل يافتِ  .23  ،دٌّاذ

 ،طي دٍسُ باشذ آى دسبذيل شذُ است، هگش ايٌىِ تاسيخ صذٍس ابتذاي دٍسُ بِ سْام ػادي ت دس

 وِ دس ايي صَست تاسيخ صذٍس هالن ػول است.

ضوٛز.ٔويتطايٞوطزٚضٜ،توٝعوٛضٔسوتمُتؼيويٗزٞٙسُٜػازيتاِمٜٛتمّيسٟاْتؼساز.24

ٔيا٘يزٚضٜٔعتٛض،اظاتتسايسأَاِيتاتاضيدتطاظ٘أٝزٚضٜاي،زٚضٌٜعاضضٍطئياٖ زض

ٞوايػازيتاِمٜٛٔحاسثٝضسٜزضزٚضٜسٟأْياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازضٛزٚزض٘ظطٌطفتٝٔي

ٔيا٘يلثّي،تأثيطيتطٔحاسثات٘رٛاٞسزاضت.
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ايووٝػوازي،سوٟاْػوازيتواِمٜٛتوطايزٚضٜزضٔحاسثٝٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسوٟاْ.25

ايووٝزضزٚضٌٜعاضضوٍطيٜٛػوازيتواِمسوٟاْضٛز.است،زض٘ظطٌطفتٝٔيخطياٖ زض

زضٔحاسوثٝاسوتتٛزٜخطياٖ زضضٛزفمظتطايترطياظزٚضٜوٝتاظذطيسيااتغأَي

توٝايوٝزضزٚضٌٜعاضضوٍطيػازيتاِمٜٛضٛز.سٟأْٙظٛضٔيسٟٓ ٞطيافتٝتمّيُسٛز

تاتاضيداظاتتسايزٚضٜسٟٓ ٞطيافتٝسٟاْػازيتثسيُضسٜاست،زضٔحاسثٝسٛزتمّيُ

سٟٓ ٞطتثسيُٚاظتاضيدتثسيُ٘يعسٟاْػازئطتٛط،زضٔحاسثٝسٛزپايٝٚتمّيُيافتٝ

ضٛز.يزض٘ظطٌطفتٝٔ

 دٌّدُ سْام عادي تالقَُ تقليل

شَد واِ تباذيل آى    دسًظش گشفتِدٌّذُ  سْام ػادي بالمَُ تٌْا دس صَستي بايذ بِ ػٌَاى تمليل.26

ًاشاي اص   سْن ّشيا صياى سا واّش تذاٍم  حا  دسًاشي اص ػوليات  سْن ّشبِ سْام ػادي، سَد 

 دّذ. تذاٍم سا افضايش حا  دسػوليات 

توساْٚلاتوُا٘تسوابتوٝحاَ زضٚاحستداضي،اظسٛزذاِعياظياٖ٘اضياظػّٕيات.27

ُ زٞٙوسٌييواضوسغاحثاٖسٟاْػازي،تٝػٙٛاٖضلٓوٙتطِي،خٟتتطريعاثوطتمّيو

ذاِعياظيواٖ٘اضوياظػّٕيواتوٙس.سٛزسٟاْػازيتاِمٜٛاستفازٜٔييزٞٙسٌتمّيُ

ٌيطز.ٕ٘يتساْٚ،٘تايحػّٕياتٔتٛلفضسٜضازضتطحاَ زض

سٟاْػازيتاِمٜٛ،ٞطٔدٕٛػوٝسوٟاْزٞٙسٌيزٞٙسٌيياضستمّيُتطايتطريعتمّيُ.28

تطتيةتطضسيسوٟاْػوازي.ضٛزٔيػازيتاِمٜٛ،تٝعٛضٔدعا)ٚ٘ٝزضٔدٕٛع(تطضسي

تٝٔٙظٛضحساوثطساظيتمّيُ.تٙاتطايٗ،ٔؤثطتاضسزٞٙسٌيآٟ٘اتاِمٜٕٛٔىٗاستتطتمّيُ

ٔيوعاٖتاوٕتوطيٗ،ٞطٔدٕٛػٝسٟاْػازيتاِمٜٛ،تٝتطتيةاظتيطتطيٗسٟٓ ٞطسٛزپايٝ

ٞٙسٌيضازاضز.ز.ٔؼٕٛالًحكتمسْسٟاْتيطتطيٗٔيعاٖتمّيُضٛزٔيتطضسيزٞٙسٌيتمّيُ

 تجديد ارائِ

نٌاًهِ تؼذاد سْام ػادي يا سْام ػادي بالمَُ بذٍى تغييش دس هٌابغ يا تؼْذات، اص طشيك هَاسدي  .29

هاًٌذ سَد سْوي ٍ تجضيِ سْام ٍ ػٌصش جايضُ دس حك تمذم، افضايش يا دس اااش وااّش اجبااسي    

 ساْن  ّاش  يافتِ تمليل، سَد پايِ ٍ اصالحيِ لاًَى تجاست واّش يابذ 141سشهايِ دس اجشاي هادُ 
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ي تؼذاد جذيذ ساْام تؼاذيل   هبٌا بش شَد، بايذ وِ اطالػات آى گضاسش هي ييّا بشاي وليِ دٍسُ

. نٌاًهِ ايي تغييشات بؼذ اص تاسيخ تشاصًاهِ اها لبال اص تييياذ صاَستْاي هاالي سٍي دّاذ،      دگشد

باشاذ.  سْام جذيذ بشهبٌاي تؼذاد  بايذ ،اي بشاي آى دٍسُ ٍ الالم همايبِ سْن ّشهحاسبِ سَد 

دس صَست اًؼىاس نٌيي تغييشاتي دس هحاسبِ تؼذاد سْام، ايي هَضَع بايذ افشا شَد. بِ ػاالٍُ  

ساَد پاياِ ٍ تمليال يافتاِ      ،ّاي حبابذاسي ٍ تغييش دس سٍيِ هٌظَس اًؼىاس آااس اصالو اشتباُ بِ

 تجذيذ اسا ِ گشدد. ،شَد يوِ اطالػات آى اسا ِ ه ييّا بايذ بشاي وليِ دٍسُ سْن ّش

اضائوٝضوسٜضاتاتوتتغييوطزض)ٞواي(لثّويزٚضٜسٟٓ ٞطيافتٝٚاحستداضيسٛزتمّيُ.30

سوٟاْتوٝياتثسيُسٟاْػوازيتواِمٜٛسٟٓ ٞطٔفطٚضاتٔٛضزاستفازٜزضٔحاسثٝسٛز

وٙس.ػازي،اضائٝٔدسزٕ٘ي

 ًحَُ ارائِ

سا بشاي سَد خالص يا صيااى ًاشاي اص ػولياات     سْن ّشافتِ تمليل يپايِ ٍ سَد ٍاحذ تجاسي بايذ  .31

تذاٍم )بِ تفىيه ػولياتي ٍ غيشػولياتي( ٍ سَد خالص يا صياى لابل اًتبا  باِ صااحباى    حا  دس

يافتاِ   سْام ػادي دس هتي صَست سَد ٍ صياى اسا ِ وٌذ. ٍاحذ تجاسي باياذ ساَد پاياِ ٍ تمليال    

 شَد اسا ِ وٌذ. الػات آى گضاسش هيوِ اطي يّا سا بشاي توام دٍسُ سْن ّش

ٌوطزز.ضوٛز،اضائوٝٔويايوٝغٛضتسٛزٚظياٖتٟيٝٔويتطايٞطزٚضٜسٟٓ ٞطسٛز.32

ييٞاضٛز،تطايتٕاْزٚضٌٜعاضشحسالُتطاييهزٚضٜ،سٟٓ ٞطيافتٝچٙا٘چٝسٛزتمّيُ

تواسوٛزپايوٝاٌوطٔثّو آٖتطاتوطحتي،ٌطززٔيضٛزاضائٝٔي،ٌعاضشوٝاعالػاتآٖ

ٖٔويتطاتطتاضس،سٟٓ ٞطيافتٝتاضس.چٙا٘چٝسٛزپايٝٚتمّيُسٟٓ ٞط ضازضيوهتوٛاٖآ

سٛزٚظياٖاضائٝوطز.زضغٛضتسغط

 ساْن  ّاش يافتاِ   پايِ ٍ تمليل سَدوٌذ، بايذ  ٍاحذ تجاسي وِ ػوليات هتَلف شذُ سا گضاسش هي .33

 وٌذ. اسا ِاى صَست سَد ٍ صيهتي ػوليات هتَلف شذُ سا دس 

وٌذ حتي اگاش هبلاغ آًْاا هٌفاي )صيااى       اسا ِسا  سْن ّشيافتِ  ٍاحذ تجاسي بايذ سَد پايِ ٍ تمليل .34

 ( باشذ.سْن ّش
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 افطا

 ٍاحذ تجاسي بايذ هَاسد صيش سا افشا وٌذ: .35

ٍ تطبيك ايي  سْن ّشيافتِ  هبالغ استفادُ شذُ دس صَست وبش هحاسبِ سَد پايِ ٍ تمليل الف.

 لغ با سَد خالص يا صياى لابل اًتبا  بِ صاحباى سْام ػادي.هبا

هياًگيي هَصٍى تؼذاد سْام ػادي استفادُ شذُ دس هخشج وباش هحاسابِ ساَد پاياِ ٍ        .

 ٍ تطبيك هياًگيي هَصٍى تؼذاد سْام ّش وذام با يىذيگش. سْن ّشيافتِ  تمليل

ي بالمَُ، ػالٍُ بش هاَاسد رواش   تَصيف تغييشات ػوذُ دس تؼذاد سْام ػادي يا سْام ػاد ج .

.شَد ، وِ بؼذ اص تاسيخ تشاصًاهِ اًجام هي29شذُ دس بٌذ 

)ج( بؼذ اص تاسيخ تشاصًاهاِ تؼاذيل    35بابت ٍلَع تغييشات ياد شذُ دس بٌذ  سْن ّشهبالغ سَد  .36

تايايش  گًَِ تغييشات بش هبلغ سشهايِ بىاس سفتِ بشاي ايجاد سَد ياا صيااى دٍسُ،    شَد صيشا ايي ًوي

اسد. افضايش سشهايِ اص هحل آٍسدُ ًمذي ٍ يا هطالبات، ٍ تبذيل يا اػوا  حمَق هشبَط بِ گز ًوي

 ت ياد شذُ است.تغييشاّايي اص  سْام ػادي بالمَُ دس تاسيخ تشاصًاهِ بِ سْام ػادي، ًوًَِ

 تاريخ اجرا

ششٍع بؼذ اص آى  ٍ 1/1/1389  ايي استاًذاسد بشاي وليِ صَستْاي هالي وِ دٍسُ هالي آًْا اص تاسيخ .37

.االجشاست الصم ،شَد هي

 الوللي حساتداري هطاتقت تا استاًداردّاي تيي

تاػٙوٛا33ٖإِّّيحساتساضيضٕاضٜتااخطاياِعأاتايٗاستا٘ساضز،ٔفازاستا٘ساضزتيٗ.38

ضٛز.٘يعضػايتٔي(2004)ٚيطايصٔاضسسْن ّشسَد 
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 ات تکويلي: تَضيح 1پيَست ضوارُ 

 است. 03اين پيوست بخش الينفک استانذارد حسابذاري شماره 

 سَد خالص يا زياى قاتل اًتساب تِ صاحثاى سْام عادي ٍاحد تجاري اصلي

تطٔثٙايغٛضتٟائاِيتّفيمي،ٔٙظٛضاظسٛزذاِعيواظيواٖسٟٓ ٞطتطائحاسثٝسٛز.1

ّي،سٛزذاِعياظياٌٖطٜٚپساظلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيٚاحستداضياغ

وسطسٟٓالّيتاست.

 اًتطار حق تقدم خريد سْام

زضٔٛاضزيوٝليٕتاػٕاَحكتمسْذطيسسٟاْػازيوٕتطاظاضظشتاظاضسوٟاْتاضوس.2

غسٚضسٟاْتاػٙػطخايعٜٕٞطاٜاست.چٙا٘چٝحكتمسْذطيسسٟاْتٕٝٞوٝسوٟأساضاٖ

،تطايسٟٓ ٞطزياستفازٜضسٜزضٔحاسثٝسٛزپايٝٚتمّيُيافتٝاػغاضٛز،تؼسازسٟاْػا

:ضٛزٞايلثُاظا٘تطاضحكتمسْتٝضطحظيطٔحاسثٝٔيتٕاْزٚضٜ

 سهن عادي بالفاصله قبل از تصويب انتشار حق تقدم خريد سهام عادي ارزش بازار هر
× 

تعداد سهام عادي هوجود قبل از 

 عادي حق تقدم سهام سهن عادي بالفاصله پس از تصويب انتشار ارزش بازار  نظري هر هامتصويب انتشار حق تقدم خريد س



تالفاغّٝپساظتػٛيةا٘تطاضحكتمسْسٟاْػازيتٝضوطحسٟٓ ٞطاضظشتاظاض٘ظطي

ضٛز:ظيطٔحاسثٝٔي

 از اعوال حق تقدمعوايد حاصل  +ارزش بازار سهام بالفاصله قبل از تصويب انتشار حق تقدم سهام عادي 

 تعداد سهام هوجود بعد از اعوال حق تقدم
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 رقن کٌترلي

استا٘ساضز،فطؼوٙيسو27ٝتطايتططيح٘حٜٛتىاضٌيطيضلٓوٙتطِيتٛغيفضسٜزضتٙس.3

اعالػاتظيطٔٛخٛزاست:

 ضيأَيّيٖٛ-تساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيحاَ زضسٛز٘اضياظػّٕيات 4ض800

 ٔيّيٖٛضياَ-ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي (7ض200)

 ٔيّيٖٛضياَ–ظياٖلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي (2ض400)

 ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي س2ٟٓض000ض000

 ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازيتاِمٜٛ س400ٟٓض000

 :سٟٓ ٞط)ظياٖ(پايٝسٛز 

 (4ض800ض000ض2:000ض000ض000ضياَ)-تساْٚحاَ زضسٛز٘اضياظػّٕيات 2ض400

 (7ض200ض000ض2:000ض000ض000ضياَ)-ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ (3ض600)

 ضياَ-سٟٓ ٞطظياٖپايٝ (1ض200)



طاتافطؼايٙىٝايٗسٟاْاثوطسوٛزٜٚاستظيزٞٙسزضايٗٔثاَسٟاْػازيتاِمٜٛ،تمّيُ

َ زض٘اضياظػّٕياتسٟٓ ٞطظيا٘ي٘ساضتٝتاضس،سٛزپايٝ توساْٚ)ضلوٓوٙتطِوي(ضاحوا

ٚاحس.زٞساَواٞصٔيوضي(4ض800ض000ض000÷2ض400ض000)2ض000ٝواَتوضي2ض400اظ

ٙوسؤٙظٛضٔويسٟٓ ٞطٞعاضسٟٓػازيتاِمٜٛضازضٔحاسثٝسايطٔثاِ سٛز400تداضي

ضوستمّيُتاضوس،سٟٓ ٞطتسستآٔسٜ،زضٔمايسٝتاسٛزپايٝسٟٓ ٞطحتياٌطٔثاِ سٛز

تطايظياٖ٘اضوياظػّٕيواتسٟٓ ٞطضياَتٝاظاي3ض000وٕتطضٛز)سٟٓ ٞطيؼٙيظياٖ

تطايظياٖزٚضٜ(.سٟٓ ٞطضياَتٝاظاي1ض000ٔتٛلفضسٜٚ
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 ي: هثالْاي تَضيح 2پيَست ضوارُ 

 باشنذ. نمي 03اين مثالها جنبه توضيحي دارنذ و بخشي از استانذارد حسابذاري شماره 

 استاًدارد( 11هحاسثِ هياًگيي هَزٍى تعداد سْام عادي )تٌد  –( 1هثال )

   سْام صادر ضدُ سْام هَجَد

 13×2فطٚضزي1ٗ ٔا٘سٜزضاتتسايسأَاِي 2ض000 2ض000

 13×2ضٟطيٛض31 اظايٚخٝ٘مسغسٚضسٟاْخسيسزض 800 2ض800

 13×2آشض30 غسٚضسٟاْخسيسزضاظايٚخٝ٘مس 1ض000 3ض800

 13×2اسفٙس29 ٔا٘سٜزضپاياٖسأَاِي  3ض800

 ٔحاسثٝٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚ:

;)2ض650سٟٓ
12
3

(+)1ض000×
12
6

× 800) + (
12
12

 (2ض000 ×
 

;)2ض650سٟٓ
12
3

(+)3ض800×
12
3

(+)2ض800 ×
12
6

 يا(2ض000 ×

 استاًدارد( 11سَد سْوي )تٌد  -ّا  افسايص سرهايِ از هحل سَد تقسين ًطدُ يا اًدٍختِ –( 2هثال )

 اَضي–13×1سٛزذاِعساَ 60ض000ض000

 ضياَ–13×2سٛزذاِعساَ 120ض000ض000

 تؼساز–13×1فطٚضزي1ٗسٟاْػازيزض 200ض000



 400ض000

13×2ٟٔط1غسٚضسٟاْخسيس)سٛزسٟٕي(زض

 تؼساز-(200ض000×2)ٔٛخٛزسٟٓاظايٞطيه زٚسٟٓتٝ

200;
200ض000()400ض000

120ض000ض000


 ضياَ-13×2زضساَسٟٓ ٞطسٛزپايٝ 

100;
200ض000()400ض000

60ض000ض000


 ضياَ-13×1)تؼسيُضسٜ(زضساَسٟٓ ٞطسٛزپايٝ 

اظاتتسايساَوٝضٛزفطؼتطايٗاستچٖٛسٛزسٟٕئٛخةتغييطٔٙاتغياتؼٟساتٕ٘ي

غازضضسٜاست.13×1
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 استاًدارد( 22)تٌد  اٍراق هطارکت قاتل تثديلًاضي از  سْن ّريافتِ  ًحَُ هحاسثِ سَد تقليل -( 3هثال)



 ضياَ-سٛزذاِع 1ض000ض000ض000

 تؼساز-سٟاْػازي 1ض000ض000

 ضياَ-سٟٓ ٞطسٛزپايٝ 1ض000

 تؼساز-اٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُ 100ض000

 تطياٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُتٝسٝسٟٓػازياست10ٞط 

 ٘طخٔاِيات 25%

 ضياَ-اضوتزضساَخاضيسٛزتضٕيٗضسٜاٚضاقٔط 10ض000ض000

 ضياَ-سٛزذاِعتؼسيُضسٜ 1ض000ض000ض000+10ض000ض000(1-25/0;)1ض007ض500ض000

 تؼسازسٟاْ٘اضياظتثسيُاٚضاقٔطاضوت 30ض000

 سٟٓ ٞطتؼسازسٟأْٛضزاستفازٜتطائحاسثٝسٛزتمّيُيافتٝ 1ض000ض000+30ض000;1ض030ض000

 ضياَ-سٟٓ ٞطسٛزتمّيُيافتٝ 1ض007ض500ض1:000ض030ض000;978
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 استاًدارد( 11افسايص سرهايِ از هحل آٍردُ ًقدي ٍ يا هطالثات ّوراُ تا عٌصر جايسُ )تٌد  –( 4هثال )

2×30  3×30  

 سٛزذاِعٚاحستداضي 1ض100ض000ض000  1ض500ض000ض000

تطاضحكتمسْذطػازيسٟاْ س500ٟٓض000  يسسٟأْٛخٛزلثُاظ٘ا

 ا٘تطاضحكتمسْذطيسسٟاْ اظايٞطپٙحسٟٓٔٛخٛزيهسٟٓخسيستٝ

 خسيسػازيتؼسازسٟاْ س100ٟٓض000

 سٟٓ ٞطليٕتاػٕاَحكتمسْذطيس ضيا1َض000

 تاضيدتػٛيةا٘تطاضحكتمسْ 13×2اَٚفطٚضزيٗ

 ٘ٛيسيٜتاضيداتٕاْپصيط 13×2اَٚذطزاز

ػازيتالفاغّٝلثُاظتػٛيةسٟٓ ٞطضاضظشتاظا ضيا1َض450

 ا٘تطاضحكتمسْذطيسسٟاْ

 تاضيدٌعاضضٍطي اسفٙسٞطسا29َ

 از تصَية اًتطار حق تقدم خريد سْام پستالفاصلِ  سْن ّرهحاسثِ ارزش تازار ًظري 

بالفاصله   سهن هر نظري بازار   ارزش

 تقدم پس از تصويب انتشار حق
= 

  تقدم حق انتشار + هجووع ارزش بازار سهام هوجود بالفاصله قبل از تصويب  تقدم وال حقاع هجووع عوايد حاصل از

 تعداد سهام هوجود بعد از اعوال حق تقدم



;
(1ض450×500ض000+)(1ض000×100ض000)

;1ض375
 500ض000+100ض000

 هحاسثِ عاهل تعديل:

 اضحكتمسْتالفاغّٝلثُاظتػٛيةا٘تطسٟٓ ٞطاضظشتاظاض
; 

 1ض450
054/1; 

 1ض375 تالفاغّٝپساظتػٛيةا٘تطاضحكتمسْسٟٓ ٞطاضظشتاظاض٘ظطي
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 سهم هرمحاسبه سود پايه  30×3 30×2

   ضياَ ضياَ

 1ض100ض000ض000÷500ض000 2ض200 
ٌعاضشضسٜساَسٟٓ ٞطسٛزپايٝ

1×13 

 2ض087 
 1ض100ض000ض000

ٞط پايٝ اضائ سٛز تدسيس ضسٜسٟٓ ٝ

 ا13×1ساَ تٝ تٛخٝ حكتا ٘تطاض

 13×2تمسْذطيسسٟاْساَ
 (500ض000×054/1)

  2ض552

ضأُ)13×2سٛزپايٝٞطسٟٓساَ 1ض500ض000ض000

 ا٘تطاضحكتمسْذطيسسٟاْ(آثاض
(

12

(+)600ض000×10
12

 (500ض000×054/1×2

 
ٍ ًحَُ ارائِ آى درصَرت سَد ٍ زيااى   سْن ّرٍ سَد تقليل يافتِ  سْن ّرسثِ سَد پايِ هحا -(5) هثال

 جاهع(  )هثال

ضاتوٝغوٛضتسوٝٔاٞوٝٚسٟٓ ٞطسٛزپايٝٚسٛزتمّيُيافتٝٚاضائٝايٗٔثاَ٘حٜٛٔحاسثٝ

اظضلٓوٙتطِي،سٛزذاِع)ظيواٖ(٘اضويوٙس.تطايضطوتپٛيااضائٝٔي13×1ساال٘ٝزضساَ

تساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػوازيضوطوتاسوت.تطذوياعالػواتحاَ زضػّٕيات

ضطحظيطاست: ضطوتتٝ

س5ٟٓض000ض13000×1/1/1تؼسازسٟاْػازيزض

س200ٟٓض13000×1/3/1افعايصسطٔايٝ٘مسيزض

زضغوس10٘طخسوٛزضياَاٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُتٝسٟاْػازيتا12ض000ض000ض000ضطوت

سوٟٓػوازي40ضياَاظاٚضاقٔطاضوت،لاتوُتثوسيُتو1ٝض000ض000زاضزوٝٞطخطياٖ زض

تٛزٜوٝزضايٗتاضيدتثسيُضسٜاست.13×1/4/1سطضسيساٚضاقٔطاضوت.تاضسٔي

زضغس25٘طخٔاِيات
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سَد خالص )زياى( قاتل اًتساب تِ 

 صاحثاى سْام عادي ضرکت

)زياى( ًاضي از عوليات  سَد خالص

درحال تداٍم قاتل اًتساب تِ 

 13×1سال   صاحثاى سْام عادي ضرکت

   ضياَ ضياَ

 سٝٔاٞٝاَٚ  5ض000ض000ض000 5ض000ض000ض000

 سٝٔاٞٝزْٚ  6ض500ض000ض000 6ض500ض000ض000

 سٝٔاٞٝسْٛ  1ض000ض000ض000 (1ض000ض000ض000)*

 سٝٔاٞٝچٟاضْ  (700ض000ض000) (700ض000ض000)

 وُساَ  11ض800ض000ض000 9ض800ض000ض000

ضياَظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلوف2ض000ض000ض000ضطوتپٛيازضسٝٔاٞٝسْٛزاضاي*

تاضس.ضسٜٔي

 13×1سِ هاِّ اٍل سال 

 :سْن ّرهحاسثِ سَد پايِ 

  هثلغ

  ضياَ



 5ض000ض000ض000

تساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيحاَ زضتسٛزذاِع٘اضياظػّٕيا

)ٔؼازَسٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي(


هياًگيي هَزٍى 

 تعداد سْام عادي

 
 هدت

 
 سْام هَجَد

  
 تاريخ

 3ض333ض333

3
2

 13×31/2/1تا13×1/1/1  5ض000ض000 

 13×1/3/1غسٚضسٟاْزض  200ض000 - -

 1ض733ض333

3
1

   5ض200ض000 

 خٕغ    5ض066ض666

 سٟٓ ٞطسٛزپايٝ    ضيا987َ
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 : سْن ّرهحاسثِ سَد تقليل يافتِ 

  تعداد/ريال

 سٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي ضيا5َض000ض000ض000



 ضيا225َض000ض000

تطسٛزلاتُتثسيُقٔطاضوتضٛز:اثطتثسيُفطضياٚضأياضافٝ

×(1-%25)ضسٜ()سٛزتضٕيٗ
4
 (12ض000ض000ض%000×10×)1

 سٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيتافطؼتثسيُ ضيا5َض225ض000ض000

 ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي س5ٟٓض066ض666

 ٛز:سٟاْػازياضافي٘اضياظتثسيُفطضياٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُضاضافٝٔي س480ٟٓض000

 ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسيُضسٜتؼسازسٟاْػازي س5ٟٓض546ض666

 سٟٓ ٞطسٛزتمّيُيافتٝ ضيا942َ

 13×1سِ هاِّ دٍم سال 

 :سْن ّرهحاسثِ سَد پايِ 

  هثلغ

  ضياَ



 6ض500ض000ض000

تساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي)ٔؼازَحاَ زضياظػّٕياتسٛزذاِع٘اض

سٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي(


هياًگيي هَزٍى 

 تعداد سْام عادي

 
 هدت

 
 سْام هَجَد

 
 تاريخ

 13×1/4/1 5ض200ض000  

 13×1/4/1تثسيُاٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُزض 480ض000  

 5ض680ض000

3
3

 13×31/6/1تا13×1/4/1 5ض680ض000 

 ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي   5ض680ض000

 سٟٓ ٞطسٛزپايٝ   ضيا1َض144
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 : سْن ّرهحاسثِ سَد تقليل يافتِ 

  تعداد/ريال

 سٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي ضيا6َض500ض000ض000

 اٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُتطسٛزفطضيضٛز:اثطتثسئُياضافٝ -

 سٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيتافطؼتثسيُ ضيا6َض500ض000ض000

 ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي س5ٟٓض680ض000

 اٚضاقٔطاضوتضٛز:سٟاْػازياضافي٘اضياظتثسيُفطضياضافٝٔي -

 ٗٔٛظٖٚتؼسيُضسٜتؼسازسٟاْػازئياٍ٘ي س5ٟٓض680ض000

 سٟٓ ٞطسٛزتمّيُيافتٝ ضيا1َض144

 

 13×1سِ هاِّ سَم سال 

 :سْن ّرهحاسثِ زياى پايِ 

  هثلغ

  ضياَ

 تساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيحاَ زضسٛز٘اضياظػّٕيات 1ض000ض000ض000

 اتٔتٛلفضسٜلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيظياٖ٘اضياظػّٕي (2ض000ض000ض000)

 ظياٖلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي (1ض000ض000ض000)

 

هياًگيي هَزٍى 

 تعداد سْام عادي

 

 هدت

 

 سْام هَجَد

 

 تاريخ

 5ض680ض000

3
3

 13×30/9/1تا13×1/7/1 5ض680ض000 
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  ٔثّ 

  ضياَ

 :سٟٓ ٞطسٛز)ظياٖ(پايٝ 

 تساْٚحاَ زضسٛز٘اضياظػّٕيات 176

 ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ (352)

 سٟٓ ٞطظياٖپايٝ (176)



 : سْن ّرهحاسثِ زياى تقليل يافتِ 

  هثلغ

  ضياَ

 ُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيتساْٚلاتحاَ زضسٛز٘اضياظػّٕيات 1ض000ض000ض000

 اٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُتطسٛزضٛز:اثطتثسيُفطضئياضافٝ -

تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيتافطؼتثسُيحاَ زضسٛز٘اضياظػّٕيات 1ض000ض000ض000 ُ٘ا ْلات  تسٚا

 اْػازيظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟ (2ض000ض000ض000)

 ظياٖلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيتافطؼتثسيُ (1ض000ض000ض000)

 ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي س5ٟٓض680ض000

 فطضيُضٛز:سٟاْاضافي٘اضياظتثسياضافٝٔي -

 ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسيُضسٜتؼسازسٟاْػازي س5ٟٓض680ض000
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  هثلغ

  ضياَ

 :سٟٓ ٞط(تمّيُيافتٝسٛز)ظياٖ 

 تساْٚحاَ زضسٛز٘اضياظػّٕيات 176

 ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ (352)

 سٟٓ ٞطظياٖتمّيُيافتٝ (176)



ضٛز.ٔيتغٛضيىدااضائِٝصا،يىساٖاستسٟٓ ٞطيافتٝظياٖپايٝٚتمّيُ


 13×1سِ هاِّ چْارم سال 

 

 :سْن رّهحاسثِ زياى پايِ ٍ تقليل يافتِ 

 

  هثلغ

  ريال



 (700ض000ض000)

تساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيحاَ زضظياٖ٘اضياظػّٕيات

)ٔؼازَظياٖلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي(



هياًگيي هَزٍى تعداد 

 سْام عادي

 

 هدت

 

 سْام هَجَد

 

 تاريخ

 5ض680ض000

3
3

 13×29/12/1تا13×1/10/1 5ض680ض000 

 سٟٓ ٞطظياٖپايٝٚتمّيُيافتٝ   ضياَ(123)
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 13×1کل سال 

 :سْن ّرهحاسثِ سَد پايِ 

  هثلغ

  ضياَ

 تساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيحاَ زضسٛزذاِع٘اضياظػّٕيات 11ض800ض000ض000

 ابتٝغاحثاٖسٟاْػازيظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜلاتُا٘تس (2ض000ض000ض000)

 لاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيذاِعسٛز 9ض800ض000ض000



هياًگيي هَزٍى 

 تعداد سْام عادي

 
 هدت

 
 سْام هَجَد

 
 تاريخ

 833ض333

12
2

 13×31/2/1تا13×1/1/1 5ض000ض000 

 13×1/3/1غسٚضسٟاْػازيزض 200ض000 - -

 433ض333

12
1

 13×31/3/1تا13×1/3/1 5ض200ض000 

 تثسيُاٚضاقٔطاضوتتٝسٟاْػازي 480ض000 - -

 4ض260ض000

12
9

 13×29/12/1تا13×1/4/1 5ض680ض000 

 ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي   5ض526ض666



  هثلغ

  ضياَ

 :سٟٓ ٞطسٛزپايٝ 

 تساْٚحاَ زضاظػّٕياتسٛز٘اضي 2ض135

 ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ (362)

 سٟٓ ٞطسٛزپايٝ 1ض773
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 : سْن ّرهحاسثِ سَد تقليل يافتِ 

  هثلغ

  ضياَ

 ػازيسٟاْغاحثاٖلاتُا٘تسابتٝتساْٚزضحاَسٛزذاِع٘اضياظػّٕيات 11ض800ض000ض000



 225ض000ض000

طضياٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُتطسٛزفضٛز:اثطتثسئُياضافٝ

(25%-1)×
4
 (12ض000ض000ض%000×10×)1

 12ض025ض000ض000

ػازيسٟاْغاحثاٖلاتُا٘تسابتٝتساْٚحاَ زضسٛزذاِع٘اضياظػّٕيات

 تافطؼتثسيُ

 ػازيسٟاْغاحثاٖظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜلاتُا٘تسابتٝ (2ض000ض000ض000)

 ػازيتافطؼتثسيُسٟاْغاحثاٖسٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝ 10ض025ض000ض000

 ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي س5ٟٓض526ض666



 س120ٟٓض000

ُتثسيُفطضياٚضاقٔطاضوتلاتوُضٛز:سٟاْاضافي٘اضياظاضافٝٔي تثوسي

;120ض000)
12
 (480ض000×3

 ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسيُضسٜتؼسازسٟاْػازي س5ٟٓض646ض666



  هثلغ

  ضياَ

 :سٟٓ ٞطسٛزتمّيُيافتٝ 

 تساْٚحاَ زضسٛز٘اضياظػّٕيات 2ض129

 ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ (354)

 سٟٓ ٞطسٛزتمّيُيافتٝ 1ض775



 03استاندارد حسابداري شماره 

 سهم ود هرس

 )اداهِ( 2پيَست ضوارُ 

696 

ضطوتپٛيازضغٛضتسٛزٚظياٖتٝضطحظيطاست:سٟٓ ٞط٘حٜٛاضائٝاعالػاتسٛز)ظياٖ(



  هثلغ

  ضياَ ضياَ

 :سْن ّرسَدپايِ   

 :تساْٚحاَ زضسٛزذاِع٘اضياظػّٕيات  

 ػّٕياتي 1ض620 

 غيطػّٕياتي 515 

   2ض135

 ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ  (362)

   1ض773

 :سْن ّرسَد تقليل يافتِ   

 :تساْٚحاَ زضياظػّٕياتسٛزذاِع٘اض  

 ػّٕياتي 1ض620 

 غيطػّٕياتي 509 

   2ض129

 ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ  (354)

1ض775   
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تاضس.ٞسفايٗتطايضطوتپٛيأيسٟٓ ٞطخسَٚظيطضأُاعالػاتسٝٔاٞٝٚساال٘ٝسٛز

تطايچٟاضزٚضٜ،سٟٓ ٞطخسَٚ،٘طاٖزازٖايٗٔٛضٛعاستوٝخٕغاعالػاتسٝٔاٞٝسٛز

تٝٔٛخةاسوتا٘ساضزافطواياعالػواتظيوط٘يست.سٟٓ ٞطِعٚٔاًتطاتطتااعالػاتساال٘ٝسٛز

اِعأي٘يست.

 

 کل سال

سِ هاِّ 

 چْارم

سِ هاِّ 

 سَم

سِ هاِّ 

 دٍم

سِ هاِّ 

 اٍل

 

 ضرح

  ضياَ ضياَ ضياَ ضياَ ضياَ

 :سْن ّرسَد )زياى( پايِ      

 تساْٚاظػّٕياتزضحاَسٛزذاِع)ظياٖ(٘اضي 987 1ض144 176 (123) 2ض135

 ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ - - (352) - (362)

  987 1ض144 (176) (123) 1ض773

 :سْن ّرسَد )زياى( تقليل يافتِ      

 تساْٚذاِع)ظياٖ(٘اضياظػّٕياتزضحاَسٛز 942 1ض144 176 (123) 2ض129

 ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ - - (352) - (354)

  942 1ض144 (176) (123) 1ض775
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 گيري هثاًي ًتيجِ:  3پيَست ضوارُ 

 .باشذ نمي 03اين پيوست بخشي از استانذارد حسابذاري شماره 

 هقدهِ

تيٙيػّٕىطزآيٙوسٜتٝٔٙظٛضاضظياتيػّٕىطزٚاحستداضيٚپيصسٟٓ ٞطاعالػاتسٛز.1

ساظٔاٖحساتطسيزضپاسودتوٝحساتساضياستا٘ساضزٞايتسٚيٗٝ.وٕيتساستسٛزٔٙآٖ

،پطٚغٜتوسٚيٗاسوتا٘ساضزحسواتساضيوٙٙسٌاٌٖعاضضٟائاِي٘ياظٞاياعالػاتياستفازٜ

اظا٘دواْ زضزستٛضواضٌطٜٚواضضٙاسويلوطاضزاز.پوس1380ضازضساَسٟٓ ٞطسٛز

٘ٛيساستا٘ساضزٔصوٛضتٙاتٝزاليّياظخّٕوٝٝپيصٔغاِؼاتاِٚيٝ،تحميماتٔيسا٘يٚتٟي

ياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼساز٘ظطزضٔحاسثاتٔ ٘طذٟائتفاٚتٔاِياتيتطايسٟأساضاٖ،اذتالف

1385سٟاْٚ٘تايححاغُاظفطآيٙس٘ظطذوٛاٞي،ايوٗپوطٚغٜٔسوىٛتٔا٘وس.زضسواَ

ٔدوسزاًزضزسوتٛضوواضٛعٔٛضو،سٟٓ ٞط٘ياظتاظاضسطٔايٝتٝاعالػاتسٛزتٛخٝتٝ تا

حاغُوواضايوٗوٕيتوٌٝٚوطٜٚواضضٙاسويآٖ،توسٚيٗاسوتا٘ساضزوٕيتٝلطاضٌطفت.

تاضس.ٔيسْن ّشسَد تاػٙٛا30ٖحساتساضيضٕاضٜ

 سْن ّرّدف سَد 

،تٟثٛزٔمايسٝػّٕىطزٚاحوسٞايتدواضيزضيوهزٚضٜسٟٓ ٞطٞسفٔحاسثٝسٛزپايٝ.2

ٞايٌعاضضٍطئرتّوفاسوت.طزيهٚاحستداضيزضزٚضٌٜعاضضٍطيٚٔمايسٝػّٕى

ٓ ٞوط٘يعٕٞاًٞٙتاٞسفٔحاسثٝسٛزپايوٝسٟٓ ٞطيافتٝٞسفٔحاسثٝسٛزتمّيُ سوٟ

ٔٛخوٛزٜزٞٙوستٕاْسٟاْػازيتاِمٜٛتمّيُتثسيُفطضيتاضس،تاايٗتفاٚتوٝآثاضٔي

ُٚالغٞسفاظٔحاٌيطز.زضزض٘ظطٔيعيزٚضٜضا٘يع زض ٓ ٞوطيافتوٝسثٝسٛزتمّيو ،سوٟ

،سٟٓ ٞطٚواٞصاحتٕاِيسٛزپايٝسٟاْػازيتاِمٜٛا٘ؼىاساثطاحتٕاِيتثسيُفطضي

است.سٟٓ ٞطتاِمٜٛسٛزپايٝٔٛضزواٞص زٞيزضتٝٔٙظٛضػالٔت
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 سْن ّر سَدهحاسثِ 

 هياًگيي هَزٍى تعداد سْام عادي

،استفازٜاظٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسوٟاْػوازيسٟٓ ٞطيافتٝتمّيُپايٝٚسٛززضٔحاسثٝ.3

ضطٚضياست،ظيطااثطافعايصياواٞصزضسٟأْٛخٛزتوطسوٛز،توٝترطوياظزٚضٜ

ػثاضتزيٍط،استفازٜ تٝآٖزضاذتياضٚاحستداضيتٛزٜاست.اظايضٛزوٝٔاتٝٔطتٛطٔي

ٌيطز.ض٘ظطٔياظايزضيافتضسٜضازاظايٗٔثٙا،ٔستاستفازٜاظٔاتٝ

تٝٔٙظٛضتؼييٗٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْ،زضٔٛاضزيوٝغسٚضسوٟاْػوازيزضلثواَ.4

،ٔالنػُٕلوطاضثثتافعايصسطٔايٝزضٔطخغثثتضطوتٟااظاي٘مسياست،تاضيدٔاتٝ

پصيطاست.ظيطااستفازٜاظٚخٜٛتٟٙاپساظثثتافعايصسطٔايٝأىاٌٖيطزٔي

ايوٗسوٟأْتٙاسوةتوااظايسٟاْتٝعٛضوأُٚغَٛ٘طسٜتاضوس،ضتيوٝٔاتٝزضغٛ.5

ظيوطافموظ،ضٛزتؼسازسٟأْٙظٛضٔياظايزضيافتضسٜ،زضٔحاسثٝٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚٔاتٝ

زٞوسٚايوٗسوٟاْ،حوكٚخٜٛزضيافتي،ػّٕياتٚاحستداضيضاتحتتأثيطلوطاضٔوي

ٔطاضوتزضتمسيٓسٛزضا٘يعزاضاست.

افعايصسطٔايٕٝٔىٗاستاظٔحُٔغاِثاتسٟأساضاٖتاضس.زضچٙيٗٔٛاضزي،اظآ٘دوا.6

وٝسٟأساض،اذتياضزضيافتعّةياذطيسسوٟاْخسيوسضازاضز،افوعايصسوطٔايٝٔوا٘غ

ٚزض٘تيدٝتاايٗ٘ٛعافوعايصسوطٔايٕٝٞا٘ٙوسٌطززذطٚجٚخٝ٘مساظٚاحستداضئي

٘ٛيسيحكتموسْ،اتٕاْپصيطٜتاضيد،ٗٔٛاضزايضٛز.زضطذٛضزٔيافعايصسطٔايٝ٘مسيت

ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْاست.ٔثٙايتؼييٗ

 تقليل

،زضتاضيدٌعاضضٍطيحكٔطاضوتزضسٛزضا٘وساضز،أوازضتاِمٜٛػازيسٟاْٞطچٙس.7

ايٗ،زضٔحاسثٝآيٙسٜتاتثسيُتٝسٟاْػازي،حكٔطاضوتزضسٛزضاذٛاٞسزاضت.تٙاتط

تٛا٘ستواافوعايصتؼوسازظيطاايٗتثسئُي،ضٛززض٘ظطٌطفتٝٔيسٟٓ ٞطيافتٝتمّيُسٛز
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٘ياظٞواي تاِمٜٛ،تواضٚتمّيُ ايٗ ضاواٞصزٞس.اظسٟٓ ٞطسٛزتمسيٕئتؼّكتٝ،سٟاْ

.تاضساضتثاطٔي زضوٙٙسٌاٖاعالػاتياستفازٜ

تٝسوٟاْػوازيتثوسيُذٛاٞوسضوس،ٔؼٕوٛاًلزضتواضيدٚالؼاًتاِمٜٛػازيسٟاْايٙىٝ.8

تطآٚضزٔؼمِٛياظحاَتافطؼتثسيُ، ايٗ ٌعاضضٍطيٚاحستداضيلاتُتؼييٗ٘يست.تا

أىا٘پصيطاست.سٟٓ ٞطسٛز

 ضد تقليل

وٝسٛزتاِمٜٛػازيسٟاْتٝزِيُضػايتاحتياط،تٟٙاسٟٓ ٞطيافتٝتمّيُسٛززضٔحاسثٝ.9

ٓ ٞوطضاواٞصياظيواٖتساْٚحاَ زض٘اضياظػّٕياتسٟٓ ٞط ٘اضوياظػّٕيواتسوٟ

ضٛز.اػٕاَحكتموسْذطيوسسوٟاْٚزٞس،زض٘ظطٌطفتٝٔيضاافعايصٔيتساْٚحاَ زض

زاضوتٌٝيزٞٙوس،چٙا٘چٝتأثيطضستمّيُتٝسٟاْػازيتثسيُاٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُ

ضٛز.٘ازيسٌٜطفتٝٔيتاضس

اظسوٛز،سٟٓ ٞطيافتٝتمّيُسٛززضٔحاسثٝتاِمٜٛػازيزٞٙسٌيسٟاُْتمّيتؼييٗتطاي.10

)سٛزياظياٖلثُاظػّٕياتٔتٛلفضسٜ(تساْٚحاَ زض٘اضياظػّٕياتذاِعياظياٖ

تساْٚحاَ زضذاِعياظياٖ٘اضياظػّٕياتزسٛضٛز.ٔيتٝػٙٛاٖضلٓوٙتطِياستفازٜ

ظيطاايٗضلوٓلاتّيوتٔمايسوٝتيطوتطيزاضز،ضٛز،زض٘ظطٌطفتٝٔيتٝػٙٛاٖضلٓوٙتطِي

.ضٛزغٛضتيوٝتٛلفػّٕياتزضٞطزٚضٌٜعاضضٍطيتىطاضٕ٘ي زض

 اًتطار حق تقدم

ا٘تطاضحكتمسْذطيسسٟاْوٝليٕتاػٕاَآٖزضظٔاٖا٘تطاض،وٕتطاظاضظشتاظاضسٟاْ.11

.ػٙػوطتاضوساست،زضتطٌيط٘سٜػٙػطخايعٜٔيتالفاغّٝلثُاظتػٛيةافعايصسطٔايٝ

خايعٜتٝٔؼٙايافعايصتؼسازسٟاْتسٖٚتغييطزضٔٙاتغياتؼٟساتٚاحستداضياسوتٚ
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ايتايستٝٔٙظٛضلاتّيتٔمايسٝساَخاضيتٕٝٞيٗزِيُٕٞا٘ٙسسٛزسٟٕي،الالْٔمايسٝ

تاساِٟايلثُ،اضائٝٔدسزضٛز.

 زياىارائِ در صَرت سَد ٍ 

تطايسوٛزذواِع)ظيواٖ(٘اضوياظػّٕيواتسٟٓ ٞطيافتٝتمّيُپايٝٚسٛزسٛزٔثاِ .12

تٝتفىيهػّٕياتيٚغيطػّٕياتيتايسزضٔتٗغٛضتسوٛزٚظيواٖاضائوٝتساْٚحاَ زض

ػّٕىطزاضظياتيزضلائُٞستٙسٚايٗتفىيهطايٌصاضاٖإٞيتظيازيتضٛز،ظيطاسطٔايٝ

ضٛز.ؤثطٚالغٔيٚاحستداضئ


