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  مقدمه
هاي رتآورند، زيرا صومينرا جهت اتخاذ تصميمات اقتصادي فراهم  كنندگاناستفادهنياز مورد هاي مالي تمام اطالعات صورت

. هاي آتي نيسترنامهاندازها و بچشم يانگر آثار مالي رويدادهاي گذشته است و دربرگيرنده معيارهاي غيرمالي عملكرد، ياعمدتا بمالي 
نقدي واحد  هاييانو جر مالي، عملكرد مالي اي را براي تفسير وضعيتگزارش تفسيري مديريت يك گزارش توصيفي است كه زمينه

بردهاي و راه هدافاآورد تا به تشريح فراهم مي مديرگزارش تفسيري مديريت همچنين اين فرصت را براي آورد. تجاري فراهم مي
براي  ،ديريتمفسيري ش تر گزارداز اطالعات ارائه شده  ،كنندگانطور معمول، استفاده يابي به آن اهداف بپردازد. بهخود جهت دست

ن شده، هداف تعيياي به براي دستياب مديرهاي عمومي آن و همچنين موفقيت راهبردهاي كانداز واحد تجاري و ريسزيابي چشمار
هاي تمتمم صور كمل ومرساني به بازار سرمايه و همچنين كنند. گزارش تفسيري مديريت، يك عنصر مهم در اطالعاستفاده مي
  مالي است.

  توان گفت كه گزارش تفسيري مديريت:اين گزارش مي كاربردهايخصوص در 
 ؛نمايديكمك م هاي ماليصورتدر درك اطالعات گزارش شده در شركت  بالفعل و بالقوهگذاران به سرمايه 
  ؛گذارديرا به بحث و تحليل م آنهاي مالي صورتو  شركتها بر روندها و ريسكاحتمالي و اثرات جاري 
 ؛دهدارائه ميكيفيت و تنوع درآمدها و جريانات نقدي شركت  هدربار اطالعاتي 
 گاه از ديدكت ر عملكرد شربدر شركت و اثرات آن  وستهيبه وقوع پ يرخدادها براي تفسير رانيمد يبرا يابزار عنوان به

 ؛شودخود تلقي مي
  ؛نمايديمارائه ت پيرامون شرك بد اخبار خوب وانداز آتي و نتايج عملكرد، وضعيت مالي، چشمه درباراطالعاتي 
 بر  توانديده و منش ارائه يمال يهادهد كه در صورتميشركت قرار  بالفعل و بالقوه گذارانهيسرما اريدر اخت ياطالعات

  ؛گذارد اثر شانيا يريگميتصم
  ؛دينمامي يانيكمك شا هيبازار سرما قيشركت از طر يمال نيماتبه 
  عليه اتيجم شكاح ت،يهااطالعات ناشر و در ن يشده، احتمال ورود نهاد ناظر به روند افشادر صورت صحت مطالب ذكر 

 ؛دهدرا كاهش ميها شركت
 موم ع ارياخت از كسب و كار شركت در يشتريب اطالعات ،يمال يهااعداد و ارقام موجود در صورت از نظرصرف

 .گذارديم گذارانهيسرما
ارائه  رهنمودصورت گرفته حاكي از آن است كه در ميان قواعد و الزامات موجود براي تهيه گزارش تفسيري مديريت،  هايبررسي

رسد و از همين رو، تر به نظر ميتري داشته و جامعچارچوب گسترده IASB(1( حسابداريالمللي استانداردهاي بين هيئتشده توسط 
مديره سازمان بورس و اوراق بهادار  هيئت 04/10/1396مصوب مورخ » سيري مديريتگزارش تف ضوابط«به عنوان مبناي تهيه 

مذكور، جزئيات  ضوابطاست. از طرف ديگر،  قرار گرفته پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايرانهاي براي شركت
هاي ستفاده از روش تحليل محتوا و بررسي گزارشبا ا اين راهنماگزارش تفسيري مديريت را به طور تفصيلي ارائه نكرده است. 

 مختلف در كشورهاي متعدد جهت تبيين جزئيات گزارش تفسيري مديريت و به خصوص نقاط اصلي تمركز كه در گزارش بايد بدان
هر موضوع،  هاست. پيش فرض اين روش نيز بر آن است كه تكرار يا مشاهدشده ، تدوين هايي كاربرديپرداخته شود، با ذكر مثال

  .گرددهاي كاربردي نيز ذكر بر اهميت آن اثرگذار است. در اين راهنما ضمن شرح هر بخش، تالش شده تا مثال امستقيم
 و رانته بهادار اوراق بورس در شدهپذيرفته ناشران(» ضوابط تهيه گزارش تفسيري مديريت«اين راهنما بايد همراه با 

  بهادار مورد استفاده قرار گيرد. اوراق و بورس سازمان مديره هيئت 04/10/1396 مورخ مصوب )ايران فرابورس

                                                           
1 International Accounting Standards Board 
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  نحوه نگارش گزارش تفسيري مديريت
در گزارش تفسيري مديريت، بايد از تكرار موارد افشا شركت است.  انمديرگونه از ديدگاه گزارش تفسيري مديريت، شرحي روايت

هاي مالي بدون تجزيه و تحليــل، يــا ارائــه مبــاحثي كــه تكرار اطالعات صورت. شودهاي مالي، اجتناب هاي صورتشده در يادداشت
كنندگان ارائه نكرده و ممكن اســت دهد، اطالعات سودمندي به استفادهارائه نمي شركتانداز بينشي نسبت به عملكرد گذشته يا چشم

و  ســهامدارانبتوانــد بــراي اين گزارش بايــد  شود. شركتكنندگان از مهمترين مسائل مربوط به مانعي براي شناسايي و درك استفاده
شركت را براي تغيير  مديربرنامه گذشته بينش ايجاد نمايد و دوره گذاران، درخصوص داليل و عوامل حصول نتيجه يا عملكرد سرمايه

مالي يا غيرمالي بااهميــت، هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت بايد تمام اطالعات وضعيت موجود تبيين نمايد. عالوه بر تبيين صورت
انداز آتــي شــركت مفيــد اســت را در بــر نتايج تاريخي و ارزيابي چشمدرك هاي مالي به آنها اشاره نشده است، اما براي كه در صورت

  گيرد. 
 بــه بحــثرا  و نتايج عمليــات و اقــدامات شــركت مالي وضعيتتغييرات در  ،مالي وضعيتبايد  مديردر گزارش تفسيري مديريت، 

ار شركت منجر شود، بپــردازد. كگذاران از كسب و بيشتر سرمايه دركتواند به گزارشي كه ميبر هر بخش قابل ش بايد. اين گزارگذارد
توانند موجب تغييرات بااهميت در شــركت شــوند بايــد در گــزارش تفســيري هايي كه ميروندها، تقاضاها، تعهدات، رخدادها يا ريسك

هاي مشــهودي كســرخدادهاي غيرمعمول، روندها يا رياي، بروز سرمايه مخارج. مواردي مانند تعهدات ر گيردمورد تحليل قرامديريت 
قيمــت، حجــم يــا  از قبيــلتوانند اثر بااهميتي بر فروش شركت داشته باشند، داليل افزايش يــا كــاهش بااهميــت در فــروش (كه مي

قابــل  هنكتــشــود. محصول و خدمات جديد) و اثرات تغييرات قيمتي بر فروش از جمله اقالمي است كه در اين گزارش بدان اشاره مي
ه ارائــپــيش رو را، همــراه بــا دوره  بــراي خود در مــورد شــركت و انتظارات اهداف دتوانمي مديراين گزارش آن است كه  هتوجه دربار

را و انتظــارات صورت مستدل هر يك از اهــداف نگر بيان كند و در فواصل سه ماهه، بهيندهآجمالت  البقدر  ،مربوطههاي فرضپيش
  تعديل نمايد.

  مدنظر قرار دهد: را ذيلموارد گزارش تفسيري مديريت  نگارشدر بايد  مدير
  بيان جمالت اضافي و زائداجتناب از صريح و كلمات روزمره و جمالت كوتاه،  ،از زباني سادهاستفاده، 
  بر نكات بااهميتتمركز، 
  روندهاي صنعت و شركت،تفسير 
 هافرضارائه داليل و پيشنگر و استفاده از جمالت آينده، 
 نگر از ساير اطالعات،تميز دادن صريح اطالعات آينده 
 نگر،قطعيت اطالعات آيندههشدار نسبت به عدم 
 و بيان داليل مغايرت،ارائه شده در گزارش هاي پيشين نگر مقايسه نتايج واقعي با اطالعات آينده 
 ها و جمالت مختصرها، پاراگرافسازماندهي گزارش در بخش، 
  است دركپرهيز از بيان جمالتي كه صرفاً براي فعاالن صنعت قابل، 
 در صورت نياز و تشريح كلمات ااستفاده از كلمات تخصصي صرف، 
 هم بيشتر تواند موجب فهاي موردي براي درك بهتر موضوع و هر آنچه كه مياستفاده از نمودارها، جداول يا مثال

 .ضعيت كسب و كار آن شودهاي مالي شركت و وصورت
از حجــم و طــوالني بــودن آن حاصــل بدان توجه نمايد آن است كه كيفيت گــزارش تفســيري مــديريت  شركتاي كه بايد نكته

توصــيه بــه منظــور افــزايش قابليــت درك گــزارش،  افزايد.، به غنا و كيفيت آن ميمديرهاي شود بلكه وسعت نظر و عمق تحليلنمي
و  نمودهال باشد را تعريف ؤگذار محل ستواند براي سرمايهكسب و كار در متن گزارش كه ميويژه شود تا اصطالحات تخصصي يا مي

مشــخص گــردد. بهتــر اســت درخصــوص  گذارانســهامداران و ســرمايهطور شــفاف بــراي توضيحات كافي ارائه نمايد تا موضــوع بــه
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اند نيز به استانداردهاي حسابداري ارجاع داده شود. در نگارش بهتــر اصطالحات حسابداري يا مالي كه در متن مورد استفاده قرار گرفته
در ارائــه اطالعــات گــزارش تفســيري كلف استفاده شود تا براي خوانندگان به راحتــي قابــل فهــم باشــد. است از زباني ساده و بدون ت

موضــوعاتي كــه در تواند از ارائه اطالعــات در خصــوص  عايت شود. در اين راستا، شركت نميالزم است ويژگي ثبات رويه ر، مديريت
 اجتناب ورزد.قبلي)  هاي ناقصپروژه آن مواجه است (به عنوان مثال، گزارش هاي قبلي بدان اشاره شده است و شركت همچنان با

 همقايس اصرفشركت، به طور مثال در تحليل عمليات شركت بايد بدان توجه نمايد اين است كه  مديركه ديگري مهم  هنكت
 . حذف تحليل دركندنميگذار سرمايه توسطروندهاي شركت كمكي به درك ، جاري دورهگذشته با  دوره و ارقام داعداتفاوت 

گذاران ها بدون شرح و تفسير كيفي اثرات آنها، كافي نيست. سرمايهتفاوت بيان كمي او صرف ،دار و بااهميتهاي معنيخصوص تفاوت
  هاي مالي را متوجه شوند.نيازمند تحليلي دقيق و معنادار از عمليات شركت هستند تا داليل تغييرات در صورت

   :فقط به بيان جمله زير اكتفا كنددر خصوص تغيير درآمد عملياتي تواند شركت مي مدير ،اي مثالبر
يافته  ل افزايشاميليون ري ..... مبلغ ميليون ريال بهمبلغ .....، درآمد عملياتي از1396هاي مالي سالاساس صورت بر

ميليون  ..... مبلغبه  ل گذشتهميليون ريال در سا ..... مبلغدرصد افزايش). همچنين سود ناخالص، از  .....است (يعني 
  درصد افزايش). (.....ريال افزايش يافته است 

  است تحليلي كامل به صورت زير صورت گيرد: ضروريستدر حاليكه اين تحليل ناقص بوده و 
فته فزايش ياال ميليون ريا .....مبلغ ميليون ريال به مبلغ .....، درآمد عملياتي از1396هاي مالي سالبراساس صورت

  اشته باشد:د يميليون ريال .....موجب گرديد تا درآمد عملياتي افزايش  زير سه عاملدرصد افزايش).  .....است (يعني 
براي  يلميليون ريا .....معرفي محصولي جديد به بازار در سه ماهه چهارم سال. محصول الف افزايش درآمد  -1

 ،شركت به همراه داشت
 و ،ميليون ريالي به همراه داشت .....كه درآمد  بافزايش حجم فروش محصول  -2
  .ستاه ميليون ريال از درآمدهاي شركت كاست .....مبلغ كه  جهر واحد محصول قيمت كاهش  -3

درصد  .....ست (اش يافته ال افزايميليون ري .....مبلغ ميليون ريال در سال گذشته به  .....مبلغ همچنين سود ناخالص، از 
 ديرم، 1395ل تهاي سادرصد كاهش داشت. در ان .....عنوان درصدي از درآمد عملياتي، سود ناخالص  افزايش). به
ديم تا ا كاهش دار جل كرد كه رقيب جديدي وارد بازار خواهد شد لذا قيمت مابقي هر واحد محصوبيني ميشركت پيش

شويم. كاهش قيمت در  بر جايگزيني آن با محصول الف متمركز 1396فروش آن را ترغيب نماييم و بتوانيم در سال 
در سه  را جل موجب شد تا سود ناخالص شركت كاهش يابد. شركت قصد دارد تا كاهش قيمت در محصو جمحصول 

ص شركت رود تا سود ناخال، انتظار ميالفبا محصول  جنيز ادامه دهد. با جايگزيني محصول  1397ماهه اول سال 
  يابد.افزايش 

  

  گزارش تفسيري مديريت در نگرجمالت آينده قطعيتعدم بر كيداتنگر و انداز و اطالعات آيندهچشم
 طــور بــه( آينــده دربــاره اطالعاتي شامل اطالعات، اين. اطالق مي شود كه بار معنايي آتي دارند اطالعاتي نگر، بهآينده اطالعات

 ايــن. شــوند ارائــه) واقعي نتايج( تاريخي اطالعات عنوان به بعدها است ممكن كه است) هابرنامه و اندازهاچشم درباره اطالعاتي مثال،
  .باشدمي ايحرفه قضاوت بكارگيري نيازمند آنها تهيه و هستند ذهني اطالعات

 ينيبآينده را پيش ،. چنين اطالعاتيارائه دهد شركتگيري جهت از مدير اندازاطالعاتي درباره چشمبايد گزارش تفسيري مديريت 
 . دينمايم نييتع رااهداف  نيابه  دنيرس يبرا وي يو راهبردها يتجار واحد يبرا مديرآن، اهداف  يكند، اما به جاينم

عمليــات يج او نتــ درآمــدها، اي، منــابع ســرمايهنقدينگيتوانند بر عوامل ديگري كه مي ياها قطعيتاز روندها، عدم مديرزماني كه 
 دامنه تغييــر احتمــالي با تمركز بر. چنين اطالعاتي بايد ارائه كندنگر را ، بايد اطالعات آيندهيابدمي يتأثيرگذار باشند آگاهواحد تجاري 

جــه با تو شركتانداز از چشم مديرارزيابي  دربرگيرنده و و چرايي آن ارائه شوددر آينده واحد تجاري مالي، نقدينگي و عملكرد  وضعيت
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مفروضــات  و ارائــه نمايــد »گــزارش تفســيري مــديريت ضــوابط«مطابق با نگر را بايد اطالعات آينده مدير به نتايج دوره جاري باشد.
 .نمايدنگر را افشا استفاده شده در ارائه اطالعات آينده

در گــزارش تفســيري  نگرافشاي آيندهموارد  معادلبيشتر و يا كمتر،  واحد تجاري،بايد توضيح دهد كه چرا و چگونه عملكرد  مدير
، بايــد باشــداعــالم نمــوده گزارشــگري قبــل هاي ، اهدافي را در دورهمديرمثال، در صورتيكه  ه طوربوده است. ب در دوره قبل مديريت

قبلــي و همچنــين پيامــدهاي ايــن  مهم از اهداف تعيين شــده انحرافاتجاري را گزارش و گزارشگري در دوره  شركتعملكرد واقعي 
  را تشريح نمايد. مديرانحرافات در خصوص انتظارات 

انداز كلي از عملكرد مورد انتظار آتي را در مقايسه با عملكــرد گذشــته و بــا ذكــر بايد تنها چشم مديردر گزارش تفسيري مديريت، 
بــه نگر جمالت آينــده هرگونه تحققاحتمال عدمانتظارات، اين  قطعيتبايد عدم وي كامل مفروضات مبنا ارائه نمايد. در اين خصوص،

ســهامداران و بــه بيــان عبــارتي نظيــر عبــارت ذيــل  بــارا اثرگذارند  ويكار گرفته شده در گزارش و همچنين عواملي كه بر انتظارات 
  گذاران هشدار دهد: سرمايه
هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جمالت در معرض بينييا پيش ، باورهادهنده انتظاراتنگر نشانجمالت آينده«

  »ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.قطعيتها، عدمريسك
ند را بــر شــمرده و از باش ثيرگذارانگر تجمالت آينده توانند بر انتظارات يا اهداف شركت در تحققاست عواملي كه مي موظف مدير

مجــاز  شــده بينــيپيشارائه صورت سود و زيان اجتناب ورزد.  ،هاي مستدلفرضبدون بيان پشتوانه يا پيش ،هرگونه اعداد صرف ئهارا
 نمي توانــد در خصــوص مدير. همچنين ذكر شودمعتبر نبايد بدون ارائه مفروضات  بيني در خصوص ساير اقالم،نيست و هر گونه پيش
هاي صورت گرفته توســط ســاير منــابع بينيانجام دهد و استفاده از پيش و بدون پشتوانه بيني مستقيم، پيشخوداقالم خارج از كنترل 

دســتكاري بــازار توانــد از مصــاديق مي تخطي از هر كدام از موارد فــوق اطالعاتي معتبر، تنها با ذكر منبع و مفروضات آن مجاز است.
   محسوب شود.

، يــا اطالعــاتي گزارش تفسيري مــديريتدر داراي ابهام و  آميزاغراق ،خالف واقع نادرست،اطالعات هرگونه ه ارائ است كه بديهي
بدون پشتوانه و مفروضات  نگرجمالت آيندهارائه يا گذاران شده و ممكن است بر تصميمات آنها اثرگذارد، كه منجر به گمراهي سرمايه

دســتورالعمل بــر اســاس  در اينجا الزم بــه ذكــر اســت كــه. شدخواهد سازمان بورس و اوراق بهادار  منجر به پيگيريدر اين گزارش، 
، 06/04/1388هاي مــورخ و اصــالحيه03/05/1386مصــوب مــورخ  ســازمان ثبــت شــده نــزد هايشــركت اطالعــات يافشا يياجرا
   .نيستندعملكرد بيني پيشارائه  به مجازناشران  ،بورس و اوراق بهادار مديره سازمان هيئت 28/04/1396و  27/06/1389

  

  تمركز بر اطالعات بااهميت
. مفهــوم اهميــت بــراي شوندبااهميت محسوب مي شركتارائه نمايد كه براي گزارش تفسيري مديريت بايد اطالعاتي را در  مدير

مربــوط  شــركتاست؛ بنابراين اطالعاتي كه براي » از جنبه مربوط بودن شركتيك ويژگي خاص «است. اهميت متفاوت  شركتهر 
 شــركترويدادها و تصميمات مربوط بــه  هاطالعاتي درباراطالعات بااهميت، به عبارت ديگر،  باشد.، بااهميت نيز ميشودمحسوب مي

  ثير داشته باشد. اگذاران براي معامله اوراق بهادار تو يا تصميم سرمايه شركتاست كه بر قيمت اوراق بهادار 
  

  و مصاديق افشاي آن گزارش تفسيري مديريت عناصر
كالن  هدر عرصها و شرايط واحد تجاري بستگي دارد، اما اين تفسير بايد گزارش تفسيري مديريت، به واقعيت خاصاگرچه تمركز 

شــامل  ،بــورس و اوراق بهــادار مديره سازمان هيئت 04/10/1396مورخ مصوب » ضوابط تهيه گزارش تفسيري مديريت«اساس  و بر
 :شوندضروري محسوب مي زيراطالعاتي باشد كه براي درك موارد 

 ،الف) ماهيت كسب و كار
  ،براي دستيابي به آن اهداف يتمديرو راهبردهاي  يتمديرب) اهداف 
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  ،ها و روابطمهمترين منابع، ريسك پ)
  و ،اندازهاچشمت) نتايج عمليات و 

اهداف اعالم از آنها براي ارزيابي عملكرد واحد تجاري در مقايسه با  يتمديركه  هاي عملكردث) مهمترين معيارها و شاخص
  نمايد.شده استفاده مي

ارائــه  مستقل از همصورت ه و نبايد ب هستندبا يكديگر مرتبط  وجود،با اين ، نسبت به يكديگر اولويت خاصي ندارند عناصر مذكور
در جهــت كمــك بــه  ،عناصــر مختلــف را متقابــل اتاثرخود در مورد كسب و كار و تجزيه و تحليل خود از  اندازچشمبايد  مديرشوند. 
اهــداف ارائــه آن بــراي رســيدن بــه  مديرو راهبردهاي  مديرو درك اهداف  واحد تجاريهاي مالي صورت فهمكنندگان براي استفاده
  نمايد.

هــايي بــراي ارائــه اطالعــات در نمونــهســپس  و اصلي افشا شوند عنصر پنجافشاي اطالعات كه بايد ذيل  مصاديق ابتدا ،ادامهدر 
   گردد.مي گزارش تفسيري مديريت ارائه

 ماهيت كسب و كار
  كنديم يتدر آن فعال شركتكه  يعيصنا ياصنعت  -1
  هاركت از بازاحصوالت شرسهم مو  هاي فعال در صنعتدر مقايسه با شركت در آن بازارها شركتو جايگاه  يرقابت وضعيت ،ياصل يبازارها -2
  ن قتصاد كالامولفه هاي از جمله  ،ثر بر شركت و احتمال تغيير در آنهاومقوانين و مقررات و ساير عوامل برون سازماني  -3
  حاكم بر محيط ريسك هايها و كند و فرصتدر آن صنعت فعاليت مي شركتمحيط كسب و كار و صنعتي كه  -4
  شركت يعتوز يهاو روش يتجار يندهايفرآ ي،محصوالت و خدمات اصل -5
 آن آفرينيو نحوه ارزش تجاري واحدساختار  -6
 هاي اصلي و زيربنايي شركت و تغييرات آنها نسبت به قبلوضعيت جاري فعاليت -7
 و خطوط تجاري جديد هافعاليت، موقعيت هاي فعليفعاليت -8
 داشته باشندبيروني شركت اي بر صنعت و محيط توانند اثر عمدهعواملي كه مي -9

 اندثيرگذار نبودهاثير خواهند گذاشت در حالي كه در گذشته تاموضوعات مهمي كه بر عمليات آتي شركت ت - 10
 نده باشثير نداشتارود بر عمليات آتي تار ميثير داشتند و اكنون، انتظابر عمليات جاري شركت ت موضوعاتي كه قبال - 11
 است با ابهام عمده همراهگيري اثر آن بر شركت، رويدادها، اتفاقات يا معامالتي كه اندازه - 12
 اطالعات مديران شركت - 13
  سهامداران اصلي شركت -14

  اهداف مديريت و راهبردهاي مديريت براي دستيابي به آن اهداف
 ر)ب و كابط با كسبراي يك دوره زماني معقول آتي (اهداف مالي و ساير اهداف مرتو اولويت آنها  مدتاهداف بلندمدت و كوتاه -1
 ماني ارزيابي آنزقيت و دوره گيري ميزان موفو نحوه اندازه برآمده از آن روندها يهاو فرصت يدهابازار و تهد يبا روندها مدير مواجهه چگونگي -2
 محصوالت يا خدمات جديد هتوسع هبرنام -3
 ها يا بازارهاي جديد توزيعشبكهبرنامه توسعه  -4
 مواد اوليه هراهبردهاي شركت براي مواجهه با افزايش هزين -5
  مديربه اهداف ذكر شده توسط  و راهبردها براي دستيابيزماني  هبرناماهداف و  -6
 ياصل يبا روندها راهبردتطابق  -7
 راهبردهابه اهداف و  يدنرس يبرا ريزيبرنامه -8
 مديربه اهداف  دستيابي براي روي پيشهاها و ريسكچالشبيني پيش -9

 هاي گذشتهنسبت به دوره يا دوره تغييرات بااهميت در اهداف يا راهبردها - 10
 و جبران خدمات مديران اجرايي مديرمباحثي در مورد رابطه بين اهداف، راهبردها، اقدامات  - 11
 صورت گرفته در رابطه با آنهاي مشركتي و گا راهبريهاي شركت در ارتباط با سياست - 12
 هاي اجتماعي و زيست محيطي شركتاطالعاتي در خصوص مسئوليت - 13
 شركت و راهبردهاي بهبود آن امتياز شفافيت اطالعاتي - 14
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 هاگذارياهداف شركت در نحوه و تركيب سرمايه - 15
 ايهاي بيمههاي صادره در شركتنامهاهداف شركت در خصوص تركيب بيمه - 16
 ثيرات آنها بر نتايج گزارش شدهاها و تقضاوت و هم حسابداري، برآوردهام هايتغييرات رويه - 17
 يهاسرم يركتهاهام شس يرشپذ ياختصاص يط(شرا يرشدستورالعمل پذ يترعا يشركت در راستا يها ييدارا يببرنامه شركت جهت حفظ ترك - 18

 فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان. يمال يو ثبت نهادها يي) و دستورالعمل شناسايگذار
  صوصخ يندر ا يتو چشم انداز آ يكنون يپرتفوتركيببابتها	آنيلشركت و تحليپرتفويبدر خصوص ترك شركت يرانمد راهبرد -19

  ها و روابطمهمترين منابع، ريسك
ت اين ونگي مديريچگ همچنين و تأثيرگذار باشند شركتتوانند بر ارزش مي مدير اعتقادكه به  ها و روابطيمنابع، ريسكدر خصوص  ياطالعات -1

 ها و روابطمنابع، ريسك
 مديرده شاعالم به اهداف  دستيابيو چگونگي استفاده از اين منابع براي  شركت مهم در دسترسمنابع مالي و غيرمالي  -2
 شركتكفايت ساختار سرمايه تجزيه و تحليل  -3
دهنده ست نشاناه ممكن وضعيت هر يك از اقالم ترازنامه، صورت سود و زيان يا صورت جريان وجوه نقد ك( هاي نقديجريان و نقدينگي -4

 )وضعيت نقدينگي شركت باشند
 سرمايه انساني و فكري -5
 مشاركت كاركنان -6
 منابع مازاداي براي مديريت هرگونه برنامه -7
 در منابع شده و يا مورد انتظار شناسايي كمبودهاي اي براي مديريتهرگونه برنامه -8
  هاسكت در آن ريتغييراو هاي داخلي و خارجي شامل ريسك شركتراهبردي، تجاري، عملياتي و مالي اصلي  هايقطعيتو عدم هاريسك -9

 روي شركتپيشهاي بالقوه فرصت نيزو ها ريسك منفيپذيري از پيامدهاي آسيب - 10
 راهبردهاي مديريت ريسك اثربخشيها و ميزان براي مقابله يا كاهش ريسك مديرو راهبردهاي  هابرنامه - 11
 ابطرو ينا ريتيمد ينگو چگو و ماهيت كسب و كار شركتارزش  ،روابط بر عملكرد ينا يرثااحتمال ت يو چگونگ ينفعانذبا  روابط مهم - 12
 هاي ناشي از روابط با ذينفعان ريسك - 13
 هاي مرتبط با آنهامالي و ساير ابزارها و ريسكماهيت و ميزان استفاده از ابزارهاي  - 14
 و اثرات آن بر شركت سودتغييرات نرخ ارز و نرخ  - 15
 هاي شركت و امكان بازپرداخت آن از سوي شركتبدهي - 16
 ه در گردشتوانايي شركت در مواجهه با كمبود سرمايراهبرد و تعهدات شركت و  ،الزاماتشامل  ،در گردش يهسرما يتوضع - 17
 انتظار براي تامين ماليمنابع مورد  - 18
 هدف، منابع الزم و ...) يت،(مقدار، ماهاي شركت تحليلي از تعهدات سرمايه - 19
 منابع مورد انتظار براي پوشش تعهدات و مخارجي كه هنوز از بابت آنها تعهدي بر عهده شركت وجود ندارد - 20
 اي شركتروندهاي شناخته شده و يا نوسانات مورد انتظار در منابع سرمايه - 21
 هاي نقدي استفاده نشدهو دارايي تسهيالت مالي جذب نشده، منابع نقدينگي داخلي و خارجي - 22
 شدهريزيياري تعهدشده و برنامهالزامات نقدينگي براي مخارج اخت - 23
 گذاريهاي مرتبط با منابع سرمايهساختار سرمايه و روند - 24
 از يك بخش شركت/گروه به بخش ديگرمحدوديت در انتقال وجوه  - 25
 يها، مذاكرات، و اقدامات پيشنهادكنند، نقض ميثاقهايي كه استفاده از تسهيالت اعتباري را محدود ميميثاق - 26
 سهامابل تبديل به قو اوراق  تمد ثاببا درآها، برنامه انتشار سهام، اوراق هاي تأمين سرمايه و اهداف آن، نحوه عملياتي كردن اين سياستسياست - 27
 مين اعتباراايه و تدسترسي به سرممحدوديت  - 28
 تغييرات در زنجيره عرضه - 29
 كندعتي كه شركت در آن فعاليت ميهاي مهم صنتغييرات در صنعت يا شركت - 30
 شركتدر ارتباط با رتبه اعتباري  )سودهاي مربوطه (بدهي/سهام يا نسبت پوشش اطالعات و نسبت - 31
هاي مرتبط با آنها، شرايط كليدي و ترازنامه، مفهوم اقتصادي آنها، ريسكاز ج مين مالي خارج از ترازنامه، اهداف تجاري و عملياتي ترتيبات خارات - 32
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قطعيتي كه ممكن است در دسترس بودن شده يا عدمپرداخت، هر رويداد شناختهوضعيت هر كدام، طرفين قرارداد، اثر فسخ، مقدار دريافتني يا قابل
 دامات پيشنهادي وي در مقابل آنهادر پاسخ به آن شرايط، و اق مديرثير قرار دهد، اقدامات انجام شده توسط او يا منافع را تحت ت

 و ماهيت كسب و كار شركتارزش  ،بر عملكرد آنها يرثات يو چگونگ معامالت بااهميت با اشخاص وابسته - 33
 ي، شامل خروج مديران اجرايي اصليتغييرات در كاركنان اصل - 34
 و داليل تغيير آناي هاي بيمهشركت و خسارت پرداختي ساير ذخاير فني ،بيمهميت در ذخاير حقتغييرات بااه - 35
 و اثرات ناشي از آنحقوقي دعاوي  احتمالينتايج  - 36
 حجم تخفيفاتو هاي فروش روش، تغيير در الگوهاي خريد مشتريان - 37
 كاهش اثرات) يو راهبرد شركت برا يآثار احتمال يات،رقابت (جزئ يسكر، وضعيت رقابت - 38
 گذاري مواد و موارد مهم در مورد آنهاتغييرات در قيمت - 39
 تغييرات در ظرفيت توليد - 40
 تغييرات در شرايط و ضوابط قرارداد خدمات -41
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 ، انتظارات و عملكرد دوره قبلجهبررسي و تحليل عملكرد واقعي در مقايسه با بود -8
 با تحليل روابط و ارائه توضيحات و عملياتي گوناگون با يكديگر، همراهارتباط مجموعه اطالعات مالي  -9

 متوسط صنعت و ... از قبيل ني اطالعاتسازمامقايسه عملكرد داخلي شركت با منابع برون - 10
) 2، (شركت جديدهاي مشترك يا تحصيل گذاريسرمايه) 1( انجام شده است، مانندبراي رشد شركت ل سال مالي هايي كه در طواقدامات يا طرح - 11

بهبود ) 6و ( وليد يا حجم فروشگسترش ظرفيت ت) 5، (نفوذ به بازارهاي جديد) 4، (محصوالت يا خدمات جديد) 3، (هاي تحقيق و توسعهبرنامه
 وريبهره

 زانيم) 4، (سود ناخالص هيشحا) 3( بلغ فروشم) 2، (/ واحد يدحجم تول) 1(ها) شامل هاي تجاري (سهم هر قسمت از كل فعاليتفعاليت قسمت - 12
) 8و ( هانهيدرآمد و هز يمنابع اصل اي و جينتا يديكل يهامؤلفه ليتحل) 7، (اتياندازه عمل) 6، (تعداد كاركنان) 5، (تينرخ ظرف /ياتيعمل يوربهره

 اتيعمل يهانهيكننده هزنييتع يعوامل اصل
 برآمده از آن جيو نتا يو واگذار تحصيلگونه ادغام، هر - 13
آنها). و هرگونه  راتييتغ ايو  يقتصادامهم  يدادهايرو ،يفيعوامل ك رمترقبه،يحوادث غ رمعمول،ي(غ يجار اتيعمل جيعوامل مؤثر بر نتا رياثرات سا - 14

 د)شواهند تكرار نخ ندهيكه احتماال در آ يجار اتيمرتبط با عمل ي(موضوعات شركت ياصل يهاتياز فعال ريثر غوعوامل م
كارمندان، /رانازات سهامداها و امتيگذاري مجدد سودهاي تقسيمي، برنامهبا سهام، شامل بازخريد سهام، بازده سرمايه، سرمايهاطالعات مرتبط  - 15

 تغييرات مهم قيمت سهم
 دركت را دارنتفوي شهايي كه بيشترين سهم از پرها و داليل آن و تجزيه و تحليل شركتگذاريتغييرات بااهميت در پرتفوي سرمايه - 16
 ا جابجايي مهم در اقالم ترازنامهو واگذاري) و هرگونه تغييرات ي تحصيلها (غيير در تركيب داراييت - 17
 و نرخ ارز بر شركتها تاثير تورم، تغييرات قيمت - 18
 هاي مالي مهم و بررسي روند آنهاارائه و تحليل نسبت - 19
 :هاي شركتپروژه در خصوص - 20

 ط هر قسمت تجاري در طول سال ماليتوس هاي انجام شدههاي عمده يا پروژهگذاريسرمايه - 
 هاخلق ارزش يا تاثير مالي پروژه - 
 تكميلردي وآبرخ اند، شامل وضعيت پيشرفت همراه با تاريهاي مهمي كه هنوز به مرحله درآمدزايي نرسيدهتوصيف كامل پروژه - 



 16 از 9 صفحه
 

اي دستيابي به برايي شركت در توان ثيرات اين انحرافاتاتوجود آمده و ه مين مالي، انحرافات بابع تامن يك از محل استفاده وجوه حاصل از هر - 21
 اهداف كسب و كار

 هر گونه اطالعات باهميت در خصوص سودهاي تقسيمي - 22
  شرح موضوعات باشد ياصورت نمودار، جدول به توانديمه ، كشركت يتساله از وضع پنج يريتصو - 23

  شدهبراي ارزيابي عملكرد در مقايسه با اهداف اعالم هاي عملكردمعيارها و شاخصمهمترين 
ها و معيارهاي شاخص( شده قبليعالمبراي ارزيابي پيشرفت در مقايسه با اهداف امربوط (اعم از مالي و غيرمالي)، ها و معيارهاي عملكرد شاخص -1

 عمومي عت يا به طوردر صنها، صمعيارها و شاخاين كند. در صورتيكه در آن فعاليت مي شركتباشند كه صنعتي مي كنندهمنعكسعملكرد معموال 
 )افزايش خواهد يافت.مقايسه  ، قابليتگرفته باشنداي مورد استفاده قرار و بطور گسترده پذيرفته شده

 ها و معيارهاي عملكردتوضيحاتي در خصوص مربوط بودن شاخص -2
 عملكرد در طي دورهها و معيارهاي دليل و چگونگي تغيير در شاخص -3
 دليل تغيير نتايج ناشي از معيارهاي عملكرد در طي دوره -4
 هاي قبلبا دورهآن هاي كليدي عملكرد انجام گرفته است و مقايسه اقداماتي كه براي دستيابي به شاخص -5
 روري هستندشركت ض ارزيابيدرك و بحث و بررسي الگوها و معيارهاي ارزيابي عملكرد (به طور كلي)، و عوامل خاص كيفي كه براي  -6
 هاي استفاده شده، به همراه داليل تغييرات؛ براي مثال موارد زير:توضيح تغييرات مهم در نتايج شاخص -7

 تغييرات در فروش، قيمت فروش، حجم فروش، محصوالت جديد و ... - 
 غيرمترقبه ان هايها، سودها و زيتغييرات در سود قبل از ماليات، هزينه هاي دستمزد، هزينه هاي مالي، كاهش ارزش دارايي - 
 تغييرات در اقالم سود جامع، شامل اثرات سود و زيان ارزي - 
 ها و تجديد ارزيابي آنهاييش داراها، كاهش ارزهاي زيرمجموعه، خريد يا واگذاري داراييها شامل خريد يا واگذاري شركتتغييرات در دارايي - 

 ثيرات آنها بر نتايج گزارش شدهاها و تهاي مهم حسابداري، برآوردها، قضاوتمفاهيم مربوط به سياست  -8
 حوه برخوردنر خصوص د يلو دال يحاتتوض به همراهكوتاه مدت شركت نسبت به دوره گذشته  يها يگذار يهكاهش ارزش سرما يا يشافزا -9

 شركت با آن
 احيه توسط رئيس اعتبارات يك بانكبررسي عملكرد شعبه و نها، مانند ها يا فعاليتعملكرد بخش - 10

  
تواند به مي مديرمحدود به اقالمي كه در باال بدان اشاره شد نيست و  اافشاي اطالعات در گزارش تفسيري مديريت صرف

بديهي است كه اين اطالعات  گذاران قرار دهد.تفسير بيشتر، اطالعات مضاعفي را در اختيار سرمايه بهصالحديد خود و منوط به نياز 
بايد در رابطه با اقالم صورت هاي مالي باشند و از ارائه اطالعات نامربوط كه بينشي را در خصوص وضعيت يا عملكرد شركت فراهم 

  نمي آورد، پرهيز شود.
 ثبت شده نزد هايتشرك اطالعات يافشا ييدستورالعمل اجرا 18 همادالزم به ذكر است كه عالوه بر موارد فوق، مطابق با  

علل وقوع،  ،افشا شده طي دورهت ياز اطالعات بااهم يناش ياثرات احتمال مديريت،در گزارش تفسيري  هستندملزم  انناشر، سازمان
  .دنيارائه نما كپارچهيصورت موارد مرتبط را به گرياز آنها و د يريگبهره ايرفع اثرات  يبرا مدير يهابرنامه

  
  در گزارش تفسيري مديريت مديريتيهاي يي از تحليلهانمونه

هايي از شرايط و رويدادهايي هستند كه ممكن است توضيحات و تجزيه و تحليل بيشتري الزم داشته نمونه ا، صرفزيرموارد 
 1396گزارش سال ها، سال مورد در همه اين نمونهذكر نشوند.  يممكن است در يك گزارش تفسير زير، تمام موارد از طرفيباشند. 

  در نظر گرفته شده است.
  

  تحليل مديريت  موضوع
و  يزمان اهداف و برنامه

 يابيدست يراهبردها برا
بــه دليــل بهــاي  در جهت هدف خود براي تبديل شدن به رهبري بازار در خصوص تعيــين قيمــت،/همچنان به كاهش هزينه هاشركت 

در خصوص ساير محصوالت، هــدف شــركت، تمركــز  داد. دادامه خواه .....به خصوص براي كاالهاي عمده مانند  تمام شده محصوالت
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  تحليل مديريت  موضوع
به اهداف ذكر شده 

  يرتوسط مد
   روي توسعه محصول، و اختصاص منابع جهت فروش و بازاريابي آنها جهت كسب بازار است. راهبردي

با  راهبرديتطابق 
  روندهاي اصلي

ه قبلي در هر مطرح شد يبردهاراهدهنده اجراي موفقيت آميز كه نتايج عملكرد سه ماهه چهارم، نشان داعتقاد دار مديره شركت هيئت
ن آند ساختن قدرتم شركت براي راهبرديدهنده كاركرد جديد الف، نشان محصولبخش تجاري است. از طرفي، موفقيت در معرفي 

  ت:، در جدول زير خالصه شده اس1396قبلي و ميزان دستيابي به آنها در سالهايراهبرداهداف واست. 
ريزي براي رسيدن برنامه

  راهبردهابه اهداف و 
گذاري بزرگ در سرمايه ريزي براي يكبه خوبي رشد كرد و ما را به برنامه 1396دار در نيمه دوم سال هاي طعمفروش نوشيدني
مديره شركت،  هيئتعلي، ازار فو به منظور افزايش ظرفيت و بهبود كارايي ترغيب كرد. با توجه به تثبيت بات شركت كارخانه توليد
ز هم بيشتر اسدستيابي به ا هدف بماه آينده را پيشنهاد داده كه موجب ايجاد بازارهاي جديد،  18-12گذاري بيشتر طي برنامه سرمايه

  است. بازار
ديران مي يكي از م به رهبركه هر كداداده است هفت تيم اختصاصي را تشكيل  اين شركتيش توليد، برنامه افزا ازبه عنوان بخشي 

بانكي خواهد  تالتسهياز طريق  گذاري،مين مالي اين سرمايهااقدام خواهند نمود. تسازي برنامه افزايش ظرفيت شركت نسبت به پياده
  .فته استدرصد صورت گر..... ميليون با نرخ .....  لغمين مبابود كه مذاكرات اوليه با بانك الف در خصوص ت

هايي كه ها و طرحپروژه
هنوز درآمد عملياتي براي 

 اندشركت ايجاد نكرده
(وضعيت فعلي، مخارج 

انجام شده، مخارج آتي، 
زمان تكميل، نحوه تامين 

بندي مالي، مقايسه زمان
  و مخارج با بودجه)

بخشد و مي ا سرعتاست. اين محصول، فرايند درمان ر دستگاهي پزشكي براي درمان سوختگي پوست بدن هشركت در حال توسع
هاي زيبايي نيز در جراحي تفادهدهد. شركت انتظار دارد اين فناوري كاربردهاي ديگري مانند اسها را نيز كاهش ميدرد ناشي از زخم

مجوز استفاده از  وبي نموده زارياهاي درماني بزرگ باها و مراكز مراقبتيمارستانداشته باشد. شركت قصد دارد تا اين محصول را در ب
  المللي اخذ نمايد. آن را به صورت بين

يت قشركت با موف ذشته،گپيش از آنكه شركت بتواند محصول را بازاريابي كند، بايد مجوزهاي قانوني را اخذ نمايد. در سال 
و دارو را آغاز  المللي غذاان بينرا پشت سر گذاشت و در مرداد سال جاري فرايند اخذ مجوز از سازمفناوري مودنظر  ههاي اوليآزمايش

دارو قرار دهد.  ي غذا ولملالينبت بيشتري دراختيار سازمان هاي اوليه مثبت بوده و مقرر گرديد تا شركت اطالعانمود. نتايج آزمون
  ه مربوطه حداقل طي دو سال آينده اخذ شود. برداري از دستگارود كه مجوز بهرهانتظار مي

د ..... ميليون اكنون حدوركت تي غذا و دارو آغاز شود. شلالملشركت انتظار دارد تا تحويل محصول پس از اخذ مجوز از سازمان بين
ها و اخذ كميل آزمونيز براي تيگر ندالمللي محصول هزينه كرده است و نياز دارد تا ..... ميليون ريال ريال براي توسعه و آزمايش بين

  شود.  آن هزينه عرضه وريابي محصول رود تا ..... ميليون ريال براي توليد و بازامجوز هزينه نمايد. همچنين، انتظار مي
ر دستخوش تغيير قرا يه خود راه اولهمانطور كه در قسمت قبلي گزارش بدان اشاره شد، نتايج آزمون اوليه شركت را ملزم نمود تا برنام

 ز برنامه عقب است.اه اشش م رده وكدهد. در نتيجه اين امر، شركت در حال حاضر ..... ميليون ريال بيشتر از بودجه تعيين شده هزينه 
  هاي اضافي متحمل نشده است.به غير از اين موارد، شركت هيچگونه تأخير يا هزينه

 و هاطرح،هاپروژه
 توسعه هايهبرنام

تصميم بر توليد يا (
افزايش حجم توليد يا 

برداشت از منابع، و 
هرگونه موضوع مرتبط با 

خصوص به پروژه و طرح
هاي مربوط به پروژه

  )ادن و منابع طبيعيمع

لف را تكميل نمود. معدن ا هخصوص پروژ در 1396دي سال  يكسنجي به تاريخ ، شركت گزارش فني مطالعات امكان1396در سال 
ا تا سال ين معدن ربرداري از اشركت دستور دادند تا بهره مديرسنجي را پذيرفتند و به شركت مطالعه امكان همدير هيئتاعضاي 

ر شش ماه ده است. دشرآورد اي براي تأسيسات معدن حدودًا ..... ميليون ريال بهاي سرمايهبيني هزينهاجرايي نمايد. پيش 1399
.... ، .1396ل كت در سا، ساخت و سازهاي ابتدايي اغاز خواهد شد و حدود دو سال به طول خواهد انجاميد. شر1397نخست سال 

، 1396ال ر اسفند سست. دسنجي و ارزيابي محيطي معدن، تخصيص داده ابوط به مطالعه امكانهاي مرميليون ريال به دليل هزينه
 جهتين مالي ماتبراي  رد تاشركت قصد دامين مالي جهت به كارگيري در پروژه معدن الف فراهم نمود. اشركت ..... ميليون ريال ت

  . درصد از ..... دريافت نمايد.، مبلغ ..... ميليون ريال تسهيالت با نرخ سود ...پروژه انجام

.... ميليون تا . امنه .....ه، درآمد در د، كل فروش به ميزان ..... درصد تا ..... درصد افزايش يابد و در نتيج1397در سال  رودميانتظار   نگراطالعات آينده
 برندهاينيز معرفي  واي مشابه هوشگاهمبلغ فروش فرميليون ريال قرار گيرد. اين انتظار، بر مبناي رشد ..... درصد تا ..... درصدي در 

يش رقابت ه با افزاكنند ك جديد به افزايش فروش كمك برندهايرود كه جديد در فروشگاه هاي مركزي شكل گرفته است. انتظار مي
به  دستيابيف، هدو  مربع است متر، جبران خواهد شد. شاخص كليدي عملكرد اين شركت، خرده فروشي در هر فروشانميان خرده

 .استمربع  مترميانگين فروش ..... ميليون ريال در هر 
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ه خود ادامه دهد. يات روزانز عملبه منظور دستيابي به هدف سودآوري و اطمينان از تداوم آن، شركت بايد به افزايش جريانات نقدي ا

  افزايش خواهد يافت. 1397رود كه سطح فروش در سال براي دستيابي به چنين امري، انتظار مي
  اند:رار گرفتهق 1397عوامل زير، به عنوان پشتوانه اصلي ارزيابي مديريت شركت در رابطه با افزايش فروش در سال 

 بهبود در وضعيت اقتصادي؛ -
 و 1396شبكه فروش تكميل شده در سال  -
 فروش بشود.رود موجب افزايش انعقاد قراردادهاي بازسازي نواحي غربي فروش، كه انتظار مي -
جديد،  ه محصوالتعدم عرض فروش و ناشناخته، مانند افزايش رقابت، فشارهاي مداوم براي كاهش قيمت هاينااطمينانيها و ريسك

  ثير قرار دهد.اتواند انتظارات قبلي در خصوص افزايش فروش را تحت تمي
  اقعي:هاي قبلي با نتايج ودر گزارش 1396مقايسه اهداف بيان شده براي سال 

  1396ميزان دستيابي به اهداف در سال   1396 سال اهداف
 .....درصد تا  .....رشد 

  درصدي فروش 
 درصدي در فروش  .....رشد 

اهه چهارم به دست م، به دليل معرفي محصول جديد الف در سه 1396درصدي در فروش سال مالي  .....افزايش  - 
 آمد. 

، بصول يمت محبود. كاهش ق بدرصد باقيمانده از رشد فروش، به دليل افزايش حجم فروش محصول  ..... - 
  عامل اصلي افزايش حجم فروش اين محصول بود.

اي در مخارج سرمايه
 ميليون .....حدود 

ميليون  .....تا  ريال
  ريال

  ميليون ريال  .....اي مخارج سرمايه
ج تم، مخارويض سيسهاي فناوري اطالعات به دليل تأخير در تعتقويت زيرساختبا توجه به عدم انجام پروژه 

يل تكم 1397 ا سه ماهه دومتهاي قبلي بود كه بايد بيني، به طور قابل توجهي كمتر از پيش1396اي در سال سرمايه
  شود.

  
  

درآمد /فروش
عملياتي/سود خالص 

سال گذشته،  5(نمودار 
انداز داليل تغيير، چشم

  آتي و ...)

 مبلغ .....تي از درآمد عمليا ،1396سال  ماهه) در نمودار زير ارائه شده است. در 3و به صورت فصلي ( گذشتهسال  5در  شركتفروش 
ا درآمد عملياتي ب گرديد تموج يرز درصد افزايش). سه عامل .....ميليون ريال افزايش يافته است (يعني  مبلغ .....ميليون ريال به 

  ميليون ريالي داشته باشد: .....افزايش 
كت به ي براي شرن ريالميليو .....معرفي محصولي جديد به بازار در سه ماهه چهارم سال. محصول الف افزايش درآمد  -1

 ،همراه داشت
 ميليون ريالي به همراه داشت و .....كه درآمد  بافزايش حجم فروش محصول  -2
  .ه استميليون ريال از درآمدهاي شركت كاست مبلغ .....كه  جهر واحد محصول قيمت كاهش  -3

 هش). بدرصد افزاي .....است ( ش يافتهميليون ريال افزاي مبلغ .....ميليون ريال در سال گذشته به  مبلغ .....همچنين سود ناخالص، از 
كرد كه بيني ميركت پيشش، مديريت 1395ش داشت. در انتهاي سال درصد كاه .....عنوان درصدي از درآمد عملياتي، سود ناخالص 

بتوانيم در  نماييم و ترغيب را كاهش داديم تا فروش آن را جرقيب جديدي وارد بازار خواهد شد لذا قيمت مابقي هر واحد محصول 
كاهش  لص شركتسود ناخا موجب شد تا جبر جايگزيني آن با محصول الف متمركز شويم. كاهش قيمت در محصول  1396سال 

با  جايگزيني محصول جنيز ادامه دهد. با  1397را در سه ماهه اول سال  جيابد. شركت قصد دارد تا كاهش قيمت در محصول 
 رود تا سود ناخالص شركت افزايش يابد.، انتظار ميالفمحصول

سبت به نميليون ريال  .....دل معاميليون بوده كه افزايشي  .....برابر  1396اسفند  29فروش خالص شركت براي سال مالي منتهي به 
 شدرصد از فرو .....درصد و  .....درصد،  .....ترتيب سهمي حدود در سه نوع محصول، به الفتجربه كرده است. خط توليد  1395سال 

غيير ت) 1(يش فروش به دليل اين افزا در نمودار زير ارائه شده است. گذشتهسال  5اند. فروش اين سه محصول در خالص شركت داشته
) 3(والت ارگانيك و توجه مردم به محص )2( ،هاي فروش جديدفروشي و جايگزين كردن كانالرويكرد شركت از اتكاي بر خرده

   بوده است. بازاريابي مستقيم از طريق رايانامه و فضاي مجازي
. با توجه به افراد ساكن در افزايش يابد 1397رود فروش شركت در سال انتظار مي .....با توجه به گشايش دفاتر شركت در شهرهاي 

  يش يابد.د افزادرص .....درصد تا  .....الذكر، شركت انتظار دارد فروش خالص سه محصول اصلي شركت بين هاي فوقشهر
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سهم بازار اين  اشت. روندوالت د، سهم اصلي را در فروش در مقايسه با ساير محص..... درصد از كل فروشدر سال قبل، برند الف، با 

ه رشد ند الف، بشود، برنشان داده شده است. همان گونه كه مشاهده مي زيرمحصول در مقايسه با كل فروش شركت، در نمودار 
هاي ن ارزيابيست. همچنياشته اشركت در اختيار د درصدي را از كل فروش .....ساالنه سهم از فروش خود ادامه داده و امسال، سهم 

وليه ارآوردهاي بار دارد. را در اختي الفدرصد از كل بازار محصوالت  .....شركت، اين دهد محصول الف كارشناسان ما نشان مي
به روند رشد قبلي و معرفي  وجهت، با 1397دهد كه اين محصول، پتانسيل رشد باالتر را نيز دارد. براي سال مالي كارشناسان نشان مي

رنامه ، بتبراي بلندمد حجم فروش اين محصول، نسبت به سه سال قبلي بهبود يابد.رود ميمحصول فوق به مناطق جديد، انتظار 
  .شركت وجود دارد اندازهاياين محصول در چشم صادرات

  ست.اهاي درماني كاركنان بوده هاي مواد خام، انرژي، حمل و نقل، و بيمهكاهش سود شركت به دليل هزينه
ركنان، كه كا ههاي بيمزينههاي سوخت و افزايش در هچندين عامل شامل افزايش هزينه هبه واسط ،سود قبل از ماليات سال گذشته،

  ميليون ريال به ازاي هر سهم هزينه در برداشت، كاهش يافت. .....در مجموع حدود 
وبي خست و ما به اهاي ظرفيت در حال حاضر حل شده كرد. محدوديتدرصد كار مي .....در سطح ظرفيت  1396شركت در سال 

هاي خود را در راييشته دااين شركت طي چند سال گذ عرضه شير را داريم. به منظور هاي رشدگذاري در فرصتموقعيت براي سرمايه
 دياالنه تولقل سفارش سحدا .ار بااليي از تقاضا را داردطول رشد سريع خود بازسازي كرده و امروزه قدرت پاسخگويي به حجم بسي

 شركت ديولت يكمتر از توان فعل يتوجهحجم به طور قابل نياكه محصول برآورد شده  ونيلي، ..... م1397سال  يتمام قراردادها يبرا
  است.

قدي سهام نركت پرداخت سود شميليون رسيد. در حال حاضر  .....درصدي به مبلغ  .....با افزايش  1395سود نقدي تقسيمي در سال  سود تقسيمي
ها، انباشت بدهي ا بازپرداختگذاري مجدد يكند اما قصد دارد تا سودهاي آتي را جهت سرمايهبيني نميرا پيش 1396سال  برايعادي 
  نمايد.

اطالعات در خصوص 
  پروژه هاي شركت

رفته و هاي واقعي صورت گمين مالي شركت همراه با مقادير هزينهاآخرين ت ناشي از برآوردي از محل مصارف وجوهزير  جدولدر 
دارد تا آن را  نياز الف هپروژ گذاري بيشتري بر روي. شركت به اين نتيجه رسيده است كه سرمايهشده استها، ارائه شرحي از مغايرت

 ست. باا رائه شدها مرحله هرخارج الزم براي تكميل شده كل منظربرآورد تجديد ،آخرين ستون جدولدر آزمايش برساند.  مرحلهبه 
هاي قبلي بدان زارشن در گكه پيش از ايب  هتواند وجوهي را به پروژشركت نمي الف، ههاي پروژبيني افزايش هزينهتوجه به پيش

بدون  ره شده استبدان اشاهاي قبلي همانگونه كه در گزارشب  هبيني شده براي پروژپيش هاشاره شده بود، اختصاص دهد. بودج
 فتادن در اجراي آنه تأخير ااز ب ماند و شركت در پي آن است تا راهبرد ديگري براي تأمين مالي اين پروژه و جلوگيريتغيير باقي مي

  بيابد.
  ها (مبالغ به ميليون ريال)پروژه هشده و بودجمخارج انجامبه روزرساني

انجام  مخارج  بودجه  پروژه مراحل
 هكل بودج  دليل مغايرت  تفاوت/مغايرت  (انباشته)شده 

  تجديدنظر شده
  الفهپروژ

  .....  الزام بر تعديل طراحي  ..... ..... ..... تحقيق و توسعه
 .....  آغاز خواهد شد سال آينده .....  -  .....  آزمايش

 .....   ..... ..... ..... جمع
  بهپروژ
 .....  مين مالياتنياز به ..... - ..... و توسعهتحقيق
 .....   .....  -  .....  جمع

  

در  يهسرما يتوضع
گردش، شامل الزامات، 

تعهدات شركت و راهبرد 
شركت در  ييو توانا

 يهمواجهه با كمبود سرما
  در گردش

و مجموع  يال... ميليون ر..معادل جاري ، شركت وجوه نقدي معادل ..... ميليون ريال، مجموع دارايي 1396در پايان سال مالي 
. متعاقب گرديدركت شر گردش د..... ميليون ريال داشت. اين موضوع موجب كسري ..... ميليون ريالي سرمايه معادل هاي جاري بدهي

ات ين الزاممابراي ت ن فعليگذار خصوصي و همچنين سهامدارا..... ميليون ريال از جانب سرمايه كسري در سرمايه در گردش، شركت
روش في، مانند مين مالات هاي جايگزيني برايراهاز تا  كندتالش مي. همچنين شركت تامين نمودكنوني و آتي سرمايه در گردش 

ر وجوهي مدت، شركت بوتاهكنمايد. در استفاده اي هاي سرمايههاي دريافتني، و همچنين فروش و اجاره به شرط تمليك داراييحساب
   هاي عملياتي استفاده خواهد كرد.مين هزينهاشود براي تمي آوريجمع كه از سهامداران كنوني
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قبل،  بت به سالكه نس ه استهاي عملياتي شركت برابر ..... ميليون ريال بودفعاليتنتيجه در  خروجي، جريان نقدي 1396سال طي 

ن باور است كه با ركت بر ايشديريت هاي بازاريابي خواهد بود. مبه دليل افزايش هزينه ااين موضوع اساس..... درصد افزايش يافته كه 
انداز آتي، كافي مركت در چششليات وجوه نقد و معادل آن به ميزان ..... ميليون ريال براي عم ،در نظر گرفتن افزايش مصرف وجوه نقد

  .يز هستنروري براي سرمايه در گردش شركت در مواقع ض است. اما مديريت همچنين در فرايند اخذ خط اعتباري بيشتر
 ازنشستگي كاركنانبمري بازخريد سهام شركت و پرداخت مست هاز برنام ناشي، 1396كاهش در سرمايه در گردش شركت در سال 

كه اشد تا اينباشته دمدت، درآمد و جريانات نقدي كمتري نسبت به سال گذشته همچنين شركت ممكن است در كوتاه بوده است.
  سازي قرار گيرد.تجاريهدر چرخهستيماندازي آنجديدي كه در پي راه شركت

اي سرمايهتعهدات
(مقدار، ماهيت، هدف، 

  منابع الزم و ...)

 است: زيراز قرار  اى ناشى از قراردادهاى منعقده و مصوب در تاريخ ترازنامهسرمايهجدول تعهدات 
  زمان  (ميليون ريال)مبلغ   ايسرمايهتعهدات 
  1401تا سال   .....  اختراع ..... اخذ مجوز و توسعه

  1398تا سال   ..... ..احداث ساختمان خط توليد ...
  1397در سال   .....  ..آالت خط توليد ...خريد ماشين

 1397در سال  .....  ..گذاري در شركت ...مبلغ تعهدشده سرمايه
 1399تا سال  .....  ايسرمايه هاجار

هاي تحقيقاتي و عاليتفركت در شكه ذيل اين قرارداد دو  منعقد نموده بشركت توافق يا قراردادي براي اخذ مجوز و توسعه با شركت 
ت تا براي متعهد اس د. شركت.... همكاري نماين به شماره ثبت الفسازي اختراع اي خاصي جهت اجرايي نمودن مطالعات تجاريتوسعه

..... ميليون  مبلغه سال ب 5ي طبايد  حداكثر مبلغ ..... ميليون ريال هزينه تحقيقاتي اختصاص دهد كه ..... ميليون ريال از آن بشركت 
يون ريال ، ..... ميلالير .... ميليون، .لريا ريال با تكميل فاز ذكر شده در قرارداد پرداخت شود و مابقي آن بايد در سه قسط ..... ميليون

خص رارداد مشقه در بندي حصول هر يك از اهداف مشخص شدل سه فاز ديگر پرداخت گردد. الزم به ذكر است كه زمانبا تكمي
  محقق گردد. 1401ف تا سال حاصل شده و مابقي اهدا 1397رود اولين هدف تعيين شده تا پايان تابستان سال نيست اما انتظار مي

نتايج عمليات و 
، معيارهاي اندازهاچشم
  رمالي، كيفيتغي

وز دنيا در حوزه رنداردهاي ا استاباند و بيشترين سازگاري را آالت توليدي شركت، اكنون به طور كامل بازسازي شدهها و ماشينكارگاه
 .ندتوليد مواد غذايي دار

ي يستم رديابسو  انيشامل برنامه تجزيه و تحليل عوامل خطرزا و كنترل نقاط بحر شركتاستانداردهاي تضمين كيفيت جامع 
  اند. محصوالت است كه به طور كامل برقرار شده
فيت را كين شركت، ايست. دهد كه سطوح دقيقي از تطابق با قوانين و مقررات حفظ شده اسيستم تضمين كيفيت شركت اطمينان مي

ن آالمللي، ما را بر هاي بينهواهيناماخذ گ، بلكه الزامات صادراتي و است فقط به رعايت استانداردهاي سازمان غذا و دارو محدود نكرده
  اي را دنبال كنيم. هاي مستمر و استانداردهاي بازرسي سختگيرانهداشته است كه بازرسي

درآمد  /فروش
عملياتي/سود خالص 

گذشته، تغييرات  (نمودار
انداز داليل تغيير، چشم

  آتي و ...)

  افزايش يافته است.  1396در سال ال ميليون ري .....به  1395سال  درميليون ريال  .....ميليون ريال، از  .....هزينه فروش به ميزان 
ه كرسيده است  1396ال سر د ميليون ريال .....درصدي، به رقم  .....بهاي تمام شده مواد اوليه مورد استفاده در فرآيند توليد، با افزايش 

ه تبليغات د كه هزينوجب شمبخش اصلي بهاي تمام شده را تشكيل مي دهد. بخشي از اين افزايش به خاطر تمركز روي تبليغات بود 
  درصد مبلغ فروش برسد.  .....درصد به  .....با افزايش  1396در سال 

ان و هاي در جريكميل پروژهتبا توجه به  رودمي، انتظار وجود دارد ، با وجود برنامه اي كه براي افزايش توليد 1397براي سال 
هاي توليد، منابع ينهيد، هزهاي مهندسي عمليات و منابع انساني و بكارگيري سيستم هاي نوين مديريت تولبرداري از سيستمبهره

  شد. خواهد هاي شركت در سال آتيانساني و انبارداري، كاهش پيدا كرده كه در نهايت موجب كاهش در هزينه
 مواد اوليه الفهاي ينههش هزهاي انبارداري، نسبت به كل درآمدهاي عملياني، به دليل افزايش قيمت و كاهاي فروش و هزينههزينه

  ش يافت.درصد كاه .....درصد به  .....، از تنميليون ريال در هر  .....به ميزان 
درآمد /فروش

عملياتي/سود خالص 
گذشته، تغييرات  (نمودار

انداز داليل تغيير، چشم
  آتي و ...)

اوليه را با  دامو به دسترسي اگر چه اين شركت داراي منابع متعددي براي تأمين مواد خام است، برخي از نوسانات در سال گذشته،
اال رفت كه در ز بينريال ميليون  .....هاي مكرر، قيمت نيشكر در سال قبل تا هاي ناشي از سيلمشكل مواجه كرده بود. به دليل آسيب

صرفي آن در طي مود و حجم مي ر سابقه بود. نيشكر، ماده اوليه مورد استفاده در فرآيند توليد اين شركت به شمارچند سال اخير بي
  سه سال اخير به شرح نمودار زير است:

  اده بود.د اختصاص دمام شده را به خوتدرصد از كل بهاي  .....و درصد  .....، درصد  ....، نيشكر، به ترتيب .1396تا  1394در سال هاي 
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شد خوبي را ربل ميزان ر سال قدعنوان ماده اصلي مورد استفاده در توليد، به هاي كارشناسي ما حاكي از آن است قيمت نيشكر بررسي

  رسد اين روند ادامه يابد.تجربه كرده است و در حال حاضر نسبتاً پايدار است كه به نظر مي
ارد كه به نوبه دينده خود سال آ هاياندازي خط دوم توليد را در برنامهها افزايش خاصي نداشته باشد، شركت راهدر صورتي كه قيمت 

اصلي،  نار محصولكا در خود موجب افزايش توليد و سودآوري شركت خواهد شد. در غير اين صورت، ما توليد محصول فرعي الف ر
  ا داريم.رسال آتي  يشكر درنتن  .....براي حجم توليد فعلي، ما انتظار مصرف  ايم.ريزي كردهآن برنامهبراي جبران كاهش توليد 

گيري ن، به بكارخشي از آكه ب ايجاد شدهاي عملياتي كارخانه در بسياري از جنبه يتوجه و مثبتهاي قابل، پيشرفت1396در سال   مشاركت كاركنان
روز تعداد . اماي انجام دادج سرمايهمخاركنترل همچنين يك برنامه تجديد ساختار، بوسيله  شركتت. گشالگوهاي نوين كاري باز مي

 :در شركت مشغول به كار هستندهاي زير نفر كارمند با شرايط و ويژگي .....
درآمد /فروش

عملياتي/سود خالص 
گذشته، تغييرات  (نمودار

انداز داليل تغيير، چشم
  آتي و ...)

رصد) افزايش د .....( ميليون ريال .....درصد) و  .....ميليون ريال ( .....هاي غيرجاري به ترتيب به ، دارايي1396و  1395هاي در سال
  هاي عمر بوده است.نامهبه دليل افزايش در ارزش پرداخت نقدي بيمه ايافت. اين افزايش اساس

  هاي شركت شد. ، موجب افزايش در بدهي1396سال  ديدر  .....شركت  تحصيل سهاممين مالي براي ات

مهم  هاييهروييراتتغ
برآوردها و  ي،حسابدار
آنها  يراتها و تاثقضاوت
  گزارش شده يجبر نتا

قدامات ربوطه و امقضايي  هاي مالي شد، دعاويو اصالح صورت ارائه، كه منجر به تجديد هاي حسابداريرويه تغيير در هدر نتيج
  .ستاه ي گرديدسابدارحهاي مالي، حقوقي و و ديگر موضوعات مربوطه، شركت متحمل هزينه تسهيالتدولت، نكول در بازپرداخت 

درآمد /فروش
عملياتي/سود خالص 

گذشته، تغييرات  (نمودار
انداز داليل تغيير، چشم

  آتي و ...)

به و رو روند ته داشهاي صنعت سودآوري در بين ساير شركتاز منظر و جايگاه خوبي را  .....طي سه سال اخير، رتبه  اين شركت
آمادگي  مايه، جهتزايش سرريزي براي افمديره در حال برنامه هيئت. با توجه به پتانسيل شركت، استرشدي را نيز تجربه كرده 
ه خارج بصادرات  /هاي جديداندازي شعبهرو است. در صورت تحقق اين موضوع، شركت برنامه راهپيشهاي استفاده از هرگونه فرصت

ا بآينده خود دارد.  رنامه سالا در باندازي كارخانه جديد/ رميليون/ راه .....از كشور/ توسعه محصوالت جديد/ افزايش توليد تا حدود 
گذاري هاي سرمايهتفرص 1397در سال رود ميهاي ذكر شده، انتظار برنامه توجه به روند سودآوري شركت در سه سال اخير و

  . وجود داشته باشدهاي قبل بيشتري نسبت به سال
درآمد  /فروش

عملياتي/سود خالص 
گذشته، تغييرات  (نمودار

انداز داليل تغيير، چشم
  آتي و ...)

ارد و اكثر درايط وجود كنندگان واجد شمينااوليه است. زيرا تعداد كمي از ت اين شركت به ويژه در معرض ريسك دسترسي به مواد
يمت شكر قنتظار در ورد امكنندگان اصلي خريداري شده است. تغييرات ميناغير از ت يكنندگانمينانيازهاي فعلي شير شركت از ت

  .ندقل كمنت خود نه مشترياباين هزينه را  دنتوان شركتداشته باشد و ممكن است  شركتتواند تاثير مخربي بر روي كسب و كار مي
اشد. برآورد بكار ما  و كسب وها و مشكالت براي توليد تواند موجب ايجاد فرصتها در نرخ ارز، به خودي خود ميثباتياز طرفي، بي

  است. 1397در سال  يدرصد..... از نرخ ارز، افزايش  شركت
است به  وضوع ممكنمه اين بنابراين، ممكن است رقبا بتوانند آنها را كپي كنند، ك .اختصاصي نيستند اين شركتهاي توليد روش

 موقعيت رقابتي ما آسيب برساند.
رقابت (جزئيات، ريسكو

آثار احتمالي و راهبرد 
شركت براي كاهش 

  اثرات)

رگ هاي رقيب بزشركت ه. اندازاست بو  الف هايشركت ،با رقباي مهمي مواجه است. از جمله رقباي شركت تركيهشركت در كشور 
ند طوري كه قادراند بهجهيز شدهتيشان خوبي براي فعاليتهاالمللي است، منابع مالي زيادي در اختيار دارند و بهفعاليت آنها بين هو حيط

ن است ختص خودشاارهايي كه مافزتا محصوالت جديدي توليد كنند، محصوالت فعلي خود را تغيير دهند و اصالح كنند، از نرم
يد حصول و كارايي تول، كيفيت مقيمت در رابطه با االمللي بازاريابي نمايند. رقابت اساساستفاده نمايند و محصوالتشان را در عرصه بين

ريسك  ش. جهت كاهباشد تواند بر فروش شركت، جريانات نقدي و نهايتًا بر شرايط مالي شركت اثرگذاراست. افزايش رقابت مي
حصوالت اصلي ماي توليد را برهاي بلندمدت براي مشتريان و اجراي فرايندهاي كارقابت، راهبردهاي شركت در برگيرنده ايجاد ارزش

   شركت است.
با  يتمعامالت بااهم

اشخاص وابسته و 
آنها بر  يرتاث يچگونگ

 يتعملكرد، ارزش و ماه

اختي به مبلغ پرد ست. از كلا شدهپرداخت ) مديره مشترك هيئت(داراي مبلغ ..... ميليون ريال به شركت دارويي الف  در طول سال
ده در ه مواد مورد استفابابت تهي ريال شركت دارويي الف، مبلغ ..... ميليون ريال آن بابت استفاده از فضاي آزمايشگاهي و ..... ميليون

لت عادي نها در حاآادالت هزينه استفاده از فضاي آزمايشگاهي و مواد، كه مب توسعه شركت دارويي جديد بوده است. ممرحله دو
  ست.عمليات انجام شده و به مبالغ معمول و قابل مقايسه با پرداختي به اشخاص غيروابسته تسويه شده ا
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  تحليل مديريت  موضوع
. شدداخت يي الف پرركت داروش دريافتي از..... ميليون ريالي  تسهيالت سوداين شركت همچنين مبلغ ..... ميليون ريال از بابت   كسب و كار شركت

ه بماني، بدون الزام ه در هر زكدارد  ..... درصد در سال است اما شركت اين اختيار را سودمذكور، بدون وثيقه، پنج ساله و با  تسهيالت
منابع مالي  كه استده بسته شاي با اشخاص واپرداخت جريمه خاصي بدهي خود را تسويه كند. شركت به اين دليل وارد چنين معامله

ازار، در بايط فعلي ليل شرهاي عملياتي شركت، فقدان وثيقه و محدوديت در تأمين مالي عمومي به دجايگزين، به دليل محدوديت
  دسترس نبود.

ي ه از سهامداران اصلك- ل شركت يرعامز مد..... ميليون ريال ا دريافتي به مبلغ تسهيالتدر طول سال، مبلغ ..... ميليون ريال از بابت 
   است. شدهپرداخت  -رودشركت به شمار مي

، بدون الزام به ه هر زمانكدارد  ..... درصد در سال است اما شركت اين اختيار را سودمذكور، بدون وثيقه، پنج ساله و با  تسهيالت
  است. ه ثبت شدهبادله شدهاي مالي شركت، به مبلغ مصورتپرداخت جريمه خاصي، بدهي خود را تسويه كند. معامله مذكور، در 

ت، فقدان وثيقه لياتي شركاي عمهعلت انجام اين معامله با اشخاص وابسته اين بود كه منابع تأمين مالي جايگزين، به علت محدوديت
  .درس نبوو محدوديت در تأمين مالي عمومي به دليل شرايط فعلي حاكم بر بازارهاي مالي جهاني، در دست

مديره درآمد و از  يئتهسالگي به عضويت  51در سن  1388به شركت پيوست و در سال  1375آقاي الف مدير عامل شركت، در سال   اطالعات مديران شركت
ركت ما پيوسته به ش 1383 مديره و معاون مالي، از سال هيئتبه عنوان عضو  بآقاي  به عنوان مدير عامل منصوب شد. 1393سال 
  و ...است 

ند. ختيار داراركت را در درصد سهام ش..... هستند كه در مجموع، الف، ب و ج شامل شركت در تاريخ ترازنامه سهامداران اصلي   سهامداران اصلي شركت
  ... :است به شرح زير سهامداران طي دوره مورد گزارشتغييرات حجم و درصد سهامداري 

  
  ماهه) 9و  6، 3( ايدورهميان تفسيري مديريت گزارش

. كند روزرساني به را ساالنه گزارش تفسيري مديريت در شده الزام افشاي موارد تمام داي بايدورهميانتفسيري مديريت گزارش 
  :موارد زير باشد شامل بايد افشا اين

  :از موارد زير شركت تحليل و تجزيه بر مبتني بحثي الف)
  ،گذشته سال در مشابه دوره با مالي عملكرد به همراه مقايسه جاري، يات دورهعمل يجنتاوضعيت مالي و  - 
  ،گذشته سال در مشابه مدت به نسبت نقدي هايجريان از ايمقايسه - 
  ،زيان يا سود عناصر و مالي عملكرد در تغييرات - 
 .دارد تاثير آن نقدي هايجريان يا و مالي عملكرد مالي، وضعيت بر كه شركت، كار و كسب فصلي جنبه هرگونه - 

  .قبلقبل و دوره مياني در پايان دوره جاري با پايان سال مالي  مالي وضعيت مقايسه ب)
 شركت ساالنه گزارش تفسيري مديريتبه آخرين  كنندگان،استفاده كند كه تواند فرضمي مدير باال، )ب(بند  اهداف براي

ارائه شود. در اين راستا، ارائه اطالعات در خصوص بنابراين، تفسيرهاي مدير بايد با توجه به اين موضوع . دندار دسترسي
  :واقع شودتواند مفيد موارد زير مي

 ،تا آن تاريخ هاي مهم عملكرديجنبه - 
فعاليت شركت داشته اي بر صنعت و محيط توانند اثر عمدهوامل مهمي كه ميجديد و تغيير در عموضوعات طرح  - 

 ،باشند
و ميزان دستيابي به اهداف ذكر شده در آخرين گزارش انتظارات با در مقايسه  ايدورهبررسي و تحليل عملكرد  - 

 ،تفسيري مديريت ساالنه
 ،مديربه اهداف ذكر شده توسط  ميزان دستيابي - 
تعيين شده در آخرين  و چشم اندازهاي به اهداف جهت دستيابي مديرروي هاي پيشها و ريسكچالشو زماني ه برنام - 

 ،ساالنه گزارش تفسيري مديريت
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 .مين اعتبارامحدوديت دسترسي به سرمايه و ت - 
رفع  يبرا مدير يهادوره، علل وقوع، برنامه يافشا شده ط يتاز اطالعات بااهم يناش ياحتمال شرح و تجزيه و تحليل اثرات پ)

  .موارد مرتبط يگراز آنها و د يريگبهره يااثرات 
 نيست الزم اي،دورهميانگزارش  يك براي شركت نقدي هايجريان يات، شاملعمل يجنتا يا و مالي وضعيت بحث در) ت

 راتييتغتمام  بايد شركت عوض، در .گردد فراهم است، ارائه شده كه در گزارش ساالنه آنچه اطالعات تفصيلي مانند
  نمايد. تحليل را ايجاد طي دوره تيبااهم

در مقطع گزارشگري ) 2بايد براي پايان دوره مالي جاري و (در كليه مقاطع گزارشگري ) 1(نگر انداز و اطالعات آيندهچشم) ث
 3به روزرساني شود. براي نمونه در گزارش تفسيري مديريت براي دوره ماهه آينده نيز  6ماهه بايد براي حداقل  9دوره 

) به 29/12/1397نگر بايد براي پايان دوره مالي جاري (تا انداز و اطالعات آينده، چشم31/03/1397ماهه منتهي به 
انداز و اطالعات ، چشم30/09/1397ماهه منتهي به  9در گزارش تفسيري مديريت براي دوره  همچنين روزرساني شود.

) نيز به روز رساني 31/03/1398ماهه آتي (تا  6) براي 2و ( )29/12/1397براي پايان دوره مالي جاري (تا ) 1(نگر بايد آينده
زارش تفسيري مديريت به همراه صورت هاي مالي ساالنه (حسابرسي نشده يا حسابرسي گبه عنوان نمونه ديگر در  شود.

) 29/12/1397نگر بايد براي پايان دوره مالي جاري (تا انداز و اطالعات آيندهچشم 29/12/1396شده) سال مالي منتهي به 
  نيز به روز رساني شود.


