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 پیشگفتار

 

هاای ماا      بهبود افشای اطالعاات در واورت   راستایبا توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در 

هاای   گذاران و سایر ذینفعان، واورت  به منظور تامین نیازهای اطالعات  سرمایه حسابرس های تو یدی، سازمان  شرکت

های ما   ماذکور حااوی اطالعاات     است که وورت کردهنموده و سع   بازنگریهای تو یدی را  برای شرکتما   نمونه 

 نماید: را به نکات زیر جلب م  های ما   وورتکنندگان  باشد. در این خصوص، توجه استفادهکلیه ذینفعان  مورد نیاز

 است. های ما   در برگیرنده حداقل ا زامات ارائه و افشا  این وورت -1

و از شده شرایط عموم  و کل  تاکید  دراطالعات مناسب کاف  و افشای  رهای ما   نمونه، ب در تهیه وورت -2

اقاال  در  باه بیاان دیگار، ماالج در      پرداختن به اطالعات مرتبط با شرایط خاص، خودداری شاده اسات.   

از ایان  هاى توضیحى آن، غا با عمومیت و اهمیت اقال  بوده است.  و یادداشت اساس  نمونههاى ما ى  وورت

نیز باید حساب   رو، در موارد بااهمیت، اقال  باید جداگانه گزارش شود و درخصوص سایر موارد مستلز  افشا

 .از استانداردهاى حسابدارى مربوط، پیروى گرددمورد 

بینا    پای   هاای ماا   نموناه    وورتهای  وجود داشته باشد که در این  ها ممکن است سرفصل در برخ  شرکت -3

 یهاا  واورت های مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود باه ایان    است. در چنین شرایط ، سرفصلده شن

 اضافه شود.  ما 

 نباید منجر به عد  افشای اطالعات بااهمیت شود.های توضیح   در یادداشت« سایر»استفاده از عنوان  -4

، در ماواردی کاه رعایات ا زاماات خاوا  از      واورتهای ماا   شارکت ملاز  اسات     ارائه منصفانه به منظور  -5

ثیر معامالت خااص، ساایر   اهای ما   از ت کنندگان وورت استانداردهای حسابداری برای بهبود درج استفاده

 ، اطالعات بیشتری را افشا کند.کاف  نباشدرویدادها و شرایط، بر وضعیت ما   و عملکرد ما   شرکت 

بااهمیات در ارتبااط باا رویادادها و شارایط  آگااه        ابهاام  از   های خاود،  که مدیریت در ارزیاب  در مواردی -6

شارکت بایاد ایان      ایجاد کناد،  عمده ی، تردیدفعا یتبه ادامه شرکت نسبت به توانای   تواند م که  شود م 

 را افشا کند. ابها 

شرکت باید هر طبقه بااهمیت از اقال  مشابه را به طور جداگانه ارائه کند. شرکت باید اقالم  را کاه ماهیات    -7

شارکت نبایاد باا     اهمیات باشاند.   کا  یا کارکرد مشابه ندارند، به طور جداگانه ارائه کند مگر آنکه این اقال  

جمیع اقال  بااهمیت  که ماهیت و کاارکرد  اهمیت یا با ت پنهان کردن اطالعات بااهمیت در میان اطالعات ب 

، زمیناه  اهمیات  چرا که ارائه اطالعاات تفصایل  کا     ،های ما   بکاهد متفاوت دارند، از قابلیت درج وورت

 کند. نادیده گرفتن اطالعات بااهمیت را فراه  م 

 ،23/10/1399 تااری   در شاده  اباال   نموناه  ماا    هاای  واورت  قبلا   نساهه  به نسبت تغییرات ترین مه  -8

 بارای  کاه  اسات ( 1399 ساا   مصاو  ) منصافانه  ارزش گیاری  انادازه  42 حساابداری  استاندارد بکارگیری

 و اسات  االجارا  الز  شاود،  ما   شروع آن از بعد و 01/01/1400 تاری  از آنها ما   دوره که ما   های وورت



 

 

 اساتانداردهای  در مرباوط  بنادهای  به توضیح  های یادداشت و ما   وورتهای اقال  تمام  عطف همچنین

 .است حسابداری
 
 مفروضات:

 غیردو تى استتو یدى و ، شرکتى نمونه )سهام  عا ( شرکت.  

   است که شرکت فرع ، وابسته و مشارکت خاص نداردشرکت نمونه، شرکت فرع. 

اباراهی   میرزایا ،   آقایاان مرتضا  اسادی، مجتبا  علا      )در پایان، از اعضای محتر  کمیته فن  سازمان حسابرس  

اعضاای   همچناین  و (حلیمه رحمان ا ها  حمیدی و ها ها ه عسکریان،  پژوه، حسن کرم ، کیهان مها  و خان  نعمت

ها و ساتاندارد اکمیتاه  اعضای محتار   و  ( حمید فودازیمحمد میکائیل  و  انآقای) محتر  کارگروه فرع  کمیته فن 

اند قادردان       نق  داشتههای ما نظران  که در تهیه این وورت واحب تمام و  بهادار و اوراق سسازمان بور آموزش

 شود. م 
 



 (سهامى عام)نمونه  شركت

 های مالی  ورتص

 14×2 اسفند 29مالى منتهى به  سال

1 

 

 

 
 

 

 مجمع عمومى عادى صاحبان سهام

 با احترام 

9-1 

52-1 
تقادی    2x14اسافند   29ماا ى منتهاى باه     ساا  شرکت نمونه )سهامى عا ( مربوط به هاى ما ى  به پیوست وورت

 هاى ما ى به قرار زیر است: دهنده وورت تشکیل شود. اجزاى مى
 

 شماره صفحه 

 2  انیز و سود صورت 

 3  جامع زیان و سود صورت 

 4-5  یمال تیوضع صورت 

 6-7   مالکانه حقوق در راتییتغ صورت 

 8-9  ینقد یها انیجر صورت 

 10-73 يمال يهاصورت توضيحي هاييادداشت 

 

14-1 

14-5 

 شارکت به تاییاد هیاات مادیره     3x14تهیه شده و در تاری  ...../...../استانداردهاى حسابدارى طبق هاى ما ى  وورت

 رسیده است.
 

 امضا سمت نام نماینده اشخاص حقوقی ت مدیره ااعضای هی

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

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

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

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

 ......... ت مدیرهاعضو هی ......... .........

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



 شركت سهامی عام نمونه

  صورت سود و زیان

 14×2اسفند 29مالی منتهی به  سال

2 

 )مبالغ به ميليون ريال(

 

 

 2x14 سال یادداشت  1-52پ

 شده(  ارائه )تجدید

 1x14سال 

     1-52ت و ث

    عملیات در حال تداوم 
 .......... .......... 5 عملیات  هایدرآمد 1-83الف

 )..........( )..........( 7 عملیات  هایبهاى تما  شده درآمد 1ـ97
 .......... ..........  سود ناخا ص 1ـ97
 )..........( )..........( 8 عمومى و ادارى ،هاى فروش هزینه 1ـ86
 - )..........( 9 1ها کاه  ارزش دریافتن  زیان 1ـ86
 .......... .......... 10 درآمدهاسایر  1ـ86
 )..........( )..........( 11 ها سایر هزینه 1ـ86

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

 .......... .......... 13 هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه 
 .......... ..........  قبل از ما یاتعملیات در حا  تداو  سود  1ـ88و86

 (..........) (..........) 35-5 بر درآمد یاتما  ینههز 35ـ76و 35ـ1
 .......... ..........  خا ص عملیات در حا  تداو سود  1ـ86

    عملیات متوقف شده 
 (..........) .......... 14 سود )زیان( خا ص عملیات متوقف شده 1-83ث

 .......... ..........  سود خا ص 1-83ج

 سود هر سهم 30ـ34

    سود پایه هر سهم:
 .......... ..........  عملیات  )ریا ( 30ـ31
 .......... ..........  غیرعملیات  )ریا ( 30ـ31
 .......... ..........  ناش  از عملیات در حا  تداو  )ریا ( 30ـ31
 (..........) ..........  ناش  از عملیات متوقف شده )ریا ( 30ـ33

 .......... .......... 15 هر سه  )ریا ( سود پایه 1ـ86

 

 

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

 

 

 ،1 حسابداری استاندارد 86 بند طبق  ذا بوده، عمده مشتریان از یک  ورشکستگ  نتیجه در ها دریافتن  ارزش کاه  زیان اینکه به توجه با 1.

 .است شده ارائه زیان و سود وورت در جداگانه سرفصل تحت اول ، شرکت ما   عملکرد درج برای



 (سهامى عام) شركت نمونه

  جامع صورت سود و زیان

      14×2 اسفند 29مالی منتهی به  سال

3 

 

 )مبالغ به ميليون ريال(  

 

  1-52پ
 2x14 سال یادداشت

 )تجدید ارائه شده(

 1x14 سال

     1-52ت و ث

1سود خالص 1-100الف
 

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

های آتی به صورت سود و زیان تجدید که در دوره جامع وزیان سود اقالم سایر 1ـ101الف

    بندی نخواهد شد:طبقه
 - .......... 16 مشهود ثابت های دارای  ارزیاب  تجدید مازاد 11-81و

 )..........( )..........(  فوقاقال   بردرامد ما یات 
   .......... .......... 

های آتی به صورت سود و زیان تجدید که در دوره جامع وزیان سود اقالم سایر 1-101الف

    بندی خواهد شد:طبقه
 

 .........  .......... .......... 
 )..........( )..........(  فوقما یات بر درآمد اقال   
 .......... ..........  کسر ما یات  پس ازسایر اقال  سود و زیان جامع  

 .......... ..........  سود جامع  

 

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

 

 .ندارد موضوعیت ما   وورت این ارائه باشد، خا ص سود به محدود جامع، زیان و سود وورت دهنده تشکیل اجزای چنانچه. 1



 (سهامى عام) شركت نمونه

  صورت وضعیت مالی

   14×2 اسفند 29تاریخ  به  

4 

 

 

 از اقالم ( 2) گیرد، بکار گذشته به تسری با را جدید حسابداری رویه یک( 1) تجاری واحد که وورت  در ،1 حسابداری استاندارد 39 بند طبق. 1

 اطالعات بر بااهمیت  اثر موارد این و کند بندی طبقه تجدید را ما   های وورت در اقالم ( 3) یا نماید ارایه تجدید گذشته به تسری با را ما   های وورت

 .گردد ارائه نیز قبل دوره ابتدای تاری  به ما   وضعیت وورت باید باشد، داشته قبل ورهد ابتدای در ما   وضعیت وورت در مندر 

 
 )مبالغ به ميليون ريال(   

 
 29/12/2x14 یادداشت  1-52پ

 شده( )تجدید ارائه 
29/12/1x14 

 شده( )تجدید ارائه 
01/01/1x141

 

      1-52ت و ث

 ها دارایی 
    

     های غیرجاری دارایی 

 .......... .......... .......... 16 های ثابت مشهود دارای  1-55الف

 .......... .......... .......... 17 گذاری در امالج سرمایه 1-55ب

 .......... .......... .......... 18 های نامشهود دارای  1-55پ

 .......... .......... .......... 19  ی بلندمدتها  گذاری سرمایه 1-55ت

 .......... .......... .......... 20 های بلندمدت دریافتن  1-55ت

 .......... .......... .......... 35 دارای  ما یات انتقا   1-55ش

 .......... .......... .......... 21 ها سایر دارای  1ـ56

 .......... .......... ..........  های غیرجاری جمع دارایی 1ـ56

     های جاری دارایی 

 .......... .......... .......... 22 ها پرداخت پی  1-55خ

 .......... .......... .......... 23 موجودی مواد و کاال  1-55چ

 .......... .......... .......... 20 ها تجاری و سایر دریافتن  های دریافتن  1-55ح

 .......... .......... .......... 24 مدت های کوتاه گذاری سرمایه 1-55ت

 .......... .......... .......... 25 موجودی نقد 1-55د

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

 - - .......... 26 های غیرجاری نگهداری شده برای فروش دارای  31ـ37و  1ـ55ذ

 .......... .......... ..........  های جاری داراییجمع  1ـ56

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

     ها حقوق مالکانه و بدهی 

     حقوق مالکانه 

 .......... .......... .......... 27 سرمایه 1-55ظ

 - - .......... 28 افزای  سرمایه در جریان 1-80ث

      
 

     



 (سهامى عام) شركت نمونه

  صورت وضعیت مالی

   14×2 اسفند 29تاریخ  به  

5 

 

های مالی است صورتناپذیر  های توضیحی، بخش جدایی یادداشت

 
 )مبالغ به ميليون ريال(   

 1-52پ

 29/12/2x14 یادداشت 

 شده( )تجدید ارائه 
29/12/1x14 

 شده( )تجدید ارائه 
01/01/1x14 

 1-52ت و ث
    

 

 .......... .......... .......... 29 ورف سها  1-80ث
 - .......... ..........  ورف سها  خزانه 1-80ث
 .......... .......... .......... 30 اندوخته قانون  1-80ث
 .......... .......... .......... 31 ها اندوختهسایر  1-80ث

 .......... .......... ..........  اه ارزیاب  دارای مازاد تجدید 17ـ96و ج  11ـ81و
 .......... .......... ..........  سود انباشته 1ـ56
 )..........( )..........( )..........( 32 سها  خزانه 36ـ35

 .......... .......... ..........  جمع حقوق مالکانه 1ـ56

     ها بدهی 
     های غیرجاری بدهی 

 .......... .......... .......... 33 های بلندمدت  پرداختن  1-55ر
 .......... .......... .......... 34 تسهیالت ما   بلندمدت 1-55ژ

 .......... .......... .......... 35 بده  ما یات انتقا   1-55رش
 .......... .......... .......... 36 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1-55ز

 .......... .......... ..........  های غیرجاری جمع بدهی 1ـ56

     های جاری بدهی 
 .......... .......... .......... 33 ها های تجاری و سایر پرداختن  پرداختن  1-55ر

 .......... .......... .......... 35 ما یات پرداختن  1-55س
 .......... .......... .......... 37 سود سها  پرداختن  1-55ژ
 .......... .......... .......... 34 تسهیالت ما   1-55ژ
 .......... .......... .......... 38 ذخایر 1-55ز

 .......... .......... .......... 39 ها دریافت پی  1-55ص
   .......... .......... .......... 

 غیرجااری  هاای  دارایا   با مرتبطهای بده  31ـ37و  1ـ55ض

 - - .......... 26 فروش برای شده  نگهداری
 .......... .......... ..........  های جاری جمع بدهی 1ـ56

 .......... .......... ..........  ها جمع بدهی 1ـ56

 .......... .......... ..........  ها بدهیجمع حقوق مالکانه و  1ـ56



 شركت نمونه )سهامى عام(

 در حقوق مالکانه  ییراتتغ صورت

    14×2اسفند  29سال مالى منتهى به    
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 )مبالغ به ميليون ريال( 

 جمع کل

سهام 

 خزانه

سود 

 انباشته

 ریتسع تفاوت

 اتیعمل ارز

 یخارج

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 (40اوالح اشتباهات )یادداشت  - - - - - - - - (..........) - (..........)

 1-108ب (40های حسابداری )یادداشت  تغییر در رویه - - - - - - - - .......... - .........

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

  1x14سال تغییرات حقوق مالکانه در            

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

 سا های ما    سود خا ص گزارش شده در وورت
1x14 

 1-108پ

 1-108ب (40اوالح اشتباهات )یادداشت  - - - - - - - - (..........) - (..........)

 1-108ب (40های حسابداری )یادداشت  تغییر در رویه - - - - - - - - .......... - ..........

  1x14 سا سود خا ص تجدید ارائه شده  - - - - - - - - .......... - ..........

 1-108پ سایر اقال  سود و زیان جامع پس از کسر ما یات - - - - - - - .......... - - ..........

  1x14 سا سود جامع  - - - - - - .......... .......... .......... - ..........

 1ـ110 سود سها  مصو  - - - - - - - - (..........) - (..........)

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

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

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

 1-108پ فروش سها  خزانه - - - .......... - - - - - .......... ..........

 1-108پ ما کانه به سود انباشتهانتقا  از سایر اقال  حقوق  - - - - - - (..........) (..........) .......... - -

 1-108پ تهصیص به اندوخته قانون  - - - - .......... - - - (..........) - -

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

  29/12/1x14مانده تجدید ارائه شده در  .......... .......... .......... - .......... .......... .......... .......... .......... (..........) ..........



 شركت نمونه )سهامى عام(

 در حقوق مالکانه  ییراتتغ صورت
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 )مبالغ به ميليون ريال( 

 جمع کل

سهام 

 خزانه

سود 

 انباشته

 ریتسع تفاوت

 اتیعمل ارز

 یخارج

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 سالتغییرات حقوق مالکانه در            

 1-108پ 2x14 سا سود خا ص  - - - - - - - - .......... - ..........

 1-108پ سایر اقال  سود و زیان جامع پس از کسر ما یات - - - - - - .......... .......... - - ..........

  2x14 سا سود جامع  - - - - - - .......... .......... .......... - ..........

 1ـ110 سود سها  مصو  - - - - - - - - (..........) - (..........)

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

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

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

 1-108پ فروش سها  خزانه - - - .......... - - - - - .......... ..........

 1-108پ انتقا  از سایر اقال  حقوق ما کانه به سود انباشته - - - .......... - - (..........) (..........) .......... - -

 1-108پ تهصیص به اندوخته قانون  - - - - .......... - - - (..........) - -

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

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

 
 

 های مالی است. ناپذیر صورت های توضیحی، بخش جدایی یادداشت
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 )مبالغ به ميليون ريال(

 

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

 1x14 سال

     1-52ت و ث

    های عملیاتی های نقدی حاصل از فعالیت جریان 9-2
 .......... .......... 41 نقد حاول از عملیات 2ـ12
 )..........( )..........(  های نقدی بابت ما یات بر درآمد پرداخت 2ـ32

 )..........( ..........  عملیات  های  نقد حاول از فعا یت )خرو (   ورود خا ص  جریان  

    گذاری های سرمایه های نقدی حاصل از فعالیت جریان 9-2
 .......... ..........  های ثابت مشهود فروش دارای های ناش  از  دریافت 2-15ب

 )..........( )..........(  های ثابت مشهود های نقدی برای خرید دارای  پرداخت 2-15الف

 - ..........  شده برای فروش های غیرجاری نگهداری فروش دارای های ناش  از  دریافت 

 .......... ..........  های نامشهود فروش دارای های ناش  از  دریافت 2-15ب

 )..........( )..........(  های نامشهود های نقدی برای خرید دارای  پرداخت 2-15الف

 .......... ..........  های بلندمدت گذاری فروش سرمایههای ناش  از  دریافت 2-15ت

 )..........( )..........(  های بلندمدت گذاری های نقدی برای تحصیل سرمایه پرداخت 2-15پ

 .......... ..........  در امالج گذاری فروش سرمایههای ناش  از  دریافت 2-15ت

 )..........( )..........(  در امالج  گذاری های نقدی برای تحصیل سرمایه پرداخت 2-15پ

 .......... ..........  مدت کوتاههای  گذاری فروش سرمایههای ناش  از  دریافت 2-15ت

 )..........( )..........(  مدت کوتاههای  گذاری های نقدی برای تحصیل سرمایه پرداخت 2-15پ

 )..........( )..........(  های نقدی بابت تسهیالت اعطای  به دیگران پرداخت 2-15ث

 .......... ..........  استرداد تسهیالت اعطای  به دیگرانهای ناش  از  دریافت 2-15ج

 .......... ..........  سود تسهیالت اعطای  به دیگرانهای ناش  از  دریافت 31-2

 .......... ..........  سها   سودهای ناش  از  دریافت 31-2

 .......... ..........  ها گذاری سود سایر سرمایههای ناش  از  دریافت 29-2

 .......... )..........(  گذاری های سرمایه جریان خا ص ورود )خرو ( نقد حاول از فعا یت 
 .......... ..........  های تامین ما   فعا یتنقد قبل از جریان خا ص ورود  

    های تامین مالی های نقدی حاصل از فعالیت جریان 9-2
 .......... ..........  افزای  سرمایههای ناش  از  دریافت 2-16الف

 - ..........  های ناش  از ورف سها  دریافت 2-16الف

 .......... ..........  خزانههای ناش  از فروش سها   دریافت 2-16الف

 )..........( )..........(  های نقدی برای خرید سها  خزانه پرداخت 2ـ16ب

 .......... ..........  تسهیالتهای ناش  از  دریافت 2-16پ
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 )مبالغ به ميليون ريال(

 

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

 1x14 سال

     1-52ت و ث

 )..........( )..........(  های نقدی بابت اول تسهیالت پرداخت 2-16ت

 )..........( )..........(  تسهیالتهای نقدی بابت سود  پرداخت 31-2

 .......... ..........  انتشار اوراق مشارکتهای ناش  از  دریافت 2-16پ

 )..........( )..........(  های نقدی بابت اول اوراق مشارکت پرداخت 2-16ت

 )..........( )..........(  های نقدی بابت سود اوراق مشارکت پرداخت 2-16ت
 .......... ..........  انتشار اوراق خرید دینهای ناش  از  دریافت 2-16پ
 )..........( )..........(  های نقدی بابت اول اوراق خرید دین پرداخت 2-16ت
 )..........( )..........(  های نقدی بابت سود اوراق خرید دین پرداخت 2-16ت
 )..........( )..........(  ای سرمایههای نقدی بابت اول اقساط اجاره  پرداخت 2-16ث
 )..........( )..........(  ای های نقدی بابت سود اجاره سرمایه پرداخت 2-16ث

 )..........( )..........(  های نقدی بابت سود سها  پرداخت 31-2
 )..........( ..........  های تامین ما   جریان خا ص ورود )خرو ( نقد حاول از فعا یت 

 )..........( ..........  خا ص افزای  )کاه ( در موجودی نقد 49-2
 .......... ..........  سا مانده موجودی نقد در ابتدای  49-2
 .......... ..........  تاثیر تغییرات نرخ ارز 28-2

 .......... ..........  سا مانده موجودی نقد در پایان  49-2

     
 .......... .......... 42 معامالت غیرنقدی 42-2

 

 های مالی است. ناپذیر صورت های توضیحی، بخش جدایی یادداشت
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 فعالیتو تاریخچه  -1

                                                                                                                                     تاریخچه -1-1
 1-52الف و پ

 1-138الف

 1-138ب

 1-138پ

 12ـ15

شركت نمونه )سهامی عام( به شناسه ملی ..... در تاريخ ..... به صورت شركت سهامى خاص تاسيس شد و طى شماره 
به ثبت رسيد و متعاقبا از تاريخ .....، شروع به ها و مالكيت صنعتى ..... )محل ثبت(  ..... مورخ ..... در اداره ثبت شركت

العاده مورخ ..... به شركت  برداری نموده است. شركت در تاريخ ..... به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق بهره
 حاضر، حال در بهادار تهران/فرابورس ايران[ پذيرفته شده است. سهامى عام تبديل و در تاريخ ..... در ..... ]بورس اوراق 

مركز  ینشان. است.....  شركت گروه، نهايىاصلی  شركت و است.....  شركت فرعى یها شركت جزو نمونه شركت
  آن در شهر ..... واقع است. یاصل يتاصلى شركت ..... و محل فعال

قبل، بايد افشا شود.[ سالهای هويت، نسبت به  ]تغيير نام شركت يا ساير شناسه  

 
 1-138ب

 
 هاى اصلى  فعالیت -2-1

  .استمورد گزارش .....  سالباشد. فعاليت اصلی شركت طی  موضوع فعاليت شركت طبق ماده ..... اساسنامه، ..... می
 

 1ـ138

 
 تعداد كاركنان -3-1

شركت را به های خدماتی كه بخشی از امور خدماتی  تعداد كاركنان در استخدام و نيز تعداد كاركنان شركتميانگين 
 شرح زير بوده است: به سالعهده دارند، طى 

 2x14 1x14 

 نفر نفر 

 ..... ..... كاركنان رسمی

 ..... ..... كاركنان قراردادی

 ..... ..... 

 ..... ..... های خدماتی كاركنان شركت

 ..... ..... 

 
 استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده: بکارگیری -2 34ـ27

شده است و بر  االجرا جاری الزم دوره جدید و تجدیدنظر شده كه درحسابداری  استاندارد -1-2

 :است  داشتههای مالی آثار بااهمیتی  صورت

 .گيری ارزش منصفانه اندازه 42استاندارد حسابداری ـ 2ـ1ـ1
 
بااهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده مصوب احتمالی آتی ـ آثار 2ــ2

 االجرا نیستند به شرح زیر است:  كه هنوز الزم
 آثار تغيير در نرخ ارز 16ـ استاندارد حسابداری 2ـ2ـ1

 [.در اينجا توضيح داده شودهای مالی  صورتبر  آثار تغيير در نرخ ارز 16حسابداری استاندارد آثار بااهميت ناشی از اجرای ]
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 1های حسابداری اهم رویه -3 
 های مالی گیری استفاده شده در تهیه صورت مبانی اندازه -1-3 119-1

گيری  منصفانه اندازهموارد زير كه به ارزش  یتاريخی تهيه شده است. به استثناتمام شده بر مبنای بهای های مالی  ـ صورت3ـ1ـ1 
 شود: می

 و ارزش بازارروش  بهالمعامله در بازار  ی جاری سريعها گذاری سرمايه -الف
 تجديد ارزيابی.الت و تجهيزات به روش ا ماشين -ب

 42ـ24

 
 مند بين فعاالن ای نظام ـ ارزش منصفانه، قيمتی است كه بابت فروش يک دارايی يا انتقال يک بدهی در معامله3ـ1ـ2

نظر از اينكه  گيری در شرايط جاری بازار، قابل دريافت يا قابل پرداخت خواهد بود، صرف بازار، در تاريخ اندازه
های ديگر ارزشيابی برآورد شود. به  مشاهده باشد يا با استفاده از تكنيک  قيمت مزبور بطور مستقيم قابل

ارزش منصفانه و افشاهای مرتبط با آن، سلسله گيری  منظور افزايش ثبات رويه و قابليت مقايسه در اندازه
 شوند: بندی می مراتب ارزش منصفانه در سه سطح زير طبقه

 42ـ 75

 
ها يا  نشده( در بازارهای فعال برای دارايی شده )تعديل های اعالم ، قيمت1های ورودی سطح  دادهالف ـ 

 گيری به آنها دست يابد. تواند در تاريخ اندازه های همانند است كه واحد تجاری می بدهی
 42ـ80

 
هستند و برای  1مشمول سطح   شده های اعالم های ورودی غير از قيمت ، داده2های ورودی سطح  دادهب ـ 

 باشند. دارايی يا بدهی مورد نظر، بطور مستقيم يا غيرمستقيم قابل مشاهده می
 42ـ85

 
 باشند. مشاهده دارايی يا بدهی میهای ورودی غيرقابل  ، داده3های ورودی سطح  دادهج ـ 

 
 درآمد عملیاتی -2-3 

10-3 

15-3 

21-3 

ازای دريافتی يا دريافتنی و به كسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش  ارزش منصفانه مابهدرآمد عملياتی به  -1-2-3
 شود. گيری می و تخفيفات اندازه

 2گردد. می  كاال، در زمان تحويل كاال به مشتری، شناسايی  از فروش  حاصل  درآمد عملياتی -2-2-3
 1گردد. خدمات، شناسايی میدرآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه  -3-2-3

  
14-25 

15-25 

16-25 

17-25 

18-25 

19-25 

 هاى مختلف گزارشگرى برحسب قسمت -3-3

شود كه اكثر درآمد عملياتى آنها از  در صورتى به عنوان قسمت قابل گزارش مشخص می شركتهاى  قسمت -1-3-3
سازمانى و  حاصل از فروش به مشتريان برونفروش به مشتريان برون سازمانى عايد گردد و درآمد عملياتى 

سازمانى يا داخلى باشد، يا  ها اعم از برون درصد جمع درآمد تمام قسمت 10ها، حداقل  معامالت با ساير قسمت
هاى سودده يا مجموع  درصد مجموع سود عملياتى قسمت 10نتيجه عمليات قسمت، اعم از سود يا زيان، حداقل 

 10هاى آن حداقل  ده، هر كدام كه قدرمطلق آن بزرگتر است باشد؛ يا دارايی هاى زيان هاى عملياتى قسمت زيان
ها باشد. توضيح اين كه جمع درآمد عملياتى حاصل از فروش به مشتريان  هاى تمام قسمت درصد جمع دارايی

مد عملياتى درصد جمع درآ 75گزارش است، بايد بيش از  هاى قابل انتساب به قسمت  سازمانى كه قابل برون
 .باشد  شركت

های مالی  های حسابداری مورد استفاده در تهيه صورت گزارش بر اساس همان رويه  های قابل اطالعات قسمت -2-3-3 20-25
 ، تهيه شده است.شركت

 

 .شود افشا نباید ندارد، موضوعیت که حسابدارى های رویه 1

 مورد حسب «عملیات  درآمد» عنوان با 3 شماره حسابداری استاندارد 21 و 15 بندهای در مندر  معیارهای به توجه با باید شناسای  زمان 2

 .شود م  شناسای  کاال نصب از پس کاال فروش درآمد نصب، شرط به کاال فروش موارد در مثا  عنوان به. گردد تعدیل
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ها(، بر مبنای همان رويه مورد  ها )انتقاالت بين قسمت درآمد عملياتی قسمت ناشی از معامالت با ساير قسمت -3-3-3 
های  های عملياتی قسمت شامل هزينه شود. هزينه گيری می گذاری آن انتقاالت، اندازه برای قيمت شركتعمل 

انتساب به قسمت و نيز آن بخش از  های مستقيم قابل مرتبط با فعاليت اصلی و مستمر قسمت، ساير هزينه
، به قسمت شركتياتی باشد كه بر مبنای نسبت درآمد عملياتی قسمت به كل درآمد عمل های مشترک می هزينه
 يابد. گزارش تخصيص می قابل

 

 تسعیر ارز -4-3 
ارز  برحسب و اقالم غيرپولى كه به بهاى تمام شده دوره يانپااقالم پولى ارزى با نرخ قابل دسترس ارز در  -1-4-3 23-16

های قابل دسترس به  شود. نرخ گيری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاريخ معامله، تسعير می اندازه
 شرح زير است:

 

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

 .......... ..... ريال نرخ رسمی يورو تسهيالت ارزی
 .......... ..... ريال نيمايی دالر های ارزی دريافتنی

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

 شود: ها منظور می های ناشی از تسويه يا تسعير اقالم پولی ارزی حسب مورد به شرح زير در حساب تفاوت -2-4-3 27-16
 16-29الف 

 

 

 16-29ب 

 

 

 

 

 16-29ب

های واجد شرايط، به بهای تمام شده آن دارايی  های ارزی مربوط به دارايی بدهیهای تسعير  تفاوت -الف 
 شود. منظور می

ها، ناشـی از كـاهش شـديد ارزش     های ارزی مربوط به تحصيل و ساخت دارايی تفاوت تسعير بدهی –ب 
درصد باشد  20ريال، در صورتی كه كاهش ارزش ريال نسبت به تاريخ شروع كاهش ارزش، حداقل 

در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد، تا سقف مبلغ قابل بازيافت، به بهای تمام شده دارايـی   و
 شود. مربوط اضافه می

هـای   درصد(، سود ناشـی از تسـعير بـدهی    20برگشت شديد كاهش ارزش ريال )حداقل در صورت  –پ 
منظور شده اسـت متناسـب بـا    های تسعيری كه قبالً به بهای تمام شده دارايی  مزبور تا سقف زيان

 شود. عمر مفيد باقيمانده از بهای تمام شده دارايی كسر می
 شود. وقوع شناسايی و در صورت سود و زيان گزارش می دورهدر ساير موارد، به عنوان درآمد يا هزينه  – ت

هـای نقـدی آتـی     شود كه جريـان  استفاده میهای متعدد برای يک ارز، از نرخی برای تسعير  در صورت وجود نرخ -3-4-3 26-16
شود. اگـر تبـديل دو واحـد پـول بـه يكـديگر بـه         ناشی از معامله يا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسويه می

 شود. پذير می صورت موقت ممكن نباشد، نرخ مورد استفاده، نرخ اولين تاريخی است كه در آن، تبديل امكان
 

 مخارج تامین مالى -3-5 13ـ7و 8

انتساب به  به استثناى مخارجى كه مستقيما قابل ،شود وقوع به عنوان هزينه شناسايى می دورهدر مخارج تامين مالى 
 است.« هاى واجد شرايط دارايی»تحصيل 

 
 

 مشهودهاى ثابت  دارایی -6-3 77-11
، بر مبناى بهاى تمام 3-6-3و  3-6-2های  هاى ثابت مشهود، به استثناى موارد مندرج در يادداشت دارايی -1-6-3 

هاى ثابت مشهود كه موجب بهبود وضعيت دارايی در  شود. مخارج بعدی مرتبط با دارايی گيری می شده اندازه
گردد و منجر به افزايش منافع اقتصادی حاصل از دارايی  شده اوليه آن مقايسه با استاندارد عملكرد ارزيابی



 (سهامى عام) شركت نمونه
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 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
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شود. مخارج  های مربوط مستهلک می شود، به مبلغ دفتری دارايی اضافه و طی عمر مفيد باقيمانده دارايی
ها كه به منظور حفظ وضعيت دارايی در مقايسه با استاندارد عملكرد  روزمره تعمير و نگهداری دارايی

 گردد. شود، در زمان وقوع به عنوان هزينه شناسايی می دارايی انجام میشده اوليه  ارزيابی
در  ها انعكاس يافته است. تجديد ارزيابی آالت و تجهيزات بر مبناى مبلغ تجديد ارزيابى در حساب ماشين -2-6-3 81-11

مستقل، صورت پذيرفته است. تناوب تجديد ارزيابی به تغييرات ارزش  با استفاده از ارزيابان تاريخ.........
شده،  های تجديد ارزيابی های تجديد ارزيابی شده بستگی دارد. چنانچه ارزش منصفانه دارايی منصفانه دارايی

تفاوت بااهميتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجديد ارزيابی بعدی ضرورت دارد. دوره تناوب تجديد 
 باشد. يابی ...... ساله میارز

اقل ارزش منصفانه دارايی »های ثابت مشهود تحصيل شده از طريق قرارداد اجاره به شرط تمليک، به  دارايی -3-6-3 21-21
شود. جهت محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ  گيری می اندازه« در آغاز اجاره و ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره

 گردد. شده اجاره استفاده می د تضميناجاره، از نرخ ضمنی سو
ای، با توجه به الگوی  های ناشی از اجاره سرمايه هاى ثابت مشهود، مشتمل بر دارايی استهالک دارايی -4-6-3 77-11

هاى مربوط و با در نظر گرفتن  مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار )شامل عمر مفيد برآوردى( دارايی
هاى مستقيم مصوب  قانون ماليات 31/04/1394اصالحيه مصوب  149موضوع ماده  نامه استهالكات آيين

 شود: هاى زير محاسبه می ها و روش های بعدی آن و بر اساس نرخ و اصالحيه 1366اسفندماه 
 

 
 روش استهالک نرخ استهالک نوع دارایی

 ..... ..... ساختمان 
 ..... ..... تاسيسات

 ..... ..... آالت و تجهيزات ماشين

 ..... ..... وسايل نقليه

 ..... ..... اثاثه و منصوبات

 ..... ..... ابزارآالت
..... ..... ..... 

گيرد، استهالک از اول ماه  بردارى قرار مى شود و مورد بهره هاى ثابتى كه طى ماه تحصيل می براى دارايی -1-4-6-3
پذير )به استثنای  هاى استهالک مواردى كه هر يک از دارايی شود. در ها منظور می بعد محاسبه و در حساب

بردارى به علت تعطيل كار يا علل ديگر براى  ها و تاسيسات ساختمانی( پس از آمادگى جهت بهره ساختمان
ماه متوالی در يک دوره مالی مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهالک آن براى مدت ياد شده  6بيش از 
صد نرخ استهالک منعكس در جدول باالست. در اين صورت چنانچه محاسبه استهالک بر در 30معادل 

مانده مدت  مدت زمانی كه دارايی مـورد استفاده قرار نگرفته است، به باقیدرصد  70حسب مدت باشد، 
 تعيين شده برای استهالک دارايی در اين جدول اضافه خواهد شد.

شده با توجه به مبلغ دفتری جديد )پس از تجديدارزيابی(، طی عمر مفيد  تجديدارزيابیهای  استهالک دارايی -2-4-6-3
 شود. ها منظور می باقيمانده محاسبه و در حساب

 
 ها مازاد تجدیدارزیابی دارایی -7-3 

  نيافته  تحقق  )درآمد غيرعملياتی  آن  تجديد ارزيابی  مشهود در نتيجه  ثابت  دارايی  يک  دفتری  مبلغ  افزايش -1-7-3 39-11
  عنوان و در صورت وضعيت مالی به   ثبت  مازاد تجديد ارزيابی  عنوان  ( مستقيما تحت ناشی از تجديد ارزيابی
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  افزايش  يابد. هرگاه می  انعكاس  جامع  سود و زيان  در صورت شود و می  بندی طبقه  مالكانه  از حقوق  بخشی
، در  است  گرديده  شناسايی  هزينه  عنوان  به  باشد كه  ناشی از تجديد ارزيابی  قبلی  كاهش  يک  مزبور عكس

  درآمد به  عنوان به   دارايی  با همان  در رابطه  شده  شناسايی  قبلی  هزينه  تا ميزان  افزايش  اين  صورت، اين 
 شود. میمنظور   دوره  سود و زيان

شود.  می  شناسايی  هزينه  عنوان به   آن  تجديد ارزيابی  مشهود در نتيجه  ثابت  دارايی  يک  دفتری  مبلغ  كاهش -2-7-3 40-11
  مازاد تجديد ارزيابی  حساب  به  باشد كه  ناشی از تجديد ارزيابی  قبلی  افزايش  يک  مزبور عكس  كاهش  هرگاه

بدهكار   به  دارايی  همان  به  مربوط  مازاد تجديد ارزيابی  تا ميزان  كاهش  صورت، اين ، در اين  است  منظور شده
  به  يابد و باقيمانده می  انعكاس  جامع  سود و زيان  گردد و در صورت میمنظور   مازاد تجديد ارزيابی  حساب
 شود. می  شناسايی  هزينه  عنوان

حقوق مالكانه، در زمان بركناری يا واگذاری دارايی مربوط يا  مازاد تجديد ارزيابی منعكس شده در سرفصل -3-7-3 41-11
به موازات استفاده از آن توسط شركت، مستقيما به حساب سود انباشته منظور شود. مبلغ مازاد قابل انتقال 
معادل تفاوت بين استهالک مبتنی بر مبلغ تجديد ارزيابی دارايی و استهالک مبتنی بر بهای تمام شده 

است. افزايش سرمايه به طور مستقيم، از محل مازاد تجديد ارزيابی مجاز نيست، مگر در مواردی  تاريخی آن
 موجب قانون تجويز شده باشد. كه به 

 امالک در گذاری سرمایه -8-3 5-15

 گيری اندازه ها گذاری سرمايهاز  يکتمام شده پس از كسر كاهش ارزش انباشته هر  بهایدر امالک به  گذاری سرمايه
از بابت  برآوردیبه كسر مبالغ  دريافتنی يا دريافتی ازای مابهدر امالک، به ارزش منصفانه  گذاری سرمايه. درآمد شود می

  يا ساختمانی  در زمين  گذاری در امالک شامل سرمايه گذاری سرمايه. شود می شناسايی تخفيفاتبرگشت از فروش و 
ارزش  افزايشدارد )  گذاری از نظر سرمايه  كه  ای بالقوه  ارزش  جهت  ساخت است و به جرياندر  ياشده  تكميل  كه  است

 شود. می  شركت نگهداری  توسط تجاری هایفعاليت عادیفروش در روال  يابه قصد استفاده   و اجاره( و نه
 

58-17 

96-17 

100-17 

 های نامشهود دارایی -9-3
شود. مخارجی از قبيل  ها ثبت مى گيری و در حساب نامشهود، بر مبناى بهاى تمام شده اندازههای  دارايی -1-9-3

مخارج معرفی يک محصول يا خدمت جديد مانند مخارج تبليغات، مخارج انجام فعاليت تجاری در يک 
و  محل جديد يا با يک گروه جديد از مشتريان مانند مخارج آموزش كاركنان، و مخارج اداری، عمومی

شود. شناسايی مخارج در مبلغ دفتری يک دارايی  فروش در بهای تمام شده دارايی نامشهود منظور نمی
شود. بنابراين، مخارج تحمل شده برای  برداری است، متوقف می نامشهود، هنگامی كه دارايی آماده بهره

 شود. استفاده يا بكارگيری مجدد يک دارايی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی
های نامشهود با عمر مفيد معين، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار  استهالک دارايی -2-9-3 

 شود: های زير محاسبه می ها و روش مربوط و بر اساس نرخ
 

 روش استهالک نرخ استهالک نوع دارایی

 ..... ..... دانش فنی
 ..... ..... افزارها نرم
..... ..... ..... 

 

 شود. سرقفلی محل كسب به دليل عمر مفيد نامعين، مستهلک نمی -3-9-3
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115-32 

116-32 
 ها زیان كاهش ارزش دارایی -10-3

ها،  ای دال بر امكان كاهش ارزش دارايی گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه دورهدر پايان هر  -1-10-3
گيرد. در اين صورت مبلغ بازيافتنی دارايی برآورد و با ارزش دفتری آن  آزمون كاهش ارزش انجام می

د مولد گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازيافتنی يک دارايی منفرد ممكن نباشد، مبلغ بازيافتنی واح مقايسه می
 گردد. وجه نقدی كه دارايی متعلق به آن است تعيين می

وجود هرگونه  های نامشهود با عمر مفيد نامعين، بدون توجه به وجود يا عدم آزمون كاهش ارزش دارايی -2-10-3
 شود. ای دال بر امكان كاهش ارزش، به طور ساالنه انجام می نشانه

)يا واحد مولد وجه نقد(، ارزش فروش به كسر مخارج فروش يا ارزش اقتصادی، هر مبلغ بازيافتنی يک دارايی  -3-10-3
های نقدی آتی ناشی از دارايی با استفاده  باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جريان كدام بيشتر است می

های نقدی  های مختص دارايی كه جريان از نرخ تنزيل قبل از ماليات كه بيانگر ارزش زمانی پول و ريسک
 باشد. آتی برآوردی بابت آن تعديل نشده است، می

كه مبلغ بازيافتنی يک دارايی از مبلغ دفتری آن كمتر باشد، مبلغ دفتری دارايی )يا واحد مولد  تنها در صورتی -4-10-3
سود و  وجه نقد( تا مبلغ بازيافتنی آن كاهش يافته و تفاوت به عنوان زيان كاهش ارزش بالفاصله در صورت

شده باشد كه در اين صورت منجر به كاهش مبلغ  ارزيابی گردد، مگر اينكه دارايی تجديد زيان شناسايی می
 گردد. ارزيابی می مازاد تجديد

در صورت افزايش مبلغ بازيافتنی از زمان شناسايی آخرين زيان كه بيانگر برگشت زيان كاهش ارزش دارايی  -5-10-3
 باشد، مبلغ دفتری دارايی تا مبلغ بازيافتنی جديد حداكثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم )واحد مولد وجه نقد( می

يابد. برگشت زيان كاهش ارزش دارايی )واحد مولد  میقبل، افزايش های  سالشناسايی زيان كاهش ارزش در  
شده باشد   ارزيابی گردد مگر اينكه دارايی تجديد وجه نقد( نيز بالفاصله در صورت سود و زيان شناسايی می

 گردد. ارزيابی می كه در اين صورت منجر به افزايش مبلغ مازاد تجديد
 

 موجودى مواد و كاال -11-3 48-8
هاى اقالم  هر يک از اقالم/گروه« اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش»موجودى مواد و كاال به  -3-11-1 8-22تا25

به عنوان  تفاوتشود. در صورت فزونى بهاى تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش،  مشابه ارزشيابى می
هاى زير  گيرى روشها با بكار شود. بهاى تمام شده موجودی زيان كاهش ارزش موجودى شناسايى می

 شود: تعيين می
 روش مورد استفاده  

 اولين صادره از اولين وارده بندى مواد اوليه و بسته 

 اولين صادره از اولين وارده كاالى در جريان ساخت 

 ميانگين موزون كاالى ساخته شده      
 ميانگين موزون قطعات و لوازم يدكى 

 

با بكارگيرى روش ميانگين موزون  2x14مالى  سالتا قبل از  بندى در شركت بسته موجودى مواد اوليه و -2-11-3 

اولين صادره از اولين »روش مزبور به روش  2x14 سالشد، اما به دليل ......... از ابتداى  گيری می اندازه
 .(40-2اعمال شده است )يادداشت ى قبل ها دورهتغيير يافته و روش جديد با فرض تسرى به « وارده

 
7-31 

8-31 

9-31 

 شده برای فروش های غیرجاری نگهداری دارایی -12-3

های واحد( كه مبلغ دفتری آنها، عمدتا از طريق فروش و نه استفاده مستمر  های غيرجاری )مجموعه دارايی -1-12-3
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شود. اين  بندی می طبقه« شده برای فروش نگهداریهای غيرجاری  دارايی»گردد، به عنوان  بازيافت می
های واحد( جهت فروش فوری در  های غيرجاری )مجموعه شود كه دارايی شرايط تنها زمانی احراز می

هايی مرسوم و معمول است، آماده  وضعيت فعلی آن، فقط بر حسب شرايطی كه برای فروش چنين دارايی
های  ح مناسبی از مديريت، متعهد به اجرای طرح فروش دارايیبوده و فروش آن بسيار محتمل باشد و سط

از تاريخ  سال ای كه انتظار رود شرايط تكميل فروش طی يک های واحد( باشد به گونه غيرجاری )مجموعه
 بندی، به استثنای مواردی كه خارج از حيطه اختيار مديريت شركت است، احراز گردد. طبقه

اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش »شده برای فروش، به  های واحد( نگهداری های غيرجاری )مجموعه دارايی -2-12-3 16-31
 گردد. گيری می اندازه« فروش

 
7-4 

11-4 

50-4 

74-4 

75-4 

 ذخایر -13-3

زمانی شناسايی هايی هستند كه زمان تسويه و يا تعيين مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است. ذخاير  ذخاير، بدهی
شوند كه شركت دارای تعهد فعلی )قانونی يا عرفی( در نتيجه رويدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای  می

 ای اتكاپذير قابل برآورد باشد. تسويه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه
شوند و هرگاه خروج منافع  برآورد جاری تعديل میدادن بهترين   مالی بررسی و برای نشان دورهذخاير در پايان هر 

 شود. اقتصادی برای تسويه تعهد، ديگر محتمل نباشد، ذخيره برگشت داده می

 
 

 ذخیره تضمین محصوالت )گارانتی( -1-13-3 

به ذخيره تضمين محصوالت )گارانتی( بر مبنای .......... ]درصد فروش ساالنه محصوالت مشمول تضمين[ برآورد و 
 شود. حساب گرفته می

 
57-4 

59-4 

20-4 

 دادهای زیانباررذخیره قرا -2-13-3

قراردادهای زيانبار، قراردادهايی هستند كه مخارج غيرقابل اجتناب آنها برای ايفای تعهدات ناشی از قراردادها، بيش از 
قرارداد، حداقل خالص مخارج خروج از قرارداد اجتناب  منافع اقتصادی مورد انتظار آن قراردادها است. مخارج غيرقابل 

  كليه  است. جهت« مخارج جبران خسارت ناشی از ترک قرارداد»و « زيان ناشی از اجرای قرارداد»يعنی اقل 
 شود. قراردادهای زيانبار، ذخيره الزم به ميزان تعهد فعلی مربوط به زيان قراردادها، شناسايی می

 

 اى پایان خدمت كاركنانذخیره مزای -3-13-3 4ـ11

خدمت آنان  سالذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان براساس يک ماه آخرين حقوق ثابت و مزاياى مستمر براى هر 
 شود. ها منظور می محاسبه و در حساب
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 ها گذاری سرمایه -3-14 15ـ58

 
 

 
 اندازگیرینحوه  گذاری نوع سرمایه

سرمايه
 

ی
گذار

 
ها

ی 
ت

بلندمد
 

 بهادار در اوراق  گذاری سرمايه
بهـاى تمـام شــده به كسـر كاهش ارزش انباشته هر يک از 

 ها گذاری سرمايه

سرمايه
 

ی
گذار

 
ی

ی جار
ها

المعامله در  گذاری سريع سرمايه 

 بازار
 ها گذاری ( سرمايه )پرتفوی  ارزش بازار مجموعه

 هاى جارى گذاری ساير سرمايه
اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش هر يک از 

 ها گذاری سرمايه

 
 شناخت درامدزمان  گذاری نوع سرمایه

انواع سرمايه
 

ی
گذار

 
ها

 

هاى جاری و  گذاری ساير سرمايه

 ها بلندمدت در سهام شركت

در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شركت 

 (صورت وضعيت مالیپذير )تا تاريخ  سرمايه

گذاری در ساير اوراق  سرمايه

 بهادار
 در زمان تحقق سود تضمين شده )با توجه به نرخ سود مؤثر(
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 مشاركت اوراق -15-3 

گردد. مبلغ كسر اوراق مشاركت و  ها ثبت می در حساب« ناخالص»مشاركت منتشر شده به كسر، بر مبنای روش   اوراق
مسـتهلک  « نـرخ سـود مـوثر   »همچنين مخارج انتشار آن در مقاطع سررسيد پرداخت سود و كارمزد بـر اسـاس روش   

 گردد. می
 

 خزانه سهام -16-3 35-36
شود و به عنوان يک رقم كاهنده در بخش حقوق مالكانه  سهام خزانه به روش بهای تمام شده شناسايی می -1-16-3 

های مالكانه خود شركت،  شود. در زمان خريد، فروش، انتشار يا ابطال ابزار در صورت وضعيت مالی ارائه می
پرداختی يا دريافتی بطور مستقيم در  ازای شود. مابه سود يا زيانی در صورت سود و زيان شناسايی نمی  هيچ

 د.شو می بخش حقوق مالكانه شناسايی 
هنگام فروش سهام خزانه، هيچگونه مبلغی در صورت سود و زيان و صورت سود و زيـان جـامع شناسـايی     -2-16-3

شناسـايی و  « صرف )كسـر( سـهام خزانـه   »خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری در حساب  تفاوتشود و  نمی
 شود.  یثبت م

به حساب سود )زيان( انباشته « صرف )كسر( سهام خزانه»در تاريخ گزارشگری، مانده بدهكار در حساب  -3-16-3
شود. مانده بستانكار حساب مزبور تا ميزان كسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود  منتقل می

در صورت وضعيت مالی در « ف سهام خزانهصر»)زيان( انباشته، به آن حساب منظور و باقيمانده به عنوان 
 شود. بخش حقوق مالكانه ارائه و در زمان فروش كل سهام خزانه، به حساب سود )زيان( انباشته منتقل می

  بهای  ميانگين  هر سهم خزانه بر مبنای  دفتری  ، واگذار شود، مبلغ سهام خزانه  از مجموع  تنها بخشی  هرگاه -4-16-3
 شود. می  سهام خزانه محاسبه  جموعم  شده  تمام

 
78-35 

79-35 

 35ـ45

 مالیات بر درآمد -17-3

 هزینه مالیات  -1-17-3

هزينه ماليات، مجموع ماليات جاری و انتقالی است. ماليات جاری و ماليات انتقالی در صورت سود و زيان 
شوند، مگر در مواردی كه به اقالم شناسايی شده در صورت سود و زيان جامع يا حقوق صاحبان  میمنعكس 

سرمايه مرتبط باشند كه به ترتيب در صورت سود و زيان جامع يا مستقيما در حقوق مالكانه شناسايی 
 شوند. می

 مالیات انتقالی -3-17-2 35ـ20و  22و 25

ها برای مقاصد گزارشگری مالی و  ها و بدهی موقتی بين مبلغ دفتری دارايیماليات انتقالی، بر اساس تفاوت 
 شود. مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالياتی محاسبه می

های ماليات انتقالی،  گزارشگری برای اطمينان از قابليت بازيافت مبلغ دفتری دارايی دورهدر پايان هر 
بينی برای بازيافت دارايی ماليات انتقالی ارزيابی  آينده قابل پيشمحتمل بودن وجود سود مشمول ماليات در 

شود.  های مزبور تا ميزان قابل بازيافت كاهش داده می گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارايی می
 شود كه وجود سود مشمول ماليات به ميزان كافی، محتمل باشد. چنين كاهشی، در صورتی برگشت داده می

  
71-35 

 

 

 

 

 های مالیات جاری های مالیات جاری و بدهی تهاتر دارایی -3-17-3

حـق قـانونی    الـف.  كند كه میهای ماليات جاری را تنها در صورتی تهاتر  های ماليات جاری و بدهی دارايی شركت
قصد تسويه بر مبنای خالص، يا بازيافت و تسويه همزمان دارايـی   ب. شده داشته باشد و تهاتر مبالغ شناسايیبرای 
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 و بدهی را داشته باشد. 59-35
 جاری دورهمالیات جاری و انتقالی   -4-17-3

باشـند كـه    ها مربوط به اقالمـی  به استثنای زمانی كه آن ،شود زيان شناسايی می وماليات جاری و انتقالی در سود 
شـوند، كـه در ايـن خصـوص، ماليـات       در ساير اقالم سود و زيان جامع يا مستقيماً در حقوق مالكانه شناسايی مـی 

 شود.   جاری و انتقالی نيز به ترتيب در ساير اقالم سود و زيان جامع يا مستقيماً در حقوق مالكانه شناسايی می

 

 1ـ123

 1ـ125

 1ـ129

 های حسابداری و براوردها های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه قضاوت -4

 های حسابداری  ها در فرآیند بکارگیری رویه قضاوت -1-4

 های غیرجاری ها در طبقه دارایی گذاری سرمایهبندی  طبقه -1-1-4
8-41 

9-41 

10-41 

های بلندمدت  گذاری سرمايه  هيات مديره با بررسی نگهداشت سرمايه و نقدينگی مورد نياز، قصد نگهداری
شود و  می  شركت نگهداری  مستمر توسط  ها با قصد استفاده گذاری دارد. اين سرمايه طوالنی را   مدت  برای
 . شركت است  برای  درآمد و يا رشد سرمايه  تامين  ها جهت گذاری از سرمايه  پرتفويی  نگهداری  آن  هدف

8-41 

9-41 

10-41 

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

قبل و بازخوردهای دريافت شده از مشتريان های  سالهيات مديره با توجه به ميزان فروش و بررسی نتايج 
 نمايد. ، اقدام به برآورد ذخيره تضمين محصوالت میسالدر طی 

 
91-1 

34-3 
 درآمدهای عملیاتی -5

 )مبالغ به ميليون ريال( 

 2x14 1x14 

 .......... .......... (5-1)فروش خالص

 .......... .......... (5-2) درآمد ارائه خدمات

 .......... .......... 
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 فروش خالص -1-5 1 -91

 

 )مبالغ به ميليون ريال( 

 2x14 1x14 

 مبلغ مقدار مبلغ مقدار 

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

 .......... .......... .......... .......... گروه محصوالت / محصول ..........
 ..........  ..........  ناخالص( درصد فروش  10)اقالم كمتر از ساير 

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

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

 ..........  ..........  درصد فروش ناخالص( 10)اقالم كمتر از ساير 

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

 ..........  ..........  ناخالصفروش 
 )..........(  )..........(  برگشت از فروش

 )..........(  )..........(  تخفيفات

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

 
  3ـ34

91-1 
  ه خدمات ئدرآمد ارا -2-5

 )مبالغ به ميليون ريال(

 2x14 1x14 

 .......... .......... خدمات كارمزدی 

 .......... .......... ..........خدمات 
 .......... .......... درصد درآمد خدمات( 10)اقالم كمتر از ساير 

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

 
 

91-1 
 به تفکیك وابستگى اشخاص:درآمد ارائه خدمات  و فروش خالص -3-5

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                           

 2x14 1x14 

 درصد نسبت به كل مبلغ درصد نسبت به كل مبلغ 

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

 ..........  ..........  
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                                     اى درآمدهای عملیاتی و بهاى تمام شده:   جدول مقایسه -4-5 91-1

 

  )مبالغ به ميليون ريال(                                                                          

 2x14 1x14 

 
 

درآمد 

 عملیاتی

بهای تمام 

شده درآمد 

 عملیاتی

سود 

 ناخالص

درصد سود ناخالص 

 به درآمد عملیاتی

درصد سود 

ناخالص به درآمد 

 عملیاتی

      خالص فروش

 .......... .......... .......... )..........( .......... گروه محصوالت/محصول ..... 
 .......... .......... .......... )..........( .......... گروه محصوالت/محصول ..... 

 .......... .......... .......... )..........( .......... درصد درآمد عملياتی( 10)اقالم كمتر از ساير 

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

      درآمد ارائه خدمات

 .......... .......... .......... )..........( .......... خدمات كارمزدی
 .......... .......... .......... )..........( .......... .....خدمات 

 .......... .......... .......... )..........( .......... درصد درآمد عملياتی( 10)اقالم كمتر از ساير 

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

 .......... )..........( .......... .......... .......... 
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 هاى مختلف گزارشگرى برحسب قسمت -6 25-24

 شرح زیر است: به هاى تجاری  اطالعات مربوط به قسمت -1-6
 (مبالغ به ميليون ريال)

گروه محصوالت/  

 محصول .....
گروه محصوالت/ 

 تجمیعی ها حذف سایر عملیات محصول .....

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

           درآمد عملیاتی
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سازمانی برونفروش به مشتريان 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ها فروش به ساير قسمت

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... جمع درآمد عملياتی

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... نتيجه عمليات قسمت

 )...( )...(         نيافته تخصيصهای مشترک  هزينه

 ... ...         سود عملياتی

           سایر اطالعات
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... های قسمت دارايی

 ... ...         نيافته های مشترک تخصيص دارايی

 ... ...         تجميعیهای  جمع دارايی

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... های قسمت بدهی

 ... ...         نيافته های مشترک تخصيص بدهی

 ... ...         تجميعیهای  جمع بدهی

     ... ... ... ... ... ... ای مخارج سرمايه
     ... ... ... ... ... ... استهالک
     ... ... ... ... ... ... استثنای استهالک های غيرنقدی به  ساير هزينه

 

باشد.  داراى دو قسمت عمليات اصلى شامل توليد گروه محصوالت/محصول ..... و ..... در سطح ايران می شركت -2-6
هاى فوق به عهده مدير توليد جداگانه و با نظارت مديرعامل است. محصوالت عمده  مسئوليت هر يک از قسمت

 توليدى هر دو قسمت به شرح زير است:
 

 محصوالت عمدهنام  قسمت

 .......... گروه محصوالت/ محصول .....

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

های عملياتی استفاده شده توسط قسمت است كه عمدتا وجه نقد،  های هر قسمت شامل تمام دارايی دارايی -3-6
گيرد. با  كاهنده مربوط( را در برمی اقالم)پس از كسر  های ثابت مشهود و كاال و دارايی مطالبات، موجودی مواد

ها منتسب شود اما مبلغ دفتری برخی از  يک از قسمت تواند مستقيما به هر ها می وجود اينكه بيشتر اين دارايی
ها  مبنايی منطقی به آن قسمت شود بر هايی كه به طور مشترک توسط دو يا چند قسمت استفاده می دارايی

ها و  های عملياتی است و به طور عمده در برگيرنده حساب های قسمت شامل تمام بدهی يابد. بدهی تخصيص می
 گيرد.  های قسمت، ماليات بردرآمد را در برنمی ها و ساير اقالم پرداختنی است. بدهی دريافت اسناد پرداختنی، پيش

های تجاری  های عملياتی قسمت و نتيجه عمليات قسمت شامل انتقاالت بين قسمت ينهدرآمد عملياتی قسمت، هز -4-6
شود. اين انتقاالت در  های بازار رقابتی برای مشتريان برون سازمانی منظور می است. چنين انتقاالتی، به قيمت

 شود. تجميع حذف می
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97-1 

98-1 
                                                                ـ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی7

 

 )مبالغ به ميليون ريال( 

  2x14 1x14 

  

 فروش

ارائه 

 فروش جمع خدمات

ارائه 

 جمع خدمات

 .......... - .......... .......... - .......... مواد مستقيم  

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... دستمزد مستقيم  

       سربار ساخت 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... دستمزد غيرمستقيم 

 .......... - .......... .......... - .......... مواد غيرمستقيم 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... استهالک 

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

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... درصد سربار توليد( 10)اقالم كمتر از ساير  

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

 )..........( - )..........( )..........( - )..........( نشده های جذب هزينه 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... های ساخت جمع هزينه 

 .......... - )..........( .......... - .......... های در جريان ساخت )افزايش( كاهش موجودی 

 )..........( - )..........( )..........( - )..........( ضايعات غيرعادی 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... بهای تمام شده ساخت 

 .......... - .......... .......... - .......... 1شده های ساخته )افزايش( كاهش موجودی 

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

 
 

1  

 

 محاسبه جدو  در موجودی اقال  ،(11 توضیح  یادداشت) ها هزینه سایر  سرفصل تحت ها موجودی ارزش کاه  زیان انعکاس به توجه با. 1

 .شود م  در  ناخا ص وورت به رفته، فروش کاالی شده تما  بهای
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توسط شركت خريدارى شده قبل ..... ميليون ريال( مواد اوليه  سالمورد گزارش مبلغ ..... ميليون ريال ) سالدر  -1-7
كنندگان اصلى مواد اوليه )بيش از ده درصد خريد( به تفكيک كشور و مبلغ خريد از هر يک به شرح  مينااست. ت

 زير است:
 

  2x14 1x14 

 كشور نوع مواد اولیه

میلیون 

 ریال

به كل درصد نسبت 

 خریدسال

میلیون 

 ریال

به درصد نسبت 

 سال كل خرید

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

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

 .......... .......... .......... .......... ايران ..........
 
 
 

مالى مورد گزارش با ظرفيت اسمى و ظرفيت معمول )عملى(، نتايج  سالدر شركت مقايسه مقدار توليد واقعی  -7-2 1ـ115
 دهد: زير را نشان مى

 

 

واحد 

 گیری اندازه

ظرفیت 

 اسمی

معمول ظرفیت 

 )عملی(

 تولید واقعی

 2x14 سال 

 تولید واقعی

 1x14 سال 

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

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

 
 به دليل توقف توليد ناشی از .......... محاسبه شده است.عمدتاً های جذب نشده  هزينه -7-3 8ـ11
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97-1 

98-1 

115-1 

 های فروش، ادارى و عمومى هزینه -8

 )مبالغ به ميليون ريال(

 2x14 1x14 

   های فروش هزینه

 .......... .......... حقوق و دستمزد و مزايا 
 .......... .......... حمل و نقل

 .......... .......... كارى و كميسيون فروش  العمل حق
 .......... .......... استهالک

.......... .......... .......... 
 .......... .......... های فروش( درصد هزينه 10)اقالم كمتر از ساير 

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

   عمومی های اداری و هزینه

 .......... .......... مزاياحقوق و دستمزد و 
 .......... .......... 1پاداش هيات مديره

 .......... .......... استهالک
.......... .......... .......... 
 .......... ..........  های اداری و عمومی( درصد هزينه 10)اقالم كمتر از ساير 

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

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

  
 ها كاهش ارزش دریافتنی زیان -9 86-1

، شـركت  مورد گزارش مبلغ ..... ميليون ريـال از مطالبـات در نتيجـه ورشكسـتگی يكـی از مشـتريان عمـده        سالدر  
 2الوصول شده و كاهش ارزش برای آن در نظر گرفته شده است. مشكوک

 

  

 

 .شود م  منظور هزینه حسا  به( تصویب سا  براساس نه و) عملکرد سا  اساس بر مدیره هیات پاداش. 1

 ،1 حسابداری استاندارد 86 بند طبق  ذا بوده، عمده مشتریان از یک  ورشکستگ  نتیجه در ها دریافتن  ارزش کاه  زیان اینکه به توجه با. 2

 های هزینه جزو وورت این غیر در ،است شده ارائه زیان و سود وورت در جداگانه سرفصل تحت نمونه، شرکت ما   عملکرد درج برای

 .شود م  منظور عموم  و اداری فروش،



 (سهامى عام) شركت نمونه

 مالی های صورت توضیحی های یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

26 

 

 سایر درآمدها -10 1ـ115

 )مبالغ به ميليون ريال(

 شركت  

  2x14 1x14 

 .......... .......... فروش ضايعات 
 .......... .......... هاى ارزى عملياتى از تسعير دارايی  ناشى سود  16ـ27

 - ......... خالص اضافى انبار 
 .......... ......... .......... 
  .......... .......... 

 
 ها سایر هزینه -11 1ـ115

 )مبالغ به ميليون ريال(
 شركت  

  2x14 1x14 

 .......... ......... ضايعات غيرعادى توليد 8ـ18الف 
 .......... .......... هاى جذب نشده در توليد  هزينه 11-8
 .......... .......... ها زيان كاهش ارزش موجودی 8ـ 52الف 
 .......... .......... های ارزی عملياتی زيان ناشی از تسعير بدهی 16ـ57الف

 .......... - خالص كسری انبار 

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

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

 

 است. ، ناشى از ..........عمدتاً ضايعات غيرعادى توليد -1-11
  



 (سهامى عام) شركت نمونه

 مالی های صورت توضیحی های یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

27 

 های مالى هزینه -12 1-83ب

 )مبالغ به ميليون ريال(                                           

  2x14 1x14 

   های دریافتی وام 
 .......... .......... اعتباریو موسسات  ها بانک 
 .......... .......... اشخاص وابسته 12ـ19

 .......... .......... ساير اشخاص 
  .......... .......... 

 .......... .......... اوراق مشاركت 

 .......... .......... اوراق خريد دين 

 - .......... ای تعهدات اجاره سرمايه 21-21
 ...... .......... .......... 
  .......... .......... 

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



 (سهامى عام) شركت نمونه

 مالی های صورت توضیحی های یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

28 

 
 هاى غیرعملیاتى  سایر درآمدها و هزینه -13 1ـ86

                                                                              
 

  )مبالغ به ميليون ريال(  

 

  2x14 1x14 

   اشخاص وابسته 
 )..........( .......... هاى ثابت مشهود سود )زيان( ناشى از فروش دارايی 11ـ71
 .......... )..........( های نامشهود سود )زيان( ناشی از فروش دارايی 17ـ90

 .......... ..........  سود حاصل از فروش مواد اوليه 
 .......... .......... هاگذاری سود ناشى از فروش سرمايه 15ـ58و

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

 )..........( .......... هاى ثابت مشهودسود )زيان( ناشى از فروش دارايی 11ـ71
 .......... )..........( های نامشهود سود )زيان( ناشی از فروش دارايی 17ـ90

 .......... .......... حاصل از فروش مواد اوليهسود  
 .......... .......... گذارى بانكی هاى سرمايه سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده 3ـ30الف
 .......... .......... سود سهام 3ـ30ج

 .......... .......... درآمد اجاره  21ـ39

 .......... .......... ديگرانسود حاصل از تسهيالت اعطايی به  
 ـ ـ در امالک گذاری سرمايه( فروش زيانسود ) 

 )..........( )..........( ی بلندمدتها گذاری زيان كاهش ارزش سرمايه 15ـ41
 .......... .......... ها گذاری سود ناشى از فروش سرمايه 15ـ58و
 )..........( .......... غيرجاریی ها ارزش دارايی برگشت (كاهش) 32ـ91و96

های جاری  گذاری درآمد )هزينه( ناشی از ارزيابی سرمايه 15ـ39
 )..........( .......... المعامله به ارزش بازار سريع

هاى ارزى  بدهی ها و دارايیيا تسويه سود )زيان( تسعير  16ـ27
 )..........( .......... غيرمرتبط با عمليات

 .......... .......... ساير 

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

  



 (سهامى عام) شركت نمونه

 مالی های صورت توضیحی های یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

29 

 31ـ32الف

 31-32ب
 شده سود )زیان( خالص عملیات متوقف -14

به شرح زير است. از بابت آثار مالی ناشـی   26-2نتايج عمليات متوقف شده كارخانه توليد محصوالت غذايی ..... طبق يادداشت 
 ارائه مجدد شده است. 1x14 سالاز اين تصميم، نتايج عمليات و جريان وجوه نقد 

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                            

 2x14 1x14 

 .......... .......... رآمدهای عملياتید
 )..........( )..........( بهاى تمام شده درآمدهای عملياتی

 .......... .......... سود ناخالص
 )..........( )..........( هاى فروش، ادارى و عمومى هزينه

 .......... .......... ساير درآمدها
 )..........( )..........( ها ساير هزينه

 .......... .......... سود عملياتى
 .......... .......... هاى غيرعملياتى ساير درآمدها و هزينه

 .......... .......... سود )زيان( عملكرد واحد متوقف شده قبل از ماليات
 )..........( )..........( (35-4ماليات بر درآمد / اثر مالياتی )يادداشت 

 .......... .......... شده پس از مالياتسود)زيان( عملكرد واحد متوقف 

 .......... .......... های واحد متوقف شده به خالص ارزش فروش گيری خالص دارايی سود )زيان( ناشی از اندازه
 )..........( )..........( های عمليات متوقف شده  زيان كاهش ارزش دارايی

 )..........( )..........( اثر مالياتی

 )..........( .......... )زيان( خالص عمليات متوقف شده سود

 
 

  
 )مبالغ به میلیون ریال( 

  2x14 1x14 

   های نقدی حاصل از عملیات متوقف شده جریان 31-32ج            

 .......... .......... های عملياتی جريان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعاليت 

 .......... .......... گذاری های سرمايه نقد ناشی از فعاليتخالص ورود وجه  جريان 

 .......... .......... های تامين مالی خالص ورود وجه نقد ناشی از فعاليت جريان 

 .......... .......... وجه نقدخالص افزايش  



 (سهامى عام) شركت نمونه

 مالی های صورت توضیحی های یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

30 

 مبنای محاسبه سود )زیان( هر سهم  -15 30ـ35

 )مبالغ به ميليون ريال(                                 

  2x14 1x14 

 .......... .......... عملياتی -سود ناشی از عمليات در حال تداوم  

 )..........( )..........( اثر مالياتی 

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

 (..........) .......... غيرعملياتی -ناشی از عمليات در حال تداوم  )زيان( سود 
 )..........( )..........( اثر مالياتی 

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

 )..........( .......... سود )زيان( ناشی از عمليات متوقف شده 
 .......... )..........( اثر مالياتی 

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

 .......... .......... قبل از مالياتسود  

 )..........( )..........( اثر مالياتی 

 .......... .......... سود خالص  

  

 2x14 1x14 

 تعداد تعداد  

 .......... .......... ميانگين موزون تعداد سهام عادی انتشار يافته 

 )..........( )..........( ميانگين موزون تعداد سهام خزانه  
 .......... .......... ميانگين موزون تعداد سهام عادی 3ـ35ب

 



 (سهامى عام) شركت نمونه

 مالی های صورت توضیحی های یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

31 

 های ثابت مشهود دارایی – 16 1-55الف

 )مبالغ به ميليون ريال( 

 

 ساختمان زمین 

ساختمان 

 اجاره)

 تاسیسات (ای سرمایه

آالت  ماشین

 و تجهیزات

وسایل 

 نقلیه

اثاثه و 

 جمع ابزارآالت منصوبات

های در  دارایی

 جریان تکمیل

  های پرداخت پیش

 ای سرمایه

ای  اقالم سرمایه

 جمع در انبار

              بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی 11-77د

 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... ....... 1x14 سالمانده در ابتدای  

 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... ....... افزايش 11-77ه 

 ).....( ).....( - - ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( - ).....( ).....( واگذار شده  

 - - - - - - - - - - - - - ارزيابی تجديداز  ناشی افزايش 11-77 ه
 ).....( - - - ).....( - - - - ).....( - - - یابيد ارزياز تجد یكاهش ناش 

 ....... - - - ....... - - - ....... ....... - - - ارز يرتسع یها آثار تفاوت 16-29ب

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - (-) (-) فروش برای شده نگهداری غيرجاری های دارايیانتقال به  11-77هـ
 - - - ).....(  ..... ..... ..... .... .... ..... - ..... ..... ييراتنقل و انتقاالت و تغ يرسا 11-77 ه

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... - ...... ...... 1x14 سال یانمانده در پا 

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

 ....... - - - ....... - - - ....... - - - - يابیارز يداز تجد یناش يشافزا 11-77 ه
 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - (-) (-) ارزيابی تجديداز  ناشیكاهش  11-77 ه

 ...... - - - ..... - - - ..... ..... - - - ارز يرتسع یها آثار تفاوت 16-29ب

 ).....( - - - ).....( ).....( ).....( - ).....( ).....( - ).....( ).....( شده برای فروش های غيرجاری نگهداری به دارايیانتقال  11-77هـ
 ..... ).....( ).....( ).....( ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... ..... ساير نقل و انتقاالت و تغييرات 11-77ه 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14 سالمانده در پایان  11-77د



 (سهامى عام) شركت نمونه

 مالی های صورت توضیحی های یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

32 

 ميليون ريال()مبالغ به 

  

 ساختمان زمین

ساختمان 

  اجاره)

 تاسیسات (ای رمایهس

آالت  ماشین

 و تجهیزات

وسایل 

 نقلیه

اثاثه و 

 جمع ابزارآالت منصوبات

های در  دارایی

 جریان تکمیل

  های پرداخت پیش

 ای سرمایه

ای  اقالم سرمایه

 جمع در انبار

              استهالک انباشته و كاهش ارزش انباشته 11-77د

 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... - 1x14 سالمانده در ابتدای  

 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... - استهالک 
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... ....... كاهش ارزش  
 ).....( - - - ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( - ).....( ).....( برگشت كاهش ارزش  
 ).....( - - - ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( - ).....( - واگذار شده 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - (-) (-) فروش برای شده نگهداری غيرجاری های دارايیانتقال به  11-77هـ
 ..... - - - ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... ..... ساير نقل و انتقاالت و تغييرات 

 ...... - - - ...... ...... ...... ...... ...... ...... - ...... ...... 1x14سالمانده در پایان  11-77د

 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...... ....... - استهالک 
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... ....... كاهش ارزش  
 ).....( - - - ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( - ).....( ).....( برگشت كاهش ارزش  
 ).....( - - - ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( - ).....( - واگذار شده 

 ).....( - - - ).....( ).....( ).....( - ).....( ).....( - ).....( ).....( شده برای فروش های غيرجاری نگهداری انتقال به دارايی 11-77هـ
 ..... - - - ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... ..... ساير نقل و انتقاالت و تغييرات 

 ...... - - - ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14سالمانده در پایان  11-77د

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14سالمبلغ دفتری در پایان  11-77د

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... - ...... ...... 1x14سالمبلغ دفتری در پایان  11-77د



 (سهامى عام) شركت نمونه

 مالی های صورت توضیحی های یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

33 

در مقابل خطرات احتمـالى ناشـى از حريـق، سـيل و     ..... ميليون ريال  مبلغتا  شركتهاى ثابت مشهود  دارايی -16-1 1-135ب
 اى برخوردار است. زلزله از پوشش بيمه

مورد تجديدارزيابى قرار گرفته و تفاوت آن به ترتيب به مبلـغ   2x14 سالشركت، در  تآالت و تجهيزا ماشين -16-2 11ـ81
بندى شـده و   ها در سرفصل حقوق مالكانه طبقه ..... و ..... ميليون ريال تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابى دارايی

آالت و تجهيـزات مبتنـی بـر     ماشيندر صورت سود و زيان جامع نيز انعكاس يافته است. مقايسه مبلغ دفتری 
 روش تجديد ارزيابی با مبلغ دفتری مبتنی بر روش بهای تمام شده به شرح زير است:

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                                           

 2x14 1x14 

 

بر مبنای بهای 

 تمام شده

بر مبنای 

 تجدیدارزیابی

بر مبنای بهای 

 تمام شده

بر مبنای 

 تجدیدارزیابی

 - .......... .......... .......... آالت و تجهيزات ماشين

 
انجـام شـده اسـت.     .... در تاريخ ...... توسط ارزيابان مستقلشركت آالت و تجهيزات  ماشين تجديد ارزيابی -16-2-1 42ـ92ث

  42بـه اسـتاندارد حسـابداری     توجهبا آالت و تجهيزات  ماشينتجديد ارزيابی اين ارزيابان، عضو ......... هستند. 
 توسط ارزيابان با شرايط زير تعيين شده است: ،گيری ارزش منصفانه اندازه

كند  كه در حـال حاضـر بـرای     . اين رويكرد مبلغی را منعكس میاست تمام شدهالف ـ تكنيک ارزيابی:  رويكرد بهای  
شـود( مـورد نيـاز     بهای جايگزينی جاری ناميده می اغلبجايگزين كردن ظرفيت ارائه خدمت يک دارايی )كه 

 است.
كـه بـه طـور مسـتقيم يـا      اسـت  هـايی   يمـت دارايـی  های ورودی سطح  دو، شامل ق داده های مورد استفاده ب ـ داده 

 غيرمستقيم  برای دارايی مربوط، قابل مشاهده است.
مالى دريافتى شركت به مبلغ ..... ميليون ريال در قبال تسهيالت آالت  ها و ماشين زمين و بخشى از ساختمان -16-3 11-78الف

 باشد. ها می در وثيقه بانک
 هاى در جريان تكميل به شرح زير است: دارايی -16-4 11-78ه 

 

 )مبالغ به ميليون ريال(   

 درصد تکمیل 

برآورد تاریخ 

 برداری بهره

برآورد مخارج 

 مخارج انباشته تکمیل

تاثیر پروژه بر 

 عملیات

 2x14 1x14   2x14 1x14  

 افزايش ظرفيت ...... ...... ...... ...... ...... ...... توليد .....احداث خط 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... احداث كارخانه توليد .....

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

مبلغ ..... ميليون ريال تامين  بخشی از منابع برای پروژه احداث خط توليد ..... از محل انتشار اوراق مشاركت به -1-4-16
 شده است.

 
 
 
 



 (سهامى عام) شركت نمونه

 مالی های صورت توضیحی های یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

34 

 های در جريان تكميل منظور شده است: مبالغ زير به حساب دارايی -2-4-16
 )مبالغ به ميليون ريال(             

 مخارج انباشته  

  2x14 1x14 

 .......... .......... مخارج تسهيالت مالی 13-26الف

 .......... .......... مخارج مالی اوراق مشاركت 13-26الف

ب و الف 

 16ـ29
 .......... .......... تفاوت تسعير تسهيالت مالی ارزی دريافتی

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

 
 به شرح زير است: سالهای ثابت مشهود طی  مخارج تامين مالی منظور شده به دارايیـ 16ـ5 13ـ26الف

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                

 2x14 1x14 

 .......... .......... مخارج تسهيالت مالی
 .......... .......... مخارج مالی اوراق مشاركت

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

 
 

شركت در اعمال حقوق قانونی خود شركت منتقل نشده يا های مورد استفاده زير به  مالكيت قانونی دارايی -16-6 11-78الف
 باشد: نسبت به آنها با محدوديت مواجه می

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                      

 توضیحات مبلغ دفتری 

 2x14 1x14 

 عدم انتقال مالكيت .......... .......... زمين .....
 محدوديت در اعمال حقوق قانونی .......... .......... ساختمان .....

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

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

 
 در امالک گذاری سرمایه -17 15ـ5

 (ريال ميليون)مبالغ به                                                                        

 2x14 1x14 

 .......... .......... به مساحت ...... مترمربع در ...... زمينقطعه  يک
 .......... .......... امالک ديپرداخت خر پيش

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

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

ها  بانک وثيقهدر قبال تسهيالت مالى دريافتى در  ،شركت در امالک یگذار سرمايهاز  ريال ميليون.....  بلغم -1-17
 .باشد می
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  های نامشهود دارایی -18 1-55پ

 

 )مبالغ به ميليون ريال(

 

 

حق امتیاز 

 خدمات عمومی

سرقفلی 

 محل كسب

دانش 

 فنی

نرم 

 افزارها

پیش 

ی ها پرداخت

 جمع ای سرمایه

       بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی 17-96ج

 ....... ....... ....... ....... ....... ....... 1x14 سالمانده در ابتدای  17-96ج

 ....... ....... ....... ....... ....... - افزايش 

 ).....( - ).....( ).....( - - واگذار شده 

 - - - - - - افزايش ناشی از تجديد ارزيابی 
 - - - - - - ارزيابیكاهش ناشی از تجديد  
 - - - - - - های تسعير ارز آثار تفاوت 

 - - - - - - شده برای فروش های غيرجاری نگهداری انتقال به دارايی 
 - - - - - - ساير نقل و انتقاالت و تغييرات 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1x14 سالمانده در پایان  17-96ج

 ....... ....... ....... ....... ....... - افزايش 
 ).....( - ).....( ).....( - - واگذار شده  

 - - - - - - افزايش ناشی از تجديد ارزيابی 
 - - - - - - كاهش ناشی از تجديد ارزيابی 
 ..... - - ..... - - های تسعير ارز آثار تفاوت 

 ..... - - - - ..... شده برای فروش غيرجاری نگهداریهای  انتقال به دارايی 
 - - - - - - ساير نقل و انتقاالت و تغييرات 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14 سالمانده در پایان  17-96ج

       استهالک انباشته و كاهش ارزش انباشته 17-96ج

 ....... - ....... ....... - - 1x14 سالمانده در ابتدای  

 ....... - ....... ....... - - استهالک 
 ....... - ....... ....... ....... - كاهش ارزش  
 - - - - - - برگشت كاهش ارزش  
 ).....( - ).....( ).....( ).....( - واگذار شده 
 - - - - - - شده برای فروش های غيرجاری نگهداری انتقال به دارايی 
 - - - - - - ساير نقل و انتقاالت و تغييرات 

 ...... - ...... ...... ...... - 1x14 سالمانده در پایان  17-96ج

 ....... - ....... ....... - - استهالک 
 ....... - ....... ....... ....... - كاهش ارزش  
 - - - - - - برگشت كاهش ارزش  
 ).....( - ).....( ).....( ).....( - واگذار شده 
 - - - - - - شده برای فروش های غيرجاری نگهداری انتقال به دارايی 
 - - - - - - ساير نقل و انتقاالت و تغييرات 

 ...... - ...... ...... ...... ...... 2x14 سالمانده در پایان  17-96ج

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2x14 سالمبلغ دفتری در پایان  17-96ج

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1x14 سالمبلغ دفتری در پایان  17-96ج
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 های بلندمدت گذاری سرمایه -19 15ـ58
 

 )مبالغ به ميليون ريال( 

 2x14 1x14 یادداشت 

 
 

 شدهبهای تمام 

كاهش ارزش 

 مبلغ دفتری مبلغ دفتری انباشته

 .......... .......... )..........( .......... 19-1 ها گذاری در سهام شركت سرمايه

 .......... .......... )..........( .......... 19-2 گذاری در ساير اوراق بهادار سرمايه

 .......... .......... - .......... 19-3 گذاری بلندمدت بانكی  سپرده سرمايه

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

  
 :شود مى تفکیك زیر شرح به ها شركت سهام در گذارى سرمایه  -19-1 15ـ58

 
 )مبالغ به میلیون ریال( 

 

2×14 1×14 

تعداد 

 سهام

درصد 

 گذاری سرمایه

بهای 

 تمام شده

ارزش  كاهش  

 انباشته

مبلغ 

 دفتری

ارزش 

 بازار

مبلغ 

 دفتری

ارزش 

 بازار

المعامله  سریع های گذاری سرمایه

         )بورسی و فرابورسی(

 .......... .......... .......... .......... )..........( .......... .......... .......... شركت ..........

 .......... .......... .......... .......... - .......... .......... .......... شركت ..........

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

         ها سایر شركت

 - .......... - .......... )..........( .......... .......... .......... شركت ..........

 - .......... - .......... )..........( .......... .......... .......... شركت ..........

    .......... )..........( .......... - .......... - 

 
  

.......... )..........( ..........  ..........  
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 گذاری در سایر اوراق بهادار سرمایهـ 19ـ2
 

 (میلیون ریالبه مبالغ )

 2x14 1x14 نرخ سود نوع اوراق ناشر

 .......... .......... .......... مشاركت شركت .......

 .......... .......... .......... مرابحه شركت .......

 .......... .......... .......... صكوک شركت ......

 .......... .......... .......... .......... شركت .......

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

 

 گذاری بلندمدت بانکی های سرمایه سپردهـ 19ـ3

به مبلغ ..... ميليون ريال با نرخ ..... درصد و مبلغ ..... ميليون ريال با نرخ ..... درصد شركت گذاری  های سرمايه سپرده
 باشد. می

 
 ها هستند: های زير در وثيقه بدهی گذاری سرمايه ـ19ـ4 37-13

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                      

 2x14 1x14 

   ها گذاری در سهام شركت سرمایه

 .......... .......... شركت .....

 .......... .......... شركت .....

 .......... .......... 
 .......... .......... ساير اوراق بهادار

 .......... .......... گذارى بلندمدت بانكى هاى سرمايه سپرده

 .......... .......... 
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 ها های تجاری و سایر دریافتنی دریافتنیـ 20 1ـ55
 

 مدت  های كوتاه دریافتنی -20-1 1ـ80

 

 )مبالغ به ميليون ريال(

  2x14 1x14 

 خالص خالص كاهش ارزش جمع ارزی ریالی  

       تجاری 

       اسناد دریافتنی 

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته 
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير مشتريان 

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

       های دریافتنی حساب 

 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... اشخاص وابسته 
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير مشتريان 

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

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

       ها سایر دریافتنی 

       اسناد دریافتنی 

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته 
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير اشخاص 

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

       های دریافتنی حساب 

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته 
 .......... .......... )..........( .......... - .......... تسهيالت اعطايی به ديگران 
 .......... .......... - .......... - .......... كاركنان )وام و مساعده( 
 .......... .......... - .......... - .......... های موقت سپرده 
 .......... .......... - .......... .......... .......... سود سهام دريافتنی 
 .......... .......... - .......... .......... .......... يافته اوراق بهادار سود تحقق 
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير 

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

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

  .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
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 های بلندمدت  دریافتنی -20-2 1ـ80

 (مبالغ به ميليون ريال)             

 2x14 1x14 

 خالص خالص كاهش ارزش جمع ارزی ریالی 

       تجاری

       اسناد دریافتنی

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير مشتريان

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

       های دریافتنی حساب

 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير مشتريان

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

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

       ها سایر دریافتنی

       اسناد دریافتنی

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير اشخاص

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

       های دریافتنی حساب

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... )..........( .......... - .......... تسهيالت اعطايی به ديگران

 .......... .......... - .......... - .......... كاركنان )وام و مساعده(
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير

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

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

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

 

ها در اين قسمت افشا  مشی شركت برای تعيين كاهش ارزش دريافتنی و خطهای فروش اعتباری  ]سياست -3-20
 شود.[ می
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 اند: ولی كاهش ارزش نداشته شدههايی كه معوق  مدت زمان دريافتنی -20-4 37-37الف
 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                                            

 

ولـی بـه دليـل عـدم تغييـر       شـده گزارشـگری معـوق    دورههای تجاری شامل مبالغی اسـت كـه در پايـان     اين دريافتنی
 .باشند میشناسايی نشده و اين مبالغ هنوز قابل دريافت  كاهش ارزشمالحظه در كيفيت اعتباری، برای آنها  قابل

 
 ها به شرح زير است: گردش حساب كاهش ارزش دريافتنی-20-5 37ـ14

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                       

 

  2x14 1x14 

 

 ........ .......... مانده در ابتدای سال 

 ........ .......... ها ارزش دريافتنیهای كاهش  زيان 

 )..........( )..........( به عنوان غير قابل وصول سالحذف شده طی  
 )..........( )..........( بازيافت شده طی سال 

 )..........( )..........( های كاهش ارزش  برگشت زيان 

 .......... .......... مانده در پايان سال 

 
های تجاری از  های تجاری، هرگونه تغيير در كيفيت اعتباری دريافتنی در تعيين قابليت بازيافت دريافتنی -6-20 

 گيرد. گزارشگری مد نظر قرار می دورهزمان ايجاد تا پايان 
در شركت كاهش قبل ... ريال(  سال)به مبلغ ... ريال كه های تجاری است  كاهش ارزش شامل دريافتنی -20-7 37-27ب

های تجاری و  دهنده تفاوت بين مبلغ دفتری اين دريافتنی كاهش ارزش شناسايی شده نشان. اند ارزش يافته
 ها وثيقه دريافت نشده است. است. برای اين دسته از دريافتنی تسويهارزش فعلی عوايد مورد انتظار 

  

 2x14 1x14 

 .......... .......... ... روز-...

 .......... .......... ... روز-...

 .......... .......... جمع

 ........ .......... ميانگين مدت زمان )روز(
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 ها سایر دارایی -21 1ـ56

 
 

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                               

 2x14 1x14 

 .......... .......... 1وجوه بانكی مسدودشده

 .......... .......... دادگستریسپرده نزد صندوق 
 .......... .......... ساير

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

 

 
 ها پرداخت پیش -22 1ـ56

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                              

 2x14 1x14 

   های خارجی پرداخت پیش

 .......... .......... سفارشات مواد اوليه 
 .......... .......... سفارشات قطعات و لوازم يدكی 

....... .......... .......... 
 .......... .......... ساير

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

   های داخلی پرداخت پیش

 .......... .......... خريد مواد اوليه 
 .......... .......... ها بيمه دارايی 

 .......... .......... ماليات بر درآمد
 .......... .......... (22-2 يادداشتاستاندارد ) یاوراق سلف مواز

 ....... .......... .......... 
 .......... .......... ساير

 )..........( )..........( (35 يادداشت) یپرداختن ياتمال

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

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

 

 .باشد یم 45-2 يادداشتبه اشخاص وابسته طبق  يالر يليونشامل ........ و ........ م يببه ترت ها پرداخت يشپ -1-22
شركت با هدف تامين مواد اوليه ..... به ميزان ..... ]تن[، تعداد ..... اوراق سلف موازی استاندارد )بدون اختيار( به  -2-22

ده است كه در كرقيمت هر ورق ..... ريال را با ارزش اسمی ..... ريال و با سررسيد ..... و در تاريخ ..... خريداری 
  ها منعكس شده است. پرداخت سرفصل پيش

 

 .باشد دسترس قابل ما   وضعیت وورت تاری  از سا  یک ظرف رود نم  انتظار که است وجوه  مسدودشده، بانک  وجوه. 1



 (سهامى عام) شركت نمونه
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 8ـ50

 8ـ51
 موجودى مواد و كاال -23

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                                     
  2x14 1x14 

 

 

بهای 

 شده تمام

كاهش 

 خالص خالص ارزش 

 .......... .......... - .......... شده كاالی ساخته 8-51ج
 .......... .......... - .......... كاالی در جريان ساخت 8-51ب
 .......... .......... - .......... بندی مواد اوليه و بسته 8-51الف
 .......... .......... )..........( .......... قطعات و لوازم يدكی 8-51 ه

 .......... .......... )..........( .......... ها ساير موجودی 
  .......... )..........( .......... .......... 

 .......... .......... - .......... 1كاالی در راه 8-51د 
  .......... )..........( .......... .......... 

 

شركت تا مبلغ ..... ميليون ريال در بندى، كاالى ساخته شده، قطعات و لوازم يدكى  موجودى مواد اوليه و بسته -1-23
 مقابل خطرات ناشى از ..... بيمه شده است.

 شود: شرح زير نزد ديگران نگهداری می به ها یودبخشی از موج -2-23
 (مبالغ به ميليون ريال) 

 علت محل نگهداری نوع موجودی

 شركت

2x14 1x14 

 ..... ..... ساخت قطعه سازان قطعه مواد اوليه

 ..... ..... نگهداری انبارهای عمومی كاالی ساخته شده

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

   ..... ..... 

 باشد. ها می در وثيقه بانکموجودی مواد اوليه، كاالی ساخته شده و ..... به بهای تمام شده ..... ميليون ريال  -23-3 8-52ج
2 

  

 

 .است یافته انتقا  گروه عضو هاىشرکت به ما   وضعیت وورت تاری  تا آن با مرتبط کاالى ما کیت که است سفارشات از به  آن راه در کاالى. 1

 است. یافتهانتقا    به شرکت ما   وضعیتوورت  تاری مرتبط با آن تا  کاالی ما کیتدر راه آن به  از سفارشات است که  کاالی. 2
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 1ـ55

 1ـ79

 15ـ58

 

 مدت  كوتاههاى  گذاری سرمایه -24
 

 )مبالغ به ميليون ريال(

 2x14 1x14 

 خالص خالص كاهش ارزش بهای تمام شده 

     المعامله در بازار های سریع گذاری سرمایه

1.......... شده در بورس/فرابورس  های پذيرفته سهام شركت
 

 

.......... 1 .......... .......... 

 .......... .......... 1 .......... 1.......... ساير اوراق بهادار

 - - .......... .......... 
 .......... .......... )..........( .......... ها گذاری در سهام ساير شركت سرمايه
 .......... .......... )..........( .......... گذاری در اوراق بهادار سرمايه
 .......... .......... - .......... بانكیمدت  گذاری كوتاه های سرمايه سپرده

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

 
 موجودى نقد -25 1ـ55

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                       

  2x14 1x14 

 .......... .......... 2ريالی -ها  موجودى نزد بانک 
 .......... .......... 2ارزی –ها  موجودى نزد بانک 
 .......... .......... ريالی -ها  گردان موجودى صندوق و تنخواه 
 .......... .......... ارزی -ها  گردان موجودى صندوق و تنخواه 
 .......... .......... وجوه نقد در راه 

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

به دليل ..... توسط .....، مسدود شده است كه انتظار  شركتهای  مبلغ ..... ميليون ريال از موجودی نزد بانک -25-1 2ـ52
 ماه آينده حل و فصل شود. 3رود ظرف حداكثر  می

باشد كه برای وصول به بانک ارائه شده  می 29/12/2x14به تاريخ منتهی های  در راه، مربوط به چکنقد وجوه  -2-25
  است.

 

 نداشته موضوعیت ارزش، کاه  و شده تما  بهای در   ذا یابد م  انعکاس بازار ارزش به بازار در ا معامله سریع های گذاری سرمایه که آنجا از. 1

 .گردد در  باید مربوط مبا غ شود، استفاده فروش ارزش خا ص و شده تما  بهای اقل روش از چنانچه  یکن

 .است بانک در( دیدارى) سررسید بدون مدت کوتاه گذاری سرمایه سپرده شامل ها بانک نزد موجودى. 2
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شـده   های غیرجاری نگهـداری  های مرتبط با دارایی شده برای فروش و بدهی های غیرجاری نگهداری دارایی -26 31ـ32

 برای فروش

 ميليون ريال()مبالغ به                                                                                  

 2x14 1x14 

 - .......... زمين و ساختمان انبار 
 - .......... های مرتبط با كارخانه توليد محصوالت غذايی ..... دارايی

 - .......... شده برای فروش های غيرجاری نگهداری دارايی

 - .......... شده برای فروش های غيرجاری نگهداری های مرتبط با دارايی بدهی

 

تصميم گرفته است يک باب انبار واقع در ..... را واگذار نمايد. برای فروش انبار به  2x14مالی  سالشركت در  -1-26
 قيمت منطقی، بازاريابی موثری انجام شده است.

گردد كه  بينی می نمايد و پيششركت مصمم است كارخانه توليد محصوالت غذايی ..... را به منظور ..... واگذار  -2-26
تكميل شود. به همين منظور، فعاليت اين كارخانه از تاريخ ..... متوقف  3x14فرآيند واگذاری تا تاريخ ...../...../

 سالواگذاری در پايان  های كارخانه قابل ها و بدهی اصلی دارايیهای  سرفصل(. 14گرديده است )يادداشت 
 ت:گزارشگری به شرح زير اس

 )مبالغ به ميليون ريال(                                       

 2x14 

  های كارخانه دارایی

 .......... های ثابت مشهود دارايی
 .......... نامشهود یها يیدارا

 .......... موجودی كاال
 .......... های تجاری دريافتنی

 .......... 

  های كارخانه بدهی
 .......... های تجاری پرداختنی

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

 .......... 

 
 سرمایه -27 1ـ81
مبلغ .......... ميليون ريال، شامل .......... سهم .......... ريالی با نام تمام پرداخت  29/12/2x14سرمايه شركت در تاريخ  1-81الف

 باشد. تركيب سهامداران در تاريخ صورت وضعيت مالی به شرح زير است: شده می
 

 2x14 1x14 

 درصد مالکیت تعداد سهام درصد مالکیت تعداد سهام 

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

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

 .......... .......... .......... .......... درصد( 5سايرين )كمتر از 

 .......... 100 .......... 100 
  ج
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 سالو پايان  سالصورت تطبيق تعداد سهام اول  -27-1 1-8الف
درصد( از محل سود ..... ريال )معادل  ميليون ..... ريال به  ميليون ..... سرمايه شركت از مبلغ  ،مورد گزارش سالطی 

 به ثبت رسيده است. 2x14انباشته، افزايش يافته كه در تاريخ .../.../
 

 2x14 1x14 

 تعداد سهام تعداد سهام 

 ........... ........... سالمانده ابتدای 
 - ........... افزايش سرمايه از محل سود انباشته

 ........... ........... نقدیافزايش سرمايه 

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

 ........... ........... سالمانده پايان 

 
 افزایش سرمایه در جریان -28 79-1

العاده صاحبان سهام مورخ ..... از محل  مالی مورد گزارش، سرمايه شركت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق سالطی 
آورده نقدی و مطالبات سهامداران به مبلغ ..... ميليون ريال افزايش يافته و از اين بابت مبلغ ..... ميليون ريال در سرفصل 

 باشد. مراحل ثبت افزايش سرمايه در جريان می افزايش سرمايه در جريان انعكاس يافته است.
 

 صرف سهام -29 1-108ث

افزايش سرمايه شركت با سلب حق تقدم از صاحبان سهام به  1x14العاده در سال طبق مصوبه مجمع عمومی فوق 
مبلغ  تفاوتميزان ... درصد از محل فروش سهام تصويب و مقرر گرديد هر سهم به قيمت ..... ريال به فروش برسد و 

 فروش و مبلغ اسمی سهام جمعا به مبلغ ..... ميليون ريال به حساب صرف سهام منظور گردد.
 

 اندوخته قانونى -30 1-81ب

و ماده ..... اساسنامه، مبلغ ..... ميليون ريال از  1347اصالحيه قانون تجارت مصوب سال  238و  140در اجراى مفاد مواد 
محل سود قابل تخصيص، به اندوخته قانونى منتقل شده است. به موجب مفاد مواد ياد شده تا رسيدن مانده اندوخته 

الذكر الزامى است. اندوخته  دوخته فوقدرصد سرمايه شركت، انتقال يک بيستم از سود خالص هر سال به ان 10قانونى به 
 باشد و جز در هنگام انحالل شركت، قابل تقسيم بين سهامداران نيست. قانونى قابل انتقال به سرمايه نمی
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 ها سایر اندوخته -31 1-81ب

تقويت بنيه مالى ها متشكل از اندوخته عمومى و اندوخته طرح توسعه است. مجمع عمومى شركت به منظور  ساير اندوخته
دهـد.   شركت به موجب ماده ..... اساسنامه هر سال معادل ..... درصد از سود خالص را به اندوخته عمـومى تخصـيص مـى   

، اندوخته طـرح توسـعه در   0x14عالوه بر اين، به منظور اجراى طرح توسعه .....، طبق مصوبه مجمع عمومى مورخ ../ ../ 
 مالى به شرح زير است: سالهاى ياد شده طى  ها اختصاص يافته است. گردش حساب اندوخته حساب

 )مبالغ به ميليون ريال(          

 
 جمع اندوخته طرح توسعه اندوخته عمومی

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

 .......... .......... .......... - .......... .......... سالابتدای  در مانده 
 )..........( - - - - - كاهش
 .......... .......... - - .......... .......... افزايش

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... سالمانده در پايان 

 

 سهام خزانه -32 36ـ35

 2x14 1x14 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد 

 میلیون ریال سهم میلیون ریال سهم 

 .......... .......... .......... .......... سالمانده ابتدای 

 .......... .......... .......... .......... سالخريد طی 

 )..........( )..........( )..........( )..........( سالفروش طی 

 .......... .......... .......... .......... سالمانده پايان 

 

تواند براساس ميزان سهام شناور، تا  می  پذير و ارتقای نظام مالی كشور، شركت رقابتقانون رفع موانع توليد  28طبق ماده 
%( از سهام خود را خريداری و تحت عنوان سهام خزانه در شركت نگهداری كنند. خريد و فروش 10سقف ده درصد )

گيرد. شركت نسبت به  رت مینامه و دستورالعمل اجرايی خريد، نگهداری و عرضه سهام خزانه صو سهام خزانه طبق آيين
تقدم در خريد سهام جديد را ندارد و در زمان انحالل حق دريافت هيچ  سهام خزانه، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق

 گيرد. گونه دارايی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسيم سود، سودی تعلق نمی
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 ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی -33
 مدت  های كوتاه پرداختنی -33-1 1ـ55

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                                                          

 

2x14 1x14 

 جمع جمع ارزی ریالی

     تجاری
     اسناد پرداختنى

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... كاال و خدمات  كنندگان  ساير تامين

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

     
     هاى پرداختنى حساب

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... كاال و خدمات  كنندگان ساير تامين

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

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

     ها سایر پرداختنی
     اسناد پرداختنى

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

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

     هاى پرداختنى حساب
 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... هاى تكليفى ماليات
 .......... .......... .......... .......... پرداختنىهاى  حق بيمه

 .......... .......... .......... .......... سپرده حسن انجام كار
 .......... .......... .......... .......... های پرداختنی هزينه
 .......... .......... .......... .......... ساير

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

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

 .......... .......... .......... .......... 
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 مدت  های بلند پرداختنی -33-2 1ـ55

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                                                          

 

2x14 1x14 

 جمع جمع ارزی ریالی

     تجاری
     اسناد پرداختنى

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... كاال و خدمات  كنندگان  ساير تامين

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

     
     هاى پرداختنى حساب

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... كاال و خدمات  كنندگان ساير تامين

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

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

     ها سایر پرداختنی
     اسناد پرداختنى

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

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

     هاى پرداختنى حساب
 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

......... .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... ساير

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

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

 .......... .......... .......... .......... 
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 زير است:سررسيد اسناد پرداختنى بلندمدت در تاريخ صورت وضعيت مالی به شرح  -33-3 37ـ39

 
 )مبالغ به ميليون ريال(                                                   

 مبلغ سال

4x14 .......... 
5x14 .......... 
6x14 .......... 
7x14 .......... 

 .......... 

 

كند تا  های مديريت ريسک را وضع می رويه شركتميانگين دوره اعتباری در مورد خريد كاال ... روز است.  -4-33
 شود. اساس شرايط اعتباری توافق شده، پرداخت می ها بر اطمينان حاصل شود كه كليه پرداختنی

 
 تسهیالت مالى -34 1ـ79

 
 )مبالغ به ميليون ريال( 

  2x14 1x14 

 جمع بلندمدت جاری جمع بلندمدت جاری  

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... تسهيالت دريافتی 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... اوراق مشاركت 

 - - - .......... .......... - اوراق خريد دين 

 - - - .......... .......... .......... ای سرمايهاجاره تعهدات  

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

  .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
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 تسهیالت دریافتی بر حسب مبانى مختلف به شرح زیر است: -1-34

 :كنندگان تسهیالت مینابه تفکیك ت -1-1-34
 

 (مبالغ به ميليون ريال)             

 
 2x14 1x14 

 جمع جمع ارزی ریالی 

 .......... .......... .......... .......... ها بانک

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

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

 )..........( )..........( )..........( )..........( های آتی سود و كارمزد سال

 )..........( )..........( )..........( )..........( گذاری های سرمايه سپرده

 .......... .......... .......... .......... سود و كارمزد و جرائم معوق

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

 )..........( )..........( )..........( )..........( حصه بلندمدت

 .......... .......... .......... .......... حصه جاری

 

 :به تفکیك نرخ سود و كارمزد -2-1-34

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                         

 2x14 1x14 

 .......... .......... درصد به باال 25
 .......... .......... درصد 25تا  20
 .......... .......... درصد 20تا  15
 .......... .......... درصد 15تا  10
 .......... .......... درصد 10تا  1

 .......... .......... بدون سود و كارمزد

 .......... .......... 
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 :بندی پرداخت به تفکیك زمان -3-1-34

 ميليون ريال()مبالغ به                                                  

 2x14 

3x14 .......... 
4x14 .......... 
5x14 .......... 
6x14 - 

7x14 و پس از آن - 

 .......... 
 

 :به تفکیك نوع وثیقه -4-1-34

 )مبالغ به ميليون ريال(                                        

 2x14 

 .......... آالت ماشينزمين، ساختمان و 
 .......... چک و سفته

 .......... موجودی مواد وكاال
.......... .......... 

 .......... 
 .......... تسهيالت بدون وثيقه

 .......... 

 
و قبل از تاريخ تاييد  سال]پس از پايان  3x14 سالتسهيالت مالی جاری شركت به مبلغ ..... ميليون ريال از بانک .....، در   -34-2 1ـ78

 های مالی[، به صورت بلندمدت مجددا تامين مالی شده است. صورت
گذاری با سود ..... درصد  تسهيالت دريافتی به مبلغ ..... ميليون ريال از بانک ..... مستلزم ايجاد ..... ميليون ريال سپرده سرمايه -3-34

اينكه شركت در استفاده از آن سپرده محدوديت دارد و نرخ سود آن كمتر از نرخ سود متعارف بانكی است، بوده كه با توجه به 
ه شده است. همچنين نرخ موثر )واقعی( تسهيالت ئلذا از تسهيالت مالی مذكور كسر و تسهيالت مالی به صورت خالص ارا

 مالی مذكور برابر ..... درصد است.
دريافتی به مبلغ ..... ميليون ريال از بانک ..... نكول شده است كه شركت بايد اصل، سود و جرايم آن را به مبلغ  تسهيالت -34-4 37ـ15

های مالی، مبلغ ...... ميليون ريال آن با تسهيالت جديد جايگزين  ..... ميليون ريال پرداخت نمايد. تا تاريخ تاييد صورت
 باشد. ابقی تسهيالت مذكور در جريان می)استمهال( شده و مذاكره برای استمهال م
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 تسهيالت دريافتی از بانک ....... به مبلغ ........ با واگذاری يک واحد آپارتمان متعلق به شركت، تسويه شده است. -5-34
به منظور احداث خط توليد .....، بر اساس مجوز شماره ..... مورخ ....... صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار،  -6-34

الحساب ..... درصد، در تاريخ  ..... و نرخ سود علی سالشركت مبلغ ..... ميليون ريال اوراق مشاركت به سررسيد 
 به شرح زير است: صورت وضعيت مالی..... صادر نموده كه وضعيت آن در تاريخ 

 )مبالغ به ميليون ريال(                                               

 2x14 1x14 

 .......... .......... ارزش اسمی

 )..........( )..........( كسر اوراق

 .......... .......... ناخالص

 .......... .......... استهالک كسر

 .......... .......... دفتریمبلغ 

 

شود. سود قطعی پروژه در سررسيد طبق  الحساب در مقاطع ..... ماهه به دارندگان اوراق پرداخت می سود علی -1-6-34
الحساب پرداختی،  ضوابط انتشار اوراق مشاركت، محاسبه و در صورت فزونی آن نسبت به سودهای علی

، سود قطعی صورت وضعيت مالیشود. بر اساس برآورد مديريت تا تاريخ  به دارندگان اوراق پرداخت می تفاوت
 باشد. الحساب متعلقه می پروژه كمتر از مبالغ سود علی

باشد.  از طريق اجاره به شرط تمليک میای مرتبط با تحصيل ساختمان دفتر مركزی شركت  تعهدات اجاره سرمايه -7-34
باشد و ضمنا اختيار خريد دارايی  طبق قرارداد اجاره، مدت قرارداد ..... سال، مبلغ اجاره ساالنه ..... ميليون ريال می

 شركت اعطا شده است.با پرداخت مبلغ ..... ميليون ريال در پايان قرارداد به 
دار خود از مشتريان را به نهاد واسط منتقل و اوراق خريد دين توسط نهاد  بخشی از مطالبات مدت شركت با هدف تامين مالی، -8-34

های اعتباری توسط  واسط منتشر و منابع حاصل در اختيار شركت قرار گرفته است. با توجه به هدف شركت و تضمين زيان
لبات دريافتنی )دارايی مالی( انتقال يافته به نهاد ها و مزايای مالكيت مطالبات حفظ شده و مطا شركت، اساسا تمام ريسک

واسط، از دفاتر شركت حذف نشده و بابت وجوه دريافتی در نتيجه انتشار اوراق خريد دين، بدهی مالی در سرفصل تسهيالت 
 مالی شناسايی شده است.
 انتشار اوراق به شرح زير است:های نقدی و مدت زمان باقيمانده تا سررسيد مطالبات موضوع  مبلغ دفتری، مبلغ جريان

 

 سررسید مطالبات های نقدی مطالبات مبلغ جریان مبلغ دفتری مطالبات

 تاريخ ميليون ريال ميليون ريال

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

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

..... درصد، به مبلغ ..... ميليون ريال و با مبلغ اسمی هر ورقه ..... ريال در تاريخ ..... منتشر  اوراق خريد دين ..... ساله/ماهه با نرخ
های مرتبط با  شده است. مبالغ پرداختی مقرر تا پايان مدت اوراق به دارندگان اوراق برابر ..... ميليون ريال و مقاطع پرداخت

بابت اوراق مذكور مبلغ ..... ميليون ريال به حساب نهاد واسط  سالاق است. طی اوراق، هر ..... ماه يک بار از تاريخ انتشار اور
 واريز شده است.

  



 (سهامى عام) شركت نمونه

 های مالی های توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

53 

 های تامين مالی به شرح زير است: های حاصل از فعاليت های نقدی و تغييرات غيرنقدی در بدهی تغييرات حاصل از جريان -34-9 2ـ45
 )مبالغ به ميليون ريال( 

 

تسهیالت 

 مالی

اوراق 

 مشاركت

اوراق خرید 

 دین

تعهدات اجاره 

 جمع ای سرمایه

 .......... - .......... .......... .......... 01/01/1x14مانده در 

 .......... - .......... .......... .......... های نقدی دريافت
 .......... - .......... .......... .......... سود و كارمزد و جرائم 

 )..........( - )..........( )..........( )..........( های نقدی بابت اصل پرداخت
 )..........( - )..........( )..........( )..........( های نقدی بابت سود پرداخت

 - - - - .......... تاثير تغييرات نرخ ارز
 )..........( - - )..........( - )مشخص شود( ساير تغييرات غيرنقدی

 .......... .......... .......... .......... .......... 29/12/1x14مانده در 

 .......... - .......... .......... .......... های نقدی دريافت
 .......... .......... .......... .......... .......... سود و كارمزد و جرائم 

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( های نقدی بابت اصل پرداخت
 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( های نقدی بابت سود پرداخت

 - - - - .......... تاثير تغييرات نرخ ارز
 )..........( - - )..........( - )مشخص شود( ساير تغييرات غيرنقدی

 .......... .......... .......... .......... .......... 29/12/2x14مانده در 

  



 (سهامى عام) شركت نمونه

 های مالی های توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

54 

 
 مالیات پرداختنی -35 35ـ11

 به قرار زير است:)شامل مانده حساب ذخيره و اسناد پرداختنی( گردش حساب ماليات پرداختنی  -1-35
 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                                   

 شركت 

 2x14 1x14 

 .......... .......... سالمانده در ابتدای 
 .......... .......... سالذخيره ماليات عملكرد 

 .......... .......... های قبل تعديل ذخيره ماليات عملكرد سال
 )..........( )..........( سالپرداختی طی 

 .......... .......... 
 )..........( )..........( (22های ماليات )يادداشت  پرداخت پيش

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

  
 است. استفاده نموده های ... و ...يتاز معاف یجار سالشركت در  ياتی،مال ينطبق قوان -1-1-35
 است:  زيربه شرح  ینپرداخت ماليات وضعيتـ خالصه  35ـ2

 (مبالغ به ميليون ريال)
 ج

 سال

 مالی

سود 

)زیان( 

 ابرازی

  درآمد مشمول

 مالیات ابرازی

   مالیات

 نحوه تشخیص

2x14 1x14 

 پرداختی قطعی تشخیصی ابرازی

مانده 

 پرداختنی

مالیات 

 پرداختنی

0x14 .......... .......... .......... .......... - .......... .......... .......... الراس علی 

1x14 .......... .......... .......... .......... - .......... .......... .......... رسيدگی به دفاتر 

2x14 .......... .......... .......... - - - .......... .......... رسيدگی نشده 

 (22های ماليات )يادداشت  پرداخت پيش

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

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

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

 
 قطعى و تسويه شده است. 0x14هاى قبل از  ماليات بر درآمد شركت براى كليه سال -35ـ 2ـ1
 ت حلااعتراض كرده و موضوع توسط هي 0x14مالى  سالشركت نسبت به ماليات تشخيصى براى عملكرد  -35-2ـ2

 اختالف مالياتى در دست رسيدگى است. 
 
مورد گزارش به ترتيب بالغ بر ..... و ..... ميليون ريال كمتر  سالشركت در پايان جمع مبالغ پرداختی و پرداختنی  -3-35

هاى تشخيص يا قطعى مالياتى صادره توسط اداره امور مالياتى مربوط است كه مورد اعتراض  از مجموع برگ
 ها منظور نشده است.  بابت آنها در حساب بدهیقرار گرفته لذا 

 )مبالغ به ميليون ريال(

 
مالیات پرداختی و 

 پرداختنی

مالیات 

 تشخیصی/قطعی

مازاد مورد مطالبه 

 اداره امور مالیاتی

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



 (سهامى عام) شركت نمونه

 های مالی های توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

55 

 ماليات تشخيصی/قطعی به شرح زير است:داليل اصلی اختالف ماليات پرداختی و پرداختنی با  -35-3ـ1
..... 
 

 35ـ79

78-35 
 هزينه ماليات بر درآمد به شرح زير است: عمدهاجزای  -4-35

 

   مالیات مربوط به صورت سود و زیان
   عملیات در حال تداوم

 )مبالغ به ميليون ريال(

 2x14 1x14 

 .......... .......... ماليات جاری
 .......... .......... هزينه ماليات انتقالی مربوط به ايجاد بدهی ماليات انتقالی

 )..........( )..........( )درآمد ماليات انتقالی( مربوط به ايجاد دارايی ماليات انتقالی
 .......... .......... ماليات انتقالیهزينه ماليات انتقالی مربوط به برگشت دارايی 

 )..........( )..........( )درآمد ماليات انتقالی( مربوط به برگشت بدهی ماليات انتقالی

 .......... .......... جاری سالهزينه ماليات بر درآمد 
 .......... .......... قبلی ها سالهزينه ماليات بر درآمد 

 .......... .......... ماليات بر درآمد عمليات در حال تداومهزينه 

   

                         عملیات متوقف شده

 )مبالغ به ميليون ريال(

 2x14 1x14 

 .......... .......... ماليات جاری
 .......... .......... هزينه ماليات انتقالی مربوط به ايجاد بدهی ماليات انتقالی

 )..........( )..........( )درآمد ماليات انتقالی( مربوط به ايجاد دارايی ماليات انتقالی
 .......... .......... هزينه ماليات انتقالی مربوط به برگشت دارايی ماليات انتقالی
 )..........( )..........( )درآمد ماليات انتقالی( مربوط به برگشت بدهی ماليات انتقالی

 .......... .......... جاری سالهزينه ماليات بر درآمد 
 .......... .......... قبل های سالهزينه ماليات بر درآمد 

 )..........( .......... (14هزينه ماليات بر درآمد/اثر مالياتی عمليات متوقف شده )يادداشت 

 
 
 

   جامعمالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان 

 )مبالغ به ميليون ريال(

 2x14 1x14 

 .......... .......... ماليات جاری

   ماليات انتقالی :
 .......... .......... های ثابت مشهود ماليات انتقالی مربوط به تجديد ارزيابی دارايی

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

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



 (سهامى عام) شركت نمونه

 های مالی های توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

56 

 35ـ80

 
و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ)های( ماليات قابل اعمال به شرح زير جاری  سالصورت تطبيق هزينه ماليات بر درآمد  -5-35

 است:
 

 )مبالغ به ميليون ريال(

 2x14 1x14 

 .......... .......... عمليات در حال تداوم قبل از مالياتسود 
 (..........) .......... سود )زيان( عمليات متوقف شده قبل از ماليات

 .......... .......... سود حسابداری قبل از ماليات

هزينه ماليات بر درآمد عمليات در حال تداوم و عمليات متوقف شـده محاسـبه شـده بـا نـرخ      
 .......... .......... با نرخ ماليات قابل اعمال ..... درصد( 1x14 سال..... درصد ) 1ماليات قابل اعمال

   اثر درآمدهای معاف از ماليات:

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

.......... (..........) (..........) 
   مالياتی:های غير قابل قبول برای مقاصد  اثر هزينه

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

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

با نـرخ مـوثر    1x14 سالهزينه ماليات بر درآمد محاسبه شده با نرخ موثر ماليات ..... درصد )
 .......... .......... ماليات ..... درصد(

 .......... .......... هزينه ماليات بر درآمد عمليات در حال تداوم

 (..........) .......... (14هزينه ماليات بر درآمد/اثر مالياتی عمليات متوقف شده )يادداشت 

 

 است:گردش حساب ماليات انتقالی به شرح زير  -35-7 35ـ80
 ج

 

 مالج است. مستقی ، های ما یاتبر اساس قانون  ما یاتنرخ   1

 های موقتی به شرح زير است: ماليات انتقالی مربوط به تفاوت -6-35
 )مبالغ به ميليون ريال(

 صورت وضعیت مالی 

 2x14 1x14 

دارایی مالیات  

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

دارایی مالیات 

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

مرخصــی اســتفاده نشــده  -هــای پرداختنــیحســاب
 .......... - .......... .......... - .......... كاركنان

 - - - .......... .......... - تجديد ارزيابی -دارايی ثابت مشهود
 )..........( )..........( .......... .......... )..........( .......... ...... و بابت ................ بابت 

 )..........( )..........( .......... .......... )..........( .......... دارايی )بدهی( ماليات انتقالی

 
 )مبالغ به ميليون ريال(

 

 درمانده 

1/1/2x14 

شناسایی 

شده در 

صورت سود 

 و زیان

شناسایی 

شده در سایر 

اقالم سود و 

 زیان جامع

تحصیل/ 

 ......... واگذاری

 مانده در

29/12/2x14  

       های( ماليات انتقالی مربوط به: ها )بدهی دارايی



 (سهامى عام) شركت نمونه

 های مالی های توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

57 

 

 
 ذخیره مزایاى پایان خدمت كاركنان -36 4ـ74

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                                                                          
 2x14 1x14 

 .......... .......... سالمانده در ابتدای 
 )..........( )..........( سالپرداخت شده طی 
 .......... .......... ذخيره تامين شده

 .......... .......... سالمانده در پايان 

 

 

 

 .......... - - - .......... .......... های پرداختنی حساب
 .......... - - .......... )..........( - دارايی ثابت مشهود

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

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

 
    

 
  

 )مبالغ به ميليون ريال(

 

 مانده در

1/1/1x14 

شناسايی شده 
در صورت سود 

 و زيان

شناسايی شده 
در ساير اقالم 
سود و زيان 

 جامع
تحصيل/ 
 ......... واگذاری

 مانده در

29/12/1x14 

       های( ماليات انتقالی مربوط به: ها )بدهی دارايی
 .......... - - - .......... .......... های پرداختنی حساب

 .......... - - .......... )..........( - دارايی ثابت مشهود
.......... .......... )..........( .......... .......... ......... )..........( 

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

       



 (سهامى عام) شركت نمونه

 های مالی های توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

58 

 سود سهام پرداختنى -37 59-1

 

 (به ميليون ريال مبالغ) 

 2x14 1x14 

 

مانده پرداخت 

 نشده

اسناد 

 جمع پرداختنی

مانده پرداخت 

 نشده

اسناد 

 جمع پرداختنی

       

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 0x14 از سنوات قبل

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 0x14 سال

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 1x14 سال

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

 

 مبلغ ..... ريال است. 0x14 سالمبلغ ..... ريال و  1x14 سالمصوب مجمع هر سهم  سود -1-37
 

 ذخایر -38 1-80و  74-4

 )مبالغ به ميليون ريال(

 

ذخیره تضمین 

 محصوالت

ذخیره قراردادهای 

 جمع ..... زیانبار

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

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... سالابتدای  در مانده 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... افزايش

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( كاهش

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( استفاده نشدهبرگشت ذخيره 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... سالمانده در پايان 

  



 (سهامى عام) شركت نمونه

 های مالی های توضیحی صورت یادداشت

 14×2اسفند  29مالی منتهی به  سال

59 

 ها دریافت پیش -39 59-1

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                     

 2x14 1x14 

   دریافت از مشتریان پیش

 .......... .......... اشخاص وابسته 
 .......... .......... های فروش نمايندگی 
 .......... .......... ساير مشتريان 

 .......... .......... 
 .......... .......... ها دريافت ساير پيش

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

 

شركت با هدف فروش گروه محصوالت/ محصوالت ..... خود به ميزان ..... ]تن[، تعداد ..... اوراق سلف موازی  -1-39
در سرفصل استاندارد )بدون اختيار( به قيمت هر ورق ..... ريال در تاريخ ..... با سررسيد ..... منتشر نموده كه 

 ها منعكس شده است. دريافت پيش
 

 بندی های حسابداری و تجدید طبقه اصالح اشتباهات، تغییر در رویه -40 1-108ب
 اصالح اشتباهات -40-1 34ـ48

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                             

 2x14 1x14 

 - )..........( 1x14 سالآالت  اصالح هزينه استهالک ماشين

 )..........( - 0x14 سالاصالح ذخيره ماليات عملكرد 

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

 
تسهيالت مالی جاری به مبلغ ..... ميليون ريال به اشتباه در سرفصل تسهيالت مالی )های( قبل  در سال -1-1-40

 ای اصالح شد. بندی شده بود كه اين موضوع در اقالم مقايسه بلندمدت طبقه
 

 های حسابداری تغییر در رویه -40-2 34ـ37

از روش ميانگين موزون به روش اولين صادره  به دليل ..... بندى روش ارزيابى موجودى مواد اوليه و بسته 2x14 سالدر 
افزايش شركت را به مبلغ ................. ميليون ريال  2x14 سالاز اولين وارده تغيير يافته است. اتخاذ روش جديد، سود 

 داده است.
 

 بندی طبقهتجدید  -40-3 1ـ42

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

 



 (سهامى عام) شركت نمونه

 مالی های صورت توضیحی های یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

60 

ای بعضا  اصالح و ارائه مجدد شده است و به همين دليل اقالم مقايسههاى مالى  اى مربوط در صورت مقايسه اطالعاتبه منظور ارائه تصويرى مناسب از وضعيت مالى و نتايج عمليات، كليه  -4-40
 مالی قبل مطابقت ندارد. سالهای مالی ارائه شده در  با صورت

  1x14 سال های مالی اصالح و ارائه مجدد صورت -1-4-40
 )مبالغ به ميليون ريال(                                                   

های مالی  طبق صورت 

29/12/1x14 

 شده(ه ئارا)تجدید   تعدیالت

 29/12/1x14 جمع تعدیالت های حسابداری تغییر در رویه بندی تجدید طبقه اشتباهات حسابداری

       صورت وضعیت مالی

 .......... )..........( - - )..........( .......... های ثابت مشهود دارايی
 .......... .......... .......... - - .......... موجودی مواد و كاال

 .......... .......... - - .......... .......... تسهيالت مالی جاری

 .......... )..........( - - )..........( .......... تسهيالت مالی بلندمدت

 .......... )..........( .......... - )..........( .......... سود انباشته
       صورت سود و زیان

 .......... .......... )..........( - .......... .......... بهای تمام شده درآمدهای عملياتی

 .......... )..........( .......... - )..........( .......... سود پايه هر سهم

 .......... )..........( .......... - )..........( .......... سود خالص



 (سهامى عام) شركت نمونه

 مالی های صورت توضیحی های یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

61 

  0x14 سال های مالی اصالح و ارائه مجدد صورت -2-4-40

 )مبالغ به ميليون ريال(                           

های مالی  طبق صورت 

29/12/0x14 

 شده(ه ئارا)تجدید    تعدیالت

 29/12/0x14 جمع تعدیالت های حسابداری رویهتغییر در  بندی تجدید طبقه اصالح اشتباهات

       صورت وضعیت مالی

 .......... .......... .......... - - .......... موجودی مواد و كاال

 .......... .......... - - .......... .......... ماليات پرداختنی

 .......... .......... - - .......... .......... تسهيالت مالی جاری

 .......... )..........( - - )..........( .......... تسهيالت مالی بلندمدت

 .......... )..........( .......... - )..........( .......... سود انباشته

 
 



 (سهامى عام) شركت نمونه

 مالی های صورت توضیحی های یادداشت

 14×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

62 

 نقد حاصل از عملیات -41 2ـ19

 (مبالغ به ميليون ريال)   
  

 2x14 1x14 

 .......... .......... سود خالص

   تعدیالت

 .......... .......... هزينه ماليات بر درآمد
 .......... .......... های مالی هزينه

 .......... )..........( های ثابت مشهود زيان )سود( ناشی از فروش دارايی
 )..........( .......... نامشهودهای  زيان )سود( ناشی از فروش دارايی
 )..........( .......... های غيرجاری نگهداری شده برای فروش زيان )سود( ناشی از فروش دارايی

 (..........) )..........( ها گذاری زيان )سود( ناشی از فروش سرمايه
 .......... .......... خالص افزايش در ذخيره مزايای پايان خدمت كاركنان

 .......... .......... های غيرجاری استهالک دارايی
 .......... .......... های غيرجاری كاهش ارزش دارايی

 ).........( )..........( سود سهام
 ).........( )..........( گذاری بانكی های سرمايه سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده

 ).........( )..........( اعطايی به ديگرانسود ناشی از تسهيالت 
 ......... )..........( المعامله به ارزش بازار های جاری سريع گذاری درامد )هزينه( ناشی از ارزيابی سرمايه
 )..........( .......... های ارزی غير مرتبط با عمليات ها و بدهی زيان )سود( تسعير يا تسويه دارايی

 ......... ).........( 
 .......... )..........( 1های عملياتی كاهش )افزايش( دريافتنی

 )..........( .......... 1كاهش )افزايش( موجودی مواد و كاال
 .......... )..........( های عملياتی پرداخت كاهش )افزايش( پيش

 )..........( .......... 1های عملياتی افزايش )كاهش( پرداختنی
 .......... )..........( افزايش )كاهش( ذخاير
 )..........( .......... های عملياتی دريافت افزايش )كاهش( پيش

 .......... )..........(  ها كاهش )افزايش( ساير دارايی

 .......... .......... نقد حاصل از عمليات

 

 های بده  و فروش برای شده نگهداری غیرجاری های دارای  به مربوط ،26 یادداشت در مندر  متناظر مبا غ گرفتن نظر در با مبلغ این 1.

 .شود م  محاسبه فروش برای شده نگهداری غیرجاری های دارای  با مرتبط
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 غیرنقدى معامالت -42 2ـ42

 به شرح زير است: سالمعامالت غيرنقدى عمده طى 
 )مبالغ به ميليون ريال( 

  

 2x14 1x14 

 .......... .......... افزايش سرمايه در جريان از محل مطالبات حال شده سهامداران

 .......... .......... تحصيل ده دستگاه كاميون در قبال واگذارى محصوالت شركت

 - .......... تسويه تسهيالت در قبال واگذاری يک واحد آپارتمان
 - .......... هاى ثابت مشهود در قبال تسهيالت تحصيل دارايی

 - - ای ساختمان اجاره سرمايه

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

 
 1ها مدیریت سرمایه و ریسك - 43 1ـ134
 1ـ135

 1ـ136
  مدیریت سرمایه -1-43

كند تا اطمينان حاصل كند در حين حداكثر كردن بازده ذينفعان از طريق  شركت سرمايه خود را مديريت می
سازی تعادل بدهی و سرمايه، قادر به تداوم فعاليت خواهد بود. ساختار سرمايه شركت از خالص بدهی و حقوق  بهينه

بدون تغيير باقی مانده است و شركت در معرض  1x14 السشود. استراتژی كلی شركت از  مالكانه تشكيل می
 هيچگونه الزامات سرمايه تحميل شده از خارج از شركت نيست.

كند. به عنوان بخشی از اين بررسی، كميته، هزينه را شش ماه يكبار بررسی می شركت ، ساختار سرمايهكميته مديريت ريسک

% 25-%20دهد. شركت يک نسبت اهرمی هدف به ميزان هر طبقه از سرمايه را مدنظر قرار میهای مرتبط با سرمايه و ريسک
با نرخ ..... درصد زير  29/12/2x14تعيين شده است. نسبت اهرمی در  حقوق مالكانهدارد كه به عنوان نسبت خالص بدهی به 
 بازگشته است. سالتر ..... درصد، پس از پايان  محدوده هدف بوده و به يک سطح معمول

 

 نسبت اهرمی -1-1-43

 به شرح زير است: سالنسبت اهرمی در پايان 
 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                                      

 29/12/2x14 29/12/1x14 

 .......... .......... ها جمع بدهی
 )..........( )..........( موجودی نقد

 .......... .......... خالص بدهی

 .......... .......... حقوق مالكانه

 .......... .......... نسبت خالص بدهی به حقوق مالكانه )درصد(

 
37-20 

 37ـ21
 اهداف مدیریت ریسك مالی -2-43

های  المللی و نظارت و مديريت ريسک ، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بينكميته مديريت ريسک
ها تجزيه و  پذيری را بر حسب درجه و اندازه ريسک های ريسک داخلی كه آسيب از طريق گزارشمالی مربوط به عمليات 

ها(، ريسک اعتباری  ساير قيمت  ريسک نرخ ارز و ريسک از جملهها شامل ريسک بازار ) كند. اين ريسک كند، ارائه می تحليل می

 

 .نمایند در  را الز  مطا ب خود، ویژه شرایط براساس باید شرکتها و دارد راهنمای  جنبه ورفاً یادداشت این در شده در  اطالعات. 1
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پذيری از  كند تا آسيب های اجرا شده نظارت می ها و سياست كه بر ريسکباشد. كميته مديريت ريسک  و ريسک نقدينگی می
 دهد. ها را كاهش دهد، به صورت فصلی به هيات مديره گزارش می ريسک
پذيری،  های آسيب ها و محدوديت ها از طريق ..... است. رعايت سياست به دنبال حداقل كردن اثرات اين ريسک شركت

 شود. توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می
 

 37ـ30

 37ـ32
 ریسك بازار -3-43

دهد. شركت به  ارزی قرار میهای مبادله  های شركت در وهله اول آن را در معرض ريسک تغييرات در نرخ فعاليت
 گيرد: پذيری از ريسک ارز، موارد زير را بكار می منظور مديريت كردن آسيب

.......... 
شود. تجزيه و تحليل حساسيت، تاثير يک  گيری می پذيری از ريسک بازار با استفاده از تجزيه و تحليل حساسيت، اندازه آسيب

تر برای تجزيه و تحليل حساسيت،  كند. دوره زمانی طوالنی را ارزيابی می سالهای ارز در طی  تغيير منطقی محتمل در نرخ
 كند. های بازار، كمک می پذيری از ريسک كند و به شركت در ارزيابی آسيب ارزش در معرض ريسک را تكميل می

 ها، رخ نداده است. گيری آن ريسک های بازار يا نحوه مديريت و اندازه پذيری شركت از ريسک هيچگونه تغييری در آسيب
 

 37ـ23

 37ـ34
 مدیریت ریسك ارز -1-3-43

گيرد.  پذيری از نوسانات نرخ ارز قرار می دهد كه در نتيجه، در معرض آسيب معامالتی را به ارز انجام می شركت
های پولی  های پولی ارزی و بدهی شود. مبالغ دفتری دارايی پذيری از نوسان نرخ ارز از طريق .....، مديريت می آسيب
 ارائه شده است. 44شركت در يادداشت ارزی 

 
 تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی -43-3-1-1 37ـ30

نسبت به  شركتواحد پول ..... قرار دارد. جدول زير جزييات مربوط به حساسيت ريسک به طور عمده در معرض  شركت
درصد، نرخ استفاده شده در زمان  10دهد.  درصد افزايش و كاهش ريال نسبت به ارزهای خارجی مربوطه را نشان می 10

دهنده ارزيابی مديريت از احتمال معقول تغيير در  است و نشان شركتگزارشگری داخلی ريسک ارزی به مديريت 
 10به ازای  سالشامل اقالم پولی ارزی است و تسعير آنها در پايان  های ارز است. تجزيه و تحليل حساسيت تنها نرخ

های خارجی است. عدد مثبت ارائه شده  های ارز تعديل شده است. تجزيه و تحليل حساسيت شامل وام درصد تغيير در نرخ
درصد در مقابل ارز  10دهنده افزايش در سود يا حقوق مالكانه است كه در آن، ريال، به ميزان  در جدول ذيل نشان

مقايسه بر سود يا حقوق  درصد تضعيف ريال در مقابل ارز مربوطه، يک اثر قابل 10مربوطه تقويت شده است. برای 
 های زير منفی خواهد شد. مالكانه وجود خواهد داشت، و مانده

 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                                  

 اثر واحد پول ..... اثر واحد پول ..... 

 2x14 1x14 2x14 1x14 

 .......... .......... .......... .......... سود يا زيان
 .......... .......... .......... .......... حقوق مالكانه

 

 سالپذيری در پايان  دهنده ريسک ذاتی ارز نيست زيرا آسيب به نظر مديريت، تجزيه و تحليل حساسيت نشان
جاری عمدتا به دليل  سالهای ارز در طول  به نرخ شركتباشد. حساسيت  نمی سالپذيری در طی  كننده آسيب منعكس

 .....، كاهش/افزايش يافته است.
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 ها سایر قیمت  ریسك -43-3-2 37ـ32

مالكانه قرار  اوراق بهادارها در  گذاری مالكانه )سهام( ناشی از سرمايه اوراق بهادارهای قيمت  در معرض ريسک شركت
به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژيک نگهداری  شركتمالكانه در  اوراق بهادارها در  گذاری دارد. برخی از سرمايه

 بهادار اوراقها در  گذاری ساير سرمايه شركتكند. همچنين  ها را مبادله نمی گذاری طور فعال اين سرمايه به شركتشود.  می
 كند. مالكانه را برای اهداف مبادله نگهداری می

 

 مالکانه اوراق بهادارتجزیه و تحلیل حساسیت قیمت  -1-2-3-43

  تعيين شده سالمالكانه در پايان  اوراق بهادارهای قيمت  پذيری از ريسک تجزيه و تحليل حساسيت زير بر اساس آسيب
معادل .....  29/12/2x14 منتهی به سالتر باشد، سود برای  درصد باالتر/پايين 5مالكانه  اوراق بهادارهای  . اگر قيمتاست

: معادل ..... ميليون ريال افزايش/كاهش( ناشی از تغييرات در ارزش بازار 29/12/1x14ميليون ريال افزايش/كاهش )
اوراق های  نسبت به قيمتشركت مالكانه، خواهد داشت؛ حساسيت  اوراق بهادارالمعامله در  های جاری سريع گذاری سرمايه
 قبل تغيير بااهميتی نداشته است. سالمالكانه از  بهادار

 
 مدیریت ریسك اعتباری -43-4 37ـ36

ريسک اعتباری به ريسكی اشاره دارد كه طرف قرارداد در ايفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد كه منجر به زيان 
های قرارداد معتبر و اخذ وثيقه كافی، در موارد  سياستی مبنی بر معامله تنها با طرف شركتشود. شركت مالی برای 

شركت ناشی از ناتوانی در ايفای تعهدات توسط مشتريان را كاهش دهد.  اعتباریمقتضی، را اتخاذ كرده است، تا ريسک 
با استفاده از اطالعات مالی عمومی و شركت  كند كه رتبه اعتباری بااليی داشته باشند. هايی معامله می تنها با شركت

بندی اعتباری طرف  و رتبهشركت پذيری  كند. آسيب بندی اعتباری می سوابق معامالتی خود، مشتريان عمده خود را رتبه
يابد.  قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش كل معامالت با طرف قراردادهای تاييدشده گسترش می

های طرف قرارداد كه به طور ساالنه توسط كميته مديريت ريسک بررسی و  پذيری اعتباری از طريق محدوديت سيبآ
های تجاری شامل تعداد زيادی از مشتريان است كه در بين صنايع متنوع و مناطق  شود. دريافتنی شود، كنترل می تاييد می

شود.  های دريافتنی انجام می ر اساس وضعيت مالی حسابجغرافيايی گسترده شده است. ارزيابی اعتباری مستمر ب
های اعتباری مرتبط با  های افزايش اعتبار به منظور پوشش ريسک هيچگونه وثيقه يا ساير روششركت همچنين 

 كند. های مالی خود نگهداری نمی دارايی
پذيری ريسک اعتباری بااهميتی نسبت به هيچ يک از  آسيب شركت، شركتبه غير از شركت .....، بزرگترين مشتری 

های پولی، در هر زمانی  درصد ناخالص دارايی 20از .....های قرارداد ندارد. تمركز ريسک اعتباری مرتبط با شركت  طرف
های  يیدرصد ناخالص دارا 5های قرارداد از  كند. تمركز ريسک اعتباری مرتبط با ساير طرف در طول سال، تجاوز نمی

 كند. پولی، در هر زمانی در طول سال، تجاوز نمی
 )مبالغ به ميليون ريال(                                                                                           

 كاهش ارزش میزان مطالبات سررسید شده میزان كل مطالبات نام مشتری

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

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

 .......... .......... .......... جمع
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 مدیریت ریسك نقدینگی -43-5 37ـ29

مدت و  مدت، ميان يک چارچوب ريسک نقدينگی مناسب برای مديريت كوتاه ،برای مديريت ريسک نقدينگی شركت
 سپرده. شركت ريسک نقدينگی را از طريق نگهداری كرده استبلندمدت تامين وجوه و الزامات مديريت نقدينگی تعيين 

يق تطبيق مقاطع شده و واقعی، و از طر بينی های نقدی پيش كافی و تسهيالت بانكی، از طريق نظارت مستمر بر جريان
 كند. های مالی، مديريت می ها و بدهی سررسيد دارايی

 

 )مبالغ به ميليون ريال(

 عندالمطالبه 2x14 سال

كمتر از 

 ماه 3

 12تا  3بین 

 ماه

 5تا  1بین 

 سال

بیشتر از 

 جمع سال 5

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... های تجاری پرداختنی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ها ساير پرداختنی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... تسهيالت مالی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ماليات پرداختنی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... سود سهام پرداختنی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... های احتمالی بدهی

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

 
 وضعیت ارزی -44 1-115ب

 

 
شماره 

 یادداشت

دالر 

 یورو آمریکا

پوند 

 انگلستان

درهم 

 ........ امارات

 .......... .......... .......... .......... .......... 25 موجودی نقد
 .......... .......... .......... .......... .......... 20 ها تجاری و ساير دريافتنی های دريافتنی

 .......... .......... .......... .......... .......... 20 های بلندمدت دريافتنی

 .......... .......... .......... .......... ..........  های پولی ارزی جمع دارايی

 .......... .......... .......... .......... )..........( 33 ها های تجاری و ساير پرداختنی پرداختنی
 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( 34 تسهيالت مالی

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( 33 های بلندمدت پرداختنی

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........(  های پولی ارزی جمع بدهی

 .......... )..........( .......... )..........( ..........  های( پولی ارزی ها )بدهی خالص دارايی

 .......... )..........( .......... )..........( ..........  29/12/1x14تاريخ های( پولی ارزی در  ها )بدهی خالص دارايی

هـای( پـولی ارزی )ميليـون     هـا )بـدهی   معادل ريالی خالص دارايی
 .......... )..........( .......... )..........( ..........  ريال(

تـاریخ  هـای( پـولی ارزی در    هـا )بـدهی   معادل ریالی خالص دارایی

29/12/1x14 )میلیون ریال(  .......... )..........( .......... )..........( .......... 

 .......... .......... .......... .......... .......... 46 ای ارزی تعهدات سرمايه
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 به شرح زير است: سالها طی  ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفی براى واردات و ساير پرداخت -1-44
 

 یورو دالر 

 .......... .......... فروش و ارائه خدمات
 .......... .......... خريد مواد اوليه

 .......... .......... ها ساير پرداخت
 

 

  شركت به شرح زير است:تعهدات ارزی  -2-44 
 يورو نوع ارز:

 2x14 1x14 

 ایفا نشده ایفا شده كل تعهدات ایفا نشده ایفا شده كل تعهدات 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... واردات
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... صادرات

 

 .... نوع ارز:

 2x14 1x14 

 ایفا نشده ایفا شده تعهدات كل ایفا نشده ایفا شده كل تعهدات 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... واردات
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... صادرات
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 معامالت با اشخاص وابسته -45 
 12ـ18

 12ـ19
 مورد گزارش سالبا اشخاص وابسته طی  شركتمعامالت  -1-45

 (ريال  مبالغ به ميليون)

 شرح

نام شخص 

 وابسته

نوع 

 1وابستگی

خرید كاال 

 و خدمات

فروش كاال 

 و خدمات

تسهیالت 

 دریافتی

تسهیالت 

 فروش ..... .....خرید  پرداختی

تضامین اعطایی/ 

 ..... ..... دریافتی

 اصلی و نهايی های شركت
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شركت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شركت .....

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

 های همگروه شركت
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شركت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شركت .....

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

  سهامداران دارای نفوذ قابل
 مالحظه

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شركت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شركت .....

مديران اصلی شركت و 
 های اصلی آن شركت

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

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

 ساير اشخاص وابسته
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شركت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شركت .....

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

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع كل

 

 

 .گردد ارائه جدو  در و افشا باید دو هر دارد اختیار در را آنها سها  از درود 5 که مدیره هیات اعضای از یک  ه  و است وابسته شرکت ه  معامله طرف وورتیکه در دیگر، عبارت به. شود ذکر باید وابستگ  انواع تما . 1
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 شركتهای نهایی اشخاص وابسته  مانده حساب -45-2 12-18ب

 (ريال  مبالغ به ميليون)

 شرح

نام 

شخص 

 وابسته

های  دریافتنی

 تجاری

سایر 

 ها دریافتنی

تسهیالت 

 پرداختی

پیش 

 ها پرداخت

های  پرداختنی

 تجاری

سایر 

 ها پرداختنی

تسهیالت 

 دریافتی

  پیش

 ها دریافت

سود 

سهام 

 ..... پرداختنی

2x14 1x14 

 خالص خالص

 بدهی طلب بدهی طلب

اصلی و  های شركت
 نهايی

 ..... ..... ..... ..... ..... ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ..... ..... ..... ..... شركت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ..... ..... ..... ..... شركت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ..... ..... ..... ..... جمع

 همگروههای  شركت
 ..... ..... ..... ..... ..... ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ..... ..... ..... ..... شركت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ..... ..... ..... ..... شركت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ..... ..... ..... ..... جمع

سهامداران دارای نفوذ 
 مالحظه  قابل

 ..... ..... ..... ..... ..... ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ..... ..... ..... ..... شركت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ..... ..... ..... ..... شركت .....

مديران اصلی شركت و 
 اصلی آنهای  شركت

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

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

 ساير اشخاص وابسته
 ..... ..... ..... ..... ..... ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ..... ..... ..... ..... شركت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ..... ..... ..... ..... شركت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ..... ..... ..... ..... جمع

 ..... ..... ..... ..... ..... ).....( ).....( ).....( ).....( ).....( ..... ..... ..... ..... جمع كل
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استثنای موارد زير، ساير معامالت با اشخاص وابسته با شرايط حاكم بر معامالت حقيقی تفاوت بااهميتی به  -45-3 12ـ23
 نداشته است:

 فروش ساختمان به شركت ..... بدون انجام كارشناسی و مزايده به مبلغ ..... ميليون ريال صورت گرفته است. -1-3-45
 درصد بدون دريافت وثيقه پرداخت شده است. 10نرخ ترجيحی تسهيالت به شركت ..... با  -2-3-45
و  2x14های  در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال كاهش ارزشیبه استثنای مورد زير هيچگونه  -4-45

1x14 :شناسايی نشده است 
ريال   بابت طلب از شركت ..... بالغ بر ..... ميليون 1x14مالی  سالدر پايان  های تجاری كاهش ارزش دريافتنی

 .باشد می
 

 های احتمالی هاى احتمالى و دارایی تعهدات، بدهی -46
.... ميليون  بالغ برترتيب  به 16ـ4شركت به شرح يادداشت توضيحی های در دست اجرای  مخارج تكميل طرح -46-1 11-78ج

ناشى از قراردادهاى منعقده و مصوب در تاريخ  ای سرمايه تعهداتباشد. از اين بابت  میو .... ميليون ريال ريال 
 صورت وضعيت مالی به شرح زير است:

 )مبالغ به ميليون ريال(        
 2x14 1x14 

 .......... .......... احداث ساختمان خط توليد ...
 .......... .......... ... آالت خط توليد خريد ماشين

 .......... .......... 
 .......... .......... ها گذاری تعهدات خريد سرمايه

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

 

 (44يادداشت) ..... ميليون ريال است. مبلغخط توليد ..... آالت  ربوط به ماشينارزی مای  سرمايهتعهدات  -1-1-46
 

 :1اصالحیه قانون تجارت 235موضوع ماده  تعهدات -46-2 4ـ76
 )مبالغ به ميليون ريال(    

 2x14 1x14 

 .......... ..........  شركت ....تضمين وام 
 .......... .......... ها تضمين بدهی كاركنان به بانک

 .......... .......... 
 زیر است:های احتمالی به شرح  بدهی -3-46 

 .......... .......... .... دعاوی حقوقی مطروحه شركت

 

 
دعوی حقوقی در خصوص ..... در تاريخ ..... توسط ..... عليه شركت بـه مبلـغ ..... ميليـون ريـال در دادگـاه       -46-3-1 4ـ76

 باشد. مشخص نمیمطرح گرديده كه پيامدهای ناشی از آن در شرايط حاضر 
 
 

 

 از شده ارائه هایتضمین قبیل از مواردی بنابراین. باشد نشده شناسای  ما   هایوورت در آن، به مربوط بده  که است مواردی منظور. 1

 .گیردبرنم  در را شرکت پرداخت  ما   تسهیالت بابت
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 های احتمالی شركت به شرح زير است: دارايی -46-4 4ـ79
در تاريخ ..... ادعايی بر عليه شركت ..... مبنی بر ورود خسارت به مبلغ ..... ميليون ريال به ساختمان شركت،  -1-4-46

 باشد. میسارت از اين بابت محتمل مطرح شده است كه در حال بررسی است و وصول خ

 
 یدوره گزارشگر یانپا یختارپس از رویدادهاى  -47 5ـ18
هاى مـالى اتفـاق افتـاده امـا مسـتلزم تعـديل اقـالم         تا تاريخ تاييد صورت یدوره گزارشگر يانز تاريخ پاارويدادهايى كه  1ـ78

 هاى مالى نبوده، به شرح زير است: صورت
تشكيل و به منظور تامين وجوه الزم جهت .....، افـزايش   31/03/3x14العاده شركت در تاريخ  عمومى فوقمجمع  -47-1 5-19و

 سرمايه شركت را به مبلغ ..... ميليون ريال تصويب كرده است.
شـركت خسـارت وارد   سوزى شده كه از اين بابت در حدود ..... ميليون ريـال بـه    ..... دچار آتشدر تاريخ .....، انبار  -47-2 5-19د

ای قـرار داشـته    سوزى تحت پوشـش بيمـه   هاى مزبور در قبال آتش گرديده است. الزم به ذكر است كه موجودی
 است.

 
 سود سهام پیشنهادی -48 1-37الف

 برای تقسيم سود، مبلغ ..... ميليون ريال )مبلغ ..... ريال برای هر سهم( است.پيشنهاد هيات مديره  5ـ11



 پیوست
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های  های نقدی حاصل از فعاليت با روش مستقيم برای ارائه جريانشركت های نقدی  در اين پيوست، صورت جريان
های  ، از صورت جريان(9و ) (8) اتتواند به جای صورت جريان ارائه شده در صفح عملياتی، ارائه شده است. شركت می

های نقدی آتی ارائه  بينی جريان و اطالعات مفيدی برای پيشنيز توصيه شده  2نقدی زير كه در استاندارد حسابداری 
 كند، استفاده نمايد. می

 )مبالغ به ميليون ريال(

 2x14 سال یادداشت 
 )تجدید ارائه شده(

 1x14 سال

    های عملیاتی های نقدی حاصل از فعالیت جریان

 .......... ..........  های نقدی از مشتريان دريافت
 )..........( )..........(  كنندگان و كاركنان نقدی به تامينهای  پرداخت

 .......... ..........  نقد حاصل از عمليات
 )..........( )..........(  های نقدی بابت ماليات بر درآمد پرداخت

 .......... ..........  عملياتی های  نقد حاصل از فعاليت )خروج(   ورود خالص  جريان 

    گذاری های سرمایه های نقدی حاصل از فعالیت جریان

 .......... ..........  های ثابت مشهود فروش دارايیهای ناشی از  دريافت
 )..........( )..........(  های ثابت مشهود های نقدی برای خريد دارايی پرداخت
 .......... ..........  فروش شده برای های غيرجاری نگهداری فروش دارايیهای ناشی از  دريافت
 .......... ..........  های نامشهود فروش دارايیهای ناشی از  دريافت
 )..........( )..........(  های نامشهود های نقدی برای خريد دارايی پرداخت
 .......... ..........  های بلندمدت گذاری فروش سرمايههای ناشی از  دريافت
 )..........( )..........(  های بلندمدت گذاری نقدی برای تحصيل سرمايههای  پرداخت
 .......... ..........  گذاری در امالک فروش سرمايههای ناشی از  دريافت
 )..........( )..........(  در امالک  گذاری های نقدی برای تحصيل سرمايه پرداخت
 .......... ..........  مدت های كوتاه گذاری سرمايهفروش های ناشی از  دريافت
 )..........( )..........(  مدت های كوتاه گذاری های نقدی برای تحصيل سرمايه پرداخت
 )..........( )..........(  های نقدی بابت تسهيالت اعطايی به ديگران پرداخت
 .......... ..........  ديگراناسترداد تسهيالت اعطايی به های ناشی از  دريافت
 .......... ..........  سود تسهيالت اعطايیهای ناشی از  دريافت
 .......... ..........  سهام  سودهای ناشی از  دريافت
 .......... ..........  ها گذاری سود ساير سرمايههای ناشی از  دريافت

 )..........( ..........  گذاری های سرمايه فعاليتجريان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از 

 .......... ..........  های تامين مالی جريان خالص ورود )خروج( نقد قبل از فعاليت
    های تامین مالی های نقدی حاصل از فعالیت جریان

 .......... ..........  افزايش سرمايههای ناشی از  دريافت
 .......... -  صرف سهامهای ناشی از  دريافت
 .......... ..........  فروش سهام خزانههای ناشی از  دريافت
 )..........( )..........(  های نقدی برای خريد سهام خزانه پرداخت
 .......... ..........  تسهيالتهای ناشی از  دريافت
 )..........( )..........(  های نقدی بابت اصل تسهيالت پرداخت
 )..........( )..........(  های نقدی بابت سود تسهيالت پرداخت
 .......... ..........  انتشار اوراق مشاركتهای ناشی از  دريافت
 )..........( )..........(  های نقدی بابت اصل اوراق مشاركت پرداخت
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 2x14 سال یادداشت 
 )تجدید ارائه شده(

 1x14 سال

 )..........( )..........(  های نقدی بابت سود اوراق مشاركت پرداخت
 .......... ..........  انتشار اوراق خريد دينهای ناشی از  دريافت
 )..........( )..........(  های نقدی بابت اصل اوراق خريد دين پرداخت
 )..........( )..........(  های نقدی بابت سود اوراق خريد دين پرداخت
 )..........( )..........(  ای سرمايههای نقدی بابت اصل اقساط اجاره  پرداخت
 )..........( )..........(  ای های نقدی بابت سود اجاره سرمايه پرداخت
 )..........( )..........(  های نقدی بابت سود سهام پرداخت

 )..........( ..........  های تامين مالی جريان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعاليت

 )..........( ..........  افزايش )كاهش( در موجودی نقدخالص 
 .......... ..........  سالمانده موجودی نقد در ابتدای 

 .......... ..........  تاثير تغييرات نرخ ارز

 .......... ..........  سالمانده موجودی نقد در پايان 

    
    

 .......... ..........  معامالت غيرنقدی

 


