
 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (سهامي عامنمونه )شرکت 

 هاي ماليصورت

 2X13اسفند  29سال مالي منتهي به 
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 پیشگفتار

 

با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در جهت بهبود افشای اطالعات در  

های تولیدی، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات  های مالی شرکتصورت

الی  های مگذاران و سایر ذینفعان، صورتقانونی خود و به منظور تامین نیازهای اطالعاتی سرمایه

جامعه   یاعضا یو برخ یسازمان حسابرس یفن یتهکم یبا همکارهای تولیدی را نمونه برای شرکت

های مالی مذکور حاوی اطالعات نموده و سعی شده است که صورت  بازنگری  یرانا  یحسابداران رسم

جلب  کنندگان محترم را به نکات زیرالزم برای کلیه ذینفعان باشد. در این خصوص، توجه استفاده

 نماید:می

ها است و در های مالی نمونه در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشا توسط شرکت این صورت -1

های مالی  که سازمان بورس و اوراق بهادار، الزامات بیشتری برای ارائه و افشا در صورتصورتی

 نیاز هستند. ها مکلف به ارائه اطالعات مورداعالم نماید، شرکت

های مالی نمونه، بر افشاى مناسب و کافى اطالعات تحت شرایط عمومى و  تهیه این صورتدر  -2

کلى، تاکید و از پرداختن به اطالعات مرتبط با شرایط خاص، خوددارى شده است. به بیان دیگر، 

هاى توضیحى آن، غالبا عمومیت  هاى مالى اساسى نمونه و یادداشتمالك درج اقالم در صورت

اهمیت اقالم بوده است. از این رو، در موارد بااهمیت، اقالم باید جداگانه گزارش شود و در و 

خصوص سایر موارد مستلزم افشا، نیز باید حسب مورد و ضرورت از استانداردهاى حسابدارى 

 مربوط، پیروى گردد.

بینی  هایی وجود داشته باشد که در این مجموعه پیش ها ممکن است سرفصل در برخی شرکت -3

های مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود به  نگردیده است. در چنین شرایطی، سرفصل 

 این مجموعه اضافه شود.

های توضیحی نباید منجر به عدم افشای اطالعات بااهمیت  استفاده از عنوان »سایر« در یادداشت -4

 .شود

مات خاصی از استانداردهای  ، در مواردی که رعایت الزاکندرا ملزم می شرکتارائه منصفانه  -5

ثیر معامالت خاص، سایر اهای مالی از تکنندگان صورتحسابداری برای بهبود درك استفاده

، اطالعات بیشتری را کافی نباشد شرکترویدادها و شرایط، بر وضعیت مالی و عملکرد مالی 

 افشا کند.

اطمینان بااهمیت در ارتباط با رویدادها و شرایطی از عدم  های خود،زمانی که مدیریت در ارزیابی -6

  شرکت   ایجاد کند،  عمده، تردید  شرکتآگاه است که ممکن است نسبت به توانایی تداوم فعالیت  

 اطمینان را افشا کند. باید این عدم

باید اقالمی را   شرکتباید هر طبقه بااهمیت از اقالم مشابه را به طور جداگانه ارائه کند.  شرکت -7

  اهمیت باشند. ه ماهیت یا کارکرد مشابه ندارند، به طور جداگانه ارائه کند مگر آنکه این اقالم بی ک

اهمیت یا با تجمیع اقالم نباید با پنهان کردن اطالعات بااهمیت در میان اطالعات بی  شرکت



 

 

، ارائه کهچرا  های مالی بکاهد.  بااهمیتی که ماهیت و کارکرد متفاوت دارند، از قابلیت درك صورت

 کند.زمینه نادیده گرفتن اطالعات بااهمیت را فراهم می  ،اهمیتاطالعات تفصیلی کم

ابالغ شده در تاریخ های مالی نمونه ترین تغییرات نسبت به نسخه قبلی صورت خالصه مهم  -8

 به شرح زیر است:   25/12/1394

های مالی و قبل  اولین صورتارائه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع به عنوان  −

حذف »گردش حساب سود )زیان( انباشته« و اضافه شدن »صورت  و از صورت وضعیت مالی

 تغییرات در حقوق مالکانه«

گذاری و تامین های عملیاتی، سرمایهطبقه فعالیت در سه  های نقدی«»صورت جریانارائه  −

 مالی

به   آنارائه و  های آنسرفصل برخی از تغییر عنوان »ترازنامه« به »صورت وضعیت مالی« و  −

های  دهیهای جاری، حقوق مالکانه، ب های غیرجاری، داراییصورت گزارشی و به ترتیب دارایی

 های جاریغیرجاری و بدهی 

یند های مدیریت در فرآو »قضاوت «هامدیریت سرمایه و ریسک»اضافه شدن افشای  −

  های توضیحیدر یادداشت های حسابداری و براوردها«بکارگیری رویه

  شرکت ، در صورتی که )در سه ستون( به تاریخ ابتدای دوره قبل ارائه صورت وضعیت مالی  −

های ( اقالمی از صورت2( یک رویه حسابداری جدید را با تسری به گذشته بکار گیرد، )1)

های مالی را تجدید  ( اقالمی در صورت3مالی را با تسری به گذشته تجدید ارایه نماید یا )

در ابتدای    بندی کند و این موارد اثر بااهمیتی بر اطالعات مندرج در صورت وضعیت مالیطبقه

 ل داشته باشد. دوره قب

 مفروضات:

 نه، شرکتى تولیدى و غیردولتى است.شرکت نمو •

 .و مشارکت خاص ندارد وابسته ،شرکتى فرعى است که شرکت فرعیشرکت نمونه،  •
 

در پایان، از اعضای محترم کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیته فنی  

اند قدردانی  های مالی نقش داشتهکه در تهیه این صورتسازمان حسابرسی و سایر صاحبنظرانی 

 شود.می

 



 ( سهامي عام) شرکت نمونه 

 هاي ماليصورت 

 13×2  اسفند 29سال مالي منتهي به 

 

 

 

 

 

 
 مجمع عمومي عادي صاحبان سهام 

 احترام  با

  13×2  اسفند   29مربوط به سال مالی منتهی به    ( سهامی عام نمونه ) های مالی شرکت  پیوست صورت   به 

 قرار زیر است: های مالی به دهنده صورت اجزای تشکیل  شود.تقدیم می 
 

 شماره صفحه 

 2 صورت سود و زیان •

 3 صورت سود و زیان جامع  •

 5-4 صورت وضعیت مالی  •

 7-6 صورت تغییرات در حقوق مالکانه •

 9-8 های نقدیصورت جریان  •

 60-10 های توضیحییادداشت  •
 

  ت ایید هیابه ت 13×3 ../  تهیه شده و در تاریخ ../  استانداردهاي حسابداري طبق مالی  های صورت 

 مدیره شرکت رسیده است. 
 

 امضا  سمت حقوقي اشخاص هنام نمايند ت مديرهاعضاي هیا

 .......... ت مدیره ایس هی یر .......... ..........

 .......... ت مدیره ایس هیینایب ر  .......... ..........

ت مدیره و مدیر  اعضو هی .......... ..........

 عامل

.......... 

ت مدیره و مدیر  اعضو هی .......... ..........

 فروش

.......... 

 .......... ت مدیره  اعضو هی  .......... ..........

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



 ( سهامي عام) شرکت نمونه 

 صورت سود و زيان

 13×2  اسفند 29سال مالي منتهي به 

2 

 
 13×2سال  يادداشت

 شده( ارائه )تجديد
 13×1سال 

 ریال میلیون ریال میلیون  

    عملیات در حال تداوم

 .......... .......... 5 عملیاتی  هایدرآمد

 )..........( )..........( 7 عملیاتی  هایبهاى تمام شده درآمد

 .......... ..........  سود ناخالص 

 )..........( )..........( 8 عمومى و ادارى ،هاى فروشهزینه 

 - )..........( 9 1هادریافتنی  کاهش ارزشهزینه 

 .......... .......... 10 درآمدها سایر 

 )..........( )..........( 11 هاسایر هزینه 

 .......... ..........  سود عملیاتى

 )..........( )..........( 12 هاى مالىهزینه 

هاى سایر درآمدها و هزینه 

 غیرعملیاتى 

13 .......... .......... 

قبل از عملیات در حال تداوم سود 

 مالیات 

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

    هزینه مالیات بر درآمد

 (..........) (..........) 37 سال جاری

 (..........) (..........) 37 های قبلسال

 .......... ..........  خالص عملیات در حال تداومسود 

    عملیات متوقف شده

سود )زیان( خالص عملیات متوقف  

 شده 

14 .......... (..........) 

 .......... ..........  سود خالص

    سود پايه هر سهم

 .......... ..........  عملیاتی )ریال(

 .......... ..........  غیرعملیاتی )ریال(

 نااشاای از عملیاات در حاال تاداوم

 )ریال(

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

 نااشاای از عملیاات متوقف شااده

 )ریال(

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

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

 

استاندارد  86بوده، لذا طبق بند ها در نتیجه ورشکستگی یکی از مشتریان عمده با توجه به اینکه هزینه کاهش ارزش دریافتنی 1

 ، برای درك عملکرد مالی شرکت نمونه، تحت سرفصل جداگانه در صورت سود و زیان ارائه شده است. 1حسابداری 



 شرکت سهامى عام نمونه

 صورت سود و زيان

 13×2  اسفند 29سال مالى منتهى به 

3 

 

 

 
 هاي مالي است.ناپذير صورت هاي توضیحي، بخش جدايي يادداشت 

 



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 

 صورت سود و زيان جامع 

 13×2  اسفند 29سال مالى منتهى به 
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 13×2سال  يادداشت 
 )تجديد ارائه شده(

 13×1سال 

 میلیون ریال ریال میلیون  

 .......... ..........  1سود خالص

    ساير اقالم سود و زيان جامع

های ثابت  مازاد تجدید ارزیابی دارایی 

 مشهود 
16 .......... - 

 .......... )..........( 32 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

مربوط به سایر اقالم سود و زیان مالیات  

 جامع 
 

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

  پس از سال سایر اقالم سود و زیان جامع 

 کسر مالیات 
 

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

 .......... ..........  سود جامع سال

 

 
 هاي مالي است.ناپذير صورت هاي توضیحي، بخش جدايي يادداشت 

 

 

 چنانچه اجزای صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص باشد، ارائه آن مورد ندارد. 1



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 

 صورت وضعیت مالي 

 13×2 اسفند  29در تاريخ 

5 

 13×29/12/2 يادداشت 

 شده( ارائه )تجديد
29/12/1×13 

 شده( ارائه )تجديد

01/01/1×131 

 میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال   

     هادارايي

     هاي غیرجاريدارايي

 .......... .......... .......... 16 های ثابت مشهود دارایی

 .......... .......... .......... 17 گذاری در امالكسرمایه 

 .......... .......... .......... 18 های نامشهود دارایی

 .......... .......... .......... 19 های بلندمدت گذاریسرمایه 

 .......... .......... .......... 20 های بلندمدت دریافتنی 

 .......... .......... .......... 21 هاسایر دارایی 

 .......... .......... ..........  هاي غیرجاريجمع دارايي

     هاي جاريدارايي

 .......... .......... .......... 22 هاپرداختپیش 

 .......... .......... .......... 23 موجودی مواد و کاال  

 .......... .......... .......... 20 هاهای تجاری و سایر دریافتنی دریافتنی 

 .......... .......... .......... 24 مدتهای کوتاه گذاریسرمایه 

 .......... .......... .......... 25 نقد موجودی 

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

 - - .......... 26 نگهداری شده برای فروش غیرجاری هایدارایی

 .......... .......... ..........  هاي جاريداراييجمع 

 .......... .......... ..........  هاجمع دارايي

     هاو بدهي مالکانهحقوق 

     مالکانهحقوق 

 .......... .......... .......... 27 سرمایه 

 - .......... .......... 28 افزایش سرمایه در جریان 

 .......... .......... .......... 29 صرف سهام 

 - .......... ..........  صرف سهام خزانه 

 .......... .......... .......... 30 اندوخته قانونی 

 .......... .......... .......... 31 هااندوخته سایر 

 .......... .......... ..........  ا هارزیابی داراییمازاد تجدید

 .......... .......... .......... 32 تسعیر ارز عملیات خارجیتفاوت 

 .......... .......... ..........  سود انباشته 

 )..........( (..........) )..........( 33 سهام خزانه
 .......... .......... ..........  مالکانهجمع حقوق 

 

 (2) را با تسری به گذشته بکار گیرد،جدید یک رویه حسابداری ( 1) شرکتدر صورتی که ، 1استاندارد حسابداری  39طبق بند  1

بندی کند و های مالی را تجدید طبقهاقالمی در صورت( 3)های مالی را با تسری به گذشته تجدید ارایه نماید یا اقالمی از صورت

صورت وضعیت مالی به باید اثر بااهمیتی بر اطالعات مندرج در صورت وضعیت مالی در ابتدای دوره قبل داشته باشد، این موارد 

 ردد.گارایه  نیز تاریخ ابتدای دوره قبل



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 

 صورت وضعیت مالي 

 13×2 اسفند  29در تاريخ 
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 13×29/12/2 يادداشت 

 شده( ارائه )تجديد
29/12/1×13 

 شده( ارائه )تجديد

01/01/1×131 

 میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال   

     هابدهي

     هاي غیرجاريبدهي

 .......... .......... .......... 34 های بلندمدت  پرداختنی

 .......... .......... .......... 35 مدت تسهیالت مالی بلند

 .......... .......... .......... 36 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
 .......... .......... ..........  هاي غیرجاريجمع بدهي

     هاي جاريبدهي

 .......... .......... .......... 34 ها های تجاری و سایر پرداختنیپرداختنی

 .......... .......... .......... 37 مالیات پرداختنی 

 .......... .......... .......... 38 سود سهام پرداختنی 

 .......... .......... .......... 35 تسهیالت مالی

 .......... .......... .......... 39 ذخایر 

 .......... .......... .......... 40 ها دریافتپیش 

  .......... .......... .......... 
شده  نگهداری  غیرجاری  هایبا دارایی مرتبط  هایبدهی 

 فروش برای  
26 

.......... - - 
 .......... .......... ..........  هاي جاريجمع بدهي

 .......... .......... ..........  هاجمع بدهي

 .......... .......... ..........  هاو بدهي مالکانهجمع حقوق 

 

 هاي مالي است.ناپذير صورت هاي توضیحي، بخش جدايي يادداشت 

 



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 

 صورت تغییرات در حقوق مالکانه

 13×2  اسفند 29سال مالى منتهى به 

7 

 جمع کل

سهام 

 خزانه 

سود 

 انباشته 

تفاوت تسعیر 

ارز عملیات 

 خارجي

مازاد تجديد 

ارزيابي 

 هادارايي 

ساير 

 هااندوخته 

اندوخته  

 قانوني 

صرف 

سهام 

 خزانه 

صرف 

 سهام

افزايش  

سرمايه در 

  سرمايه جريان 

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون  میلیون ریال میلیون ریال

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

 

 13×01/01/1مانده در  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ( .......... ) .......... 

(..........

 ) - 

(.........

 .) - - - - - - - - 

 ( 41)یادداشت   اصالح اشتباهات 

 ( 41)یادداشت   های حسابداریتغییر در رویه - - - - - - - - .......... - ..........

 13×01/01/1در  مانده تجديد ارائه شده ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ( .......... ) .......... 

 13×1سال  حقوق مالکانه درتغییرات            

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

  های مالی گزارش شده در صورت سود خالص 

 13× 1 سال

(..........

 ) - 

(.........

 .) - - - - - - - - 

 ( 41اصالح اشتباهات )یادداشت  

 ( 41های حسابداری )یادداشت تغییر در رویه - - - - - - - - .......... - ..........

 13× 1 سال ئه شدهاسود خالص تجدید ار - - - - - - - - .......... - ..........

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

زیان جامع پس از کسر  سایر اقالم سود و 

 مالیات 

 13× 1سود جامع سال  - - - - - - .......... .......... .......... - ..........

(..........

 ) - 

(.........

 .) - - - - - - - - 

 سهام مصوب سود 

.......... - 

(.........

 .) - - - - - .......... - .......... 

 افزایش سرمایه 

(..........

 ) - - - - - - - - 

(..........

 ) - 

 افزایش سرمایه در جریان 



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 

 صورت تغییرات در حقوق مالکانه

 13×2  اسفند 29سال مالى منتهى به 

8 

 جمع کل

سهام 

 خزانه 

سود 

 انباشته 

تفاوت تسعیر 

ارز عملیات 

 خارجي

مازاد تجديد 

ارزيابي 

 هادارايي 

ساير 

 هااندوخته 

اندوخته  

 قانوني 

صرف 

سهام 

 خزانه 

صرف 

 سهام

افزايش  

سرمايه در 

  سرمايه جريان 

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون  میلیون ریال میلیون ریال

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

 

(..........

 ) 

(..........

 ) - - - - - - - - - 

 خرید سهام خزانه 

 فروش سهام خزانه  - - - - - - - - - .......... ..........

(..........

 ) - - - - - - 

(..........

 ) - - - 

 سهام خزانه سود )زیان( حاصل از فروش 

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

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود  

 انباشته

- - 

(.........

 .) - - - .......... - - - - 

 تخصیص به اندوخته قانونی 

- - 

(.........

 .) - - .......... - - - - - 

 ها اندوختهسایر تخصیص به 

 13×29/12/1مانده تجديد ارائه شده در  ..........  - ..........  - ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ( .......... ) .......... 

            

            

            

            

 13×2سال  درتغییرات حقوق مالکانه            

 13× 2 سال سود خالص - - - - - - - - .......... - ..........

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

کسر   پس ازسایر اقالم سود و زیان جامع 

 مالیات 

 13× 2 جامع سالسود  - - - - - - .......... .......... .......... - ..........



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 

 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
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 جمع کل

سهام 

 خزانه 

سود 

 انباشته 

تفاوت تسعیر 

ارز عملیات 

 خارجي

مازاد تجديد 

ارزيابي 

 هادارايي 

ساير 

 هااندوخته 

اندوخته  

 قانوني 

صرف 

سهام 

 خزانه 

صرف 

 سهام

افزايش  

سرمايه در 

  سرمايه جريان 

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون  میلیون ریال میلیون ریال

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

 

(..........

 ) - 

(.........

 .) - - - - - - - - 

 سهام مصوب سود 

.......... - 

(.........

 .) - - - - - .......... - .......... 

 افزایش سرمایه 

(..........

 ) - - - - - - - - .......... - 

 افزایش سرمایه در جریان 

(..........

 ) 

(..........

 ) - - - - - - - - - 

 خرید سهام خزانه 

 فروش سهام خزانه  - - - - - - - - - .......... ..........

 سود )زیان( حاصل از فروش سهام خزانه  - - - .......... - - - - - - ..........

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

(..........

 ) - - - 

مالکانه به سود  انتقال از سایر اقالم حقوق 

 انباشته

- - 

(.........

 .) - - - .......... - - - - 

 تخصیص به اندوخته قانونی 

- - 

(.........

 .) - - .......... - - - - - 

 ها تخصیص به سایر اندوخته

 13×29/12/2مانده در  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ( ........) ........ 

 
 هاي مالي است.ناپذير صورت هاي توضیحي، بخش جدايي يادداشت 

 



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 

 هاي نقديصورت جريان 
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 13×2 سال يادداشت 
 شده()تجديد ارائه 

 13×1 سال

 میلیون ریال میلیون ریال  

    هاي عملیاتيهاي نقدي حاصل از فعالیتجريان

 .......... .......... 42 نقد حاصل از عملیات 

 )..........( )..........(  های نقدی بابت مالیات بر درآمد پرداخت 

 .......... ..........  عملیاتی های  نقد حاصل از فعالیت )خروج(   ورودخالص جریان 

    گذاريهاي سرمايههاي نقدي حاصل از فعالیتجريان

 .......... ..........  های ثابت مشهود فروش دارایی های نقدی حاصل از  دریافت

 )..........( )..........(  های ثابت مشهود خرید دارایی  های نقدی برایپرداخت 
غیرجاری های فروش داراییهای نقدی حاصل از دریافت

 شده برای فروشنگهداری
 .......... .......... 

 .......... ..........  های نامشهود فروش دارایی های نقدی حاصل از  دریافت

 )..........( )..........(  های نامشهود خرید دارایی های نقدی برای پرداخت 

 .......... ..........  های بلندمدت گذاری فروش سرمایههای نقدی حاصل از  دریافت

 )..........( )..........(  های بلندمدت گذاری تحصیل سرمایههای نقدی برای پرداخت 

 .......... ..........  در امالك  گذاریفروش سرمایههای نقدی حاصل از  دریافت

 )..........( )..........(  در امالك  گذاری تحصیل سرمایههای نقدی برای پرداخت 

های  گذاری فروش سرمایه های نقدی حاصل از دریافت

 مدت کوتاه 

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

 )..........( )..........(  مدت کوتاه های گذاری تحصیل سرمایههای نقدی برای پرداخت 

 )..........( )..........(  دیگران تسهیالت اعطایی به های نقدی بابت پرداخت 

  استرداد تسهیالت اعطایی به های نقدی حاصل از دریافت

 دیگران 

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

 .......... ..........  به دیگران  سود تسهیالت اعطاییهای نقدی حاصل از دریافت

 .......... ..........  سهام سود های نقدی حاصل از دریافت

 .......... ..........  هاگذاری سود سایر سرمایههای نقدی حاصل از دریافت

هاای جریاان خاالص ورود )خروج( نقاد حااصااال از فعاالیات

 گذاریسرمایه

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

 (.......... ) ..........  تامین مالیهای جریان خالص ورود )خروج( نقد قبل از فعالیت
    هاي تامین ماليهاي نقدي حاصل از فعالیتجريان

 .......... ..........  افزایش سرمایه های نقدی حاصل از  دریافت

 .......... -  صرف سهامهای نقدی حاصل از دریافت

 .......... ..........  فروش سهام خزانههای نقدی حاصل از  دریافت

 )..........( )..........(  خرید سهام خزانه های نقدی برای پرداخت 

 .......... ..........  تسهیالت   های نقدی حاصل ازدریافت

 )..........( )..........(  اصل تسهیالت  های نقدی بابتپرداخت 

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

 .......... ..........  اوراق مشارکت های نقدی حاصل از انتشار دریافت

 )..........( )..........(  اصل اوراق مشارکت های نقدی بابت پرداخت 

 )..........( )..........(  سود اوراق مشارکت های نقدی بابت پرداخت 



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 

 هاي نقديصورت جريان 
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 13×2 سال يادداشت 
 شده()تجديد ارائه 

 13×1 سال

 میلیون ریال میلیون ریال  

 .......... ..........  انتشار اوراق خرید دین های نقدی حاصل از  دریافت

 )..........( )..........(  های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین پرداخت 

 )..........( )..........(  های نقدی بابت سود اوراق خرید دین پرداخت 

 )..........( )..........(  ای های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه پرداخت 

 )..........( )..........(  ای های نقدی بابت سود اجاره سرمایهپرداخت 

 )..........( )..........(  های نقدی بابت سود سهامپرداخت 

 )..........( ..........  های تامین مالیجریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت

 )..........( ..........  موجودی نقد خالص افزایش )کاهش( در  

 .......... ..........  مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

 .......... ..........  تاثیر تغییرات نرخ ارز

 .......... ..........  مانده موجودی نقد در پایان سال

    

    

 .......... .......... 43 معامالت غیرنقدی 

 

 هاي مالي است.ناپذير صورت هاي توضیحي، بخش جدايي يادداشت 

 



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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   فعالیتو تاريخچه  -1

 تاريخچه -1-1

سیس ات  خاصبه صورت شرکت سهامى    .....در تاریخ    به شناسه ملی .....  (سهامی عام)  نمونهشرکت  

  )محل ثبت( به ثبت رسید   .....ها و مالکیت صنعتى  در اداره ثبت شرکت.....  مورخ  .....  طى شماره  شد و  

موجب صورتجلسه به  .....  در تاریخ . شرکت  برداری نموده است، شروع به بهره.....از تاریخ    متعاقباو  

  بورس اوراق..... ]در  .....  و در تاریخ  شرکت سهامى عام تبدیل  به  .....  العاده مورخ  فوقمجمع عمومی  

 هایشرکت وحاضر، شرکت نمونه جز . در حالپذیرفته شده است تهران/فرابورس ایران[ بهادار

  و .....  مرکز اصلى شرکتنشانی باشد. می..... نهایى گروه، شرکت  شرکت است و..... فرعى شرکت 

  واقع است...... شهر در فعالیت اصلی آن محل 

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

 فعالیت اصلى   -1-2

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد  .باشدمی .....  ،اساسنامه..... موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

 بوده است...... گزارش 
 

 تعداد کارکنان  -1-3

های خدماتی که بخشی از امور  در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکتتعداد کارکنان  ماهانه  میانگین  

 طى سال به شرح زیر بوده است: خدماتی شرکت را به عهده دارند،
 

 2×13 1×13 

 نفر نفر 

 ..... ..... کارکنان رسمی

 ..... ..... کارکنان قراردادی

 ..... ..... 

 ..... ..... های خدماتی کارکنان شرکت 

 ..... ..... 

 

 : االجرا نیستندکه هنوز الزم مصوب  جديد و تجديد نظر شده استانداردهاي حسابداري  -2

 درآمد«با عنوان »مالیات بر  35استاندارد حسابداري  -2-1

، بر  «مالیات بر درآمدبا عنوان » 35هر گونه آثار بااهمیت آتی ناشی از اجرای استاندارد حسابداری 

 در اینجا توضیح داده شود. شرکت،
 

 1هاي حسابداريرويهاهم  -3

 ماليهاي صورت تهیه  استفاده شده در گیري اندازه انيمب -3-1

 

 های حسابداری که در شرکت موضوعیت ندارد، نباید افشا شود.رویه 1



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 
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ی جاری هاارزشاز  زیر بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد  اساسا  مالی های صورت

 : استفاده شده است

 (24 روش ارزش بازار )یادداشت طبقالمعامله ی جاری سریعهاگذاریسرمایه -1

  (16-2 آالت و تجهیزات بر مبنای روش تجدید ارزیابی )یادداشتماشین -2

  



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 
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 درآمد عملیاتي  -3-2

ی از بابت براوردازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه 

 شود.گیری میبرگشت از فروش و تخفیفات اندازه 

 .1شودفروش کاال در زمان تحویل کاال به مشتری شناسایی می درآمد عملیاتی حاصل از  -1-2-3

 گردد.درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی می  -3-2-2
 

 هاي مختلفگزارشگري بر حسب قسمت  -3-3

شود که اکثر در صورتى به عنوان قسمت قابل گزارش مشخص می شرکتهاى قسمت -3-3-1

سازمانى عاید گردد و درآمد عملیاتى حاصل  درآمد عملیاتى آنها از فروش به مشتریان برون

درصد جمع  10ها، حداقل سازمانى و معامالت با سایر قسمتاز فروش به مشتریان برون

داخلى باشد، یا نتیجه عملیات قسمت، اعم از  سازمانى یا ها اعم از بروندرآمد تمام قسمت

هاى ده یا مجموع زیانهاى سوددرصد مجموع سود عملیاتى قسمت  10سود یا زیان، حداقل  

هاى آن یا دارایی ،ده، هرکدام که قدرمطلق آن بزرگتر است باشدهاى زیانعملیاتى قسمت

توضیح این که جمع درآمد عملیاتى ها باشد. هاى تمام قسمتدرصد جمع دارایی 10حداقل 

گزارش است،  هاى قابل انتساب به قسمتسازمانى که قابل به مشتریان برون  حاصل از فروش

 2.باشد شرکتدرصد جمع درآمد عملیاتى  75بیش از باید 

مورد استفاده در   یحسابدار هاییهگزارش بر اساس همان روقابل  یهااطالعات قسمت -3-3-2

 شده است.  یهشرکت، ته یمال یاهصورت یهته

 یمبنا  ها(، برقسمت  ینها )انتقاالت بقسمت  یراز معامالت با سا  یقسمت ناش  یاتیدرآمد عمل   -3-3-3

  هایینه. هزشودیم  یریگآن انتقاالت، اندازه   گذارییمت ق  یمورد عمل شرکت برا  یههمان رو

 هایینههز یرو مستمر قسمت، سا یاصل  یتمرتبط با فعال هایینهقسمت شامل هز یاتیعمل 

 یکه بر مبناباشد یمشترك م هایینهآن بخش از هز یزقابل انتساب به قسمت و ن یممستق

 یصگزارش تخصشرکت، به قسمت قابل   یاتیقسمت به کل درآمد عمل   یاتینسبت درآمد عمل 

 .یابدیم
 

 تسعیر ارز -3-4

و اقالم غیرپولى  صورت وضعیت مالیدر تاریخ ارز  قابل دسترسبا نرخ اقالم پولى ارزى  -3-4-1

ارز در تاریخ انجام   قابل دسترس، با نرخ گیری شده استارزی اندازهکه به بهاى تمام شده 

 های قابل دسترس به شرح زیر است:نرخشود. معامله، تسعیر می
 

 دلیل استفاده از نرخ نرخ تسعیر نوع ارز ها و معامالت مرتبطمانده

 .......... ..... ریال بانک مرکزی یورو تسهیالت ارزی

 

با عنوان  3استاندارد حسابداری شماره  21و  15های مندرج در بندهای باید با توجه به معیار شرکتزمان شناسایی در مورد هر  1

حسب مورد تعدیل گردد. به عنوان مثال در موارد فروش کاال به شرط نصب، درآمد فروش کاال پس از نصب کاال   «درآمد عملیاتی»

 شود.شناسایی می 

 شود.ری مربوط، متن این یادداشت حسب مورد تعدیل میها طبق استاندارد حسابدادرصد یا سایر حالت 75در موارد کمتر از  2



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

15 

 .......... ..... ریال نیمایی  دالر های ارزیدریافتنی 

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



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 
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ها مورد به شرح زیر در حسابهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی ارزی حسب  تفاوت  -3-4-2

 شود:منظور می

های واجد شرایط، به بهای تمام های ارزی مربوط به داراییهای تسعیر بدهیتفاوت -الف 

 شود. شده آن دارایی منظور می 

در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان  –ب 

 شود.گزارش می

شود که استفاده می های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیردر صورت وجود نرخ -3-4-3

شود. از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می های نقدی آتی ناشی جریان

استفاده، نرخ  پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد اگر تبدیل دو واحد

 شود.پذیر میآن، تبدیل امکان راولین تاریخی است که د

صورت وضعیت ارز در تاریخ  های عملیات خارجی به نرخ قابل دسترسدهی ها و بدارایی -3-4-4

شود. تمام های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میو درآمدها و هزینه مالی

های تسعیر حاصل، در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تحت سرفصل حقوق تفاوت

های تسعیر اقالم پولی که  تتفاو اشود. مضافبندی می طبقه  صورت وضعیت مالیدر  مالکانه

دهد، در صورت سود خارجی را تشکیل میگذاری در عملیات بخشی از خالص سرمایه ماهیتا

در  مالکانهگذاری، تحت سرفصل حقوق و زیان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه

 شود.بندی میطبقه صورت وضعیت مالی
 

 مین مالىامخارج ت -3-5

شود، به استثناى مخارجى که مستقیما مین مالى در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایى مىامخارج ت

 است. «هاى واجد شرایطدارایی»قابل انتساب به تحصیل 
 

 ثابت مشهود   هاىدارايي   - 3-6

 بر، 3-6-3و  3-6-2 هایرد مندرج در یادداشتاهاى ثابت مشهود، به استثناى مودارایی -3-6-1

های ثابت مشهود بعدی مرتبط با دارایی  شود. مخارجمىگیری اندازه مبناى بهاى تمام شده 

که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد 

و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه وطی 

شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری های مربوط مستهلک میباقیمانده داراییعمر مفید 

ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی

   گردد.شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می دارایی انجام می

یافته است.  انعکاسها مبناى مبلغ تجدید ارزیابى در حساب بر و تجهیزاتآالت ماشین -3-6-2

  . پذیرفته استصورت  ،کارشناسان مستقلتجدید ارزیابی در تاریخ ....... و با استفاده از 

های تجدید ارزیابی شده بستگی تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی

شده، تفاوت بااهمیتی با مبلغ دفتری تجدید ارزیابیهای دارد. چنانچه ارزش منصفانه دارایی
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دوره تناوب تجدید ارزیابی ...... ساله  آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد.

 باشد.می

اقل ارزش  »های ثابت مشهود تحصیل شده از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک، به  دارایی  -3-6-3

شود. جهت  گیری میاندازه  «حداقل مبالغ اجاره ی ارزش فعل و  منصفانه دارایی در آغاز اجاره

محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره، از نرخ ضمنی سود تضمین شده اجاره استفاده 

 گردد.می
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با توجه    ای،های ناشی از اجاره سرمایه، مشتمل بر داراییهاى ثابت مشهوداستهالك دارایی  -3-6-4

های مربوط ی( داراییبراورد)شامل عمر مفید    منافع اقتصادی آتی مورد انتظارالگوی مصرف  به  

 31/04/1394ه مصوب یاصالح 149 نامه استهالکات موضوع مادهو با در نظر گرفتن آیین 

ها  اساس نرخ هاى بعدى آن و براصالحیه و 1366هاى مستقیم مصوب اسفند قانون مالیات

 شود:مىی زیر محاسبه هاو روش
 

 روش استهالک نرخ استهالک دارايىنوع 

 .......... .......... ساختمان

 .......... .......... سیساتات

و  آالتماااشااایاان

 تجهیزات
.......... .......... 

 .......... .......... وسایل نقلیه

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

 .......... .......... ابزارآالت
 

گیرد، بردارى قرار مىشود و مورد بهرههاى ثابتى که طى ماه تحصیل میبراى دارایی -3-6-4-1

شود. در مواردى که هر یک از  ها منظور میاستهالك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب

پس از آمادگى  (سیسات ساختمانیاها و تساختمان)به استثنای پذیر هاى استهالكدارایی

ماه متوالی در یک دوره  6بیش از بردارى به علت تعطیل کار یا علل دیگر براى جهت بهره

درصد  30مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالك آن براى مدت یاد شده معادل  مالی

 در این صورت چنانچه محاسبه استهالك بر نرخ استهالك منعکس در جدول باالست.

مدت زمانی که دارایی ماورد استفاده قرار نگرفته است، به   %70 ،حسب مدت باشد

 مانده مدت تعیین شده برای استهالك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد. باقی 

از تجدید   های تجدید ارزیابی شده با توجه به مبلغ دفتری جدید )پساستهالك دارایی -3-6-4-2

 .شودمی ها منظوربه و در حسابارزیابی(، طی عمر مفید باقیمانده محاس
 

 ها مازاد تجديدارزيابي دارايي   - 3-7

)درآمد  آن تجدید ارزیابی  مشهود در نتیجه ثابت دارایی یک دفتری مبلغ افزایش -3-7-1

  مازاد تجدید ارزیابی  عنوان تحت ( مستقیمااز تجدید ارزیابی ناشی  نیافتهتحقق غیرعملیاتی

شود می  بندیطبقه   مالکانه  از حقوق   بخشی  عنوانبه    صورت وضعیت مالیو در    ثبت   هادارایی

  قبلی  کاهش  یک   مزبور عکس  افزایش  یابد. هرگاهمی  انعکاس  جامع  سود و زیان  و در صورت

 این  صورت،، در این  است  گردیده  شناسایی  هزینه  عنوان  به  باشد که  ناشی از تجدید ارزیابی 

 درآمد به عنوان  باید به دارایی ا همانب در رابطه  شده  شناسایی  قبلی هزینه تا میزان افزایش

 منظور شود. دوره سود و زیان

  هزینه عنوانبه  آن تجدید ارزیابی  مشهود در نتیجه ثابت  دارایی یک  دفتری مبلغ کاهش -3-7-2

باشد    ناشی از تجدید ارزیابی   قبلی  افزایش  یک  مزبور عکس  کاهش  شود. هرگاهمی  شناسایی 
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 باید تا میزان  کاهش   صورت، این، در این  است   منظور شده   مازاد تجدید ارزیابی  حساب  به   هک

منظور  مازاد تجدید ارزیابی بدهکار حساب به دارایی همان به مربوط مازاد تجدید ارزیابی

 شود.   شناسایی  ه هزین  عنوان  به   یابد و باقیمانده   انعکاس  جامع  سود و زیان  گردد و در صورت

، در زمان برکناری یا واگذاری مالکانهمازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق  -3-7-3

به حساب سود انباشته   شرکت، مستقیمادارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط 

جدید ارزیابی  منظور شود. مبلغ مازاد قابل انتقال معادل تفاوت بین استهالك مبتنی بر مبلغ ت

دارایی و استهالك مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. افزایش سرمایه به طور  

موجب قانون تجویز   مستقیم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست، مگر در مواردی که به

 شده باشد. 
 

 در امالک گذاري سرمايه  -3-8

کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از   پس ازگذاری در امالك به بهای تمام شده سرمایه

ازای گذاری در امالك، به ارزش منصفانه مابه درآمد سرمایه .شودگیری می ها اندازه گذاریسرمایه

شود. ی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می براورددریافتی یا دریافتنی به کسر مبالغ 

 و توسعه  ساخت  عملیات  که  است   یا ساختمانی  در زمین  گذاریسرمایه  شامل  گذاری در امالكسرمایه

  )افزایش ارزش و اجاره(  دارد گذارینظر سرمایه  از که ایبالقوه  ارزش جهت و به  یدهرس اتمام به آن

 شود.می نگهداریشرکت   توسط قصد استفاده به و نه
 

 هاي نامشهود دارايي  -3-9

شود. ها ثبت مىدر حساب گیری واندازه  مبناى بهاى تمام شده مشهود، برهای نادارایی -3-9-1

مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج 

انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش 

کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور 

شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده   شود.نمی

شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری برداری است، متوقف میبهره

 شود.مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی
 

به الگوی مصرف منافع اقتصادی  توجه  باعین، های نامشهود با عمر مفید ماستهالك دارایی -3-9-2

 شود:می محاسبههای زیر ها و روشاساس نرخ آتی مورد انتظار مربوط و بر
 

 روش استهالک نرخ استهالک نوع دارايي

 .......... .......... دانش فنی

 .......... .......... افزارهانرم

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

......... .......... .......... 
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 شود.سرقفلی محل کسب به دلیل عمر مفید نامعین، مستهلک نمی -3-9-3
 

 ها زيان کاهش ارزش دارايي  -3-10

ای دال بر امکان کاهش در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه -3-10-1

گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام میارزش دارایی

مبلغ بازیافتنی یک دارایی  براوردگردد. چنانچه و با ارزش دفتری آن مقایسه می براورد

مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین منفرد ممکن نباشد،  

 گردد.می

های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم آزمون کاهش ارزش دارایی  -3-10-2

 شود. ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور ساالنه انجام می وجود هرگونه نشانه

ی یک دارایی )یا واحد مولد وجه نقد(، ارزش فروش به کسر مخارج فروش مبلغ بازیافتن -3-10-3

باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی کدام بیشتر است می یا ارزش اقتصادی، هر

های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش جریان

ی بابت آن تعدیل  براوردهای نقدی آتی دارایی که جریانهای مختص زمانی پول و ریسک

 باشد.نشده است، می 

صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری  تنها در -3-10-4

دارایی )یا واحد مولد وجه نقد( تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان 

گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی  اصله در سود و زیان شناسایی می کاهش ارزش بالف

 گردد.لغ مازاد تجدید ارزیابی می شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مب

در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان  -3-10-5

باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی  نقد( میکاهش ارزش دارایی )واحد مولد وجه 

های قبل،  شناسایی زیان کاهش ارزش در سالجدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم

یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی )واحد مولد وجه نقد( نیز بالفاصله در افزایش می

تجدید ارزیابی شده باشد که در این  گردد مگر اینکه دارایی سود و زیان شناسایی می 

 شود.صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می 
 

 موجودى مواد و کاال -3-11

  یک از  « هراقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروشبر مبنای »موجودى مواد و کاال  -3-11-1

شود. در صورت فزونى بهاى تمام شده نسبت مى گیریاندازههاى اقالم مشابه گروه /اقالم

کاهش ارزش موجودى شناسایى   زیانالتفاوت به عنوان به خالص ارزش فروش، مابه

 :گرددمیهاى زیر تعیین ها با بکارگیرى روششود. بهاى تمام شده موجودیمى
 

 روش مورد استفاده 

 واردهاولین صادره از اولین  بندىمواد اولیه و بسته 

 اولین صادره از اولین وارده کاالى در جریان ساخت 

 میانگین موزون کاالى ساخته شده 



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

21 

 میانگین موزون قطعات و لوازم یدکى 

 

با بکارگیرى روش میانگین  ،13×2بندى تا قبل از سال مالى موجودى مواد اولیه و بسته  -3-11-2

روش مزبور به روش  13×2از ابتداى سال دلیل .........،  بهشد، اما مى گیریاندازهموزون 

های قبل  یافته و روش جدید با فرض تسری به سال تغییر  "اولین صادره از اولین وارده"

 (.41-2اعمال شده است )یادداشت  
 

 شده براي فروش  نگهداري غیرجاري هاي دارايي -3-12

از طریق فروش و  واحد( که مبلغ دفتری آنها، عمدتا هایغیرجاری )مجموعه هایدارایی -3-12-1

شده برای نگهداریغیرجاری های داراییگردد، به عنوان »ستمر بازیافت مینه استفاده م

غیرجاری  هایشود که دارایی شود. این شرایط تنها زمانی احراز میبندی میطبقه فروش«

حسب شرایطی که   واحد( جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط بر  های)مجموعه

هایی مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل برای فروش چنین دارایی

  های )مجموعه هاعهد به اجرای طرح فروش داراییباشد و سطح مناسبی از مدیریت، مت

بندی،  ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقهگونهواحد( باشد به 

 به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احراز گردد.

ی فروش، »به اقل مبلغ واحد( نگهداری شده برا هایغیرجاری )مجموعه هایدارایی -3-12-2

 گردد.گیری میدفتری و خالص ارزش فروش« اندازه 
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 ذخاير   - 3-13

که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است.   هایی هستندذخایر، بدهی 

رویدادهای تعهد فعلی )قانونی یا عرفی( در نتیجه دارای که شرکت  شوندشناسایی می ذخایر زمانی

ای اتکاپذیر گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه

 باشد.  براوردقابل 

هرگاه   و  دنشومیجاری تعدیل    براوردبهترین    دادن  دوره مالی بررسی و برای نشان  ذخایر در پایان هر

 شود.میخروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده 
 

 ذخیره تضمین محصوالت  -3-13-1

فروش ساالنه محصوالت مشمول درصد ]ذخیره تضمین محصوالت )گارانتی( بر مبنای .......... 

 شود.و به حساب گرفته می براورد تضمین[
 

 قرادادهاي زيانبار ذخیره  -3-13-2

از   برای ایفای تعهدات ناشی  هاکه مخارج غیرقابل اجتناب آن  هستند ی هایقراردادقراردادهای زیانبار، 

، اجتناب قراردادمخارج غیرقابل  است.  ها، بیش از منافع اقتصادی مورد انتظار آن قراردادهاقرارداد

اقل »زیان ناشی از اجرای قرارداد« و »مخارج جبران از قرارداد یعنی  مخارج خروجحداقل خالص 

تعهد فعلی ذخیره الزم به میزان    قراردادهای زیانبار،   کلیه  جهت خسارت ناشی از ترك قرارداد« است.  

  .دشومی شناسایی  ،هامربوط به زیان قرارداد
 

 خدمت کارکنانمزاياى پايان ذخیره  -3-13-3

و مزایاى مستمر براى هر ثابت ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق 

 شود.ها منظور مىسال خدمت آنان محاسبه و در حساب
 

 هاگذاريسرمايه -3-14
 

 گیرياندازه

 هاى بلندمدتگذاريسرمايه

کاهش ارزش انباشته  بهااى تماام شااده به کسار   بهاداردر اوراق گذاریسرمایه 

 ها گذاری هر یک از سرمایه 

 هاى جارىگذاريسرمايه

المعامله  گذاری سریع سرمایه 

 در بازار 

  های گذاری ایه سرم ( پرتفوی )  مجموعه  ارزش بازار 

 مزبور 

هاى گذاریسایر سرمایه 

 جارى 

هر یک   خالص ارزش فروش اقل بهای تمام شده و 

 ها  گذاری سرمایه   از 

 شناخت درآمد



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

23 

جاری و هاى گذاریسرمایه 

  هادر سهام شرکت بلندمدت 

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومى 

پذیر )تا تاریخ  صاحبان سهام شرکت سرمایه 

 (صورت وضعیت مالی 

گذاری در سایر  سرمایه 

 بهاداراوراق
 در زمان تحقق سود تضمین شده

 

 مشارکتاوراق  -3-15

. مبلغ کسر گرددیها ثبت مدر حساب  «ناخالص»روش    یبر مبنا  ،مشارکت منتشر شده به کسر  اوراق

روش  ر اساسپرداخت سود و کارمزد بسررسید در مقاطع ( مخارج انتشار آن ت )شاملاوراق مشارک

 .گرددیمستهلک م «شده موثرنینرخ سود تضم»
  



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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 سهام خزانه  -3-16

شود و به عنوان یک  سهام خزانه به روش بهای تمام شده در دفاتر شناسایی و ثبت می  -3-16-1

 خرید، در زمانشود. ارائه می  صورت وضعیت مالیدر  مالکانهرقم کاهنده در بخش حقوق 

 وسود صورت  درسود یا زیانی  ، هیچشرکتخود های مالکانه انتشار یا ابطال ابزار فروش،

در بخش حقوق  میمستق بطورباید  یتپرداختی یا دریاف یازاود. مابهشنمی شناساییزیان 

 گردد.شناسایی  مالکانه

هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان   -3-16-2

»صرف   در حسابالتفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری  شود و مابهجامع شناسایی نمی

 شود.ام خزانه« شناسایی و ثبت می )کسر( سه

خزانه« به حساب   »صرف )کسر( سهامدر حساب در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار  -3-16-3

شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه سود )زیان( انباشته منتقل می

منظور شده قبلی به حساب سود )زیان( انباشته، به آن حساب منظور و باقیمانده به عنوان 

 ارائه و در زمان فروش  مالکانهدر بخش حقوق    صورت وضعیت مالی»صرف سهام خزانه« در  

 شود.کل سهام خزانه، به حساب سود )زیان( انباشته منتقل می

هر سهم خزانه بر   دفتری ، واگذار شود، مبلغسهام خزانه از مجموع تنها بخشی هرگاه -3-16-4

 شود.می سهام خزانه محاسبه مجموع شده تمام بهای میانگین مبنای
 

 هابراوردهاي حسابداري و بکارگیري رويه مديريت در فرآيند هاي قضاوت -4

   هاي حسابداريبکارگیري رويهفرآيند ها در توقضا -4-1
 هاي غیرجاري ها در طبقه دارايي گذاري بندي سرمايهطبقه  -4-1-1

های گذاریسرمایه قصد نگهداریهیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، 

 شرکت مستمر توسط با قصد استفادهها گذاریاین سرمایه .داردرا  طوالنی مدت برای بلندمدت

و یا رشد  درآمد مینات ها جهتگذاریاز سرمایه پرتفویی نگهداری آن شود و هدفمی نگهداری

 .است شرکت برای سرمایه
 

4-1-2- ..... 
 

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

های قبل و بازخوردهای دریافت شده از  هیات مدیره با توجه به میزان فروش و بررسی نتایج سال

نماید که در پایان سال جاری مبلغ ذخیره تضمین محصوالت می  براوردمشتریان در طی سال اقدام به  

 شده است. براورد... میلیون ریال و برای سال قبل  براورد... میلیون ریال 
 

 و تجهیزات آالت ماشین تجديد ارزيابي   -4-2-2



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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یافته است. تجدید ارزیابی    انعکاسها  مبناى مبلغ تجدید ارزیابى در حساب  بر  تجهیزاتو  آالت  ماشین

مفروضات مورد استفاده برای تعیین ارزش  . پذیرفته استصورت  ،کارشناسان مستقلبا استفاده از 

 منصفانه به شرح زیر است:

 های ارزیابی[ های مورد استفاده و تکنیک]اطالعات در خصوص داده
  



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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 درآمدهاي عملیاتي  -5
 

 2×13 1×13 

 مبلغ مقدار مبلغ مقدار 

 میلیون ریال  میلیون ریال  

     فروش خالص
     داخلي

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

.. 

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

. 

.......... 

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

.. 

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

. 

.......... 

درصد فروش    10کمتر از    قالم )ا سایر 

 ..........  ..........  ناخالص( 

  ..........  .......... 
     صادراتي

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

.. 

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

. 

.......... 

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

.. 

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

. 

.......... 

درصد فروش    10کمتر از    اقالم ) سایر 

 ناخالص( 

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

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

 ..........  ..........  فروش ناخالص

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

 )..........(  )..........(  تخفیفات 

 ..........  ..........  فروش خالص

 ..........  ..........  درآمد ارایه خدمات  

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

 

 وابستگى اشخاص: درآمد عملیاتي به تفکیکخالص  -5-1
 

 2×13 1×13 

 کل بهدرصد نسبت  درآمد عملیاتي درصد نسبت به کل درآمد عملیاتي 

  میلیون ریال  میلیون ریال 

اشخاص  

 وابسته

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

 .......... .......... .......... .......... سایر مشتریان 

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



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

27 

 

 ه خدمات:يدرآمد ارا -5-2
 

 2×13 1×13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... خدمات کارمزدی  

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

درصد درآمد  10م کمتر از اقال)سایر 

 خدمات(

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

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



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

28 

 :مربوطو بهاى تمام شده  درآمدهاي عملیاتياى جدول مقايسه -5-3

 
 2×13 1×13 

درآمد  

 عملیاتي

بهاي 

 شدهتمام

سود 

 ناخالص

درصد سود ناخالص 

 درآمد عملیاتيبه

درصد سود ناخالص 

 به درآمد علمیاتي

میلیون  میلیون ریال 

 ریال

میلیون 

 ریال

  

      فروش خالص

گروه محصوالت/محصول 

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

محصوالت/محصول گروه 

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

درصد درآمد  10)اقالم کمتر از سایر 

 عملیاتی(
.......... )..........( .......... .......... .......... 

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

      
      خدمات ارايهدرآمد 

 .......... .......... .......... )..........( .......... خدمات کارمزدی 

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

درصد درآمد  10کمتر از  قالم)ا سایر 

 عملیاتی(
.......... 

.........(

) 
.......... .......... .......... 

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

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



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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 1هاى مختلف گزارشگرى برحسب قسمت -6

 شرح زير است: تجاري شرکت به  هاى اطالعات مربوط به قسمت -6-1
 (مبالغ به میلیون ريال)

گروه  

محصوالت/ 

 محصول .....

گروه 

محصوالت/ 

 جمیعيت هاحذف ساير عملیات محصول .....

 2x13 1x13 2x13 1x13 2x13 1x13 2x13 1x13 2x13 1x13 

           درآمد عملیاتي
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سازمانیفروش به مشتریان برون

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... هافروش به سایر قسمت 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... جمع درآمد عملیاتی 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... نتیجه عملیات قسمت 

های مشترك هزینه 

 نیافتهتخصیص 
        )...( )...( 

 ... ...         سود عملیاتی 

           ساير اطالعات

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... های قسمت دارایی 

های مشترك دارایی 

 نیافتهتخصیص 
        ... ... 

 ... ...         تجمیعی های  جمع دارایی 

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

 ... ...         نیافته های مشترك تخصیص بدهی 

 ... ...         تجمیعی های  جمع بدهی 

     ... ... ... ... ... ... ای مخارج سرمایه

     ... ... ... ... ... ... استهالك 
استثنای های غیرنقدی به سایر هزینه

 استهالك
... ... ... ... ... ...     

 

.. در .... و .... محصول/محصوالتگروه داراى دو قسمت عملیات اصلى شامل تولید  شرکت -6-2

عهده مدیر تولید جداگانه و با ه هاى فوق بیک از قسمت باشد. مسئولیت هرسطح ایران می

 مدیرعامل است. محصوالت عمده تولیدى هر دو قسمت به شرح زیر است:نظارت 
 

 نام محصوالت عمده قسمت

گروه محصوالت/ محصول  

..... 

.......... 

 

شود یا در جریان انتشار عمومى است باید این اطالعات را طبق استاندارد که اوراق سهام آنها به عموم عرضه می  هاییشرکتکلیه    1

چنانچه ارائه اطالعات برحسب   . نمایندتوانند ارائه  نیز در صورت تمایل مى   هاشرکتتهیه و ارائه کنند. سایر    25حسابدارى شماره  

 اطالعات مربوط به نحو مقتضى در این یادداشت ارائه خواهد شد. هاى جغرافیایى نیز ضرورت یابد،قسمت



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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گروه محصوالت/ محصول  

..... 

.......... 

 

های عملیاتی استفاده شده توسط قسمت است که  های هر قسمت شامل تمام داراییدارایی -6-3

های ثابت مشهود) پس از کسر و کاال و دارایی نقد، مطالبات، موجودی موادعمدتا وجه 

 تواند مستقیما به هرها میگیرد. با وجود اینکه بیشتر این داراییکاهنده مربوط( را در برمیاقالم

هایی که به طور مشترك توسط ها منتسب شود اما مبلغ دفتری برخی از دارایییک از قسمت

یابد.  ها تخصیص میمبنایی منطقی به آن قسمت شود برقسمت استفاده میدو یا چند 

ها و  های عملیاتی است و به طور عمده در برگیرنده حسابهای قسمت شامل تمام بدهی بدهی 

های قسمت، مالیات ها و سایر اقالم پرداختنی است. بدهی دریافتاسناد پرداختنی، پیش

 گیرد. بردرآمد را در برنمی
های عملیاتی قسمت و نتیجه عملیات قسمت شامل انتقاالت بین  درآمد عملیاتی قسمت، هزینه  -6-4

های بازار رقابتی برای مشتریان برون های تجاری است. چنین انتقاالتی، به قیمتقسمت

 شود.حذف می جمیعشود. این انتقاالت در تسازمانی منظور می 
 

 عملیاتي درآمدهاي  بهاى تمام شده  -7
 )مبالغ به میلیون ريال(

 2x13 1x13 

 

 فروش

ارائه 

 فروش جمع خدمات

ارائه 

 جمع خدمات

 .......... - .......... .......... - .......... مواد مستقیم 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... دستمزد مستقیم  

       سربار ساخت 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... دستمزد غیرمستقیم 

 .......... - .......... .......... - .......... مواد غیرمستقیم 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... استهالك 

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

 10کمتر از اقالم )سایر 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... درصد سربار تولید(

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

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( نشده جذب های هزینه 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... های ساخت جمع هزینه 

)افزایش( کاهش  

های در جریان  موجودی

 ساخت 

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

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

 )..........( - )..........( )..........( - )..........( ضایعات غیرعادی 

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



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 
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)افزایش( کاهش  

های موجودی

 1شده ساخته 

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

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

 

میلیون ریال( مواد اولیه خریدارى  .....میلیون ریال )سال قبل  ..... مبلغدر سال مورد گزارش  -7-1

مبلغ کشور و کنندگان اصلى مواد اولیه )بیش از ده درصد خرید( به تفکیک میناشده است. ت

 : هر یک به شرح زیر استاز  خرید

 

نوع مواد 

 کشور اولیه

2×13 1×13 

میلیون 

 ريال

درصد نسبت به 

 کل خريد سال

میلیون 

 ريال

به درصد نسبت 

 کل خريد سال

......... انگلستان ..........

. 

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

......... آلمان  ..........

. 

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

......... ایران ..........

. 

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

مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالى مورد گزارش با ظرفیت اسمى و ظرفیت معمول  -7-2

 دهد:)عملى(، نتایج زیر را نشان مى
 

 

واحد 

 گیرياندازه

ظرفیت 

 اسمي

ظرفیت معمول 

 )عملي(

تولید واقعي 

 13×2سال 

تولید واقعي 

 13×1سال 

گروه محصوالت/  

 محصول ...

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

گروه محصوالت/  

 محصول ...

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

 

های جذب نشده به دلیل توقف تولید ناشی از .......... محاسبه و از بهای تمام شده کسر هزینه  -7-3

 شده است. 
 

 هاى فروش، ادارى و عمومى هزينه  -8
 

 2×13 1×13 

میلیون  

 میلیون ریال ریال

   هاي فروشهزينه
 

(، اقالم موجودى در جدول  11توضیحی )یادداشت  ها هزینه ها تحت سرفصل سایر توجه به انعکاس زیان کاهش ارزش موجودی با  1

 شود. درج می شده کاالى فروش رفته، به صورت ناخالص محاسبه بهاى تمام 



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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 .......... .......... حقوق و دستمزد و مزایا  

 .......... .......... حمل و نقل 

 .......... .......... کارى و کمیسیون فروش العملحق

 .......... .......... استهالك 

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

 .......... .......... های فروش(درصد هزینه 10)اقالم کمتر از  سایر  

 .......... .......... 
   عموميهاي اداري و هزينه

 .......... .......... حقوق و دستمزد و مزایا 

 .......... .......... 1پاداش هیات مدیره 

 .......... .......... استهالك 

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

های اداری و درصد هزینه 10)اقالم کمتر از  سایر

 .......... ..........  عمومی(

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

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

 

 هادريافتني کاهش ارزشهزينه  -9

مطالبات در نتیجه ورشکستگی یکی از مشتریان عمده،    ازمیلیون ریال    .....در سال مورد گزارش مبلغ  

 2است. و کاهش ارزش برای آنها در نظر گرفته شده الوصول شدهمشکوك
  

 

 شود.اساس سال عملکرد )و نه براساس سال تصویب( به حساب هزینه منظور می مدیره برت اپاداش هی 1
استاندارد  86ها در نتیجه ورشکستگی یکی از مشتریان عمده بوده، لذا طبق بند با توجه به اینکه هزینه کاهش ارزش دریافتنی 2

، در غیر این در صورت سود و زیان ارائه شده است، برای درك عملکرد مالی شرکت نمونه، تحت سرفصل جداگانه 1حسابداری 

 .شودمنظور میهای فروش، اداری و عمومی جزء هزینه صورت



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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   درآمدهاساير  -10
 

 2×13 1×13 

میلیون  

 ریال

میلیون 

 ریال

 .......... .......... فروش ضایعات 

هاى ارزى از تسعیر دارایی   ناشى  سود

 .......... .......... عملیاتى 

 .......... .......... درآمد اجاره

 .......... ......... اضافى انبارخالص 

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

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

 

 ها ساير هزينه  -11
 

 2×13 1×13 

میلیون  

 ریال

میلیون 

 ریال

 .......... ......... ضایعات غیرعادى تولید 

 .......... .......... هاى جذب نشده در تولید هزینه 

 .......... .......... ها کاهش ارزش موجودیزیان 

 های ارزیزیان ناشی از تسعیر بدهی 

 .......... .......... عملیاتی 

 .......... .......... خالص کسری انبار 

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

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

 

 است.  .....ناشى از  ،غیرعادى تولیدمیلیون ریال ضایعات  .....مبلغ  -11-1
 

 هاى مالى  هزينه -12
 

 2×13 1×13 

 

 ریال میلیون

 میلیون

 یالر

   هاي دريافتيوام

سسات  وو م  هابانک

 .......... .......... اعتباری

 .......... .......... اشخاص وابسته 

 .......... .......... سایر اشخاص



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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 .......... .......... 

 .......... .......... اوراق مشارکت

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

 .......... .......... ایتعهدات اجاره سرمایه

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

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

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

  



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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 غیرعملیاتى هاى ساير درآمدها و هزينه  -13
 

 2×13 1×13 

میلیون  

 ریال

میلیون 

 ریال

   اشخاص وابسته

 )..........( .......... هاى ثابت مشهود  دارایی سود )زیان( ناشى از فروش

 )..........( .......... های نامشهود سود )زیان( ناشی از فروش دارایی

 .......... .......... سود حاصل از فروش مواد اولیه

 .......... .......... هاگذاریسود ناشى از فروش سرمایه 

 .......... .......... 
   ساير اقالم 

 )..........( .......... هاى ثابت مشهود  دارایی سود )زیان( ناشى از فروش

 )..........( .......... های نامشهود سود )زیان( ناشی از فروش دارایی

 .......... .......... حاصل از فروش مواد اولیهسود 

هاى و سپرده بهادار اوراق سایر سودحاصل از 

 .......... .......... بانکی گذارى سرمایه 

 .......... .......... سود سهام  

 )..........( )..........( ی بلندمدت هاگذاریزیان کاهش ارزش سرمایه 

 .......... .......... ها گذاریسرمایه سود ناشى از فروش 

های گذاریدرآمد )هزینه( ناشی از ارزیابی سرمایه 

 )..........( .......... المعامله به ارزش بازارجاری سریع 

هاى بدهی ها ودارایییا تسویه سود )زیان( تسعیر 

 )..........( .......... ارزى غیرمرتبط با عملیات 

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

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



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 

 هاي مالي هاي توضیحي صورت يادداشت 
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 شده خالص عملیات متوقف)زيان( سود  -14

مندرج در سود  26-2طبق یادداشت  .....نتایج عملیات متوقف شده کارخانه تولید محصوالت غذایی 

نتایج عملیات و جریان از بابت آثار مالی ناشی از این تصمیم، و زیان سال جاری به شرح زیر است. 

 ارائه مجدد شده است.  13×1وجوه نقد سال 
 

 13×2سال  
 شده(ارائه )تجديد

 13×1سال 

 ریال میلیون ریال میلیون 

 .......... .......... عملیاتی  هایدرآمد

 )..........( )..........( عملیاتی  هایتمام شده درآمدبهاى 

 .......... .......... سود ناخالص 

 )..........( )..........( عمومى و ادارى ،هاى فروشهزینه 

 .......... .......... درآمدها سایر 

 )..........( )..........( هاسایر هزینه 

 .......... .......... سود عملیاتى

 .......... .......... هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه 

عملیات متوقف شده قبل از مالیات  سود 

 (..........) .......... )زیان( 

 .......... (..........)   یمالیاتمالیات بر درآمد/ اثر 

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

 

 2×13 1×13 

 میلیون 

 ریال

 یالر میلیون

   هاي نقدي حاصل از عملیات متوقف شدهجريان

هاای جریاان خاالص ورود وجاه نقاد نااشاای از فعاالیات

 عملیاتی

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

هاای خاالص ورود وجاه نقاد نااشاای از فعاالیاتجریاان

 .......... .......... گذاریسرمایه

هاای فعاالیاتخاالص ورود وجاه نقاد نااشاای از جریاان

 .......... .......... تامین مالی

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

  



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 

 هاي مالي هاي توضیحي صورت يادداشت 
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 مبناي محاسبه سود )زيان( پايه هر سهم  -15
 

 2x13 1x13 

 

میلیون 

 ریال

میلیون 

 ریال

 -سود ناشی از عملیات در حال تداوم

 .......... .......... عملیاتی 

 )..........( )..........( مالیاتی اثر 

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

 -سود ناشی از عملیات در حال تداوم

 .......... .......... غیرعملیاتی 

 )..........( )..........( اثر مالیاتی 

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

 )..........( .......... سود )زیان( ناشی از عملیات متوقف شده 

 .......... )..........( اثر مالیاتی 

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

 .......... .......... سود خالص

 )..........( )..........( اثر مالیاتی 

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

 2x13 1x13 

 تعداد تعداد 

 .......... .......... میانگین موزون تعداد سهام عادی

 )..........( )..........( میانگین موزون تعداد سهام خزانه

 .......... .......... میانگین موزون تعداد سهام 

 
 



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 

 هاي مالي هاي توضیحي صورت يادداشت 
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 هاي ثابت مشهود دارايي -16
 )مبالغ به میلیون ريال(

 ساختمان  زمین 

ساختمان  

)اجاره 

 تاسیسات اي(سرمايه 

آالت ماشین

 و تجهیزات 

وسايل 

 نقلیه

اثاثه و 

 جمع ابزارآالت منصوبات

هاي دارايي

در جريان 

 تکمیل

 پیش

 هاي پرداخت

 ايسرمايه 

اقالم 

اي سرمايه 

 جمع در انبار

              يا مبلغ تجديد ارزيابيبهاي تمام شده 

...... 13×1مانده در ابتدای سال 

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

......

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

......

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

...... افزایش

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

......

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

......

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

....) واگذار شده 

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

(.....

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

(.....

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

 - - - - - - - - - - - - - افزایش ناشی از تجدید ارزیابی

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - (-) (-) کاهش ناشی از تجدید ارزیابی
شده های غیرجاری نگهداریانتقال به دارایی

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - (-) (-) برای فروش
....) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

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

(.....

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

(.....

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

 ..... - - - ..... - - - ..... ..... - - - ارزهای تسعیر آثار تفاوت

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  - ......  ......  13×1مانده در پايان سال 

...... افزایش

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

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

. ....... ....... ....... ....... 
....) واگذار شده 

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

(.....

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

(.....

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

 افزایش ناشی از تجدید ارزیابی

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

......

. - - - ....... 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - (-) (-) کاهش ناشی از تجدید ارزیابی



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 
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 ساختمان  زمین 

ساختمان  

)اجاره 

 تاسیسات اي(سرمايه 

آالت ماشین

 و تجهیزات 

وسايل 

 نقلیه

اثاثه و 

 جمع ابزارآالت منصوبات

هاي دارايي

در جريان 

 تکمیل

 پیش

 هاي پرداخت

 ايسرمايه 

اقالم 

اي سرمايه 

 جمع در انبار

شده های غیرجاری نگهداریانتقال به دارایی

 برای فروش

(....

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

(.....

) - - - (..)... 

....) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

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

(.....

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

(.....

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

 ..... - - - ..... - - - ...... ...... - - - های تسعیر ارزآثار تفاوت

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  13×2مانده در پايان سال 

  



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 
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 )مبالغ به میلیون ريال(
 

 ساختمان  زمین

ساختمان  

)اجاره 

 تاسیسات اي(سرمايه 

آالت ماشین

 و تجهیزات 

وسايل 

 نقلیه

اثاثه و 

 جمع ابزارآالت منصوبات

هاي دارايي

در جريان 

 تکمیل

 پیش

 هاي پرداخت

 ايسرمايه 

اقالم 

اي سرمايه 

 جمع در انبار

              استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته

 13×1ابتدای سال مانده در 

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

......

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

......

. - - - ....... 

 استهالك

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

......

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

......

. - - - ....... 

...... انباشته کاهش ارزش

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

......

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

......

. - - - ....... 

....) انباشته برگشت کاهش ارزش

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

(.....

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

(.....

) - - - 

(.....

) 

 واگذار شده

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

(.....

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

(.....

) - - - 

(.....

) 

شده نگهداریهای غیرجاری انتقال به دارایی

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - (-) (-) برای فروش
....) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

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

(.....

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

(.....

) - - - 

(.....

) 

 ......  - - - ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  13×1مانده در پايان سال 

 استهالك

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

......

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

......

. - - - ....... 

...... انباشته کاهش ارزش

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

......

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

......

. - - - ....... 

....) انباشته برگشت کاهش ارزش

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

(.....

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

(.....

) - - - 

(.....

) 

 واگذار شده

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

(.....

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

(.....

) - - - 

(.....

) 



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 

 هاي مالي هاي توضیحي صورت يادداشت 
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شده های غیرجاری نگهداریانتقال به دارایی

 برای فروش

(....

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

(.....

) - - - 

(.....

) 

....) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

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

(.....

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

(.....

) - - - 

(.....

) 

 ......  - - - ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  13×2مانده در پايان سال 

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  13×2مبلغ دفتري در پايان سال 

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  13×1مبلغ دفتري در پايان سال 



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 
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میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالى ناشى از حریق،   .....هاى ثابت مشهود تا ارزش  دارایی  -16-1

 اى برخوردار است.سیل و زلزله از پوشش بیمه 

مورد تجدید ارزیابى قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ  13×2سال  در آالت و تجهیزاتماشین -16-2

 مالکانهدر سرفصل حقوق ها داراییمیلیون ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابى  .....

. مقایسه مبلغ دفتری بندى شده و در صورت سود و زیان جامع نیز انعکاس یافته استطبقه

بر روش بهای تمام آالت و تجهیزات مبتنی بر روش تجدید ارزیابی با مبلغ دفتری مبتنی  ماشین

 است: شده به شرح زیر 
 

 میلیون ريال -13×1  میلیون ريال -13×2 

 بر مبناي  

 بهاي تمام شده

 بر مبناي 

 تجديد ارزيابي

 بر مبناي 

 بهاي تمام شده

 بر مبناي 

 تجديد ارزيابي

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

 

در قبال تسهیالت مالى  و تجهیزات آالتساختمان و ماشین ،زمین..... میلیون ریال از  مبلغ -16-3

 باشد. ها میبانک  وثیقهدریافتى در 
 

 های در جریان تکمیل به شرح زیر است:دارایی -16-4
 

تاريخ  براورد درصد تکمیل 

 برداريبهره

مخارج  براورد

 تکمیل

تاثیر پروژه بر  مخارج انباشته

 13×1 13×2 13×1 13×2  عملیات

 میلیون ریال    

میلیون 

 ریال

میلیون 

  ریال

احداث خط تولید  

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

افزایش  

 ظرفیت

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

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

 

از محل انتشار اوراق مشارکت به مبلغ  .....بخشی از منابع برای پروژه احداث خط تولید  -16-4-1

 میلیون ریال تامین شده است. .....
 

 در جریان تکمیل منظور شده است:  هایمبالغ زیر به حساب دارایی -16-4-2
 

 2×13 1×13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... مخارج تامین مالی

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

ارزی تساعیر تساهیالت مالی   تفاوت

 (..........) .......... دریافتی



 ( سهامى عام) شرکت نمونه 

 هاي مالي هاي توضیحي صورت يادداشت 
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 .......... .......... 
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به شرح  در جریان تکمیل هایمنظور شده به دارایی  مین مالیامخارج تحساب گردش  -16-4-3

 زیر است:
 

 2×13 1×13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... مانده اول سال 

دارایی طی به  احتساب  

 .......... .......... سال 

 .......... .......... سال پایانمانده 

 

های مورد استفاده زیر به شرکت منتقل نشده یا شرکت در اعمال حقوق  مالکیت قانونی دارایی  -16-5

 باشد:قانونی خود نسبت به آنها با محدودیت مواجه می
 

 مبلغ دفتري 

 2x13 1x13  توضیحات

  میلیون ریال میلیون ریال 

 عدم انتقال مالکیت  .......... .......... زمین .....

 ساختمان .....
.......... .......... 

محدودیت در اعمال حقوق  

 قانونی 

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

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

 

 گذاري در امالکسرمايه  -17
 

 2×13 1×13 

میلیون  

 ریال

میلیون 

 ریال

 .....یک قطعه زمین به مساحت 

 .....مترمربع در 

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

 .......... .......... پرداخت خرید امالكپیش 

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

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

 

 وثیقهدر قبال تسهیالت مالى دریافتى در  گذاری در امالك،..... میلیون ریال از سرمایه مبلغ -17-1

 باشد. ها میبانک 
 



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

45 

 هاي نامشهود دارايي -18
 (مبالغ به میلیون ريال)

 

حق امتیاز 

 خدمات عمومي

سرقفلي 

 محل کسب

دانش 

 فني

نرم 

 هاافزار

پیش 

 جمع هاپرداخت

       بهاي تمام شده يا مبلغ تجديد ارزيابي

 ....... ....... ....... ....... ....... ....... 13×1مانده در ابتدای سال 

 ....... ....... ....... ....... ....... - افزایش

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

 - - - - - - افزایش ناشی از تجدید ارزیابی

 (-) - (-) (-) (-) (-) کاهش ناشی از تجدید ارزیابی
شده نگهداریهای غیرجاری انتقال به دارایی

 (-) (-) (-) (-) برای فروش
- 

(-) 
 (-) (-) (-) (-) (-) (-) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

 ..... - - ..... - - های تسعیر ارزآثار تفاوت

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  13×1مانده در پايان سال 

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

 - - - - - - افزایش ناشی از تجدید ارزیابی

 (-) - (-) (-) (-) (-) کاهش ناشی از تجدید ارزیابی
شده های غیرجاری نگهداریانتقال به دارایی

 (-) (-) (-) (-) برای فروش
- 

(-) 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) تغییراتسایر نقل و انتقاالت و 

 ..... - - ..... - - های تسعیر ارزآثار تفاوت

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  13×2مانده در پايان سال 

       استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته

 ....... - ....... ....... - - 13×1مانده در ابتدای سال 

 ....... - ....... ....... - - استهالك

 ....... - ....... ....... ....... - انباشته کاهش ارزش

 (-) - (-) (-) (-) (-) انباشته برگشت کاهش ارزش

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

شده های غیرجاری نگهداریانتقال به دارایی

 (-) (-) (-) (-) برای فروش
- 

(-) 
 (-) - (-) (-) (-) (-) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

 ......  - ......  ......  ......  - 13×1مانده در پايان سال 

 ....... - ....... ....... - - استهالك

 ....... - ....... ....... ....... - انباشته کاهش ارزش

 (-) - (-) (-) (-) (-) انباشته برگشت کاهش ارزش

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

شده های غیرجاری نگهداریانتقال به دارایی

 (-) (-) (-) (-) برای فروش
- 

(-) 
 (-) - (-) (-) (-) (-) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

 ......  - ......  ......  ......  ......  13×2مانده در پايان سال 

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  13×2مبلغ دفتري در پايان سال 

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  13×1مبلغ دفتري در پايان سال 

  



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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 هاي بلندمدتگذاريسرمايه  -19
 

 2×13 1×13 

بهاي تمام  

 شده

کاهش ارزش 

 انباشته

مبلغ 

 دفتري

مبلغ 

 دفتري

میلیون  

 ریال

میلیون  میلیون ریال میلیون ریال

 ریال

 .......... .......... )..........( .......... هاگذاری در سهام شرکتسرمایه 

 .......... .......... )..........( .......... گذاری در سایر اوراق بهادار سرمایه 

گذارى بلندمدت  سرمایه  هاىسپرده 

 بانکى 

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

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

 

 شود:ها به شرح زیر تفکیک مىگذارى در سهام شرکتسرمایه -19-1
 (مبالغ به میلیون ريال)

 

2×13 1×13 

تعداد 

 سهام

درصد 

 گذاريسرمايه

بهاي 

 تمام شده

ارزش کاهش 

 انباشته

مبلغ 

 دفتري

ارزش 

 بازار

مبلغ 

 دفتري

ارزش 

 بازار

المعامله سريعهايگذاريسرمايه

         )بورسي و فرابورسي(

 .......... شرکت

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

.........

. 

........

.. 

.........

. 

.........

. 

 .......... شرکت

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

.........

. 

........

.. 

.........

. 

.........

. 

  

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

.........

. 

........

.. 

.........

. 

.........

. 
         هاساير شرکت

 شرکت ..........

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

.........

. - 

.........

. - 

 شرکت ..........

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

.........

. - 

.........

. - 

  

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

.........

. - 

.........

. - 

 

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

.........

. 

........

.. 

.........

. 

.........

. 

 

 در سایر اوراق بهادار گذاریسرمایه -19-2
 

 2x13 1x13 نرخ سود نوع اوراق ناشر

 میلیون ریال میلیون ریال درصد  
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 .......... .......... .......... مشارکت شرکت .......

 .......... .......... .......... مرابحه شرکت .......

 .......... .......... .......... صکوك  شرکت ......

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

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

 

 

به مبلغ ..... میلیون ریال با نرخ ..... درصد و مبلغ ..... میلیون ریال  گذاریی سرمایههاسپرده -19-3

 باشد. با نرخ ..... درصد می

..... میلیون ریال سهام شرکت ..... خریداری شده و انتقال مالکیت، موکول به تسویه  مبلغ  -19-4

 مانده بدهی است. 

 :ها هستندزیر در وثیقه بدهی  هایگذاریسرمایه -19-5
 

 2×13 1×13 

میلیون  

 ریال

میلیون 

 ریال

   هاگذاري در سهام شرکتسرمايه

 .......... .......... شرکت .....

 .......... .......... شرکت .....

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

گذارى بلندمدت سرمایه  هاىسپرده 

 بانکى 

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

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

 

 : گردش حساب کاهش ارزش انباشته -19-6
 

 2×13 1×13 

میلیون  

 ریال

میلیون 

 ریال

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

 .......... .......... زیان کاهش ارزش

برگشت زیان کاهش  

 ارزش

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

 .......... .......... پایان سال در مانده 

  



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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 هاهاي تجاري و ساير دريافتني دريافتني -20

 مدت:کوتاه  هايدريافتني -20-1
 )مبالغ به میلیون ريال(

 2×13 1×13 

 خالص خالص کاهش ارزش جمع ارزي ريالي  

       تجاري

       سناد دريافتنىا

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته 

 .......... .......... )........( .......... .......... .......... مشتریان سایر 

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

       دريافتنى   هاىحساب

 .......... .......... )........( .......... .......... .......... اشخاص وابسته 

 .......... .......... )........( .......... .......... .......... مشتریان سایر 

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

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

       هاساير دريافتني

       دريافتنىسناد ا

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته 

 .......... .......... )........( .......... .......... .......... اشخاصسایر 

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

       دريافتنىهاي حساب

 .......... .......... - .......... .......... .......... وابسته  اشخاص

تسهیالت اعطایی به  

 دیگران 

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

 .......... .......... )........( .......... - .......... و مساعده(  )وام کارکنان

 .......... .......... - .......... - .......... هاى موقتسپرده 

 .......... .......... - .......... - .......... سود سهام دریافتنى 

 .......... .......... )........( .......... .......... .......... سایر  

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

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

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

 

  



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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 بلندمدت: هايدريافتني -20-2
 )مبالغ به میلیون ريال(

 
2×13 1×13 

 خالص خالص کاهش ارزش جمع ارزي ريالي 

       تجاري

       اسناد دريافتني

 .......... .......... ).........(  .......... .......... اشخاص وابسته 

 .......... .......... ).........(  .......... .......... سایر مشتریان 

 .......... ..........  ).........( .......... .......... 
       هاي دريافتنيحساب

 .......... .......... ).........(  .......... .......... اشخاص وابسته 

 .......... .......... ).........(  .......... .......... سایر مشتریان 

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

 .......... ..........  ).........( .......... .......... 
       هاساير دريافتني

       سناد دريافتنىا

 - .......... ..........  .......... .......... اشخاص وابسته 

 )........( .......... ..........  .......... .......... اشخاصسایر 

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

       دريافتنى هايحساب

 - .......... ..........  .......... .......... اشخاص وابسته 

تسهیالت اعطایی به  

 دیگران 

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

 .......... .......... ).........(  - .......... مساعده( کارکنان )وام و  

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

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

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

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

 

مشی شرکت برای تعیین کاهش ارزش های فروش اعتباری شرکت و خط]سیاست -20-3

 [ شود.ها در این قسمت افشا میدریافتنی

ها پس  روز است. با توجه به تجربیات گذشته، دریافتنی   ... میانگین دوره اعتباری فروش کاالها  

روز  ...هایی که تا روز از تاریخ سررسید قابل وصول نیست و برای کلیه دریافتنی ...از گذشت 

شود. در نظر گرفته می کاهش ارزشدرصد  100از تاریخ سررسید وصول نشوند، به میزان 

روز از تاریخ سررسید وصول نشوند، بر مبنای   ...  و  ...هایی که بین  برای دریافتنی   کاهش ارزش

غیرقابل بازیافت با توجه به سابقه نکول مشتری و تجزیه و تحلیل مالی فعلی  مبالغ براورد

 پردازد.شود. شرکت قبل از قبول مشتری به اعتبارسنجی مشتری میمشتری، منظور می



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

50 

  



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 
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 : اندکاهش ارزش نداشته هایی که معوق هستند ولی مدت زمان دریافتنی -20-4
 

 2×13 1×13 

میلیون  

 ریال

میلیون 

 ریال

 .......... .......... روز ...-...

 .......... .......... روز ...-...

 .......... .......... جمع 

  میانگین مدت زمان

 )روز(

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

 

به دلیل   پایان دوره گزارشگری معوق هستند ولیهای تجاری شامل مبالغی است که در این دریافتنی

شناسایی نشده و این مبالغ هنوز   کاهش ارزشبرای آنها مالحظه در کیفیت اعتباری، عدم تغییر قابل 

 قابل دریافت هستند.
 

 :به شرح زیر است هادریافتنی کاهش ارزشحساب گردش -20-5
 

 2×13 1×13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

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

 ........ .......... هاهای کاهش ارزش دریافتنیزیان

حذف شده طی سال به عنوان غیر  

 قابل وصول 

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

 )..........( )..........( بازیافت شده طی سال

 )..........( )..........( های کاهش ارزشبرگشت زیان 

 .......... .......... مانده در پایان سال 
 

های های تجاری، هرگونه تغییر در کیفیت اعتباری دریافتنیدر تعیین قابلیت بازیافت دریافتنی  -20-6

 گیرد. تجاری از زمان ایجاد تا پایان دوره گزارشگری مد نظر قرار می

سال  ... ریال ) مبلغهای تجاری است که به صورت جداگانه به شامل دریافتنی کاهش ارزش -20-7

در مرحله انحالل قرار  هایی هستند که مربوط به شرکتاند و ... ریال( کاهش ارزش یافته قبل

های  دهنده تفاوت بین مبلغ دفتری این دریافتنینشانشده شناسایی دارند. کاهش ارزش

ها وثیقه ت. برای این دسته از دریافتنی ستجاری و ارزش فعلی عواید مورد انتظار از انحالل ا

 ه است. دریافت نشد
 

 هاساير دارايي -21
 

 2×13 1×13 



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت
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میلیون  

 ریال

میلیون 

 ریال

وجوه بانکی مسدود  

 .......... .......... 1شده 

سپرده نزد صندوق  

 .......... .......... دادگستری

 .......... .......... سایر 

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

  

 

 دسترس باشد.قابل صورت وضعیت مالیرود ظرف یک سال از تاریخ وجوه بانکی مسدود شده وجوهی است که انتظار نمی 1



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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 هاپرداختپیش  -22
 

 2×13 1×13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

   هاي خارجيپرداختپیش

 .......... .......... سفارشات مواد اولیه 

سفارشات قطعات و لوازم 

 یدکی 

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

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

 .......... .......... سایر 

 .......... .......... 
   ي داخليهاپرداختپیش

 .......... .......... مواد اولیه خرید 

 .......... .......... ها دارایی بیمه

 .......... .......... مالیات بر درآمد 

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

 .......... .......... سایر 

)یادداشت   پرداختنیمالیات 

37) 

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

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

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

 

پرداخت به اشخاص وابسته طبق یادداشت ها شامل ........ میلیون ریال پیشپرداختپیش -22-1

 باشد.می 3-46

شرکت با هدف تامین مواد اولیه ..... به میزان ..... ]تن[، تعداد ..... اوراق سلف موازی  -22-2

استاندارد )بدون اختیار( به قیمت هر ورق ..... ریال را با ارزش اسمی ..... ریال و با سررسید 

 ها منعکس شده است. پرداختپیش سرفصل است که در  کرده..... و در تاریخ ..... خریداری 
 

 مواد و کاال موجودي -23
 

 2×13 1×13 

 خالص خالص کاهش ارزش بهاي تمام شده 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... - .......... ساخته شده  کاالى

در جریان   کاالى

 ساخت 

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

 .......... .......... - .......... بندى بستهاولیه و مواد

 .......... .......... )..........( .......... و لوازم یدکى  قطعات



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت
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 .......... .......... )..........( .......... هاموجودی  سایر

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

 .......... .......... - .......... 1در راه کاالى

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

ون ریال میلی  .....  تاو لوازم یدکی    بندى، کاالى ساخته شده، قطعاتموجودى مواد اولیه و بسته  -23-1

 بیمه شده است.  .....در مقابل خطرات ناشى از 

مبلغ ..... میلیون ریال به نزد اشخاص وابسته و بخشی از مواد اولیه به مبلغ ..... میلیون ریال  -23-2

 شود.منظور ساخت ..... نگهداری مینزد سایر اشخاص به 

ریال در وثیقه   میلیون  ........شده    تمام  به بهای  موجودی مواد اولیه، کاالی ساخته شده و .......  -23-3

 شد. باها میبانک 
 

 مدت هاي کوتاه گذاريسرمايه  -24
 )مبالغ به میلیون ريال(

 
2×13 1×13 

 خالص خالص کاهش ارزش بهاي تمام شده

 بازار در المعاملهريعس هاىگذاريسرمايه

 )پذيرفته شده در بورس/ فرابورس(

    

 .......... .......... 1- 2- سهام 

 .......... .......... 1- 1-   سایر اوراق بهادار

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

گذارى در سهام سایر  سرمایه 

 هاشرکت 

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

 .......... .......... )........( .......... گذاری در سایر اوراق بهادارسرمایه 

 .......... .......... )........( ......... گذارى در اوراق بهادارسرمایه 

گذارى سرمایه هاىسپرده 

 بانکی مدتکوتاه 

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

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

 

 نقد موجودي  -25
 

 2×13 1×13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... 3ریالی  - هاموجودى نزد بانک 

 

به شرکت انتقال یافته  صورت وضعیت مالیآن تا تاریخ  باآن بخش از سفارشات است که مالکیت کاالى مرتبط  در راه، کاالى 1

 است. 

یابد، لذا درج بهای تمام شده و کاهش ارزش موضوعیت المعامله به ارزش بازار انعکاس میهای سریعگذاریاز آنجا که سرمایه  -  2

 بهای تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده شود مبالغ مربوط باید درج گردد.نداشته لیکن چنانچه از روش اقل 
 گذاری کوتاه مدت بدون سررسید )دیداری( در بانک است.سرمایه شامل سپرده هانزد بانکموجودی  - 3



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 
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 .......... .......... 2ارزی – هاموجودى نزد بانک 

 ها گردانتنخواه و موجودى صندوق 

 .......... .......... ریالی  -

 ها گردانتنخواه و موجودى صندوق 

 .......... .......... ارزی -

 .......... .......... در راه   نقد

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

 

مسدود شده است که   .....توسط  .....ها به دلیل میلیون ریال از موجودی نزد بانک .....مبلغ  -25-1

 آینده حل و فصل شود. ماه 3حداکثر ظرف رود موضوع، انتظار می 

باشد که برای  می قبل از تاریخ صورت وضعیت مالیهای به تاریخ در راه، مربوط به چک نقد  -25-2

 وصول به بانک ارائه شده است.
  



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

56 

نگهداري  غیرجاري هاي هاي مرتبط با داراييشده براي فروش و بدهينگهداريغیرجاري هاي دارايي - 26

 شده براي فروش 
 

 2×13 1×13 

 
 میلیون ریال

میلیون 

 ریال

 - .......... زمین و ساختمان انبار  

 - .......... کارخانه تولید محصوالت غذایی .......... های مرتبط با  دارایی 

 - .......... نگهداری شده برای فروش غیرجاری هایدارایی

نگهداری شده  غیرجاری های های مرتبط با دارایی بدهی 

 برای فروش  
.......... - 

 

ماه آتی  12را طی تصمیم گرفته است یک باب انبار واقع در ....  13×2شرکت در سال مالی  -26-1

 واگذار نماید. برای فروش انبار به قیمت منطقی، بازاریابی موثری انجام شده است.

واگذار نماید و   .....را به منظور  .....شرکت مصمم است کارخانه تولید محصوالت غذایی  -26-2

همین منظور تکمیل شود. به  13×3./../..تاریخ . گردد که فرآیند واگذاری تابینی میپیش

ها  های اصلی دارایی(. گروه14متوقف گردیده است )یادداشت    .....فعالیت این کارخانه از تاریخ  

 به شرح زیر است: سالهای کارخانه قابل واگذاری در پایان و بدهی 
 

 2×13 

میلیون  هاي کارخانهدارايي

 ریال

های ثابت دارایی

 مشهود 

.......... 

 .......... موجودی کاال 

 .......... های تجاریدریافتنی 

 .......... 

  هاي کارخانهبدهي

های  پرداختنی

 تجاری

.......... 

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

 .......... 

 

 سرمايه  -27

ریالی با نام تمام   .....سهم    .....، شامل  میلیون ریال  .....  مبلغ 13×29/12/2  تاریخ  سرمایه شرکت در

 به شرح زیر است: صورت وضعیت مالیسهامداران در تاریخ ترکیب  باشد.پرداخت شده می
 

 2×13 1×13 



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

57 

تعداد  

 سهام

درصد 

 مالکیت

تعداد 

 سهام

درصد 

 مالکیت

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

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

  5سایرین )کمتر از 

 .......... .......... .......... .......... درصد( 

 .......... 100 .......... 100 

  



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

58 

 سالو پایان  صورت تطبیق تعداد سهام اول سال -27-1

درصد(   .....ریال )معادل  میلیون    .....ریال به  میلیون    .....طی سال مورد گزارش سرمایه شرکت از مبلغ  

 به ثبت رسیده است.  13×2از محل سود انباشته، افزایش یافته که در تاریخ .../.../
 

 2×13 1×13 

تعداد  

 سهام

تعداد 

 سهام

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

افزایش سرمایه از محل سود 

 - ........... انباشته 

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

 ........... ........... سال مانده پایان  

 

 جريان افزايش سرمايه در -28

العاده صاحبان سهام طی سال مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق

افزایش یافته و از این میلیون ریال .....  مبلغمورخ ..... از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به 

مراحل ثبت   ت.بابت مبلغ ..... میلیون ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته اس

 باشد. افزایش سرمایه در جریان می
 

 صرف سهام  -29

افزایش سرمایه شرکت با سلب حق تقدم از   13×1العاده در سالطبق مصوبه مجمع عمومی فوق

صاحبان سهام به میزان ... درصد از محل فروش سهام تصویب و مقرر گردید هر سهم به قیمت ..... 

..... میلیون ریال به    مبلغبه    مبلغ فروش و مبلغ اسمی سهام جمعاوت  التفاریال به فروش برسد و مابه 

 حساب صرف سهام منظور گردد.
 

 اندوخته قانونى -30

اساسنامه، ..... و ماده  1347اصالحیه قانون تجارت مصوب سال  238و  140در اجراى مفاد مواد 

است. به موجب مفاد    شده سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونى منتقل  محل  میلیون ریال از  .....  مبلغ  

درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود   10مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونى به  

و   باشدنمی الزامى است. اندوخته قانونى قابل انتقال به سرمایه  الذکربه اندوخته فوق هر سالخالص 

 .یستانحالل شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران ن جز در هنگام
 

 هااندوخته ساير  -31

  ها متشکل از اندوخته عمومى و اندوخته طرح توسعه است. مجمع عمومى شرکت بهسایر اندوخته

درصد از سود خالص   .....  اساسنامه هر سال معادل  .....  منظور تقویت بنیه مالى شرکت به موجب ماده

طبق مصوبه   .....،دهد. عالوه بر این، به منظور اجراى طرح توسعه را به اندوخته عمومى تخصیص مى



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

59 

ها اختصاص یافته است. گردش ، اندوخته طرح توسعه در حساب13×0مجمع عمومى مورخ ../ ../ 

 هاى یاد شده طى سال مالى به شرح زیر است:حساب اندوخته
 میلیون ريال()مبالغ به 

 
 جمع اندوخته طرح توسعه اندوخته عمومي

2×13 1×13 2×13 1×13 2×13 1×13 

ابتدای درمانده 

 سال 

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

 )..........( - - - - - کاهش 

 .......... .......... - - .......... .......... افزایش 

مانده در پایان  

 سال 

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

  



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

60 

 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي -32
 )مبالغ به میلیون ريال(

 2x13 1x13 

مانده در  

ابتداي 

 سال

مانده در  تغییرات طي سال

پايان  

 سال

مانده در 

ابتداي 

 سال

مانده در  تغییرات طي سال

پايان  

 جمع کاهش افزايش جمع کاهش افزايش  سال

..... در  عملیات

 .......... .......... - .......... .......... .......... .......... - .......... .......... کشور .....

..... در  عملیات

 .......... .......... - .......... .......... .......... .......... - .......... .......... کشور .....

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

 

 سهام خزانه  -33
 

 2×13 1×13 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد 

 
 سهم

میلیون 

 سهم ریال

میلیون 

 ریال

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

 .......... .......... .......... .......... سال خرید طی 

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

 .......... .......... .......... .......... سال مانده پایان  

 

براساس  تواند  می  شرکت،  کشور  ینظام مال  یو ارتقا  ریپذرقابت  دیموانع تولقانون رفع    28طبق ماده  

و تحت عنوان سهام خزانه  یداری( از سهام خود را خر%10تا سقف ده درصد )، سهام شناور زانیم

نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، خرید و فروش سهام خزانه طبق آیینکنند.  یدر شرکت نگهدار

  در رای  حق  فاقد خزانه، سهام  به  نسبت  گیرد. شرکتعرضه سهام خزانه صورت می نگهداری و 

 دارایی  گونه  هیچ  دریافت  حق  انحالل  زمان  در  و  ندارد  را  جدید  سهام  خرید  در  تقدمحق  و  بوده  مجامع

 .گیردنمی تعلق سودی سود، تقسیم موقع در خزانه سهام به. ندارد
 

 فروش سهام خزانه با عملکرد واقعي:صورت تطبیق برنامه خريد و  -33-1

...... 



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

61 

 هاهاي تجاري و ساير پرداختني پرداختني -34

 مدت:کوتاه  هايپرداختني -34-1
 میلیون ريال()مبالغ به 

 

2×13 1×13 

 جمع جمع ارزي ريالي 

     تجاري
     اسناد پرداختنى

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

 کنندگان تامین  سایر

 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات 

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

     
     هاى پرداختنىحساب

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

  سایر

کاال و کنندگان تامین

 خدمات 

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

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

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

     هاساير پرداختني
     اسناد پرداختنى

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

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

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

     پرداختنىهاى حساب

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

 .......... .......... .......... .......... تکلیفى  هاىمالیات 

 .......... .......... .......... .......... هاى پرداختنىبیمه  حق

 .......... .......... .......... .......... حسن انجام کار   سپرده

 .......... .......... .......... .......... های پرداختنی هزینه 

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

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

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

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



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

62 

 بلندمدت هايپرداختنى -34-2
 )مبالغ به میلیون ريال(

 2×13 1×13 

 جمع جمع ارزي ريالي  

     تجاري
     اسناد پرداختنى

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

کاال و کنندگانتامین سایر 

 .......... .......... .......... .......... خدمات 

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

     
     هاى پرداختنىحساب

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

و  کاال  کنندگانتامین  سایر

 خدمات 

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

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

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

     هاساير پرداختني
     اسناد پرداختنى

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

 .......... .......... .......... .......... اشخاصسایر 

 .......... .......... .......... .......... 
     هاى پرداختنىحساب

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

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

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

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

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

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

 

 به شرح زیر است:در تاریخ صورت وضعیت مالی سررسید اسناد پرداختنى بلندمدت  -34-2-1
 

 مبلغ سال

میلیون  

 ریال

4×13 .......... 

5×13 .......... 

6×13 .......... 



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

63 

 .......... 

  



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

64 

های مدیریت ریسک را  میانگین دوره اعتباری در مورد خرید کاال ... روز است. شرکت رویه -34-3

اساس شرایط اعتباری توافق شده،    ها برکند تا اطمینان حاصل شود که کلیه پرداختنیوضع می

 شود.پرداخت می
 

 تسهیالت مالى  -35
 

 میلیون ريال -13×1 میلیون ريال -13×2 

 جمع بلندمدت جاري جمع بلندمدت جاري 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... دریافتیتسهیالت 

 - - - .......... .......... - اوراق مشارکت

 - - - .......... .......... - اوراق خرید دین 

اجاره تعهدات 

 ایسرمایه 

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

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

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

 

 :به شرح زير است تسهیالت دريافتى برحسب مبانى مختلف  -35-1

 : کنندگان تسهیالتمینابه تفکیک ت -35-1-1
 

 میلیون ريال -13×1 میلیون ريال -13×2 

 جمع ارزي ريالي  جمع ارزي ريالي  

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

  اشخاص

 وابسته
.......... .......... .......... .......... .......... .......... 

سایر  

 اشخاص
.......... .......... .......... .......... .......... .......... 

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

  کارمزدو  سود

 آتی ىهاسال 
)..........( )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( 

های سپرده 

 گذاری سرمایه 
)..........( )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( 

سود و کارمزد  

 و جرائم معوق
.......... .......... .......... .......... .......... .......... 

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

حصه 

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

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... حصه جارى

 



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

65 

 :به تفکیک نرخ سود و کارمزد -35-1-2
 

 2×13 1×13 

میلیون  

 میلیون ریال ریال

  25بیش از 

 .......... .......... درصد

 .......... .......... درصد  25تا  20

 .......... .......... درصد  20تا  15

 .......... .......... درصد  15تا  10

 .......... .......... درصد  10تا  1

بدون سود و 

 .......... .......... کارمزد

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

 :بندى پرداختبه تفکیک زمان -35-1-3
 

 2×13 

 میلیون ریال 

3×13 .......... 

4×13 .......... 

5×13 .......... 

6×13 .......... 

و پس از   13×7

 آن

.......... 

 .......... 

 

 نوع وثیقه:به تفکیک  -35-1-4
 

 2×13 

میلیون  

 ریال

ساختمان و  ،زمین

 آالتماشین

.......... 

 .......... چک و سفته 

 .......... موجودی مواد و کاال 

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

 .......... 

 .......... تسهیالت بدون وثیقه

 .......... 



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

66 

 

]پس از پایان سال و قبل    13× 3مالی جاری به مبلغ ..... میلیون ریال از بانک .....، در سال  تسهیالت    - 35-2

 است.   های مالی[، به صورت بلندمدت مجددا تامین مالی شده از تاریخ تایید صورت 

ه  سپرد میلیون ریال  .....  مستلزم ایجاد  ..... از بانک به مبلغ ..... میلیون ریال تسهیالت دریافتی  - 35-3

با توجه به اینکه شرکت در استفاده از آن سپرده محدودیت  که  گذاری با سود ..... درصد بوده سرمایه 

تسهیالت  کسر و  مذکور    مالی   تسهیالت   لذا از کمتر از نرخ سود متعارف بانکی است،  آن  نرخ سود  دارد و  

مذکور برابر .....  تسهیالت مالی همچنین نرخ موثر )واقعی(  به صورت خالص ارایه شده است. مالی 

 درصد است. 

تسهیالت دریافتی به مبلغ ..... میلیون ریال از بانک ..... نکول شده است که شرکت باید اصل، سود و    - 35-4

های مالی، مبلغ ...... میلیون  جرایم آن را به مبلغ ..... میلیون ریال پرداخت نماید. تا تاریخ تایید صورت 

جایگزین )استمهال( شده و مذاکره برای استمهال مابقی تسهیالت مذکور  ریال آن با تسهیالت جدید  

 باشد. در جریان می 

یالت دریافتی از بانک ....... به مبلغ ........ با واگذاری یک واحد آپارتمان متعلق به شرکت، تسویه  ه تس   - 35-5

 شده است. 
  



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

67 

صادره توسط سازمان بورس و    ..... مورخ    ..... بر اساس مجوز شماره    .....، به منظور احداث خط تولید    - 35-6

و با نرخ سود   ..... میلیون ریال اوراق مشارکت به سررسید سال  ..... اوراق بهادار، شرکت مبلغ 

صادر نموده که وضعیت آن در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح    ..... درصد در تاریخ    ..... الحساب  علی 

 زیر است: 
 

 2×13 1×13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... ارزش اسمی

 )..........( )..........( کسر اوراق

 .......... .......... ناخالص

اساااتاهاالك 

 کسر

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

 .......... .......... مبلغ دفتری

 

شود. سود قطعی پروژه در  ماهه به دارندگان اوراق پرداخت می  ..... الحساب در مقاطع سود علی  - 35-6-1

سررسید طبق ضوابط انتشار اوراق مشارکت، محاسبه و در صورت فزونی آن نسبت به سودهای  

ا  مدیریت، ت   براورد شود. براساس  التفاوت به دارندگان اوراق پرداخت می الحساب پرداختی، مابه علی 

 باشد. الحساب متعلقه می تاریخ صورت وضعیت مالی سود قطعی پروژه کمتر از مبالغ سود علی 

ای مرتبط با تحصیل ساختمان دفتر مرکزی از طریق اجاره به شرط تملیک  تعهدات اجاره سرمایه  - 35-7

ریال است و همچنین  میلیون    ..... سال، مبلغ اجاره ساالنه    ..... باشد. طبق قرارداد اجاره، مدت قرارداد  می 

 میلیون ریال در پایان قرارداد به خریدار اعطا شده است.   ..... اختیار خرید دارایی با پرداخت مبلغ  

دار خود از مشتریان را به نهاد واسط منتقل و  شرکت با هدف تامین مالی، بخشی از مطالبات مدت  - 35-8

در اختیار شرکت قرار گرفته است. با توجه به  اوراق خرید دین توسط نهاد واسط منتشر و منابع حاصل  

ها و مزایای مالکیت  های اعتباری توسط شرکت، اساسا تمام ریسک هدف شرکت و تضمین زیان 

مطالبات حفظ شده و مطالبات دریافتنی )دارایی مالی( انتقال یافته به نهاد واسط، از دفاتر شرکت حذف  

اوراق خرید دین، بدهی مالی در سرفصل تسهیالت مالی   نشده و بابت وجوه دریافتی در نتیجه انتشار 

 شناسایی شده است. 

به    اوراق   انتشار   موضوع   مطالبات   د ی سررس   تا   مانده ی باق   زمان   مدت   ی و نقد   های ان ی جر   مبلغ مبلغ دفتری،  

 شرح زیر است: 
 

 سررسید مطالبات هاي نقدي مطالباتمبلغ جريان مبلغ دفتري مطالبات

 تاریخ میلیون ریال میلیون ریال

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

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



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 
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  .....   مبلغ اسمی هر ورقه   و با   ال ی ر   ون ی ل ی م   .....   مبلغ اوراق خرید دین ..... ساله/ماهه با نرخ..... درصد، به  

برابر    اوراق به دارندگان    اوراق   مدت   ان ی پا   تا مقرر  پرداختی    مبالغ در تاریخ ..... منتشر شده است.    ال ی ر 

  است.   انتشار اوراق  خ ی از تار  بار  ک ی ماه   ..... هر  ق، اورا   با   مرتبط  ی ها پرداخت  مقاطع ..... میلیون ریال و 

 واریز شده است. به حساب نهاد واسط  طی سال بابت اوراق مذکور مبلغ ..... میلیون ریال  

  



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

69 

های تامین  های حاصل از فعالیت در بدهی  تغییرات غیرنقدی های نقدی و ات حاصل از جریان تغییر  - 35-9

 به شرح زیر است:   مالی 
 )مبالغ به میلیون ريال( 

 

تسهیالت 

 مالي 

اوراق 

 مشارکت

اوراق خريد 

 دين

تعهدات اجاره 

 جمع ايسرمايه

 .......... .......... .......... .......... .......... 13×01/01/1مانده در 

 .......... - .......... .......... .......... ی نقدهای دریافت

 .......... .......... .......... .......... .......... سود و کارمزد و جرائم

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

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

 - - - - .......... تاثیر تغییرات نرخ ارز 

  غیرنقدی سایر تغییرات

 (..........) - - (..........) - )مشخص شود( 
 .......... .......... .......... .......... .......... 13×29/12/1مانده در 

 .......... - .......... .......... .......... ی نقدهای دریافت

 .......... .......... .......... .......... .......... سود و کارمزد و جرائم

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

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

 - - - - .......... تاثیر تغییرات نرخ ارز 

  غیرنقدی سایر تغییرات

 (..........) - - (..........) - )مشخص شود( 
 .......... .......... .......... .......... .......... 13×29/12/2مانده در 

 

 ذخیره مزاياى پايان خدمت کارکنان  -36
 

 2×13 1×13 

میلیون  

 ریال

 میلیون ریال

 .......... .......... در ابتداى سال  مانده

شده طى   پرداخت

 سال 

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

 .......... .......... مین شده ات ذخیره

 .......... .......... در پایان سال  مانده

 

 پرداختني مالیات -37
 (مبالغ به میلیون ريال)

 مالیات   

 13×1 13×2 نحوه تشخیص



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 
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سال 

 مالي

سود 

)زيان(  

 ابرازي

 درآمد مشمول

 پرداختي قطعي تشخیصي ابرازي مالیات ابرازي

مانده 

 پرداختني

مالیات 

 پرداختني

0×1

3 

........

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

........

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

.........

. .......... .......... 
 الراسعلی

1×1

3 

........

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

........

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

.........

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

رسیدگی به  

 دفاتر 

2×1

3 

........

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

........

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

رسیدگی  

 نشده 

 (22)یادداشت  مالیاتهای پرداختپیش 

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

..........(

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

 

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

 قطعى و تسویه شده است.  13×0هاى قبل از شرکت براى کلیه سال  درآمد بر مالیات -37-1

اعتراض کرده و موضوع  13×0مالیات تشخیصى براى عملکرد سال مالى  به نسبت  شرکت -37-2

 مالیاتى در دست رسیدگى است. اختالفت حل اتوسط هی

 .....  13×1میلیون ریال اسناد پرداختنی )سال    .....مانده مالیات پرداختنی در پایان سال شامل    -37-3

 باشد.میلیون ریال( در وجه سازمان امور مالیاتی می

 های ...... و ..... استفاده نموده است.طبق قوانین مالیاتی، شرکت در سال جاری از معافیت -37-4

قبل به مبلغ ....... میلیون ریال در صورت سود و زیان، مربوط به عملکرد  هایسال مالیات -37-5

 لذا به عنوان شده بود، محاسبهصحیح ای به گونه های قبل های قبل است که در سالسال

 . محسوب نشده استاصالح اشتباه 

میلیون ریال کمتر از  .....جمع مبالغ پرداختی و پرداختنی در پایان سال مورد گزارش بالغ بر  -37-6

های تشخیص یا قطعی مالیاتی صادره توسط اداره امور مالیاتی مربوط به شرح  مجموع برگ

 ها منظور نشده است.بابت آنها در حساب بدهیزیر است که مورد اعتراض قرار گرفته، لذا 
 

مالیات پرداختي و 

 پرداختني

مالیات  

 تشخیصي/ قطعي

مازاد مورد مطالبه 

 اداره امور مالیاتي

 میلیون ریال المیلیون ری میلیون ریال

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

 

دالیل اصلی اختالف مالیات پرداختی و پرداختنی با مالیات تشخیصی/قطعی به شرح زیر  -37-6-1

 است:

..... 
 

 ود سهام پرداختنى س -38
 (مبالغ به میلیون ريال)

 2x13 1x13 



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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مانده پرداخت 

 نشده

اسناد 

 جمع پرداختني

پرداخت مانده 

 نشده

اسناد 

 جمع پرداختني

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 13×0 از سنوات قبل

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 0x13سال 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 1x13سال 

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

 

 مبلغ ..... ریال است.  0x13مبلغ ..... ریال و سال    1x13سود نقدی هر سهم سال    -38-1
 

 ذخاير  -39
 (مبالغ به میلیون ريال)

 

2×13 1×13 

مانده 

 مصرف افزايش ابتداي سال

برگشت ذخیره 

 استفاده نشده

مانده 

 پايان سال 

مانده پايان 

 سال

ذخیره تضمین  

 .......... محصوالت

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

ذخیره قراردادهای 

 زیانبار 
.......... 

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

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

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



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 
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 هادريافتپیش  -40

 

 2×13 1×13 

میلیون  

 ریال

میلیون 

 ریال

   از مشتريان دريافتپیش

 .......... ..........   وابستهاشخاص 

  هاىنمایندگی

 .......... .......... فروش

 .......... .......... مشتریان  سایر

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

 .......... .......... ها دریافتپیش  سایر

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

 

به میزان ..... ]تن[، تعداد ..... شرکت با هدف فروش گروه محصوالت/ محصوالت ..... خود  -40-1

اوراق سلف موازی استاندارد )بدون اختیار( به قیمت هر ورق ..... ریال در تاریخ ..... با سررسید 

 منعکس شده است.  هادریافت..... منتشر نموده که در سرفصل پیش 
 

 بنديهاي حسابداري و تجديد طبقه اصالح اشتباهات، تغییر در رويه -41

 :1اصالح اشتباهات  -1-14
 

 2×13 1×13 

میلیون  

 ریال

میلیون 

 ریال

آالت سال  اصالح هزینه استهالك ماشین 

1×13 (..........) - 

 )..........( - 13×0اصالح ذخیره مالیات عملکرد سال  

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

 

 هاي حسابداري:تغییر در رويه -41-2

از روش میانگین موزون به  به دلیل .....بندى روش ارزیابى موجودى مواد اولیه و بسته 13×2در سال 

را به مبلغ  13×2سود سال  ،روش اولین صادره از اولین وارده تغییر یافته است. اتخاذ روش جدید

 میلیون ریال افزایش داده است.  .....
 

 بندي:تجديد طبقه  -41-3

 

های حسابداری و براوردر های حسابداری، تغییر د»رویه ، با عنوان34استاندارد حسابدارى  41کید است به موجب بند ازم به تال 1

 گردد.اصالح اشتباهات در صورتى که بااهمیت نباشد، در سود یا زیان دوره جارى منظور می«، اشتباهات



 ( عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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تسهیالت مالی ..... میلیون ریال به اشتباه در سرفصل    مبلغبه  جاری    تسهیالت مالیقبل    (های)در سال

 .ای اصالح شدبندی شده بود که این موضوع در اقالم مقایسهطبقه بلندمدت

 



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

74 

اى اصالح و ارائه  هاى مالى مقایسه اى مربوط در صورتمقایسه اطالعاتبه منظور ارائه تصویرى مناسب از وضعیت مالى و نتایج عملیات، کلیه  -41-4

 های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.ای بعضا با صورتو به همین دلیل اقالم مقایسه مجدد شده است

 13×29/12/1های مالی مجدد صورتاصالح و ارائه  -41-4-1
 )مبالغ به میلیون ريال(

هاي مالي طبق صورت 

29/12/1×13 

 )تجديد ارايه شده( تعديالت

 جمع تعديالت بنديتجديد طبقه هاي حسابداريتغییر در رويه اصالح اشتباهات 13×29/12/1

       صورت وضعیت مالي

 .......... )..........( - - (..........) .......... های ثابت مشهوددارایی

 .......... .......... - .......... - .......... موجودی مواد و کاال

 .......... .......... .......... - - .......... تسهیالت مالی جاری

 .......... )..........( )..........( - - .......... تسهیالت مالی بلندمدت

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

بهای تمام شده درآمدهای 

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

 .......... )..........( - .......... )..........( .......... سود پایه هر سهم 

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

 



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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 13×29/12/0های مالی اصالح و ارائه مجدد صورت -41-4-2
 )مبالغ به میلیون ريال(

هاي مالي طبق صورت 

29/12/0×13 

 )تجديد ارايه شده( تعديالت

 جمع تعديالت بنديتجديد طبقه هاي حسابداريتغییر در رويه اصالح اشتباهات 13×29/12/0

       صورت وضعیت مالي

 .......... .......... - .......... - .......... کاالموجودی مواد و 

 .......... .......... - - .......... .......... مالیات پرداختنی

 .......... .......... .......... - - .......... تسهیالت مالی جاری

 .......... )..........( )..........( - - .......... تسهیالت مالی بلندمدت

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

بهای تمام شده درآمدهای 

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

 .......... .......... - - .......... .......... هزینه مالیات بر درآمد

 .......... )..........( - .......... )..........( .......... سود پایه هر سهم 

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

 



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 
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 نقد حاصل از عملیات  -42
 

 2×13 1×13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... خالصسود 

   تعديالت

 .......... .......... هزینه مالیات بر درآمد 

 .......... .......... های مالیهزینه 

 .......... )..........( های ثابت مشهود ناشی از فروش دارایی (سودزیان )

 )..........( .......... های نامشهود ناشی از فروش دارایی( سودزیان )

 .......... )..........( ناشی از فروش مواد اولیه( سودزیان )

 .......... )..........( هاگذاری( ناشی از فروش سرمایه سودزیان )

 .......... .......... خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 .......... .......... های غیرجاری استهالك دارایی 

 .......... .......... های غیرجاریکاهش ارزش دارایی

 ).........( )..........( سود سهام 

های سپرده سود حاصل از سایر اوراق بهادار و 

 ).........( )..........( گذاری بانکی سرمایه 

 ).........( )..........( سود ناشی از تسهیالت اعطایی به دیگران

های گذاریمد )هزینه( ناشی از ارزیابی سرمایه آدر

 ......... )..........( المعامله به ارزش بازارجاری سریع 

های ها و بدهی داراییزیان )سود( تسعیر یا تسویه 

 .......... )..........( غیرمرتبط با عملیات  ارزی

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

 .......... )..........( 1های عملیاتی کاهش )افزایش( دریافتنی 

 )..........( .......... 1کاهش )افزایش( موجودی مواد و کاال

 .......... )..........( های عملیاتی پرداختپیش کاهش )افزایش( 

 .......... )..........( 1های عملیاتی افزایش )کاهش( پرداختنی 

 )..........( .......... افزایش )کاهش( ذخایر 

 .......... )..........( های عملیاتی دریافت افزایش )کاهش( پیش 

 (..........) .......... هاسایر دارایی (  افزایش)کاهش 

 .......... .......... نقد حاصل از عملیات 

  

 

شده برای فروش و های غیرجاری نگهداری، مربوط به دارایی26این مبلغ با در نظر گرفتن مبالغ متناظر مندرج در یادداشت  1

 شود.شده برای فروش محاسبه میهای غیرجاری نگهداریداراییهای مرتبط با بدهی



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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 الت غیرنقدىعام م  -43

 الت غیرنقدى عمده طى سال به شرح زیر است:عامم
 2×13 1×13 

میلیون  

 ریال

میلیون 

 ریال

از محل مطالبات حال   در جریان  سرمایه  افزایش 

 .......... .......... شده سهامداران 

تحصیل ده دستگاه کامیون در قبال واگذارى  

 .......... .......... محصوالت شرکت  

تسویه تسهیالت در قبال واگذاری یک واحد  

 - .......... آپارتمان 

هاى ثابت مشهود در قبال  تحصیل دارایی

 - .......... تسهیالت 

 - .......... ای ساختمان اجاره سرمایه 

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

 

 هامديريت سرمايه و ريسک -44

 مديريت سرمايه  -44-1

کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از سرمایه خود را مدیریت می شرکت

ساختار سرمایه شرکت سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. طریق بهینه

بدون تغییر  1X13از سال  شرکتاستراتژی کلی شود. از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می

 باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

. به عنوان  کندیم ی بررس کباریرا شش ماه  شرکت ه ی، ساختار سرماشرکت سکیر تیریمد تهیکم

را مدنظر قرار    هیمرتبط با هر طبقه از سرما   هایسکیو ر  هیسرما  نهیهز  ،تهیکم  ،یبررس  نیاز ا  یبخش

  ی بدهدارد که به عنوان نسبت خالص  %25-%20 زانیهدف به م ینسبت اهرم ک ی شرکت. دهدیم

محدوده  ریز ..... درصدبا نرخ  29/12/2X13در  یشده است. نسبت اهرم نییتع حقوق مالکانهبه 

 بازگشته است. سال انی پس از پا ..... درصد، ترسطح معمول ک یهدف بوده و به 
 

 نسبت اهرمي -44-1-1

 به شرح زیر است:  سالنسبت اهرمی در پایان 
 

 29/12/2X13 29/12/1X13 

 ریال میلیون ریال میلیون 

 .......... .......... ها بدهیجمع 

 (..........) (..........) موجودی نقد 

 .......... .......... خالص بدهی 

 .......... .......... ه حقوق مالکان



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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ه  نسبت خالص بدهی به حقوق مالکان

 .......... .......... )درصد( 

 

 اهداف مديريت ريسک مالي -44-2

المللی ، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین ریسک شرکتمدیریت کمیته 

های ریسک داخلی از طریق گزارش شرکتهای مالی مربوط به عملیات و نظارت و مدیریت ریسک

کند. این کند، ارائه میها تجزیه و تحلیل میحسب درجه و اندازه ریسک پذیری را برکه آسیب

(، ریسک اعتباری و ریسک هاقیمت   سایرریسک  و  ارز  نرخ  ها شامل ریسک بازار )شامل ریسک  ریسک

های اجرا شده نظارت ها و سیاستریسک شرکت که بر ریسک مدیریت کمیته باشد.نقدینگی می

 دهد.ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیات مدیره گزارش میپذیری از ریسککند تا آسیب می

ها و  است. رعایت سیاست  .....ها از طریق به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک شرکت

 شود.اخلی به طور مستمر بررسی میپذیری، توسط حسابرسان دهای آسیبمحدودیت
 

 ريسک بازار -44-3

دهد. های مبادله ارزی قرار می در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ  شرکتهای  فعالیت

 گیرد:موارد زیر را بکار می، پذیری از ریسک ارزبه منظور مدیریت کردن آسیب شرکت

.......... 

تجزیه و   شود.گیری میپذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه آسیب

کند. دوره های ارز در طی سال را ارزیابی میتحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ

کند و به تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میزمانی طوالنی 

 کند.  های بازار، کمک میپذیری از ریسکشرکت در ارزیابی آسیب 

گیری آن های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه از ریسک شرکتپذیری هیچگونه تغییری در آسیب

 ها، رخ نداده است. ریسک
 

 مديريت ريسک ارز -44-3-1

پذیری از نوسانات نرخ ارز  معرض آسیبدهد که در نتیجه، در ، معامالتی را به ارز انجام میشرکت

های مبالغ دفتری دارایی  شود.، مدیریت می.....پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق  گیرد. آسیبقرار می

 ارائه شده است.  45شرکت در یادداشت های پولی ارزی پولی ارزی و بدهی 
 

 تجزيه و تحلیل حساسیت ارزي -44-3-1-1

جدول زیر جزییات مربوط به  قرار دارد...... واحد پول ریسک به طور عمده در معرض  شرکت

افزایش و کاهش ریال نسبت به ارزهای خارجی مربوطه را   درصد 10نسبت به  شرکتحساسیت 

، نرخ استفاده شده در زمان گزارشگری داخلی ریسک ارزی به مدیریت  درصد 10دهد. نشان می

های ارز است. تجزیه و ه ارزیابی مدیریت از احتمال معقول تغییر در نرخدهنداست و نشان شرکت

 درصد 10تحلیل حساسیت تنها شامل اقالم پولی ارزی است و تسعیر آنها در پایان دوره به ازای 

های خارجی است. عدد  های ارز تعدیل شده است. تجزیه و تحلیل حساسیت شامل وام تغییر در نرخ



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال
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دهنده افزایش در سود یا حقوق مالکانه است که در آن، ریال، به ذیل نشانجدول  مثبت ارائه شده در  

تضعیف ریال در مقابل ارز  درصد 10در مقابل ارز مربوطه تقویت شده است. برای  درصد 10میزان 

های زیر منفی خواهد  مقایسه بر سود یا حقوق مالکانه وجود خواهد داشت، و مانده یک اثر قابل  مربوطه،

 شد.
 

 .....اثر واحد پول  .....اثر واحد پول  

 2X13 1X13 2X13 1X13 

 ریالمیلیون  ریالمیلیون  ریالمیلیون  ریال میلیون 

 .......... .......... .......... .......... سود یا زیان

 .......... .......... .......... .......... حقوق مالکانه
 

پذیری در دهنده ریسک ذاتی ارز نیست زیرا آسیببه نظر مدیریت، تجزیه و تحلیل حساسیت نشان

های ارز در طول  به نرخ  شرکتحساسیت باشد. پذیری طی سال نمی کننده آسیبمنعکس سالپایان 

 سال جاری عمدتا به دلیل .....، کاهش/افزایش یافته است.
  



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 
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 هاقیمت ساير ريسک  -44-3-2

اوراق  ها در گذاریناشی از سرمایه  )سهام( مالکانه اوراق بهادارهای قیمت در معرض ریسک شرکت

به جای اهداف   شرکتمالکانه در  اوراق بهادارها در گذاریمالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه بهادار

ها را مبادله گذاریبه طور فعال این سرمایه شرکتشود. مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می 

مالکانه را برای اهداف مبادله   اوراق بهادارها در گذاریسایر سرمایه شرکتکند. همچنین نمی

 کند.نگهداری می
 

 مالکانه  اوراق بهادارتجزيه و تحلیل حساسیت قیمت  -44-3-2-1

مالکانه در  اوراق بهادارهای قیمت پذیری از ریسکتجزیه و تحلیل حساسیت زیر بر اساس آسیب

سود  تر باشد، باالتر/پایین درصد 5مالکانه  اوراق بهادارهای اگر قیمت .است  تعیین شده سالپایان 

: معادل 29/12/1X13ریال افزایش/کاهش ) ..... میلیونمعادل  29/12/2X13برای سال منتهی به

ی جاری هاگذاریسرمایه بازارریال افزایش/کاهش( ناشی از تغییرات در ارزش ..... میلیون 

اوراق های نسبت به قیمت شرکتحساسیت  ، خواهد داشت؛ ومالکانه اوراق بهادارالمعامله در سریع

 غییر بااهمیتی نداشته است. مالکانه از سال قبل ت بهادار

 

 مديريت ريسک اعتباري -44-4

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد  

های قرارداد سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف شرکتشود.  شرکتکه منجر به زیان مالی برای 

از ناتوانی در  ناشی  اعتباریمعتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک 

کند که رتبه  معامله می هاییشرکتتنها با  شرکتایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. 

با استفاده از اطالعات مالی عمومی و سوابق معامالتی خود،  شرکت. باالیی داشته باشند  اعتباری

ندی اعتباری طرف بو رتبه شرکتپذیری کند. آسیبمی اعتباری بندی مشتریان عمده خود را رتبه

ییدشده  اقراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معامالت با طرف قراردادهای ت

های طرف قرارداد که به طور ساالنه توسط  پذیری اعتباری از طریق محدودیتیابد. آسیب گسترش می

های تجاری شامل تعداد  دریافتنی شود.شود، کنترل می یید می اکمیته مدیریت ریسک بررسی و ت

زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی  

همچنین شرکت  شود.های دریافتنی انجام میاعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب

ای اعتباری مرتبط با ههای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسکهیچگونه وثیقه یا سایر روش

 کند.های مالی خود نگهداری نمیدارایی

پذیری ریسک اعتباری بااهمیتی نسبت  آسیب  شرکتبزرگترین مشتری شرکت،  .....،  به غیر از شرکت  

 درصد 20از .....های قرارداد ندارد. تمرکز ریسک اعتباری مرتبط با شرکت به هیچ یک از طرف 

کند. تمرکز ریسک اعتباری مرتبط با های پولی، در هر زمانی در طول سال، تجاوز نمیناخالص دارایی

های پولی، در هر زمانی در طول سال، تجاوز ناخالص دارایی درصد 5های قرارداد از سایر طرف

 کند.نمی
 

 کاهش ارزش میزان مطالبات سررسید شده میزان کل مطالبات م مشترينا
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 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

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

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

  



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 
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 نقدينگيمديريت ريسک  -44-5

، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی

 شرکت. کرده استمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین امدت و بلندمدت تمدت، میانکوتاه

، از طریق نظارت مستمر بر کافی و تسهیالت بانکی سپردهرا از طریق نگهداری ریسک نقدینگی 

های ها و بدهی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییبینیهای نقدی پیش جریان

 کند.یمالی، مدیریت م
 )مبالغ به میلیون ريال(

 عندالمطالبه 13×2سال 

کمتر از 

 ماه 3

 12تا  3بین 

 ماه 

 5تا  1بین 

 سال

بیشتر از 

 جمع سال 5

های  پرداختنی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... تجاری

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ها سایر پرداختنی 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... تسهیالت مالی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... مالیات پرداختنی 

سود سهام  

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... پرداختنی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... های احتمالیبدهی

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

 

 وضعیت ارزى -45
 

 
شماره 

 يادداشت

دالر 

 يورو آمريکا

پوند 

 انگلستان

درهم 

 ........ امارات 

 .......... .......... .......... .......... .......... 25 موجودی نقد

هاای تجااری و ساااایر دریاافتنی

 هادریافتنی
20 .......... .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... .......... 20 های بلندمدتدریافتنی

 .......... .......... .......... .......... ..........  های پولی ارزیجمع دارایی

هاای تجااری و ساااایر پرداختنی

 هاپرداختنی
34 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( 

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( 35 تسهیالت مالی

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( 34 های بلندمدتپرداختنی

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........(  های پولی ارزیجمع بدهی

هاای( پولی هاا )بادهیخاالص دارایی

 ارزی
 .......... )..........( .......... )..........( .......... 

هاای(  هاا )بادهیمعاادل ریاالی خاالص دارایی

 )میلیون ریال(پولی ارزی 
 .......... .......... .......... .......... .......... 

هااي( پولي ارزي در تااريخ هاا )بادهيخاالص دارايي

29/12/1x13 
  ..........  )..........(  ..........  )..........(  .......... 
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هاي( پولي ارزي  ها )بدهي دارايي معادل ريالي خالص 

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........   )میلیون ريال( 29/12/1x13در تاريخ 

 .......... .......... .......... .......... .......... 47 ای ارزیتعهدات سرمایه
 

ها طی سال مورد گزارش و سایر پرداختبراى واردات  مصرفیارز حاصل از صادرات و ارز  -45-1

 به شرح زیر است:
 

 مبلغ 

 ..... يورو دالر 

 .......... .......... .......... فروش و ارایه خدمات

 .......... .......... .......... خرید مواد اولیه

 .......... .......... .......... هاسایر پرداخت
 



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 
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 اشخاص وابسته معامالت با -46

 گزارش: طي سال مورد  اشخاص وابسته  شده بامعامالت انجام -46-1
 )مبالغ به میلیون ريال(

 شرح 

نام شخص 

 وابسته

نوع 

 1وابستگي

مشمول 

 129ماده 

خريد کاال 

 و خدمات

فروش کاال 

 و خدمات

تسهیالت 

 دريافتي

تسهیالت 

 پرداختي

 خريد

... 

 فروش

... 

تضامین 

اعطايي/ 

 … … دريافتي

 اصلی و نهاییهای شرکت

 … … … … … … … … … ✓ … …شرکت 

 … … … … … … … … … … … …شرکت 

 … … … … … … … … … جمع

 همگروههای شرکت

 … … … … … … … … … … … …شرکت

 … … … … … … … … … ✓ … …شرکت

 … … … … … … … … … جمع

 سااهااماداران دارای نفوذ قاابال

 مالحظه

 … … … … … … … … … … … …شرکت

 … … … … … … … … … ✓ … …شرکت

شاارکات و مادیران اصاالی 

 اصلی آن هایشرکت

 … … … … … … … … … ✓ … …شرکت

 … … … … … … … … … … … …شرکت

 سایر اشخاص وابسته
 … … … … … … … … … … … …شرکت

 … … … … … … … … … ✓ … …شرکت

 … … … … … … … … …   جمع

 … … … … … … … … …   جمع کل

 

 اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت بااهمیتی نداشته است: به استثنای موارد زیر، سایر معامالت با  -46-2

 میلیون ریال صورت گرفته است. ..... بدون انجام کارشناسی و مزایده به مبلغ  .....فروش ساختمان به شرکت  -46-2-1
 

در جدول ارائه  درصد از سهام آنها را در اختیار دارد هر دو باید افشا و 5ت مدیره که اتمام انواع وابستگی باید ذکر شود. به عبارت دیگر، در صورتیکه طرف معامله هم شرکت وابسته است و هم یکی از اعضای هی 1

 گردد.



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 
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 درصد و بدون دریافت وثیقه پرداخت شده است. 10با نرخ ترجیحی  .....تسهیالت به شرکت  -46-2-2
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 شرح زير است:   به هاي نهايي اشخاص وابستهمانده حساب  -46-3
 ريال( میلیون)مبالغ به 

 شرح 

نام شخص 

 وابسته

هاي دريافتني 

 تجاري

ساير 

 هادريافتني 

تسهیالت  

 پرداختي 

  پیش 

 ها پرداخت 

هاي پرداختني 

 تجاري

ساير 

 هاپرداختني 

تسهیالت 

 دريافتي

سود سهام 

 پرداختني

 پیش 

 … هادريافت 

2×13 1×13 

 خالص خالص

 بدهي طلب بدهي طلب

و  اصلیهای شرکت

 نهایی 

شاارکات  
… 

… … … … (…) (…) (…) (…) (…) … … (…) … (…) 

شاارکات  
… 

… … … … (…) (…) (…) (…) (…) … … (…) … (…) 

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … …  … جمع

 همگروههای شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … جمع

ان دارای سهامدار

 مالحظه نفوذ قابل

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

شرکت مدیران اصلی 

 نآ اصلی هایو شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

اشخاص  سایر

 وابسته 

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … جمع

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … لجمع ک 

 

 نشده است.شناسایی 13×1و  13×2های در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال کاهش ارزشی به استثنای مورد زیر هیچگونه  -46-4

تعدیل   .....  باشد که به دلیل ریال می  میلیون  .....بالغ بر    .....بابت طلب از شرکت    13×1در پایان سال مالی    های تجاریکاهش ارزش دریافتنی  -46-4-1

 گردیده است.

 



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

87 

 هاي احتمالي هاي احتمالي و داراييتعهدات، بدهي  -47

مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به ای ناشی از قراردادهای منعقده و تعهدات سرمایه -47-1

 شرح زیر است:
 

 2X13 1X13 

میلیون  

 ریال

میلیون 

 ریال

 .......... .......... احداث ساختمان خط تولید .......

 .......... .......... آالت خط تولید ........خرید ماشین 

گذاری در مبلغ تعهد شده سرمایه 

 شرکت .......

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

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

 

 است.تعهدات ارزی  میلیون ریالآالت شامل مبلغ ..... نیتعهدات مربوط به خرید ماش -47-1-1
 

 های احتمالی شامل موارد زیر است:بدهی -47-2
 

 2X13 1X13 

میلیون  میلیون ریال 

 ریال

   اصالحیه قانون تجارت  235هاى احتمالى موضوع ماده  بدهي

 .......... .......... ..........تضمین وام شرکت  

 .......... .......... هاتضمین بدهى کارکنان به بانک 

 .......... .......... 
   هاى احتمالىساير بدهي

 .......... .......... ها فروش دین به بانک

 .......... .......... دعاوى حقوقى مطروحه علیه شرکت

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

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

 

میلیون  .....علیه شرکت به مبلغ  .....توسط  .....در تاریخ در خصوص ..... دعوی حقوقی  -47-2-1

 باشد. ریال در دادگاه مطرح گردیده که پیامدهای ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمی

 های احتمالی شرکت به شرح زیر است:دارایی -47-3

میلیون ریال به    .....مبنی بر ورود خسارت به مبلغ    .....ادعایی بر علیه شرکت    .....در تاریخ    -47-3-1

ساختمان شرکت مطرح شده است که در حال بررسی است و وصول خسارت محتمل 

 باشد.  می
 

 رويدادهاى بعد از تاريخ صورت وضعیت مالي   -48



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

88 

اتفاق افتاده اما  هاى مالىیید صورتابعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ ت یی کهرویدادها

 مالى نبوده، به شرح زیر است: هاى صورتاقالم مستلزم تعدیل 

مین وجوه الزم ا تشکیل و به منظور ت 13×3.../.../العاده شرکت در تاریخ مجمع عمومى فوق  -48-1

 میلیون ریال تصویب کرده است. .....، افزایش سرمایه شرکت را به میزان .....جهت 

میلیون ریال  .....حدود ت در ، انبار شرکت دچار آتش سوزی شده که از این باب.....در تاریخ  -48-2

در قبال   مزبورهاى موجودیالزم به ذکر است که به شرکت خسارت وارد گردیده است. 

 تحت پوشش بیمه قرار داشته است. سوزى آتش



   (عام سهامي) نمونه  شرکت

 مالي  هايصورت  توضیحي هاييادداشت 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

89 

 سهام پیشنهاديسود  -49

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ..... میلیون ریال )مبلغ ..... ریال برای هر سهم(   -49-1

 است.  

از جمله وضعیت نقدینگی در   توان پرداخت سودو  ینگ ینقد تیوضعهیات مدیره با توجه به  -49-2

درصد سود  ، حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود

های گذشته از حیث پرداخت ، وضعیت پرداخت سود در سالهای گذشتهتقسیم شده در سال 

ه از  های گذشتمدیره، وضعیت پرداخت سود در سال بندی هیات موقع آن طبق برنامه زمانبه

حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه 

 هایو برنامه های گذشته، و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجوداز محل مطالبات در سال 

 این پیشنهاد را ارائه نموده است.   ،آتی شرکت

ها گذاریهای عملیاتی، بازده سرمایهحل ..... ]فعالیتمنابع مالی الزم برای پرداخت سود از م  -49-3

 و ...[ تامین خواهد شد. 

 



 پیوست 

 شرکت نمونه )سهامي عام( 

 هاي نقديصورت جريان 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

1 

های نقدی حاصل از  های نقدی با روش مستقیم برای ارائه جریاندر این پیوست، صورت جریان

تواند به جای صورت جریان ارائه شده در این نمونه  شرکت می   . های عملیاتی، ارائه شده استفعالیت

و اطالعات  نیز توصیه شده    2های نقدی زیر که در استاندارد حسابداری  ، از صورت جریان8در صفحه  

 استفاده نماید.  کند،های نقدی آتی ارائه می بینی جریانمفیدی برای پیش

 13×2 سال يادداشت 
 )تجديد ارائه شده(

 13×1 سال

 میلیون ریال میلیون ریال  

    هاي عملیاتيهاي نقدي حاصل از فعالیتجريان

 .......... ..........  های نقدی از مشتریان دریافت

 )..........( )..........(  کنندگان و کارکنانهای نقدی به تامین پرداخت 

 .......... ..........  نقد حاصل از عملیات 

 )..........( )..........(  های نقدی بابت مالیات بر درآمد پرداخت 

 .......... ..........  عملیاتی های  نقد حاصل از فعالیت )خروج(   ورودخالص جریان 

    گذاريهاي سرمايههاي نقدي حاصل از فعالیتجريان

 .......... ..........  های ثابت مشهود های نقدی حاصل از فروش دارایی دریافت

 )..........( )..........(  های ثابت مشهود های نقدی برای خرید دارایی پرداخت 
شده نگهداری  غیرجاری  هایهای نقدی حاصل از فروش داراییدریافت

 برای فروش
 .......... .......... 

 .......... ..........  های نامشهود های نقدی حاصل از فروش دارایی دریافت

 )..........( )..........(  های نامشهود های نقدی برای خرید دارایی پرداخت 

 .......... ..........  های بلندمدت گذاری های نقدی حاصل از فروش سرمایهدریافت

 )..........( )..........(  های بلندمدت گذاری های نقدی برای تحصیل سرمایهپرداخت 

 .......... ..........  در امالك  گذاریهای نقدی حاصل از فروش سرمایهدریافت

 )..........( )..........(  در امالك  گذاری های نقدی برای تحصیل سرمایهپرداخت 

های  گذاری های نقدی حاصل از فروش سرمایهدریافت

 مدت کوتاه 

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

 )..........( )..........(  مدت کوتاه های گذاری های نقدی برای تحصیل سرمایهپرداخت 

 )..........( )..........(  تسهیالت اعطایی به دیگران های نقدی بابت پرداخت 

استرداد تسهیالت اعطایی به  های نقدی حاصل از دریافت

 دیگران 

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

 .......... ..........  سود تسهیالت اعطایی های نقدی حاصل از دریافت

 .......... ..........  سهام های نقدی حاصل از سود دریافت

 .......... ..........  هاگذاری های نقدی حاصل از سود سایر سرمایهدریافت

هاای جریاان خاالص ورود )خروج( نقاد حااصااال از فعاالیات

 گذاریسرمایه

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

 .......... ..........  های تامین مالیجریان خالص ورود )خروج( نقد قبل از فعالیت
    هاي تامین ماليهاي نقدي حاصل از فعالیتجريان

 .......... ..........  های نقدی حاصل از افزایش سرمایه دریافت

 .......... -  های نقدی حاصل از صرف سهامدریافت

 .......... ..........  های نقدی حاصل از فروش سهام خزانهدریافت



 پیوست 

 شرکت نمونه )سهامي عام( 

 هاي نقديصورت جريان 

 13×2اسفند   29 به منتهي  مالي سال

2 

 13×2 سال يادداشت 
 )تجديد ارائه شده(

 13×1 سال

 میلیون ریال میلیون ریال  

 )..........( )..........(  های نقدی برای خرید سهام خزانه پرداخت 

 .......... ..........  های نقدی حاصل از تسهیالت دریافت

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

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

 .......... ..........  های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت دریافت

 )..........( )..........(  های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت پرداخت 

 )..........( )..........(  های نقدی بابت سود اوراق مشارکت پرداخت 

 .......... ..........  های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین دریافت

 )..........( )..........(  های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین پرداخت 

 )..........( )..........(  های نقدی بابت سود اوراق خرید دین پرداخت 

 )..........( )..........(  ای بابت اصل اقساط اجاره سرمایه های نقدی پرداخت 

 )..........( )..........(  ای های نقدی بابت سود اجاره سرمایهپرداخت 

 )..........( )..........(  های نقدی بابت سود سهامپرداخت 

 )..........( ..........  های تامین مالیجریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت

 )..........( ..........  خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد 

 .......... ..........  مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

 .......... ..........  تاثیر تغییرات نرخ ارز

 .......... ..........  مانده موجودی نقد در پایان سال

    

    

 .......... ..........  معامالت غیرنقدی 

 
 


