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  1401 / 14166:    ارهـشم

 02/05/1401:     خـاریت

 دارد :   وستـپی

 �د� عا�ل
 و رئ�س �یات عا�ل

 تعالی بسمه
 

 بخشنامه به تمام مدیران محترم حسابرسی
 

 با سالم و احترام

کـه بـر اسـاس اسـتانداردهاي      "اي شـرکت سـهامی عـام نمونـه      هاي مالی میان دوره صورت "به پیوست    

در  آثار تغییر 16)، استاندارد حسابداري 1400(تجدید نظر شده اي دوره گزارشگري مالی میان 22حسابداري 

) و اســتاندارد 1399(مصــوب  مالیــات بــر درامــد 35)، اســتاندارد حســابداري 1400(اصــالح شــده  نــرخ ارز

 گردد. روزرسانی شده است، ارائه می )، به1399(مصوب سال  گیري ارزش منصفانه اندازه 42حسابداري 

بـوط در اسـتانداردهاي   هاي توضیحی به بنـدهاي مر  در این مجموعه تمام اقالم صورتهاي مالی و یادداشت   

هاي مورد نظر در سمت راست تمامی صفحات این مجموعه درج  حسابداري عطف داده شده که شماره عطف

شده است و از سمت چپ به ترتیب، بیانگر شماره استاندارد و سـپس شـماره بنـد اسـتاندارد مربـوط اسـت.       

هاي مالی، دسترسـی مسـتقیم    ورتهاي مندرج در متن ص همچنین در صورت کلیک بر روي شماره یادداشت

 شود. پذیر می به صفحه مربوط در یادداشت مورد نظر، امکان

هاي بهبود برخوردار است. از این رو به منظور افزایش اثربخشی این مجموعـه،   این مجموعه هنوز از فرصت   
 صورت کتبی از نظرات خود آگاه نمایید. هاي فنی را به خواهشمند است مدیریت بررسی

 

 و من ا... التوفیق

  موسی بزرگ اصل 

   



سازمان حسابرسی   

 

 

 شرکت سهامی عام نمونه

  اي دورهمیان مالی صورتهاي

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 کمیته فنی
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 کمیته فنی

سازمان حسابرسی

 شرکت سهامی عام نمونه
  اي دورهمیان مالی صورتهاي

 

  14×1 شهریور 31دوره شش ماهه منتهى به                 

 

 



 
 

  
 

 پیشگفتار
 

بهبـود افشـاي اطالعـات در صـورتهاي مـالی       راسـتاي با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهاي حسابداري و در 
صـورتهاي  گـذاران و سـایر ذینفعـان،     به منظور تامین نیازهاي اطالعاتی سرمایه حسابرسیهاي تولیدي، سازمان  شرکت
مالی مذکور حـاوي   يصورتهااست که  کردهنموده و سعی  بازنگريهاي تولیدي را  نمونه براي شرکتاي  دوره میانمالی 

را بـه نکـات   اي  دوره میان مالی يصورتهاکنندگان  کلیه ذینفعان باشد. در این خصوص، توجه استفاده مورد نیازاطالعات 
 نماید: زیر جلب می

طبـق اسـتاندارد    مـالی  صـورتهاي شامل مجموعه کامل  نمونهشرکت  ايدوره  میانمالی  يصورتهااین  -1
در برگیرنده حـداقل الزامـات ارائـه و    و  است )1397شده  تجدیدنظر( مالی صورتهايارائه  1 حسابداري
 افشا است. 

و شده شرایط عمومی و کلی تاکید  درمناسب اطالعات کافی و افشاي  رمالی نمونه، ب يصورتهادر تهیه  -2
به بیان دیگر، مالك درج اقـالم در  از پرداختن به اطالعات مرتبط با شرایط خاص، خودداري شده است. 

هاى توضیحى آن، غالبا عمومیـت و اهمیـت اقـالم بـوده      و یادداشت نمونه اي دوره میانهاى مالى  صورت
سـایر مـوارد مسـتلزم    از این رو، در موارد بااهمیت، اقالم باید جداگانه گزارش شود و درخصـوص  است. 

 افشا نیز باید حسب مورد از استانداردهاى حسابدارى مربوط، پیروى گردد.
ده شـ نبینی  پیش صورتهاي مالی نمونههایی وجود داشته باشد که در این  ها ممکن است سرفصل در برخی شرکت -3

اضـافه   یمال يورتهاصهاي مذکور باید حسب مورد در جاي مناسب خود به این  است. در چنین شرایطی، سرفصل
 شود.

 هاي توضیحی نباید منجر به عدم افشاي اطالعات بااهمیت شود. در یادداشت» سایر«استفاده از عنوان  -4
، در مـواردي کـه رعایـت الزامـات خاصـی از      شـرکت ملـزم اسـت    ،صـورتهاي مـالی  ارائه منصفانه به منظور  -5

ثیر معـامالت خـاص، سـایر    اصورتهاي مالی از تکنندگان  استانداردهاي حسابداري براي بهبود درك استفاده
 ، اطالعات بیشتري را افشا کند.کافی نباشدرویدادها و شرایط، بر وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت 

بااهمیـت در ارتبـاط بـا رویـدادها و شـرایطی آگـاه        ابهـامی از   هاي خـود،  که مدیریت در ارزیابی در مواردي -6
شـرکت بایـد ایـن      ایجاد کنـد،  عمده يفعالیت، تردیدبه ادامه شرکت نسبت به توانایی  تواند میکه  شود می

 را افشا کند. ابهام
شرکت باید هر طبقه بااهمیت از اقالم مشابه را به طور جداگانه ارائه کند. شرکت باید اقالمی را کـه ماهیـت    -7

شـرکت نبایـد بـا     اهمیـت باشـند.   کـم اقالم  یا کارکرد مشابه ندارند، به طور جداگانه ارائه کند مگر آنکه این
اهمیت یا با تجمیع اقالم بااهمیتی که ماهیت و کـارکرد   پنهان کردن اطالعات بااهمیت در میان اطالعات بی
، زمینه نادیده اهمیت چرا که ارائه اطالعات تفصیلی کم ،متفاوت دارند، از قابلیت درك صورتهاي مالی بکاهد

 کند. ا فراهم میگرفتن اطالعات بااهمیت ر

 



 

 ،2/9/1398 تـاریخ  در شـده  ابـالغ  نمونـه  مـالی  صـورتهاي  قبلـی  نسـخه  بـه  نسـبت  تغییرات ترین مهم -8
، اسـتاندارد  )1400نظر شـده   تجدید(اي دوره میان مالی گريگزارش 22 حسابدارياستاندارد  کارگیري هب

مـد  آمالیـات بـر در   35حسـابداري  ، استاندارد )1400شده  اصالح( در نرخ ارز تغییرآثار  16 حسابداري
اسـت کـه    )1399(مصوب سـال   ارزش منصفانه گیري اندازه 42 حسابدارياستاندارد و  )1399(مصوب 

، 01/01/1401 ، 01/07/1400 هــاي تــاریخاز  ترتیــببــه  آنهــا مــالیکــه دوره  مــالی صــورتهاي بــراي
 تمـامی  عطـف  همچنـین  و اسـت  االجرا الزم شود، می شروع آن از بعد و 01/01/1400و  01/01/1399

 .است حسابداري استانداردهاي در مربوط بندهاي به توضیحی هاي یادداشت و مالی صورتهاي اقالم
 

 مفروضات:
  .غیردولتى استتولیدى و ، شرکتى نمونه (سهامی عام) شرکت •
 .ندارد شرکت نمونه، شرکت فرعی است که شرکت فرعی، وابسته و مشارکت خاص •

 
ابـراهیم  میرزایـی،   آقایـان مرتضـی اسـدي، مجتبـی علـی     (در پایان، از اعضاي محترم کمیته فنی سازمان حسابرسی 

اعضـاي   همچنـین  و )حلیمه رحمانیالهام حمیدي و ها هاله عسکریان،  پژوه، حسن کرمی، کیهان مهام و خانم نعمت
نظرانی که در تهیـه ایـن    صاحب تمامیو  )دازيحمید فومحمد میکائیلی و  انآقای( محترم کارگروه فرعی کمیته فنی

 شود. اند قدردانی می لی نقش داشتهصورتهاي ما
 

 



 )سهامى عام(نمونه  شرکت
 اي دوره صورتهاي مالی میان

 14×1 شهریور 31 منتهى بهدوره شش ماهه 

 
 

 
 با احترام 

9-1 
52-1 

4-22 

 شـهریور  31منتهى بـه   دوره شش ماههشرکت نمونه (سهامى عام) مربوط به  اي دوره میان مالى صورتهايبه پیوست 
1x14 قرار زیر است: به اي دوره میان مالى صورتهايدهنده  شود. اجزاى تشکیل تقدیم مى 
 

 شماره صفحه 

 2  انیز و سود صورت •

 3  جامع زیان و سود صورت •

 4-5  یمال تیوضع صورت •

 6-7   مالکانه حقوق در راتییتغ صورت •

 8-9  ينقد يها انیجر صورت •
 10-73 یمال يهاصورت توضیحی هاي یادداشت •

 
 و14-1
14-5 
19-22 

دارى  طبق اي دوره میان مالى صورتهاي ساب داردهاى ح ستان ات بـه تاییـد هیـ    1x14تهیه شده و در تاریخ ...../...../ ا
 رسیده است. شرکتمدیره 
 

 امضا سمت نام نماینده اشخاص حقوقی ت مدیره ااعضاي هی

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

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

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

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

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

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

1 
 



 شرکت سهامی عام نمونه
  صورت سود و زیان

 14×1 شهریور 31 نتهى بهمدوره شش ماهه 
 

2 

 (مبالغ به میلیون ریال)
 1-52پ

 
 یادداشت  

ماهه منتهی به  6
31/06/1x14 

 )شده ارائه دی(تجد
 به یمنته ماهه 6

31/06/0x14 
    عملیات در حال تداوم 1-52ت و ث

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

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

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

 )..........( )..........( 36 بر درآمد یاتمال ینههز 35ـ76و 35ـ1
 .......... ..........  خالص عملیات در حال تداومسود  1ـ86
    عملیات متوقف شده 

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

 سود هر سهم 30ـ34
    سود پایه هر سهم:

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

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

 مالی است.اي هناپذیر صورت هاي توضیحی، بخش جدایی یادداشت
 

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

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
  جامع صورت سود و زیان

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 

3 

 
 (مبالغ به میلیون ریال)  

 1-52پ
 1-52و ثت 

 یادداشت 
ماهه منتهی به  6

31/06/1x14 

 )شده ارائه دی(تجد
 به یمنته ماهه 6

31/06/0x14 
     

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

    بندي نخواهد شد:تجدید طبقه
 - .......... 16 مشهود ثابت هاي دارایی ارزیابی تجدید مازاد 11-81و

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

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

 .......... .......... 32 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 16-57ب
 (..........) (..........)  مالیات بر درآمد اقالم فوق 
   .......... .......... 
 .......... ..........  پس از کسر مالیات سایر اقالم سود و زیان جامع  

 .......... ..........  سود جامع  

 
 ناپذیر صورتهاي مالی است. هاي توضیحی، بخش جدایی یادداشت

 

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



 )سهامى عام( شرکت نمونه
  صورت وضعیت مالی

   14×1 شهریور 31تاریخ  به  

  

 

  

 (مبالغ به میلیون ریال)
 

 1-52پ
   

 1-52ت و ث
 31/06/1x14 یادداشت  

 شده) (تجدید ارائه 
29/12/0x14 

     
    ها دارایی 
    هاي غیرجاري دارایی 

 .......... .......... 16 هاي ثابت مشهود دارایی 1-55الف
 .......... .......... 17 گذاري در امالك سرمایه 1-55ب
 .......... .......... 18 هاي نامشهود دارایی 1-55پ
 .......... .......... 19  ي بلندمدتها  گذاري سرمایه 1-55ت
 .......... .......... 20 هاي بلندمدت دریافتنی 1-55ت
 .......... .......... 36 دارایی مالیات انتقالی 1-55ش

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

    هاي جاري دارایی 
 .......... .......... 22 ها پرداخت پیش 1-55خ
 .......... .......... 23 موجودي مواد و کاال  1-55چ
 .......... .......... 20 ها هاي تجاري و سایر دریافتنی دریافتنی 1-55ح
 .......... .......... 24 مدت هاي کوتاه گذاري سرمایه 1-55ت
 .......... .......... 25 موجودي نقد 1-55د

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

 .......... ..........  هاي جاري داراییجمع  1ـ56

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

    ها حقوق مالکانه و بدهی 
    حقوق مالکانه 

 .......... .......... 27 سرمایه 1-55ظ
 - .......... 28 افزایش سرمایه در جریان 1-80ث

4 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
  صورت وضعیت مالی

   14×1 شهریور 31تاریخ  به  

 (مبالغ به میلیون ریال)

 
 1-52ت و ث

 31/06/1x14 یادداشت 
 شده) (تجدید ارائه 

29/12/0x14 
     

 .......... .......... 29 صرف سهام 1-80ث
 .......... ..........  صرف سهام خزانه 1-80ث
 .......... .......... 30 اندوخته قانونی 1-80ث
 .......... .......... 31 ها سایر اندوخته 1-80ث

 .......... ..........  اه ارزیابی داراییمازاد تجدید 17ـ96و ج  11ـ81و
 .......... ..........  سود انباشته 1ـ56
 .......... .......... 32 خارجی تفاوت تسعیر ارز عملیات 47-16
 (..........) (..........) 33 سهام خزانه 36ـ35

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

 .......... .......... 34 هاي بلندمدت  پرداختنی 1-55ر
 .......... .......... 35 تسهیالت مالی بلندمدت 1-55ژ

 .......... .......... 36 بدهی مالیات انتقالی 1-55رش
 .......... .......... 37 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان 1-55ز

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

 .......... .......... 34 ها هاي تجاري و سایر پرداختنی پرداختنی 1-55ر
 .......... .......... 36 مالیات پرداختنی 1-55س
 .......... .......... 38 سود سهام پرداختنی 1-55ژ
 .......... .......... 35 تسهیالت مالی 1-55ژ
 .......... .......... 39 ذخایر 1-55ز

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

ــدهی 31ـ37و  1ـ55ض ــرتبط  ب ــاي م ــا ه ــی ب ــاي دارای ــاري ه  غیرج
 فروش براي شده  نگهداري

26 .......... - 
 .......... ..........  هاي جاري جمع بدهی 1ـ56
 .......... ..........  ها جمع بدهی 1ـ56
 .......... ..........  ها جمع حقوق مالکانه و بدهی 1ـ56

 
.است ناپذیر صورتهاي مالی توضیحی، بخش جداییهاي  یادداشت
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 شرکت نمونه (سهامى عام)
 در حقوق مالکانه  ییراتتغ صورت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به   
           )یالر یلیون(مبالغ به م

 جمع 
سهام 
 خزانه

سود 
 انباشته

 ریتسع تفاوت
 اتیعمل ارز

 یخارج

مازاد تجدید 
ارزیابی 

 ها دارایی
سایر 
 ها  اندوخته

اندوخته 
 قانونی

صرف 
سهام 
 خزانه

صرف 
 سهام

افزایش 
سرمایه در 

 سرمایه جریان

 1-52پ 1x14شهریور 31 به منتهی ماهه شش
 1-52ت و ث 
 

  01/01/1x14مانده در  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... )..........( ..........
  )41اصالح اشتباهات (یادداشت  - - - - - - - - (..........) - (..........)
  )41هاي حسابداري (یادداشت  تغییر در رویه - - - - - - - - .......... - ..........
 1-108ب 01/01/1x14در  مانده تجدید ارائه شده .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... )..........( ..........

  1x14تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه            
 1-108پ  31/06/1x14دوره شش ماهه منتهی به سود خالص  - - - - - - - - .......... - ..........
 1-108پ مالیاتسایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر  - - - - - - .......... .......... - - ..........

  31/06/1x14سود جامع دوره شش ماهه منتهی به  - - - - - - - - .......... - ..........

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

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

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

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

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

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

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

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

  31/06/1x14مانده در  ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ )........( ........
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 شرکت نمونه (سهامى عام)
 در حقوق مالکانه  ییراتتغ صورت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به   

 (مبالغ به میلیون ریال) 

 جمع 
سهام 
 خزانه

سود 
 انباشته

 ریتسع تفاوت
 اتیعمل ارز

 یخارج

مازاد تجدید 
ارزیابی 

 ها دارایی
سایر 
 ها  اندوخته

اندوخته 
 قانونی

صرف 
سهام 
 خزانه

صرف 
 سهام

افزایش 
سرمایه در 

 سرمایه جریان

 1-52پ 0x14 شهریور 31به  منتهیشش ماهه 
 1-52ت و ث 
 

             

 1-108پ 01/01/0x14مانده در  .......... - .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... )..........( ..........

 1-108ب )41اصالح اشتباهات (یادداشت  - - - - - - - - )..........( - )..........(
 1-108ب )41هاي حسابداري (یادداشت  تغییر در رویه - - - - - - - - .......... - .........

  01/01/0x14مانده تجدید ارائه شده در  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... )..........( ..........

  0x14دوره شش ماهه تغییرات حقوق مالکانه در            

 1-108پ  31/06/0x14دوره شش ماهه منتهی به  سود خالص - - - - - - - - .......... - ..........
  )41اصالح اشتباهات (یادداشت  - - - - - - - - )..........( - )..........(

  )41هاي حسابداري (یادداشت  تغییر در رویه - - - - - - - - .......... - ..........

  31/06/0x14سود خالص تجدید ارائه شده دوره شش ماهه منتهی به  - - - - - - - - .......... - ..........

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

  31/06/0x14سود جامع دوره شش ماهه منتهی به - - - - - - .......... .......... .......... - ..........

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

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

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

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

   31/06/0x14در تجدید ارائه شده  مانده .......... .......... .......... - .......... .......... .......... .......... .......... )..........( ..........
 

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

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 

 (مبالغ به میلیون ریال) 

 1-52پ
 

 یادداشت 
به  ماهه منتهی 6

31/06/1x14 

 )شده ارائه دی(تجد
 به یمنته ماهه 6

31/06/0x14 
     1-52ت و ث

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

    گذاري هاي سرمایه هاي نقدي حاصل از فعالیت جریان 9-2
 .......... ..........  هاي ثابت مشهود فروش داراییاشی از ني نقدهاي  دریافت 2-15ب

 (..........) (..........)  مشهودهاي ثابت  هاي نقدي براي خرید دارایی پرداخت 2-15الف
 - ..........  شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري فروش داراییناشی از ي نقدهاي  دریافت 

 .......... ..........  هاي نامشهود فروش داراییناشی از  ينقد هاي دریافت 2-15ب

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

 .......... ..........  هاي بلندمدت گذاري فروش سرمایهناشی از  ينقد هاي دریافت 2-15ت

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

 .......... ..........  در امالك گذاري فروش سرمایهناشی از ي نقدهاي  دریافت 2-15ت

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

 .......... ..........  مدت کوتاههاي  گذاري فروش سرمایهناشی از ي نقدهاي  دریافت 2-15ت

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

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

 .......... ..........  استرداد تسهیالت اعطایی به دیگرانناشی از ي نقدهاي  دریافت 2-15ج

 .......... ..........  سود تسهیالت اعطایی به دیگرانناشی از ي نقدهاي  دریافت 31-2

 .......... ..........  سهام  سودناشی از ي نقدهاي  دریافت 31-2

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

    هاي تامین مالی هاي نقدي حاصل از فعالیت جریان 9-2
 .......... ..........  افزایش سرمایهناشی از ي نقدهاي  دریافت 2-16الف

 - ..........  ناشی از صرف سهامي نقدهاي  دریافت 2-16الف

 .......... ..........  ناشی از فروش سهام خزانهي نقدهاي  دریافت 2-16الف

 (..........) (..........)  هاي نقدي براي خرید سهام خزانه پرداخت 2ـ16ب
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
  هاي نقدي صورت جریان

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 

 (مبالغ به میلیون ریال) 

 1-52پ
 

 یادداشت 
به  ماهه منتهی 6

31/06/1x14 

 )شده ارائه دی(تجد
 به یمنته ماهه 6

31/06/0x14 
     1-52ت و ث

 .......... ..........  تسهیالتناشی از ي نقدهاي  دریافت 2-16پ

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

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

 .......... ..........  انتشار اوراق مشارکتناشی از ي نقدهاي  دریافت 2-16پ

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

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

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

    

 .......... .......... 43 معامالت غیرنقدي 42-2

 
 است. ناپذیر صورتهاي مالی هاي توضیحی، بخش جدایی یادداشت

 
مدر پیوست این مجموعه، صورت جریان نقدي شرکت با  ستقی ش م  ارائه شده است. نیز رو
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 فعالیتو تاریخچه  -1
                                                                                                                                     تاریخچه -1-1

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

 12ـ15

شرکت نمونه (سهامی عام) به شناسه ملی ..... در تاریخ ..... به صورت شرکت سهامى خاص تاسیس شد و طى شماره 
ها و مالکیت صنعتى ..... (محل ثبت) به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ .....، شروع به  ..... مورخ ..... در اداره ثبت شرکت

العاده مورخ ..... به شرکت  . به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقبرداري نموده است. شرکت در تاریخ .... بهره
 حاضر، حال دربهادار تهران/فرابورس ایران] پذیرفته شده است.  سهامى عام تبدیل و در تاریخ ..... در ..... [بورس اوراق 

مرکز  ینشان. است.....  شرکت گروه، نهایىاصلی  شرکت و است.....  شرکت فرعى يها شرکت جزو نمونه شرکت
  آن در شهر ..... واقع است. یاصل یتاصلى شرکت ..... و محل فعال

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

 
 1-138ب

 
 هاى اصلى  فعالیت -2-1

  .استمورد گزارش .....  دورهباشد. فعالیت اصلی شرکت طی  موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ..... اساسنامه، ..... می
 

 1ـ138

 
 تعداد کارکنان -3-1

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

ماهه  6 
منتهی به 

31/06/1x14 

 ماهه 6
 به یمنته

31/06/0x14 
 نفر نفر 

 ..... ..... کارکنان رسمی
 ..... ..... کارکنان قراردادي

 ..... ..... 
هاي  کارکنان شرکت

 ..... ..... خدماتی
 ..... ..... 

 
 استانداردهاي حسابداري جدید و تجدید نظر شده: بکارگیري -2 34ـ27

شده است و بر  االجرا جاري الزم دوره حسابداري جدید و تجدیدنظر شده که در هاياستاندارد -1-2
 :است  داشتهآثار بااهمیتی  اي دوره میان یهاي مال صورت

 .اي دوره گزارشگري مالی میان  22استاندارد حسابداري ـ 2ـ1ـ1
 .گیري ارزش منصفانه اندازه  42استاندارد حسابداري  -2-1-2
 .آثار تغییر در نرخ ارز 16ـ استاندارد حسابداري 2ـ2ـ3
 

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

...... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به

11 

119-1 
 

 1هاي حسابداري اهم رویه -3

 اي دوره میان مالی صورتهايگیري استفاده شده در تهیه  و اندازه تهیه مبانی -1-3 
 .شود می شناسایی و گیري اندازه ساالنه مالی صورتهاي تهیه مبانی با مشابه اي دوره میان مالی صورتهاي اقالم-3-1-1 22-18الف

28-22 
 

تمام شده بر مبناي بهاي  صورتهاي مالی ساالنه در شده بکارگرفته يها هیرویکنواخت با  يا دوره انیم ـ صورتهاي مالی3ـ1ـ2
 شود: گیري می موارد زیر که به ارزش منصفانه اندازه يتاریخی تهیه شده است. به استثنا

 و ارزش بازارروش  بهالمعامله در بازار  ي جاري سریعها گذاري سرمایه -الف
 تجدید ارزیابی.الت و تجهیزات به روش ا ماشین -ب

 42ـ24
 

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

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

 شوند: بندي می مراتب ارزش منصفانه در سه سطح زیر طبقه
 42ـ 75

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

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

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

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

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

 
 درآمد عملیاتی -2-3 

10-3 
15-3 
21-3 

ازاي دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردي از بابت برگشت از فروش  مابهدرآمد عملیاتی به ارزش منصفانه  -1-2-3
 شود. گیري می و تخفیفات اندازه

 2گردد. می  کاال، در زمان تحویل کاال به مشتري، شناسایی  از فروش  حاصل  درآمد عملیاتی -2-2-3
 1گردد. میدرآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی  -3-2-3

 2.درامد عملیاتی فصلی ....  -3-3-4 22-18ب
 

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

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

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

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

ین که جمع درآمد عملیاتى حاصل از فروش به مشتریان ها باشد. توضیح ا هاى تمام قسمت درصد جمع دارایی

 .شود افشا نباید ندارد، موضوعیت که حسابدارى هاي رویه 1
 درآمد« عنوان با 3 شماره حسابداري استاندارد 21 و 15 بندهاي در مندرج معیارهاي به توجه با باید شناسایی زمان 2

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

 افشا شود. باید یادداشت اینباشد،  فصلی عملیات دارايشرکت  که صورتیدر  2

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
درصد جمع درآمد عملیاتى  75گزارش است، باید بیش از  هاى قابل انتساب به قسمت سازمانى که قابل  برون

 باشد.  شرکت
ي مالی هاي حسابداري مورد استفاده در تهیه صورتها گزارش بر اساس همان رویه هاي قابل  اطالعات قسمت -2-3-3 20-25

 ، تهیه شده است.شرکت
ها)، بر مبناي همان رویه مورد  ها (انتقاالت بین قسمت درآمد عملیاتی قسمت ناشی از معامالت با سایر قسمت -3-3-3 

هاي  هاي عملیاتی قسمت شامل هزینه شود. هزینه گیري می گذاري آن انتقاالت، اندازه براي قیمت شرکتعمل 
انتساب به قسمت و نیز آن بخش از  هاي مستقیم قابل مرتبط با فعالیت اصلی و مستمر قسمت، سایر هزینه

، به قسمت شرکتیاتی باشد که بر مبناي نسبت درآمد عملیاتی قسمت به کل درآمد عمل هاي مشترك می هزینه
 یابد. گزارش تخصیص می قابل

 تسعیر ارز -4-3 
و اقالم غیرپولى که به بهاى تمام شده برحسب ارز  دوره یانپااقالم پولى ارزى با نرخ قابل دسترس ارز در  -1-4-3 23-16

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

 
ها و معامالت  مانده

 مرتبط
دلیل استفاده از  نرخ تسعیر نوع ارز

 نرخ

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

.......... .......... .......... .......... .......... 
هاي ناشی از تسویه یا تسعیر اقـالم پـولی ارزي حسـب مـورد بـه شـرح زیـر در         تفاوت -2-4-3 27-16

 شود: ها منظور می حساب
 16-29الف 

 
 

 16-29ب 
 
 
 
 

 16-29ب

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

هـا، ناشـی از    هاي ارزي مربوط به تحصیل و سـاخت دارایـی   تفاوت تسعیر بدهی –ب 
کاهش شدید ارزش ریال، در صورتی که کاهش ارزش ریـال نسـبت بـه تـاریخ     

درصد باشد و در مقابـل بـدهی حفـاظی وجـود      20کاهش ارزش، حداقل شروع 
نداشته باشد، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهاي تمام شده دارایی مربوط اضافه 

 شود. می
درصد)، سـود ناشـی از    20برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل در صورت  –پ 

ًال به بهاي تمـام شـده   هاي تسعیري که قب هاي مزبور تا سقف زیان تسعیر بدهی
دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهاي تمام شده دارایی 

 شود. کسر می
وقوع شناسایی و در صورت سود و زیـان   دورهدر سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه  – ت

 شود. گزارش می
شـود کـه    از نرخی بـراي تسـعیر اسـتفاده مـی     هاي متعدد براي یک ارز، در صورت وجود نرخ -3-4-3 26-16

شـود.   هاي نقدي آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه مـی  جریان
اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مـورد اسـتفاده، نـرخ    

 شود. پذیر می اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
32-16 
50-16 

هاي عملیات خارجی به نرخ قابـل دسـترس ارز در تـاریخ صـورت وضـعیت       ها و بدهی دارایی -4-4-3
شـود. تمـام    هاي آنها به نرخ ارز در تاریخ انجـام معاملـه تسـعیر مـی     مالی و درآمدها و هزینه

هاي تسعیر حاصل، در صورت سود و زیان جامع شناسایی و در بخش حقـوق مالکانـه    تفاوت
 شود.   بندي می لی طبقهدر صورت وضعیت ما

 مخارج تامین مالى -3-5 13ـ7و 8
به استثناى مخارجى که مستقیما  ،شود وقوع به عنوان هزینه شناسایى می دورهدر مخارج تامین مالى 

 است.» هاى واجد شرایط دارایی«انتساب به تحصیل  قابل
 

 

 هاى ثابت مشهود ارایید -6-3 77-11
، بر )3-6-3و  3-6-2هاي  به استثناى موارد مندرج در یادداشت(هاى ثابت مشهود،  دارایی -1-6-3 

هاى ثابت مشهود که  شود. مخارج بعدي مرتبط با دارایی گیري می مبناى بهاى تمام شده اندازه
 شده اولیه آن گردد و منجر موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی

به افزایش منافع اقتصادي حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتري دارایی اضافه و طی عمر مفید 
ها که به  شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداري دارایی هاي مربوط مستهلک می باقیمانده دارایی

 شده اولیه دارایی انجام منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی
 گردد. شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می می

ها انعکاس یافته است. تجدید  آالت و تجهیزات بر مبناى مبلغ تجدید ارزیابى در حساب ماشین -2-6-3 81-11
مستقل، صورت پذیرفته است. تناوب تجدید ارزیابی  با استفاده از ارزیابان در تاریخ......... ارزیابی

هاي تجدید ارزیابی شده بستگی دارد. چنانچه ارزش منصفانه  به تغییرات ارزش منصفانه دارایی
شده، تفاوت بااهمیتی با مبلغ دفتري آن داشته باشد، تجدید ارزیابی  هاي تجدید ارزیابی دارایی

 .استیابی ...... ساله بعدي ضرورت دارد. دوره تناوب تجدید ارز
اقل ارزش «هاي ثابت مشهود تحصیل شده از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک، به  دارایی -3-6-3 21-21

شود. جهت  گیري می اندازه» منصفانه دارایی در آغاز اجاره و ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره
 گردد. شده اجاره استفاده می ینمحاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره، از نرخ ضمنی سود تضم

اي، با توجه به  هاي ناشی از اجاره سرمایه هاى ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی استهالك دارایی -4-6-3 77-11
هاى مربوط و  الگوي مصرف منافع اقتصادي آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردى) دارایی

قانون  31/04/1394اصالحیه مصوب  149ماده  نامه استهالکات موضوع با در نظر گرفتن آیین
ها و  هاي بعدي آن و بر اساس نرخ و اصالحیه 1366هاى مستقیم مصوب اسفندماه  مالیات
 شود: هاى زیر محاسبه می روش

 
 روش استهالك نرخ استهالك نوع دارایی

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

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

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

..... ..... ..... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
گیرد، استهالك از اول ماه  بردارى قرار مى شود و مورد بهره هاى ثابتى که طى ماه تحصیل می براى دارایی -1-4-6-3

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

مانده مدت  رد استفاده قرار نگرفته است، به باقیمدت زمانی که دارایی مـودرصد  70حسب مدت باشد، 
 تعیین شده براي استهالك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

شده با توجه به مبلغ دفتري جدید (پس از تجدیدارزیابی)، طی عمر مفید  هاي تجدیدارزیابی استهالك دارایی -2-4-6-3
 شود. ها منظور می باقیمانده محاسبه و در حساب

 
 ها ارزیابی دارایی مازاد تجدید -7-3 
  نیافته  تحقق  (درآمد غیرعملیاتی  آن  تجدید ارزیابی  مشهود در نتیجه  ثابت  دارایی  یک  دفتري  مبلغ  افزایش -1-7-3 39-11

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

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

 شود. میمنظور   دوره  سود و زیان
شود.  می  شناسایی  هزینه  عنوان به   آن  تجدید ارزیابی  مشهود در نتیجه  ثابت  دارایی  یک  دفتري  مبلغ  کاهش -2-7-3 40-11

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

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

مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق مالکانه، در زمان برکناري یا واگذاري دارایی مربوط یا  -3-7-3 41-11
به موازات استفاده از آن توسط شرکت، مستقیما به حساب سود انباشته منظور شود. مبلغ مازاد قابل انتقال 

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

 موجب قانون تجویز شده باشد. که به 
 امالك در گذاري سرمایه -8-3 5-15

 گیري اندازه ها گذاري سرمایهاز  یکتمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر  بهايدر امالك به  گذاري سرمایه
از بابت  برآورديبه کسر مبالغ  دریافتنی یا دریافتی ازاي مابهدر امالك، به ارزش منصفانه  گذاري سرمایه. درآمد شود می

  یا ساختمانی  در زمین  گذاري مایهدر امالك شامل سر گذاري سرمایه. شود می شناسایی تخفیفاتبرگشت از فروش و 
ارزش  افزایشدارد (  گذاري از نظر سرمایه  که  اي بالقوه  ارزش  جهت  ساخت است و به جریاندر  یاشده  تکمیل  که  است

 شود. می  شرکت نگهداري  توسط تجاري هايفعالیت عاديفروش در روال  یابه قصد استفاده   و اجاره) و نه
58-17 
96-17 
100-17 

 هاي نامشهود دارایی -9-3
شود. مخارجی از قبیل  ها ثبت مى گیري و در حساب هاي نامشهود، بر مبناى بهاى تمام شده اندازه دارایی -1-9-3

مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاري در یک 
ن مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداري، عمومی و محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریا
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتري یک دارایی  فروش در بهاي تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی

شود. بنابراین، مخارج تحمل شده براي  برداري است، متوقف می نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره
 شود. جدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتري آن منظور نمیاستفاده یا بکارگیري م

هاي نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتی مورد انتظار  استهالك دارایی -2-9-3 
 شود: هاي زیر محاسبه می ها و روش مربوط و بر اساس نرخ

 
 روش استهالك نرخ استهالك نوع دارایی

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

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

 و7-32
 و115-32
 و116-32
 32-22الف

 ها زیان کاهش ارزش دارایی -10-3
به ( ها اي دال بر امکان کاهش ارزش دارایی گزارشگري، در صورت وجود هرگونه نشانه دورهدر پایان هر  -1-10-3

گیرد. در این صورت مبلغ  آزمون کاهش ارزش انجام می )،3-10-2استثناي مورد مندرج در یادداشت 
ارایی گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک د بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتري آن مقایسه می

 گردد. منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدي که دارایی متعلق به آن است تعیین می
وجود هرگونه  هاي نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم آزمون کاهش ارزش دارایی -2-10-3

 شود. اي دال بر امکان کاهش ارزش، به طور ساالنه انجام می نشانه
مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادي، هر  -3-10-3

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

 باشد. آتی برآوردي بابت آن تعدیل نشده است، می
که مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتري آن کمتر باشد، مبلغ دفتري دارایی (یا واحد مولد  تنها در صورتی -4-10-3

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

 گردد. ارزیابی می مازاد تجدید
در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی  -5-10-3

 باشد، مبلغ دفتري دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتري با فرض عدم (واحد مولد وجه نقد) می
رگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد یابد. ب قبل، افزایش میهاي  دورهشناسایی زیان کاهش ارزش در  

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

 
 موجودى مواد و کاال -11-3 48-8

هاى اقالم  هر یک از اقالم/گروه» اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش«موجودى مواد و کاال به  -3-11-1 8-22تا25
به عنوان  تفاوتشود. در صورت فزونى بهاى تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش،  مشابه ارزشیابى می

هاى زیر  روش ها با بکارگیرى شود. بهاى تمام شده موجودي زیان کاهش ارزش موجودى شناسایى می
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 شود: تعیین می

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

 میانگین موزون کاالى ساخته شده      
 میانگین موزون قطعات و لوازم یدکى 

 
با بکارگیرى روش میانگین موزون  1x14مالى  دورهبندى در شرکت تا قبل از  موجودى مواد اولیه و بسته -2-11-3 28-34

اولین صادره از اولین «روش مزبور به روش  1x14 دورهشد، اما به دلیل ......... از ابتداى  گیري می اندازه
 .)41-2عمال شده است (یادداشت ى قبل اها دورهتغییر یافته و روش جدید با فرض تسرى به » وارده

 
7-31 
8-31 
9-31 

 شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري دارایی -12-3
هاي واحد) که مبلغ دفتري آنها، عمدتا از طریق فروش و نه استفاده مستمر  هاي غیرجاري (مجموعه دارایی -1-12-3

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

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

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

اقل مبلغ دفتري و خالص ارزش «شده براي فروش، به  هاي واحد) نگهداري (مجموعههاي غیرجاري  دارایی -2-12-3 16-31
 گردد. گیري می اندازه» فروش

 
7-4 
11-4 
50-4 
74-4 
75-4 
16-22 

 ذخایر -13-3
هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی  ذخایر، بدهی

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

شوند و هرگاه خروج منافع  میدادن بهترین برآورد جاري تعدیل   مالی بررسی و براي نشان دورهذخایر در پایان هر 
 شود. اقتصادي براي تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می

 
 

 ذخیره تضمین محصوالت (گارانتی) -1-13-3 
ذخیره تضمین محصوالت (گارانتی) بر مبناي .......... [درصد فروش ساالنه محصوالت مشمول تضمین] برآورد و به 

 شود. حساب گرفته می
 

57-4 
59-4 
20-4 

 دادهاي زیانباررذخیره قرا -2-13-3
قراردادهاي زیانبار، قراردادهایی هستند که مخارج غیرقابل اجتناب آنها براي ایفاي تعهدات ناشی از قراردادها، بیش از 

اجتناب قرارداد، حداقل خالص مخارج خروج از قرارداد  منافع اقتصادي مورد انتظار آن قراردادها است. مخارج غیرقابل 
  کلیه  است. جهت» مخارج جبران خسارت ناشی از ترك قرارداد«و  »زیان ناشی از اجراي قرارداد«یعنی اقل 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 شود. قراردادهاي زیانبار، ذخیره الزم به میزان تعهد فعلی مربوط به زیان قراردادها، شناسایی می

 ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان -3-13-3 4ـ11
خدمت آنان  سالذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایاى مستمر براى هر 

 شود. ها منظور می محاسبه و در حساب
 

 ها گذاري سرمایه -3-14 15ـ58
 

 

 نحوه اندازگیري گذاري نوع سرمایه 

سرمایه
 

گذاري
ها 

ي 
بلندمدت

 

 بهادار در اوراق  گذاري سرمایه
بهـاى تمـام شــده به کسـر کاهش ارزش انباشته هر یک از 

 ها گذاري سرمایه

سرمایه
 

گذاري
 

هاي جاري
المعامله در  گذاري سریع سرمایه 

 بازار
 ها گذاري ) سرمایه (پرتفوي  ارزش بازار مجموعه

 هاى جارى گذاري سایر سرمایه
اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از 

 ها گذاري سرمایه

 زمان شناخت درامد گذاري نوع سرمایه 

انواع سرمایه
 

گذاري
ها 

هاى جاري و  گذاري سرمایه 
 ها بلندمدت در سهام شرکت

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شرکت 
 )صورت وضعیت مالیپذیر (تا تاریخ  سرمایه

گذاري در سایر اوراق  سرمایه
 بهادار

 )رموثدر زمان تحقق سود تضمین شده (با توجه به نرخ سود 

  
 
 

 مشارکت اوراق -15-3
گردد. مبلغ کسر اوراق مشارکت و  ها ثبت می در حساب» ناخالص«مشارکت منتشر شده به کسر، بر مبناي روش   اوراق

مسـتهلک  » سـود مـوثر   نـرخ «همچنین مخارج انتشار آن در مقاطع سررسید پرداخت سود و کارمزد بـر اسـاس روش   
 گردد. می

 
 خزانه سهام -16-3 35-36

شود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق مالکانه  سهام خزانه به روش بهاي تمام شده شناسایی می -1-16-3 
هاي مالکانه خود شرکت،  شود. در زمان خرید، فروش، انتشار یا ابطال ابزار در صورت وضعیت مالی ارائه می

پرداختی یا دریافتی بطور مستقیم در  ازاي شود. مابه سود یا زیانی در صورت سود و زیان شناسایی نمی  هیچ
 د.شو می بخش حقوق مالکانه شناسایی 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیـان جـامع شناسـایی     -2-16-3

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

به حساب سود (زیان) انباشته » صرف (کسر) سهام خزانه«در تاریخ گزارشگري، مانده بدهکار در حساب  -3-16-3
بلی به حساب سود شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده ق منتقل می

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

  بهاي  میانگین  هر سهم خزانه بر مبناي  دفتري  واگذار شود، مبلغ،  سهام خزانه  از مجموع  تنها بخشی  هرگاه -4-16-3
 شود. می  سهام خزانه محاسبه  مجموع  شده  تمام

 
78-35 
79-35 
 35ـ45

 مالیات بر درآمد -17-3
 هزینه مالیات  -1-17-3

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

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

 مالیات انتقالی -3-17-2 35ـ20و  22و 25
ها براي مقاصد گزارشگري مالی و  ها و بدهی مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتري دارایی

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

بینی براي بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی  محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش
شود.  ش داده میهاي مزبور تا میزان قابل بازیافت کاه گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتري دارایی می

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

71-35 
 
 
 
 

59-35 

 هاي مالیات جاري هاي مالیات جاري و بدهی تهاتر دارایی -3-17-3
حـق قـانونی    الـف.  کند که میهاي مالیات جاري را تنها در صورتی تهاتر  هاي مالیات جاري و بدهی دارایی شرکت

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

 جاري دورهمالیات جاري و انتقالی   -4-17-3
ها مربوط به اقالمـی باشـند کـه     به استثناي زمانی که آن ،شود زیان شناسایی می ومالیات جاري و انتقالی در سود 

شـوند، کـه در ایـن خصـوص، مالیـات       در سایر اقالم سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی مـی 
 شود.   مع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی میجاري و انتقالی نیز به ترتیب در سایر اقالم سود و زیان جا

 
 1ـ123
 1ـ125
 1ـ129

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

8-41 
9-41 

هاي بلندمدت  گذاري سرمایه  هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداري
شود و  می  شرکت نگهداري  مستمر توسط  ها با قصد استفاده گذاري دارد. این سرمایه طوالنی را   مدت  براي
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 . شرکت است  براي  درآمد و یا رشد سرمایه  ینتام  ها جهت گذاري از سرمایه  پرتفویی  نگهداري  آن  هدف 10-41

 
8-41 
9-41 
10-41 

 22-18الف و ت 

 قضاوت مربوط به براوردها -2-4
 بـرآورد  یشامل منـابع اصـل   ي،ا دوره یانم یمال يقضاوتها، برآوردها و مفروضات بکارگرفته شده در صورتها

 بـراي سـاالنه   یمـال  يصورتها ینبکارگرفته شده درآخرها، برآوردها و مفروضات  با قضاوت ها، یناناطم عدم
 یمـال  يهـا  صـورت اسـت کـه در   .......است. تنها اسـتثنا، بـرآورد    یکسان، 1x14 اسفند 29به  یمنته لسا
 یـانی دوره م مالیات بر درآمد ساالنه در سود قبل از یاتمال ينرخ موثر برآورد یانگینم لبا اعما يا دوره یانم
 شده است. یینتع

 ذخیره تضمین محصوالت -1-2-4
قبل و بازخوردهاي دریافت شده از مشتریان هاي  دورههیات مدیره با توجه به میزان فروش و بررسی نتایج 

 نماید. ، اقدام به برآورد ذخیره تضمین محصوالت میدورهدر طی 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
91-1 
34-3 

 درآمدهاي عملیاتی -5

 ریال)(مبالغ به میلیون  

ماهه منتهی به  6 
31/06/1x14 

 به یمنته ماهه 6
31/06/0x14 

 .......... .......... )5-1( فروش خالص
 .......... .......... )5-2( درآمد ارائه خدمات

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

 
 (مبالغ به میلیون ریال) 

ماهه منتهی به  6 
31/06/1x14 

  به یمنته ماهه 6
31/06/0x14 

 مبلغ مقدار مبلغ مقدار 
     داخلی

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

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

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

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

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

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

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

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

  3ـ34
91-1 

  ه خدمات ئدرآمد ارا -2-5

 میلیون ریال)(مبالغ به 

 

ماهه  6
منتهی به 

31/06/1x14 

 ماهه 6
 به یمنته

31/06/0x14 
 .......... .......... خدمات کارمزدي 

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

 .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به

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

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                           

 31/06/0x14 به یمنته ماهه 31/06/1x14 6ماهه منتهی به  6 
 درصد نسبت به کل مبلغ درصد نسبت به کل مبلغ 

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

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

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

  (مبالغ به میلیون ریال)                                                                          

 
 ماهه منتهی به 6
 31/06/1x14 

 به یمنته ماهه 6
31/06/0x14 

 
 

درآمد 
 عملیاتی

بهاي تمام 
شده درآمد 

 عملیاتی
سود 

 ناخالص
درصد سود ناخالص 

 به درآمد عملیاتی

درصد سود 
ناخالص به درآمد 

 عملیاتی
      خالص فروش

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

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

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

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

 .......... (..........) .......... .......... .......... 
 .......... (..........) .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 و25-24
 22-18چ

 هاى مختلف برحسب قسمتگزارشگرى  -6

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

 تجمیعی ها حذف سایر عملیات گروه محصوالت/ محصول ..... گروه محصوالت/ محصول ..... 
 31/06/1x14 31/06/0x14 31/06/1x14 31/06/0x14 31/06/1x14 31/06/0x14 31/06/1x14 31/06/0x14 31/06/1x14 31/06/0x14 

           درآمد عملیاتی
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سازمانی فروش به مشتریان برون

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ها فروش به سایر قسمت
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... جمع درآمد عملیاتی

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... عملیات قسمت نتیجه
 (...) (...)         نیافته هاي مشترك تخصیص هزینه

 ... ...         سود عملیاتی
           سایر اطالعات

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

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

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

     ... ... ... ... ... ... استهالك
     ... ... ... ... ... ... استهالكاستثناي  هاي غیرنقدي به  سایر هزینه
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به

23 

باشد.  داراى دو قسمت عملیات اصلى شامل تولید گروه محصوالت/محصول ..... و ..... در سطح ایران می شرکت -2-6
مدیر تولید جداگانه و با نظارت مدیرعامل است. محصوالت عمده هاى فوق به عهده  مسئولیت هر یک از قسمت

 تولیدى هر دو قسمت به شرح زیر است:
 نام محصوالت عمده قسمت

 .......... گروه محصوالت/ محصول .....

 .......... گروه محصوالت/ محصول .....
توسط قسمت است که عمدتا وجه نقد، هاي عملیاتی استفاده شده  هاي هر قسمت شامل تمام دارایی دارایی -3-6

گیرد. با  کاهنده مربوط) را در برمی (پس از کسر اقالم هاي ثابت مشهود و کاال و دارایی مطالبات، موجودي مواد
ها منتسب شود اما مبلغ دفتري برخی از  یک از قسمت تواند مستقیما به هر ها می وجود اینکه بیشتر این دارایی

ها  مبنایی منطقی به آن قسمت شود بر طور مشترك توسط دو یا چند قسمت استفاده میهایی که به  دارایی
ها و  هاي عملیاتی است و به طور عمده در برگیرنده حساب هاي قسمت شامل تمام بدهی یابد. بدهی تخصیص می

 گیرد.  د را در برنمیهاي قسمت، مالیات بردرآم ها و سایر اقالم پرداختنی است. بدهی دریافت اسناد پرداختنی، پیش
هاي تجاري  هاي عملیاتی قسمت و نتیجه عملیات قسمت شامل انتقاالت بین قسمت درآمد عملیاتی قسمت، هزینه -4-6

شود. این انتقاالت در  هاي بازار رقابتی براي مشتریان برون سازمانی منظور می است. چنین انتقاالتی، به قیمت
 شود. تجمیع حذف می

 
97-1 
98-1 

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                               بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتیـ 7

ماهه منتهی به  6  
31/06/1x14 

 به یمنته ماهه 6
31/06/0x14 

  
 فروش

ارائه 
 فروش جمع خدمات

ارائه 
 جمع خدمات

 .......... - .......... .......... - .......... مواد مستقیم  
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... دستمزد مستقیم  
       سربار ساخت 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... دستمزد غیرمستقیم 
 .......... - .......... .......... - .......... مواد غیرمستقیم 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... استهالك 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... درصد سربار تولید) 10(اقالم کمتر از سایر  
  .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 (..........) - (..........) (..........) - (..........) نشده هاي جذب هزینه 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... هاي ساخت جمع هزینه 
 .......... - (..........) .......... - .......... هاي در جریان ساخت (افزایش) کاهش موجودي 
 (..........) - (..........) (..........) - (..........) ضایعات غیرعادي 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... بهاي تمام شده ساخت 
 .......... - .......... .......... - .......... 1شده هاي ساخته (افزایش) کاهش موجودي 
  .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

1  

 اقالم ،)11 توضیحی یادداشت( ها هزینه سایر  سرفصل تحت ها موجودي ارزش کاهش زیان انعکاس به توجه با. 1
 .شود می درج ناخالص صورت به رفته، فروش کاالي شده تمام بهاي محاسبه جدول در موجودي

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
توسط شرکت خریدارى شده  قبل ..... میلیون ریال) مواد اولیه دورهمورد گزارش مبلغ ..... میلیون ریال ( دورهدر  -1-7

کنندگان اصلى مواد اولیه (بیش از ده درصد خرید) به تفکیک کشور و مبلغ خرید از هر یک به شرح  مینااست. ت
 زیر است:

 

  
 ماهه منتهی به 6
 31/06/1x14 

 به یمنته ماهه 6
31/06/0x14 

 کشور نوع مواد اولیه
میلیون 

 ریال
به کل درصد نسبت 

 دوره خرید
میلیون 

 ریال
به درصد نسبت 

 دوره کل خرید
 .......... .......... .......... .......... انگلستان ..........
 .......... .......... .......... .......... آلمان ..........
 .......... .......... .......... .......... ایران ..........

 
 

مالى مورد گزارش با ظرفیت اسمى و ظرفیت معمول (عملى)، نتایج  دورهدر شرکت مقایسه مقدار تولید واقعی  -7-2 1ـ115
 دهد: زیر را نشان مى

 

 
واحد 

 گیري اندازه
ظرفیت 
 اسمی

ظرفیت معمول 
 (عملی)

 تولید واقعی
ماهه منتهی به  6 

31/06/1x14 

 تولید واقعی
ماهه منتهی به  6 

31/06/0x14 
 .......... .......... .......... .......... .......... محصوالت/ محصول ...گروه 

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

 
 به دلیل توقف تولید ناشی از .......... محاسبه شده است.عمدتاً هاي جذب نشده  هزینه -7-3 8ـ11
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
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97-1 
98-1 
115-1 

 هاي فروش، ادارى و عمومى هزینه -8

 (مبالغ به میلیون ریال)

ماهه منتهی  6 
به 

31/06/1x14 

 ماهه 6
 به یمنته

31/06/0x14 
   هاي فروش ینههز

 .......... .......... حقوق و دستمزد و مزایا 
 .......... .......... حمل و نقل

 .. ....... .......... کارى و کمیسیون فروش  العمل حق
 .......... .......... استهالك

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

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

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

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

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

  
86-1 

 22-18پ
 ها کاهش ارزش دریافتنی زیان -9

، شـرکت  مورد گزارش مبلغ ..... میلیون ریـال از مطالبـات در نتیجـه ورشکسـتگی یکـی از مشـتریان عمـده       دوره در  
 2الوصول شده و کاهش ارزش براي آن در نظر گرفته شده است. مشکوك

 

  

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

 شده ارائه زیان و سود صورت در جداگانه سرفصل تحت نمونه، شرکت مالی عملکرد درك براي ،1 حسابداري استاندارد
 .شود می منظور عمومی و اداري فروش، هاي هزینه جزو صورت این غیر در است،

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 

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

ماهه  6  
منتهی به 

31/06/1x14 

 ماهه 6
 به یمنته

31/06/0x14 
 .......... .......... فروش ضایعات 

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

 
 ها هزینهسایر  -11 1ـ115

 (مبالغ به میلیون ریال)
ماهه  6  

منتهی به 
31/06/1x14 

 ماهه 6
 به یمنته

31/06/0x14 
 .......... ......... ضایعات غیرعادى تولید 8ـ18الف 
 .......... .......... هاى جذب نشده در تولید  هزینه 11-8
 .......... .......... ها زیان کاهش ارزش موجودي 8ـ 52الف 
 .......... .......... هاي ارزي عملیاتی زیان ناشی از تسعیر بدهی 16ـ57الف

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

 
  ، ناشى از .......... است.عمدتاً ضایعات غیرعادى تولید -1-11
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 هاي مالى هزینه -12 1-83ب

 (مبالغ به میلیون ریال)                                           

ماهه منتهی به  6  

31/06/1x14 

 به یمنته ماهه 6

31/06/0x14 
   هاي دریافتی وام 

 .......... .......... اعتباريو موسسات  ها بانک 
 .......... .......... اشخاص وابسته 12ـ19

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

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

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

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 

 هاى غیرعملیاتى  سایر درآمدها و هزینه -13 1ـ86
                                                                              

 

  (مبالغ به میلیون ریال)  
 
ماهه  6  

منتهی به 
31/06/1x14 

 یمنته ماهه 6
 به

31/06/0x14 
   وابستهاشخاص  

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

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

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

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

 .......... .......... درآمد اجاره  21ـ39
 .......... .......... سود حاصل از تسهیالت اعطایی به دیگران 
 ـ ـ در امالك گذاري سرمایه) فروش زیانسود ( 

 (..........) (..........) ي بلندمدتها گذاري زیان کاهش ارزش سرمایه 15ـ41
 .......... .......... ها گذاري سود ناشى از فروش سرمایه 15ـ58و
 (..........) .......... ي غیرجاريها ارزش دارایی برگشت )کاهش( 32ـ91و96

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

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

 .......... .......... سایر 
  .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 31ـ32الف
 31-32ب

 شده سود (زیان) خالص عملیات متوقف -14
به شرح زیر است. از بابت آثار مالی ناشـی   26-2نتایج عملیات متوقف شده کارخانه تولید محصوالت غذایی ..... طبق یادداشت 

 ارائه مجدد شده است. 31/06/0x14ماهه منتهی به  6دوره از این تصمیم، نتایج عملیات و جریان وجوه نقد 
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                            

 
ماهه منتهی به  6

31/06/1x14 
 به یمنته ماهه 6

31/06/0x14 
 .......... .......... رآمدهاي عملیاتید

 (..........) (..........) بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتی
 .......... .......... سود ناخالص

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

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

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

 (..........) (..........) )36-4مالیات بر درآمد / اثر مالیاتی (یادداشت هزینه 
 .......... .......... سود(زیان) عملکرد واحد متوقف شده پس از مالیات

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

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

 
 

 (مبالغ به میلیون ریال)   

 
 

ماهه منتهی به  6
31/06/1x14 

به  یمنته ماهه 6
31/06/0x14 

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

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

 .......... .......... خالص افزایش وجه نقد 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
  مبناي محاسبه سود (زیان) هر سهم -15 30ـ 35

 (مبالغ به میلیون ریال)                                 

 

 

ماهه  6
منتهی به 

31/06/1x14 

 ماهه 6
 به یمنته

31/06/0x14 

 .......... .......... عملیاتی -سود ناشی از عملیات در حال تداوم  
 (..........) (..........) اثر مالیاتی 
  .......... .......... 
 )..........( .......... غیرعملیاتی -ناشی از عملیات در حال تداوم  (زیان) سود 
 (..........) (..........) اثر مالیاتی 
  .......... ).........( 
 (..........) .......... سود (زیان) ناشی از عملیات متوقف شده 
 .......... (..........) اثر مالیاتی 
  .......... (..........) 
 .......... .......... قبل از مالیاتسود  
 (..........) (..........) اثر مالیاتی 
 .......... .......... سود خالص  
  

 
 
 

ماهه  6
منتهی به 

31/06/1x14 

 ماهه 6
 به یمنته

31/06/0x14 
 تعداد تعداد  
 .......... .......... میانگین موزون تعداد سهام عادي انتشار یافته 

 (..........) (..........) میانگین موزون تعداد سهام خزانه  30 -15
 .......... .......... میانگین موزون تعداد سهام عادي 30ـ 35ب
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 1-55الف
 22-16ت

 هاي ثابت مشهود دارایی – 16

 (مبالغ به میلیون ریال) 
 

 ساختمان زمین 

ساختمان 
اجاره (

 تاسیسات )اي سرمایه
آالت  ماشین

 و تجهیزات
وسایل 

 نقلیه
اثاثه و 
 جمع ابزارآالت منصوبات

هاي در  دارایی
 جریان تکمیل

  هاي پرداخت پیش
 اي سرمایه

اي  اقالم سرمایه
 جمع در انبار

              بهاي تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی 11-77د
 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... ....... 1x14 سالمانده در ابتداي  

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

 - - - - - - - - - - - - - ارزیابی تجدیداز  ناشی افزایش 11-77 ه
 (.....) - - - (.....) - - - - (.....) - - - یابید ارزیاز تجد یکاهش ناش 

 ....... - - - ....... - - - ....... ....... - - - ارز یرتسع يها آثار تفاوت 16-29ب
 )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( - - )-( )-( فروش براي شده نگهداري غیرجاري هاي داراییانتقال به  11-77هـ
 - - - (.....)  ..... ..... ..... .... .... ..... - ..... ..... ییراتنقل و انتقاالت و تغ یرسا 11-77 ه

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... 1x14 /31/6مانده در  

              استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته 11-77د
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... - 1x14مانده در ابتداي سال  
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... - استهالك 
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... ....... کاهش ارزش  
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) - (.....) (.....) برگشت کاهش ارزش  
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) - (.....) - واگذار شده 

 )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( - - )-( )-( فروش براي شده نگهداري غیرجاري هاي داراییانتقال به  11-77هـ
 ..... - - - ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... ..... نقل و انتقاالت و تغییراتسایر  

 ...... - - - ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... 1x14 /31/6مانده در  11-77د
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31/06/1x14مبلغ دفتري در  11-77د

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... - ...... ...... 29/12/0x14مبلغ دفتري در  11-77د
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 (مبالغ به میلیون ریال)

 

 ساختمان زمین 

ساختمان 
اجاره (

 تاسیسات )اي سرمایه
آالت  ماشین

 و تجهیزات
وسایل 

 نقلیه
اثاثه و 
 جمع ابزارآالت منصوبات

هاي در  دارایی
 جریان تکمیل

  هاي پرداخت پیش
 اي سرمایه

اي  اقالم سرمایه
 جمع در انبار

              بهاي تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی 11-77د
 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... ....... 0x14 سالمانده در ابتداي  

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

 - - - - - - - - - - - - - ارزیابی تجدیداز  ناشی افزایش 11-77 ه
 (.....) - - - (.....) - - - - (.....) - - - یابید ارزیاز تجد یکاهش ناش 

 ....... - - - ....... - - - ....... ....... - - - ارز یرتسع يها آثار تفاوت 16-29ب
 )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( - - )-( )-( فروش براي شده نگهداري غیرجاري هاي داراییانتقال به  11-77هـ
 - - - (.....)  ..... ..... ..... .... .... ..... - ..... ..... ییراتنقل و انتقاالت و تغ یرسا 11-77 ه

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... - ...... ...... 0x14 /31/6مانده در  

              استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته 11-77د
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... - 0x14مانده در ابتداي سال  
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... - استهالك 
 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... ....... کاهش ارزش  
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) - (.....) (.....) برگشت کاهش ارزش  
 (.....) - - - (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) - (.....) - شدهواگذار  

 )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( - - )-( )-( فروش براي شده نگهداري غیرجاري هاي داراییانتقال به  11-77هـ
 ..... - - - ..... ..... ..... ..... ..... ..... - ..... ..... سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 

 ...... - - - ...... ...... ...... ...... ...... ...... - ...... ...... 0x14 /31/6مانده در  11-77د
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... - ...... ...... 31/06/0x14مبلغ دفتري در  11-77د
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
..... میلیون ریال در مقابل خطرات احتمـالى ناشـى از حریـق، سـیل و      مبلغتا  شرکتهاى ثابت مشهود  دارایی -16-1 1-135ب

 اى برخوردار است. زلزله از پوشش بیمه
گرفته و تفاوت آن به ترتیب به مبلـغ  مورد تجدیدارزیابى قرار  1x14 سالشرکت، در  تآالت و تجهیزا ماشین -16-2 11ـ81

بندى شـده و   ها در سرفصل حقوق مالکانه طبقه ..... و ..... میلیون ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابى دارایی
آالت و تجهیـزات مبتنـی بـر     در صورت سود و زیان جامع نیز انعکاس یافته است. مقایسه مبلغ دفتري ماشین

 غ دفتري مبتنی بر روش بهاي تمام شده به شرح زیر است:روش تجدید ارزیابی با مبل
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                           

 31/06/1x14 29/12/0x14 

 
بر مبناي بهاي 

 تمام شده
بر مبناي 

 تجدیدارزیابی
بر مبناي بهاي 

 شدهتمام 
بر مبناي 

 تجدیدارزیابی

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

.... انجـام شـده اسـت.     در تاریخ ...... توسط ارزیابان مستقلشرکت آالت و تجهیزات  ماشین تجدید ارزیابی -16-2-1 42ـ92ث
  42بـه اسـتاندارد حسـابداري     توجهبا آالت و تجهیزات  ماشینتجدید ارزیابی این ارزیابان، عضو ......... هستند. 

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

شـود) مـورد نیـاز     بهاي جایگزینی جاري نامیده می اغلبک دارایی (که جایگزین کردن ظرفیت ارائه خدمت ی
 است.

کـه بـه طـور مسـتقیم یـا      اسـت  هـایی   هاي ورودي سطح  دو، شامل قیمـت دارایـی   داده هاي مورد استفاده ب ـ داده 
 غیرمستقیم  براي دارایی مربوط، قابل مشاهده است.

آالت شرکت به مبلغ ..... میلیون ریال در قبال تسهیالت مالى دریافتى  ماشینها و  زمین و بخشى از ساختمان -16-3 11-78الف
 باشد. ها می در وثیقه بانک

 هاى در جریان تکمیل به شرح زیر است: دارایی -16-4 11-78ه 
 

 (مبالغ به میلیون ریال)   

 درصد تکمیل 
برآورد تاریخ 

 برداري بهره

برآورد 
مخارج 
 مخارج انباشته تکمیل

تاثیر پروژه 
 بر عملیات

 31/06/1x14 29/12/0x14   31/06/1x14 29/12/0x14  
 احداث خط تولید .....

...... ...... ...... ...... ...... ...... 
افزایش 
 ظرفیت

احداث کارخانه تولید 
..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
    ...... ...... ......  

 
بخشی از منابع براي پروژه احداث خط تولید ..... از محل انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ..... میلیون ریال تامین  -1-4-16

 شده است.
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 هاي در جریان تکمیل منظور شده است: مبالغ زیر به حساب دارایی -2-4-16

 (مبالغ به میلیون ریال)             
 مخارج انباشته  

  31/06/1x14 29/12/0x14 
 .......... .......... مخارج تسهیالت مالی 13-26الف
 .......... .......... مخارج مالی اوراق مشارکت 13-26الف

ب و الف 
 16ـ29

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

 
 به شرح زیر است: دورههاي ثابت مشهود طی  مخارج تامین مالی منظور شده به داراییـ 16ـ5 13ـ26الف

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                        

 ماهه منتهی به 6 
31/06/1x14 

ماهه منتهی به  6
31/06/0x14 

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

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

هاي مورد استفاده زیر به شرکت منتقل نشده یا شرکت در اعمال حقوق قانونی خود  مالکیت قانونی دارایی -16-6 11-78الف
 باشد: نسبت به آنها با محدودیت مواجه می

 (مبالغ به میلیون ریال)                        
 توضیحات مبلغ دفتري 
 31/06/1x14 29/12/0x14 

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

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

 
 در امالك گذاري سرمایه -17 15ـ5

 )ریال میلیونبالغ به (م                                     

 31/06/1x14 29/12/0x14 
 .......... .......... به مساحت ...... مترمربع در ...... زمینقطعه  یک

 .......... .......... امالك دیپرداخت خر پیش
............. .......... .......... 

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

ها  بانک وثیقهدر قبال تسهیالت مالى دریافتى در  ،شرکت در امالك يگذار سرمایهاز  ریال میلیون.....  بلغم -1-17
 .باشد می

 

34 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
  هاي نامشهود دارایی -18 1-55پ

 میلیون ریال)(مبالغ به 

 
 

حق امتیاز 
 خدمات عمومی

سرقفلی 
 محل کسب

دانش 
 فنی

نرم 
 افزارها

ي ها پیش پرداخت
 جمع اي سرمایه

       بهاي تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی 17-96ج
 ....... ....... ....... ....... ....... ....... 1x14 سالمانده در ابتداي  17-96ج

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

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31/06/1x14 مانده در 17-96ج

       استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته 17-96ج
 ....... - ....... ....... ...... ...... 1x14 سالمانده در ابتداي  
 ....... - ....... ....... - - استهالك 
 ....... - ....... ....... ....... - کاهش ارزش  
 - - - - - - برگشت کاهش ارزش  
 (.....) - (.....) (.....) (.....) - واگذار شده 
 - - - - - - شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 
 - - - - - - سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 

 ...... - ...... ...... ...... - 31/06/1x14 مانده در 17-96ج
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31/06/1x14مبلغ دفتري در  17-96ج

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 29/12/0x14در  يمبلغ دفتر 17-96ج
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی صورتهاي توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 میلیون ریال)(مبالغ به 

 
 

حق امتیاز 
 خدمات عمومی

سرقفلی 
 محل کسب

دانش 
 فنی

نرم 
 افزارها

ي ها پیش پرداخت
 جمع اي سرمایه

 
       بهاي تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی 17-96ج
 ....... ....... ....... ....... ....... ....... 0x14 سالمانده در ابتداي  17-96ج

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

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31/06/0x14 مانده در 17-96ج
       استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته 17-96ج

 ....... - ....... ....... - - 0x14 سالمانده در ابتداي  
 ....... - ....... ....... - - استهالك 
 ....... - ....... ....... ....... - کاهش ارزش  
 - - - - - - برگشت کاهش ارزش  
 (.....) - (.....) (.....) (.....) - واگذار شده 
 - - - - - - شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري انتقال به دارایی 
 - - - - - - سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 

 ...... - ...... ...... ...... - 31/06/0x14 مانده در 17-96ج
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31/06/0x14مبلغ دفتري در  17-96ج
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 

 

 هاي بلندمدت گذاري سرمایه -19 15ـ58
 (مبالغ به میلیون ریال) 

 31/06/1x14 29/12/0x14 یادداشت 

 
 

 بهاي تمام شده
کاهش ارزش 

 مبلغ دفتري مبلغ دفتري انباشته
 .......... .......... (..........) .......... 19-1 ها گذاري در سهام شرکت سرمایه
 .......... .......... (..........) .......... 19-2 گذاري در سایر اوراق بهادار سرمایه

 .......... .......... - .......... 19-3 گذاري بلندمدت بانکی  سپرده سرمایه
  .......... (..........) .......... .......... 

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

 
 (مبالغ به میلیون ریال) 

 

31/06/1x14 29/12/0x14 

تعداد 
 سهام

درصد 
 گذاري سرمایه

بهاي 
 تمام شده

ارزش  کاهش  
 انباشته

مبلغ 
 دفتري

ارزش 
 بازار

مبلغ 
 دفتري

ارزش 
 بازار

المعامله  سریع هاي گذاري سرمایه
         (بورسی و فرابورسی)

 .......... .......... .......... .......... (..........) .......... .......... .......... شرکت ..........

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

         ها سایر شرکت
 - .......... - .......... (..........) .......... .......... .......... شرکت ..........
 - .......... - .......... (..........) .......... .......... .......... شرکت ..........

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

 
منظـور   یـن ا يمورد استفاده برا يها بازار مورد استفاده قرار گرفته و داده یکرد) رویو فرابورس یالمعامله (بورس یعسر یهايگذار  یهارزش بازار سرما یینتع يبرا

 ....... است یخمعامالت سهام در تار یانیپا یمتق یعنی یک،سطح  يورود يها داده
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 گذاري در سایر اوراق بهادار سرمایهـ 19ـ2
 

 میلیون ریال)به (مبالغ 
 31/06/1x14 29/12/0x14 نرخ سود نوع اوراق ناشر
 .......... .......... .......... مشارکت شرکت .......
 .......... .......... .......... مرابحه شرکت .......
 .......... .......... .......... صکوك شرکت ......
 .......... .......... .......... .......... شرکت .......

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

 گذاري بلندمدت بانکی هاي سرمایه سپردهـ 19ـ3
به مبلغ ..... میلیون ریال با نرخ ..... درصد و مبلغ ..... میلیون ریال با نرخ ..... درصد شرکت گذاري  هاي سرمایه سپرده

 باشد. می
 

 ها هستند: هاي زیر در وثیقه بدهی گذاري سرمایه ـ19ـ4 37-13
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                      

 31/06/1x14 29/12/0x14 
   ها گذاري در سهام شرکت سرمایه

 .......... .......... شرکت .....

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

 .......... .......... سایر اوراق بهادار
 .......... .......... گذارى بلندمدت بانکى هاى سرمایه سپرده

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

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 ها هاي تجاري و سایر دریافتنی دریافتنیـ 20 1ـ55

 

 مدت  هاي کوتاه دریافتنی -20-1 1ـ80
 

 (مبالغ به میلیون ریال)
  31/06/1x14 29/12/0x14 
 خالص خالص ارزشکاهش  جمع ارزي ریالی  

       تجاري 
       اسناد دریافتنی 

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته 
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر مشتریان 

  .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
       هاي دریافتنی حساب 

 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... اشخاص وابسته 
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر مشتریان 

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

       ها سایر دریافتنی 

       اسناد دریافتنی 
 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته 
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر اشخاص 

  .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
       هاي دریافتنی حساب 

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته 
 .......... .......... (..........) .......... - .......... تسهیالت اعطایی به دیگران 
 .......... .......... - .......... - .......... کارکنان (وام و مساعده) 
 .......... .......... - .......... - .......... هاي موقت سپرده 
 .......... .......... - .......... .......... .......... سود سهام دریافتنی 
 .......... .......... - .......... .......... .......... یافته اوراق بهادار سود تحقق 
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر 

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

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 هاي بلندمدت  دریافتنی -20-2 1ـ80

 )مبالغ به میلیون ریال(             
 31/06/1x14 29/12/0x14 

 خالص خالص کاهش ارزش جمع ارزي ریالی 

       تجاري
       اسناد دریافتنی

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر مشتریان

 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
       هاي دریافتنی حساب

 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر مشتریان

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

       ها سایر دریافتنی
       اسناد دریافتنی

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... (..........) .......... .......... .......... سایر اشخاص

 .......... .......... .......... (..........) .......... .......... 
       هاي دریافتنی حساب

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... (..........) .......... - .......... تسهیالت اعطایی به دیگران

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

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

 
ها در این قسمت افشا  مشی شرکت براي تعیین کاهش ارزش دریافتنی هاي فروش اعتباري و خط [سیاست -3-20

 شود.] می
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 اند: ولی کاهش ارزش نداشته شدههایی که معوق  مدت زمان دریافتنی -20-4 37-37الف

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                            

 

ولـی بـه دلیـل عـدم تغییـر       شـده گزارشـگري معـوق    دورههاي تجاري شامل مبالغی اسـت کـه در پایـان     این دریافتنی
 .باشند میشناسایی نشده و این مبالغ هنوز قابل دریافت  کاهش ارزشمالحظه در کیفیت اعتباري، براي آنها  قابل

 
 ها به شرح زیر است: گردش حساب کاهش ارزش دریافتنی-20-5 37ـ14

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                            
 
ماهه منتهی به  6  

31/06/1x14 
ماهه منتهی به  6

31/06/0x14 
 
 ........ .......... دورهمانده در ابتداي  
 ........ .......... ها هاي کاهش ارزش دریافتنی زیان 
 (..........) (..........) به عنوان غیر قابل وصول دورهحذف شده طی  
 (..........) (..........) دورهبازیافت شده طی  
 (..........) (..........) هاي کاهش ارزش  برگشت زیان 
 .......... .......... دورهمانده در پایان  

 
هاي تجاري از  هاي تجاري، هرگونه تغییر در کیفیت اعتباري دریافتنی در تعیین قابلیت بازیافت دریافتنی -6-20 

 گیرد. گزارشگري مد نظر قرار می دورهزمان ایجاد تا پایان 
قبل ... ریال) در شرکت کاهش  سالبه مبلغ ... ریال (که هاي تجاري است  کاهش ارزش شامل دریافتنی -20-7 37-27ب

هاي تجاري و  دهنده تفاوت بین مبلغ دفتري این دریافتنی کاهش ارزش شناسایی شده نشان. اند ارزش یافته
 ها وثیقه دریافت نشده است. است. براي این دسته از دریافتنی تسویهارزش فعلی عواید مورد انتظار 

  

 31/06/1x14 29/12/0x14 
 .......... .......... ... روز-...
 .......... .......... ... روز-...

 .......... .......... جمع
 ........ .......... میانگین مدت زمان (روز)
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
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 ها سایر دارایی -21 1ـ56
 
 

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                               

 31/06/1x14 29/12/0x14 

 .......... .......... 1وجوه بانکی مسدودشده
 .......... .......... دادگستريسپرده نزد صندوق 

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

 
 

 ها پرداخت پیش -22 1ـ56
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                              

 31/06/1x14 29/12/0x14 

   هاي خارجی پرداخت پیش
 .......... .......... سفارشات مواد اولیه 
 .......... .......... سفارشات قطعات و لوازم یدکی 

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

 .......... .......... 
   هاي داخلی پرداخت پیش

 .......... .......... خرید مواد اولیه 
 .......... .......... ها داراییبیمه  

 .......... .......... مالیات بر درآمد
 .......... .......... )22-2 یادداشتاستاندارد ( ياوراق سلف مواز

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

 (..........) (..........) )36 یادداشت( یپرداختن یاتمال
 .......... .......... 
 .......... .......... 

 
 .باشد یم 46-2 یادداشتبه اشخاص وابسته طبق  یالر یلیونشامل ........ و ........ م یببه ترت ها پرداخت یشپ -1-22
 (بدون اختیارشرکت با هدف تامین مواد اولیه ..... به میزان ..... [تن]، تعداد ..... اوراق سلف موازي استاندارد  -2-22

ده کر) به قیمت هر ورق ..... ریال را با ارزش اسمی ..... ریال و با سررسید ..... و در تاریخ ..... خریداري معامله
  ها منعکس شده است. پرداخت است که در سرفصل پیش

 دسترس قابل مالی وضعیت صورت تاریخ از سال یک ظرف رود نمی انتظار که است وجوهی مسدودشده، بانکی وجوه. 1
 .باشد

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
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 8ـ50
 8ـ51

 موجودى مواد و کاال -23
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                     

  31/06/1x14 29/12/0x14 
 

 
بهاي 

 شده تمام
کاهش 

 خالص خالص ارزش 
 .......... .......... - .......... شده کاالي ساخته 8-51ج
 .......... .......... - .......... کاالي در جریان ساخت 8-51ب
 .......... .......... - .......... بندي و بستهمواد اولیه  8-51الف
 .......... .......... (..........) .......... قطعات و لوازم یدکی 8-51 ه

 .......... .......... (..........) .......... ها سایر موجودي 
  .......... (..........) .......... .......... 

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

 

بندى، کاالى ساخته شده، قطعات و لوازم یدکى شرکت تا مبلغ ..... میلیون ریال در  موجودى مواد اولیه و بسته -1-23
 مقابل خطرات ناشى از ..... بیمه شده است.

 شود: شرح زیر نزد دیگران نگهداري می به ها يودبخشی از موج -2-23
 )مبالغ به میلیون ریال( 

 31/06/1x14 29/12/0x14 علت محل نگهداري نوع موجودي

 ..... ..... ساخت قطعه سازان قطعه مواد اولیه
کاالي ساخته 

 شده
 نگهداري انبارهاي عمومی

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

   ..... ..... 
 باشد. ها می موجودي مواد اولیه، کاالي ساخته شده و ..... به بهاي تمام شده ..... میلیون ریال در وثیقه بانک -23-3 8-52ج

2 
  

 شرکت به مالی وضعیت صورت تاریخ تا آن با مرتبط کاالى مالکیت که است سفارشات از بخش آن راه در کاالى. 1
 .است یافته انتقال

 

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
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 1ـ55
 1ـ79
 15ـ58

 

  مدت  هاى کوتاه گذاري سرمایه -24

  (مبالغ به میلیون ریال) 
 31/06/1x14 29/12/0x14 

 

بهاي تمام 
 شده

 کاهش
 خالص ارزش

ارزش 
 خالص بازار

ارزش 
 بازار

 المعاملـه در بـازار   هاي سـریع  گذاري سرمایه
 )شده در بورس/فرابورس پذیرفته(

      

 1- سهام 
 

-1 .......... .......... .......... .......... 

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

 - .......... .......... .......... (..........) .......... ها گذاري در سهام سایر شرکت سرمایه
 - .......... .......... .......... (..........) .......... گذاري در اوراق بهادار سرمایه
 - .......... - .......... - .......... مدت بانکی گذاري کوتاه هاي سرمایه سپرده

 .......... (..........) ..........  ..........  
 یـن ا يمـورد اسـتفاده بـرا    يها بازار مورد استفاده قرار گرفته و داده یکردرو ،)یو فرابورس یالمعامله (بورس یعسر یهايگذار  یهارزش بازار سرما یینتع به منظور

 ....... است یخمعامالت سهام در تار یانیپا یمتق یعنی یک،سطح  يورود يها منظور داده
 

 موجودى نقد -25 1ـ55

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                       

  31/06/1x14 29/12/0x14 

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

به دلیل ..... توسط .....، مسدود شده است کـه انتظـار    شرکتهاي  مبلغ ..... میلیون ریال از موجودي نزد بانک -25-1 2ـ52
 ماه آینده حل و فصل شود. 3رود ظرف حداکثر  می

شـده   باشد که براي وصول بـه بانـک ارائـه    می 31/06/1x14به تاریخ منتهی هاي  در راه، مربوط به چکنقد وجوه  -2-25
  است.

 کاهش و شده تمام بهاي درج لذا یابد می انعکاس بازار ارزش به بازار در المعامله سریع هاي گذاري سرمایه که آنجا از. 1
 مربوط مبالغ شود، استفاده فروش ارزش خالص و شده تمام بهاي اقل روش از چنانچه لیکن نداشته موضوعیت ارزش،

 .گردد درج باید
 .است بانک در) دیدارى( سررسید بدون مدت کوتاه گذاري سرمایه سپرده شامل ها بانک نزد موجودى. 2

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
شـده   هاي غیرجاري نگهـداري  هاي مرتبط با دارایی شده براي فروش و بدهی هاي غیرجاري نگهداري دارایی -26 31ـ32

 براي فروش
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                 

 31/06/1x14 29/12/0x14 
 - .......... زمین و ساختمان انبار 

 - .......... هاي مرتبط با کارخانه تولید محصوالت غذایی ..... دارایی
 - .......... شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري دارایی

 - .......... شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري هاي مرتبط با دارایی بدهی
 

تصمیم گرفته است یک باب انبار واقع در ..... را واگذار نماید. براي فروش انبار به قیمت  دوره جاريشرکت در  -1-26
 منطقی، بازاریابی موثري انجام شده است.

گردد که  بینی می شرکت مصمم است کارخانه تولید محصوالت غذایی ..... را به منظور ..... واگذار نماید و پیش -2-26
تکمیل شود. به همین منظور، فعالیت این کارخانه از تاریخ ..... متوقف  2x14.../...../فرآیند واگذاري تا تاریخ ..
 دورهواگذاري در پایان  هاي کارخانه قابل ها و بدهی اصلی داراییهاي  سرفصل). 14گردیده است (یادداشت 

 گزارشگري به شرح زیر است:
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                          

 31/06/1x14 
  هاي کارخانه دارایی

 .......... هاي ثابت مشهود دارایی
 .......... نامشهود يها ییدارا

 .......... موجودي کاال
 .......... هاي تجاري دریافتنی

 .......... 
  کارخانه هاي بدهی

 .......... هاي تجاري پرداختنی
........... .......... 

 .......... 
 

 سرمایه -27 1ـ81
مبلغ .......... میلیون ریال، شامل .......... سهم .......... ریالی با نام تمام پرداخت  31/06/1x14سرمایه شرکت در تاریخ  1-81الف

 تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:باشد. ترکیب سهامداران در  شده می
 

 31/06/1x14 29/12/0x14 
 درصد مالکیت تعداد سهام درصد مالکیت تعداد سهام 

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

.......... .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... درصد) 5سایرین (کمتر از 

 .......... 100 .......... 100 
  ج
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 دورهو پایان  دورهصورت تطبیق تعداد سهام اول  -27-1 1-8الف

درصد) از محل سود ..... ریال (معادل  میلیون ..... ریال به  میلیون ..... سرمایه شرکت از مبلغ  ،مورد گزارش دورهطی 
 به ثبت رسیده است. 1x14انباشته، افزایش یافته که در تاریخ .../.../

 
ماهه منتهی  6 

 31/06/1x14به 
ماهه منتهی 6
 31/06/0x14به 

 تعداد سهام تعداد سهام 
 ........... ........... دورهمانده ابتداي 

 - ........... افزایش سرمایه از محل سود انباشته
 ........... ........... نقديافزایش سرمایه 

......... ........... ........... 
 ........... ........... دورهمانده پایان 

 
 افزایش سرمایه در جریان -28 79-1

العاده صاحبان سهام مورخ ..... از محل  مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق دورهطی 
مطالبات سهامداران به مبلغ ..... میلیون ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ..... میلیون ریال در سرفصل آورده نقدي و 

 باشد. مراحل ثبت افزایش سرمایه در جریان می افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است.
 

 صرف سهام -29 1-108ث
افزایش سرمایه شرکت با سلب حق تقدم از صاحبان سهام به  0x14 العاده در سال طبق مصوبه مجمع عمومی فوق 

مبلغ  تفاوتمیزان ... درصد از محل فروش سهام تصویب و مقرر گردید هر سهم به قیمت ..... ریال به فروش برسد و 
 فروش و مبلغ اسمی سهام جمعا به مبلغ ..... میلیون ریال به حساب صرف سهام منظور گردد.

 
 قانونى اندوخته -30 1-81ب

و ماده ..... اساسنامه، مبلغ ..... میلیون ریال از  1347اصالحیه قانون تجارت مصوب سال  238و  140در اجراى مفاد مواد 
محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونى منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته 

الذکر الزامى است. اندوخته  تقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوقدرصد سرمایه شرکت، ان 10قانونى به 
 باشد و جز در هنگام انحالل شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست. قانونى قابل انتقال به سرمایه نمی
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 ها سایر اندوخته -31 1-81 ب

توسعه است. مجمع عمومى شرکت به منظور تقویت بنیه مالى ها متشکل از اندوخته عمومى و اندوخته طرح  سایر اندوخته
دهـد.   شرکت به موجب ماده ..... اساسنامه هر سال معادل ..... درصد از سود خالص را به اندوخته عمـومى تخصـیص مـى   

عه در ، اندوخته طـرح توسـ  0x14عالوه بر این، به منظور اجراى طرح توسعه .....، طبق مصوبه مجمع عمومى مورخ ../ ../ 
 مالى به شرح زیر است: دورههاى یاد شده طى  ها اختصاص یافته است. گردش حساب اندوخته حساب

 (مبالغ به میلیون ریال)          

 
 جمع اندوخته طرح توسعه اندوخته عمومی

به  منتهی ماهه6
31/06/1x14 

 به یمنته ماهه6
31/06/0x14 

 به یمنته ماهه6
31/06/1x14 

 به یمنته ماهه6
31/06/0x14 

 به یمنته ماهه6
31/06/1x14 

 به یمنته ماهه6
31/06/0x14 

 .......... .......... .......... - .......... .......... دورهابتداي   در مانده 
 (..........) - - - - - کاهش
 .......... .......... - - .......... .......... افزایش

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... دورهمانده در پایان 
 

 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی -32 46-16
 (مبالغ به میلیون ریال)

 31/06/0x13ماهه منتهی به  31/06/1x13 6ماهه منتهی به  6 
مانده در  

ابتداي 
 دوره

مانده در  دورهتغییرات طی 
پایان 
 دوره

مانده در 
ابتداي 

 دوره

مانده در  دورهتغییرات طی 
پایان 
 جمع کاهش افزایش جمع کاهش افزایش  دوره

عملیات ..... در 
 .......... .......... - .......... .......... .......... .......... - .......... .......... کشور .....

عملیات ..... در 
 .......... .......... - .......... .......... .......... .......... - .......... .......... کشور .....

 .......... .......... - .......... .......... .......... .......... - .......... ..........  
  
 سهام خزانه -33 36ـ35

 31/06/1x14 29/12/0x14 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد 
 میلیون ریال سهم میلیون ریال سهم 

 .......... .......... .......... .......... دورهمانده ابتداي 
 .......... .......... .......... .......... دورهخرید طی 

 (..........) (..........) (..........) (..........) دورهفروش طی 
 .......... .......... .......... .......... دورهمانده پایان 

 
تواند براساس میزان سهام شناور، تا  می  پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، شرکت قانون رفع موانع تولید رقابت 28طبق ماده 

%) از سهام خود را خریداري و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداري کنند. خرید و فروش 10سقف ده درصد (
گیرد. شرکت نسبت به  نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداري و عرضه سهام خزانه صورت می آیینسهام خزانه طبق 

تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحالل حق دریافت هیچ  سهام خزانه، فاقد حق راي در مجامع بوده و حق
 گیرد. نمی گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودي تعلق
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 

 ها هاي تجاري و سایر پرداختنی پرداختنی -34
 مدت  هاي کوتاه پرداختنی -34-1 1ـ55

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                          

 
31/06/1x14 29/12/0x14 

 جمع جمع ارزي ریالی
     تجاري

     اسناد پرداختنى
 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات  کنندگان  سایر تامین
 .......... .......... .......... .......... 
     

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

 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات  کنندگان سایر تامین
 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

     ها سایر پرداختنی
     پرداختنىاسناد 

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

 .......... .......... .......... .......... 
     هاى پرداختنى حساب

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... هاى تکلیفى مالیات

 .......... .......... .......... .......... هاى پرداختنى حق بیمه
 .......... .......... .......... .......... سپرده حسن انجام کار

 .......... .......... .......... .......... هاي پرداختنی هزینه
 .......... .......... .......... .......... سایر

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

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 مدت  هاي بلند پرداختنی -34-2 1ـ55

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                          

 
31/06/1x14 29/12/0x14 

 جمع جمع ارزي ریالی
     تجاري

     اسناد پرداختنى
 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات  کنندگان  سایر تامین
 .......... .......... .......... .......... 
     

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

 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات  کنندگان سایر تامین
 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

     ها سایر پرداختنی
     اسناد پرداختنى

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

 .......... .......... .......... .......... 
     هاى پرداختنى حساب

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

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

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 سررسید اسناد پرداختنى بلندمدت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است: -34-3 37ـ39

 
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                   

 مبلغ سال

2x14 .......... 
3x14 .......... 
4x14 .......... 
5x14 .......... 

 .......... 
 

کند تا  هاي مدیریت ریسک را وضع می رویه شرکتمیانگین دوره اعتباري در مورد خرید کاال ... روز است.  -4-34
 شود. اساس شرایط اعتباري توافق شده، پرداخت می ها بر اطمینان حاصل شود که کلیه پرداختنی

 
 تسهیالت مالى -35 1ـ79
 (مبالغ به میلیون ریال)  

  31/06/1x14 29/12/0x14 

 جمع بلندمدت جاري جمع بلندمدت جاري  

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... تسهیالت دریافتی 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... اوراق مشارکت 
 - - - .......... .......... - اوراق خرید دین 
 - - - .......... .......... .......... اي سرمایهتعهدات اجاره  
 ..... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
  .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 تسهیالت دریافتی بر حسب مبانى مختلف به شرح زیر است: -1-35
 :کنندگان تسهیالت مینابه تفکیک ت -1-1-35
 

 )مبالغ به میلیون ریال(             

 
 31/06/1x14 29/12/0x14 

 جمع جمع ارزي ریالی 
 .......... .......... .......... .......... ها بانک

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

 .......... .......... .......... .......... 
هاي  سود و کارمزد سال

 (..........) (..........) (..........) (..........) آتی
 (..........) (..........) (..........) (..........) گذاري هاي سرمایه سپرده

سود و کارمزد و جرائم 
 .......... .......... .......... .......... معوق

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

 .......... .......... .......... .......... حصه جاري
 

 :به تفکیک نرخ سود و کارمزد -2-1-35
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                         

 31/06/1x14 29/12/0x14 

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

 .......... .......... بدون سود و کارمزد
 .......... .......... 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 :بندي پرداخت به تفکیک زمان -3-1-35

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                 

 31/06/1x14 

2x14 .......... 
3x14 .......... 
4x14 .......... 
5x14 - 
6x14 و پس از آن - 
 .......... 

 

 :به تفکیک نوع وثیقه -4-1-35
 (مبالغ به میلیون ریال)                                        

 31/06/1x14 
 .......... آالت زمین، ساختمان و ماشین

 .......... چک و سفته
 .......... موجودي مواد وکاال

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

 .......... تسهیالت بدون وثیقه
 .......... 

 
و قبل از  دوره مالی[پس از پایان  1x14 مهرتسهیالت مالی جاري شرکت به مبلغ ..... میلیون ریال از بانک .....، در   -35-1-5 1ـ78

 تامین مالی شده است.تاریخ تایید صورتهاي مالی]، به صورت بلندمدت مجددا 
 
گذاري با سود .....  تسهیالت دریافتی به مبلغ ..... میلیون ریال از بانک ..... مستلزم ایجاد ..... میلیون ریال سپرده سرمایه -6-1-35

بانکی درصد بوده که با توجه به اینکه شرکت در استفاده از آن سپرده محدودیت دارد و نرخ سود آن کمتر از نرخ سود متعارف 
ه شده است. همچنین نرخ موثر (واقعی) ئاست، لذا از تسهیالت مالی مذکور کسر و تسهیالت مالی به صورت خالص ارا

 تسهیالت مالی مذکور برابر ..... درصد است.
 

 37ـ15
 22-16خ

اصل، سود و جرایم آن را به تسهیالت دریافتی به مبلغ ..... میلیون ریال از بانک ..... نکول شده است که شرکت باید  -7-1-35
مبلغ ..... میلیون ریال پرداخت نماید. تا تاریخ تایید صورتهاي مالی، مبلغ ...... میلیون ریال آن با تسهیالت جدید جایگزین 

 باشد. (استمهال) شده و مذاکره براي استمهال مابقی تسهیالت مذکور در جریان می
 
 .. به مبلغ ........ با واگذاري یک واحد آپارتمان متعلق به شرکت، تسویه شده است.تسهیالت دریافتی از بانک ..... -8-1-35
 
 
 
 
 

52 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
به منظور احداث خط تولید .....، بر اساس مجوز شماره ..... مورخ ....... صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار،  -2-35

الحساب ..... درصد، در تاریخ  ..... و نرخ سود علی سالشرکت مبلغ ..... میلیون ریال اوراق مشارکت به سررسید 
 به شرح زیر است: صورت وضعیت مالی..... صادر نموده که وضعیت آن در تاریخ 

 (مبالغ به میلیون ریال)                                               

 31/06/1x14 29/12/0x14 
 .......... .......... ارزش اسمی

 (..........) (..........) کسر اوراق
 .......... .......... ناخالص

 .......... .......... استهالك کسر
 .......... .......... مبلغ دفتري

 
شود. سود قطعی پروژه در سررسید طبق  الحساب در مقاطع ..... ماهه به دارندگان اوراق پرداخت می سود علی -1-2-35

الحساب پرداختی،  ضوابط انتشار اوراق مشارکت، محاسبه و در صورت فزونی آن نسبت به سودهاي علی
، سود قطعی صورت وضعیت مالیشود. بر اساس برآورد مدیریت تا تاریخ  به دارندگان اوراق پرداخت می تفاوت

 باشد. الحساب متعلقه می پروژه کمتر از مبالغ سود علی
باشد.  اي مرتبط با تحصیل ساختمان دفتر مرکزي شرکت از طریق اجاره به شرط تملیک می تعهدات اجاره سرمایه -3-35

باشد و ضمنا اختیار خرید دارایی  ال میطبق قرارداد اجاره، مدت قرارداد ..... سال، مبلغ اجاره ساالنه ..... میلیون ری
 با پرداخت مبلغ ..... میلیون ریال در پایان قرارداد به شرکت اعطا شده است.

دار خود از مشتریان را به نهاد واسط منتقل و اوراق خرید دین توسط  شرکت با هدف تامین مالی، بخشی از مطالبات مدت -35-4 22-18ث
هاي اعتباري  حاصل در اختیار شرکت قرار گرفته است. با توجه به هدف شرکت و تضمین زیاننهاد واسط منتشر و منابع 

ها و مزایاي مالکیت مطالبات حفظ شده و مطالبات دریافتنی (دارایی مالی) انتقال یافته به  توسط شرکت، اساسا تمام ریسک
نتشار اوراق خرید دین، بدهی مالی در سرفصل نهاد واسط، از دفاتر شرکت حذف نشده و بابت وجوه دریافتی در نتیجه ا

 تسهیالت مالی شناسایی شده است.
 

 هاي نقدي و مدت زمان باقیمانده تا سررسید مطالبات موضوع انتشار اوراق به شرح زیر است: مبلغ دفتري، مبلغ جریان
 

 سررسید مطالبات هاي نقدي مطالبات مبلغ جریان مبلغ دفتري مطالبات
 تاریخ میلیون ریال میلیون ریال

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

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

..... درصد، به مبلغ ..... میلیون ریال و با مبلغ اسمی هر ورقه ..... ریال در تاریخ ..... منتشر  اوراق خرید دین ..... ساله/ماهه با نرخ
هاي مرتبط با  شده است. مبالغ پرداختی مقرر تا پایان مدت اوراق به دارندگان اوراق برابر ..... میلیون ریال و مقاطع پرداخت

بابت اوراق مذکور مبلغ ..... میلیون ریال به حساب نهاد واسط  دورهاق است. طی اوراق، هر ..... ماه یک بار از تاریخ انتشار اور
 واریز شده است.
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 هاي تامین مالی به شرح زیر است: هاي حاصل از فعالیت هاي نقدي و تغییرات غیرنقدي در بدهی تغییرات حاصل از جریان -35-5 2ـ45

 (مبالغ به میلیون ریال) 

 
تسهیالت 

 مالی
اوراق 

 مشارکت
اوراق خرید 

 دین
تعهدات اجاره 

 جمع اي سرمایه
 .......... - .......... .......... .......... 01/01/1x14مانده در 

 .......... - .......... .......... .......... هاي نقدي دریافت
 .......... - .......... .......... .......... سود و کارمزد و جرائم 

 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) هاي نقدي بابت اصل پرداخت
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) هاي نقدي بابت سود پرداخت

 - - - - .......... تاثیر تغییرات نرخ ارز
 (..........) .......... - (..........) - (مشخص شود) سایر تغییرات غیرنقدي

 .......... (..........) .......... .......... .......... 31/06/1x14مانده در 

 
 .......... - .......... .......... .......... 01/01/0x14مانده در 

 .......... - .......... .......... .......... هاي نقدي دریافت
 .......... - .......... .......... .......... سود و کارمزد و جرائم 

 (..........) - (..........) (..........) (..........) هاي نقدي بابت اصل پرداخت
 (..........) - (..........) (..........) (..........) هاي نقدي بابت سود پرداخت

 - - - - .......... تاثیر تغییرات نرخ ارز
 (..........) - - (..........) - سایر تغییرات غیرنقدي (مشخص شود)

 .......... - .......... .......... .......... 31/6/0x14مانده در 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 

 /هزینه مالیات بر درامدمالیات پرداختنی -36 35ـ11
 به قرار زیر است:(شامل مانده حساب ذخیره و اسناد پرداختنی) گردش حساب مالیات پرداختنی  -1-36

 (مبالغ به میلیون ریال)         

 
ماهه منتهی به  6

31/06/1x14 
ماهه منتهی به  6

31/06/0x14 
 .......... .......... دورهمانده در ابتداي 

 .......... .......... دورهذخیره مالیات عملکرد 
 .......... .......... هاي قبلدوره تعدیل ذخیره مالیات عملکرد 

 (..........) (..........) دورهپرداختی طی 
 .......... .......... 

 (..........) (..........) )22هاي مالیات (یادداشت  پرداخت پیش
 .......... ..........  

  
 است. استفاده نموده هاي ... و ... یتاز معاف يجار دورهشرکت در  یاتی،مال ینطبق قوان -1-1-36
 است:  زیربه شرح  یپرداختن مالیات وضعیتـ خالصه  36ـ2

 )مبالغ به میلیون ریال(
 ج

 مالی سال

سود 
(زیان) 
 ابرازي

  درآمد مشمول
 مالیات ابرازي

   مالیات

 نحوه تشخیص

31/06/1x14 29/12/0x14 

 پرداختی قطعی تشخیصی ابرازي
مانده 

 مالیات پرداختنی پرداختنی

8x13 ......... .......... .......... .......... - .......... .......... .......... الراس علی 
9x13 ......... .......... .......... .......... - .......... .......... .......... رسیدگی به دفاتر 
0x14 ......... .......... .......... - - - .......... .......... رسیدگی به دفاتر 

دوره شش ماهه 
منتهی به 

31/06/1x14 ......... .......... .......... - - - .......... .......... رسیدگی نشده 

 )22مالیات (یادداشت   پرداخت پیش
.......... ..........  
(..........) (..........)  
.......... ..........  

 
 قطعى و تسویه شده است. 8x13هاى قبل از  مالیات بر درآمد شرکت براى کلیه سال -36ـ 2ـ1
 ت حلااعتراض کرده و موضوع توسط هی8x13مالى  سالشرکت نسبت به مالیات تشخیصى براى عملکرد  -36-2ـ2

 اختالف مالیاتى در دست رسیدگى است. 
 
مورد گزارش بالغ بر ..... میلیون ریال کمتر از مجموع  دوره ایاندر پجمع مبالغ پرداختی و پرداختنی شرکت  -3-36

هاى تشخیص یا قطعى مالیاتى صادره توسط اداره امور مالیاتى مربوط است که مورد اعتراض قرار گرفته لذا  برگ
 ها منظور نشده است.  بابت آنها در حساب بدهی
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 میلیون ریال) (مبالغ به

 
مالیات پرداختی و 

 پرداختنی
مالیات 

 تشخیصی/قطعی
مازاد مورد مطالبه 
 اداره امور مالیاتی

 .......... .......... .......... 
 دالیل اصلی اختالف مالیات پرداختی و پرداختنی با مالیات تشخیصی/قطعی به شرح زیر است: -36-3ـ1

..... 
 35ـ79
78-35 

 هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: عمدهاجزاي  -4-36
 

   مالیات مربوط به صورت سود و زیان
   عملیات در حال تداوم

 (مبالغ به میلیون ریال)
ماهه منتهی به  6 

31/06/1x14 
به  یماهه منته 6

31/06/0x14 
 .......... .......... مالیات جاري

 .......... .......... بدهی مالیات انتقالیهزینه مالیات انتقالی مربوط به ایجاد 
 (..........) (..........) (درآمد مالیات انتقالی) مربوط به ایجاد دارایی مالیات انتقالی

 .......... .......... هزینه مالیات انتقالی مربوط به برگشت دارایی مالیات انتقالی
 (..........) (..........) مالیات انتقالی(درآمد مالیات انتقالی) مربوط به برگشت بدهی 

 .......... .......... جاري سالهزینه مالیات بر درآمد 
 .......... .......... قبلي ها سالهزینه مالیات بر درآمد 

 .......... .......... هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
 
 

   عملیات متوقف شده
 ریال) (مبالغ به میلیون

به  یماهه منته 6 
31/06/1x14 

به  یماهه منته 6
31/06/0x14 

 .......... .......... مالیات جاري
 .......... .......... هزینه مالیات انتقالی مربوط به ایجاد بدهی مالیات انتقالی

 (..........) (..........) (درآمد مالیات انتقالی) مربوط به ایجاد دارایی مالیات انتقالی
 .......... .......... هزینه مالیات انتقالی مربوط به برگشت دارایی مالیات انتقالی
 (..........) (..........) (درآمد مالیات انتقالی) مربوط به برگشت بدهی مالیات انتقالی

 .......... .......... جاري سالهزینه مالیات بر درآمد 
 .......... .......... قبل هاي سالهزینه مالیات بر درآمد 

 (..........) .......... )14هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده (یادداشت 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به

57 

 
 مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

 (مبالغ به میلیون ریال)
به  یماهه منته 6 

31/06/1x14 
به  یماهه منته 6

31/06/0x14 
 .......... .......... مالیات جاري

   مالیات انتقالی :
 .......... .......... هاي ثابت مشهود مالیات انتقالی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی

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

  
 35ـ80

 
حاصل ضرب سود حسابداري در نرخ(هاي) مالیات قابل اعمال به شرح زیر و جاري  سالصورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد  -5-36

 است:
 

 (مبالغ به میلیون ریال)
به  یماهه منته 6 

31/06/1x14 
به  یماهه منته 6

31/06/0x14 
 .......... .......... سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 )..........( .......... سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
 .......... .......... سود حسابداري قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم و عملیات متوقف شـده محاسـبه شـده بـا نـرخ      
 .......... .......... با نرخ مالیات قابل اعمال ..... درصد) 0x14منتهی به  ماهه 6..... درصد ( 1مالیات قابل اعمال

   اثر درآمدهاي معاف از مالیات:

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

.......... )..........( )..........( 
   هاي غیر قابل قبول براي مقاصد مالیاتی: اثر هزینه

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

.......... .......... .......... 
با  0x14 منتهی به ماهه 6درآمد محاسبه شده با نرخ موثر مالیات ..... درصد (هزینه مالیات بر 

 .......... .......... نرخ موثر مالیات ..... درصد)
 .......... .......... هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 )..........( .......... )14هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده (یادداشت 

 

 

 

 

 

 
 

 مالك است. مستقیم، هاي مالیاتبر اساس قانون  مالیاتنرخ   1
 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به

  
 گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -36-7 35ـ80

 

 

 

 

 هاي موقتی به شرح زیر است: مالیات انتقالی مربوط به تفاوت -6-36
 (مبالغ به میلیون ریال)

  
 31/06/1x14 29/12/0x14 
دارایی مالیات  

 انتقالی
بدهی مالیات 

 خالص انتقالی
دارایی مالیات 

 انتقالی
بدهی مالیات 

 خالص انتقالی
 .......... - .......... .......... - .......... مرخصی استفاده نشده کارکنان -پرداختنیهاي حساب

 - - - .......... .......... - تجدید ارزیابی -دارایی ثابت مشهود
 (..........) (..........) .......... .......... (..........) .......... .......... بابت ...... و بابت ......

 (..........) (..........) .......... .......... (..........) .......... دارایی (بدهی) مالیات انتقالی

 (مبالغ به میلیون ریال)
 

 درمانده 
1/1/1x14 

شناسایی 
شده در 

صورت سود 
 و زیان

 شناسایی
شده در سایر 
اقالم سود و 

 زیان جامع
تحصیل/ 
 ......... واگذاري

 مانده در
31/06/1x14 

       هاي) مالیات انتقالی مربوط به: ها (بدهی دارایی
 .......... - - - .......... .......... هاي پرداختنی حساب

 .......... - - .......... (..........) - دارایی ثابت مشهود
.......... .......... .......... .......... .......... ......... .......... 

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

 
    

 
  

 (مبالغ به میلیون ریال)
 

 مانده در
01/01/0x14 

شناسایی شده 
در صورت سود 

 و زیان

شناسایی 
شده در سایر 

سود و اقالم 
 زیان جامع

تحصیل/ 
 ......... واگذاري

 مانده در
31/06/0x14 

       هاي) مالیات انتقالی مربوط به: ها (بدهی دارایی
 .......... - - - .......... .......... هاي پرداختنی حساب

 .......... - - .......... (..........) - دارایی ثابت مشهود
.......... .......... (..........) .......... .......... ......... (..........) 

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

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان -37 4ـ74

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                                          
ماهه منتهی به  6 

31/06/1x14 
ماهه منتهی به  6

31/06/0x14 
 .......... .......... دورهمانده در ابتداي 

 (..........) (..........) دورهپرداخت شده طی 
 .......... .......... ذخیره تامین شده

 .......... .......... دورهمانده در پایان 

 
59-1 

 22-18ج
 سود سهام پرداختنى -38

 )مبالغ به میلیون ریال( 
 31/06/1x14 29/12/0x14 

 

مانده پرداخت 
 نشده

اسناد 
 جمع پرداختنی

مانده پرداخت 
 نشده

اسناد 
 جمع پرداختنی

       
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... xx13 از سنوات قبل

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 9x13 سال
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 0x14 سال

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

 مبلغ ..... ریال است. 9x13سالمبلغ ..... ریال و  0x14 سالمصوب مجمع هر سهم تقسیمی  سود -1-38
 

 ذخایر -39 1-80و  74-4
 (مبالغ به میلیون ریال)

 
 جمع ..... زیانبارذخیره قراردادهاي  ذخیره تضمین محصوالت

ماهه منتهی به  6
31/06/1x14 

ماهه منتهی به  6
31/06/0x14 

ماهه منتهی به  6
31/06/1x14 

ماهه منتهی به  6
31/06/0x14 

ماهه منتهی به  6
31/06/1x14 

ماهه منتهی به  6
31/06/0x14 

ماهه منتهی به  6
31/06/1x14 

ماهه منتهی به  6
31/06/0x14 

مانده 
 دورهابتداي  در 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... افزایش
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) کاهش

ذخیره  برگشت
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) استفاده نشده
مانده در 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... دورهپایان 
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 ها دریافت پیش -40 59-1

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                     

 31/06/1x14 29/12/0x14 

   دریافت از مشتریان پیش
 .......... .......... اشخاص وابسته 
 .......... .......... هاي فروش نمایندگی 
 .......... .......... سایر مشتریان 
 .......... .......... 

 .......... .......... ها دریافت سایر پیش
 .......... .......... 

 
شرکت با هدف فروش گروه محصوالت/ محصوالت ..... خود به میزان ..... [تن]، تعداد ..... اوراق سلف موازي  -1-40

استاندارد (بدون اختیار) به قیمت هر ورق ..... ریال در تاریخ ..... با سررسید ..... منتشر نموده که در سرفصل 
 ها منعکس شده است. دریافت پیش

 
 بندي هاي حسابداري و تجدید طبقه اصالح اشتباهات، تغییر در رویه -41 1-108ب

 34ـ48
 22-16چ

 اصالح اشتباهات -1-41

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                             

 

ماهه  6
منتهی به 

31/06/1x14 

 ماهه 6
به  یمنته

31/06/0x14 

سال منتهی 
به 

29/12/0x14 
 - - (..........) 1x14 سالآالت  اصالح هزینه استهالك ماشین
 (..........) (..........) - 9x13 سالاصالح ذخیره مالیات عملکرد 

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

 
(هاي) قبل تسهیالت مالی جاري به مبلغ ..... میلیون ریال به اشتباه در سرفصل تسهیالت مالی  در سال -1-1-41

 اي اصالح شد. مقایسهبندي شده بود که این موضوع در اقالم  بلندمدت طبقه
 

 هاي حسابداري تغییر در رویه -41-2 34ـ37
از روش میانگین موزون به روش اولین صادره  به دلیل ..... بندى روش ارزیابى موجودى مواد اولیه و بسته دوره جاري،در 

شرکت را به مبلغ  31/6/1x14منتهی به  مالی شش ماههدوره از اولین وارده تغییر یافته است. اتخاذ روش جدید، سود 
 افزایش داده است. ................. میلیون ریال

 
 بندي تجدید طبقه -41-3 1ـ42

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

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به

اي بعضا  هاى مالى اصالح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقالم مقایسه اى مربوط در صورت مقایسه اطالعاتبه منظور ارائه تصویرى مناسب از وضعیت مالى و نتایج عملیات، کلیه  -4-41
 مطابقت ندارد. 31/06/0x14دوره شش ماهه منتهی به با صورتهاي مالی ارائه شده در 

  31/06/0x14سود و زیان شش ماهه منتهی به  اصالح و ارائه مجدد صورت -1-4-41
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                   

سود و  طبق صورت 
زیان دوره منتهی به 

31/06/0x14 

 ه شده)ئ(تجدید ارا  تعدیالت

 جمع تعدیالت هاي حسابداري تغییر در رویه بندي تجدید طبقه اشتباهات حسابداري
دوره منتهی به 

31/06/0x14 

 .......... .......... (..........) - .......... .......... تمام شده درآمدهاي عملیاتیبهاي 
 .......... (..........) .......... - (..........) .......... سود پایه هر سهم

 .......... (..........) .......... - (..........) .......... سود خالص
 
 
  29/12/0x14در  مالی وضعیت ارائه مجدد صورتاصالح و  -2-4-41

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                   
 وضعیت طبق صورت 

 29/12/0x14مالی 
 شده)ه ئارا(تجدید   تعدیالت

 29/12/0x14 جمع تعدیالت هاي حسابداري تغییر در رویه بندي تجدید طبقه اشتباهات حسابداري

 .......... (..........) - - (..........) .......... هاي ثابت مشهود دارایی
 .......... .......... .......... - - .......... موجودي مواد و کاال

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

 .......... (..........) .......... - (..........) .......... سود انباشته
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به

62 

 نقد حاصل از عملیات -42 2ـ19
 )مبالغ به میلیون ریال(   

  
 ماهه  6 

 منتهی به
31/06/1x14 

ماهه  6
به  یمنته

31/06/0x14 
 .......... .......... سود خالص

   تعدیالت
 .......... .......... مالیات بر درآمدهزینه 
 .......... .......... هاي مالی هزینه

 .......... (..........) هاي ثابت مشهود زیان (سود) ناشی از فروش دارایی
 (..........) .......... هاي نامشهود زیان (سود) ناشی از فروش دارایی

غیرجاري نگهداري شده براي هاي  زیان (سود) ناشی از فروش دارایی
 (..........) .......... فروش

 )..........( .......... ها گذاري زیان (سود) ناشی از فروش سرمایه
 .......... .......... خالص افزایش در ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

 .......... .......... هاي غیرجاري استهالك دارایی
 .......... .......... هاي غیرجاري داراییکاهش ارزش 

 (.........) (..........) سود سهام
 (.........) (..........) گذاري بانکی هاي سرمایه سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده

 (.........) (..........) سود ناشی از تسهیالت اعطایی به دیگران
المعامله به  هاي جاري سریع گذاري سرمایه درامد (هزینه) ناشی از ارزیابی

 ......... (..........) ارزش بازار
هاي ارزي غیر مرتبط با  ها و بدهی زیان (سود) تسعیر یا تسویه دارایی

 (..........) .......... عملیات
 ......... (.........) 

 .......... (..........) 1هاي عملیاتی کاهش (افزایش) دریافتنی
 (..........) .......... 1کاهش (افزایش) موجودي مواد و کاال

 .......... (..........) هاي عملیاتی پرداخت کاهش (افزایش) پیش
 (..........) .......... 1هاي عملیاتی افزایش (کاهش) پرداختنی

 .......... (..........) افزایش (کاهش) ذخایر
 (..........) .......... عملیاتی هاي دریافت افزایش (کاهش) پیش

 .......... (..........)  ها کاهش (افزایش) سایر دارایی
 .......... .......... نقد حاصل از عملیات

 براي شده نگهداري غیرجاري هاي دارایی به مربوط ،26 یادداشت در مندرج متناظر مبالغ گرفتن نظر در با مبلغ این 1.
 .شود می محاسبه فروش براي شده نگهداري غیرجاري هاي دارایی با مرتبط هاي بدهی و فروش

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به

63 

 معامالت غیرنقدى -43 2ـ42
 به شرح زیر است: دورهمعامالت غیرنقدى عمده طى 

 ریال)(مبالغ به میلیون  
  

 

ماهه  6
 به یمنته

31/06/1x14 

ماهه  6
به  یمنته

31/06/0x14 
افزایش سرمایه در جریان از محل مطالبات حال شده 

 سهامداران
.......... .......... 

تحصیل ده دستگاه کامیون در قبال واگذارى محصوالت 
 شرکت

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

 - .......... آپارتمان تسویه تسهیالت در قبال واگذاري یک واحد
 - .......... هاى ثابت مشهود در قبال تسهیالت تحصیل دارایی

 - .......... اي ساختمان اجاره سرمایه
 .......... .......... 

 
 1ها مدیریت سرمایه و ریسک - 44 1ـ134
 1ـ135
 1ـ136

  مدیریت سرمایه -1-44
کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق  شرکت سرمایه خود را مدیریت می

سازي تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق  بهینه
تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه بدون  .....  سالشود. استراتژي کلی شرکت از  مالکانه تشکیل می

 الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.
کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه  را شش ماه یکبار بررسی می شرکت کمیته مدیریت ریسک، ساختار سرمایه

% 25-%20دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان  قرار میهاي مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر  سرمایه و ریسک
با نرخ ..... درصد زیر  31/06/1x14تعیین شده است. نسبت اهرمی در  حقوق مالکانهدارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به 
 بازگشته است. دورهتر ..... درصد، پس از پایان  محدوده هدف بوده و به یک سطح معمول

 
 اهرمینسبت  -1-1-44

 به شرح زیر است: دورهنسبت اهرمی در پایان 
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                      

ماهه منتهی به  6 
31/06/1x14 29/12/0x14 

 .......... .......... ها جمع بدهی
 (..........) (..........) موجودي نقد
 .......... .......... خالص بدهی
 .......... .......... حقوق مالکانه

 .......... .......... نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

 الزم مطالب خود، ویژه شرایط براساس باید شرکتها و دارد راهنمایی جنبه صرفاً یادداشت این در شده درج اطالعات. 1
 .نمایند درج را

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 

37-20 
 37ـ21

 اهداف مدیریت ریسک مالی -2-44
هاي  المللی و نظارت و مدیریت ریسک بینکمیته مدیریت ریسک، خدماتی براي دسترسی هماهنگ به بازارهاي مالی داخلی و 

ها تجزیه و  پذیري را بر حسب درجه و اندازه ریسک هاي ریسک داخلی که آسیب مالی مربوط به عملیات از طریق گزارش
ها)، ریسک اعتباري  سایر قیمت  ریسک نرخ ارز و ریسک از جملهها شامل ریسک بازار ( کند. این ریسک کند، ارائه می تحلیل می

پذیري از  کند تا آسیب هاي اجرا شده نظارت می ها و سیاست باشد. کمیته مدیریت ریسک که بر ریسک ریسک نقدینگی می و
 دهد. ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیات مدیره گزارش می ریسک
پذیري،  هاي آسیب ها و محدودیت ها از طریق ..... است. رعایت سیاست به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک شرکت

 شود. توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می
 

 37ـ30
 37ـ32

 ریسک بازار -3-44
دهد. شرکت به  هاي مبادله ارزي قرار می هاي شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ فعالیت

 گیرد: میپذیري از ریسک ارز، موارد زیر را بکار  منظور مدیریت کردن آسیب
.......... 
شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک  گیري می پذیري از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه آسیب

تر براي تجزیه و تحلیل حساسیت،  کند. دوره زمانی طوالنی را ارزیابی می سالهاي ارز در طی  تغییر منطقی محتمل در نرخ
 کند. هاي بازار، کمک می پذیري از ریسک کند و به شرکت در ارزیابی آسیب ریسک را تکمیل میارزش در معرض 

 ها، رخ نداده است. گیري آن ریسک هاي بازار یا نحوه مدیریت و اندازه پذیري شرکت از ریسک هیچگونه تغییري در آسیب
 

 37ـ23
 37ـ34

 مدیریت ریسک ارز -1-3-44
گیرد.  پذیري از نوسانات نرخ ارز قرار می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب معامالتی را به ارز انجام می شرکت
هاي پولی  هاي پولی ارزي و بدهی شود. مبالغ دفتري دارایی پذیري از نوسان نرخ ارز از طریق .....، مدیریت می آسیب

 ارائه شده است. 45ارزي شرکت در یادداشت 
 

 تجزیه و تحلیل حساسیت ارزي -44-3-1-1 37ـ30
نسبت به  شرکتواحد پول ..... قرار دارد. جدول زیر جزییات مربوط به حساسیت ریسک به طور عمده در معرض  شرکت

درصد، نرخ استفاده شده در زمان  10دهد.  درصد افزایش و کاهش ریال نسبت به ارزهاي خارجی مربوطه را نشان می 10
دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول تغییر در  است و نشان شرکتگزارشگري داخلی ریسک ارزي به مدیریت 

 10به ازاي  سالاقالم پولی ارزي است و تسعیر آنها در پایان  هاي ارز است. تجزیه و تحلیل حساسیت تنها شامل نرخ
هاي خارجی است. عدد مثبت ارائه شده  هاي ارز تعدیل شده است. تجزیه و تحلیل حساسیت شامل وام درصد تغییر در نرخ

مقابل ارز درصد در  10دهنده افزایش در سود یا حقوق مالکانه است که در آن، ریال، به میزان  در جدول ذیل نشان
مقایسه بر سود یا حقوق  درصد تضعیف ریال در مقابل ارز مربوطه، یک اثر قابل 10مربوطه تقویت شده است. براي 

 هاي زیر منفی خواهد شد. مالکانه وجود خواهد داشت، و مانده
 به میلیون ریال)(مبالغ                                                                                   

 اثر واحد پول ..... اثر واحد پول ..... 
 31/06/1x14 29/12/0x14 31/06/1x14 29/12/0x14 
 .......... .......... .......... .......... سود یا زیان

 .......... .......... .......... .......... حقوق مالکانه
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 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 دورهپذیري در پایان  دهنده ریسک ذاتی ارز نیست زیرا آسیب به نظر مدیریت، تجزیه و تحلیل حساسیت نشان

جاري عمدتا به دلیل  دورههاي ارز در طول  به نرخ شرکتباشد. حساسیت  نمی دورهپذیري در طی  کننده آسیب منعکس
 .....، کاهش/افزایش یافته است.

 
 ها قیمتسایر   ریسک -44-3-2 37ـ32

مالکانه قرار  اوراق بهادارها در  گذاري مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه اوراق بهادارهاي قیمت  در معرض ریسک شرکت
به جاي اهداف مبادله براي اهداف استراتژیک نگهداري  شرکتمالکانه در  اوراق بهادارها در  گذاري دارد. برخی از سرمایه

 بهادار اوراقها در  گذاري سایر سرمایه شرکتکند. همچنین  ها را مبادله نمی گذاري طور فعال این سرمایه به شرکتشود.  می
 کند. مالکانه را براي اهداف مبادله نگهداري می

 
 مالکانه اوراق بهادارتجزیه و تحلیل حساسیت قیمت  -1-2-3-44

  تعیین شده دورهمالکانه در پایان  اوراق بهادارهاي قیمت  پذیري از ریسک تجزیه و تحلیل حساسیت زیر بر اساس آسیب
 منتهی به دوره مالی شش ماههتر باشد، سود براي  درصد باالتر/پایین 5مالکانه  اوراق بهادارهاي  . اگر قیمتاست

31/06/1x14 المعامله  هاي جاري سریع گذاري معادل ..... میلیون ریال افزایش/کاهش ناشی از تغییرات در ارزش بازار سرمایه
قبل تغییر  دورهمالکانه از  اوراق بهادارهاي  نسبت به قیمتشرکت مالکانه، خواهد داشت؛ حساسیت  اوراق بهاداردر 

 بااهمیتی نداشته است.
 

 اعتباريمدیریت ریسک  -44-4 37ـ36
ریسک اعتباري به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاي تعهدات قراردادي خود ناتوان باشد که منجر به زیان 

هاي قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد  سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف شرکتشود. شرکت مالی براي 
شرکت ناشی از ناتوانی در ایفاي تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد.  اعتباريمقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک 

با استفاده از اطالعات مالی عمومی و شرکت کند که رتبه اعتباري باالیی داشته باشند.  هایی معامله می تنها با شرکت
بندي اعتباري طرف  و رتبهشرکت پذیري  کند. آسیب بندي اعتباري می سوابق معامالتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه

یابد.  قراردادهاي آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معامالت با طرف قراردادهاي تاییدشده گسترش می
هاي طرف قرارداد که به طور ساالنه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و  پذیري اعتباري از طریق محدودیت آسیب

هاي تجاري شامل تعداد زیادي از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق  یافتنیشود. در شود، کنترل می تایید می
شود.  هاي دریافتنی انجام می جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباري مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب

اعتباري مرتبط با  هاي هاي افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک هیچگونه وثیقه یا سایر روششرکت همچنین 
 کند. هاي مالی خود نگهداري نمی دارایی

پذیري ریسک اعتباري بااهمیتی نسبت به هیچ یک از  آسیب شرکت، شرکتبه غیر از شرکت .....، بزرگترین مشتري 
زمانی هاي پولی، در هر  درصد ناخالص دارایی 20از .....هاي قرارداد ندارد. تمرکز ریسک اعتباري مرتبط با شرکت  طرف

هاي  درصد ناخالص دارایی 5هاي قرارداد از  کند. تمرکز ریسک اعتباري مرتبط با سایر طرف ، تجاوز نمیدورهدر طول 
 کند. ، تجاوز نمیدورهپولی، در هر زمانی در طول 

 به میلیون ریال)(مبالغ                                                                                            

 کاهش ارزش میزان مطالبات سررسید شده میزان کل مطالبات نام مشتري

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

.......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... جمع
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 مدیریت ریسک نقدینگی -44-5 37ـ29

مدت و  مدت، میان یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب براي مدیریت کوتاه ،براي مدیریت ریسک نقدینگی شرکت
 سپرده. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداري کرده استبلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین 

شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع  بینی هاي نقدي پیش کافی و تسهیالت بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان
 کند. هاي مالی، مدیریت می ها و بدهی سررسید دارایی

 
 (مبالغ به میلیون ریال)

31/06/1x14 عندالمطالبه 
کمتر از 

 ماه 3
 12تا  3بین 

 ماه
 5تا  1بین 

 سال
بیشتر از 

 جمع سال 5

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... هاي تجاري پرداختنی
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ها سایر پرداختنی
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... تسهیالت مالی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... مالیات پرداختنی
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... سود سهام پرداختنی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... هاي احتمالی بدهی
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... جمع

 
 وضعیت ارزي -45 1-115ب

 
 

شماره 
 یادداشت

دالر 
 یورو آمریکا

پوند 
 انگلستان

درهم 
 ........ امارات

 .......... .......... .......... .......... .......... 25 موجودي نقد
 .......... .......... .......... .......... .......... 20 ها هاي تجاري و سایر دریافتنی دریافتنی
 .......... .......... .......... .......... .......... 20 هاي بلندمدت دریافتنی

 .......... .......... .......... .......... ..........  هاي پولی ارزي جمع دارایی
 .......... .......... .......... .......... (..........) 34 ها هاي تجاري و سایر پرداختنی پرداختنی

 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) 35 تسهیالت مالی
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) 34 هاي بلندمدت پرداختنی

 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)  هاي پولی ارزي جمع بدهی
 .......... (..........) .......... (..........) ..........  هاي) پولی ارزي ها (بدهی خالص دارایی

 .......... (..........) .......... (..........) ..........  31/06/1x14هاي) پولی ارزي در  ها (بدهی خالص دارایی

 .......... (..........) .......... (..........) ..........  (میلیون ریال)هاي) پولی ارزي  ها (بدهی معادل ریالی خالص دارایی
ــی  ــالص دارای ــالی خ ــادل ری ــدهی مع ــا (ب ــولی ارزي در  ه ــاي) پ ه

31/06/1x14 (میلیون ریال)  .......... (..........) .......... (..........) .......... 

 .......... .......... .......... .......... .......... 47 اي ارزي تعهدات سرمایه
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 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 به شرح زیر است: دورهها طی  ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفی براى واردات و سایر پرداخت -1-45
 

 یورو دالر 

 .......... .......... فروش و ارائه خدمات
 .......... .......... خرید مواد اولیه

 .......... .......... ها سایر پرداخت
 
 

  تعهدات ارزي شرکت به شرح زیر است: -2-45 
 یورو نوع ارز:

 31/06/1x14 29/12/0x14 
 ایفا نشده ایفا شده کل تعهدات ایفا نشده ایفا شده کل تعهدات 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... واردات
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... صادرات

 
 .... نوع ارز:

 31/06/1x14 29/12/0x14 
 ایفا نشده ایفا شده کل تعهدات ایفا نشده ایفا شده کل تعهدات 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... واردات
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... صادرات
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 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
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 معامالت با اشخاص وابسته -46 
 12ـ18
 12ـ19

 22-16د

 مورد گزارش دورهبا اشخاص وابسته طی  شرکتمعامالت  -1-46

 ریال)  (مبالغ به میلیون 

 شرح
نام شخص 

 وابسته
نوع 

 1وابستگی
مشمول 

 129ماده 
خرید کاال 
 و خدمات

فروش کاال 
 و خدمات

تسهیالت 
 دریافتی

تسهیالت 
 فروش ..... خرید ..... پرداختی

تضامین اعطایی/ 
 ..... ..... دریافتی

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  ..... شرکت ..... هاي اصلی و نهایی شرکت
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت .....

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

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت ..... هاي همگروه شرکت
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  جمع
  سهامداران داراي نفوذ قابل

 مالحظه
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  ..... شرکت .....

مدیران اصلی شرکت و 
 هاي اصلی آن شرکت

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

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

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... شرکت ..... سایر اشخاص وابسته
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع کل

 

 ارائه جدول در و افشا باید دو هر دارد اختیار در را آنها سهام از درصد 5 که مدیره هیات اعضاي از یکی هم و است وابسته شرکت هم معامله طرف صورتیکه در دیگر، عبارت به. شود ذکر باید وابستگی انواع تمام. 1
 .گردد

 



 )سهامى عام( شرکت نمونه
 اي دوره میان مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 شرکتهاي نهایی اشخاص وابسته  مانده حساب -46-2 12-18ب

 )ریال  مبالغ به میلیون(

 شرح

نام 
شخص 
 وابسته

هاي  دریافتنی
 تجاري

سایر 
 ها دریافتنی

تسهیالت 
 پرداختی

پیش 
 ها پرداخت

هاي  پرداختنی
 تجاري

سایر 
 ها پرداختنی

تسهیالت 
 دریافتی

  پیش
 ها دریافت

سود 
سهام 

 ..... پرداختنی

31/06/1x14 29/12/0x14 
 خالص خالص

 بدهی طلب بدهی طلب
اصلی و  هاي شرکت
 نهایی

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... جمع

 همگروههاي  شرکت
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... جمع
سهامداران داراي نفوذ 

 مالحظه  قابل
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

مدیران اصلی شرکت و 
 اصلی آنهاي  شرکت

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

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

 سایر اشخاص وابسته
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... شرکت .....

 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... جمع
 ..... ..... ..... ..... ..... (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) ..... ..... ..... ..... جمع کل
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 اي دوره میان مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت

 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
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به استثناي موارد زیر، سایر معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت بااهمیتی  -46-3 12ـ23
 نداشته است:

 ..... بدون انجام کارشناسی و مزایده به مبلغ ..... میلیون ریال صورت گرفته است. فروش ساختمان به شرکت -1-3-46
 درصد بدون دریافت وثیقه پرداخت شده است. 10تسهیالت به شرکت ..... با نرخ ترجیحی  -2-3-46
منتهی به  هاي دوره در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در کاهش ارزشیبه استثناي مورد زیر هیچگونه  -4-46

31/06/1x14  0 /31/06وx14 :شناسایی نشده است 
بابت طلب از شرکت ..... بالغ بر .....  031/06/1x14 دوره منتهی بهدر  هاي تجاري کاهش ارزش دریافتنی

 .باشد ریال می  میلیون
 

 هاي احتمالی هاى احتمالى و دارایی تعهدات، بدهی -47
.... میلیون  بالغ برترتیب  به 16ـ4هاي در دست اجراي شرکت به شرح یادداشت توضیحی  مخارج تکمیل طرح -47-1 11-78ج

ناشى از قراردادهاى منعقده و مصوب در تاریخ  اي سرمایه تعهداتباشد. از این بابت  میو .... میلیون ریال ریال 
 صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

 (مبالغ به میلیون ریال)        
 31/06/1x14 29/12/0x14 

 .......... .......... احداث ساختمان 
 .......... .......... آالت  خرید ماشین

 .......... .......... 
 .......... .......... ها گذاري تعهدات خرید سرمایه

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

 .)45یادداشت( ..... میلیون ریال است مبلغخط تولید ..... آالت  ربوط به ماشینارزي ماي  سرمایهتعهدات  -1-1-47
 

 :1اصالحیه قانون تجارت 235تعهدات موضوع ماده  -47-2 4ـ76
 (مبالغ به میلیون ریال)    

 31/06/1x14 29/12/0x14 
 .......... ..........  شرکت ....تضمین وام 

 .......... .......... ها تضمین بدهی کارکنان به بانک
 .......... .......... 

 هاي احتمالی به شرح زیر است: بدهی -3-47 
 .......... .......... .... دعاوي حقوقی مطروحه شرکت

 
 4ـ76

 22-16ج
دعوي حقوقی در خصوص ..... در تاریخ ..... توسط ..... علیه شرکت بـه مبلـغ ..... میلیـون ریـال در دادگـاه       -1-3-47

 باشد. گردیده که پیامدهاي ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمیمطرح 
 
 
 

 قبیل از مواردي بنابراین. باشد نشده شناسایی مالی ايهصورت در آن، به مربوط بدهی که است مواردي منظور. 1
 .گیردبرنمی در را شرکت پرداختی مالی تسهیالت بابت از شده ارائه هايتضمین
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 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به
 4ـ79

 22-16ز
 هاي احتمالی شرکت به شرح زیر است: دارایی -4-47

در تاریخ ..... ادعایی بر علیه شرکت ..... مبنی بر ورود خسارت به مبلغ ..... میلیون ریال به ساختمان شرکت،  -1-4-47
 باشد. سارت از این بابت محتمل میبررسی است و وصول خمطرح شده است که در حال 

 
 5ـ18

 22-18ح
 يدوره گزارشگر یانپا یختارپس از رویدادهاى  -48

هاى مـالى اتفـاق افتـاده امـا مسـتلزم تعـدیل اقـالم         تا تاریخ تایید صورت يدوره گزارشگر یانز تاریخ پاارویدادهایى که  1ـ78
 هاى مالى نبوده، به شرح زیر است: صورت

تشکیل و به منظور تامین وجوه الزم جهت .....، افـزایش   15/07/1x14العاده شرکت در تاریخ  مجمع عمومى فوق -48-1 5-19و
 تصویب کرده است.سرمایه شرکت را به مبلغ ..... میلیون ریال 

سوزى شده که از این بابت در حدود ..... میلیون ریـال بـه شـرکت خسـارت وارد      در تاریخ .....، انبار ..... دچار آتش -48-2 5-19د
اي قـرار داشـته    سوزى تحت پوشـش بیمـه   هاى مزبور در قبال آتش گردیده است. الزم به ذکر است که موجودي

 است.
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 اي دوره میان مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت
 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به

هاي  هاي نقدي حاصل از فعالیت با روش مستقیم براي ارائه جریانشرکت هاي نقدي  در این پیوست، صورت جریان
هاي  ، از صورت جریان)9و ( )8( اتتواند به جاي صورت جریان ارائه شده در صفح عملیاتی، ارائه شده است. شرکت می

ي آتی ارائه هاي نقد بینی جریان نیز توصیه شده و اطالعات مفیدي براي پیش 2نقدي زیر که در استاندارد حسابداري 
 کند، استفاده نماید. می

 (مبالغ به میلیون ریال)

 یادداشت 
 ماهه منتهی 6
 31/06/1x14به 

 
 یمنته ماهه 6
 31/06/0x14 به

    هاي عملیاتی هاي نقدي حاصل از فعالیت جریان
 .......... ..........  هاي نقدي از مشتریان دریافت
 (..........) (..........)  کارکنانکنندگان و  هاي نقدي به تامین پرداخت

 .......... ..........  نقد حاصل از عملیات
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد پرداخت
 )..........( ..........  عملیاتی هاي  نقد حاصل از فعالیت (خروج)   ورود خالص  جریان 
    گذاري هاي سرمایه فعالیتهاي نقدي حاصل از  جریان
 .......... ..........  هاي ثابت مشهود فروش داراییناشی از نقدي هاي  دریافت
 (..........) (..........)  هاي ثابت مشهود هاي نقدي براي خرید دارایی پرداخت
 .......... ..........  شده براي فروش هاي غیرجاري نگهداري فروش داراییناشی از  ينقدهاي  دریافت
 .......... ..........  هاي نامشهود فروش داراییناشی از  ينقد هاي دریافت
 (..........) (..........)  هاي نامشهود هاي نقدي براي خرید دارایی پرداخت
 .......... ..........  هاي بلندمدت گذاري فروش سرمایهناشی از  ينقدهاي  دریافت
 (..........) (..........)  هاي بلندمدت گذاري نقدي براي تحصیل سرمایه هاي پرداخت
 .......... ..........  گذاري در امالك فروش سرمایهناشی از  ينقدهاي  دریافت
 (..........) (..........)  در امالك  گذاري هاي نقدي براي تحصیل سرمایه پرداخت
 .......... ..........  مدت هاي کوتاه گذاري سرمایهفروش ناشی از  ينقد هاي دریافت
 (..........) (..........)  مدت هاي کوتاه گذاري هاي نقدي براي تحصیل سرمایه پرداخت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت تسهیالت اعطایی به دیگران پرداخت
 .......... ..........  دیگران استرداد تسهیالت اعطایی بهناشی از  ينقدهاي  دریافت
 .......... ..........  سود تسهیالت اعطاییناشی از  ينقدهاي  دریافت
 .......... ..........  سهام  سودناشی از  ينقدهاي  دریافت
 .......... ..........  ها گذاري سود سایر سرمایهناشی از  ينقدهاي  دریافت

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

    هاي تامین مالی هاي نقدي حاصل از فعالیت جریان
 .......... ..........  افزایش سرمایهناشی از  ينقدهاي  دریافت
 .......... -  صرف سهامناشی از  ينقدهاي  دریافت
 .......... ..........  فروش سهام خزانهناشی از  ينقدهاي  دریافت
 (..........) (..........)  هاي نقدي براي خرید سهام خزانه پرداخت
 .......... ..........  تسهیالتناشی از  ينقدهاي  دریافت
 (..........) (..........)  اصل تسهیالتهاي نقدي بابت  پرداخت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود تسهیالت پرداخت
 .......... ..........  انتشار اوراق مشارکتناشی از  ينقدهاي  دریافت
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 پیوست
 شرکت نمونه (سهامی عام)

 اي دوره میان مالی هاي صورت توضیحی هاي یادداشت
 14×1 شهریور 31 دوره شش ماهه منتهى به

 یادداشت 
 ماهه منتهی 6
 31/06/1x14به 

 
 یمنته ماهه 6
 31/06/0x14 به

 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت پرداخت
 (..........) (..........)  سود اوراق مشارکتهاي نقدي بابت  پرداخت
 .......... ..........  انتشار اوراق خرید دینناشی از  ينقدهاي  دریافت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین پرداخت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین پرداخت
 (..........) (..........)  اي هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه پرداخت
 (..........) (..........)  اي هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه پرداخت
 (..........) (..........)  هاي نقدي بابت سود سهام پرداخت

 (..........) ..........  مالیهاي تامین  جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت
 (..........) ..........  خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد

 .......... ..........  دوره مانده موجودي نقد در ابتداي
 .......... ..........  تاثیر تغییرات نرخ ارز

 .......... ..........  دوره مانده موجودي نقد در پایان
    
    

 .......... .......... 43 معامالت غیرنقدي
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