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استاندارد حسابداري شواره 30
سود هر سهن
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هقدهه
• زر سبَ ٞ 1969يئت اص َٛحسبثساري ا٘جٕٗ حسبثساراٖ
رسٕي آٔزيىب ثب تسٚيٗ ثيب٘ي ٝضٕبر 15 ٜارائ ٝسٛز ٞز س ٟٓرا
زر صٛرت سٛز  ٚسيبٖ اِشأي وزز.

• ٞيئت استب٘سارزٞبي ثيٗ إِّّي حسبثساري ثٕٞ ٝزاٜ
ٞيئتٟبي استب٘سارزٌذاري أزيىب  ٚوب٘بزا پزٚصٔ ٜطتزوي را ثب
ٞسف ٕٞب ًٙٞسبسي اِشأبت سٛز ٞز س ٟٓآغبس وزز٘س وٝ
حبصُ آٖ ،استب٘سارز ثيٗ إِّّي حسبثساري ضٕبرٚ 33 ٜ
استب٘سارز حسبثساري ضٕبر 128 ٜأزيىب است.
• زر ايزاٖ تبو ٖٛٙاطالػبت سٛز ٞز س ٟٓث٘ ٝح ٛسبز ٜارائٝ
ٔي ضس  ٚرٕٛٙٞز ذبصي زر ايٗ سٔيٚ ٝٙجٛز ٘ساضت.
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هقدهه
ثب تٛج ٝث٘ ٝيبس رٚسافش ٖٚثبسار سزٔبي ٝث ٝاطالػبت
سٛز ٞز س ،ٟٓتسٚيٗ استب٘سارز زر ايٗ سٔي ٝٙزر
سبَ  1385زر زستٛر وبر ٔسيزيت تسٚيٗ
استب٘سارزٞب لزار ٌزفت و ٝحبصُ ايٗ تالش،
تسٚيٗ استب٘سارز حسبثساري ضٕبر 30 ٜثب ػٛٙاٖ
”سٛز ٞز س “ٟٓاست.
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هدف استاندارد
ثٟجٛز لبثّيت ٔمبيس ٝػّٕىزز ٚاحسٞبي تجبري
ٔرتّف زر يه زٚرٌ ٜشارضٍزي  ٚػّٕىزز يه
ٚاحس تجبري زر زٚرٞ ٜبي ٔرتّف ٌشارضٍزيٚ ،
تبويس ثز ايجبز ثجبت رٚيٕٞ ٚ ٝبٍٙٞي زر تؼييٗ
ٔرزج وسز ٔحبسج ٝسٛز ٞز س.ٟٓ
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داهنه کاربرد
ٚ احسٞبي تجبري و ٝسٟبْ ػبزي يب سٟبْ ػبزي ثبِمٜٛ
آٟ٘ب ػزض ٝضس ٜيب زر جزيبٖ ػزض ٝػٕٔٛي است.
ٚ احس تجبري اصّي و ٝصٛرتٟبي ٔبِي تّفيمي ٚ
جساٌب٘ ٝرا ثب  ٓٞارائٔ ٝي وٙس ،اِشأبت افطبي ايٗ
استب٘سارز تٟٙب ثبيس ثز ٔجٙبي اطالػبت تّفيمي اػٕبَ ضٛز.
 سبيز ٚاحسٞبي تجبري زر صٛرت افطبي سٛز ٞز س،ٟٓ
ثبيس اِشأبت ايٗ استب٘سارز را رػبيت وٙٙس.
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تعاريف
• اثشار ٔبِىب٘ٞ :ٝز لزارزازي ؤ ٝؼزف ٚجٛز حمٛق ثبليٕب٘سٜ

٘سجت ث ٝزاراييٟبي ٚاحس تجبري پس اس وسز وّي ٝثسٞيٟبي
آٖ است.
• تمّيُ :وبٞص زر سٛز ٞز س ٟٓيب افشايص زر سيبٖ ٞز سٟٓ
ثب فزض تجسيُ سٟبْ ػبزي ثبِم ٜٛث ٝسٟبْ ػبزي ٔي ثبضس.
• سٟبْ ػبزي :اثشار ٔبِىب٘ ٝاي است و ٝحمٛق ٔتزتت ثز آٖ،

ٔٛذز ثز سبيز اثشارٞبي ٔبِىب٘ ٝاست.
• سٟبْ ػبزي ثبِم :ٜٛلزارزازي و ٝزار٘س ٜآٖ اس حك تّٕه
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سٟبْ ػبزي ثزذٛرزار است.

تعاريف
•

صبحجبٖ سٟبْ ػبزي :زار٘سٌبٖ سٟبْ ػبزي ٚاحس
تجبري يب ٚاحس تجبري اصّي زر ٌز.ٜٚ

• ضس تمّيُ :افشايص زر سٛز ٞز س ٟٓيب وبٞص زر سيبٖ ٞز

س ٟٓثب فزض تجسيُ سٟبْ ػبزي ثبِم ٜٛث ٝسٟبْ ػبزي ٔي
ثبضس.

8/37

سود پايه هر سهن
• ٞسف اس ٔحبسج ٝسٛز پبيٞ ٝز س ،ٟٓتؼييٗ ٔيشاٖ سٛز
ٔتؼّك ثٞ ٝز س ٟٓػبزي ٔٛجٛز زر طي زٚر ٜاست.
• سٛز پبيٞ ٝز س ٟٓاس حبصُ تمسيٓ سٛز ذبِص يب سيبٖ لبثُ
ا٘تسبة ث ٝصبحجبٖ سٟبْ ػبزي ثز ٔيبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚتؼساز
سٟبْ ػبزي طي زٚر ٜث ٝزست ٔي آيس.
• سٛز ذبِص زر صٛرتي ثب سٛز لبثُ ا٘تسبة ث ٝصبحجبٖ
سٟبْ ػبزي ٔتفبٚت است و ٝضزوت ػال ٜٚثز سٟبْ ػبزي،
سٟبْ ٕٔتبس ثب سٛز ثبثت ٘يش زاضت ٝثبضس.
• زر ايزاٖ ث ٝزِيُ ايٙى ٝسٟبْ ٕٔتبس ثب سٛز ثبثت ٚجٛز
٘سارز ،سٛز لبثُ ا٘تسبة ث ٝصبحجبٖ سٟبْ ػبزي ثزاثز ثب
 9/37سٛز ذبِص است.

سود پايه هر سهن

• ٔحبسجٔ ٝيبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚسٟبْ ػبزي زر ٔٛارزي السْ است وٝ
سزٔبي ٝضزوت زر ٘تيجٚ ٝرٚز يب ذزٚج ٔٙبثغ زر طي زٚر،ٜ
تغييز وزز ٜثبضس.

• ػّت ٔحبسجٔ ٝيبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚسٟبْ ػبزي٘ ،مص ٔٙبثغ جسيس زر
سٛزآٚري ٚاحس تجبري است.
• ٔست سٔبٖ افشايص سزٔبي ٝزر ايزاٖ اس سٔبٖ پذيزٛ٘ ٜيسي تب
ثجت سزٔبي٘ ٝسجتب طٛال٘ي است.
• ثز اسبس ٔبز 184 ٜلب٘ ٖٛتجبرت ،استفبز ٜاس ٚج ٜٛافشايص
سزٔبي ٝتٟٙب پس اس ث ٝثجت رسيسٖ افشايص سزٔبي ٝضزوت ٔجبس
است.

• ثٙبثزايٗ ،سٔبٖ ثجت افشايص سزٔبئ ،ٝالن ٔحبسجٔ ٝيبٍ٘يٗ
ٔٛس ٖٚسٟبْ ػبزي است.
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هثال :سود هر سهن
سٛز ذبِص ضزوت اِجزس زر سبَ ٔ 1387جّغ 000ر100ر 37ريبَ
است .ايٗ ضزوت زر سبَ  1387ز ٚثبر افشايص سزٔبي ٝزازٜ
است .افشايص سزٔبي ٝث ٝصٛرت ٘مسي  ٚثز اسبس ليٕت ثبسار
سٟبْ ٔي ثبضس .اطالػبت ٔزثٛط ث ٝتؼساز سٟبْ ضزوت طي سبَ
 1387ث ٝضزح سيز است:
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تبريد

ضزح

سٟبْ صبزر ضسٜ

سٟبْ ٔٛجٛز

1387/1/1

اثتساي سبَ

-

000ر90

1387/4/1

افشايص سزٔبي٘ ٝمسي

000ر30

000ر120

1387/9/1

افشايص سزٔبي٘ ٝمسي

000ر60

000ر180

1387/12/29

پبيبٖ سبَ

-

000ر180

هثال :سود هر سهن
ٔيبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚتؼساز سٟبْ ػبزي
رٚش ا:َٚ
)4/12*60,000( + )9/12*30,000( + )12/12*90,000(;132,500

رٚش ز:ْٚ
)4/12*180,000( + )5/12*120,000( + )3/12*90,000(; 132,500
سٛز ٞز سٟٓ
)37,100,000/132,500(;280
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سود پايه هر سهن
• زر ٔٛارزي ؤ ٝبث ٝاساي سٟبْ ػبزي ث ٝطٛر وبُٔ ٚصَٛ
٘طس ٜاست ،ايٗ سٟبْ ٔتٙبست ثب ٔبث ٝاساي زريبفت ضس ،ٜزر
ٔحبسجٔ ٝيبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚتؼساز سٟبْ ٔٙظٛر ٔي ضٛز.
• زر صٛرتي و ٝثرطي اس سٟبْ ٚاحس تجبري اصّي زر تّٕه
ٚاحس تجبري فزػي آٖ ثبضس ،ايٗ ثرص اس سٟبْ اس زيسٌبٜ
ضرصيت تّفيمي ث ٝػٛٙاٖ سٟبْ ذشا٘ ٝتّمي ٔي ضٛز  ٚثزاي
ٔحبسج ٝسٛز ٞز س ٟٓزر صٛرتٟبي ٔبِي تّفيمي ،سٟبْ ٔشثٛر اس
تبريد تّٕه ،اس ٔحبسجٔ ٝيبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚتؼساز سٟبْ ػبزي
ٔستثٙي ٔي ضٛز.
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سود پايه هر سهن
• زر ٔٛارزي و ٝتؼساز سٟبْ ػبزي ثس ٖٚتغييز زر ٔٙبثغ يب
تؼٟسات افشايص يب وبٞص ٔي يبثسٔ ،يبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚتؼساز سٟبْ
ػبزي ثزاي وّي ٝزٚرٞ ٜبيي و ٝاطالػبت آٖ ارائٔ ٝي ضٛز،
ثبيس تؼسيُ ٌززز.

• سٛز سٕٟي ،تجشي ٝسٟبْ ،وبٞص اججبري سزٔبي ٝزر اجزاي
ٔبز 141 ٜاصالحي ٝلب٘ ٖٛتجبرت ٚ ،ػٙصز جبيش ٜزر حك تمسْ،
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبيي اس افشايص يب وبٞص تؼساز سٟبْ ػبزي ثس ٖٚتغييز
زر ٔٙبثغ يب تؼٟسات است.
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هثال :انتشار سود سهوي
اطالػبت ٔزثٛط ث ٝسٛز ٞز س ٟٓضزوت ثيٙبِٛز ث ٝضزح سيز است:
000ر000ر945
سٛز ذبِص سبَ  - 1386ريبَ
000ر250ر262ر1
سٛز ذبِص سبَ  - 1387ريبَ
000ر420
سٟبْ ػبزي زر  - 1386/1/1تؼساز
000ر180
افشايص سزٔبي٘ ٝمسي ث ٝليٕت ثبسار زر  -1387/7/1تؼساز
1387/10/1
ا٘تطبر سٛز سٕٟي( ز ٚس ٟٓث ٝاساي ٞز يه سٛٔ ٟٓجٛز) زر

جس َٚتؼساز سٟبْ ضزوت طي سبِٟبي  1387 ٚ 1386ث ٝضزح سيز
است:
سٟبْ صبزر ضس ٜسٟبْ ٔٛجٛز
ضزح
تبريد
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1386/1/1

اثتساي سبَ

-

000ر420

1386/12/29

پبيبٖ سبَ

-

000ر420

1387/7/1

افشايص سزٔبي٘ ٝمسي

000ر180

000ر600

1387/10/1

ا٘تطبر سٛز سٕٟي

000ر200ر1

000ر800ر1

1387/12/29

پبيبٖ سبَ

-

000ر800ر1

هثال :انتشار سود سهوي

ٔيبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚتؼساز سٟبْ -سبَ 1387
)6/12*3*600,000( + )6/12*3*420,000(; 1,530,000
سٛز پبيٞ ٝز س -ٟٓسبَ 1387
)1,262,250,000/1,530,000(;825
ٔيبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚتؼساز سٟبْ -سبَ 1386
)12/12*420,000(; 420,000
سٛز پبيٞ ٝز س -ٟٓسبَ 1386
)945,000,000/420,000(; 2,250
ٔيبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚتؼساز سٟبْ(تؼسيُ ضس -)ٜسبَ 1386
)12/12*3*420,000(; 1,260,000
سٛز پبيٞ ٝز س(ٟٓتؼسيُ ضس -)ٜسبَ 1386
)945,000,000/1,260,000(;750
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هثال :انتشار سود سهوي
اطالػبت ٔمبيس ٝاي سٛز پبيٞ ٝز س ٟٓضزوت ثيٙبِٛز ثزاي سبِٟبي
 1387 ٚ 1386ث ٝضزح سيز است:
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ضزح

1387

1386

سٛز پبيٞ ٝز سٟٓ

ريبَ
825

(تجسيس ارائ ٝضس)ٜ
ريبَ
750

عنصر جايزه در حق تقدم
• زر ا٘تطبر حك تمسْ ذزيس سٟبْ ،ليٕت اػٕبَ اغّت اس ارسش
ٔٙصفب٘ ٝسٟبْ پبييٗ تز است  ٚثٙبثزايٗ ،ا٘تطبر حك تمسْ ذزيس
سٟبْ ثب ػٙصز جبيش(ٜتغييز زر تؼساز سٟبْ ثس ٖٚتغييز زر ٔٙبثغ ٚ
تؼٟسات ،ثٔ ٝيشاٖ تفبٚت ٔجّغ اػٕبَ حك تمسْ ثب ارسش ثبسار
سٟبْ زر سٔبٖ تصٛيت افشايص سزٔبيٕٞ )ٝزا ٜاست.
• زر صٛرت ا٘تطبر حك تمسْ ذزيس سٟبْ ثزاي سٟبٔساراٖ فؼّي،
ٔرزج وسز ٔحبسج ٝسٛز ٞز س ٟٓثبيس ثزاي تٕبْ زٚرٞ ٜبي
ٔمبيس ٝاي لجُ اس ا٘تطبر حك تمسْ ،تؼسيُ ضٛز.
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عنصر جايزه در حق تقدم
• ثزاي تؼسيُ اطالػبت زٚرٞ ٜبي لجُ اس ا٘تطبر حك تمسْ ،تؼساز سٟبْ
ػبزي زر ٞز يه اس زٚرٞ ٜبي ٔشثٛر زر ػبُٔ سيز ضزة ٔي ضٛز:
ارسش ثبسار ٞز س ٟٓثالفبصّ ٝلجُ اس تصٛيت ا٘تطبر حك تمسْ
ارسش ثبسار ٘ظزي ٞز س ٟٓثالفبصّ ٝپس اس تصٛيت ا٘تطبر حك تمسْ

• ايٗ ضزيت ثيبٍ٘ز ٔيشاٖ ػٙصز جبيشٛٔ ٜجٛز زر حك تمسْ ذزيس سٟبْ
است  ٚػبُٔ تؼسيُ وٙٙس ٜثبثت افشايص تؼساز سٟبْ ،ثس ٖٚافشايص زر
ٔٙبثغ ٔي ثبضس.
• ارسش ثبسار ٘ظزي ٞز س ٟٓثالفبصّ ٝپس اس تصٛيت ا٘تطبر حك تمسْ ثٝ
صٛرت سيز ٔحبسجٔ ٝي ضٛز:
ٔجٕٛع ػٛايس حبصُ اس اػٕبَ حك تمسْ ٔ +جٕٛع ارسش ثبسار سٟبْ ٔٛجٛز ثالفبصّ ٝلجُ اس تصٛيت ا٘تطبر حك تمسْ
تؼساز سٟبْ ٔٛجٛز ثؼس اس اػٕبَ حك تمسْ
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هثال :عنصر جايزه در حق تقدم
اطالػبت ٔزثٛط ث ٝسٛز ٞز س ٟٓضزوت ضٕيزاٖ زر سبَ  1387ثٝ
ضزح سيز است:
000ر000ر360
سٛز ذبِص سبَ  - 1386ريبَ
000ر000ر450
سٛز ذبِص سبَ  - 1387ريبَ
000ر200
سٟبْ ٔٛجٛز لجُ اس ا٘تطبر حك تمسْ ذزيس سٟبْ  -تؼساز
يه س ٟٓث ٝاساي ٞز ز ٚسٛٔ ٟٓجٛز
ا٘تطبر حك تمسْ ذزيس سٟبْ
000ر100
سٟبْ ػبزي جسيس -تؼساز
000ر1
ليٕت اػٕبَ حك تمسْ ذزيس ٞز س - ٟٓريبَ
1387/1/1
تبريد تصٛيت ا٘تطبر حك تمسْ ذزيس سٟبْ
1387/3/1
تبريد اتٕبْ پذيزٛ٘ ٜيسي
ارسش ثبسار ٞز س ٟٓػبزي ثالفبصّ ٝلجُ اس تصٛيت ا٘تطبر حك تمسْ  -ريبَ 500ر2
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هثال :عنصر جايزه در حق تقدم
ارسش ثبسار ٘ظزي ٞز س ٟٓثالفبصّ ٝپس اس تصٛيت ا٘تطبر حك تمسْ ذزيس سٟبْ
300,000/<)1,000*100,000( + )2,500*200,000(=; 2,000
)2,500/2,000(; 1.25
ػبُٔ تؼسيُ
سٛز پبيٞ ٝز س -ٟٓسبَ 1386
سٛز پبيٞ ٝز سٌ ٟٓشارش ضس:ٜ
)360,000,000/200,000(; 1,800
سٛز پبيٞ ٝز س ٟٓتجسيس ارائ ٝضس ٜثبثت ا٘تطبر حك تمسْ:
<)1.25*200,000(/)360,000,000(=; 1,440
سٛز پبيٞ ٝز س -ٟٓسبَ 1387
سٛز پبيٞ ٝز س( ٟٓضبُٔ آثبر ا٘تطبر حك تمسْ):
<)10/12*300,000( + )2/12*1.25*200,000(=/)450,000,000(;1,542.85
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هثال :عنصر جايزه در حق تقدم
اطالػبت ٔمبيس ٝاي سٛز پبيٞ ٝز س ٟٓضزوت ضٕيزاٖ ثزاي سبِٟبي
 1387 ٚ 1386ث ٝضزح سيز است:
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ضزح

1387

1386
(تجسيس ارائ ٝضس)ٜ

سٛز پبيٞ ٝز سٟٓ

ريبَ
542/85ر1

ريبَ
440ر1

سود تقليل يافته هر سهن
• ٞسف اس ٔحبسج ٝسٛز تمّيُ يبفتٞ ٝز س ،ٟٓتؼييٗ سٛز ٞز س ٟٓزر
حبِتي است و ٝتٕبْ اٚراق ثٟبزار ثبِم ٜٛتمّيُ زٙٞس ٜث ٝسٟبْ
ػبزي تجسيُ ض٘ٛس.
• اثز وبٙٞس ٜاٚراق ثٟبزار ثبِم ٜٛتمّيُ زٙٞس ٜثز سٛز ٞز سٟٓ
ٕٔىٗ است لبثُ ٔالحظ ٚ ٝغيزٔٙتظز ٜثبضسٍٔ ،ز ايٙى ٝزر
صٛرتٟبي ٔبِي ث ٝاثز ثبِم ٜٛتمّيُ زٙٞسٌي آٟ٘ب تٛج ٝضٛز.
• سٛز تمّيُ يبفتٞ ٝز س ٟٓثز اسبس سٛز ذبِص يب سيبٖ لبثُ ا٘تسبة
ث ٝصبحجبٖ سٟبْ ػبزي ٔحبسجٔ ٝي ضٛز.
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سود تقليل يافته هر سهن
• السأبت السْ ثزاي ٔحبسج ٝسٛز تمّيُ يبفتٞ ٝز س:ٟٓ
– تؼسيُ سٛز ذبِص يب سيبٖ لبثُ ا٘تسبة ث ٝصبحجبٖ سٟبْ ػبزي
ثٔ ٝيشاٖ ٞشيٞ ٝٙبي ٔبِي ٔزثٛط ث ٝسٟبْ ػبزي ثبِم ٜٛتمّيُ
زٙٞس ٜطي زٚرٕٞ ٚ ٜچٙيٗ ٞز ٌ ٝ٘ٛزرآٔس يب ٞشي٘ ٝٙبضي اس
تجسيُ سٟبْ ػبزي ثبِم ٜٛتمّيُ زٙٞس ،ٜثب زر٘ظز زاضتٗ آثبر
ٔبِيبتي ٔزثٛطٚ ،
– تؼسيُ ٔيبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚتؼساز سٟبْ ػبزي ثب فزض تجسيُ وّيٝ
سٟبْ ػبزي ثبِم ٜٛتمّيُ زٙٞس ٜث ٝسٟبْ ػبزي.
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سود تقليل يافته هر سهن
• السأبت السْ ثزاي ٔحبسج ٝسٛز تمّيُ يبفتٞ ٝز س:ٟٓ
– تؼسيُ سٛز ذبِص يب سيبٖ لبثُ ا٘تسبة ث ٝصبحجبٖ سٟبْ ػبزي
ثٔ ٝيشاٖ ٞشيٞ ٝٙبي ٔبِي ٔزثٛط ث ٝسٟبْ ػبزي ثبِم ٜٛتمّيُ
زٙٞس ٜطي زٚرٕٞ ٚ ٜچٙيٗ ٞز ٌ ٝ٘ٛزرآٔس يب ٞشي٘ ٝٙبضي اس
تجسيُ سٟبْ ػبزي ثبِم ٜٛتمّيُ زٙٞس ،ٜثب زر٘ظز زاضتٗ آثبر
ٔبِيبتي ٔزثٛطٚ ،
– تؼسيُ ٔيبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚتؼساز سٟبْ ػبزي ثب فزض تجسيُ وّيٝ
سٟبْ ػبزي ثبِم ٜٛتمّيُ زٙٞس ٜث ٝسٟبْ ػبزي.
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سود تقليل يافته هر سهن
• ثزاي ٔحبسج ٝسٛز تمّيُ يبفتٞ ٝز س ٟٓثبيس فزض ضٛز سٟبْ ػبزي
ثبِم ٜٛتمّيُ زٙٞس ٜزر اثتساي زٚر ٜث ٝسٟبْ ػبزي تجسيُ ضسٜ
استٍٔ ،ز ايٙى ٝتبريد صسٚر آٖ ،زر طي زٚر ٜثبضس و ٝزر ايٗ
صٛرت ،تبريد صسٚر ٔالن ػُٕ است.
• سٟبْ ػبزي ثبِم ٜٛاي و ٝزر زٚرٌ ٜشارضٍزي ث ٝسٟبْ ػبزي
تجسيُ ضس ٜاست ،زر ٔحبسج ٝسٛز تمّيُ يبفتٞ ٝز س ٟٓاس اثتساي
زٚر ٜتب تبريد تجسيُ  ٚاس تبريد تجسيُ ٘يش سٟبْ ػبزي ٔزثٛط ،زر
ٔحبسج ٝسٛز پبي ٚ ٝسٛز تمّيُ يبفتٞ ٝز سِ ٟٓحبظ ٔي ضٛز.
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هثال سود تقليل يافته هر سهن
اطالػبت ٔزثٛط ث ٝسٛز ٞز س ٟٓضزوت ساٌزس ث ٝضزح سيز است:
000ر000ر150
سٛز ذبِص -ريبَ
000ر200
سٟبْ ػبزي -تؼساز
750
سٛز پبيٞ ٝز س -ٟٓريبَ
000ر2
اٚراق ٔطبروت لبثُ تجسيُ 000ر 100ريبِي ثب ٘زخ سٛز  12زرصس -تؼساز
ٞز ثزي اٚراق ٔطبروت لبثُ تجسيُ ث 25 ٝس ٟٓػبزي است
 25زرصس
٘زخ ٔبِيبت
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هثال سود تقليل يافته هر سهن
سٛز تضٕيٗ ضس ٜاٚراق ٔطبروت
)0.12*100,000*2,000(; 24,000,000

سٛز ذبِص تؼسيُ ضسٜ
)0.25 -1(*24,000,000 + 150,000,000; 168,000,000
تؼساز سٟبْ تؼسيُ ضسٜ

)25*2,000( + 200,000; 250,000
سٛز تمّيُ يبفتٞ ٝز سٟٓ
168,000,000/250,000; 672
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سود تقليل يافته هر سهن
• سٟبْ ػبزي ثبِم ٜٛتٟٙب زر صٛرتي ث ٝػٛٙاٖ تمّيُ زٙٞسٔ ٜحسٛة
ٔي ضٛز و ٝتجسيُ آٖ ث ٝسٟبْ ػبزي ،سٛز ٞز س٘ ٟٓبضي اس
ػّٕيبت زر حبَ تسا ْٚرا وبٞص يب سيبٖ ٞز س٘ ٟٓبضي اس ػّٕيبت
زر حبَ تسا ْٚرا افشايص زٞس.
• سٛز ذبِص يب سيبٖ ٘بضي اس ػّٕيبت زر حبَ تسا ْٚلبثُ ا٘تسبة
ث ٝصبحجبٖ سٟبْ ػبزي ،ث ٝػٛٙاٖ رلٓ وٙتزِي ،جٟت تطريص اثز
تمّيُ زٙٞسٌي يب ضس تمّيُ زٙٞسٌي سٟبْ ػبزي ثبِم ٜٛاستفبزٜ
ٔي ضٛز.
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هثال :رقن کنترلي
اطالػبت ٔزثٛط ث ٝسٛز ٞز س ٟٓضزوت اِ٘ٛس ث ٝضزح سيز است:
ٔجّغ

ضزح

ريبَ
سٛز ٘بضي اس ػّٕيبت زر حبَ تسا ْٚلبثُ ا٘تسبة ث ٝصبحجبٖ سٟبْ ػبزي

000ر000ر800ر4

سيبٖ ٘بضي اس ػّٕيبت ٔتٛلف ضس ٜلبثُ ا٘تسبة ث ٝصبحجبٖ سٟبْ ػبزي

(000ر000ر200ر)7

سيبٖ لبثُ ا٘تسبة ث ٝصبحجبٖ سٟبْ ػبزي

(000ر000ر400ر)2

• ٔيبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚتؼساز سٟبْ ػبزي
• ٔيبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚتؼساز سٟبْ ػبزي ثبِمٜٛ
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000ر000ر 2سٟٓ
000ر 400سٟٓ

هثال سهام عادي بالقوه -رقن کنترلي
ضزح

ٔجّغ
ريبَ

سٛز(سيبٖ) پبيٞ ٝز س: ٟٓ
سٛز ٘بضي اس ػّٕيبت زر حبَ تساْٚ
سيبٖ ٘بضي اس ػّٕيبت ٔتٛلف ضسٜ

(000ر000ر000 : 2ر000ر800ر)4
(000ر000ر000 : 2ر000ر200ر)7

سيبٖ پبيٞ ٝز سٟٓ

400ر2
(600ر)3
(200ر)1

ضزح

ٔجّغ
ريبَ

سٛز(سيبٖ)تمّيُ يبفتٞ ٝز س: ٟٓ
سٛز ٘بضي اس ػّٕيبت زر حبَ تسا000( ْٚر400ر000 : 2ر000ر800ر)4

سيبٖ ٘بضي اس ػّٕيبت ٔتٛلف ضسٜ
سيبٖ پبيٞ ٝز سٟٓ

(000ر400ر000 : 2ر000ر200ر)7

000ر2

(000ر)3
(000ر)1

• ثٙبثزايٗ ،ثب فزض ٘جٛز اثز سٛز  ٚسيب٘ي ،سٟبْ ػبزي ثبِم ،ٜٛتمّيُ زٙٞس ٜاست
 31/37سيزا ٔٛجت وبٞص سٛز ٞز س٘ ٟٓبضي اس ػّٕيبت زر حبَ تسأ ْٚي ضٛز.

سود تقليل يافته هر سهن
• ثزاي حساوثزسبسي تمّيُ سٛز پبيٞ ٝز سٞ ،ٟٓز ٔجٕٛػ ٝسٟبْ
ػبزي ثبِم ،ٜٛث ٝطٛر ٔجشا  ٚث ٝتزتيت اس ثيطتزيٗ تب وٕتزيٗ
ٔيشاٖ تمّيُ زٙٞسٌي ثزرسي ٔي ضٛز.
• چٙب٘چ ٝصٛرتٟبي ٔبِي زٚرٞ ٜبي ٌذضت ٝث ٝزِيُ اصالح اضتجب ٜيب
تغييز زر رٚيٞ ٝبي حسبثساري ،تجسيس ارائ ٝضٛز ،سٛز پبيٚ ٝ
تمّيُ يبفتٞ ٝز س ٟٓثزاي زٚرٞ ٜبي ٔشثٛر ارائٔ ٝجسز ٔي ضٛز.
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نحوه ارائه سود هر سهن
• ٚاحس تجبري سٛز پبي ٚ ٝسٛز تمّيُ يبفتٞ ٝز س ٟٓرا ثزاي سٛز
ذبِص يب سيبٖ ٘بضي اس ػّٕيبت زر حبَ تسا (ْٚث ٝتفىيه
ػّٕيبتي  ٚغيز ػّٕيبتي) ،سٛز ذبِص يب سيبٖ ٘بضي اس ػّٕيبت
ٔتٛلف ضس ٚ ،ٜسٛز ذبِص يب سيبٖ لبثُ ا٘تسبة ث ٝصبحجبٖ
سٟبْ ػبزي زر ٔتٗ صٛرت سٛز  ٚسيبٖ ارائٔ ٝي وٙس.

• ٚاحس تجبري سٛز پبي ٚ ٝسٛز تمّيُ يبفتٞ ٝز س ٟٓرا ارائٔ ٝي
وٙس حتي اٌز ٔجّغ آٟ٘ب ٔٙفي( سيبٖ ٞز س )ٟٓثبضس.
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هثال نحوه ارائه سود هر سهن
ضزح

1388
ريبَ

1387

1386

تجسيس ارائ ٝضسٜ

تجسيس ارائ ٝضسٜ

ريبَ

ريبَ

سٛز پبيٞ ٝز سٟٓ
سٛز ٘بضي اس ػّٕيبت زر حبَ تسا: ْٚ
ػّٕيبتي

64

52

40

غيز ػّٕيبتي

19

10

7

سٛز ٘بضي اس ػّٕيبت زر حبَ تساْٚ

83

62

47

سٛز(سيبٖ) ٘بضي اس ػّٕيبت ٔتٛلف ضسٜ

()11

() 4

6

سٛز پبيٞ ٝز سٟٓ

72

58

53
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افشاي اطالعات سود هر سهن
• ٔجبِغ استفبز ٜضس ٜزر صٛرت وسز ٔحبسج ٝسٛز پبي ٚ ٝتمّيُ
يبفتٞ ٝز س ٚ ٟٓتطجيك آٟ٘ب ثب ،ٓٞ
• ٔيبٍ٘يٗ ٔٛس ٖٚتؼساز سٟبْ ػبزي استفبز ٜضس ٜزر ٔرزج وسز
ٔحبسج ٝسٛز پبي ٚ ٝتمّيُ يبفتٞ ٝز س ٚ ٟٓتطجيك آٟ٘ب ثب ،ٓٞ

• تٛصيف تغييزات ػٕس ٜزر تؼساز سٟبْ ػبزي يب سٟبْ ػبزي
ثبِم ،ٜٛثؼس اس تبريد تزاس٘بٔ ،ٝػال ٜٚثز آ٘چ ٝو ٝتغييزي زر ٔٙبثغ
يب تؼٟسات ايجبز ٕ٘ي وٙس.
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تاريخ اجرا
ايٗ استب٘سارز ثزاي وّي ٝصٛرتٟبي ٔبِي و ٝزٚرٜ
ٔبِي آٟ٘ب اس تبريد  ٚ 1389/1/1ثؼس اس آٖ ضزٚع
ٔي ضٛز ،السْ االجزاست.
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هطابقت با استانداردهاي بين الوللي
حسابداري
ثب اجزاي اِشأبت ايٗ استب٘سارزٔ ،فبز استب٘سارز ثيٗ
إِّّي حسبثساري ضٕبر 33 ٜثب ػٛٙاٖ“ سٛز ٞز س“ٟٓ
(ٚيزايص ٔبرس سبَ ٘ )2004يش رػبيت ٔي ضٛز.
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