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 (سهامي عامنمونه )شرکت 

 ای دوره میان مالي گزارش
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 پیشگفتار

 
های تولیدی، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب  های مالی شرکت در جهت بهبود افشای اطالعات در صورت

های مالی  گذاران و سایر ذینفعان، صورت وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تامین نیازهای اطالعاتی سرمایه
جامعه  یاعضا یو برخ یسازمان حسابرس یفن یتهکم یبا همکارهای تولیدی را  نمونه برای شرکتای  دوره میان

های مالی مذکور حاوی اطالعات الزم برای کلیه  نموده و سعی شده است که صورت تهیه یرانا یحسابداران رسم
 نماید: کنندگان محترم را به نکات زیر جلب می ذینفعان باشد. در این خصوص، توجه استفاده

در برگیرنده حداقل الزامات ای است که  دوره های مالی کامل میان ه صورتیک نمونهای مالی نمونه  این صورت -1
که سازمان بورس و اوراق بهادار، الزامات بیشتری برای ارائه و افشا  ها است و در صورتی ارائه و افشا توسط شرکت

 نیاز هستند. ها مکلف به ارائه اطالعات مورد های مالی اعالم نماید، شرکت در صورت

های مالی نمونه، بر افشاى مناسب و کافى اطالعات تحت شرایط عمومى و کلى، تاکید و از  این صورت در تهیه -2
هاى  پرداختن به اطالعات مرتبط با شرایط خاص، خوددارى شده است. به بیان دیگر، مالك درج اقالم در صورت

بوده است. از این رو، در موارد هاى توضیحى آن، غالبا عمومیت و اهمیت اقالم  مالى اساسى نمونه و یادداشت
بااهمیت، اقالم باید جداگانه گزارش شود و در خصوص سایر موارد مستلزم افشا، نیز باید حسب مورد و ضرورت از 

 استانداردهاى حسابدارى مربوط، پیروى گردد.

ه است. در بینی نگردید هایی وجود داشته باشد که در این مجموعه پیش ها ممکن است سرفصل در برخی شرکت -3
 های مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود به این مجموعه اضافه شود. چنین شرایطی، سرفصل

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

استانداردهای حسابداری برای بهبود ، در مواردی که رعایت الزامات خاصی از کند را ملزم می شرکتارائه منصفانه  -5
ثیر معامالت خاص، سایر رویدادها و شرایط، بر وضعیت مالی و عملکرد اهای مالی از ت کنندگان صورت درك استفاده

 ، اطالعات بیشتری را افشا کند.کافی نباشد شرکتمالی 

اطمینان بااهمیت در ارتباط با رویدادها و شرایطی آگاه است که  از عدم  های خود، زمانی که مدیریت در ارزیابی -6
اطمینان را افشا  باید این عدم شرکت  ایجاد کند، عمده، تردید شرکتممکن است نسبت به توانایی تداوم فعالیت 

 کند.

باید اقالمی را که ماهیت یا  شرکتباید هر طبقه بااهمیت از اقالم مشابه را به طور جداگانه ارائه کند.  شرکت -7
نباید با پنهان کردن  شرکت اهمیت باشند. کارکرد مشابه ندارند، به طور جداگانه ارائه کند مگر آنکه این اقالم بی

اهمیت یا با تجمیع اقالم بااهمیتی که ماهیت و کارکرد متفاوت دارند، از  اطالعات بااهمیت در میان اطالعات بی
زمینه نادیده گرفتن اطالعات  ،اهمیت ، ارائه اطالعات تفصیلی کمچرا کهمالی بکاهد.  های قابلیت درك صورت
 کند. بااهمیت را فراهم می

 مفروضات:

 نه، شرکتى تولیدى و غیردولتى است.شرکت نمو 

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

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

 شود. اند قدردانی می های مالی نقش داشته سایر صاحبنظرانی که در تهیه این صورت
 



 (سهامي عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 2x13شهریور  31دوره شش ماهه منتهي به 

 

 

 

 
 
 
 

 احترام با
تقدیم  2x13شهریور  31دوره شش ماهه منتهی به مربوط به  (سهامی عامنمونه ) شرکت لیهای ما پیوست صورت به

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

 شماره صفحه 

 2 صورت سود و زیان 

  3 زیان جامعصورت سود و 

 5-4 صورت وضعیت مالی 

 8-6 صورت تغییرات در حقوق مالکانه 
 10-9 های نقدی صورت جریان 

 64-11 های توضیحی یادداشت 
 

مدیره شرکت  تایید هیابه ت 13×2 ../ تهیه شده و در تاریخ ../ استانداردهای حسابداری طبقمالی  های صورت
 رسیده است.

 

 امضا سمت حقوقي اشخاص هنمایندنام  ت مدیرهاعضای هیا

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

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

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

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

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

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



 (سهامي عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 صورت سود و زیان

 2x13شهریور  31دوره شش ماهه منتهي به 

2 

 یادداشت 

ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

 شده( )تجدید ارائه 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13 

 شده(  ارائه )تجدید
 13×1سال 

 ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون  

     عملیات در حال تداوم
 .......... .......... .......... 5 عملیاتی هایدرآمد

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

 .......... .......... ..........  سود ناخالص
 )..........( )..........( )..........( 8 عمومى و ادارى ،هاى فروش هزینه

 - - )..........( 9 1ها هزینه کاهش ارزش دریافتنی
 .......... .......... .......... 10 درآمدهاسایر 

 )..........( )..........( )..........( 11 ها سایر هزینه

 .......... .......... ..........  سود عملیاتى
 )..........( )..........( )..........( 12 هاى مالى هزینه

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

 .......... .......... ..........  قبل از مالیاتعملیات در حال تداوم سود 
     هزینه مالیات بر درآمد

 (..........) (..........) (..........) 37 جاری دوره
 (..........) (..........) (..........) 37 های قبل دوره

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

     عملیات متوقف شده
 (..........) .......... .......... 14 سود )زیان( خالص عملیات متوقف شده

 .......... .......... ..........  سود خالص

     سود پایه هر سهم
 .......... .......... ..........  ریال - عملیاتی

 .......... .......... ..........  ریال - غیرعملیاتی

 .......... .......... ..........  ریال -ناشی از عملیات در حال تداوم 
 (..........) .......... ..........  ریال -ناشی از عملیات متوقف شده 

 .......... .......... .......... 15 ریال -سود پایه هر سهم 

 
 

 های مالي است. ناپذیر صورت های توضیحي، بخش جدایي یادداشت

 

 

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



 (عام سهامى)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 صورت سود و زیان جامع

 2x13شهریور  31دوره شش ماهه منتهي به 

3 

 یادداشت 

ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

 شده( )تجدید ارائه 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13 

 )تجدید ارائه شده(
 13×1سال 

 میلیون ریال ریال میلیون ریال میلیون  

 .......... .......... ..........  1سود خالص

     سایر اقالم سود و زیان جامع

 - - .......... 16 های ثابت مشهود مازاد تجدید ارزیابی دارایی
 .......... .......... .......... 32 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

 (..........) (..........) (..........)  جامعمالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان 

پس از کسر  دورهسایر اقالم سود و زیان جامع 
 مالیات

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

 .......... .......... ..........  دورهسود جامع 

 
 

 های مالي است. ناپذیر صورت های توضیحي، بخش جدایي یادداشت

 

 

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



 (سهامى عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 صورت وضعیت مالي

 2x13شهریور  31در تاریخ 

4 

 31/06/2x13 یادداشت 

 شده(  ارائه )تجدید
29/12/1x13 

 شده(  ارائه )تجدید

01/01/1×131 

 میلیون ریال ریالمیلیون  میلیون ریال  

     ها دارایي

     های غیرجاری دارایي

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

 .......... .......... .......... 17 گذاری در امالك سرمایه

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

 .......... .......... .......... 19 های بلندمدت گذاری سرمایه
 .......... .......... .......... 20 های بلندمدت دریافتنی

 .......... .......... .......... 21 ها سایر دارایی

 .......... .......... ..........  های غیرجاری جمع دارایي

     های جاری دارایي

 .......... .......... .......... 22 ها پرداخت پیش

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

 .......... .......... .......... 20 ها های تجاری و سایر دریافتنی دریافتنی
 .......... .......... .......... 24 مدت های کوتاه گذاری سرمایه

 .......... .......... .......... 25 نقدموجودی 

  .......... .......... .......... 
 - - .......... 26 نگهداری شده برای فروش غیرجاری های دارایی

 .......... .......... ..........  های جاری جمع دارایي

 .......... .......... ..........  ها جمع دارایي

     ها و بدهي مالکانهحقوق 

     مالکانهحقوق 

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

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

 .......... .......... .......... 30 اندوخته قانونی
 .......... .......... .......... 31 ها اندوختهسایر 

 .......... .......... ..........  اه ارزیابی داراییمازاد تجدید
 .......... .......... .......... 32 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

 .......... .......... ..........  سود انباشته
 )..........( (..........) )..........( 33 سهام خزانه

 .......... .......... ..........  مالکانهجمع حقوق 

     ها بدهي

     های غیرجاری بدهي

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

های مالی را  اقالمی از صورت (2) را با تسری به گذشته بکار گیرد،جدید یک رویه حسابداری ( 1) شرکتدر صورتی که ، 1استاندارد حسابداری  39طبق بند  1
اثر بااهمیتی بر اطالعات مندرج در صورت این موارد بندی کند و  های مالی را تجدید طبقه اقالمی در صورت( 3)با تسری به گذشته تجدید ارایه نماید یا 

 ردد.گارایه  نیز صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبلباید وضعیت مالی در ابتدای دوره قبل داشته باشد، 



 (سهامى عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 صورت وضعیت مالي

 2x13شهریور  31در تاریخ 

5 

 31/06/2x13 یادداشت 

 شده(  ارائه )تجدید
29/12/1x13 

 شده(  ارائه )تجدید

01/01/1×131 

 میلیون ریال ریالمیلیون  میلیون ریال  

 .......... .......... .......... 35 مدتتسهیالت مالی بلند
 .......... .......... .......... 36 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 .......... .......... ..........  های غیرجاری جمع بدهي

     های جاری بدهي

 .......... .......... .......... 34 ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی
 .......... .......... .......... 37 مالیات پرداختنی

 .......... .......... .......... 38 سود سهام پرداختنی
 .......... .......... .......... 35 تسهیالت مالی

 .......... .......... .......... 39 ذخایر
 .......... .......... .......... 40 ها دریافت پیش

  .......... .......... .......... 
 - - .......... 26 فروش شده برای   نگهداری غیرجاری های با دارایی مرتبط   های بدهی

 .......... .......... ..........  های جاری جمع بدهي

 .......... .......... ..........  ها جمع بدهي

 .......... .......... ..........  ها و بدهي مالکانهجمع حقوق 

 

 مالي است.های  ناپذیر صورت های توضیحي، بخش جدایي یادداشت
 



 (سهامى عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 صورت تغییرات در حقوق مالکانه

 2x13شهریور  31دوره شش ماهه منتهي به 

6 

 

 جمع کل

سهام 

 خزانه

سود 

 انباشته

تفاوت تسعیر 

ارز عملیات 

 خارجي

مازاد تجدید 

ارزیابي 

 ها دارایي

سایر 

 ها اندوخته

اندوخته 

 قانوني

 صرف

سهام 

 خزانه

صرف 

 سهام

افزایش 

سرمایه در 

  سرمایه جریان
  میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

 13×01/01/2مانده در  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... (..........) ..........

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

 13×01/01/2در  مانده تجدید ارائه شده .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... (..........) ..........

 13×2 دوره شش ماهه حقوق مالکانه درتغییرات            

 31/06/2x13منتهی به دوره شش ماهه سود خالص  - - - - - - - - .......... - ..........

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

 31/06/2x13دوره شش ماهه منتهی به سود جامع  - - - - - - .......... .......... .......... - ..........

 سهام مصوبسود  - - - - - - - - (..........) - (..........)
 افزایش سرمایه .......... - .......... - - - - - (..........) - ..........

 افزایش سرمایه در جریان - (..........) - - - - - - - - (..........)
 خرید سهام خزانه - - - - - - - - - (..........) (..........)

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

 انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود انباشته - - - .......... - - (..........) (..........) .......... - -
 تخصیص به اندوخته قانونی - - - - .......... - - - (..........) - -
 ها اندوختهسایر تخصیص به  - - - - - .......... - - (..........) - -

 31/06/2x13مانده در  .......... - .......... - .......... .......... .......... .......... .......... (..........) ..........

 

 
 



 (سهامى عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 صورت تغییرات در حقوق مالکانه

 2x13شهریور  31دوره شش ماهه منتهي به 

7 

 ادامه

 جمع کل

سهام 

 خزانه

سود 

 انباشته

تفاوت تسعیر 

ارز عملیات 

 خارجي

مازاد تجدید 

ارزیابي 

 ها دارایي

سایر 

 ها اندوخته

اندوخته 

 قانوني

صرف 

سهام 

 خزانه

صرف 

 سهام

افزایش 

سرمایه در 

  سرمایه جریان
  میلیون ریال میلیون ریال ریال میلیون میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

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

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

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

 13×1 دوره شش ماههتغییرات حقوق مالکانه در            

 31/06/1x13دوره شش ماهه منتهی به سود خالص  - - - - - - - - .......... - ..........

 (41اصالح اشتباهات )یادداشت  - - - - - - - - (..........) - (..........)

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

 31/06/1x13سود خالص تجدید ارائه شده دوره شش ماهه منتهی به  - - - - - - - - .......... - ..........

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

 31/06/1x13دوره شش ماهه منتهی به سود جامع  - - - - - - .......... .......... .......... - ..........

 سود سهام مصوب - - - - - - - - (..........) - (..........)

 افزایش سرمایه .......... - .......... - - - - - (..........) - ..........

 سرمایه در جریانافزایش  - (..........) - - - - - - - - (..........)

 خرید سهام خزانه - - - - - - - - - (..........) (..........)

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

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

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

 تخصیص به اندوخته قانونی - - - - .......... - - - (..........) - -

 ها تخصیص به سایر اندوخته - - - - - .......... - - (..........) - -

 31/06/1x13مانده تجدید ارائه شده در  .......... - .......... - .......... .......... .......... .......... .......... (..........) ..........



 (سهامى عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
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 ادامه

 جمع کل

سهام 

 خزانه

سود 

 انباشته

تفاوت تسعیر 

ارز عملیات 

 خارجي

مازاد تجدید 

ارزیابي 

 ها دارایي

سایر 

 ها اندوخته

اندوخته 

 قانوني

صرف 

سهام 

 خزانه

صرف 

 سهام

افزایش 

سرمایه در 

  سرمایه جریان
  میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

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

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

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

 13×1تغییرات حقوق مالکانه در سال            

 1x13های مالی سال  گزارش شده در صورتسود خالص  - - - - - - - - .......... - ..........

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

 1x13سود خالص تجدید ارائه شده سال  - - - - - - - - .......... - ..........

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

 1x13سال سود جامع  - - - - - - .......... .......... .......... - ..........

 سود سهام مصوب - - - - - - - - (..........) - (..........)
 افزایش سرمایه .......... - .......... - - - - - (..........) - ..........

 افزایش سرمایه در جریان - (..........) - - - - - - - - (..........)
 خرید سهام خزانه - - - - - - - - - (..........) (..........)

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

 انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود انباشته - - - .......... - - (..........) (..........) .......... - -
 تخصیص به اندوخته قانونی - - - - .......... - - - (..........) - -
 ها سایر اندوختهتخصیص به  - - - - - .......... - - (..........) - -

 29/12/1x13مانده تجدید ارائه شده در  .......... - .......... - .......... .......... .......... .......... .......... (..........) ..........

 های مالي است. ناپذیر صورت های توضیحي، بخش جدایي یادداشت



 (سهامى عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 های نقدی صورت جریان
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 یادداشت

ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

 شده( )تجدید ارائه 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13 

 شده(  ارائه )تجدید

 13×1سال 

 ریالمیلیون  میلیون ریال میلیون ریال  

     های عملیاتي های نقدی حاصل از فعالیت جریان

 .......... .......... .......... 42 نقد حاصل از عملیات
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت مالیات بر درآمد پرداخت

 .......... .......... ..........  عملیاتی های  نقد حاصل از فعالیت   ورود خالص  جریان 

     گذاری های سرمایه های نقدی حاصل از فعالیت جریان

 .......... .......... ..........  های ثابت مشهود های نقدی حاصل از فروش دارایی دریافت
 )..........( )..........( )..........(  های ثابت مشهود های نقدی برای خرید دارایی پرداخت
شده برای  های غیرجاری نگهداری های نقدی حاصل از فروش دارایی دریافت

 فروش
 .......... .......... .......... 

 .......... .......... ..........  های نامشهود های نقدی حاصل از فروش دارایی دریافت
 )..........( )..........( )..........(  های نامشهود های نقدی برای خرید دارایی پرداخت
 .......... .......... ..........  های بلندمدت گذاری های نقدی حاصل از فروش سرمایه دریافت
 )..........( )..........( )..........(  های بلندمدت گذاری های نقدی برای تحصیل سرمایه پرداخت
 .......... .......... ..........  در امالك گذاری های نقدی حاصل از فروش سرمایه دریافت
 )..........( )..........( )..........(  در امالك  گذاری های نقدی برای تحصیل سرمایه پرداخت
 .......... .......... ..........  مدت کوتاههای  گذاری های نقدی حاصل از فروش سرمایه دریافت
 )..........( )..........( )..........(  مدت کوتاههای  گذاری های نقدی برای تحصیل سرمایه پرداخت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت تسهیالت اعطایی به دیگران پرداخت
 .......... .......... ..........  های نقدی حاصل از استرداد تسهیالت اعطایی به دیگران دریافت
 .......... .......... ..........  از سود تسهیالت اعطایی به دیگرانهای نقدی حاصل  دریافت
 .......... .......... ..........  سهام  های نقدی حاصل از سود دریافت
 .......... .......... ..........  ها گذاری های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه دریافت

 )..........( .......... ..........  گذاری های سرمایه فعالیتجریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از 

 (..........) .......... ..........  های تامین مالی جریان خالص ورود )خروج( نقد قبل از فعالیت
     های تامین مالي های نقدی حاصل از فعالیت جریان

 .......... .......... ..........  های نقدی حاصل از افزایش سرمایه دریافت
 .......... - -  های نقدی حاصل از صرف سهام دریافت
 .......... .......... ..........  های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه دریافت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی برای خرید سهام خزانه پرداخت
 .......... .......... ..........  تسهیالتهای نقدی حاصل از  دریافت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت اصل تسهیالت پرداخت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت سود تسهیالت پرداخت
 .......... .......... ..........  های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت دریافت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت پرداخت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت سود اوراق مشارکت پرداخت
 .......... .......... ..........  های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین دریافت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین پرداخت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت سود اوراق خرید دین پرداخت
 )..........( )..........( )..........(  ای های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه پرداخت
 )..........( )..........( )..........(  ای های نقدی بابت سود اجاره سرمایه پرداخت



 (سهامى عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 های نقدی صورت جریان
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 یادداشت

ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

 شده( )تجدید ارائه 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13 

 شده(  ارائه )تجدید

 13×1سال 

 ریالمیلیون  میلیون ریال میلیون ریال  

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

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

 )..........( .......... ..........  خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد
 .......... .......... ..........  دورهنقد در ابتدای وجه مانده 

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

 .......... .......... ..........  دورهنقد در پایان  وجهمانده 

     
     

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

 

 های مالي است. ناپذیر صورت های توضیحي، بخش جدایي یادداشت
 



  (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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  فعالیتو تاریخچه  -1

 تاریخچه -1-1

..... طى شماره شد و سیس ات خاصبه صورت شرکت سهامى  .....در تاریخ  به شناسه ملی ..... (سهامی عام) نمونهشرکت 
، شروع به .....از تاریخ  متعاقباو  )محل ثبت( به ثبت رسید .....ها و مالکیت صنعتى  در اداره ثبت شرکت..... مورخ 

شرکت سهامى به ..... العاده مورخ  فوقموجب صورتجلسه مجمع عمومی به ..... در تاریخ . شرکت برداری نموده است بهره
حاضر، شرکت  . در حالپذیرفته شده است تهران/فرابورس ایران[ بهادار  بورس اوراق..... ]در ..... و در تاریخ عام تبدیل 

.....  مرکز اصلى شرکتنشانی باشد.  می..... نهایى گروه، شرکت  شرکت است و..... فرعى شرکت  های شرکت ونمونه جز
  واقع است...... شهر در فعالیت اصلی آن محل  و

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

 فعالیت اصلى  -1-2

 بوده است...... مورد گزارش  دورهفعالیت اصلی شرکت طی  .باشد می.....  ،اساسنامه..... موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 
 

 تعداد کارکنان -1-3

های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را  در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکتتعداد کارکنان ماهانه میانگین 
 به شرح زیر است: دوره مالی مورد گزارش و سال مالی قبلطى  به عهده دارند،

 

 

دوره شش ماهه منتهي 

 13×1سال  13×31/06/2به 

 نفر نفر 

 ..... ..... کارکنان رسمی

 ..... ..... کارکنان قراردادی

 ..... ..... 

 ..... ..... های خدماتی کارکنان شرکت

 ..... ..... 

 

 :االجرا نیستند که هنوز الزممصوب جدید و تجدید نظر شده استانداردهای حسابداری  -2

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

در اینجا  ، بر شرکت،«مالیات بر درآمد»با عنوان  35هر گونه آثار بااهمیت آتی ناشی از اجرای استاندارد حسابداری 
 توضیح داده شود.

 

 1های حسابداری رویهاهم  -3

 ماليهای  صورتتهیه استفاده شده در گیری  اندازه انيمب -3-1

 :ی جاری استفاده شده استها ارزشاز  زیربر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد  اساساًمالی های  صورت
 (24 روش ارزش بازار )یادداشت طبقالمعامله  ی جاری سریعها گذاری سرمایه -1
  (16-2 آالت و تجهیزات بر مبنای روش تجدید ارزیابی )یادداشت ماشین -2
  

 

 های حسابداری که در شرکت موضوعیت ندارد، نباید افشا شود. رویه 1
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 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 درآمد عملیاتي -3-2

ی از بابت برگشت از فروش و براوردازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ  درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه
 شود. گیری می تخفیفات اندازه

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

 های مختلف گزارشگری بر حسب قسمت -3-3

شود که اکثر درآمد عملیاتى آنها از  در صورتى به عنوان قسمت قابل گزارش مشخص می شرکتهاى  قسمت -3-3-1
سازمانى و  سازمانى عاید گردد و درآمد عملیاتى حاصل از فروش به مشتریان برون فروش به مشتریان برون
داخلى باشد، یا سازمانى یا  ها اعم از برون درصد جمع درآمد تمام قسمت 10ها، حداقل  معامالت با سایر قسمت

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

به  این که جمع درآمد عملیاتى حاصل از فروشها باشد. توضیح  هاى تمام قسمت درصد جمع دارایی 10حداقل 
درصد جمع درآمد  75بیش از باید گزارش است،  هاى قابل انتساب به قسمت سازمانى که قابل مشتریان برون

 2.باشد  شرکتعملیاتى 
 یمال یها صورت یهمورد استفاده در ته یحسابدار های یهگزارش بر اساس همان رو قابل یها اطالعات قسمت -3-3-2

 شده است. یهشرکت، ته
مورد  یههمان رو یمبنا ها(، بر قسمت ینها )انتقاالت ب قسمت یراز معامالت با سا یقسمت ناش یاتیدرآمد عمل -3-3-3

 های ینهقسمت شامل هز یاتیعمل های ینه. هزشود یم یریگ آن انتقاالت، اندازه گذاری یمتق یعمل شرکت برا
آن بخش از  یزقابل انتساب به قسمت و ن یممستق های ینههز یرو مستمر قسمت، سا یاصل یتمرتبط با فعال

شرکت، به  یاتیقسمت به کل درآمد عمل یاتینسبت درآمد عمل یکه بر مبناباشد  یمشترك م های ینههز
 .یابد یم یصگزارش تخص قسمت قابل

 

 تسعیر ارز -3-4

و اقالم غیرپولى که به بهاى تمام شده  صورت وضعیت مالیدر تاریخ ارز  قابل دسترسبا نرخ اقالم پولى ارزى  -3-4-1
های قابل  نرخشود.  ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می قابل دسترس، با نرخ گیری شده است ارزی اندازه

 دسترس به شرح زیر است:
 

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

 .......... ..... ریال بانک مرکزی یورو ارزیتسهیالت 
 .......... ..... ریال نیمایی دالر های ارزی دریافتنی

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

 

حسب  «درآمد عملیاتی»با عنوان  3استاندارد حسابداری شماره  21و  15باید با توجه به معیارهای مندرج در بندهای  شرکتزمان شناسایی در مورد هر  1
 شود. مورد تعدیل گردد. به عنوان مثال در موارد فروش کاال به شرط نصب، درآمد فروش کاال پس از نصب کاال شناسایی می

 شود. ا طبق استاندارد حسابداری مربوط، متن این یادداشت حسب مورد تعدیل میه درصد یا سایر حالت 75در موارد کمتر از  2
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 شود: ها منظور می های ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حساب تفاوت -3-4-2
های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی  های ارزی مربوط به دارایی های تسعیر بدهی تفاوت -الف 

 شود.  منظور می
 شود. در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می –ب 

های نقدی آتی  شود که جریان استفاده می نرخی برای تسعیرهای متعدد برای یک ارز، از  در صورت وجود نرخ -3-4-3
پول به یکدیگر به  شود. اگر تبدیل دو واحد از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می ناشی

 شود. پذیر می آن، تبدیل امکان استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد
و درآمدها و  صورت وضعیت مالیارز در تاریخ  های عملیات خارجی به نرخ قابل دسترس دهیها و ب یدارای -3-4-4

های تسعیر حاصل، در صورت سود  شود. تمام تفاوت های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می هزینه
 اشود. مضاف بندی می طبقه صورت وضعیت مالیدر  مالکانهو زیان جامع شناسایی و تحت سرفصل حقوق 

دهد،  گذاری در عملیات خارجی را تشکیل می بخشی از خالص سرمایه های تسعیر اقالم پولی که ماهیتا تتفاو
در  مالکانهگذاری، تحت سرفصل حقوق  در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه

 شود. بندی می طبقه صورت وضعیت مالی
 

 مین مالىات مخارج -3-5

شود، به استثناى مخارجى که مستقیما قابل انتساب به  مین مالى در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایى مىامخارج ت
 است. «هاى واجد شرایط دارایی»تحصیل 

 

 ثابت مشهود هاى دارایي -3-6

مبناى بهاى تمام شده  بر، 3-6-3و  3-6-2 های رد مندرج در یادداشتاهاى ثابت مشهود، به استثناى مو دارایی -3-6-1
های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه  بعدی مرتبط با دارایی شود. مخارج مىگیری  اندازه

با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به 
شود. مخارج روزمره تعمیر و  های مربوط مستهلک می وطی عمر مفید باقیمانده داراییمبلغ دفتری دارایی اضافه 

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

یافته است. تجدید ارزیابی در تاریخ  انعکاسها  مبناى مبلغ تجدید ارزیابى در حساب بر و تجهیزات آالت ماشین -3-6-2
تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه  .پذیرفته استصورت  ،کارشناسان مستقل....... و با استفاده از 

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

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

شود. جهت محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره،  گیری می اندازه «حداقل مبالغ اجاره یارزش فعلآغاز اجاره و 
 گردد. از نرخ ضمنی سود تضمین شده اجاره استفاده می
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مصرف الگوی با توجه به  ای، های ناشی از اجاره سرمایه ، مشتمل بر داراییهاى ثابت مشهود استهالك دارایی -3-6-4
نامه  و با در نظر گرفتن آیینهای مربوط  ی( داراییبراورد)شامل عمر مفید  منافع اقتصادی آتی مورد انتظار

 و 1366هاى مستقیم مصوب اسفند  قانون مالیات 31/04/1394ه مصوب یاصالح 149 استهالکات موضوع ماده
 شود: مىی زیر محاسبه ها ها و روش اساس نرخ هاى بعدى آن و بر اصالحیه

 

 روش استهالک نرخ استهالک دارایىنوع 

 .......... .......... ساختمان
 .......... .......... سیساتات

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

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

 

گیرد، استهالك از اول ماه  بردارى قرار مى شود و مورد بهره هاى ثابتى که طى ماه تحصیل می براى دارایی -3-6-4-1
)به استثنای پذیر  هاى استهالك شود. در مواردى که هر یک از دارایی ها منظور می بعد محاسبه و در حساب

بردارى به علت تعطیل کار یا علل دیگر براى  پس از آمادگى جهت بهره (سیسات ساختمانیاها و ت ساختمان
مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالك آن براى مدت یاد شده  ماه متوالی در یک دوره مالی 6بیش از 
 در این صورت چنانچه محاسبه استهالك بر درصد نرخ استهالك منعکس در جدول باالست. 30معادل 

مانده مدت تعیین  یی مـورد استفاده قرار نگرفته است، به باقیمدت زمانی که دارا %70 حسب مدت باشد،
 شده برای استهالك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

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

 

 ها مازاد تجدیدارزیابي دارایي -3-7

ناشی   نیافته  تحقق  )درآمد غیرعملیاتی  آن  تجدید ارزیابی  مشهود در نتیجه  ثابت  دارایی  یک  دفتری  مبلغ  افزایش -3-7-1
  عنوان به   مالیصورت وضعیت و در   ثبت ها دارایی  مازاد تجدید ارزیابی  عنوان  تحت ( مستقیما از تجدید ارزیابی

مزبور   افزایش  یابد. هرگاه می  انعکاس  جامع  سود و زیان  شود و در صورت می  بندی طبقه مالکانه  از حقوق  بخشی
، در این  است  گردیده  شناسایی  هزینه  عنوان  به  باشد که  ناشی از تجدید ارزیابی  قبلی  کاهش  یک  عکس

سود و   درآمد به  عنوان  باید به  دارایی  با همان  در رابطه  شده  شناسایی  قبلی  هزینه  تا میزان  افزایش  این  صورت، 
 منظور شود.  دوره  زیان

شود.  می  شناسایی  هزینه  عنوان به   آن  تجدید ارزیابی  مشهود در نتیجه  ثابت  دارایی  یک  دفتری  مبلغ  کاهش -3-7-2
  مازاد تجدید ارزیابی  حساب  به  باشد که  ناشی از تجدید ارزیابی  قبلی  یشافزا  یک  مزبور عکس  کاهش  هرگاه

  به  دارایی  همان  به  مربوط  مازاد تجدید ارزیابی  باید تا میزان  کاهش  صورت، این ، در این  است  منظور شده
  به  یابد و باقیمانده  عکاسان  جامع  سود و زیان  منظور گردد و در صورت  مازاد تجدید ارزیابی  بدهکار حساب

 شود.  شناسایی  هزینه  عنوان

، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به مالکانهمازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق  -3-7-3
معادل به حساب سود انباشته منظور شود. مبلغ مازاد قابل انتقال  شرکت، مستقیماموازات استفاده از آن توسط 

تفاوت بین استهالك مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی و استهالك مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن 
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موجب   است. افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست، مگر در مواردی که به
 قانون تجویز شده باشد.

 

 در امالک گذاری سرمایه -3-8

گیری  ها اندازه گذاری کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه پس ازگذاری در امالك به بهای تمام شده  سرمایه
ی از بابت براوردازای دریافتی یا دریافتنی به کسر مبالغ  گذاری در امالك، به ارزش منصفانه مابه درآمد سرمایه .شود می

  است  یا ساختمانی  در زمین  گذاری سرمایه شامل گذاری در امالك سرمایهشود.  برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می
)افزایش ارزش و  دارد  گذاری نظر سرمایه از  که  ای بالقوه  ارزش  جهت  و به  رسیده  اتمام  به  آن  و توسعه  ساخت  عملیات  که

 شود. می  نگهداریشرکت   توسط  قصد استفاده به  و نه اجاره(
 

 های نامشهود دارایي -3-9

مخارجی از قبیل مخارج شود.  ها ثبت مى در حساب گیری و اندازه مبناى بهاى تمام شده مشهود، برهای نا دارایی -3-9-1
معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با 

ج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده یک گروه جدید از مشتریان مانند مخار
شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده  دارایی نامشهود منظور نمی

ی شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارای برداری است، متوقف می بهره
 شود. نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی

 

به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار  توجه باهای نامشهود با عمر مفید معین،  استهالك دارایی -3-9-2
 شود: می محاسبههای زیر  ها و روش اساس نرخ مربوط و بر

 

 روش استهالک نرخ استهالک نوع دارایي

 .......... .......... دانش فنی

 .......... .......... افزارها نرم

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

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

 

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

 ها زیان کاهش ارزش دارایي -3-10

ها، آزمون  ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه -3-10-1
و با ارزش دفتری آن مقایسه  براوردگیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی  کاهش ارزش انجام می

مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد،  براوردگردد. چنانچه  می
 گردد. که دارایی متعلق به آن است تعیین می

های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه  آزمون کاهش ارزش دارایی -3-10-2
 شود.  ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور ساالنه انجام می نشانه

 ی یک دارایی )یا واحد مولد وجه نقد(، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هرمبلغ بازیافتن -3-10-3
های نقدی آتی ناشی از دارایی با  باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان کدام بیشتر است می
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های  دارایی که جریانهای مختص  استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک
 باشد. ی بابت آن تعدیل نشده است، میبراوردنقدی آتی 

صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی )یا واحد مولد  تنها در -3-10-4
اصله در سود و زیان وجه نقد( تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بالف

لغ مازاد گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مب شناسایی می
 گردد. تجدید ارزیابی می

در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی  -3-10-5
باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض  نقد( می)واحد مولد وجه 

یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی )واحد  های قبل، افزایش می شناسایی زیان کاهش ارزش در سال عدم
ارزیابی شده باشد که گردد مگر اینکه دارایی تجدید  مولد وجه نقد( نیز بالفاصله در سود و زیان شناسایی می

 شود. در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می
 

 موجودى مواد و کاال -3-11

هاى  گروه/ اقالم یک از هر« اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش»بر مبنای موجودى مواد و کاال  -3-11-1
التفاوت  شود. در صورت فزونى بهاى تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه مى گیری اندازهاقالم مشابه 

هاى  ها با بکارگیرى روش شود. بهاى تمام شده موجودی کاهش ارزش موجودى شناسایى مى زیانبه عنوان 
 :گردد میزیر تعیین 

 

 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

 

 گیری اندازهبا بکارگیرى روش میانگین موزون  ،13×2بندى تا قبل از سال مالى  موجودى مواد اولیه و بسته -3-11-2
تغییر  "اولین صادره از اولین وارده"روش مزبور به روش  13×2از ابتداى سال دلیل .........،  بهشد، اما  مى

 (.41-2های قبل اعمال شده است )یادداشت  یافته و روش جدید با فرض تسری به سال
 

 شده برای فروش  نگهداریغیرجاری های  دارایي -3-12

ستمر از طریق فروش و نه استفاده م واحد( که مبلغ دفتری آنها، عمدتا های غیرجاری )مجموعه های دارایی -3-12-1
شود. این  بندی می طبقه «شده برای فروش نگهداریغیرجاری های  دارایی»گردد، به عنوان  بازیافت می

واحد( جهت فروش فوری در وضعیت  های غیرجاری )مجموعه های شود که دارایی شرایط تنها زمانی احراز می
هایی مرسوم و معمول است، آماده بوده و  حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی فعلی آن، فقط بر

 ها فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، متعهد به اجرای طرح فروش دارایی
بندی، به  تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقهای که انتظار رود شرایط  گونه واحد( باشد به های )مجموعه

 استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احراز گردد.
به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش »واحد( نگهداری شده برای فروش،  های غیرجاری )مجموعه های دارایی -3-12-2

 گردد. گیری می اندازه« فروش
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 ذخایر -3-13

شناسایی  ذخایر زمانیکه زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است.  هایی هستند بدهیذخایر، 
تعهد فعلی )قانونی یا عرفی( در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای دارای که شرکت  شوند می

 باشد. براورداپذیر قابل ای اتک تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه
هرگاه خروج منافع  و دنشو میجاری تعدیل  براوردبهترین  دادن  دوره مالی بررسی و برای نشان ذخایر در پایان هر

 شود. میاقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده 
 

 ذخیره تضمین محصوالت -3-13-1

و به  وردآبر فروش ساالنه محصوالت مشمول تضمین[درصد ]ذخیره تضمین محصوالت )گارانتی( بر مبنای .......... 
 شود. حساب گرفته می

 

 قرادادهای زیانبارذخیره  -3-13-2

بیش از  ،هااز قرارداد برای ایفای تعهدات ناشی هاکه مخارج غیرقابل اجتناب آن هستندی هایقراردادقراردادهای زیانبار، 
از قرارداد  مخارج خروجحداقل خالص ، اجتناب قرارداد مخارج غیرقابل  است. هامنافع اقتصادی مورد انتظار آن قرارداد

قراردادهای   کلیه  جهتاست. « مخارج جبران خسارت ناشی از ترك قرارداد»و « زیان ناشی از اجرای قرارداد»اقل یعنی 
  .دشو میشناسایی  ،هافعلی مربوط به زیان قرارداد تعهدذخیره الزم به میزان  زیانبار،

 

 مزایاى پایان خدمت کارکنانذخیره  -3-13-3

و مزایاى مستمر براى هر سال خدمت آنان ثابت ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق 
 شود. ها منظور مى محاسبه و در حساب

 

 ها گذاری سرمایه -3-14
 

 گیری اندازه

 هاى بلندمدت گذاری سرمایه

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

 هاى جارى گذاری سرمایه

 مزبور  های گذاری ایهسرم(  پرتفوی)  مجموعه ارزش بازار المعامله در بازار  گذاری سریع سرمایه

 هر یک از خالص ارزش فروشاقل بهای تمام شده و  هاى جارى  گذاری سایر سرمایه
 ها  گذاری سرمایه

 شناخت درآمد

در بلندمدت جاری و هاى  گذاری سرمایه
  ها سهام شرکت

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

 در زمان تحقق سود تضمین شده بهادار در سایر اوراقگذاری  سرمایه
 

 اوراق مشارکت -3-15

ت . مبلغ کسر اوراق مشارکگردد یها ثبت م در حساب «ناخالص»روش  یبر مبنا ،مشارکت منتشر شده به کسر  اوراق
 «شده موثر نینرخ سود تضم»روش  ر اساسپرداخت سود و کارمزد بسررسید در مقاطع ( مخارج انتشار آن )شامل

 .گردد یمستهلک م
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 سهام خزانه -3-16

شود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش  سهام خزانه به روش بهای تمام شده در دفاتر شناسایی و ثبت می -3-16-1
های مالکانه  انتشار یا ابطال ابزار فروش، خرید، در زمانشود.  ارائه می صورت وضعیت مالیدر  مالکانهحقوق 

باید  یتپرداختی یا دریاف یازا شود. مابه نمی شناساییزیان  وسود صورت  درسود یا زیانی   ، هیچشرکتخود 
 گردد.شناسایی  مالکانهدر بخش حقوق  میمستق بطور

هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی  -3-16-2
شناسایی و « ام خزانهصرف )کسر( سه» در حسابالتفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری  شود و مابه نمی

 شود. ثبت می
به حساب سود )زیان( انباشته « خزانه صرف )کسر( سهام»در حساب در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار  -3-16-3

شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود  منتقل می
در  صورت وضعیت مالیدر « صرف سهام خزانه»)زیان( انباشته، به آن حساب منظور و باقیمانده به عنوان 

 شود. کل سهام خزانه، به حساب سود )زیان( انباشته منتقل می ارائه و در زمان فروش مالکانهبخش حقوق 

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

 

 هابراوردهای حسابداری و  رویهمدیریت در فرآیند بکارگیری های  قضاوت -4

  های حسابداری بکارگیری رویهفرآیند ها در  توقضا -4-1
 های غیرجاری ها در طبقه دارایي گذاری بندی سرمایه طبقه -4-1-1

  مدت  برای های بلندمدت گذاری سرمایه  قصد نگهداریهیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، 
  نگهداری  آن  شود و هدف می  نگهداری شرکت  مستمر توسط  با قصد استفادهها  گذاری این سرمایه .دارد را  طوالنی
 . است شرکت  برای  درآمد و یا رشد سرمایه  مینات  ها جهت گذاری از سرمایه  پرتفویی

 

 هابراورد قضاوت مربوط به -4-2
 محصوالتذخیره تضمین  -4-2-1

های قبل و بازخوردهای دریافت شده از مشتریان در طی سال  میزان فروش و بررسی نتایج سالهیات مدیره با توجه به 
و برای سال قبل  براوردجاری مبلغ ... میلیون ریال  دورهنماید که در پایان  ذخیره تضمین محصوالت می براورداقدام به 

 شده است. براورد... میلیون ریال 
 

 و تجهیزاتآالت  ماشینتجدید ارزیابي  -4-2-2

کارشناسان یافته است. تجدید ارزیابی با استفاده از  انعکاسها  تجدید ارزیابى در حساب بهای هب و تجهیزاتآالت  ماشین
 مفروضات مورد استفاده برای تعیین ارزش منصفانه به شرح زیر است: .پذیرفته استصورت  ،مستقل

 های ارزیابی[ تکنیکهای مورد استفاده و  ]اطالعات در خصوص داده
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 درآمدهای عملیاتي -5
 

ماهه منتهي به  6 

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13  13×1سال 

 مبلغ مقدار مبلغ مقدار مبلغ مقدار 

 میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  

       فروش خالص
       داخلي

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

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

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

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

 ..........  ..........  ..........  درصد فروش ناخالص( 10 )اقالم کمتر ازسایر 

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

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

 )..........(  )..........(  )..........(  تخفیفات

 ..........  ..........  ..........  فروش خالص
 ..........  ..........  ..........  درآمد ارایه خدمات 

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

 

 وابستگى اشخاص: درآمد عملیاتي به تفکیکخالص  -5-1
 

 

ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13  1سالx13 

 

درآمد 

 عملیاتي

درصد نسبت 

 به کل

درآمد 

 عملیاتي

درصد نسبت 

 به کل

درآمد 

 عملیاتي

درصد نسبت 

 کل  به 

  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال 

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

 .......... 100 .......... 100 .......... 100 
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 ه خدمات:یدرآمد ارا -5-2
 

ماهه منتهي به  6 

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13  1سالx13 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

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

 خدمات(

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

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

 

 :مربوطو بهاى تمام شده  درآمدهای عملیاتياى  جدول مقایسه -5-3
 

 

 31/06/2x13 ماهه منتهي به 6

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13  1سالx13 

 

درآمد 

 عملیاتي

بهای 

 شده تمام

سود 

 ناخالص

درصد سود 

درآمد  ناخالص به

 عملیاتي

درصد سود 

درآمد  ناخالص به

 عملیاتي

درصد سود 

ناخالص به درآمد 

 علمیاتي

    میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       فروش خالص
 .......... .......... .......... .......... )..........( .......... محصوالت/محصول ....گروه 

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

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

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

       
       ارایه خدماتدرآمد 

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

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

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

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
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 1هاى مختلف گزارشگرى برحسب قسمت -6

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

 تجمیعي ها حذف سایر عملیات گروه محصوالت/ محصول ..... گروه محصوالت/ محصول ..... 
 

ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13 

سال 

1x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

 ماهه منتهي به 6

31/06/1x13 

سال 

1x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13 

سال 

1x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13 

سال 

1x13 

ماهه منتهي  6

به 

31/06/2x13 

ماهه منتهي  6

به 

31/06/1x13 

سال 

1x13 

                درآمد عملیاتي
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سازمانی برون فروش به مشتریان

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ها فروش به سایر قسمت

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

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

 )...( )...( )...(             نیافته های مشترك تخصیص هزینه
 ... ... ...             سود عملیاتی

                سایر اطالعات
 ... ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  ... ... های قسمت دارایی

 ... ... ...             نیافته های مشترك تخصیص دارایی

 ... ... ...             های تجمیعی جمع دارایی

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

 ... ... ...             نیافته های مشترك تخصیص بدهی

 ... ... ...             های تجمیعی جمع بدهی

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

 

چنانچه ارائه اطالعات برحسب  .نمایندتوانند ارائه  ل مىنیز در صورت تمای ها شرکتتهیه و ارائه کنند. سایر  25شود یا در جریان انتشار عمومى است باید این اطالعات را طبق استاندارد حسابدارى شماره  که اوراق سهام آنها به عموم عرضه می هایی شرکتکلیه  1
 هاى جغرافیایى نیز ضرورت یابد، اطالعات مربوط به نحو مقتضى در این یادداشت ارائه خواهد شد. قسمت
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استثنای  های غیرنقدی به  سایر هزینه
 استهالك

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

http://www.hloom.com/
http://www.hloom.com/


  (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت

 2x13شهریور  31دوره شش ماهه منتهي به 

24 

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

 هر دو قسمت به شرح زیر است:
 

 نام محصوالت عمده قسمت

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

 

های عملیاتی استفاده شده توسط قسمت است که عمدتا وجه نقد،  های هر قسمت شامل تمام دارایی دارایی -6-3
گیرد. با  در برمیکاهنده مربوط( را  های ثابت مشهود) پس از کسر اقالم و کاال و دارایی مطالبات، موجودی مواد

ها منتسب شود اما مبلغ دفتری برخی از  یک از قسمت تواند مستقیما به هر ها می وجود اینکه بیشتر این دارایی
ها  مبنایی منطقی به آن قسمت شود بر هایی که به طور مشترك توسط دو یا چند قسمت استفاده می دارایی

ها و  ای عملیاتی است و به طور عمده در برگیرنده حسابه های قسمت شامل تمام بدهی یابد. بدهی تخصیص می
 گیرد. های قسمت، مالیات بردرآمد را در برنمی ها و سایر اقالم پرداختنی است. بدهی دریافت اسناد پرداختنی، پیش

 های تجاری های عملیاتی قسمت و نتیجه عملیات قسمت شامل انتقاالت بین قسمت درآمد عملیاتی قسمت، هزینه -6-4
شود. این انتقاالت در  های بازار رقابتی برای مشتریان برون سازمانی منظور می است. چنین انتقاالتی، به قیمت

 شود. حذف می جمیعت
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 درآمدهای عملیاتيبهاى تمام شده  -7
 )مبالغ به میلیون ریال(

ماهه منتهي به  6 

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13  1سالx13 

 

 فروش

ارائه 

 فروش جمع خدمات

ارائه 

 فروش جمع خدمات

ارائه 

 جمع خدمات

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

          سربار ساخت
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... دستمزد غیرمستقیم

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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
درصد سربار  10)اقالم کمتر از سایر 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... تولید(

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

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... های ساخت جمع هزینه
 .......... - )..........( .......... - .......... .......... - .......... های در جریان ساخت )افزایش( کاهش موجودی

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

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... بهای تمام شده ساخت
 .......... - .......... .......... - .......... .......... - .......... 1شده های ساخته )افزایش( کاهش موجودی

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

 

میلیون ریال( مواد اولیه خریدارى شده است.  .....میلیون ریال )سال قبل  ..... مبلغمورد گزارش  دورهدر  -7-1
هر یک به شرح زیر از  مبلغ خریدکشور و کنندگان اصلى مواد اولیه )بیش از ده درصد خرید( به تفکیک  مینات

 :است

 

نوع مواد 

 کشور اولیه

ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

منتهي به ماهه  6

31/06/1x13  1سالx13 

میلیون 

 ریال

درصد نسبت به 

 دورهکل خرید 

میلیون 

 ریال

درصد نسبت به 

 دورهکل خرید 

میلیون 

 ریال

به  درصد نسبت 

 کل خرید سال

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

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

 .. .......... .. .......... .. .......... ایران ..........

  

 

شده کاالى  محاسبه بهاى تمام (، اقالم موجودى در جدول11توضیحی )یادداشت  ها هزینهها تحت سرفصل سایر  توجه به انعکاس زیان کاهش ارزش موجودیبا  1
 شود. درج می فروش رفته، به صورت ناخالص
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  (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت

 2x13شهریور  31دوره شش ماهه منتهي به 

26 

مالى مورد گزارش با ظرفیت اسمى و ظرفیت معمول )عملى(، نتایج زیر را  دورهمقایسه مقدار تولید شرکت در  -7-2
 دهد: نشان مى

 

 

واحد 

 گیری اندازه

ظرفیت 

 اسمي

ظرفیت 

 معمول )عملي(

 6تولید واقعي 

ماهه منتهي به 

31/06/2x13 

 6تولید واقعي 

ماهه منتهي به 

31/06/1x13 

تولید واقعي 

 1x13سال 

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

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

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

 هاى فروش، ادارى و عمومى  هزینه -8
 

ماهه منتهي به  6 

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13  1سالx13 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

    های فروش هزینه

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

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

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

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

    های اداری و عمومي هزینه

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

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

 .......... .......... ..........  های اداری و عمومی( درصد هزینه 10)اقالم کمتر از  سایر

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

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

 

 ها دریافتني کاهش ارزشهزینه  -9

الوصول  مطالبات در نتیجه ورشکستگی یکی از مشتریان عمده، مشکوك ازمیلیون ریال  .....مورد گزارش مبلغ  دورهدر 
 2است. و کاهش ارزش برای آنها در نظر گرفته شده شده

  
 

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

های فروش، اداری و عمومی  جزء هزینه ، در غیر این صورتعملکرد مالی شرکت نمونه، تحت سرفصل جداگانه در صورت سود و زیان ارائه شده است
 .شود منظور می
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  (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت

 2x13شهریور  31دوره شش ماهه منتهي به 

27 

  درآمدهاسایر  -10
 

ماهه منتهي به  6 

31/06/2x13 

منتهي به ماهه  6

31/06/1x13  1سالx13 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... .......... فروش ضایعات
هاى ارزى  از تسعیر دارایی  ناشى  سود

 .......... .......... .......... عملیاتى
 .......... .......... .......... درآمد اجاره

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

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

 

 ها سایر هزینه -11
 

ماهه منتهي  6 

به 

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13 

 1x13سال 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... ......... ......... ضایعات غیرعادى تولید
 .......... .......... .......... هاى جذب نشده در تولید هزینه

 .......... .......... .......... ها زیان کاهش ارزش موجودی
 .......... .......... .......... های ارزی عملیاتی زیان ناشی از تسعیر بدهی

 .......... .......... .......... خالص کسری انبار
 .......... .......... .......... ها کاهش ارزش دریافتنی

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

 

 است. .....ناشى از  ،میلیون ریال ضایعات غیرعادى تولید .....مبلغ  -11-1
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  (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 هاى مالى  هزینه -12
 

ماهه منتهي به  6 

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13  1سالx13 

 یالر میلیون ریال میلیون ریال میلیون 

    های دریافتي وام
 .......... .......... .......... ها و موسسات اعتباری بانک

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

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

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

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

 .......... .......... .......... ای تعهدات اجاره سرمایه
........... .......... .......... .......... 

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

 .......... .......... .......... 
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  (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت

 2x13شهریور  31دوره شش ماهه منتهي به 
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 هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه -13
 
ماهه منتهي به  6 

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13  1سالx13 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

    اشخاص وابسته

 )..........( .......... .......... هاى ثابت مشهود دارایی فروشسود )زیان( ناشى از 
 )..........( .......... .......... های نامشهود سود )زیان( ناشی از فروش دارایی

 .......... .......... .......... سود حاصل از فروش مواد اولیه
 .......... .......... .......... اه گذاری سود ناشى از فروش سرمایه

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

    سایر اقالم

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

 .......... .......... .......... اولیهسود حاصل از فروش مواد 
 .......... .......... .......... بانکیگذارى  هاى سرمایه و سپردهبهادار اوراق سایر سودحاصل از 

 .......... .......... .......... سود سهام 
 )..........( )..........( )..........( ی بلندمدتها گذاری زیان کاهش ارزش سرمایه

 .......... .......... .......... ها  گذاری سود ناشى از فروش سرمایه
 )..........( .......... .......... المعامله به ارزش بازار های جاری سریع گذاری درآمد )هزینه( ناشی از ارزیابی سرمایه

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

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

 .......... .......... .......... 
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 (سهامى عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت

 2x13شهریور  31دوره شش ماهه منتهي به 
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 شده خالص عملیات متوقف)زیان( سود  -14

جاری  دورهمندرج در سود و زیان  26-2طبق یادداشت  .....نتایج عملیات متوقف شده کارخانه تولید محصوالت غذایی 
ارائه مجدد شده  13×1نتایج عملیات و جریان وجوه نقد سال از بابت آثار مالی ناشی از این تصمیم، به شرح زیر است. 

 است.
 

 

ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13 
 شده( ارائه )تجدید
 1x13سال 

 ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون 

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

 .......... .......... .......... سود ناخالص
 )..........( )..........( )..........( عمومى و ادارى ،هاى فروش هزینه
 .......... .......... .......... درآمدهاسایر 

 )..........( )..........( )..........( ها سایر هزینه

 .......... .......... .......... سود عملیاتى
 .......... .......... .......... هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه

 (..........) .......... .......... عملیات متوقف شده قبل از مالیات )زیان(سود 
 .......... (..........) (..........)  یمالیاتمالیات بر درآمد/ اثر 

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

 

 

ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13  1سالx13 

 یالر میلیون ریال میلیون ریال میلیون 

    نقدی حاصل از عملیات متوقف شدههای  جریان

 .......... .......... .......... های عملیاتی جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت

هــای  خــالص ورود وجــه نقــد ناشــی از فعالیــت     جریــان
 .......... .......... .......... گذاری سرمایه

 .......... .......... .......... تامین مالیهای  خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت جریان

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

  



 (سهامى عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 مبنای محاسبه سود )زیان( پایه هر سهم -15
 

 

ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13  1سالx13 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... .......... عملیاتی -ناشی از عملیات در حال تداومسود 

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

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

 .......... .......... .......... غیرعملیاتی -سود ناشی از عملیات در حال تداوم
 )..........( )..........( )..........( اثر مالیاتی

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

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

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

 .......... .......... .......... سود خالص

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

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

 31/06/2x13 31/06/1x13 29/12/1x13 

 تعداد تعداد تعداد 

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

 )..........( )..........( )..........( خزانهمیانگین موزون تعداد سهام 

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

 
 



 (سهامى عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت

 2x13شهریور  31دوره شش ماهه منتهي به 
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 های ثابت مشهود دارایي -16
 )مبالغ به میلیون ریال(

 ساختمان زمین 

ساختمان 

)اجاره 

 تاسیسات ای( سرمایه

آالت  ماشین

 و تجهیزات

وسایل 

 نقلیه

اثاثه و 

 جمع ابزارآالت منصوبات

های  دارایي

در جریان 

 تکمیل

 پیش

  های پرداخت 

 ای سرمایه

اقالم 

ای  سرمایه

 جمع در انبار

              شده یا مبلغ تجدید ارزیابيبهای تمام 

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

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

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

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

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - (-) (-) شده برای فروش های غیرجاری نگهداری به داراییانتقال 
 ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) - ...(..) ...(..) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

 ..... - - - ..... - - - ..... ..... - - - های تسعیر ارز آثار تفاوت

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

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

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

 ...(..) - - - ...(..) ...(..) ...(..) - ...(..) ...(..) - ...(..) ...(..) شده برای فروش های غیرجاری نگهداری انتقال به دارایی
 ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) - ...(..) ...(..) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

 ..... - - - ..... - - - ...... ...... - - - های تسعیر ارز آثار تفاوت

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31/06/2x13مانده در 

  



 (سهامى عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 )مبالغ به میلیون ریال(
 

 ساختمان زمین

ساختمان 

)اجاره 

 تاسیسات ای( سرمایه

آالت  ماشین

 و تجهیزات

وسایل 

 نقلیه

اثاثه و 

 جمع ابزارآالت منصوبات

های  دارایي

در جریان 

 تکمیل

  پیش

  های پرداخت

 ای سرمایه

اقالم 

ای  سرمایه

 جمع در انبار

              استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته

 ....... - - - ....... ....... ....... ....... ....... ....... - ....... - 1x13مانده در ابتدای سال 

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

 ...(..) - - - ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) - ...(..) ...(..) انباشته برگشت کاهش ارزش
 ...(..) - - - ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) - ...(..) - واگذار شده

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - (-) (-) شده برای فروش های غیرجاری نگهداری انتقال به دارایی
 ...(..) - - - ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) - ...(..) ...(..) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

 ...... - - - ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1x13مانده در پایان سال 

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

 ...(..) - - - ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) - ...(..) ...(..) انباشته برگشت کاهش ارزش
 ...(..) - - - ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) - ...(..) - واگذار شده

 ...(..) - - - ...(..) ...(..) ...(..) - ...(..) ...(..) - ...(..) ...(..) شده برای فروش های غیرجاری نگهداری انتقال به دارایی
 ...(..) - - - ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) ...(..) - ...(..) ...(..) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

 ...... - - - ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31/06/2x13مانده در 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31/06/2x13مبلغ دفتری در 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13×1مبلغ دفتری در پایان سال 



 (سهامى عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالى ناشى از حریق، سیل و زلزله از  .....هاى ثابت مشهود تا ارزش  دارایی -16-1
 اى برخوردار است. پوشش بیمه

میلیون ریال  .....مورد تجدید ارزیابى قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ  2x13سال  در آالت و تجهیزات ماشین -16-2
بندى شده و در صورت سود و زیان  طبقه مالکانهدر سرفصل حقوق ها  داراییتحت عنوان مازاد تجدید ارزیابى 

آالت و تجهیزات مبتنی بر روش تجدید ارزیابی با مبلغ  . مقایسه مبلغ دفتری ماشینجامع نیز انعکاس یافته است
 بر روش بهای تمام شده به شرح زیر است: دفتری مبتنی 

 
 31/06/2x13- میلیون ریال -13×29/12/1 میلیون ریال 

 بر مبنای  

 بهای تمام شده

 بر مبنای 

 تجدید ارزیابي

 بر مبنای 

 بهای تمام شده

 بر مبنای 

 تجدید ارزیابي

 - .......... .......... .......... تجهیزاتو  آالت   ماشین

 

 وثیقهدر قبال تسهیالت مالى دریافتى در  و تجهیزات آالت ساختمان و ماشین ،زمین..... میلیون ریال از  مبلغ -16-3
 باشد. ها می بانک

 

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

 براورد درصد تکمیل 

تاریخ 

 برداری بهره

 براورد

مخارج 

 تکمیل

 مخارج انباشته

تاثیر پروژه بر 

 31/06/2x13 29/12/1×13 31/06/2x13 29/12/1×13  عملیات

  میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال    

احداث خط تولید 
... .... .... .......... .......... .......... .......... 

افزایش 
 ظرفیت

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

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

 

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

 

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

 31/06/2x13 29/12/1×13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

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

 (..........) .......... دریافتیارزی تسعیر تسهیالت مالی  تفاوت

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

  



 (سهامى عام)شرکت نمونه 

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 به شرح زیر است: در جریان تکمیل های منظور شده به دارایی مین مالیامخارج تحساب گردش  -16-4-3
 

 31/06/2x13 29/12/1×13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... دورهمانده اول 
دارایی طی به احتساب 

 .......... .......... دوره

 .......... .......... دوره پایانمانده 

 

های مورد استفاده زیر به شرکت منتقل نشده یا شرکت در اعمال حقوق قانونی خود نسبت  مالکیت قانونی دارایی -16-5
 باشد: به آنها با محدودیت مواجه می

 

 مبلغ دفتری 

 31/06/2x13 29/12/1×13  توضیحات

  میلیون ریال میلیون ریال 

 مالکیتعدم انتقال  .......... .......... زمین .....
 محدودیت در اعمال حقوق قانونی .......... .......... ساختمان .....

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

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

 

 گذاری در امالک سرمایه -17
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... .....مترمربع در  .....یک قطعه زمین به مساحت 
 .......... .......... پرداخت خرید امالك پیش

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

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

 

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



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 های نامشهود دارایي -18
 (مبالغ به میلیون ریال)

 

حق امتیاز 

 خدمات عمومي

سرقفلي 

 محل کسب

دانش 

 فني

نرم 

 هاافزار

پیش 

 جمع ها پرداخت

       بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابي

 ....... ....... ....... ....... ....... ....... 1x13مانده در ابتدای سال 

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

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

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

 (-) - (-) (-) (-) (-) شده برای فروش های غیرجاری نگهداری انتقال به دارایی
 (-) (-) (-) (-) (-) (-) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

 ..... - - ..... - - های تسعیر ارز آثار تفاوت

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1x13مانده در پایان سال 

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

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

 (-) - (-) (-) (-) (-) شده برای فروش های غیرجاری نگهداری انتقال به دارایی
 (-) (-) (-) (-) (-) (-) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

 ..... - - ..... - - های تسعیر ارز تفاوتآثار 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31/06/2x13مانده در 

       استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته

 ....... - ....... ....... - - 1x13مانده در ابتدای سال 

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

 (-) - (-) (-) (-) (-) انباشته برگشت کاهش ارزش
 ...(..) - ...(..) ...(..) ...(..) (-) واگذار شده

 (-) - (-) (-) (-) (-) شده برای فروش های غیرجاری نگهداری انتقال به دارایی
 (-) - (-) (-) (-) (-) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

 ...... - ...... ...... ...... - 1x13مانده در پایان سال 

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

 (-) - (-) (-) (-) (-) انباشته برگشت کاهش ارزش
 ...(..) - ...(..) ...(..) ...(..) (-) واگذار شده

 (-) - (-) (-) (-) (-) شده برای فروش های غیرجاری نگهداری انتقال به دارایی
 (-) - (-) (-) (-) (-) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

 ...... - ...... ...... ...... ...... 31/06/2x13مانده در 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31/06/2x13مبلغ دفتری در 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13×1مبلغ دفتری در پایان سال 

  



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 های بلندمدت گذاری سرمایه -19
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

بهای تمام  

 شده

کاهش ارزش 

 انباشته

مبلغ 

 مبلغ دفتری دفتری

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... )..........( .......... ها در سهام شرکتگذاری  سرمایه
 .......... .......... )..........( .......... گذاری در سایر اوراق بهادار سرمایه
 .......... .......... - .......... گذارى بلندمدت بانکى سرمایه هاى سپرده

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

 

 شود: ها به شرح زیر تفکیک مى گذارى در سهام شرکت سرمایه  -19-1
 (مبالغ به میلیون ریال)

 

31/06/2x13 29/12/1x13 

تعداد 

 سهام

درصد 

 گذاری سرمایه

بهای 

 تمام شده

ارزش  کاهش  

 انباشته

مبلغ 

 دفتری

ارزش 

 بازار

مبلغ 

 دفتری

ارزش 

 بازار

المعامله  سریع های گذاری سرمایه

         )بورسي و فرابورسي(

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

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

         ها سایر شرکت

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

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

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

 
  

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

 

 در سایر اوراق بهادار گذاری سرمایه -19-2
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 نرخ سود نوع اوراق ناشر

 ریالمیلیون  میلیون ریال درصد  

 .......... .......... .......... مشارکت شرکت .......

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

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

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

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

 

 

به مبلغ ..... میلیون ریال با نرخ ..... درصد و مبلغ ..... میلیون ریال با نرخ ..... درصد  گذاری ی سرمایهها سپرده -19-3
 باشد. می

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



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 :ها هستند وثیقه بدهی زیر در های گذاری سرمایه -19-5
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

   ها گذاری در سهام شرکت سرمایه

 .......... .......... شرکت .....

 .......... .......... شرکت .....

 .......... .......... 
 .......... .......... گذارى بلندمدت بانکى سرمایه هاى سپرده

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

 

 :گردش حساب کاهش ارزش انباشته -19-6
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... دورهابتدای در مانده 
 .......... .......... زیان کاهش ارزش

 (-) (-) برگشت زیان کاهش ارزش

 .......... .......... دورهپایان در مانده 

  



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 ها های تجاری و سایر دریافتني دریافتني -20

 مدت: کوتاه های دریافتني -20-1
 )مبالغ به میلیون ریال(

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 خالص خالص کاهش ارزش جمع ارزی ریالي 

       تجاری

       سناد دریافتنىا

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... )........( .......... .......... .......... مشتریانسایر 

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

       دریافتنى هاى حساب

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

 .......... .......... )........( .......... .......... .......... مشتریانسایر 

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

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

       ها سایر دریافتني

       سناد دریافتنىا

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... )........( .......... .......... .......... اشخاصسایر 

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

       دریافتنىهای  حساب

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

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

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

 .......... .......... - .......... - .......... هاى موقت سپرده

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

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

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

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

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

 

  



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 بلندمدت: های دریافتني -20-2
 )مبالغ به میلیون ریال(

 
31/06/2x13 29/12/1x13 

 خالص خالص کاهش ارزش جمع ارزی ریالي

       تجاری

       اسناد دریافتني

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

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

       های دریافتني حساب

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

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

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

       ها سایر دریافتني

       سناد دریافتنىا

 - .......... .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 )........( .......... .......... .......... .......... .......... اشخاصسایر 

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

       دریافتنى های حساب

 - .......... .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
تسهیالت اعطایی به 

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

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

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

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

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

 

ها در این قسمت  مشی شرکت برای تعیین کاهش ارزش دریافتنی های فروش اعتباری شرکت و خط ]سیاست -20-3
 [ شود. افشا می

روز  ...ها پس از گذشت  روز است. با توجه به تجربیات گذشته، دریافتنی ...میانگین دوره اعتباری فروش کاالها 
روز از تاریخ سررسید وصول نشوند، به  ...هایی که تا  از تاریخ سررسید قابل وصول نیست و برای کلیه دریافتنی

روز از  ...و  ...هایی که بین  برای دریافتنی ارزشکاهش شود.  در نظر گرفته می کاهش ارزشدرصد  100میزان 
غیرقابل بازیافت با توجه به سابقه نکول مشتری و تجزیه و  مبالغ براوردتاریخ سررسید وصول نشوند، بر مبنای 

 پردازد. شود. شرکت قبل از قبول مشتری به اعتبارسنجی مشتری می تحلیل مالی فعلی مشتری، منظور می
  



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 :اند هایی که معوق هستند ولی کاهش ارزش نداشته دریافتنی مدت زمان -20-4
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... روز ...-...

 .......... .......... روز ...-...

 .......... .......... جمع

 ........ .......... )روز( میانگین مدت زمان

 

به دلیل عدم تغییر  های تجاری شامل مبالغی است که در پایان دوره گزارشگری معوق هستند ولی دریافتنیاین 
 شناسایی نشده و این مبالغ هنوز قابل دریافت هستند. کاهش ارزشبرای آنها مالحظه در کیفیت اعتباری،  قابل

 

 :به شرح زیر است ها دریافتنی کاهش ارزشحساب گردش -20-5
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 ........ .......... دورهمانده در ابتدای 
 ........ .......... ها های کاهش ارزش دریافتنی زیان

 )..........( (..........) به عنوان غیر قابل وصول دورهحذف شده طی 
 )..........( )..........( دورهبازیافت شده طی 

 )..........( )..........( های کاهش ارزش زیانبرگشت 

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

های تجاری از زمان  های تجاری، هرگونه تغییر در کیفیت اعتباری دریافتنی در تعیین قابلیت بازیافت دریافتنی -20-6
 گیرد.  ایجاد تا پایان دوره گزارشگری مد نظر قرار می

... ریال( کاهش  سال قبل... ریال ) مبلغهای تجاری است که به صورت جداگانه به  شامل دریافتنی کاهش ارزش -20-7
شده  شناسایی در مرحله انحالل قرار دارند. کاهش ارزشهایی هستند که  مربوط به شرکتاند و  ارزش یافته

ت. سعلی عواید مورد انتظار از انحالل اهای تجاری و ارزش ف دهنده تفاوت بین مبلغ دفتری این دریافتنی نشان
 ها وثیقه دریافت نشده است. برای این دسته از دریافتنی

 

 ها سایر دارایي -21
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

1وجوه بانکی مسدود شده
 .......... .......... 

سپرده نزد صندوق 
 .......... .......... دادگستری

 .......... .......... سایر

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

 

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



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 ها پرداخت پیش -22
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

   های خارجي پرداخت پیش

 .......... .......... سفارشات مواد اولیه
 .......... .......... سفارشات قطعات و لوازم یدکی

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

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

   ی داخليها پرداخت پیش

 .......... .......... مواد اولیهخرید 
 .......... .......... ها دارایی بیمه

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

 .......... .......... سایر
 )..........( )..........( (37)یادداشت  پرداختنیمالیات 

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

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

 

 باشد. می 46-3پرداخت به اشخاص وابسته طبق یادداشت  ها شامل ........ میلیون ریال پیش پرداخت پیش -22-1
شرکت با هدف تامین مواد اولیه ..... به میزان ..... ]تن[، تعداد ..... اوراق سلف موازی استاندارد )بدون اختیار( به  -22-2

است که در  کردهقیمت هر ورق ..... ریال را با ارزش اسمی ..... ریال و با سررسید ..... و در تاریخ ..... خریداری 
 ها منعکس شده است. پرداخت پیش سرفصل

 

 مواد و کاال موجودی -23
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 خالص خالص کاهش ارزش بهای تمام شده 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... - .......... ساخته شده کاالى
 .......... .......... - .......... در جریان ساخت کاالى

 .......... .......... - .......... بندى بستهاولیه و مواد
 .......... .......... )..........( .......... و لوازم یدکى قطعات

 .......... .......... )..........( .......... ها موجودی سایر

 .......... )..........( .......... .......... 
 .......... .......... - .......... 1در راه کاالى

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

 

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



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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ون ریال در مقابل خطرات میلی ..... تاو لوازم یدکی  بندى، کاالى ساخته شده، قطعات موجودى مواد اولیه و بسته -23-1
 بیمه شده است. .....ناشى از 

مبلغ ..... میلیون ریال نزد سایر اشخاص به به نزد اشخاص وابسته و بخشی از مواد اولیه به مبلغ ..... میلیون ریال  -23-2
 شود. منظور ساخت ..... نگهداری می

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

 مدت های کوتاه گذاری سرمایه -24
 )مبالغ به میلیون ریال(

 
31/06/2x13 29/12/1x13 

 خالص خالص کاهش ارزش بهای تمام شده

 در  المعامله ریعس هاى گذاری سرمایه

)پذیرفته شده در بورس/  بازار

 فرابورس(

    

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

 - - .......... .......... 
 .......... .......... )........( .......... ها گذارى در سهام سایر شرکت سرمایه
 .......... .......... )........( .......... گذاری در سایر اوراق بهادار سرمایه

 .......... .......... )........( ......... گذارى در اوراق بهادار سرمایه
 مدت گذارى کوتاه سرمایه هاى سپرده
 بانکی

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

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

 

 نقدموجودی  -25
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... 2ریالی - ها موجودى نزد بانک
 .......... .......... 2ارزی – ها موجودى نزد بانک

 - ها گردان تنخواهو موجودى صندوق 
 .......... .......... ریالی

 - ها گردان تنخواهو موجودى صندوق 
 .......... .......... ارزی

 .......... .......... در راه  نقد

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

 

 

وضوعیت نداشته لیکن چنانچه از یابد، لذا درج بهای تمام شده و کاهش ارزش م المعامله به ارزش بازار انعکاس می های سریع گذاری از آنجا که سرمایه - 1
 روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده شود مبالغ مربوط باید درج گردد.

 گذاری کوتاه مدت بدون سررسید )دیداری( در بانک است. سرمایه  شامل سپرده ها نزد بانکموجودی  - 2



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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رود موضوع،  مسدود شده است که انتظار می .....توسط  .....ها به دلیل  میلیون ریال از موجودی نزد بانک .....مبلغ  -25-1
 آینده حل و فصل شود. ماه 3حداکثر ظرف 

ه باشد که برای وصول به بانک ارائ می قبل از تاریخ صورت وضعیت مالیهای به تاریخ  در راه، مربوط به چکنقد  -25-2
 شده است.

نگهداری غیرجاری های  های مرتبط با دارایي شده برای فروش و بدهي نگهداریغیرجاری های  دارایي - 26

 شده برای فروش 
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 - .......... زمین و ساختمان انبار 
 - .......... ..........های مرتبط با کارخانه تولید محصوالت غذایی  دارایی

 - .......... نگهداری شده برای فروش غیرجاری های دارایی

 - .......... نگهداری شده برای فروش غیرجاری های  های مرتبط با دارایی بدهی

 

ماه آتی واگذار نماید. برای  12تصمیم گرفته است یک باب انبار واقع در .... را طی  13×2مالی  دورهشرکت در  -26-1
 فروش انبار به قیمت منطقی، بازاریابی موثری انجام شده است.

گردد که  بینی می واگذار نماید و پیش .....را به منظور  .....شرکت مصمم است کارخانه تولید محصوالت غذایی  -26-2
متوقف  .....همین منظور فعالیت این کارخانه از تاریخ  تکمیل شود. به  13×3./../..تاریخ . یند واگذاری تافرآ

به شرح  دورههای کارخانه قابل واگذاری در پایان  ها و بدهی های اصلی دارایی (. گروه14گردیده است )یادداشت 
 زیر است:

 
 31/06/2x13 

 میلیون ریال های کارخانه دارایي

 .......... های ثابت مشهود دارایی
 .......... موجودی کاال

 .......... های تجاری دریافتنی

 .......... 

  های کارخانه بدهي
 .......... های تجاری پرداختنی

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

 .......... 

 

 سرمایه -27

 باشد. ریالی با نام تمام پرداخت شده می .....سهم  .....، شامل میلیون ریال ..... مبلغ 13×29/12/2 تاریخ سرمایه شرکت در
 به شرح زیر است: صورت وضعیت مالیسهامداران در تاریخ ترکیب 

 
 31/06/2x13 29/12/1x13 

تعداد  

 سهام

درصد 

 مالکیت

تعداد 

 سهام

درصد 

 مالکیت



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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.......... .......... .......... .......... .......... 

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

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

 .......... 100 .......... 100 

  



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 دورهو پایان  دورهصورت تطبیق تعداد سهام اول  -27-1
درصد( از محل سود  .....ریال )معادل  میلیون  .....ریال به  میلیون  .....مورد گزارش سرمایه شرکت از مبلغ  دورهطی 

 به ثبت رسیده است. 13×2انباشته، افزایش یافته که در تاریخ .../.../
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 تعداد سهام تعداد سهام 

 ........... ........... دورهمانده ابتدای 
 - ........... افزایش سرمایه از محل سود انباشته

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

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

 

 جریان افزایش سرمایه در -28

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

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

 صرف سهام -29

افزایش سرمایه شرکت با سلب حق تقدم از صاحبان سهام به میزان  13×1 العاده در سال طبق مصوبه مجمع عمومی فوق
مبلغ التفاوت  ... درصد از محل فروش سهام تصویب و مقرر گردید هر سهم به قیمت ..... ریال به فروش برسد و مابه

 ..... میلیون ریال به حساب صرف سهام منظور گردد. مبلغبه  فروش و مبلغ اسمی سهام جمعا
 

 اندوخته قانونى -30

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

الزامى است. اندوخته  الذکر به اندوخته فوق هر سالکت، انتقال یک بیستم از سود خالص درصد سرمایه شر 10قانونى به 
 .یستو جز در هنگام انحالل شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران ن باشد نمیقانونى قابل انتقال به سرمایه 

 

 ها اندوختهسایر  -31

منظور تقویت بنیه مالى  است. مجمع عمومى شرکت بهها متشکل از اندوخته عمومى و اندوخته طرح توسعه  سایر اندوخته
دهد.  درصد از سود خالص را به اندوخته عمومى تخصیص مى ..... اساسنامه هر سال معادل ..... شرکت به موجب ماده

، اندوخته طرح توسعه در 13×0طبق مصوبه مجمع عمومى مورخ ../ ../  .....،عالوه بر این، به منظور اجراى طرح توسعه 
 هاى یاد شده طى سال مالى به شرح زیر است: ها اختصاص یافته است. گردش حساب اندوخته حساب

 )مبالغ به میلیون ریال(

 
 جمع اندوخته طرح توسعه اندوخته عمومي

31/06/2x13 29/12/1x13 31/06/2x13 29/12/1x13 31/06/2x13 29/12/1x13 

 .......... .......... .......... - .......... .......... دورهابتدای   در مانده 
 - - - - - - کاهش
 .......... .......... - - .......... .......... افزایش

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



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي -32
 میلیون ریال()مبالغ به 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

مانده در  

ابتدای 

 دوره

مانده در  دورهتغییرات طي 

پایان 

 دوره

مانده در 

ابتدای 

 سال

مانده در  تغییرات طي سال

پایان 

 جمع کاهش افزایش جمع کاهش افزایش  سال

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

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

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

 

 سهام خزانه -33
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد 

 میلیون ریال سهم میلیون ریال سهم 

 .......... .......... .......... .......... دورهمانده ابتدای 

 .......... .......... .......... .......... دورهخرید طی 

 )..........( )..........( )..........( (..........) دورهفروش طی 

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

 

، سهام شناور زانیاساس م برتواند  می  شرکت، کشور ینظام مال یو ارتقا ریپذ رقابت دیقانون رفع موانع تول 28طبق ماده 
خرید و فروش کنند.  یو تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهدار یداریخود را خر%( از سهام 10تا سقف ده درصد )

 به نسبت گیرد. شرکت نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می سهام خزانه طبق آیین
 هیچ دریافت حق انحالل زمان در و ندارد را جدید سهام خرید در تقدم حق و بوده مجامع در رای حق فاقد خزانه، سهام
 .گیرد نمی تعلق سودی سود، تقسیم موقع در خزانه سهام به. ندارد دارایی گونه

 

 صورت تطبیق برنامه خرید و فروش سهام خزانه با عملکرد واقعي: -33-1

...... 



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 ها های تجاری و سایر پرداختني پرداختني -34

 مدت: کوتاه های پرداختني -34-1
 )مبالغ به میلیون ریال(

 

31/06/2x13 29/12/1x13 

 جمع جمع ارزی ریالي

     تجاری
     اسناد پرداختنى

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

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

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

     
     هاى پرداختنى حساب

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات  کنندگان تامین سایر

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

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

     ها سایر پرداختني
     اسناد پرداختنى

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

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

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

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

 .......... .......... .......... .......... تکلیفى هاى مالیات
 .......... .......... .......... .......... هاى پرداختنى بیمه حق

 .......... .......... .......... .......... حسن انجام کار سپرده
 .......... .......... .......... .......... های پرداختنی هزینه
 .......... .......... .......... .......... سایر

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

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

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



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 بلندمدت های پرداختنى -34-2
 )مبالغ به میلیون ریال(

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 جمع جمع ارزی ریالي 

     تجاری
     پرداختنىاسناد 

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

 .......... .......... .......... .......... کاال و خدمات کنندگان تامینسایر 

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

     
     هاى پرداختنى حساب

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
و   کاال  کنندگان تامین سایر

 خدمات
.......... .......... .......... .......... 

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

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

     ها سایر پرداختني
     اسناد پرداختنى

 .......... .......... .......... .......... وابستهاشخاص 

 .......... .......... .......... .......... اشخاصسایر 

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

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

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

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

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

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

 

 به شرح زیر است:در تاریخ صورت وضعیت مالی سررسید اسناد پرداختنى بلندمدت  -34-2-1
 

 مبلغ سال

 میلیون ریال 

4×13 .......... 

5×13 .......... 

6×13 .......... 

 .......... 

  



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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کند تا  های مدیریت ریسک را وضع می میانگین دوره اعتباری در مورد خرید کاال ... روز است. شرکت رویه -34-3
 شود. اساس شرایط اعتباری توافق شده، پرداخت می ها بر اطمینان حاصل شود که کلیه پرداختنی

 

 تسهیالت مالى -35
 

 31/06/2x13- 29/12/1 میلیون ریالx13- میلیون ریال 

 جمع بلندمدت جاری جمع بلندمدت جاری 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... دریافتی تسهیالت
 - - - .......... .......... - اوراق مشارکت

 - - - .......... .......... - اوراق خرید دین
 - -  - .......... .......... .......... ای سرمایه اجاره  تعهدات 

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

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

 

 :به شرح زیر است تسهیالت دریافتى برحسب مبانى مختلف -35-1

 :کنندگان تسهیالت مینابه تفکیک ت -35-1-1
 

 31/06/2x13- 29/12/1 میلیون ریالx13- میلیون ریال 

 جمع ارزی ریالي جمع ارزی ریالي 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ها بانک
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... وابسته  اشخاص

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

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( آتی ىها سال  کارمزدو  سود 

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( گذاری  های سرمایه سپرده
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... سود و کارمزد و جرائم معوق

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

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

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... جارىحصه 

 

  



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 :به تفکیک نرخ سود و کارمزد -35-1-2
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... درصد 25بیش از 
 .......... .......... درصد 25تا  20
 .......... .......... درصد 20تا  15
 .......... .......... درصد 15تا  10
 .......... .......... درصد 10تا  1

 .......... .......... بدون سود و کارمزد

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

 :بندى پرداخت به تفکیک زمان -35-1-3
 

 31/06/2x13 

 میلیون ریال 

3×13 .......... 

4×13 .......... 

5×13 .......... 

6×13 .......... 

 .......... و پس از آن 13×7

 .......... 

 

 نوع وثیقه:به تفکیک  -35-1-4
 

 31/06/2x13 

 میلیون ریال 

 .......... آالت ساختمان و ماشین ،زمین
 .......... چک و سفته

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

 .......... 

 .......... تسهیالت بدون وثیقه

 .......... 

 

دوره شش ماهه منتهی به ]پس از پایان تاریخ ...... تسهیالت مالی جاری به مبلغ ..... میلیون ریال از بانک .....، در  -35-2
31/06/2x13 است. های مالی[، به صورت بلندمدت مجددا تامین مالی شده و قبل از تاریخ تایید صورت 

گذاری با سود ..... درصد  سرمایهسپرده میلیون ریال  ..... مستلزم ایجاد .....از بانک به مبلغ ..... میلیون ریال تسهیالت دریافتی  -35-3
کمتر از نرخ سود متعارف بانکی است، آن نرخ سود با توجه به اینکه شرکت در استفاده از آن سپرده محدودیت دارد و که  بوده
تسهیالت همچنین نرخ موثر )واقعی(  به صورت خالص ارایه شده است.تسهیالت مالی کسر و مذکور  مالی تسهیالت لذا از

 مالی مذکور برابر ..... درصد است.



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت

 2x13شهریور  31شش ماهه منتهي به دوره 

52 

دریافتی به مبلغ ..... میلیون ریال از بانک ..... نکول شده است که شرکت باید اصل، سود و جرایم آن را به مبلغ .....  تسهیالت -35-4
های مالی، مبلغ ...... میلیون ریال آن با تسهیالت جدید جایگزین )استمهال(  میلیون ریال پرداخت نماید. تا تاریخ تایید صورت

 باشد. ابقی تسهیالت مذکور در جریان میشده و مذاکره برای استمهال م
 یالت دریافتی از بانک ....... به مبلغ ........ با واگذاری یک واحد آپارتمان متعلق به شرکت، تسویه شده است.هتس -35-5
صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مبلغ  .....مورخ  .....بر اساس مجوز شماره  .....،به منظور احداث خط تولید  -35-6

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

 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... ارزش اسمی
 )..........( )..........( کسر اوراق

 .......... .......... ناخالص
 .......... .......... استهالك کسر

 .......... .......... مبلغ دفتری

 

شود. سود قطعی پروژه در سررسید طبق ضوابط انتشار  ماهه به دارندگان اوراق پرداخت می .....الحساب در مقاطع  سود علی -35-6-1
التفاوت به دارندگان اوراق  الحساب پرداختی، مابه اوراق مشارکت، محاسبه و در صورت فزونی آن نسبت به سودهای علی

الحساب  مدیریت، تا تاریخ صورت وضعیت مالی سود قطعی پروژه کمتر از مبالغ سود علی براوردشود. براساس  پرداخت می
 باشد. متعلقه می

باشد. طبق قرارداد اجاره،  ای مرتبط با تحصیل ساختمان دفتر مرکزی از طریق اجاره به شرط تملیک می تعهدات اجاره سرمایه -35-7
میلیون ریال  .....میلیون ریال است و همچنین اختیار خرید دارایی با پرداخت مبلغ  .....سال، مبلغ اجاره ساالنه  .....مدت قرارداد 

 در پایان قرارداد به خریدار اعطا شده است.
دار خود از مشتریان را به نهاد واسط منتقل و اوراق خرید دین توسط نهاد  شرکت با هدف تامین مالی، بخشی از مطالبات مدت -35-8

های اعتباری توسط ع حاصل در اختیار شرکت قرار گرفته است. با توجه به هدف شرکت و تضمین زیانواسط منتشر و مناب
ها و مزایای مالکیت مطالبات حفظ شده و مطالبات دریافتنی )دارایی مالی( انتقال یافته به نهاد شرکت، اساسا تمام ریسک

انتشار اوراق خرید دین، بدهی مالی در سرفصل تسهیالت  واسط، از دفاتر شرکت حذف نشده و بابت وجوه دریافتی در نتیجه
 مالی شناسایی شده است.

 به شرح زیر است: اوراق انتشار موضوع مطالبات دیسررس تا ماندهیباق زمان مدت ی ونقد های انیجر مبلغمبلغ دفتری، 
 

 سررسید مطالبات های نقدی مطالبات مبلغ جریان مبلغ دفتری مطالبات

 تاریخ میلیون ریال میلیون ریال

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

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

در تاریخ ..... منتشر  الیر ..... مبلغ اسمی هر ورقه و با الیر ونیلیم ..... مبلغاوراق خرید دین ..... ساله/ماهه با نرخ..... درصد، به 
 با مرتبط یها پرداخت مقاطعبرابر ..... میلیون ریال و  اوراقبه دارندگان  اوراق مدت انیپا تامقرر پرداختی  مبالغشده است. 

به حساب نهاد واسط بابت اوراق مذکور مبلغ ..... میلیون ریال  دورهطی  است. انتشار اوراق خیاز تار بار کیماه  .....هر  ق،اورا
 واریز شده است.



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 به شرح زیر است: های تامین مالی حاصل از فعالیتهای  در بدهی های نقدی و تغییرات غیرنقدی ات حاصل از جریانتغییر -35-9
 )مبالغ به میلیون ریال(

 

تسهیالت 

 مالي

اوراق 

 مشارکت

اوراق خرید 

 دین

تعهدات اجاره 

 جمع ای سرمایه

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

 .......... - .......... .......... .......... ینقدهای  دریافت
 .......... .......... .......... .......... .......... سود و کارمزد و جرائم

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

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

 .......... .......... .......... .......... .......... 13×29/12/1مانده در 

 .......... - .......... .......... .......... ینقدهای  دریافت
 .......... .......... .......... .......... .......... سود و کارمزد و جرائم

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

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

 .......... .......... .......... .......... .......... 13×31/06/2مانده در 

 

 ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان -36
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... دورهدر ابتداى  مانده
 )..........( )..........( دورهشده طى  پرداخت

 .......... .......... مین شدهات ذخیره

 .......... .......... دورهدر پایان  مانده

  



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 پرداختني مالیات -37
 (میلیون ریالمبالغ به )

 مالیات   

 سال مالي نحوه تشخیص

سود 

)زیان( 

 ابرازی

  درآمد مشمول

 مالیات ابرازی

31/06/2x13 29/12/1x13 

 پرداختي قطعي تشخیصي ابرازی

مانده 

 پرداختني

مالیات 

 پرداختني

 الراس علی .......... .......... .......... - .......... .......... .......... .......... 13×0

 رسیدگی به دفاتر .......... .......... .......... - .......... .......... .......... .......... 13×1

دوره مالی شش 
ماهه منتهی به 

31/06/2×13 .......... .......... .......... - - - .......... .......... 

 رسیدگی نشده

 (22)یادداشت  های مالیات پرداخت پیش

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

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

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

 قطعى و تسویه شده است. 13×0هاى قبل از  شرکت براى کلیه سال درآمد بر مالیات -37-1
ت حل ااعتراض کرده و موضوع توسط هی 13×0مالیات تشخیصى براى عملکرد سال مالى  بهنسبت  شرکت -37-2

 مالیاتى در دست رسیدگى است. اختالف
میلیون ریال( در  ..... 13×1میلیون ریال اسناد پرداختنی )سال  .....شامل  دورهمانده مالیات پرداختنی در پایان  -37-3

 باشد. وجه سازمان امور مالیاتی می
 های ...... و ..... استفاده نموده است. جاری از معافیت دورهطبق قوانین مالیاتی، شرکت در  -37-4
های قبل است که  قبل به مبلغ ....... میلیون ریال در صورت سود و زیان، مربوط به عملکرد سال های سال  مالیات -37-5

 .محسوب نشده استاصالح اشتباه  عنوانلذا به  شده بود، محاسبهصحیح ای  به گونههای قبل  در سال
های  میلیون ریال کمتر از مجموع برگ .....مورد گزارش بالغ بر  دورهجمع مبالغ پرداختی و پرداختنی در پایان  -37-6

تشخیص یا قطعی مالیاتی صادره توسط اداره امور مالیاتی مربوط به شرح زیر است که مورد اعتراض قرار گرفته، 
 ها منظور نشده است. بابت آنها در حساب بدهیلذا 

 
مالیات پرداختي و 

 پرداختني

مالیات 

 تشخیصي/ قطعي

مازاد مورد مطالبه 

 اداره امور مالیاتي

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

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

 

 تشخیصی/قطعی به شرح زیر است:دالیل اصلی اختالف مالیات پرداختی و پرداختنی با مالیات  -37-6-1
..... 

  



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 ود سهام پرداختنىس -38
 (مبالغ به میلیون ریال)

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 
مانده پرداخت 

 نشده

اسناد 

 جمع پرداختني

مانده پرداخت 

 نشده

اسناد 

 جمع پرداختني

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 13×0 از سنوات قبل

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 0x13سال 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 1x13سال 

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

 

 مبلغ ..... ریال است. 0x13مبلغ ..... ریال و سال  1x13سال سود نقدی هر سهم  -38-1
 

 ذخایر -39
 (مبالغ به میلیون ریال)

 

31/06/2x13 29/12/1x13 

مانده 

 مصرف افزایش دورهابتدای 

برگشت ذخیره 

 استفاده نشده

مانده 

 مانده پایان سال دورهپایان 

 .......... .......... )..........( )..........( .......... .......... ذخیره تضمین محصوالت

 .......... .......... )..........( )..........( .......... .......... ذخیره قراردادهای زیانبار

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

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

 

 ها دریافت پیش -40

 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

   از مشتریان دریافت پیش

 .......... ..........  اشخاص وابسته
 .......... .......... فروش هاى نمایندگی

 .......... .......... مشتریان سایر

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

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

 

شرکت با هدف فروش گروه محصوالت/ محصوالت ..... خود به میزان ..... ]تن[، تعداد ..... اوراق سلف موازی  -40-1
..... با سررسید ..... منتشر نموده که در سرفصل استاندارد )بدون اختیار( به قیمت هر ورق ..... ریال در تاریخ 

 منعکس شده است. ها دریافت پیش
  



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 بندی های حسابداری و تجدید طبقه اصالح اشتباهات، تغییر در رویه -41

 :1اصالح اشتباهات -41-1
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 - (..........) 13×1آالت سال  اصالح هزینه استهالك ماشین
 )..........( - 13×0اصالح ذخیره مالیات عملکرد سال 

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

 

 های حسابداری: تغییر در رویه -41-2

از روش میانگین موزون به روش اولین صادره  به دلیل .....بندى  روش ارزیابى موجودى مواد اولیه و بسته 13×2در سال 
 .....را به مبلغ  13×31/06/2دوره مالی شش ماهه منتهی به سود  ،تغییر یافته است. اتخاذ روش جدیداز اولین وارده 

 میلیون ریال افزایش داده است.
 

 بندی: تجدید طبقه -41-3

 تسهیالت مالی بلندمدت..... میلیون ریال به اشتباه در سرفصل  مبلغبه جاری  تسهیالت مالیقبل  (های) در سال
 .ای اصالح شد بندی شده بود که این موضوع در اقالم مقایسه طبقه

 

 

اصالح ، «های حسابداری و اشتباهاتبراوردهای حسابداری، تغییر در  رویه» با عنوان ،34استاندارد حسابدارى  41کید است به موجب بند ازم به تال 1

 گردد. اشتباهات در صورتى که بااهمیت نباشد، در سود یا زیان دوره جارى منظور می



  (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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و به همین  اى اصالح و ارائه مجدد شده است هاى مالى مقایسه اى مربوط در صورت مقایسه اطالعاتبه منظور ارائه تصویرى مناسب از وضعیت مالى و نتایج عملیات، کلیه  -41-4
 مالی قبل مطابقت ندارد. سالهای مالی ارائه شده در  ای بعضا با صورت دلیل اقالم مقایسه

 13×29/12/1های مالی  اصالح و ارائه مجدد صورت -41-4-1
 )مبالغ به میلیون ریال(

های مالي  طبق صورت 

29/12/1×13 

 )تجدید ارایه شده( تعدیالت

 جمع تعدیالت بندی تجدید طبقه های حسابداری تغییر در رویه اصالح اشتباهات 13×29/12/1

       صورت وضعیت مالي

 .......... )..........( - - (..........) .......... های ثابت مشهود دارایی
 .......... .......... - .......... - .......... موجودی مواد و کاال

 .......... .......... .......... - - .......... تسهیالت مالی جاری

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

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

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

 .......... )..........( - .......... )..........( .......... سود پایه هر سهم

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

 



  (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 13×29/12/0های مالی  اصالح و ارائه مجدد صورت -41-4-2
 )مبالغ به میلیون ریال(

های مالي  طبق صورت 

29/12/0×13 

 )تجدید ارایه شده( تعدیالت

 جمع تعدیالت بندی تجدید طبقه های حسابداری تغییر در رویه اصالح اشتباهات 13×29/12/0

       صورت وضعیت مالي

 .......... .......... - .......... - .......... موجودی مواد و کاال

 .......... .......... - - .......... .......... مالیات پرداختنی

 .......... .......... .......... - - .......... تسهیالت مالی جاری

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

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

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

 .......... .......... - - .......... .......... هزینه مالیات بر درآمد

 .......... )..........( - .......... )..........( .......... سود پایه هر سهم

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

 



  (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 نقد حاصل از عملیات -42
 

ماهه منتهي به  6 

31/06/2x13 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13  13×1سال 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... .......... خالصسود 

    تعدیالت

 .......... .......... .......... هزینه مالیات بر درآمد
 .......... .......... .......... های مالی هزینه
 .......... )..........( )..........( های ثابت مشهود ناشی از فروش دارایی (سودزیان )
 )..........( .......... .......... های نامشهود ناشی از فروش دارایی( سودزیان )
 .......... )..........( )..........( ها گذاری فروش سرمایه( ناشی از سودزیان )

 .......... .......... .......... خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
 .......... .......... .......... های غیرجاری استهالك دارایی

 .......... .......... .......... های غیرجاری کاهش ارزش دارایی
 ).........( )..........( )..........( سود سهام

 ).........( )..........( )..........( گذاری بانکی های سرمایه سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده
 ).........( )..........( )..........( سود ناشی از تسهیالت اعطایی به دیگران

 ......... )..........( )..........( المعامله به ارزش بازار های جاری سریع گذاری ناشی از ارزیابی سرمایه (درآمد)هزینه 
 .......... )..........( )..........( های ارزی غیرمرتبط با عملیات ها و بدهی زیان )سود( تسعیر یا تسویه دارایی

 ......... ......... ).........( 
 .......... )..........( )..........( 1های عملیاتی )افزایش( دریافتنیکاهش 

 )..........( .......... .......... 1کاهش )افزایش( موجودی مواد و کاال
 .......... )..........( )..........( های عملیاتی پرداخت کاهش )افزایش( پیش

 .......... )..........( )..........( 1های عملیاتی افزایش )کاهش( پرداختنی
 )..........( .......... .......... افزایش )کاهش( ذخایر
 .......... )..........( )..........( های عملیاتی دریافت افزایش )کاهش( پیش

 (..........) .......... .......... ها سایر داراییکاهش )افزایش( 

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

  

 

های  های مرتبط با دارایی ای فروش و بدهیشده بر های غیرجاری نگهداری ، مربوط به دارایی26این مبلغ با در نظر گرفتن مبالغ متناظر مندرج در یادداشت  1

 شود. شده برای فروش محاسبه می غیرجاری نگهداری
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 مالي های صورت توضیحي های یادداشت
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 الت غیرنقدىعامم -43

 به شرح زیر است: دورهالت غیرنقدى عمده طى عامم
 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

از محل مطالبات حال شده  در جریان سرمایه افزایش
 .......... .......... سهامداران

تحصیل ده دستگاه کامیون در قبال واگذارى محصوالت 
 .......... - شرکت 

 - .......... تسویه تسهیالت در قبال واگذاری یک واحد آپارتمان
 - .......... تسهیالتهاى ثابت مشهود در قبال  تحصیل دارایی

 - .......... ای ساختمان اجاره سرمایه

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

 

 ها مدیریت سرمایه و ریسک -44

 مدیریت سرمایه -44-1

سازی  کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سرمایه خود را مدیریت می شرکت
ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. 

بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه  1X13از سال  شرکتاستراتژی کلی شود.  می
 تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

 ،یبررس نیاز ا ی. به عنوان بخشکندیم یبررس کباریرا شش ماه  شرکت هی، ساختار سرماشرکت سکیر تیریمد تهیکم

هدف  ینسبت اهرم کی شرکت. دهدیرا مدنظر قرار م هیمرتبط با هر طبقه از سرما هایسکیو ر هیسرما نهیهز ،تهیکم
در  یشده است. نسبت اهرم نییتع حقوق مالکانهبه  یبده% دارد که به عنوان نسبت خالص 25-%20 زانیبه م
31/06/2X13  بازگشته  دوره انیپس از پا ..... درصد، تر سطح معمول کیمحدوده هدف بوده و به  ریز ..... درصدبا نرخ

 است.
 

 نسبت اهرمي -44-1-1

 به شرح زیر است: دورهنسبت اهرمی در پایان 
 

 31/06/2X13 29/12/1X13 

 ریال میلیون ریال میلیون 

 .......... .......... ها بدهیجمع 
 (..........) (..........) موجودی نقد

 .......... .......... خالص بدهی

 .......... .......... هحقوق مالکان

ه نسبت خالص بدهی به حقوق مالکان
 .......... .......... )درصد(

 

 اهداف مدیریت ریسک مالي -44-2
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المللی و نظارت و مدیریت  ، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بینریسک شرکتمدیریت کمیته 
حسب درجه و  پذیری را بر های ریسک داخلی که آسیب از طریق گزارش شرکتهای مالی مربوط به عملیات  ریسک

ریسک و ارز نرخ ها شامل ریسک بازار )شامل ریسک  کند. این ریسک کند، ارائه می ها تجزیه و تحلیل می اندازه ریسک
های  ها و سیاست ریسک شرکت که بر ریسک مدیریت کمیته باشد. (، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی میها قیمت سایر

 دهد. ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیات مدیره گزارش می پذیری از ریسک کند تا آسیب اجرا شده نظارت می
پذیری،  های آسیب ها و محدودیت است. رعایت سیاست .....ها از طریق  به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک شرکت
 شود. اخلی به طور مستمر بررسی میحسابرسان دتوسط 

 

 ریسک بازار -44-3

به منظور  شرکتدهد.  های مبادله ارزی قرار می در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ شرکتهای  فعالیت
 گیرد: موارد زیر را بکار می، پذیری از ریسک ارز مدیریت کردن آسیب

.......... 
تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر  شود. گیری می ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازهپذیری از  آسیب

تر برای تجزیه و تحلیل  کند. دوره زمانی طوالنی های ارز در طی سال را ارزیابی می یک تغییر منطقی محتمل در نرخ
های بازار، کمک  پذیری از ریسک ارزیابی آسیبکند و به شرکت در  حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می

 کند.  می
 ها، رخ نداده است. گیری آن ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه از ریسک شرکتپذیری  هیچگونه تغییری در آسیب

 

 مدیریت ریسک ارز -44-3-1

گیرد.  نوسانات نرخ ارز قرار میپذیری از  دهد که در نتیجه، در معرض آسیب ، معامالتی را به ارز انجام میشرکت
های پولی ارزی  های پولی ارزی و بدهی مبالغ دفتری دارایی شود. ، مدیریت می.....پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق  آسیب

 ارائه شده است. 45شرکت در یادداشت 
 

 تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی -44-3-1-1

نسبت به  شرکتجدول زیر جزییات مربوط به حساسیت  قرار دارد...... واحد پول ریسک به طور عمده در معرض  شرکت
، نرخ استفاده شده در زمان درصد 10دهد.  افزایش و کاهش ریال نسبت به ارزهای خارجی مربوطه را نشان می درصد 10

ییر در دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول تغ است و نشان شرکتگزارشگری داخلی ریسک ارزی به مدیریت 
 10های ارز است. تجزیه و تحلیل حساسیت تنها شامل اقالم پولی ارزی است و تسعیر آنها در پایان دوره به ازای  نرخ

 /منفیهای خارجی است. عدد مثبت های ارز تعدیل شده است. تجزیه و تحلیل حساسیت شامل وام تغییر در نرخ درصد
 درصد 10در سود یا حقوق مالکانه است که در آن، ریال، به میزان  /کاهشدهنده افزایش ذیل نشانجدول ارائه شده در 

 شده است.  /تضعیفدر مقابل ارز مربوطه تقویت
 

 .....اثر واحد پول  .....اثر واحد پول  

 31/06/2X13 29/12/1X13 31/06/2X13 29/12/1X13 

 ریالمیلیون  ریالمیلیون  ریالمیلیون  ریال میلیون 

 .......... .......... .......... .......... سود یا زیان
 .......... .......... .......... .......... حقوق مالکانه
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 سالپذیری در پایان  دهنده ریسک ذاتی ارز نیست زیرا آسیب به نظر مدیریت، تجزیه و تحلیل حساسیت نشان
های ارز در طول سال جاری عمدتا به دلیل .....،  به نرخ شرکتحساسیت باشد.  پذیری طی سال نمی کننده آسیب منعکس

 کاهش/افزایش یافته است.
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 ها قیمتسایر ریسک  -44-3-2

مالکانه قرار  اوراق بهادارها در  گذاری ناشی از سرمایه )سهام( مالکانه اوراق بهادارهای قیمت  در معرض ریسک شرکت
به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری  شرکتمالکانه در  بهاداراوراق ها در  گذاری دارد. برخی از سرمایه

اوراق ها در  گذاری سایر سرمایه شرکتکند. همچنین  ها را مبادله نمی گذاری به طور فعال این سرمایه شرکتشود.  می
 کند. مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می بهادار

 

 مالکانه اوراق بهادارتجزیه و تحلیل حساسیت قیمت  -44-3-2-1

 تعیین شده سالمالکانه در پایان  اوراق بهادارهای قیمت  پذیری از ریسک تجزیه و تحلیل حساسیت زیر بر اساس آسیب
ه دوره مالی شش ماهه منتهی بسود برای تر باشد،  باالتر/پایین درصد 5مالکانه  اوراق بهادارهای  اگر قیمت .است

31/06/2X13  29/12/1سال مالی منتهی به ریال افزایش/کاهش ) ..... میلیونمعادلX13 ریال ..... میلیون : معادل
، خواهد مالکانه اوراق بهادارالمعامله در  ی جاری سریعها گذاری سرمایه بازارافزایش/کاهش( ناشی از تغییرات در ارزش 

 مالکانه از سال قبل تغییر بااهمیتی نداشته است. بهادار اوراقهای  نسبت به قیمت شرکتحساسیت  داشت؛ و

 

 مدیریت ریسک اعتباری -44-4

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان 
های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد  سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف شرکتشود.  شرکتمالی برای 

 شرکتناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد.  اعتباریمقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک 
با استفاده از اطالعات مالی عمومی و  تشرک. باالیی داشته باشند اعتباریکند که رتبه  معامله می هایی شرکتتنها با 

بندی اعتباری طرف  و رتبه شرکتپذیری  کند. آسیب میاعتباری بندی  سوابق معامالتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه
یابد.  ییدشده گسترش میاقراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معامالت با طرف قراردادهای ت

های طرف قرارداد که به طور ساالنه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و  اعتباری از طریق محدودیتپذیری  آسیب
های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق  دریافتنی شود. شود، کنترل می یید میات

 شود. های دریافتنی انجام می یت مالی حسابجغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضع
های اعتباری مرتبط با  های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش

 کند. های مالی خود نگهداری نمی دارایی
نسبت به هیچ یک از پذیری ریسک اعتباری بااهمیتی  آسیب شرکتبزرگترین مشتری شرکت، .....، به غیر از شرکت 

های پولی، در هر زمانی  ناخالص دارایی درصد 20از .....های قرارداد ندارد. تمرکز ریسک اعتباری مرتبط با شرکت  طرف
های  ناخالص دارایی درصد 5های قرارداد از  کند. تمرکز ریسک اعتباری مرتبط با سایر طرف در طول سال، تجاوز نمی

 کند. ال، تجاوز نمیپولی، در هر زمانی در طول س
 

 کاهش ارزش میزان مطالبات سررسید شده میزان کل مطالبات نام مشتری

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

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

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

 .......... .......... .......... جمع
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 مدیریت ریسک نقدینگي -44-5

مدت و  مدت، میان ، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاهشرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی
 سپردهرا از طریق نگهداری ریسک نقدینگی  شرکت. کرده استمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین ابلندمدت ت

شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع  بینی های نقدی پیش تمر بر جریان، از طریق نظارت مسکافی و تسهیالت بانکی
 کند. یهای مالی، مدیریت م ها و بدهی سررسید دارایی

 )مبالغ به میلیون ریال(

31/06/2x13 

عندالمطال

 به

کمتر از 

 ماه 3

 12تا  3بین 

 ماه

 5تا  1بین 

 سال

بیشتر از 

 جمع سال 5

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... های تجاری پرداختنی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ها سایر پرداختنی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... تسهیالت مالی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... مالیات پرداختنی

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

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... های احتمالی بدهی

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... جمع
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 وضعیت ارزى -45
 

 
شماره 

 یادداشت

دالر 

 یورو آمریکا

پوند 

 انگلستان

درهم 

 ........ امارات

 .......... .......... .......... .......... .......... 25 موجودی نقد
 .......... .......... .......... .......... .......... 20 ها های تجاری و سایر دریافتنی دریافتنی

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

 .......... .......... .......... .......... ..........  های پولی ارزی جمع دارایی

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( 34 ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی
 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( 35 تسهیالت مالی

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( 34 های بلندمدت پرداختنی

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........(  ارزیهای پولی  جمع بدهی

 .......... )..........( .......... )..........( ..........  های( پولی ارزی ها )بدهی خالص دارایی

های( پولی  ها )بدهی معادل ریالی خالص دارایی
 .......... .......... .......... .......... ..........  ارزی )میلیون ریال(

های( پولي ارزی در  ها )بدهي خالص دارایي

 .......... )..........( .......... )..........( ..........  29/12/1x13تاریخ 

های( پولي  ها )بدهي معادل ریالي خالص دارایي

 .......... .......... .......... .......... ..........  )میلیون ریال( 29/12/1x13ارزی در تاریخ 

 .......... .......... .......... .......... .......... 47 ای ارزی تعهدات سرمایه
 

 به شرح زیر است:مورد گزارش  دورهها طی  و سایر پرداختبراى واردات  مصرفیارز حاصل از صادرات و ارز  -45-1
 

 مبلغ 

 ..... یورو دالر 

 .......... .......... .......... خدماتفروش و ارایه 
 .......... .......... .......... خرید مواد اولیه

 .......... .......... .......... ها سایر پرداخت
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 اشخاص وابسته معامالت با -46

 گزارش:مورد دورهطي  اشخاص وابسته شده بامعامالت انجام -46-1
 )مبالغ به میلیون ریال(

 شرح 

نام شخص 

 وابسته

نوع 

 1وابستگي

مشمول 

 129ماده 

خرید کاال 

 و خدمات

فروش کاال 

 و خدمات

تسهیالت 

 دریافتي

تسهیالت 

 پرداختي

 خرید

... 

 فروش

... 

تضامین 

اعطایي/ 

 … … دریافتي

 اصلی و نهاییهای  شرکت

 … … … … … … … … …  … …شرکت 

 … … … … … … … … … … … …شرکت 

 … … … … … … … … … جمع

 همگروههای  شرکت

 … … … … … … … … … … … …شرکت

 … … … … … … … … …  … …شرکت

 … … … … … … … … … جمع

 مالحظه  سهامداران دارای نفوذ قابل
 … … … … … … … … … … … …شرکت

 … … … … … … … … …  … …شرکت

 هـای  شرکت و شرکتمدیران اصلی 
 اصلی آن

… …  … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … 

 سایر اشخاص وابسته
 … … … … … … … … … … … …شرکت

 … … … … … … … … …  … …شرکت

 … … … … … … … … …   جمع

 … … … … … … … … …   جمع کل

 

 به استثنای موارد زیر، سایر معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت بااهمیتی نداشته است: -46-2

 میلیون ریال صورت گرفته است. .....بدون انجام کارشناسی و مزایده به مبلغ  .....فروش ساختمان به شرکت  -46-2-1

 درصد و بدون دریافت وثیقه پرداخت شده است. 10با نرخ ترجیحی  .....تسهیالت به شرکت  -46-2-2
 
 

 در جدول ارائه گردد. افشا ودرصد از سهام آنها را در اختیار دارد هر دو باید  5ت مدیره که اتمام انواع وابستگی باید ذکر شود. به عبارت دیگر، در صورتیکه طرف معامله هم شرکت وابسته است و هم یکی از اعضای هی 1
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 شرح زیر است: به های نهایي اشخاص وابسته مانده حساب -46-3
 ریال(  )مبالغ به میلیون

 شرح

نام شخص 

 وابسته

های  دریافتني

 تجاری

سایر 

 ها دریافتني

تسهیالت 

 پرداختي

ه پرداخت  پیش

 ا

های  پرداختني

 تجاری

سایر 

 ها پرداختني

تسهیالت 

 دریافتي

سهام سود 

 پرداختني

  پیش

 … ها دریافت

31/06/2×13 29/12/1×13 

 خالص خالص

 بدهي طلب بدهي طلب

 و نهایی  اصلیهای  شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت 

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت 

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … …  … جمع

 همگروههای  شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … جمع

ان دارای نفوذ سهامدار
 مالحظه  قابل

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

شرکت و مدیران اصلی 
 نآ اصلی های شرکت

… … … … … (…) (…) (…) (…) (…) … … (…) … (…) 

… … … … … (…) (…) (…) (…) (…) … … (…) … (…) 

 اشخاص وابسته  سایر
 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … جمع

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … لجمع ک

 

 نشده است. شناسایی 13×1 سال و 13×31/06/2دوره مالی شش ماهه منتهی به در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در  کاهش ارزشیبه استثنای مورد زیر هیچگونه  -46-4
 تعدیل گردیده است. ..... باشد که به دلیل ریال می  میلیون .....بالغ بر  .....بابت طلب از شرکت  13×1در پایان سال مالی  های تجاری کاهش ارزش دریافتنی -46-4-1

 



 (عام سهامي)نمونه  شرکت

 ای دوره گزارش مالي میان

 مالي های صورت توضیحي های یادداشت

 2x13شهریور  31دوره شش ماهه منتهي به 

68 

 های احتمالي های احتمالي و دارایي تعهدات، بدهي -47

 در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است: ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب تعهدات سرمایه -47-1
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 .......... .......... احداث ساختمان خط تولید .......
 .......... .......... آالت خط تولید ........ خرید ماشین

 .......... .......... گذاری در شرکت ....... مبلغ تعهد شده سرمایه

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

 

 است.تعهدات ارزی  میلیون ریالآالت شامل مبلغ .....  نیتعهدات مربوط به خرید ماش -47-1-1
 

 های احتمالی شامل موارد زیر است: بدهی -47-2
 

 31/06/2x13 29/12/1x13 

 میلیون ریال میلیون ریال 

اصالحیه قانون  235هاى احتمالى موضوع ماده  بدهي

   تجارت

 .......... ..........  ....  .... تضمین وام شرکت 
 .......... .......... ها تضمین بدهى کارکنان به بانک

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

   هاى احتمالى سایر بدهي

 .......... .......... ها فروش دین به بانک
 .......... .......... دعاوى حقوقى مطروحه علیه شرکت

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

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

 

میلیون ریال در دادگاه مطرح  .....علیه شرکت به مبلغ  .....توسط  .....در تاریخ در خصوص ..... دعوی حقوقی  -47-2-1
 باشد. گردیده که پیامدهای ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمی

 های احتمالی شرکت به شرح زیر است: دارایی -47-3
میلیون ریال به ساختمان شرکت  .....مبنی بر ورود خسارت به مبلغ  .....ادعایی بر علیه شرکت  .....در تاریخ  -47-3-1

 باشد.  مطرح شده است که در حال بررسی است و وصول خسارت محتمل می
 

 رویدادهاى بعد از تاریخ صورت وضعیت مالي  -48

اقالم مستلزم تعدیل اتفاق افتاده اما  هاى مالى یید صورتابعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ ت یی کهرویدادها
 هاى مالى نبوده، به شرح زیر است: صورت

، افزایش .....مین وجوه الزم جهت اتشکیل و به منظور ت 13×2.../.../العاده شرکت در تاریخ  مجمع عمومى فوق -48-1
 میلیون ریال تصویب کرده است. .....سرمایه شرکت را به میزان 
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میلیون ریال به شرکت خسارت  .....حدود ، انبار شرکت دچار آتش سوزی شده که از این بابت در .....در تاریخ  -48-2
قرار داشته  تحت پوشش بیمهسوزى  در قبال آتش مزبورهاى  موجودیالزم به ذکر است که وارد گردیده است. 

 است.
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 پیوست

 شرکت نمونه )سهامي عام(

 ای دوره گزارش مالي میان

 های نقدی صورت جریان

 2x13شهریور  31دوره شش ماهه منتهي به 
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های عملیاتی،  فعالیتهای نقدی حاصل از  های نقدی با روش مستقیم برای ارائه جریان در این پیوست، صورت جریان
های نقدی  ، از صورت جریان9تواند به جای صورت جریان ارائه شده در این نمونه در صفحه  شرکت می .ارائه شده است

 کند، های نقدی آتی ارائه می بینی جریان و اطالعات مفیدی برای پیشنیز توصیه شده  2زیر که در استاندارد حسابداری 
 استفاده نماید.

 یادداشت 
ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

 شده( )تجدید ارائه 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13 

 شده(  ارائه )تجدید

 13×1سال 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال  

     های عملیاتي های نقدی حاصل از فعالیت جریان

 .......... .......... ..........  های نقدی از مشتریان دریافت
 )..........( )..........( )..........(  کنندگان و کارکنان های نقدی به تامین پرداخت

 .......... .......... ..........  نقد حاصل از عملیات
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت مالیات بر درآمد پرداخت

 .......... .......... ..........  عملیاتی های  فعالیتنقد حاصل از  )خروج(   ورود خالص  جریان 

     گذاری های سرمایه های نقدی حاصل از فعالیت جریان

 .......... .......... ..........  های ثابت مشهود های نقدی حاصل از فروش دارایی دریافت
 )..........( )..........( )..........(  های ثابت مشهود های نقدی برای خرید دارایی پرداخت

 .......... .......... ..........  شده برای فروش های غیرجاری نگهداری های نقدی حاصل از فروش دارایی دریافت

 .......... .......... ..........  های نامشهود های نقدی حاصل از فروش دارایی دریافت
 )..........( )..........( )..........(  نامشهودهای  های نقدی برای خرید دارایی پرداخت
 .......... .......... ..........  های بلندمدت گذاری های نقدی حاصل از فروش سرمایه دریافت
 )..........( )..........( )..........(  های بلندمدت گذاری های نقدی برای تحصیل سرمایه پرداخت
 .......... .......... ..........  در امالك گذاری فروش سرمایههای نقدی حاصل از  دریافت
 )..........( )..........( )..........(  در امالك  گذاری های نقدی برای تحصیل سرمایه پرداخت
 .......... .......... ..........  مدت کوتاههای  گذاری های نقدی حاصل از فروش سرمایه دریافت

 )..........( )..........( )..........(  مدت کوتاههای  گذاری نقدی برای تحصیل سرمایههای  پرداخت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت تسهیالت اعطایی به دیگران پرداخت
 .......... .......... ..........  های نقدی حاصل از استرداد تسهیالت اعطایی به دیگران دریافت
 .......... .......... ..........  های نقدی حاصل از سود تسهیالت اعطایی دریافت
 .......... .......... ..........  سهام  های نقدی حاصل از سود دریافت
 .......... .......... ..........  ها گذاری های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه دریافت

ــان خــالص   هــای  ورود )خــروج( نقــد حاصــل از فعالیــت   جری
 گذاری سرمایه

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

 .......... .......... ..........  های تامین مالی جریان خالص ورود )خروج( نقد قبل از فعالیت
     های تامین مالي های نقدی حاصل از فعالیت جریان

 .......... .......... ..........  سرمایه های نقدی حاصل از افزایش دریافت
 .......... - -  های نقدی حاصل از صرف سهام دریافت
 .......... .......... ..........  های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه دریافت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی برای خرید سهام خزانه پرداخت
 .......... .......... ..........  نقدی حاصل از تسهیالت های دریافت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت اصل تسهیالت پرداخت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت سود تسهیالت پرداخت
 .......... .......... ..........  های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت دریافت
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 شرکت نمونه )سهامي عام(

 ای دوره گزارش مالي میان

 های نقدی صورت جریان
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 یادداشت 
ماهه منتهي به  6

31/06/2x13 

 شده( )تجدید ارائه 

ماهه منتهي به  6

31/06/1x13 

 شده(  ارائه )تجدید

 13×1سال 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال  

 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت پرداخت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت سود اوراق مشارکت پرداخت
 .......... .......... ..........  های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین دریافت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین پرداخت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت سود اوراق خرید دین پرداخت
 )..........( )..........( )..........(  ای های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه پرداخت
 )..........( )..........( )..........(  ای های نقدی بابت سود اجاره سرمایه پرداخت
 )..........( )..........( )..........(  های نقدی بابت سود سهام پرداخت

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

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

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

 .......... .......... ..........  دورهمانده موجودی نقد در پایان 

     
     

 .......... .......... ..........  معامالت غیرنقدی

 
 


