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 مطالعه و “حسابداري هاياي بر استانداردمقدمه”اين استاندارد بايد باتوجه به 

بکار گرفته شود.

 هدف

، به منظوور بهبوود بابليوت    سهم هرهدف اين استاندارد، تجويز ضوابط تعيين و ارائه سود  . 8

مقايسه عملکرد واحدهاي تجاري مختلف در يک دوره گزارشگري و مقايسه عملکرد يک 

هواي  اگرچه به دليول کواربرد رويوه   هاي گزارشگري مختلف است. واحد تجاري در دوره

محودوديتهايي دارد   سوهم  هرسود  اطالعات مربوط بهحسابداري متفاوت در تعيين سود، 

، سوهم  هور ال ثبات رويه در تعيين مخرج کسر در محاسوبات مربووط بوه سوود     اين ح با

اصلي اين اسوتاندارد بور مخورج کسور در     تأکيد لذا، بخشد. گزارشگري مالي را بهبود مي

 است. سهم هرمحاسبه سود 

 دامنه کاربرد

عماوم   باه اين استاندارد بايد توسط واحدهاي تجاري که سهام عادي يا سهام عادي بالقوه آنهاا   . 2

 عرضه عمومي است، بکار گرفته شود. جريان درعرضه شده يا 

در مورد واحد تجاري اصلي که صورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي جداگاناه را باا هار ارا اه      . 3

شاود. ننانهاه    عماا  بايد برمبناي اطالعات تلفيقاي ا  تنها اين استاندارد، الزامات افشاي کندمي

را  ساهر  هار اطالعات تلفيقي، بخواهد سود  بر مبناي سهر هرسود افشاي  عالوه بر واحد تجاري

در ماتن صاورت ساود و نياان      تنهاا افشا کناد، باياد آن را   نيز صورتهاي مالي جداگانه  برمبناي

 ننين اطالعاتي نبايد در صورتهاي مالي تلفيقي ارا ه شود. و جداگانه ارا ه نمايد

بايد مبلغ آن را براساس اين اساتاندارد   ،سهر هري سود شاافساير واحدهاي تجاري، در صورت  . 4

 محاسبه و افشا کنند.
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 تعاريف

 اصطالحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص نير بکار رفته است: . 5

       ابزار مالکانه : هر قراردادي که معرف وجود حقوق باقيماناده نبابت باه داراييهااي واحاد

 آن است.تجاري پس ان کبر کليه بدهيهاي 

  با فار  تباديل ساهام عاادي      سهر هريا افزايش در نيان  سهر هرتقليل : کاهش در سود

 .باشدبالقوه به سهام عادي مي

 اي است که حقوق مترتب بر آن مؤخر بر ساير ابزارهااي مالکاناه   سهام عادي : ابزار مالکانه

 است.

  عادي برخوردار استسهام عادي بالقوه : قراردادي که دارنده آن ان حق تملک سهر. 

 .صاحبان سهام عادي : دارندگان سهام عادي واحد تجاري يا واحد تجاري اصلي در گروه 

  با فر  تبديل سهام عادي  سهر هريا کاهش در نيان  سهر هرضدتقليل : افزايش در سود

 باشد.بالقوه به سهام عادي مي

رض سوودآور بوودن عمليوات    در عنوان و متن استاندارد، بوا فو   “سهم هرسود ”اصطالح  . 2

واحدهاي تجاري انتخاب شده است، لذا در مواردي که عمليات واحد تجواري منجور بوه    

 شود.جايگزين مي“ سهم هرزيان ”زيان گردد، اصطالح 

هوايي از سوهام   اوراق مشارکت بابل تبديل به سهام عادي و حق تقدم خريد سهام نمونوه  . 7

 .عادي بالقوه هستند

 گيرياندازه

 سهم هرد پايه سو

را بر اساس سود خاالص ياا نياان قابال انتباا  باه        سهر هرواحد تجاري بايد مبالغ سود پايه  . 8

 صاحبان سهام عادي محاسبه نمايد.

بايد با تقبير سود خالص يا نيان قابل انتبا  به صااحبان ساهام عاادي بار      سهر هرسود پايه  . 9

 اسبه شود.ميانگين مونون تعداد سهام عادي طي دوره مح
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عملکورد   ازعادي  سهم هرگيري منافع ، ارائه شاخصي براي اندازهسهم هرهدف سود پايه  .83

 واحد تجاري طي دوره گزارشگري است.

ميانگين موزون تعداد سهام عادي طي دوره، به منظور انعکاس تغييرات در مبلو  سورمايه    .88

د. ميانگين موزون تعداد سهام شومي سهامداران عادي ناشي از تغيير تعداد سهام بکارگرفته

عادي طي دوره برابر است با تعداد سهام عادي موجود در ابتداي دوره و تغييورات سوهام   

امل وزني زمان، نسبت شود. ععادي طي دوره که با استفاده از عامل وزني زمان تعديل مي

 است.دوره تعداد روزهاي درجريان بودن سهام به مجموع تعداد روزهاي 

در تعيين ميانگين موزون تعداد سهام عادي در شرکتهاي سهامي عام، تاريخ ثبت افوزاي    .82

در ساير واحدهاي تجاري، زموان    .گيردمالک عمل برار ميسرمايه در مرجع ثبت شرکتها 

شود. در اين رابطه منظور کردن سهام عادي با توجه به شرايط خاص صدور آنها تعيين مي

دسترسوي بوه   ي رويدادهاي مرتبط با صدور سهام به خصووص زموان   بررسي دبيق محتوا

 منابع ناشي از افزاي  سرمايه يا تسويه تعهدات مربوط از اهميت خاصي برخوردار است.

ازاي خريد صادر شده اسوت از  در ترکيب تجاري، سهام عادي که به عنوان بخشي از مابه .83

واحود  شوود زيورا   هام عادي منظور ميدر محاسبه ميانگين موزون تعداد ستاريخ تحصيل 

تاريخ در صوورت سوود و زيوان    آن شده را از نتايج عمليات واحد تحصيل ،کنندهيلتحص

 کند.ارائه مي

متناسب با ، اين سهام ه استازاي سهام عادي به طور کامل وصول نشددر مواردي که مابه .84

 شود.سهام منظور ميازاي دريافت شده، در محاسبه ميانگين موزون تعداد مابه

چنانچه بخشي از سهام واحد تجاري اصلي، در تملک واحد)هاي( تجاري فرعي آن باشد،  .85

در صورتهاي مالي تلفيقي بايد تعداد سوهام عوادي متعلوق بوه      سهم هربراي محاسبه سود 

واحدهاي تجاري فرعي از تاريخ تملک، از محاسبه ميانگين مووزون تعوداد سوهام عوادي     

 ود.مستثني ش
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، ياباد در مواردي که تعداد سهام عادي بدون تغيير در منابع يا تعهدات افزايش ياا کااهش ماي    . 61

شود بايد تعديل ميارا ه  ي که اطالعات آنهايميانگين مونون تعداد سهام عادي براي کليه دوره

 گردد. 

هودات کواه  يوا    تعداد سهام عادي بدون تغيير در منابع يوا تع هايي از مواردي که نمونه .87

 يابد به شرح زير است:افزاي  مي

 (،هاسود سهمي )افزاي  سرمايه از محل سود تقسيم نشده يا اندوخته الف.

 تجزيه سهام، و ب .

 اصالحيه بانون تجارت. 848کاه  اجباري سرمايه در اجراي ماده  ج .

تنهوا  شود، در ميهمچنين در مواردي که حق تقدم با مبلغي کمتر از ارزش بازار سهام، صا

کند لويکن از بابوت تفواوت مبلو      تغيير ميمنابع يا تعهدات  ،معادل مبل  اعمال حق تقدم

عنصر جايزه در ”بازار سهام در زمان تصويب افزاي  سرمايه که  ارزشاعمال حق تقدم با 

 شود.شود، تغييري در منابع يا تعهدات ايجاد نميناميده مي “حق تقدم

بوراي سوهامداران   ازا، سهام عادي مابهم، بدون دريافت اتجزيه سههمي و در مورد سود س .81

، تعداد سهام عادي بدون تغيير در منابع يا تعهودات افوزاي    شود. بنابراينصادر ميفعلي 

اصالحيه بانون تجارت ممکن است  848در کاه  اجباري سرمايه در اجراي ماده يابد. مي

سهام عوادي  د. تعداد يابر در منابع يا تعهدات کاه  تعداد سهام عادي موجود، بدون تغيي

با ايون فورض کوه    شود ببل از اين گونه رويدادها، متناسب با تغيير سهام عادي تعديل مي

رخ داده  اياطالعوات مقايسوه   ارائوه  هايو دورهدر آغاز دورة گزارشگري  مربوط رويداد

عنوان سوود سوهمي صوادر    م بهموجود، دو سه سهم هراست. براي مثال، چنانچه به ازاي 

عادي، تعداد سهام ببل از تواريخ تصوويب   تعداد سهام براي محاسبه ميانگين موزون شود، 

 .شودميافزاي  سرمايه در عدد سه ضرب 
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 سهم هرسود تقليل يافته 

را بر اساس سود خالص يا نيان قابل انتبا  به  سهر هرواحد تجاري بايد مبالغ سود تقليل يافته  .89

 احبان سهام عادي محاسبه کند.ص

، بايد سود خالص يا نيان قابال انتباا  باه    سهر هرسود تقليل يافته واحد تجاري براي محاسبه  .22

صاحبان سهام عادي و ميانگين مونون تعداد سهام عادي را با فر  تباديل ساهام عاادي باالقوه     

 د.تعديل کندهنده، تقليل

گيري ، ارائه شاخصي براي اندازهسهم هرانند سود پايه ، همسهم هرهدف سود تقليل يافته  .28

است با اين تفاوت که عادي از عملکرد واحد تجاري طي دوره گزارشگري  سهم هرمنافع 

 .شوددرنظرگرفته مي دهندهفرضي کليه سهام عادي بالقوه تقليلآثار تبديل 

 :مات نير را انجام دهد، اقداسهر هريافته واحد تجاري بايد براي محاسبه سود تقليل .22

هااي ماالي   عادي را باه ميازان هزيناه    صاحبان سهام سود خالص يا نيان قابل انتبا  به  الف.

طي دوره و همهنين هر گونه درآمد يا هزيناه   دهندهمربوط به سهام عادي بالقوه تقليل

، باوط رم يدهنده، با درنظر داشاتن آااار مالياات   ناشي ان تبديل سهام عادي بالقوه تقليل

 تعديل کند، و

 دهندهميانگين مونون تعداد سهام عادي را با اين فر  که کليه سهام عادي بالقوه تقليل   .

 د.نمايبه سهام عادي تبديل شده است، تعديل 

 ،دهناده فر  شاود ساهام عاادي باالقوه تقليال      يدبا سهر هربراي محاسبه سود تقليل يافته  .23

 ،طي دوره باشد آن دربديل شده است، مگر اينکه تاريخ صدور ابتداي دوره به سهام عادي ت در

 که در اين صورت تاريخ صدور مالک عمل است.

شوود.  موي براي هور دوره، بوه طوور مسوتقل تعيوين       دهندهلعادي بالقوه تقليسهام تعداد  .24

مياني دوره مزبور، از ابتداي سال مالي تا تاريخ ترازنامه دوره اي، دورهگزارشگري ميان در

هواي  عادي بالقوه محاسبه شده در دورهسهام ميانگين موزون تعداد شود و درنظر گرفته مي

 مياني ببلي، تأثيري بر محاسبات نخواهد داشت.
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اي کوه  عوادي، سوهام عوادي بوالقوه بوراي دوره     در محاسبه ميانگين موزون تعداد سوهام   .25

 اي کوه در دوره گزارشوگري  وهعوادي بوالق  سوهام   شود.است، درنظر گرفته مي جريان در

در محاسوبه  اسوت   بوده جريان درشود فقط براي بخشي از دوره که بازخريد يا ابطال مي

بوه   اي که در دوره گزارشوگري عادي بالقوهشود. سهام منظور مي سهم هريافته تقليل سود

تا تاريخ از ابتداي دوره  سهم هريافته سهام عادي تبديل شده است، در محاسبه سود تقليل

 سهم هرتبديل و از تاريخ تبديل نيز سهام عادي مربوط، در محاسبه سود پايه و تقليل يافته 

 شود.يدرنظر گرفته م

 دهندهسهام عادي بالقوه تقليل

شود کاه تباديل آن    درنظر گرفتهدهنده سهام عادي بالقوه تنها در صورتي بايد به عنوان تقليل .22

ناشاي ان   سهر هريا نيان را کاهش تداوم  حا  درناشي ان عمليات  سهر هربه سهام عادي، سود 

 دهد. تداوم را افزايش حا  درعمليات 

توداوم بابول انتسواب بوه      حال درواحد تجاري، از سود خالص يا زيان ناشي از عمليات  .27

دهنودگي يوا ضود    صاحبان سهام عادي، به عنوان ربم کنترلي، جهت تشخيص اثور تقليول  

خالص يا زيوان ناشوي از عمليوات    کند. سود سهام عادي بالقوه استفاده ميي دهندگتقليل

 گيرد.نميتداوم، نتايج عمليات متوبف شده را دربر حال در

سهام عادي بالقوه، هر مجموعوه سوهام   دهندگي دهندگي يا ضد تقليلبراي تشخيص تقليل .21

ترتيب بررسي سوهام عوادي   . شودميعادي بالقوه، به طور مجزا )و نه در مجموع( بررسي 

به منظور حداکثرسازي تقليل  . بنابراين،مؤثر باشددهندگي آنها بالقوه ممکن است بر تقليل

ميوزان  تا کمتورين  ، هر مجموعه سهام عادي بالقوه، به ترتيب از بيشترين سهم هرسود پايه 

 هندگي را دارد.د. معموالً حق تقدم سهام بيشترين ميزان تقليلشودمي بررسيدهندگي تقليل

 تجديد ارائه

ننانهه تعداد سهام عادي يا سهام عادي بالقوه بدون تغيير در منابع يا تعهدات، ان طريق مواردي  .29

مانند سود سهمي و تجزيه سهام و عنصر جايزه در حق تقدم، افزايش يا در ااار کااهش اجبااري    

 ساهر  هار  يافتهتقليل، سود پايه و اصالحيه قانون تجارت کاهش يابد 646سرمايه در اجراي ماده 
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ي تعداد جديد ساهام تعاديل   مبنا بر شود، بايدکه اطالعات آن گزارش مي ييهابراي کليه دوره

. ننانهه اين تغييرات بعد ان تاريخ تراننامه اما قبال ان تييياد صاورتهاي ماالي روي دهاد،      دگرد

باشاد.  سهام جديد برمبناي تعداد  بايد ،ايبراي آن دوره و اقالم مقايبه سهر هرمحاسبه سود 

در صورت انعکاس ننين تغييراتي در محاسبه تعداد سهام، اين موضوع بايد افشا شود. به عاالوه  

ساود پاياه و تقليال يافتاه      ،هاي حبابداريو تغيير در رويه منظور انعکاس آاار اصالح اشتباه به

 تجديد ارا ه گردد. ،شوديکه اطالعات آن ارا ه م ييهابايد براي کليه دوره سهر هر

ارائوه شوده را بابوت تغييور در      )هواي( ببلوي  دوره سهم هريافته واحد تجاري سود تقليل .33

سوهام  بوه  يا تبديل سهام عوادي بوالقوه    سهم هرمفروضات مورد استفاده در محاسبه سود 

 کند.عادي، ارائه مجدد نمي

 نحوه ارائه

را براي سود خالص يا نياان ناشاي ان عملياات     سهر هرافته تقليل يپايه و سود واحد تجاري بايد  .36

تداوم )به تفکيک عملياتي و غيرعملياتي( و سود خالص يا نيان قابل انتبا  باه صااحبان    حا  در

يافتاه  سهام عادي در متن صورت سود و نيان ارا ه کند. واحد تجاري باياد ساود پاياه و تقليال    

 شود ارا ه کند.العات آن گزارش ميکه اطي يهارا براي تمام دوره سهر هر

گوردد.  شوود، ارائوه موي   اي که صورت سود و زيان تهيه موي براي هر دوره سهم هرسود  .32

ي يهاشود، براي تمام دوره گزارشحدابل براي يک دوره  ،سهم هر يافتهچنانچه سود تقليل

بوا سوود پايوه     اگور مبلو  آن برابور   حتي  ،گرددميشود ارائه مي، گزارش که اطالعات آن

را در يوک   تووان آن موي برابر باشد،  سهم هريافته باشد. چنانچه سود پايه و تقليل سهم هر

 سود و زيان ارائه کرد.در صورت سطر 

 ساهر  هار يافتاه  پايه و تقليل سودکند، بايد واحد تجاري که عمليات متوقف شده را گزارش مي .33

 کند. ارا هان صورت سود و نيمتن عمليات متوقف شده را در 

کند حتي اگار مبلاغ آنهاا منفاي )نياان       ارا هرا  سهر هريافته واحد تجاري بايد سود پايه و تقليل .34

 ( باشد.سهر هر
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 افشا

 واحد تجاري بايد موارد نير را افشا کند: .35

و تطبيق اين  سهر هريافته مبالغ استفاده شده در صورت کبر محاسبه سود پايه و تقليل الف.

 لغ با سود خالص يا نيان قابل انتبا  به صاحبان سهام عادي.مبا

ميانگين مونون تعداد سهام عادي استفاده شده در مخرج کبار محاسابه ساود پاياه و        .

 و تطبيق ميانگين مونون تعداد سهام هر کدام با يکديگر. سهر هريافته تقليل

ي بالقوه، عالوه بر ماوارد ذکار   توصيف تغييرات عمده در تعداد سهام عادي يا سهام عاد ج .

 .شود، که بعد ان تاريخ تراننامه انجام مي29شده در بند 

)ج( بعد ان تاريخ ترانناماه تعاديل    35بابت وقوع تغييرات ياد شده در بند  سهر هرمبالغ سود  .31

تاياير  گونه تغييرات بر مبلغ سرمايه بکار رفته براي ايجاد سود ياا نياان دوره،   شود نيرا ايننمي

ارد. افزايش سرمايه ان محل آورده نقدي و يا مطالبات، و تبديل يا اعما  حقوق مربوط به گذنمي

 ت ياد شده است.تغييراهايي ان سهام عادي بالقوه در تاريخ تراننامه به سهام عادي، نمونه

 تاريخ اجرا

شروع  بعد ان آن  و 6/6/6389  اين استاندارد براي کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها ان تاريخ .33

 .االجراستالنم ،شودمي

 المللي حسابداريمطابقت با استانداردهاي بين

با عنووان   33المللي حسابداري شماره با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين .31

  شود.نيز رعايت مي( 2334)ويراي  مارس  سهر هرسود 
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 ات تکميلي: توضيح 1پيوست شماره 

 است. 03اين پيوست بخش الينفک استاندارد حسابداري شماره 

 سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي واحد تجاري اصلي

برمبناي صورتهاي مالي تلفيقي، منظور از سود خالص يوا زيوان    سهم هربراي محاسبه سود  . 8

لي، سود خالص يا زيان گروه پس از بابل انتساب به صاحبان سهام عادي واحد تجاري اص

 کسر سهم ابليت است.

 انتشار حق تقدم خريد سهام

در مواردي که بيمت اعمال حق تقدم خريد سهام عادي کمتر از ارزش بازار سوهام باشود    . 2

صدور سهام با عنصر جايزه همراه است. چنانچه حق تقدم خريد سهام به هموه سوهامداران   

، براي سهم هردي استفاده شده در محاسبه سود پايه و تقليل يافته اعطا شود، تعداد سهام عا

 :شودهاي ببل از انتشار حق تقدم به شرح زير محاسبه ميتمام دوره

 سهم عادي بالفاصله قبل از تصويب انتشار حق تقدم خريد سهام عادي ارزش بازار هر
× 

تعداد سهام عادي موجود قبل از 

 عادي حق تقدم سهامسهم عادي بالفاصله پس از تصويب انتشار ارزش بازار  نظري هر هامتصويب انتشار حق تقدم خريد س

 

بالفاصله پس از تصويب انتشار حق تقدم سهام عادي به شورح   سهم هرارزش بازار نظري  

 شود:زير محاسبه مي

 از اعمال حق تقدمعوايد حاصل  +ارزش بازار سهام بالفاصله قبل از تصويب انتشار حق تقدم سهام عادي 

 تعداد سهام موجود بعد از اعمال حق تقدم
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 رقم کنترلي

استاندارد، فرض کنيد که  27براي تشريح نحوه بکارگيري ربم کنترلي توصيف شده در بند  . 3

 اطالعات زير موجود است:

 ريال ميليون -تداوم بابل انتساب به صاحبان سهام عادي  حال درسود ناشي از عمليات  4ر133 

 ميليون ريال -زيان ناشي از عمليات متوبف شده بابل انتساب به صاحبان سهام عادي  (7ر233)

 ميليون ريال –زيان بابل انتساب به صاحبان سهام عادي  (2ر433)

 ميانگين موزون تعداد سهام عادي سهم 2ر333ر333 

 ميانگين موزون تعداد سهام عادي بالقوه سهم    433ر333 

 :سهم هر)زيان( پايه  سود 

 (4ر133ر333ر333:  2ر333ر333ريال ) -تداوم  حال درسود ناشي از عمليات  2ر433 

 ( 7ر233ر333ر333:  2ر333ر333ريال )  - زيان ناشي از عمليات متوبف شده (3ر233)

 ريال  - سهم هرزيان پايه  (8ر233)

 

را با فرض اينکه اين سهام اثور سوود و   ه است زيدهنددر اين مثال سهام عادي بالقوه، تقليل

 توداوم )ربوم کنترلوي( را    حوال  درناشي از عمليات  سهم هرزياني نداشته باشد، سود پايه 

واحد  .دهدال کاه  ميوري( 4ر133ر333ر333 ÷ 2ر433ر333) 2ر333ه وال بوري 2ر433از 

نود  کمنظور موي  سهم هرهزار سهم عادي بالقوه را در محاسبه ساير مبال  سود  433تجاري 

ضودتقليل باشود،    سهم هربدست آمده، در مقايسه با سود پايه  سهم هرحتي اگر مبال  سود 

براي زيان ناشوي از عمليوات    سهم هرريال به ازاي  3ر333کمتر شود ) سهم هريعني زيان 

 براي زيان دوره(.  سهم هرريال به ازاي 8ر333متوبف شده و 
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 ي: مثالهاي توضيح 2پيوست شماره 

 باشند.نمي 03اين مثالها جنبه توضيحي دارند و بخشي از استاندارد حسابداري شماره 

 استاندارد( 11محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام عادي )بند  –( 1مثال )

   سهام صادر شده سهام موجود

 83×2فروردين  8 مانده در ابتداي سال مالي 2ر333 2ر333

 83×2شهريور 38 ازاي وجه نقدصدور سهام جديد در  133 2ر133

 83×2آذر  33 صدور سهام جديد در ازاي وجه نقد 8ر333 3ر133

 83×2اسفند  29 مانده در پايان سال مالي  3ر133

 محاسبه ميانگين موزون:

= ) 2ر253سهم 
12
3

( + )8ر333×
12
6

× 133× 
12
12

 (2ر333) + (
 

= ) 2ر253سهم 
12
3

( + )3ر133×
12
3

( + )2ر133 ×
12
6

 يا (2ر333 ×

 استاندارد( 11سود سهمي )بند  -ها افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده يا اندوخته –( 2مثال )

 الري – 83×8سود خالص سال  23ر333ر333  

 ريال – 83×2سود خالص سال  823ر333ر333  

 تعداد – 83×8فروردين  8سهام عادي در  233ر333  

 

 433ر333  

 83×2مهر  8صدور سهام جديد )سود سهمي( در 

 تعداد -(233ر333×2)موجود سهمازاي هر يک  دو سهم به

233  =
233ر333()433ر333

823ر333ر033


 ريال -83×2در سال  سهم هرسود پايه  

833  =
233ر333()433ر333

23ر333ر333


 ريال - 83×8)تعديل شده( در سال  سهم هرسود پايه  

 از ابتداي سال که شود فرض بر اين استچون سود سهمي موجب تغيير منابع يا تعهدات نمي

 صادر شده است. 83×8
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 استاندارد( 22)بند  اوراق مشارکت قابل تبديلناشي از  سهم هريافته نحوه محاسبه سود تقليل -( 3مثال)

 

 ريال -سود خالص  8ر333ر333ر333

 تعداد -سهام عادي  8ر333ر333

 ريال - سهم هرسود پايه  8ر333

 تعداد -اوراق مشارکت بابل تبديل  833ر333

 برگ اوراق مشارکت بابل تبديل به سه سهم عادي است 83هر  

 نرخ ماليات 25%

 ريال -ارکت در سال جاري سود تضمين شده اوراق مش 83ر333ر333

 ريال -سود خالص تعديل شده  8ر333ر333ر333+  83ر333ر333( 8-25/3= )8ر337ر533ر333

 تعداد سهام ناشي از تبديل اوراق مشارکت 33ر333

 سهم هرتعداد سهام مورد استفاده براي محاسبه سود تقليل يافته  8ر333ر333+33ر333=8ر333ر333

 ريال -سهم هرسود تقليل يافته  8ر337ر533ر333:  8ر333ر333=  971
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 استاندارد( 11افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و يا مطالبات همراه با عنصر جايزه )بند  –( 4مثال )

2×30  3×30  

 سود خالص واحد تجاري 8ر833ر333ر333  8ر533ر333ر333

 يد سهامموجود ببل از انتشار حق تقدم خرعادي سهام  سهم  533ر333

 انتشار حق تقدم خريد سهام ازاي هر پنج سهم موجوديک سهم جديد به

 جديدعادي تعداد سهام  سهم 833ر333

 سهم هربيمت اعمال حق تقدم خريد  ريال 8ر333

 تاريخ تصويب انتشار حق تقدم   83×2اول فروردين 

 نويسيهتاريخ اتمام پذير 83×2اول خرداد 

عادي بالفاصله ببل از تصويب  سهم هرر ارزش بازا ريال 8ر453

 انتشار حق تقدم خريد سهام

 تاريخ گزارشگري اسفند هر سال 29

 از تصويب انتشار حق تقدم خريد سهام پسبالفاصله  سهم هرمحاسبه ارزش بازار نظري 

بالفاصله سهمهرنظريبازار  ارزش

 تقدمپس از تصويب انتشار حق
= 

 تقدمحقانتشار+ مجموع ارزش بازار سهام موجود بالفاصله قبل از تصويب تقدممال حقاعمجموع عوايد حاصل از

 تعداد سهام موجود بعد از اعمال حق تقدم

 

= 
 (8ر453×  533ر333+ ) (8ر333×  833ر333)

 =8ر375
 533ر333+  833ر333

 محاسبه عامل تعديل:

 ار حق تقدمبالفاصله ببل از تصويب انتش سهم هرارزش بازار 
= 

 8ر453
354/8= 

 8ر375 بالفاصله پس از تصويب انتشار حق تقدم سهم هرارزش بازار نظري 
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 سهم هرمحاسبه سود پايه  30×3 30×2

   ريال ريال

 8ر833ر333ر333 ÷ 533ر333 2ر233 
گزارش شده سال  سهم هرسود پايه 

8×83 

 2ر317 
 8ر833ر333ر333

ه شده سهم تجديد ارائ سود پايه هر

نتشار حق با توجه به ا 83×8سال 

 83×2تقدم خريد سهام سال 
 (533ر333× 354/8)

  2ر552

شامل )83×2سود پايه هرسهم سال 8ر533ر333ر333

 انتشار حق تقدم خريد سهام(آثار 
(

12

(+)233ر333×10
12

 (533ر333×354/8× 2

 
و نحوه ارائه آن درصورت سود و زياان   سهم هرو سود تقليل يافته  سهم هرسبه سود پايه محا -(5) مثال

 جامع( )مثال

را بوه صوورت سوه ماهوه و      سهم هرسود پايه و سود تقليل يافته و ارائه اين مثال نحوه محاسبه 

از  ربم کنترلي، سود خالص )زيوان( ناشوي  کند. براي شرکت پويا ارائه مي 83×8ساالنه در سال 

تداوم بابل انتساب به صاحبان سهام عوادي شورکت اسوت. برخوي اطالعوات       حال درعمليات 

 شرح زير است: شرکت به

 سهم  5ر333ر333    83×8/8/8تعداد سهام عادي در 

 سهم  233ر333   83×8/3/8افزاي  سرمايه نقدي در 

 درصود  83نرخ سوود   ريال اوراق مشارکت بابل تبديل به سهام عادي با 82ر333ر333ر333شرکت 

سوهم عوادي    43ريال از اوراق مشارکت، بابول تبوديل بوه     8ر333ر333دارد که هر  جريان در

 بوده که در اين تاريخ تبديل شده است. 83×8/4/8سررسيد اوراق مشارکت  .باشدمي

 درصد 25      نرخ ماليات
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سود خالص )زيان( قابل انتساب به 

 صاحبان سهام عادي شرکت

)زيان( ناشي از عمليات  سود خالص

درحال تداوم قابل انتساب به 

 13×1سال   صاحبان سهام عادي شرکت

   ريال ريال

 سه ماهه اول  5ر333ر333ر333   5ر333ر333ر333  

 سه ماهه دوم  2ر533ر333ر333   2ر533ر333ر333  

 سه ماهه سوم  8ر333ر333ر333   (8ر333ر333ر333 ) * 

 سه ماهه چهارم  (733ر333ر333 )  (733ر333ر333 )  

 کل سال  88ر133ر333ر333 9ر133ر333ر333

ريال زيان ناشي از عمليات متوبوف   2ر333ر333ر333شرکت پويا در سه ماهه سوم داراي  *

 باشد.شده مي

 13×1سه ماهه اول سال 

 :سهم هرمحاسبه سود پايه 

  مبلغ

  ريال

 

 5ر333ر333ر333

 تداوم بابل انتساب به صاحبان سهام عادي حال درت سود خالص ناشي از عمليا

 )معادل سود خالص بابل انتساب به صاحبان سهام عادي(
 

ميانگين موزون 

 تعداد سهام عادي

 
 مدت

 
 سهام موجود

  
 تاريخ

 3ر333ر333

3
2

 83×38/2/8تا  83×8/8/8  5ر333ر333 

 83×8/3/8صدور سهام در   233ر333 - -

 8ر733ر333

3
1

   5ر233ر333 

 جمع    5ر322ر222

 سهم هرسود پايه     ريال   917
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 : سهم هرمحاسبه سود تقليل يافته 

  تعداد/ريال

 سود خالص بابل انتساب به صاحبان سهام عادي ريال5ر333ر333ر333

 

 ريال   225ر333ر333

 بر سودبابل تبديل ق مشارکت شود: اثر تبديل فرضي اورامياضافه

× ( 8- %25) شده()سود تضمين
4
  (82ر333ر333ر333×  83%× ) 1

 سود خالص بابل انتساب به صاحبان سهام عادي با فرض تبديل ريال5ر225ر333ر333

 ميانگين موزون تعداد سهام عادي سهم     5ر322ر222

 ود: سهام عادي اضافي ناشي از تبديل فرضي اوراق مشارکت بابل تبديلشاضافه مي سهم        413ر333

 ميانگين موزون تعديل شده تعداد سهام عادي سهم     5ر542ر222

 سهم هرسود تقليل يافته  ريال               942

 13×1سه ماهه دوم سال 

 :سهم هرمحاسبه سود پايه 

  مبلغ

  ريال

 

 2ر533ر333ر333

تداوم بابل انتساب به صاحبان سهام عادي )معادل  حال دري از عمليات سود خالص ناش

 سود خالص بابل انتساب به صاحبان سهام عادي(
 

ميانگين موزون 

 تعداد سهام عادي

 
 مدت

 
 سهام موجود

 
 تاريخ

 83×8/4/8 5ر233ر333  

 83×8/4/8تبديل اوراق مشارکت بابل تبديل در  413ر333  

 5ر213ر333

3
3

 83×38/2/8تا  83×8/4/8 5ر213ر333 

 ميانگين موزون تعداد سهام عادي   5ر213ر333

 سهم هرسود پايه    ريال  8ر844
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 : سهم هرمحاسبه سود تقليل يافته 

  تعداد/ريال

 سود خالص بابل انتساب به صاحبان سهام عادي ريال 2ر533ر333ر333

 اوراق مشارکت بابل تبديل بر سود فرضي شود: اثر تبديلمياضافه  -

 سود خالص بابل انتساب به صاحبان سهام عادي با فرض تبديل ريال 2ر533ر333ر333

 ميانگين موزون تعداد سهام عادي سهم        5ر213ر333

 اوراق مشارکت شود: سهام عادي اضافي ناشي از تبديل فرضياضافه مي -

 ن موزون تعديل شده تعداد سهام عاديميانگي سهم        5ر213ر333

 سهم هرسود تقليل يافته  ريال             8ر844

 

 13×1سه ماهه سوم سال 

 :سهم هرمحاسبه زيان پايه 

  مبلغ

  ريال

 تداوم بابل انتساب به صاحبان سهام عادي حال درسود ناشي از عمليات  8ر333ر333ر333 

 ات متوبف شده بابل انتساب به صاحبان سهام عاديزيان ناشي از عملي (2ر333ر333ر333)

 زيان بابل انتساب به صاحبان سهام عادي (8ر333ر333ر333)

 

ميانگين موزون 

 تعداد سهام عادي

 

 مدت

 

 سهام موجود

 

 تاريخ

                                                      5ر213ر333

3
3

 83×33/9/8تا  83×8/7/8 5ر213ر333 
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  مبل 

  ريال

 :سهم هرسود )زيان( پايه  

 تداوم حال درسود ناشي از عمليات  872

 زيان ناشي از عمليات متوبف شده (352)

 سهم هرزيان پايه  (872)

 

 : سهم هرمحاسبه زيان تقليل يافته 

  مبلغ

  ريال

 ل انتساب به صاحبان سهام عاديتداوم باب حال درسود ناشي از عمليات  8ر333ر333ر333 

 اوراق مشارکت بابل تبديل بر سود شود: اثر تبديل فرضيمياضافه -

 تداوم بابل انتساب به صاحبان سهام عادي با فرض تبديل حال درسود ناشي از عمليات  8ر333ر333ر333 

 ام عاديزيان ناشي از عمليات متوبف شده بابل انتساب به صاحبان سه (2ر333ر333ر333)

 زيان بابل انتساب به صاحبان سهام عادي با فرض تبديل (8ر333ر333ر333)

 ميانگين موزون تعداد سهام عادي سهم   5ر213ر333 

 فرضي لشود: سهام اضافي ناشي از تبدياضافه مي -

 ميانگين موزون تعديل شده تعداد سهام عادي سهم   5ر213ر333 
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  مبلغ

  ريال

 :سهم هر( تقليل يافته سود )زيان 

 تداوم حال درسود ناشي از عمليات  872

 زيان ناشي از عمليات متوبف شده (352)

 سهم هرزيان تقليل يافته  (872)

 

 شود.ميبطور يکجا ارائه لذا  ،يکسان است سهم هريافته زيان پايه و تقليل
 

 13×1سه ماهه چهارم سال 

 

 :سهم رهمحاسبه زيان پايه و تقليل يافته 

 

  مبلغ

  ريال

 

 (733ر333ر333)

 تداوم بابل انتساب به صاحبان سهام عادي حال درزيان ناشي از عمليات 

 )معادل زيان بابل انتساب به صاحبان سهام عادي(

 

ميانگين موزون تعداد 

 سهام عادي

 

 مدت

 

 سهام موجود

 

 تاريخ

 5ر213ر333

3
3

 83×29/82/8تا  83×8/83/8 5ر213ر333 

 سهم هرزيان پايه و تقليل يافته    ريال   (823)
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 13×1کل سال 

 :سهم هرمحاسبه سود پايه 

  مبلغ

  ريال

 تداوم بابل انتساب به صاحبان سهام عادي حال درسود خالص ناشي از عمليات  88ر133ر333ر333 

 اب به صاحبان سهام عاديزيان ناشي از عمليات متوبف شده بابل انتس (2ر333ر333ر333)

 بابل انتساب به صاحبان سهام عاديخالص سود  9ر133ر333ر333 

 

ميانگين موزون 

 تعداد سهام عادي

 
 مدت

 
 سهام موجود

 
 تاريخ

 133ر333

12
2

 83×38/2/8تا  83×8/8/8 5ر333ر333 

 83×8/3/8صدور سهام عادي در  233ر333 - -

 433ر333

12
1

 83×38/3/8تا  83×8/3/8 5ر233ر333 

 تبديل اوراق مشارکت به سهام عادي 413ر333 - -

 4ر223ر333

12
9

 83×29/82/8تا  83×8/4/8 5ر213ر333 

 ميانگين موزون تعداد سهام عادي   5ر522ر222

 

  مبلغ

  ريال

 :سهم هرسود پايه  

 تداوم حال دراز عمليات سود ناشي  2ر835

 زيان ناشي از عمليات متوبف شده (322)

 سهم هرسود پايه  8ر773
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 : سهم هرمحاسبه سود تقليل يافته 

  مبلغ

  ريال

 عادي سهام صاحبانبابل انتساب به تداوم درحالسود خالص ناشي از عمليات  88ر133ر333ر333 

 

 225ر333ر333 

 رضي اوراق مشارکت بابل تبديل بر سودفشود: اثر تبديل مياضافه

(25% - 8 ) ×
4
 (82ر333ر333ر333×  83%× ) 1

 82ر325ر333ر333 

عادي  سهام صاحبانبابل انتساب به  تداوم حال درسودخالص ناشي از عمليات 

 با فرض تبديل

 عادي سهام صاحبانزيان ناشي از عمليات متوبف شده بابل انتساب به  (2ر333ر333ر333)

 عادي با فرض تبديل سهام صاحبانسود خالص بابل انتساب به  83ر325ر333ر333 

 ميانگين موزون تعداد سهام عادي سهم   5ر522ر222 

 

 سهم      823ر333 

 تبوديل تبديل فرضي اوراق مشارکت بابول  شود: سهام اضافي ناشي از اضافه مي

=  823ر333)
12
 (413ر333×  3

 ميانگين موزون تعديل شده تعداد سهام عادي سهم   5ر242ر222 

 

  مبلغ

  ريال

 :سهم هرسود تقليل يافته  

 تداوم حال درسود ناشي از عمليات  2ر829

 زيان ناشي از عمليات متوبف شده (354)

 سهم هرسود تقليل يافته  8ر775
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 شرکت پويا در صورت سود و زيان به شرح زير است: سهم هرنحوه ارائه اطالعات سود )زيان( 

 

  مبلغ

  ريال ريال

 :سهم هرسودپايه   

 :تداوم حال درسود خالص ناشي از عمليات   

 عملياتي 8ر223 

 غيرعملياتي 585 

   2ر835

 زيان ناشي از عمليات متوبف شده  (322)

   8ر773

 :سهم هرسود تقليل يافته   

 :تداوم حال دري از عمليات سود خالص ناش  

 عملياتي 8ر223 

 غيرعملياتي 539 

   2ر829

 زيان ناشي از عمليات متوبف شده  (354)

   8ر775
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باشد. هدف اين براي شرکت پويا مي سهم هرجدول زير شامل اطالعات سه ماهه و ساالنه سود 

براي چهار دوره،  سهم هر جدول، نشان دادن اين موضوع است که جمع اطالعات سه ماهه سود

به موجب اسوتاندارد افشواي اطالعوات زيور      نيست. سهم هرلزوماً برابر با اطالعات ساالنه سود 

 الزامي نيست.

 

 کل سال

سه ماهه 

 چهارم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 اول

 

 شرح

  ريال ريال ريال ريال ريال

 :سهم هرسود )زيان( پايه      

 تداوماز عمليات درحالسودخالص )زيان( ناشي 917 8ر844 872  (823) 2ر835 

 زيان ناشي از عمليات متوبف شده - - (352) - (322)

  917 8ر844 (872) (823) 8ر773 

 :سهم هرسود )زيان( تقليل يافته      

 تداومخالص)زيان( ناشي از عمليات درحالسود 942 8ر844 872  (823) 2ر829 

 زيان ناشي از عمليات متوبف شده - - (352) - (354)

  942 8ر844 (872) (823) 8ر775 
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 گيريمباني نتيجه:  3پيوست شماره 

 .باشدنمي 03اين پيوست بخشي از استاندارد حسابداري شماره 

 مقدمه

بيني عملکرد آينوده  به منظور ارزيابي عملکرد واحد تجاري و پي  سهم هراطالعات سود  . 8

سازمان حسابرسي در پاسوخ بوه    حسابدارياستانداردهاي تدوين  ه. کميتند استسودمآن 

، پروژه تودوين اسوتاندارد حسوابداري    کنندگان گزارشهاي مالينيازهاي اطالعاتي استفاده

از انجوام   در دستور کار گروه کارشناسوي بورار داد. پوس    8313را در سال  سهم هرسود 

نويس استاندارد مذکور بنا به داليلي از جملوه  يه پي مطالعات اوليه، تحقيقات ميداني و ته

يانگين موزون تعداد نظر در محاسبات م نرخهاي متفاوت مالياتي براي سهامداران، اختالف

 8315سهام و نتايج حاصل از فرآيند نظرخوواهي، ايون پوروژه مسوکوت مانود. در سوال       

مجودداً در دسوتور کوار     ضووع مو ،سهم هرنياز بازار سرمايه به اطالعات سود توجه به  با

حاصل کوار ايون کميتوه و گوروه کارشناسوي آن، تودوين اسوتاندارد         کميته برار گرفت.

 باشد.مي سهر هرسود با عنوان  33حسابداري شماره 

 سهم هرهدف سود 

، بهبود مقايسه عملکرد واحودهاي تجواري در يوک دوره    سهم هرهدف محاسبه سود پايه  . 2

هاي گزارشگري مختلوف اسوت.   کرد يک واحد تجاري در دورهگزارشگري و مقايسه عمل

 سوهم  هور نيز هماهنگ با هدف محاسبه سود پايوه   سهم هريافته هدف محاسبه سود تقليل

موجوود   هدهنود تمام سهام عادي بالقوه تقليلتبديل فرضي باشد، با اين تفاوت که آثار مي

 ،سوهم  هور يافتوه  اسبه سود تقليول وابع هدف از محگيرد. در درنظر ميطي دوره را نيز  در

، سهم هرو کاه  احتمالي سود پايه  سهام عادي بالقوهانعکاس اثر احتمالي تبديل فرضي 

 است. سهم هربالقوه سود پايه مورد کاه   دهي دربه منظور عالمت
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 سهم هر سودمحاسبه 

 ميانگين موزون تعداد سهام عادي

، استفاده از ميانگين موزون تعداد سوهام عوادي   سهم ره يافتهتقليلپايه و  سوددر محاسبه  . 3

ضروري است، زيرا اثر افزاي  يا کاه  در سهام موجود بور سوود، بوه بخشوي از دوره     

عبارت ديگر، استفاده  به آن در اختيار واحد تجاري بوده است.ازاي شود که مابهمربوط مي

 گيرد.درنظر ميازاي دريافت شده را از اين مبنا، مدت استفاده از مابه

به منظور تعيين ميانگين موزون تعداد سهام، در مواردي که صدور سوهام عوادي در ببوال     . 4

، مالک عمل بورار  ثبت افزاي  سرمايه در مرجع ثبت شرکتهاازاي نقدي است، تاريخ مابه

 پذير است.زيرا استفاده از وجوه تنها پس از ثبت افزاي  سرمايه امکانگيرد مي

ايون سوهام متناسوب بوا     ازاي سهام به طور کامل وصول نشده باشود،  ورتي که مابهدر ص . 5

زيورا فقوط    ،شودتعداد سهام منظور ميازاي دريافت شده، در محاسبه ميانگين موزون مابه

دهود و ايون سوهام، حوق     وجوه دريافتي، عمليات واحد تجاري را تحت تأثير بورار موي  

 مشارکت در تقسيم سود را نيز داراست.

افزاي  سرمايه ممکن است از محل مطالبات سهامداران باشد. در چنين مواردي، از آنجوا   . 2

که سهامدار، اختيار دريافت طلب يا خريد سوهام جديود را دارد، افوزاي  سورمايه موانع      

و در نتيجه با اين نوع افوزاي  سورمايه هماننود     گرددخروج وجه نقد از واحد تجاري مي

نويسي حق تقودم،  اتمام پذيرهتاريخ  ،ن مواردايشود. در برخورد ميافزاي  سرمايه نقدي 

 ميانگين موزون تعداد سهام است.مبناي تعيين 

 تقليل

، در تاريخ گزارشگري حق مشارکت در سود را نودارد، اموا در   بالقوه عادي سهامهر چند  . 7

 راين، در محاسبهآينده با تبديل به سهام عادي، حق مشارکت در سود را خواهد داشت. بناب

تواند بوا افوزاي  تعوداد    زيرا اين تبديل مي ،شوددرنظر گرفته مي سهم هر يافتهتقليل سود
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نيازهواي   بالقوه، بوا رو تقليل  اين را کاه  دهد. از سهم هرسود تقسيمي متعلق به  ،سهام

 .باشدارتباط مي درکنندگان اطالعاتي استفاده

به سوهام عوادي تبوديل خواهود شود، معموواًل در تواريخ         وابعاً بالقوه عادي سهاماينکه  . 1

برآورد معقولي از حال با فرض تبديل،  اين گزارشگري واحد تجاري بابل تعيين نيست. با

 امکانپذير است. سهم هرسود 

 ضد تقليل

که سود  بالقوه عادي سهامبه دليل رعايت احتياط، تنها  سهم هر يافتهتقليل سوددر محاسبه  . 9

ناشوي از عمليوات    سوهم  هور را کاه  يا زيوان   تداوم حال درناشي از عمليات  سهم هر

شود. اعمال حق تقودم خريود سوهام و    دهد، درنظر گرفته ميرا افزاي  مي تداوم حال در

داشوته   گيدهنود ، چنانچه تأثير ضدتقليلبه سهام عادي تبديل اوراق مشارکت بابل تبديل

 شود.ناديده گرفته مي باشد

از سوود  ، سهم هر يافتهتقليل سوددر محاسبه  بالقوه عادي دهندگي سهاملتقليتعيين  براي .83

)سود يا زيان ببل از عمليات متوبف شده(  تداوم حال درناشي از عمليات خالص يا زيان 

 تداوم حال درخالص يا زيان ناشي از عمليات  دسوشود. ميبه عنوان ربم کنترلي استفاده 

زيرا اين ربوم بابليوت مقايسوه بيشوتري دارد،      شود،ي درنظر گرفته ميبه عنوان ربم کنترل

 .شودصورتي که توبف عمليات در هر دوره گزارشگري تکرار نمي در

 انتشار حق تقدم

انتشار حق تقدم خريد سهام که بيمت اعمال آن در زمان انتشار، کمتر از ارزش بازار سهام  .88

. عنصور  باشود ه است، دربرگيرنده عنصر جايزه ميبالفاصله ببل از تصويب افزاي  سرماي

جايزه به معناي افزاي  تعداد سهام بدون تغيير در منابع يا تعهدات واحد تجاري اسوت و  
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اي بايد به منظور بابليت مقايسه سال جاري به همين دليل همانند سود سهمي، ابالم مقايسه

 با سالهاي ببل، ارائه مجدد شود.

 زيان ارائه در صورت سود و

براي سوود خوالص )زيوان( ناشوي از عمليوات       سهم هر يافتهتقليلپايه و سود  سودمبال   .82

به تفکيک عملياتي و غيرعملياتي بايد در متن صورت سوود و زيوان ارائوه     تداوم حال در

عملکرد ارزيابي در بائل هستند و  اين تفکيک رايگذاران اهميت زيادي بشود، زيرا سرمايه

 شود.مؤثر وابع ميواحد تجاري 


