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استاندارد حسابداري شماره 03
سود هر سهم

اين استانذارد بايذ باتوجه به ”مقذمهاي بر استانذاردهاي حسابذاري“ مطالعه و
بکار گرفته شود.
ّدف

ٞ .1سفايٗاستا٘ساضز،تدٛيعضٛاتظتؼييٗٚاضائٝسٛزٞط س،ٟٓتٙٔٝظوٛضتٟثوٛزلاتّيوت
ٔمايسٝػّٕىطزٚاحسٞايتداضئرتّفزضيهزٚضٌٜعاضضٍطئٚمايسٝػّٕىطزيه
ٚاحستداضيزضزٚضٜٞايٌعاضضٍطئرتّفاست.اٌطچٝتٝزِيوُوواضتطزضٚيوٞٝواي
حساتساضئتفاٚتزضتؼييٗسٛز،اعالػاتٔطتٛطتٝسٛزٞط سؤٟٓحوسٚزيتٟاييزاضز
تا ايٗحاَثثاتضٚيٝزضتؼييٗٔرطجوسطزضٔحاسوثاتٔطتوٛطتوٝسوٛزٞوط سو،ٟٓ
ٌعاضضٍطئاِيضاتٟثٛزٔيترطسِ.صا،تأويساغّيايٗاسوتا٘ساضزتوطٔروطجوسوطزض
ٔحاسثٝسٛزٞط سٟٓاست .
داهٌِ کارترد
.2

ايي استاًذاسد بايذ تَسط ٍاحذّاي تجاسي وِ سْام ػادي يا سْام ػادي بالمَُ آًْاا باِ ػواَم
ػشضِ شذُ يا دس جشياى ػشضِ ػوَهي است ،بىاس گشفتِ شَد.

.3

دس هَسد ٍاحذ تجاسي اصلي وِ صَستْاي هالي تلفيمي ٍ صَستْاي هالي جذاگاًاِ سا باا ّان اسا اِ
هيوٌذ ،الضاهات افشاي ايي استاًذاسد تٌْا بايذ بشهبٌاي اطالػات تلفيماي اػواا شاَد .نٌاًهاِ
ٍاحذ تجاسي ػالٍُ بش افشاي سَد ّش سْن بش هبٌاي اطالػات تلفيمي ،بخَاّذ سَد ّاش ساْن سا
بشهبٌاي صَستْاي هالي جذاگاًِ ًيض افشا وٌاذ ،باياذ آى سا تٌْاا دس هاتي صاَست ساَد ٍ صيااى
جذاگاًِ اسا ِ ًوايذ ٍ نٌيي اطالػاتي ًبايذ دس صَستْاي هالي تلفيمي اسا ِ شَد.

.4

سايش ٍاحذّاي تجاسي ،دس صَست افشاي سَد ّش سْن ،بايذ هبلغ آى سا بشاساس ايي اساتاًذاسد
هحاسبِ ٍ افشا وٌٌذ.
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تعاريف
.5

اصطالحات ريل دس ايي استاًذاسد با هؼاًي هشخص صيش بىاس سفتِ است:



ابضاس هالىاًِ ّ :ش لشاسدادي وِ هؼشف ٍجَد حمَق باليواًاذُ ًبابت باِ داساييْااي ٍاحاذ
تجاسي پس اص وبش وليِ بذّيْاي آى است.



تمليل  :واّش دس سَد ّش سْن يا افضايش دس صياى ّش سْن با فاش

تباذيل ساْام ػاادي

بالمَُ بِ سْام ػادي هيباشذ.



سْام ػادي  :ابضاس هالىاًِ اي است وِ حمَق هتشتب بش آى هؤخش بش سايش ابضاسّااي هالىاًاِ
است.



سْام ػادي بالمَُ  :لشاسدادي وِ داسًذُ آى اص حك توله سْن ػادي بشخَسداس است.



صاحباى سْام ػادي  :داسًذگاى سْام ػادي ٍاحذ تجاسي يا ٍاحذ تجاسي اصلي دس گشٍُ.



ضذتمليل  :افضايش دس سَد ّش سْن يا واّش دس صياى ّش سْن با فش

تبذيل سْام ػادي

بالمَُ بِ سْام ػادي هيباشذ.

 .6اغغالح”سٛزٞط س“ٟٓزضػٛٙأٖٚتٗاستا٘ساضز،توافوطؼسوٛزآٚضتوٛزٖػّٕيوات
ٚاحسٞايتداضيا٘ترابضسٜاستِ،صازضٔٛاضزيوٝػّٕياتٚاحستدواضئٙدوطتوٝ
خايٍعيٗٔيضٛز .

ظياٌٖطزز،اغغالح”ظياٖٞط س“ٟٓ
 .7اٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُتٝسٟاْػازيٚحكتمسْذطيسسٟإْ٘٘ٛوٞٝوايياظسوٟاْ
ػازيتاِمٜٞٛستٙس .
اًدازُگيري
سَد پايِ ّر سْن 
.8

ٍاحذ تجاسي بايذ هبالغ سَد پايِ ّش سْن سا بش اساس سَد خاالص ياا صيااى لابال اًتباا

باِ

صاحباى سْام ػادي هحاسبِ ًوايذ.
.9

سَد پايِ ّش سْن بايذ با تمبين سَد خالص يا صياى لابل اًتبا
هياًگيي هَصٍى تؼذاد سْام ػادي طي دٍسُ هحاسبِ شَد.
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ٞ .10سفسٛزپايٞٝط س،ٟٓاضائٝضاذػيتطايا٘ساظٌٜيطئٙافغٞط سٟٓػازياظػّٕىوطز
ٚاحستداضيعيزٚضٌٜعاضضٍطياست .
ٔ .11ياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازيعيزٚض،ٜتٙٔٝظٛضا٘ؼىاستغييطاتزضٔثّو سوطٔايٝ
سٟأساضاٖػازي٘اضياظتغييطتؼسازسٟاْتىاضٌطفتٔٝيضٛزٔ.ياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْ
ػازيعيزٚضٜتطاتطاستتاتؼسازسٟاْػازئٛخٛززضاتتسايزٚضٜٚتغييوطاتسوٟاْ
ػازيعيزٚضٜوٝتااستفازٜاظػأُٚظ٘يظٔاٖتؼسئُيضٛز.ػأُٚظ٘يظٔاٖ٘،سثت
زٚضٜاست .
تؼسازضٚظٞايزضخطياٖتٛزٖسٟاْتٔٝدٕٛعتؼسازضٚظٞاي 

 .12زضتؼييٗٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازيزضضطوتٟايسٟأيػاْ،تاضيدثثتافوعايص
ٔالنػُٕلطاضٔيٌيطز.زضسايطٚاحسٞايتداضي،ظٔواٖ

سطٔايٝزضٔطخغثثتضطوتٟا
ٔٙظٛضوطزٖسٟاْػازيتاتٛخٝتٝضطايظذاظغسٚضآٟ٘اتؼييٗٔيضٛز.زضايٗضاتغٝ
تطضسيزليكٔحتٛايضٚيسازٞائطتثظتاغسٚضسٟاْتٝذػوٛظظٔواٖزستطسويتوٝ
ٔٙاتغ٘اضياظافعايصسطٔايٝياتسٛيٝتؼٟساتٔطتٛطاظإٞيتذاغيتطذٛضزاضاست .
 .13زضتطويةتداضي،سٟاْػازيوٝتٝػٛٙاٖترطياظٔاتٝاظايذطيسغازضضسٜاسوتاظ
تاضيدتحػيُزضٔحاسثٔٝياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازئٙظٛضٔيضوٛزظيوطاٚاحوس
تحػيُوٙٙس٘،ٜتايحػّٕياتٚاحستحػيُضسٜضااظآٖتاضيدزضغوٛضتسوٛزٚظيواٖ
اضائٔٝيوٙس .

 .14زضٔٛاضزيؤٝاتٝاظايسٟاْػازيتٝعٛضوأُٚغَ٘ٛطسٜاست،ايٗسٟأْتٙاسةتا
سٟأْٙظٛضٔيضٛز .

ٔاتٝاظايزضيافتضس،ٜزضٔحاسثٔٝياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼساز

 .15چٙا٘چٝترطياظسٟاْٚاحستداضياغّي،زضتّٕهٚاحس(ٞاي)تداضيفطػيآٖتاضس،
تطائحاسثٝسٛزٞط سٟٓزضغٛضتٟائاِيتّفيميتايستؼسازسوٟاْػوازئتؼّوكتوٝ
ٚاحسٞايتداضيفطػياظتاضيدتّٕه،اظٔحاسثٔٝياٍ٘يٗٔوٛظٖٚتؼوسازسوٟاْػوازي
ٔستثٙيضٛز .
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دس هَاسدي وِ تؼذاد سْام ػادي بذٍى تغييش دس هٌابغ يا تؼْذات افضايش ياا وااّش هايياباذ،
هياًگيي هَصٍى تؼذاد سْام ػادي بشاي وليِ دٍسُّايي وِ اطالػات آى اسا ِ هيشَد بايذ تؼذيل
گشدد.

ٕٞٝ٘ٛ٘ .17ايياظٔٛاضزيوٝتؼسازسٟاْػازيتسٖٚتغييطزضٔٙاتغيواتؼٟوساتوواٞصيوا
افعايصٔيياتستٝضطحظيطاست :

ٞا) ،
سٛزسٕٟي(افعايصسطٔايٝاظٔحُسٛزتمسيٓ٘طسٜياا٘سٚذت ٝ

اِف .
ب .تدعيٝسٟاْ ٚ،
ج .واٞصاخثاضيسطٔايٝزضاخطائاز141ٜاغالحيٝلاٖ٘ٛتداضت .
زضٔيضٛز،تٟٙوا

ٕٞچٙيٗزضٔٛاضزيوٝحكتمسْتأثّغيوٕتطاظاضظشتاظاضسٟاْ،غا
ٔؼازَٔثّ اػٕاَحكتمسْٙٔ،اتغياتؼٟساتتغييطٔيوٙسِويىٗاظتاتوتتفواٚتٔثّو 
اػٕاَحكتمسْتااضظشتاظاضسٟاْزضظٔاٖتػٛيةافعايصسطٔايٝو”ٝػٙػطخايعٜزض
ضٛز،تغييطيزضٔٙاتغياتؼٟساتايدازٕ٘يضٛز .


٘أيسٜٔي
حكتمسْ“
ٔاتٝاظا،سٟاْػازيتوطايسوٟأساضاٖ
 .18زضٔٛضزسٛزسٕٟيٚتدعيٝسٟاْ،تسٖٚزضيافت 
فؼّيغازضٔيضٛز.تٙاتطايٗ،تؼسازسٟاْػازيتسٖٚتغييطزضٔٙاتغياتؼٟوساتافوعايص
ٔيياتس.زضواٞصاخثاضيسطٔايٝزضاخطائاز141ٜاغالحيٝلاٖ٘ٛتداضتٕٔىٗاست

طزضٔٙاتغياتؼٟساتواٞصياتس.تؼسازسٟاْػوازي

تؼسازسٟاْػازئٛخٛز،تسٖٚتغيي
لثُاظايٌٗٝ٘ٛضٚيسازٞأ،تٙاسةتاتغييطسٟاْػازيتؼسئُيضٛزتاايوٗفوطؼووٝ
ضٚيسازٔطتٛطزضآغاظزٚضٌ٠عاضضٍطيٚزٚضٜٞاياضائوٝاعالػواتٔمايسوٝايضخزازٜ
است.تطائثاَ،چٙا٘چٝتٝاظايٞط سٟٛٔٓخٛز،زٚسٟٓتٝػٛٙاٖسوٛزسوٕٟيغوازض
ضٛز،تطائحاسثٔٝياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي،تؼسازسٟاْلثُاظتواضيدتػوٛية
ٔيضٛز .
افعايصسطٔايٝزضػسزسٝضطب 
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سَد تقليل يافتِ ّر سْن

.19

ٍاحذ تجاسي بايذ هبالغ سَد تمليل يافتِ ّش سْن سا بش اساس سَد خالص يا صياى لابل اًتبا

بِ

صاحباى سْام ػادي هحاسبِ وٌذ.
.20

ٍاحذ تجاسي بشاي هحاسبِ سَد تمليل يافتِ ّش سْن ،بايذ سَد خالص يا صياى لابال اًتباا
صاحباى سْام ػادي ٍ هياًگيي هَصٍى تؼذاد سْام ػادي سا با فش

باِ

تباذيل ساْام ػاادي باالمَُ

تمليلدٌّذُ ،تؼذيل وٌذ.

ٞ .21سفسٛزتمّيُيافتٞٝط سٕٞ،ٟٓا٘ٙسسٛزپايٞٝط س،ٟٓاضائٝضاذػيتطايا٘ساظٌٜيطي
ٔٙافغٞط سٟٓػازياظػّٕىطزٚاحستداضيعيزٚضٌٜعاضضٍطياستتاايٗتفاٚتوٝ
زض٘ظطٌطفتٔٝيضٛز .

فطضيوّيٝسٟاْػازيتاِمٜٛتمّيُزٙٞسٜ

آثاضتثسيُ
.22

ٍاحذ تجاسي بايذ بشاي هحاسبِ سَد تمليليافتِ ّش سْن ،الذاهات صيش سا اًجام دّذ:
الف .سَد خالص يا صياى لابل اًتبا

بِ صاحباى سْام ػادي سا باِ هياضاى ّضيٌاِّااي هاالي

هشبَط بِ سْام ػادي بالمَُ تمليلدٌّذُ طي دٍسُ ٍ ّوهٌيي ّش گًَِ دسآهذ يا ّضيٌاِ
ًاشي اص تبذيل سْام ػادي بالمَُ تمليل دٌّذُ ،با دسًظش داشاتي آاااس هاليااتي هشباَط،
تؼذيل وٌذٍ ،
.

هياًگيي هَصٍى تؼذاد سْام ػادي سا با ايي فش

وِ وليِ سْام ػادي بالمَُ تمليلدٌّذُ

بِ سْام ػادي تبذيل شذُ است ،تؼذيل ًوايذ.
.23

بشاي هحاسبِ سَد تمليل يافتِ ّش سْن بايذ فش

شاَد ساْام ػاادي باالمَُ تمليالدٌّاذُ،

دس ابتذاي دٍسُ بِ سْام ػادي تبذيل شذُ است ،هگش ايٌىِ تاسيخ صذٍس آى دس طي دٍسُ باشذ،
وِ دس ايي صَست تاسيخ صذٍس هالن ػول است.

 .24تؼسازسٟاْػازيتاِمٜٛتمّيُزٙٞسٜتطايٞوطزٚض،ٜتوٝعوٛضٔسوتمُتؼيويٗٔويضوٛز.
زض ٌعاضضٍطئياٖزٚضٜاي،زٚضٜٔعتٛض،اظاتتسايسأَاِيتاتاضيدتطاظ٘أٝزٚضٜٔيا٘ي
ػازيتاِمٜٔٛحاسثٝضسٜزضزٚضٜٞواي

زض٘ظطٌطفتٔٝيضٛزٔٚياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْ

ٔيا٘يلثّي،تأثيطيتطٔحاسثات٘رٛاٞسزاضت .
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 .25زضٔحاسثٔٝياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسوٟاْػوازي،سوٟاْػوازيتواِمٜٛتوطايزٚضٜايووٝ
زض خطياٖاست،زض٘ظطٌطفتٔٝيضٛز.سوٟاْػوازيتواِمٜٛايووٝزضزٚضٌٜعاضضوٍطي
تاظذطيسيااتغأَيضٛزفمظتطايترطياظزٚضٜوٝزض خطياٖتٛزٜاسوتزضٔحاسوثٝ
سٛزتمّيُيافتٞٝط سٟٙٔٓظٛضٔيضٛز.سٟاْػازيتاِمٜٛايوٝزضزٚضٌٜعاضضوٍطيتوٝ
سٟاْػازيتثسيُضسٜاست،زضٔحاسثٝسٛزتمّيُيافتٞٝط سٟٓاظاتتسايزٚضٜتاتاضيد
تثسيُٚاظتاضيدتثسيُ٘يعسٟاْػازئطتٛط،زضٔحاسثٝسٛزپايٚٝتمّيُيافتٞٝط سٟٓ
يضٛز .
زض٘ظطٌطفت ٔٝ
سْام عادي تالقَُ تقليلدٌّدُ
 .26سْام ػادي بالمَُ تٌْا دس صَستي بايذ بِ ػٌَاى تمليلدٌّذُ دسًظش گشفتِ شَد واِ تباذيل آى
بِ سْام ػادي ،سَد ّش سْن ًاشي اص ػوليات دس حا تذاٍم سا واّش يا صياى ّش سْن ًاشاي اص
ػوليات دس حا تذاٍم سا افضايش دّذ.

ٚ .27احستداضي،اظسٛزذاِعياظياٖ٘اضياظػّٕياتزض حاَتوساْٚلاتوُا٘تسوابتوٝ
غاحثاٖسٟاْػازي،تٝػٛٙاٖضلٓوٙتطِي،خٟتتطريعاثوطتمّيوُزٙٞوسٌييواضوس
تمّيُزٙٞسٌيسٟاْػازيتاِمٜٛاستفازٜٔيوٙس.سٛزذاِعياظيواٖ٘اضوياظػّٕيوات
ٕ٘يٌيطز .
زض حاَتسا٘،ْٚتايحػّٕياتٔتٛلفضسٜضازضتط 
 .28تطايتطريعتمّيُزٙٞسٌيياضستمّيُزٙٞسٌيسٟاْػازيتاِمٞ،ٜٛطٔدٕٛػوٝسوٟاْ
ػازيتاِم،ٜٛتٝعٛضٔدعا(ٝ٘ٚزضٔدٕٛع)تطضسئيضٛز.تطتيةتطضسيسوٟاْػوازي
تاِمٕٜٔٛىٗاستتطتمّيُزٙٞسٌيآٟ٘أؤثطتاضس.تٙاتطايٗ،تٙٔٝظٛضحساوثطساظيتمّيُ
سٛزپايٞٝط سٞ،ٟٓطٔدٕٛػٝسٟاْػازيتاِم،ٜٛتٝتطتيةاظتيطتطيٗتاوٕتوطيٗٔيوعاٖ
ٔيضٛزٔ.ؼٕٛالًحكتمسْسٟاْتيطتطيٗٔيعاٖتمّيُزٙٞسٌيضازاضز .
تمّيُزٙٞسٌيتطضسي 

تجديد ارائِ
.29

نٌاًهِ تؼذاد سْام ػادي يا سْام ػادي بالمَُ بذٍى تغييش دس هٌابغ يا تؼْذات ،اص طشيك هَاسدي
هاًٌذ سَد سْوي ٍ تجضيِ سْام ٍ ػٌصش جايضُ دس حك تمذم ،افضايش يا دس اااش وااّش اجبااسي
سشهايِ دس اجشاي هادُ  141اصالحيِ لاًَى تجاست واّش يابذ ،سَد پايِ ٍ تمليليافتِ ّاش ساْن
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بشاي وليِ دٍسُّايي وِ اطالػات آى گضاسش هيشَد ،بايذ بش هبٌاي تؼذاد جذيذ ساْام تؼاذيل
گشدد .نٌاًهِ ايي تغييشات بؼذ اص تاسيخ تشاصًاهِ اها لبال اص تييياذ صاَستْاي هاالي سٍي دّاذ،
هحاسبِ سَد ّش سْن بشاي آى دٍسُ ٍ الالم همايبِ اي ،بايذ بشهبٌاي تؼذاد جذيذ سْام باشاذ.
دس صَست اًؼىاس نٌيي تغييشاتي دس هحاسبِ تؼذاد سْام ،ايي هَضَع بايذ افشا شَد .بِ ػاالٍُ
بِ هٌظَس اًؼىاس آااس اصالو اشتباُ ٍ تغييش دس سٍيِّاي حبابذاسي ،ساَد پاياِ ٍ تمليال يافتاِ
ّش سْن بايذ بشاي وليِ دٍسُّايي وِ اطالػات آى اسا ِ هيشَد ،تجذيذ اسا ِ گشدد.

ٚ .30احستداضيسٛزتمّيُيافتٞٝط سٟٓزٚضٞ(ٜواي)لثّوياضائوٝضوسٜضاتاتوتتغييوطزض
ٔفطٚضاتٔٛضزاستفازٜزضٔحاسثٝسٛزٞط سٟٓياتثسيُسٟاْػوازيتواِمٜٛتوٝسوٟاْ
ػازي،اضائٔٝدسزٕ٘يوٙس .

ًحَُ ارائِ
.31

ٍاحذ تجاسي بايذ سَد پايِ ٍ تمليل يافتِ ّش سْن سا بشاي سَد خالص يا صيااى ًاشاي اص ػولياات
دس حا تذاٍم (بِ تفىيه ػولياتي ٍ غيشػولياتي) ٍ سَد خالص يا صياى لابل اًتبا

باِ صااحباى

سْام ػادي دس هتي صَست سَد ٍ صياى اسا ِ وٌذٍ .احذ تجاسي باياذ ساَد پاياِ ٍ تملياليافتاِ
ّش سْن سا بشاي توام دٍسُّايي وِ اطالػات آى گضاسش هيشَد اسا ِ وٌذ.

 .32سٛزٞط سٟٓتطايٞطزٚضٜايوٝغٛضتسٛزٚظياٖتٟئٝويضوٛز،اضائؤٝويٌوطزز.
ضٛز،تطايتٕاْزٚضٜٞايي

چٙا٘چٝسٛزتمّيُيافتٞٝط س،ٟٓحسالُتطاييهزٚضٌٜعاضش

ٔيٌطزز،حتياٌوطٔثّو آٖتطاتوطتواسوٛزپايوٝ
وٝاعالػاتآٌٖ،عاضشٔيضٛزاضائ ٝ
تاضس.چٙا٘چٝسٛزپايٚٝتمّيُيافتٞٝط سٟٓتطاتطتاضسٔ،ويتوٛاٖآٖضازضيوه

ٞط سٟٓ
سغطزضغٛضتسٛزٚظياٖاضائٝوطز .
.33

ٍاحذ تجاسي وِ ػوليات هتَلف شذُ سا گضاسش هيوٌذ ،بايذ سَد پايِ ٍ تمليليافتاِ ّاش ساْن
ػوليات هتَلف شذُ سا دس هتي صَست سَد ٍ صياى اسا ِ وٌذ.

.34

ٍاحذ تجاسي بايذ سَد پايِ ٍ تمليليافتِ ّش سْن سا اسا ِ وٌذ حتي اگاش هبلاغ آًْاا هٌفاي (صيااى
ّش سْن) باشذ.
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افطا
.35

ٍاحذ تجاسي بايذ هَاسد صيش سا افشا وٌذ:
الف .هبالغ استفادُ شذُ دس صَست وبش هحاسبِ سَد پايِ ٍ تمليليافتِ ّش سْن ٍ تطبيك ايي
هبالغ با سَد خالص يا صياى لابل اًتبا
.

بِ صاحباى سْام ػادي.

هياًگيي هَصٍى تؼذاد سْام ػادي استفادُ شذُ دس هخشج وباش هحاسابِ ساَد پاياِ ٍ
تمليليافتِ ّش سْن ٍ تطبيك هياًگيي هَصٍى تؼذاد سْام ّش وذام با يىذيگش.

ج.

تَصيف تغييشات ػوذُ دس تؼذاد سْام ػادي يا سْام ػادي بالمَُ ،ػالٍُ بش هاَاسد رواش

شذُ دس بٌذ  ،29وِ بؼذ اص تاسيخ تشاصًاهِ اًجام هيشَد .
.36

هبالغ سَد ّش سْن بابت ٍلَع تغييشات ياد شذُ دس بٌذ ( 35ج) بؼذ اص تاسيخ تشاصًاهاِ تؼاذيل
ًويشَد صيشا ايي گًَِ تغييشات بش هبلغ سشهايِ بىاس سفتِ بشاي ايجاد سَد ياا صيااى دٍسُ ،تايايش
ًويگزاسد .افضايش سشهايِ اص هحل آٍسدُ ًمذي ٍ يا هطالبات ٍ ،تبذيل يا اػوا حمَق هشبَط بِ
سْام ػادي بالمَُ دس تاسيخ تشاصًاهِ بِ سْام ػاديً ،وًَِّايي اص تغييشات ياد شذُ است.

تاريخ اجرا
.37

ايي استاًذاسد بشاي وليِ صَستْاي هالي وِ دٍسُ هالي آًْا اص تاسيخ  ٍ 1389/1/1بؼذ اص آىششٍع

هيشَد ،الصماالجشاست .
هطاتقت تا استاًداردّاي تييالوللي حساتداري

 .38تااخطاياِعأاتايٗاستا٘ساضزٔ،فازاستا٘ساضزتيٗإِّّيحساتساضيضٕاض33ٜتاػٙوٛاٖ
٘يعضػايتٔيضٛز .

سَد ّش سْن(ٚيطايصٔاضس)2004




968

استاندارد حسابداري شماره 03
سود هر سهم

پيَست ضوارُ  : 1تَضيحات تکويلي

اين پيوست بخش الينفک استانذارد حسابذاري شماره  03است.
سَد خالص يا زياى قاتل اًتساب تِ صاحثاى سْام عادي ٍاحد تجاري اصلي

 .1تطائحاسثٝسٛزٞط سٟٓتطٔثٙايغٛضتٟائاِيتّفيميٙٔ،ظٛضاظسٛزذاِعيواظيواٖ
لاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيٚاحستداضياغّي،سٛزذاِعياظياٌٖطٜٚپساظ
وسطسٟٓالّيتاست .
اًتطار حق تقدم خريد سْام

 .2زضٔٛاضزيوٝليٕتاػٕاَحكتمسْذطيسسٟاْػازيوٕتطاظاضظشتاظاضسوٟاْتاضوس
غسٚضسٟاْتاػٙػطخايعٕٜٞطاٜاست.چٙا٘چٝحكتمسْذطيسسٟاْتٕٞٝوٝسوٟأساضاٖ
اػغاضٛز،تؼسازسٟاْػازياستفازٜضسٜزضٔحاسثٝسٛزپايٚٝتمّيُيافتٞٝط س،ٟٓتطاي
ٞايلثُاظا٘تطاضحكتمسْتٝضطحظيطٔحاسثٔٝيضٛز :


تٕاْزٚضٜ
ارزش بازار هر سهن عادي بالفاصله قبل از تصويب انتشار حق تقدم خريد سهام عادي
ارزش بازار نظري هر سهن عادي بالفاصله پس از تصويب انتشارحق تقدم سهام عادي

×

تعداد سهام عادي هوجود قبل از
تصويب انتشار حق تقدم خريد سهام


اضظشتاظاض٘ظطيٞط سٟٓتالفاغّٝپساظتػٛيةا٘تطاضحكتمسْسٟاْػازيتٝضوطح
ظيطٔحاسثٔٝيضٛز :

ارزش بازار سهام بالفاصله قبل از تصويب انتشار حق تقدم سهام عادي  +عوايد حاصل از اعوال حق تقدم
تعداد سهام هوجود بعد از اعوال حق تقدم
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رقن کٌترلي

 .3تطايتططيح٘حٜٛتىاضٌيطيضلٓوٙتطِيتٛغيفضسٜزضتٙس27استا٘ساضز،فطؼوٙيسوٝ
اعالػاتظيطٔٛخٛزاست :
سٛز٘اضياظػّٕياتزض حاَتساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازئ-يّيٖٛضياَ

800ض4

ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازئ-يّيٖٛضياَ

(200ض)7

ظياٖلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي–ٔيّيٖٛضياَ

(400ض)2

ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي

000ض000ض2سٟٓ

ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازيتاِمٜٛ

000ض400سٟٓ

سٛز(ظياٖ)پايٞٝط س:ٟٓ
سٛز٘اضياظػّٕياتزض حاَتسا-ْٚضياَ(000ض000ض000:2ض000ض800ض)4

400ض2

ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضس-ٜضياَ(000ض000ض000:2ض000ض200ض)7

(600ض)3

ظياٖپايٞٝط س-ٟٓضياَ

(200ض)1


زضايٗٔثاَسٟاْػازيتاِم،ٜٛتمّيُزٙٞسٜاستظيطاتافطؼايٙىٝايٗسٟاْاثوطسوٛزٚ
ظيا٘ي٘ساضتٝتاضس،سٛزپايٞٝط سٟ٘ٓاضياظػّٕياتزض حواَتوسا(ْٚضلوٓوٙتطِوي)ضا 
اظ400ض2ضيواَتو000ٝض000(2ض400ض000÷2ض000ض800ض)4ضيواَواٞصٔيزٞسٚ.احس
تداضيٞ400عاضسٟٓػازيتاِمٜٛضازضٔحاسثٝسايطٔثاِ سٛزٞط سٟٙٔٓظٛضٔويوٙوس
حتياٌطٔثاِ سٛزٞط سٟٓتسستآٔس،ٜزضٔمايسٝتاسٛزپايٞٝط سٟٓضوستمّيُتاضوس،
يؼٙيظياٖٞط سٟٓوٕتطضٛز(000ض3ضياَتٝاظايٞط سٟٓتطايظياٖ٘اضوياظػّٕيوات
ٔتٛلفضس000ٜٚض1ضياَتٝاظايٞط سٟٓتطايظياٖزٚض .)ٜ
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پيَست ضوارُ  : 2هثالْاي تَضيحي

اين مثالها جنبه توضيحي دارنذ و بخشي از استانذارد حسابذاري شماره  03نميباشنذ.
هثال ( – )1هحاسثِ هياًگيي هَزٍى تعداد سْام عادي (تٌد  11استاًدارد)
سْام صادر ضدُ

سْام هَجَد

1فطٚضزيٗ13×2

ٔا٘سٜزضاتتسايسأَاِي

000ض2

000ض2

31ضٟطيٛض13×2

غسٚضسٟاْخسيسزضاظايٚخ٘ٝمس

800

800ض2

30آشض13×2

غسٚضسٟاْخسيسزضاظايٚخ٘ٝمس

000ض1

800ض3

29اسفٙس13×2

ٔا٘سٜزضپاياٖسأَاِي

800ض3

ٔحاسثٔٝياٍ٘يٗٔٛظ:ٖٚ
12
6
3
×× 800
س650ٟٓض000× (;2ض(+)1
12
12
12

( 000) +ض)2

6
3
3
س650ٟٓض800× (;2ض800× (+)3ض(+)2
12
12
12

×000ض)2يا

هثال ( – )2افسايص سرهايِ از هحل سَد تقسين ًطدُ يا اًدٍختِّا  -سَد سْوي (تٌد  11استاًدارد)

سٛزذاِعساَ–13×1ضياَ



000ض000ض60

سٛزذاِعساَ–13×2ضياَ



000ض000ض120

سٟاْػازيزض1فطٚضزيٗ–13×1تؼساز



000ض200

غسٚضسٟاْخسيس(سٛزسٕٟي)زضٟٔ1ط 13×2
زٚسٟٓت ٝاظايٞطيهسٟٛٔٓخٛز(000×2ض-)200تؼساز




000ض400

سٛزپايٞٝط سٟٓزضساَ-13×2ضياَ

120 0ض000ض00
;200
(400ض200  000ض)000

سٛزپايٞٝط س(ٟٓتؼسيُضس)ٜزضساَ-13×1ضياَ

60ض000ض000
;100
(400ض200  000ض)000

چٖٛسٛزسٕٟئٛخةتغييطٔٙاتغياتؼٟساتٕ٘يضٛزفطؼتطايٗاستوٝاظاتتسايساَ

13×1غازضضسٜاست .
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هثال(ً - )3حَُ هحاسثِ سَد تقليليافتِ ّر سْن ًاضي از اٍراق هطارکت قاتل تثديل (تٌد  22استاًدارد)


سٛزذاِع-ضياَ

000ض000ض000ض1

سٟاْػازي-تؼساز

000ض000ض1

سٛزپايٞٝط س-ٟٓضياَ

000ض1

اٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُ-تؼساز

000ض100

ٞط10تطياٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُتٝسٝسٟٓػازياست
٘طخٔاِيات

%25

سٛزتضٕيٗضسٜاٚضاقٔطاضوتزضساَخاضي-ضياَ

000ض000ض10

سٛزذاِعتؼسيُضس-ٜضياَ

000ض500ض007ض000)1-0/25(;1ض000ض000+10ض000ض000ض1
000ض30

تؼسازسٟاْ٘اضياظتثسيُاٚضاقٔطاضوت
تؼسازسٟأْٛضزاستفازٜتطائحاسثٝسٛزتمّيُيافتٞٝط سٟٓ
سٛزتمّيُيافتٞٝط س-ٟٓضياَ

000;978ض030ض000:1ض500ض007ض1





000ض030ض000;1ض000+30ض000ض1

676

استاندارد حسابداري شماره 03
سود هر سهم
پيَست ضوارُ ( 2اداهِ)
هثال ( – )4افسايص سرهايِ از هحل آٍردُ ًقدي ٍ يا هطالثات ّوراُ تا عٌصر جايسُ (تٌد  11استاًدارد)
30×2

30×3

000ض000ض500ض1

سٛزذاِعٚاحستداضي

000ض000ض100ض1

سٟاْػازئٛخٛزلثُاظا٘تطاضحكتمسْذطيسسٟاْ

000ض500سٟٓ

ا٘تطاضحكتمسْذطيسسٟاْ

يهسٟٓخسيستٝاظايٞطپٙحسٟٛٔٓخٛز


تؼسازسٟاْػازيخسيس

000ض100سٟٓ

ليٕتاػٕاَحكتمسْذطيسٞط سٟٓ

000ض1ضياَ

تاضيدتػٛيةا٘تطاضحكتمسْ

اَٚفطٚضزيٗ13×2

تاضيداتٕاْپصيطٜٛ٘يسي


اَٚذطزاز13×2

اضظشتاظاضٞط س ٟٓػازيتالفاغّٝلثُاظتػٛية 450ض1ضياَ
ا٘تطاضحكتمسْذطيسسٟاْ
29اسفٙسٞطساَ

تاضيدٌعاضضٍطي

هحاسثِ ارزش تازار ًظري ّر سْن تالفاصلِ پس از تصَية اًتطار حق تقدم خريد سْام
هجووع عوايد حاصل ازاعوال حقتقدم  +هجووع ارزش بازار سهام هوجود بالفاصله قبل از تصويبانتشارحقتقدم
تعداد سهام هوجود بعد از اعوال حق تقدم

=

ارزش بازار نظريهرسهنبالفاصله
پس از تصويب انتشار حقتقدم


375ض ;1

(000ض000×100ض000(+)1ض450×500ض )1

;

000ض000+100ض500
هحاسثِ عاهل تعديل:
;1/054



450ض1
375ض1

;

اضظشتاظاضٞط سٟٓتالفاغّٝلثُاظتػٛيةا٘تطاضحكتمسْ
اضظشتاظاض٘ظطيٞط سٟٓتالفاغّٝپساظتػٛيةا٘تطاضحكتمسْ
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استاندارد حسابداري شماره 03
سود هر سهم
پيَست ضوارُ ( 2اداهِ)

محاسبه سود پايه هر سهم

سٛزپايٞٝط سٌٟٓعاضشضسٜساَ

سٛز پايٞ ٝط س ٟٓتدسيس اضائ ٝضسٜ

000ض000ض100ض1

ساَ  13×1تا تٛخ ٝت ٝا٘تطاض حك

ضياَ

ضياَ

200ض2

000ض000÷500ض000ض100ض1

13×1

30×3

30×2

087ض2

(000×1/054ض)500

تمسْذطيسسٟاْساَ13×2
سٛزپايٞٝطسٟٓساَ(13×2ضأُ

000ض000ض500ض1

آثاضا٘تطاضحكتمسْذطيسسٟاْ)

(

10
12

×000ض(+)600

2
12

552ض2

×000×1/054ض)500

هثال ( -)5هحاسثِ سَد پايِ ّر سْن ٍ سَد تقليل يافتِ ّر سْن ٍ ًحَُ ارائِ آى درصَرت سَد ٍ زيااى
(هثال جاهع)

ايٗٔثاَ٘حٜٔٛحاسثٚٝاضائٝسٛزپايٚٝسٛزتمّيُيافتٞٝط سٟٓضاتوٝغوٛضتسؤٝاٞوٚٝ
ساال٘ٝزضساَ13×1تطايضطوتپٛيااضائٔٝيوٙس.ضلٓوٙتطِي،سٛزذاِع(ظيواٖ)٘اضوياظ
ػّٕياتزض حاَتساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػوازيضوطوتاسوت.تطذوياعالػوات
ضطوتت ٝضطحظيطاست :
تؼسازسٟاْػازيزض13×1/1/1





000ض000ض 5س ٟٓ

افعايصسطٔاي٘ٝمسيزض13×1/3/1





س ٟٓ

000ض200

ضطوت000ض000ض000ض12ضياَاٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُتٝسٟاْػازيتا٘طخسوٛز10زضغوس
زض خطياٖزاضزوٞٝط000ض000ض1ضياَاظاٚضاقٔطاضوت،لاتوُتثوسيُتو40ٝسوٟٓػوازي
ٔيتاضس.سطضسيساٚضاقٔطاضوت13×1/4/1تٛزٜوٝزضايٗتاضيدتثسيُضسٜاست .

٘طخٔاِيات













676

25زضغس 

استاندارد حسابداري شماره 03
سود هر سهم
پيَست ضوارُ ( 2اداهِ)


سَد خالص (زياى) ًاضي از عوليات

سال 13×1

سٔٝاٝٞاَٚ
سٔٝاٝٞزْٚ
سٔٝاٝٞسْٛ
سٔٝاٝٞچٟاضْ
وُساَ
*

درحال تداٍم قاتل اًتساب تِ

سَد خالص (زياى) قاتل اًتساب تِ

صاحثاى سْام عادي ضرکت

صاحثاى سْام عادي ضرکت

ضياَ

ضياَ

 000ض000ض000ض5
 000ض000ض500ض6
 000ض000ض000ض1
(000ض000ض)700

 000ض000ض000ض5
 000ض000ض500ض6
* (000ض000ض000ض)1
 (000ض000ض)700
000ض000ض800ض9

000ض000ض800ض11

ضطوتپٛيازضسٔٝاٝٞسْٛزاضاي000ض000ض000ض2ضياَظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلوف
ضسٜٔيتاضس .


سِ هاِّ اٍل سال 13×1
هحاسثِ سَد پايِ ّر سْن:
هثلغ

ضياَ
سٛزذاِع٘اضياظػّٕياتزض حاَتساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي 



(ٔؼازَسٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي) 

000ض000ض000ض5



هياًگيي هَزٍى
تاريخ

سْام هَجَد

هدت

13×1/1/1تا13×1/2/31

000ض000ض5

غسٚضسٟاْزض13×1/3/1

000ض200

2
3

-

000ض200ض5

1
3

خٕغ
سٛزپايٞٝط سٟٓ



تعداد سْام عادي

333ض333ض3
333ض733ض1
666ض066ض5
987ضياَ
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استاندارد حسابداري شماره 03
سود هر سهم
پيَست ضوارُ ( 2اداهِ)

هحاسثِ سَد تقليل يافتِ ّر سْن :
تعداد/ريال
سٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي

000ض000ض000ض5ضياَ

ٔيضٛز:اثطتثسيُفطضياٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُتطسٛز 
اضاف ٝ




1
(سٛزتضٕيٗضس000×%10(× ×)1-%25()ٜض000ض000ض)12

4

000ض000ض225ضياَ

سٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيتافطؼتثسيُ

000ض000ض225ض5ضياَ

ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي

666ض066ض5سٟٓ

اضافٔٝيضٛز:سٟاْػازياضافي٘اضياظتثسيُفطضياٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُ


000ض480سٟٓ

ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسيُضسٜتؼسازسٟاْػازي

666ض546ض5سٟٓ

سٛزتمّيُيافتٞٝط سٟٓ

942ضياَ

سِ هاِّ دٍم سال 13×1
هحاسثِ سَد پايِ ّر سْن:
هثلغ
ضياَ
سٛزذاِع٘اضياظػّٕياتزض حاَتساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي(ٔؼازَ 
سٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي) 

000ض000ض500ض6



هياًگيي هَزٍى
سْام هَجَد

تاريخ

13×1/4/1

000ض200ض5

تثسيُاٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُزض13×1/4/1

000ض480

13×1/4/1تا13×1/6/31

000ض680ض5

هدت

3
3

تعداد سْام عادي

000ض680ض5

ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي

000ض680ض5

سٛزپايٞٝط سٟٓ

144ض1ضياَ
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استاندارد حسابداري شماره 03
سود هر سهم
پيَست ضوارُ ( 2اداهِ)

هحاسثِ سَد تقليل يافتِ ّر سْن :
تعداد/ريال

000ض000ض500ض6ضياَ

سٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي
ٔيضٛز:اثطتثسيُفطضياٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُتطسٛز
اضاف ٝ


-

سٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيتافطؼتثسيُ

000ض000ض500ض6ضياَ

ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي

000ض680ض5سٟٓ

اضافٔٝيضٛز:سٟاْػازياضافي٘اضياظتثسيُفطضياٚضاقٔطاضوت


-

ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسيُضسٜتؼسازسٟاْػازي

000ض680ض5سٟٓ

سٛزتمّيُيافتٞٝط سٟٓ

144ض1ضياَ

سِ هاِّ سَم سال 13×1
هحاسثِ زياى پايِ ّر سْن:
هثلغ

ضياَ
سٛز٘اضياظػّٕياتزض حاَتساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي

000ض000ض000ض1

ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي

(000ض000ض000ض)2

ظياٖلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي

(000ض000ض000ض)1
هياًگيي هَزٍى
سْام هَجَد

تاريخ

000ض680ض5

13×1/7/1تا13×1/9/30
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هدت

3
3

تعداد سْام عادي

000ض680ض5

استاندارد حسابداري شماره 03
سود هر سهم
پيَست ضوارُ ( 2اداهِ)

ٔثّ
ضياَ
سٛز(ظياٖ)پايٞٝط س:ٟٓ
سٛز٘اضياظػّٕياتزض حاَتساْٚ

176

ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ

()352

ظياٖپايٞٝط سٟٓ

()176



هحاسثِ زياى تقليل يافتِ ّر سْن :
هثلغ

ضياَ
سٛز٘اضياظػّٕياتزض حاَتساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي
ٔيضٛز:اثطتثسيُفطضياٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُتطسٛز
اضاف ٝ


000ض000ض000ض1
-

سٛز٘اضياظػّٕياتزض حاَتساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيتافطؼتثسيُ

000ض000ض000ض1

ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي

(000ض000ض000ض)2

ظياٖلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيتافطؼتثسيُ

(000ض000ض000ض)1

ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي

000ض680ض5سٟٓ

اضافٔٝيضٛز:سٟاْاضافي٘اضياظتثسيُفطضي


-

ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسيُضسٜتؼسازسٟاْػازي

000ض680ض5سٟٓ
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استاندارد حسابداري شماره 03
سود هر سهم
پيَست ضوارُ ( 2اداهِ)



هثلغ

ضياَ
سٛز(ظياٖ)تمّيُيافتٞٝط س:ٟٓ
سٛز٘اضياظػّٕياتزض حاَتساْٚ

176

ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ

()352

ظياٖتمّيُيافتٞٝط سٟٓ

()176



ٔيضٛز .
ظياٖپايٚٝتمّيُيافتٞٝط سٟٓيىساٖاستِ،صاتغٛضيىدااضائ ٝ



سِ هاِّ چْارم سال 13×1

هحاسثِ زياى پايِ ٍ تقليل يافتِ ّر سْن:

هثلغ
ريال

ظياٖ٘اضياظػّٕياتزض حاَتساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي 



(ٔؼازَظياٖلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي) 

(000ض000ض)700


هياًگيي هَزٍى تعداد
تاريخ

13×1/10/1تا13×1/12/29

سْام هَجَد

000ض680ض5

ظياٖپايٚٝتمّيُيافتٞٝط سٟٓ



هدت

سْام عادي

3
3

000ض680ض5
()123ضياَ
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استاندارد حسابداري شماره 03
سود هر سهم
پيَست ضوارُ ( 2اداهِ)

کل سال 13×1
هحاسثِ سَد پايِ ّر سْن:
هثلغ

ضياَ
سٛزذاِع٘اضياظػّٕياتزض حاَتساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي

000ض000ض800ض11

ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي

(000ض000ض000ض)2

سٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي

000ض000ض800ض9



هياًگيي هَزٍى
سْام هَجَد

تاريخ

هدت

13×1/1/1تا13×1/2/31

000ض000ض5

غسٚضسٟاْػازيزض13×1/3/1

000ض200

2
12

-

13×1/3/1تا13×1/3/31

000ض200ض5

تثسيُاٚضاقٔطاضوتتٝسٟاْػازي

1
12

000ض480

-

13×1/4/1تا13×1/12/29

000ض680ض5

9
12

ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي

تعداد سْام عادي

333ض833
333ض433
000ض260ض4
666ض526ض5



هثلغ

ضياَ
سٛزپايٞٝط س:ٟٓ
سٛز٘اضياظػّٕياتزض حاَتساْٚ

135ض2

ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ

()362

سٛزپايٞٝط سٟٓ

773ض1
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پيَست ضوارُ ( 2اداهِ)

هحاسثِ سَد تقليل يافتِ ّر سْن :
هثلغ

ضياَ
لاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي

سٛزذاِع٘اضياظػّٕياتزضحاَتساْٚ

000ض000ض800ض11

ٔيضٛز:اثطتثسيُفطضياٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُتطسٛز 
اضاف ٝ




(000×%10(× ×)1-%25ض000ض000ض)12

000ض000ض225

1
4

سٛزذاِع٘اضياظػّٕياتزض حاَتساْٚلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي
تافطؼتثسيُ

000ض000ض025ض12

ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازي

(000ض000ض000ض)2

سٛزذاِعلاتُا٘تسابتٝغاحثاٖسٟاْػازيتافطؼتثسيُ

000ض000ض025ض10

ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْػازي

666ض526ض5سٟٓ

اضافٔٝيضٛز:سٟاْاضافي٘اضياظتثسيُفطضياٚضاقٔطاضوتلاتوُتثوسيُ  
3
(000ض;120
12

×000ض)480

000ض120سٟٓ

ٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسيُضسٜتؼسازسٟاْػازي

666ض646ض5سٟٓ



هثلغ

ضياَ
سٛزتمّيُيافتٞٝط س:ٟٓ
129ض2

سٛز٘اضياظػّٕياتزض حاَتساْٚ
ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ

()354

سٛزتمّيُيافتٞٝط سٟٓ



775ض1
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استاندارد حسابداري شماره 03
سود هر سهم
پيَست ضوارُ ( 2اداهِ)

٘حٜٛاضائٝاعالػاتسٛز(ظياٖ)ٞط سٟٓضطوتپٛيازضغٛضتسٛزٚظياٖتٝضطحظيطاست :

هثلغ

ضياَ

ضياَ

سَدپايِ ّر سْن:

سٛزذاِع٘اضياظػّٕياتزض حاَتسا:ْٚ
ػّٕياتي

620ض1

غيطػّٕياتي

515
135ض2
()362

ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ

773ض1
سَد تقليل يافتِ ّر سْن:

سٛزذاِع٘اضياظػّٕياتزض حاَتسا:ْٚ
ػّٕياتي

620ض1

غيطػّٕياتي

509
129ض2

ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ

()354
775ض 1
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استاندارد حسابداري شماره 03
سود هر سهم
پيَست ضوارُ ( 2اداهِ)

خسَٚظيطضأُاعالػاتسٔٝاٚٝٞساال٘ٝسٛزٞط سٟٓتطايضطوتپٛيأيتاضسٞ.سفايٗ
خس٘،َٚطاٖزازٖايٗٔٛضٛعاستوٝخٕغاعالػاتسٔٝاٝٞسٛزٞط سٟٓتطايچٟاضزٚض،ٜ
ِعٔٚاًتطاتطتااعالػاتساال٘ٝسٛزٞط سٟ٘ٓيست.تٛٔٝخةاسوتا٘ساضزافطواياعالػواتظيوط
اِعأي٘يست .
ضرح

سِ هاِّ

سِ هاِّ

سِ هاِّ

سِ هاِّ

اٍل

دٍم

سَم

چْارم

کل سال

ضياَ

ضياَ

ضياَ

ضياَ

ضياَ

سَد (زياى) پايِ ّر سْن:

اظػّٕياتزضحاَتساْٚ


سٛزذاِع(ظياٖ)٘اضي
ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ

987
987

144ض1
144ض1

176
()352
()176

()123
()123

135ض2
()362
773ض1

سَد (زياى) تقليل يافتِ ّر سْن:

ذاِع(ظياٖ)٘اضياظػّٕياتزضحاَتساْٚ


سٛز
ظياٖ٘اضياظػّٕياتٔتٛلفضسٜ

942
942
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144ض1
144ض1

176
()352
()176

()123
()123

129ض2
()354
775ض1

استاندارد حسابداري شماره 03
سود هر سهم

پيَست ضوارُ  : 3هثاًي ًتيجِگيري

اين پيوست بخشي از استانذارد حسابذاري شماره  03نميباشذ.
هقدهِ

 .1اعالػاتسٛزٞط سٟٓتٙٔٝظٛضاضظياتيػّٕىطزٚاحستداضيٚپيصتيٙيػّٕىطزآيٙوسٜ
آٖسٛزٔٙساست.وٕيتٝتسٚيٗاستا٘ساضزٞايحساتساضيساظٔاٖحساتطسيزضپاسودتوٝ
٘ياظٞاياعالػاتياستفازٜوٙٙسٌاٌٖعاضضٟائاِي،پطٚغٜتوسٚيٗاسوتا٘ساضزحسواتساضي
سٛزٞط سٟٓضازضساَ1380زضزستٛضواضٌطٜٚواضضٙاسويلوطاضزاز.پوس اظا٘دواْ
ٝپيص٘ٛيساستا٘ساضزٔصوٛضتٙاتٝزاليّياظخّٕوٝ

ٔغاِؼاتاِٚي،ٝتحميماتٔيسا٘يٚتٟي
٘طذٟائتفاٚتٔاِياتيتطايسٟأساضاٖ،اذتالف ٘ظطزضٔحاسثاتٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼساز
سٟاْ٘ٚتايححاغُاظفطآيٙس٘ظطذوٛاٞي،ايوٗپوطٚغٜٔسوىٛتٔا٘وس.زضسواَ1385
تا تٛخٝت٘ٝياظتاظاضسطٔايٝتٝاعالػاتسٛزٞط سٛٔ،ٟٓضوٛعٔدوسزاًزضزسوتٛضوواض
وٕيتٝلطاضٌطفت .حاغُوواضايوٗوٕيتوٌٚٝوطٜٚواضضٙاسويآٖ،توسٚيٗاسوتا٘ساضز
ٔيتاضس .
حساتساضيضٕاض30ٜتاػٛٙاٖسَد ّش سْن 
ّدف سَد ّر سْن

ٞ .2سفٔحاسثٝسٛزپايٞٝط س،ٟٓتٟثٛزٔمايسٝػّٕىطزٚاحوسٞايتدواضيزضيوهزٚضٜ
ٌعاضضٍطئٚمايسٝػّٕىطزيهٚاحستداضيزضزٚضٜٞايٌعاضضٍطئرتّوفاسوت.
ٞسفٔحاسثٝسٛزتمّيُيافتٞٝط سٟ٘ٓيعٕٞاًٙٞتاٞسفٔحاسثٝسٛزپايوٞٝوط سوٟٓ
ٔيتاضس،تاايٗتفاٚتوٝآثاضتثسيُفطضيتٕاْسٟاْػازيتاِمٜٛتمّيُزٙٞوسٜٛٔخوٛز
زض٘ظطٔيٌيطز.زضٚالغٞسفاظٔحاسثٝسٛزتمّيوُيافتوٞٝوط سو،ٟٓ

زض عيزٚضٜضا٘يع
ا٘ؼىاساثطاحتٕاِيتثسيُفطضيسٟاْػازيتاِمٜٚٛواٞصاحتٕاِيسٛزپايٞٝط س،ٟٓ
تٙٔٝظٛضػالٔتزٞيزض ٔٛضزواٞصتاِمٜٛسٛزپايٞٝط سٟٓاست .
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هحاسثِ سَد ّر سْن
هياًگيي هَزٍى تعداد سْام عادي

 .3زضٔحاسثٝسٛزپايٚٝتمّيُيافتٞٝط س،ٟٓاستفازٜاظٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسوٟاْػوازي
ضطٚضياست،ظيطااثطافعايصياواٞصزضسٟأْٛخٛزتوطسوٛز،توٝترطوياظزٚضٜ
ٔطتٛطٔيضٛزؤٝاتٝاظايآٖزضاذتياضٚاحستداضيتٛزٜاست.ت ٝػثاضتزيٍط،استفازٜ
ض٘ظطٔيٌيطز .

اظايٗٔثٙأ،ستاستفازٜاظٔاتٝاظايزضيافتضسٜضاز

 .4تٙٔٝظٛضتؼييٗٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْ،زضٔٛاضزيوٝغسٚضسوٟاْػوازيزضلثواَ
ٔاتٝاظاي٘مسياست،تاضيدثثتافعايصسطٔايٝزضٔطخغثثتضطوتٟأ،النػُٕلوطاض
ظيطااستفازٜاظٚخٜٛتٟٙاپساظثثتافعايصسطٔايٝأىاٖپصيطاست .

ٔيٌيطز

 .5زضغٛضتيؤٝاتٝاظايسٟاْتٝعٛضوأُٚغَ٘ٛطسٜتاضوس،ايوٗسوٟأْتٙاسوةتوا
ٔاتٝاظايزضيافتضس،ٜزضٔحاسثٔٝياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟأْٙظٛضٔيضٛز،ظيوطافموظ
ٚخٜٛزضيافتي،ػّٕياتٚاحستداضيضاتحتتأثيطلوطاضٔويزٞوسٚايوٗسوٟاْ،حوك
ٔطاضوتزضتمسيٓسٛزضا٘يعزاضاست .
 .6افعايصسطٔائٕٝىٗاستاظٔحُٔغاِثاتسٟأساضاٖتاضس.زضچٙيٗٔٛاضزي،اظآ٘دوا
وٝسٟأساض،اذتياضزضيافتعّةياذطيسسوٟاْخسيوسضازاضز،افوعايصسوطٔائٝوا٘غ
ذطٚجٚخ٘ٝمساظٚاحستداضئيٌطززٚزض٘تيدٝتاايٗ٘ٛعافوعايصسوطٔايٕٞٝا٘ٙوس
افعايصسطٔاي٘ٝمسيتطذٛضزٔيضٛز.زضايٗٔٛاضز،تاضيداتٕاْپصيطٜٛ٘يسيحكتموسْ،
ٔثٙايتؼييٗٔياٍ٘يٗٔٛظٖٚتؼسازسٟاْاست .
تقليل

ٞ .7طچٙسسٟاْػازيتاِم،ٜٛزضتاضيدٌعاضضٍطيحكٔطاضوتزضسٛزضا٘وساضز،أوازض
آيٙسٜتاتثسيُتٝسٟاْػازي،حكٔطاضوتزضسٛزضاذٛاٞسزاضت.تٙاتطايٗ،زضٔحاسثٝ
سٛزتمّيُيافتٞٝط سٟٓزض٘ظطٌطفتٔٝيضٛز،ظيطاايٗتثسئُيتٛا٘ستواافوعايصتؼوساز
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سٟاْ ،سٛزتمسيٕئتؼّكتٞٝط س ٟٓضاواٞصزٞس.اظ ايٗ ضٚتمّيُتاِم،ٜٛتوا ٘ياظٞواي
اضتثاطٔيتاضس .

اعالػاتياستفازٜوٙٙسٌاٖزض

 .8ايٙىٝسٟاْػازيتاِمٚ ٜٛالؼاً  تٝسوٟاْػوازيتثوسيُذٛاٞوسضوسٔ،ؼٕوٛالًزضتواضيد
ٌعاضضٍطيٚاحستداضيلاتُتؼييٗ٘يست.تا ايٗ حاَتافطؼتثسيُ،تطآٚضزٔؼمِٛياظ
سٛزٞط سٟٓأىا٘پصيطاست .
ضد تقليل

تمّيُيافتٞٝط سٟٓتٝزِيُضػايتاحتياط،تٟٙاسٟاْػازيتاِمٜٛوٝسٛز
 .9زضٔحاسثٝسٛز 
ٞط سٟ٘ٓاضياظػّٕياتزض حاَتساْٚضاواٞصياظيواٖٞوط سوٟ٘ٓاضوياظػّٕيوات
زض حاَتساْٚضاافعايصٔيزٞس،زض٘ظطٌطفتٔٝيضٛز.اػٕاَحكتموسْذطيوسسوٟاْٚ
تثسيُاٚضاقٔطاضوتلاتُتثسيُ تٝسٟاْػازي،چٙا٘چٝتأثيطضستمّيُزٙٞوسٌيزاضوتٝ
٘ازيسٌٜطفتٔٝيضٛز .

تاضس
 .10تطايتؼييٗتمّيُزٙٞسٌيسٟاْػازيتاِم ٜٛزضٔحاسثٝسٛزتمّيُيافتٞٝط س،ٟٓاظسوٛز
ذاِعياظياٖ٘اضياظػّٕياتزض حاَتسا(ْٚسٛزياظياٖلثُاظػّٕياتٔتٛلفضس)ٜ
تٝػٛٙاٖضلٓوٙتطِياستفازٜٔيضٛز.سٛزذاِعياظياٖ٘اضياظػّٕياتزض حاَتساْٚ
تٝػٛٙاٖضلٓوٙتطِيزض٘ظطٌطفتٔٝيضٛز،ظيطاايٗضلوٓلاتّيوتٔمايسوٝتيطوتطيزاضز،
غٛضتيوٝتٛلفػّٕياتزضٞطزٚضٌٜعاضضٍطيتىطاضٕ٘يضٛز .

زض
اًتطار حق تقدم

 .11ا٘تطاضحكتمسْذطيسسٟاْوٝليٕتاػٕاَآٖزضظٔاٖا٘تطاض،وٕتطاظاضظشتاظاضسٟاْ
تالفاغّٝلثُاظتػٛيةافعايصسطٔايٝاست،زضتطٌيط٘سٜػٙػطخايعٜٔيتاضوس.ػٙػوط
خايعٜتٔٝؼٙايافعايصتؼسازسٟاْتسٖٚتغييطزضٔٙاتغياتؼٟساتٚاحستداضياسوتٚ
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تٕٞٝيٗزِيُٕٞا٘ٙسسٛزسٕٟي،الالْٔمايسٝايتايستٙٔٝظٛضلاتّيتٔمايسٝساَخاضي
تاساِٟايلثُ،اضائٔٝدسزضٛز .
ارائِ در صَرت سَد ٍ زياى

تمّيُيافتٞٝط سٟٓتطايسوٛزذواِع(ظيواٖ)٘اضوياظػّٕيوات
ٔ .12ثاِ سٛزپايٚٝسٛز 
زض حاَتساْٚتٝتفىيهػّٕياتيٚغيطػّٕياتيتايسزضٔتٗغٛضتسوٛزٚظيواٖاضائوٝ
ضٛز،ظيطاسطٔايٌٝصاضاٖإٞيتظيازيتطايايٗتفىيهلائُٞستٙسٚزضاضظياتيػّٕىطز

ؤثطٚالغٔيضٛز .

ٚاحستداضئ
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