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پیشگفتار

راستاي حمایت از وجود اطالعات مالی شفاف یکی از الزامات اساسی کارآیی بازار سرمایه است و در قانون بازار اوراق بهادار در
گذاران، و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآي اوراق بهادار، وظایف و اختیاراتی براي حقوق سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تهیه و انتشار اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت درنظر گرفته شده است.
ها، ناشران اوراق سازمان موظف است بورس")، 01/09/1384قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 42و 41همچنین طبق مواد 

هاي فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا گذاري و کلیه تشکلگران، بازارگردانان، مشاوران سرمایهبهادار، کارگزاران، معامله
ناشر اوراق بهادار موظف "و "عات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.براساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسی ملی کشور اطال

هاي ها و دستورالعملنامهدهی مالی و آیینحسابداري و گزارشهاي مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهاي است صورت
"شود، تهیه نماید.اجرایی که توسط سازمان ابالغ می

هاي هاي مالی شرکتاستانداردهاي حسابداري و در جهت بهبود افشاي اطالعات در صورتبعمل آمده دربا توجه به تغییرات 
، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تامین نیازهاي اطالعاتی ساخت امالك

را امالك و مستغالت)ي،سازت امالك (صنعت انبوهساخيهاشرکتهاي مالی نمونه براي صورت،گذاران و سایر ذینفعانسرمایه
تهیه ساختمانیيهاشرکتیرانو مدیرانایجامعه حسابداران رسمياعضایو برخیسازمان حسابرسیفنیتهکميبا همکار

تلف هاي مخارزیابیانجام جهت کلیه ذینفعانهاي مالی مذکور حاوي اطالعات الزم براي نموده و سعی شده است که صورت
نماید:کنندگان محترم را به نکات زیر جلب میباشد. در این خصوص، توجه استفاده

اوراق و که سازمان بورس ست و در صورتیهاامات ارائه و افشا توسط شرکتحداقل الزدر برگیرندههاي مالی این صورت
د. نباشمکلف به ارائه اطالعات موردنیاز میهاشرکتهاي مالی اعالم نماید، بهادار، الزامات بیشتري براي ارائه و افشا در صورت

به افشاي مناسب و کافی اطالعات تحت شرایط عمومی و کلی تاکید گردیده و از نمونههاي مالی در تهیه صورت ،
ید پرداختن به اطالعات مرتبط با شرایط خاص، خودداري شده است. در موارد بااهمیت، اطالعات مرتبط با شرایط خاص نیز با

حسب مورد و ضرورت طبق استانداردهاي حسابداري گزارش شود.
بینی نگردیده است. در چنین هایی وجود داشته باشد که در این مجموعه پیشها ممکن است سرفصلدر برخی شرکت

هاي مذکور باید حسب مورد در جاي مناسب خود به این مجموعه اضافه شود.شرایطی، سرفصل
درصد مجموع اقالم در آن یادداشت باشد، باید افشاي 10هاي توضیحی حداقل برابر یادداشتدر صورتیکه یک قلم در

کافی در مورد آن صورت گیرد.
در پایان، از اعضاي محترم کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیته فنی سازمان حسابرسی و سایر 

شود.اند قدردانی میمالی نقش داشتههايصاحبنظرانی که در تهیه این صورت





)سهامى عام(نمونه ساختمانی شرکت 
هاى مالىصورت

2x13اسفند 29سال مالى منتهى به 

مجمع عمومى عادى صاحبان سهام
با احترام

قدیم ت2x13اسفند 29مربوط به سال مالى منتهى به )سهامى عام(نمونه ساختمانی هاى مالى شرکت به پیوست صورت
هاى مالى به قرار زیر است:دهنده صورتشود. اجزاى تشکیلمى

شماره صفحه
2ترازنامه
3صورت سود و زیان

3انباشته(زیان)گردش حساب سود 
4صورت سود و زیان جامع
5صورت جریان وجوه نقد
هاى توضیحى:یادداشت

6فعالیتوتاریخچه
6-12هاى حسابدارىاهم رویه
13-39و سایر اطالعات مالىهاى مالىهاى مربوط به اقالم مندرج در صورتیادداشت

بـه تأییـد هیئـت مـدیره     3x13../.../.....تهیه شده و در تـاریخ  استانداردهاى حسابدارىهاى مالى براساس صورت
رسیده است.

امضاسمتنام نماینده اشخاص حقوقیت مدیره و مدیرعاملئاعضاي هی
.........رئیس هیئت مدیره..................

.........نایب رئیس هیئت مدیره..................

.........عضو هیئت مدیره و مدیر عامل..................

.........عضو هیئت مدیره ..................

.........عضو هیئت مدیره..................
....................................
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)سهامی عام(نمونهساختمانی شرکت 
ترازنامه

2x13اسفند 29در تاریخ 
(تجدید ارائه شده)(تجدید ارائه شده)

29/12/2x1329/12/1x13یادداشتها و حقوق صاحبان سهامبدهی29/12/2x1329/12/1x13یادداشتهادارایی
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالریالمیلیون 

هاي جاريبدهیهاي جاريدارایی
....................14تجاري و غیرتجاريهايپرداختنی....................3موجودي نقد

....................15مالیات پرداختنی....................4مدتهاي کوتاهگذاريسرمایه
....................16سود سهام پرداختنی....................5تجاري و غیرتجاريهايدریافتنی

....................17تسهیالت مالی....................6امالكموجودي 
....................18ذخایر....................7هاپرداختپیش

....................19هادریافتپیش....................8شده براي فروشنگهداريهايدارایی
....................8شده براي فروشنگهداريهايمرتبط با داراییهاي بدهی....................هاي جاريجمع دارایی

....................هاي جاريجمع بدهیاريهاي غیرجدارایی
هاي غیرجاريبدهی....................5بلندمدتهايدریافتنی
....................14بلندمدتهايپرداختنی....................9هاي بلندمدتگذاريسرمایه

....................17تسهیالت مالی بلندمدت....................10شده براي ساخت امالكنگهداريهايزمین
....................20ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان....................11هاي نامشهوددارایی
....................هاي غیرجاريجمع بدهی....................12هاي ثابت مشهوددارایی

....................هاجمع بدهی....................13هاسایر دارایی
حقوق صاحبان سهام....................هاي غیرجاريجمع دارایی

....................21سرمایه
....................22افزایش سرمایه در جریان 

....................23صرف سهام
24صرف سهام خزانه

....................25اندوخته قانونی
....................26هاسایر اندوخته

....................27هامازاد تجدید ارزیابی دارایی
....................28عملیات خارجیارز ر تفاوت تسعی
....................سود انباشته
)..........()..........(29سهام خزانه

....................سهامجمع حقوق صاحبان 
....................امها و حقوق صاحبان سهجمع بدهی....................هاجمع دارایی

هاي مالی است.ناپذیر صورت، بخش جداییهاي توضیحییادداشت
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)سهامی عام(نمونهساختمانی شرکت 
سود و زیانصورت 

2x13اسفند 29براى سال مالى منتهى به 

2x13سال یادداشت
شده)(تجدیدارائه

1x13سال
ریالمیلیونریالمیلیونریالمیلیون

....................30هاي عملیاتیدرآمد
(..........)(..........)31درآمدهاي عملیاتیبهاى تمام شده 

....................ناخالصسود
(..........)(..........)32عمومىوادارى،هاى فروشهزینه

- .........)(.33الوصول (هزینه استثنایی)هزینه مطالبات مشکوك
....................34عملیاتىاقالمسایر 

(..........)(..........)
....................سود عملیاتى

(..........)(..........)35هاى مالىهزینه
....................36هاى غیرعملیاتىسایر درآمدها و هزینه

....................
....................قبل از مالیاتخالصسود 

)..........()..........(مالیات بر درآمد
....................سود خالص

:سود پایه هر سهم
....................عملیاتی

....................غیرعملیاتی
....................37سود پایه هر سهم

انباشته(زیان) گردش حساب سود
....................سود خالص

....................ابتداي سالسود انباشته 
(..........)..........39تعدیالت سنواتى

....................شدهتعدیل- ابتداي سالانباشته سود
)..........()..........(16صوبسود سهام م

)..........()..........(21افزایش سرمایه
....................

....................27انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سهام
....................سود قابل تخصیص

.....)(.....(..........)25اندوخته قانونى
(..........)(..........)126هاسایر اندوخته

(..........)(..........)
....................سالسود انباشته پایان 

هاي مالی است.ناپذیر صورت، بخش جداییهاي توضیحییادداشت

هاي مصوب مجمع، قبل از سود قابل تخصیص ارایه خواهد شد.شود و اندوختههاي الزامی طبق اساسنامه در این بخش ارایه میاندوخته1
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عام)ینمونه (سهامیشرکت ساختمان
1صورت سود و زیان جامع

2x13اسفند 29ل مالى منتهى به براى سا
(تجدید ارائه شده)

1x13سال 2x13سال یادداشت
میلیون ریالریالمیلیون

....................سود خالص سال
- ..........27هاي ثابت مشهودمازاد تجدید ارزیابی دارایی

....................28تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
....................سود جامع سال

(..........)..........39تعدیالت سنواتی
....................سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگري سال قبل

هاي مالی است.ناپذیر صورت، بخش جداییهاي توضیحییادداشت

ورت سود و زیان جامع ضرورتى ندارد. در چنین حالتى باید در چنانچه اجزاى صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص سال و تعدیالت سنواتى باشد، ارائه ص1
یادداشتى ذیل صورت سود و زیان، نبود الزام ارائه صورت سود و زیان جامع افشا شود.



5

عام)ینمونه (سهامیختمانشرکت سا
صورت جریان وجوه نقد

2x13اسفند 29براي سال مالی منتهی به 
)شدهارائهتجدید(

1x13سال2x13سالیادداشت
ریالمیلیونریالمیلیونریالمیلیون

:عملیاتىهاىفعالیت
)..........(..........40عملیاتىهاىازفعالیتناشىنقدوجه(خروج) ورودخالصجریان
:مالىتأمینبابتپرداختىسودوهاگذاريسرمایهبازده
....................دریافتىسهامسود
....................هاگذارىسرمایهسایربابتدریافتىسود
)..........()..........(تسهیالتبابتپرداختىسود

)..........()..........(ابت اوراق مشارکتسود پرداختی ب
)..........()..........(اياجاره سرمایهبابتپرداختىسود

(..........)(..........)رداختی پسود سهام 
)..........(..........مالىتأمینبابتپرداختىسودوهاگذاريسرمایهبازدهازناشىنقدوجه(خروج) ورودخالصجریان

:بردرآمدمالیات
(..........)(..........)پرداختىدرآمدبرمالیات

:گذارىسرمایههاىفعالیت
....................مشهودثابتهاىداراییفروشبابتدریافتیوجوه
......)(....(..........)مشهودثابتهاىداراییخریدبابتپرداختىوجوه
....................مشهودناهاىداراییفروشبابتدریافتیوجوه
(..........)(..........)مشهودناهاىداراییخریدبابتپرداختىوجوه
....................بلندمدتهاي يگذارسرمایهفروش بابتدریافتیوجوه
(..........)(..........)بلندمدتهاي يگذارسرمایهتحصیل بابتپرداختیوجوه

تسهیالت اعطایی به اشخاص
استرداد تسهیالت اعطایی به اشخاص

....................مدتکوتاههاىگذاريسرمایهفروشدریافتی بابت وجوه
)..........()..........(مدتکوتاههاىگذاريسرمایهپرداختی بابت تحصیلوجوه
....................در امالكگذاريسرمایهفروشدریافتی بابت وجوه
)..........()..........(در امالكگذاريسرمایهپرداختی بابت تحصیلوجوه

..........)..........(گذارىسرمایههاىفعالیتازناشىنقدوجه)خروج(ورودخالصجریان
)..........(..........هاي تأمین مالیرود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتجریان خالص و

:مالىتأمینهاىفعالیت
....................سرمایهافزایشازحاصلوجوه

..........-وجوه حاصل از صرف سهام
....................وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه

(..........)(..........)پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه
....................دریافت تسهیالت

(..........)(..........)تسهیالت اصلبازپرداخت
....................وجوه حاصل از اوراق مشارکت
(..........)(..........)بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
(..........)(..........)اي (اصل)بازپرداخت اقساط اجاره سرمایه

)..........(..........مالىتأمینهاىفعالیتازناشىنقدوجه(خروج) ورودخالصجریان
(..........)..........نقدوجهدر) کاهش(افزایشخالص

....................سالموجودي نقد در ابتداي 
....................ارزنرختغییراتتأثیر

....................سالموجودي نقد در پایان 
....................41غیرنقديمبادالت

هاي مالی است.ناپذیر صورت، بخش جداییهاي توضیحییادداشت



عام)ینمونه (سهامیشرکت ساختمان
هاي مالیهاي توضیحی صورتیادداشت

2x13اسفند29سال مالی منتهی به 
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فعالیتو تاریخچه -1
تاریخچه-1-1

.. در ....... مورخ ........ به صورت شرکت سهامى خاص تأسیس شده و طى شماره ......ونه در تاریخ .شرکت سهامى عام نم
ه نمودبرداريبهره..........، شروع به از تاریخو متعاقبا ثبت رسیدبه(محل ثبت).. ......ها و مالکیت صنعتى .اداره ثبت شرکت

العاده مورخ .......... به شرکت سهامى عام تبدیل و در فوقیجلسه مجمع عموم. شرکت در تاریخ .......... به موجب صورتاست
. در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت نمونه جزء واحدهاى تجارى فرعى شرکت .......... ......تاریخ ..

شهر آن در محل فعالیت اصلی.......... و لى شرکتمرکز اصنشانی باشد. است و واحد تجارى نهایى گروه، شرکت .......... می
.......... واقع است.

هاى اصلى  فعالیت-2-1
باشد. فعالیت اصلی شرکت نمونه طی سال مورد گزارش می....... ، اساسنامه....... طبق ماده موضوع فعالیت شرکت 

است.بوده....... 
تعداد کارکنان-3-1

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

2x131x13
نفرنفر

..........رسمیکارکنان 
..........قرارداديکارکنان 

..........
..........هاي خدماتیشرکتکارکنان 

..........
هاي حسابدارىاهم رویه-2

هاى مالى  ورتمبناى تهیه ص-1-2
:هاى جارى استفاده شده استارزشاز زیر رد اموهاى مالى برمبناى بهاى تمام شده تاریخى تهیه و در صورت

)4یادداشت (ارزش بازار روشالمعامله با استفاده ازهاي جاري سریعگذاريالف) سرمایه
)13-5یادداشت (با استفاده از روش تجدیدارزیابی آالت و تجهیزاتماشینب) 

امالكموجودى -2-2
امالك در جریان ساختموجودي -1-2-2

هاي ساخت که به طور مستقیم به فعالیتاستمخارج ساخت امالك دربرگیرنده تمام مخارجی -1-1-2-2
ن فعالیتهایی تخصیص داد.انتساب است یا بتوان آن را بر مبنایی منطقی به چنیقابل

مخارج مستقیم فعالیتهاي ) ب(مخارج تحصیل زمین،) الف(هاي ساخت امالك شامل مخارج فعالیت-2-1-2-2
است.مخارج مشترك قابل انتساب به فعالیتهاي ساخت امالك) ج(ساخت امالك و

یا ها یژه به هر یک از پروژهشناسایی واساس روشبریا برخی مخارج مشترك مخارج مستقیم ساخت -3-1-2-2
یابد.میواحدهاي ساختمانی تخصیص 

نباید افشا شودهاي حسابدارى که موضوعیت نداردرویه ،.



عام)ینمونه (سهامیشرکت ساختمان
هاي مالیهاي توضیحی صورتیادداشت
2x13اسفند29الی منتهی به سال م
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هایی که از این مخارج منتفع شده پروژهبه هاي زیر حسب مورد بر اساس روشمشترك مخارج سایر -4-1-2-2
:یابدتخصیص میها یا واحدهاي ساختمانی به هر یک از پروژهرود منتفع شوند، یا انتظار می

بی فروشالف) روش ارزش نس
ها طی سالب) روش مخارج انجام شده پروژه

شده، از روش ارزش نسبی انتساب به واحدهاي ساختمانی فروختهبراي تعیین مخارج ساخت قابل-5-1-2-2
شود.فروش استفاده می

است به عنوان دارایی شناسایی و بهمنظور نشدهشده فروشبهاي تماممخارج ساخت امالك که به -6-1-2-2
شود.میگیري اندازه»اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش«

آماده فروشواحدهاي ساختمانی موجودي -2-2-2
اقل بهاي «به ،شدهخریداريو شدهتکمیلآماده فروش، شامل واحدهاي ساختمانی موجودي واحدهاي ساختمانی 

شود.میمنعکس »تمام شده و خالص ارزش فروش
هاسایر موجودي-3-2-2

اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش «ها شامل موجودى مصالح ساختمانی و قطعات و لوازم یدکی به سایر موجودي
شود. در صورت فزونى بهاى تمام شده نسبت به خالص هاى اقالم مشابه ارزشیابى میهر یک از اقالم/گروه» فروش

ها با شود. بهاى تمام شده موجوديشناسایى میالتفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودى ارزش فروش، مابه
شود:هاى زیر تعیین میبکارگیرى روش

روش مورد استفاده
میانگین موزونمصالح ساختمانی

میانگین موزونقطعات و لوازم یدکى

هاگذاريسرمایه-3-2
:گیري و شناختاندازهنحوه 

:هاى بلندمدتگذاريسرمایه
هاگذاريکاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایهبهـاى تمـام شــده به کسـر اق بهاداراورگذاري در سرمایه

:هاى جارىگذاريسرمایه
ارزش بازارالمعامله در بازار گذاري سریعسرمایه

ها گذاريسرمایههر یک ازشده و خالص ارزش فروش اقل بهاى تمامهاى جارى گذاريسایر سرمایه
:رآمدنحوه شناخت د

در بلندمدت جاري و هاى گذاريسرمایه
هاسهام شرکت

پذیر (تا در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شرکت سرمایه
)تاریخ ترازنامه

در زمان تحقق سود تضمین شدهگذاري در سایر اوراق بهادارسرمایه
فروش  يشده براينگهدارهايییدارا-4-2

واحد) که مبلغ دفتري آنها، عمدتا از طریق فروش و نه استفاده هايغیرجاري (مجموعهايهدارایی-1-4-2
شود شود. این شرایط تنها زمانی احراز میبندي میطبقه» شده براي فروشنگهداري«گردد، به عنوان مستمر بازیافت می

آن، فقط برحسب شرایطی که براي واحد) جهت فروش فوري در وضعیت فعلیهايغیرجاري (مجموعههايکه دارایی
هایی مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، چنین داراییفروش 

اي که انتظار رود شرایط تکمیل واحد) باشد به گونههاي(مجموعههاي غیرجاريمتعهد به اجراي طرح فروش دارایی
بندي، به استثناي مواردي که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احراز گردد.یخ طبقهفروش طی یکسال از تار



عام)ینمونه (سهامیشرکت ساختمان
هاي مالیهاي توضیحی صورتیادداشت

2x13اسفند29سال مالی منتهی به 

8

و خالص ياقل مبلغ دفتر«فروش، به يشده براينگهدارواحد)هاي(مجموعهیرجاريغهايییدارا-2-4-2
.گرددیمگیرياندازه»ارزش فروش

هاي نامشهوددارایی-5-2
شود. ها ثبت مىو در حسابیريگهود، برمبناى بهاى تمام شده اندازهنامشهايییدارا-1-5-2
مورد یآتيمصرف منافع اقتصاديبا توجه به الگوین،معیدنامشهود با عمر مفهايییاستهالك دارا-2-5-2

:شودیممحاسبهیرزيهاها و روشانتظار مربوط و براساس نرخ

روش استهالكاستهالكنرخنوع دارایی
..........دانش فنی

..........ايافزارهاي رایانهنرم
...............

.شودسرقفلی محل کسب به دلیل داشتن عمر مفید نامعین، مستهلک نمی-3-5-2

هاى ثابت مشهوددارایی-6-2
مبناى بهاى ، بر2-6-3و 2-6-2هايرد مندرج در یادداشتاهاى ثابت مشهود، به استثناى مودارایی-1-6-2

وضعیت دارایی در مقایسه بهبود مشهود که موجب هاى ثابت داراییبعدي مرتبط با شود. مخارج میگیرياندازهتمام شده 
شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادي حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتري با استاندارد عملکرد ارزیابی

ها شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداري داراییهاي مربوط مستهلک میمفید باقیمانده داراییدارایی اضافه و طی عمر
شود، در زمان وقوع به شده اولیه دارایی انجام میکه به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی

گردد.عنوان هزینه شناسایی می
یافته است. تجدید ارزیابی در انعکاسها مبناى مبلغ تجدید ارزیابى در حساببرتو تجهیزاآالت ماشین-2-6-2

مگر باشددوره تناوب تجدید ارزیابی ...... ساله می.پذیرفته استصورت ،کارشناسان مستقلتاریخ ....... و با استفاده از 
در اینصورت مبلغ دفتري آن داشته باشد، شده، تفاوت بااهمیتی باهاي تجدید ارزیابیارزش منصفانه داراییاینکه

.شودتر انجام میدر دوره کوتاهتجدیدارزیابی 
اقل ارزش منصفانه «به ،یکقرارداد اجاره به شرط تملیقاز طرهاي ثابت مشهود تحصیل شدهدارایی-3-6-2

، حداقل مبالغ اجارهیاسبه ارزش فعلجهت مح.شودمییريگاندازه»حداقل مبالغ اجارهیدر آغاز اجاره و ارزش فعلییدارا
.گرددمیشده اجاره استفاده ینسود تضمیاز نرخ ضمن
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الگوي با توجه به اي، هاي ناشی از اجاره سرمایهمشتمل بر دارایی،هاى ثابت مشهوداستهالك دارایی-4-6-2
نامه با در نظر گرفتن آیینبوط وهاى مردارایی)عمر مفید برآوردىمصرف منافع اقتصادي آتی مورد انتظار (شامل 

و براساس هاي بعدي آنو اصالحیه1366هاى مستقیم مصوب اسفندماه قانون مالیات151استهالکات موضوع ماده 
شود:هاى زیر محاسبه میها و روشنرخ

روش استهالكاستهالكنرخنوع دارایی
..........ساختمان 
..........تاسیسات

..........و تجهیزاتآالتماشین
..........وسایل نقلیه

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

...............
گیرد، استهالك از اول بردارى قرار مىشود و مورد بهرههاى ثابتى که طى ماه تحصیل میبراى دارایی-1-4-6-2

پذیر پس از آمادگى جهت هاى استهالكشود. در مواردى که هر یک از داراییمیها منظور ماه بعد محاسبه و در حساب
بردارى به علت تعطیل کار یا علل دیگر براى مدتى مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالك آن براى مدت یاد شده بهره

درصد نرخ استهالك منعکس در جدول باالست.30معادل 
شده با توجه به مبلغ دفتري جدید (پس از تجدیدارزیابی)، طی عمر تجدیدارزیابیهاياستهالك دارایی-2-4-6-2

شود.ها منظور میمفید باقیمانده محاسبه و در حساب
شده براي ساخت امالكزمین نگهداري-7-2

شد هاي ساخت امالك، چنانچه هیچ نوع فعالیت ساخت بر روي آن انجام نشده بازمین نگهداري شده براي فعالیت
قرار گرفته و به رود فعالیتهاي ساخت طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاري تکمیل شود، در این طبقه و انتظار نمی

یابد.گونه کاهش ارزش انباشته انعکاس میاز کسر هربهاي تمام شده پس
هامازاد تجدیدارزیابی دارایی- 2- 8

نیافتهتحقق(درآمد غیرعملیاتیآنتجدید ارزیابیهود در نتیجهمشثابتدارایییکدفتريمبلغافزایش-1-8-2
صاحباناز حقوقبخشیعنوانبه و در ترازنامهثبتمازاد تجدید ارزیابیعنوان) مستقیماً تحتناشی از تجدید ارزیابی

قبلیکاهشیکمزبور عکسافزایش. هرگاهیابدمیانعکاسجامعسود و زیانشود و در صورتمیبنديطبقهسرمایه
قبلیهزینهتا میزانافزایشاینصورت،، در این استگردیدهشناساییهزینهعنوانبهباشد کهناشی از تجدید ارزیابی

ر شود.منظودورهسود و زیاندرآمد بهعنوانباید بهداراییبا هماندر رابطهشدهشناسایی
شناساییهزینهعنوانبه آنتجدید ارزیابیمشهود در نتیجهثابتدارایییکدفتريمبلغکاهش-2-8-2

مازاد تجدید ارزیابیحساببهباشد کهناشی از تجدید ارزیابیقبلیافزایشیکمزبور عکسکاهششود. هرگاهمی
بدهکار حساببهداراییهمانبهمربوطمازاد تجدید ارزیابیباید تا میزانکاهشاینصورت،، در این استمنظور شده

شود.شناساییهزینهعنوانبهیابد و باقیماندهانعکاسجامعسود و زیانمنظور گردد و در صورتمازاد تجدید ارزیابی
وق صاحبان سرمایه، در زمان برکناري یا واگذاري دارایی مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حق-3-8-2

مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاري، مستقیماً به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود. مبلغ مازاد قابل 
مام شده تاریخی آن انتقال معادل تفاوت بین استهالك مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی و استهالك مبتنی بر بهاي ت

موجب قانون است. افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست، مگر در مواردي که به
تجویز شده باشد.
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هاي غیرجاريداراییکاهش ارزشزیان -9-2
ها، هش ارزش داراییاي دال بر امکان کادر پایان هر دوره گزارشگري، در صورت وجود هرگونه نشانه-1-9-2

گردد. گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی، برآورد و با ارزش دفتري آن مقایسه میآزمون کاهش ارزش انجام می
چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدي که دارایی متعلق به آن 

د. گرداست تعیین می
وجود هرگونه هاي نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدمآزمون کاهش ارزش دارایی-2-9-2

شود.اي دال بر امکان کاهش ارزش، به طور ساالنه انجام مینشانه
مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش -3-9-2

هاي نقدي آتی ناشی از دارایی با ارزش فعلی جریانبرابر بايارزش اقتصادباشد. اقتصادي، هر کدام بیشتر است می
هاي نقدي آتی هاي مختص دارایی که جریاناستفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک

باشد.برآوردي بابت آن تعدیل نشده است، می
تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتري آن کمتر باشد، مبلغ دفتري دارایی (یا واحد -4-9-2

مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بالفاصله در صورت سود و زیان 
تجدیدارزیابی مازاد اشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ شده بگردد، مگر اینکه دارایی تجدیدارزیابیشناسایی می

گردد.می
در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش -5-9-2

ي با فرض باشد، مبلغ دفتري دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتردارایی (واحد مولد وجه نقد) می
یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه هاي قبل، افزایش میشناسایی زیان کاهش ارزش در سالعدم

شده باشد که در این صورت گردد مگر اینکه دارایی تجدیدارزیابیسود و زیان شناسایی میصورت نقد) نیز بالفاصله در 
د.گردمیمازاد تجدیدارزیابیمبلغ منجر به افزایش 

اوراق مشارکت-2- 10
. مبلغ کسر اوراق گرددیها ثبت مدر حساب»روش ناخالص«يبر مبنا،منتشر شده به کسرمشارکتاوراق

شده یننرخ سود تضم«پرداخت سود و کارمزد بر اساس روش یدمخارج انتشار آن در مقاطع سررسینمشارکت و همچن
.گرددیمستهلک م»موثر

ذخایر-2- 11
گذاري خریدارانتضمین بازده سرمایهذخیره -1-11-2

گذاري خریداران تا میزان ...... درصد مبالغ پرداختی تضمین گردیده با توجه به قراردادهاي فروش، بازده سرمایه
د. گردها منظور میذخیره الزم در حساباست. در این رابطه، در صورت فزونی مبالغ تضمین شده نسبت به مبالغ فروش، 

گردد.شده پروژه مربوط منظور میمخارج مرتبط با این تضمین به بهاي تمام

ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان-2-11-2
و مزایاى مستمر براى هر سال خدمت ثابت ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق 

شود.ها منظور میآنان محاسبه و در حساب
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آمد عملیاتیدر-2- 12
29درآمد فروش امالك در صورت احراز معیارهاي شناخت درآمد طبق استاندارد حسابداري شماره -1-12-2

درصد مبلغ 20پذیر بودن برآورد ماحصل پروژه و وصول حداقل (محرز بودن فروش، شروع فعالیت ساختمانی، امکان
شود. درصد تکمیل پروژه بر اساس نسبت مخارج سایی میشنادر تاریخ ترازنامه فروش) بر اساس درصد تکمیل پروژه 

و شود. مخارج کار انجام شده شده براي کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه به کل مخارج برآوردي ساخت تعیین میتحمل
،، مصالح پاي کارشامل مواردي از قبیل زمین، مخارج تامین مالی منظور شده به پروژهکل مخارج برآوردي ساخت 

شود.نمیگذاري خریداران و مخارج مرتبط با تضمین بازده سرمایههاپرداختپیش
شود. هرگونه زیان موردانتظار پروژه (شامل مخارج رفع نقص) بالفاصله به سود و زیان دوره منظور می-2-12-2

مخارج تأمین مالى-2- 13
انتساب به ود به استثناى مخارجى که مستقیماً قابلشمخارج تأمین مالى در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایى می

است.»هاى واجد شرایطدارایی«تحصیل 

تسعیر ارز-2- 14
ارز در تاریخ ترازنامه و اقالم غیرپولی که به بهاي تمام شده تاریخی بر 1اقالم پولی ارزي با نرخ رسمی-1-14-2

هاي ناشی از تسویه یا تسعیر شود. تفاوتم معامله، تسعیر میارز در تاریخ انجا1حسب ارز ثبت شده است، با نرخ رسمی
شود:ها منظور میحسب مورد به شرح زیر در حساباقالم پولی ارزي 
شده دارایی منظور تمام، به بهاي"شرایطهاي واجددارایی"به هاي ارزي مربوطهاي تسعیر بدهیالف) تفاوت

شود.می
شود.د یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش میبه عنوان درآمدر سایر موارد، )ب
هاي آنها در تاریخ ترازنامه و درآمدها و هزینهارز 1رسمیبه نرخ خارجیعملیاتهاي ها و بدهیدارایی-2-14-2

زیان جامع شناسایی و هاي تسعیر حاصل، در صورت سود و شود. تمام تفاوتبه نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می
هاي تسعیر اقالم پولی که ماهیتا بخشی شود. مضافا تفاوتبندي میتحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه

دهد، در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تا زمان واگذاري گذاري در عملیات خارجی را تشکیل میاز خالص سرمایه
شود.بندي میق صاحبان سهام در ترازنامه طبقهگذاري، تحت سرفصل حقوسرمایه

سهام خزانه-15-2
شود و به عنوان یک رقم کاهنده در سهام خزانه به روش بهاي تمام شده در دفاتر شناسایی و ثبت می-1-15-2

شود. بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه ارائه می
صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در -2-15-2

شناسایی و ثبت » صرف (کسر) سهام خزانه«التفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتري تحت عنوان شود و مابهنمی
شود. می

به حساب سود (زیان) انباشته منتقل » صرف (کسر) سهام خزانه«در تاریخ گزارشگري، مانده بدهکار -3-15-2
. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود (زیان) انباشته، به آن شودمی

در ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه و در زمان » صرف سهام خزانه«حساب منظور و باقیمانده به عنوان 
شود.یفروش کل سهام خزانه، به حساب سود (زیان) انباشته منتقل م

.شوددسترس دیگر، نرخ مربوط افشا میاستفاده از نرخ ارز قابلدر موارد 1
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میانگینهر سهم خزانه بر مبنايدفتري، واگذار شود، مبلغسهام خزانهاز مجموعتنها بخشیهرگاه-4-15-2
شود.میسهام خزانه محاسبهمجموعشدهتمامبهاي

هاى مختلفگزارشگرى برحسب قسمت-16-2
شود که اکثر درآمد عملیاتى مشخص میدر صورتى به عنوان قسمت قابل گزارششرکتهاى قسمت-1-16-2

سازمانى و آنها از فروش به مشتریان برون سازمانى عاید گردد و درآمد عملیاتى حاصل از فروش به مشتریان برون
سازمانى یا داخلى باشد، یا نتیجه ها اعم از بروندرصد جمع درآمد تمام قسمت10ها، حداقل معامالت با سایر قسمت

هاى هاى سود ده یا مجموع زیاندرصد مجموع سود عملیاتى قسمت10اعم از سود یا زیان، حداقل عملیات قسمت، 
درصد جمع 10هاى آن حداقل هاى زیان ده، هرکدام که قدرمطلق آن بزرگتر است باشد؛ یا داراییعملیاتى قسمت

سازمانى که وش به مشتریان برونها باشد. توضیح این که جمع درآمد عملیاتى حاصل از فرهاى تمام قسمتدارایی
1.باشدشرکتدرصد جمع درآمد عملیاتى 75بیش از باید گزارش است، هاى قابلانتساب به قسمتقابل

يهاصورتیهمورد استفاده در تهيحسابدارهايیهگزارش بر اساس همان روقابليهااطالعات قسمت-2-16-2
شده است.یه، تهشرکتیمال

هايینههزیرو مستمر قسمت، سایاصلیتمرتبط با فعالهايینهقسمت شامل هزیاتیعملهايینههز-3-16-2
قسمت یاتینسبت درآمد عمليکه بر مبناباشدیمشترك مهايینهآن بخش از هزیزانتساب به قسمت و نقابلیممستق

.یابدیمیصگزارش تخص، به قسمت قابلشرکتیاتیبه کل درآمد عمل

شود.ها طبق استاندارد حسابدارى مربوط، متن این یادداشت حسب مورد تعدیل میدرصد یا سایر حالت75در موارد کمتر از 1
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نقدموجودى-3
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
....................هاموجودي نزد بانک
....................هاگردانتنخواهو موجودي صندوق 

....................وجوه در راه
....................

(سال قبل به ترتیب . میلیون ریال ..... و ....یب معادل شامل وجوه ارزى به ترتترازنامهموجودى نقد در تاریخ -1-3
است...... و ..... میلیون ریال) 

رود انتظار می، مسدود شده است که ... توسط .....ها به دلیل ... میلیون ریال از موجودي نزد بانک..مبلغ ..-2-3
ظرف چند ماه آینده حل و فصل شود.

باشد که براي وصول به بانک ارائه شده است.می29/12/2x13ي به تاریخ تا هاوجوه در راه، مربوط به چک-3-3

مدت هاى کوتاهگذاريسرمایه-4
2x131x13

خالصخالصکاهش ارزشبهاي تمام شده
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

المعامله در بازار:هاي سریعگذاريسرمایه
....................**- **- شده در بورس/فرابورس اي پذیرفتههسهام شرکت

....................**- **- بهادارسایر اوراق
 - -....................

....................)..........(..........هادر سهام سایر شرکتگذاريسرمایه
....................)..........(..........در سایر اوراق بهادارگذاريسرمایه
....................)..........(..........گذاري در اوراق بهادارسرمایه
....................- ..........بانکیمدتگذاري کوتاههاي سرمایهسپرده

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

مدت بدون سررسید (دیدارى) در بانک است.گذاري کوتاهجودى فوق شامل سپرده سرمایهمو
شده و کاهش ارزش، موضوعیت نداشته لیکن چنانچه یابد لذا درج بهاي تمامبازار انعکاس میالمعامله در بازار به ارزشهاي سریعگذارياز آنجا که سرمایه**

باید درج گردد.مربوطاز روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده شود، مبالغ 
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و غیرتجاريتجارىهايتنىدریاف-5
مدتکوتاههايدریافتنى-1-5

2x131x13
جمعارزيریالی

ذخیره مطالبات 
خالصخالصالوصولمشکوك

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
تجاري:

اسناد دریافتنی:
....................-..............................اشخاص وابسته

....................)..........(..............................اشخاصسایر 
..............................)..........(....................

:از مشتریانهاي دریافتنیحساب
....................)..........(..............................اشخاص وابسته

....................)..........(..............................اشخاصسایر 
..............................)..........(....................

بازیافت قراردادها:مبلغ قابل
....................)..........(..............................ابستهاشخاص و

....................)..........(..............................اشخاصسایر 
..............................)..........(....................
..............................)..........(....................

غیرتجاري:
....................-..............................اسناد دریافتنی 

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

....................-..........-..........سود سهام دریافتنی
....................-..........-..........یافته اوراق مشارکتسود تحقق

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

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

..............................)..........(....................
مدتبلندهايدریافتنى-2-5

2x131x13

جمعارزيریالی
مطالبات ذخیره 

خالصخالصالوصولمشکوك
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

تجاري:
اسناد دریافتنی:

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

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

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

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

..............................)..........(....................
غیرتجاري:

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

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

..............................)..........(....................
..............................)..........(....................
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بازیافت قراردادها متشکل از اقالم زیر است:مبلغ قابل-3-5
2x131x13

کل درآمد 
شدهشناسایی

مبالغ دریافتی و 
دریافتنی

مبلغ
بازیافتقابل

کل درآمد 
شدهشناسایی

مبالغ دریافتی 
و دریافتنی

مبلغ 
بازیافتقابل

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
اشخاص وابسته:

............................................................پروژه .....
............................................................ژه .....پرو

............................................................
سایر اشخاص:

............................................................پروژه .....

............................................................پروژه .....
............................................................
............................................................
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امالكموجودى -6
2x131x13

خالصخالصارزشش ذخیره کاهشدهبهاي تمام
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

....................)..........(..........امالك در جریان ساخت
....................)..........(..........واحدهاي ساختمانی آماده فروش

....................)..........(..........هاسایر موجودي
....................- ..........زمین 

..........)..........(....................
در جریان ساختامالكگردش -1-6

2x131x13
پروژه 

مسکونی ...
پروژه 

مسکونی ...
پروژه 

جمعتجاري ...
پروژه 

مسکونی ...
پروژه 

مسکونی ...
پروژه 

عجمتجاري ...
یالریلیونممیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالیالریلیونممیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

:مانده در ابتداي سال
................................................زمین

................................................مخارج ساخت
................................................مخارج تامین مالی

................................................
افزایش طی سال:

................................................زمین
................................................مخارج ساخت

................................................مخارج تامین مالی
................................................

................................................مخارج انباشته
به عنوان هزینه:شده مخارج شناسایی

:هاي قبلسال
(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)زمین

(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)مخارج ساخت
(......)(......)(......)(......)....)(..(......)(......)(......)مخارج تامین مالی

(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)
سال جاري:

(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)زمین
(......)(......)(......)(......)...)(...(......)(......)(......)مخارج ساخت

(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)مخارج تامین مالی
(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)
(......)(......)(......)(......)(......)...)(...(......)(......)

:انتقال به واحدهاي ساختمانی تکمیل شده
(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)زمین

(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)مخارج ساخت
(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......).)(.....مخارج تامین مالی

(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)(......)
................................................مانده در پایان سال
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دهنده مخارج ساختاقالم تشکیل-1-1-6

ع مخارجنو

2x131x13
پروژه 

مسکونی ...
پروژه 

مسکونی ...
پروژه 

جمعتجاري ...
پروژه 

مسکونی ...
پروژه 

مسکونی ...
پروژه 

جمعتجاري ...
یالریلیونمیالریلیونمیالریلیونمیالریلیونمیالریلیونمیالریلیونممیلیون ریالیالریلیونم

................................................مطالعات و طراحی
................................................تجهیز و برچیدن کارگاه

................................................گودبرداري
................................................سازيمحوطه

................................................مصالح مصرفی
................................................فونداسیون

................................................سازيسقف
................................................اسکلت

................................................تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی
................................................آالتاجاره ماشین

................................................گذاري خریدارانهزینه تضمین بازده سرمایه
........................................................
................................................سایر

................................................
سایر اطالعات مربوط به پروژه-2-1-6

يگیرواحد اندازهشرح

2x131x13
پروژه 

مسکونی ...
پروژه 

مسکونی ...
پروژه 

تجاري ...
پروژه 

مسکونی ...
پروژه 

مسکونی ...
پروژه 

تجاري ...
....................................دستگاهتعداد واحدها

....................................متر مربعفروشمتراژ قابل
....................................تاریخان تکمیلبرآورد زم

....................................میلیون ریالمبلغ برآورد اولیه
....................................میلیون ریالبرآورد مخارج تکمیل

....................................درصددرصد تکمیل

آماده فروشساختمانیواحدهاي -2-6
2x131x13

مبلغمتراژتعداد واحدمبلغمتراژتعداد واحد
میلیون ریالمترمربعدستگاهمیلیون ریالمترمربعدستگاه

....................................شده:واحدهاي ساختمانی تکمیل
....................................پروژه مسکونی .....

....................................پروژه تجاري .....
....................................شده:واحدهاي ساختمانی خریداري

....................................مجتمع مسکونی .....
....................................مجتمع تجاري .....

....................................
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هایی که قرار است مستقیما به فروش برسند:زمین-3-6
2x131x13

مبلغمتراژمبلغمتراژ
میلیون ریالمترمربعمیلیون ریالمترمربع

........................زمین واقع در .....
........................مین واقع در .....ز

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

.. میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالى ناشى از حریق، سیل و زلزله از پوشش ..تا ارزش .امالكموجودي -4-6
اى برخوردار است.بیمه

مشارکت به مبلغ ..... میلیون ریال تامین شده است.بخشی از منابع براي پروژه ..... از محل انتشار اوراق-5-6
.باشدها میبانکوثیقهدر قبال تسهیالت مالى دریافتى در و پروژه .... ....زمین-6-6
هاي زیر به شرکت منتقل نشده یا شرکت در اعمال حقوق قانونی خود نسبت به آنها با مالکیت قانونی زمین-7-6

باشد:محدودیت مواجه می
مبلغ دفتري

2x131x13
میلیون ریالمیلیون ریال

....................زمین واقع در .....
....................زمین پروژه .....

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

هاپرداختپیش-7
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
هاي خارجی:پرداختپیش

....................خرید مصالح
....................مشاوران

....................پیمانکاران
...........................
....................سایر

....................
هاي داخلی:پرداختپیش

....................مصالحخرید 
....................مشاوران

....................پیمانکاران
....................هابیمه دارایی

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

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

....................
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شده براي فروشنگهداريهايمرتبط با داراییهايو بدهیشده براي فروش نگهداريهاي دارایی-8
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
....................آالتماشین
....................شده براي فروشهاي نگهداريدارایی
....................شده براي فروشنگهداريهايهاي مرتبط با داراییبدهی

این را واگذار نماید. براي فروش آالت .....ماشینم گرفته است تصمی2x13شرکت در سال مالی - 1-8
به قیمت منطقی، بازاریابی موثري انجام شده است.آالتماشین

هاي بلندمدتگذاريسرمایه-9
2x131x13

بهاي تمام شده
کاهش ارزش 

مبلغ دفتريمبلغ دفتريانباشته
ریالمیلیونمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

....................)..........(..........هاگذاري در سهام شرکتسرمایه
....................)..........(..........گذاري در سایر اوراق بهادارسرمایه

....................- ..........گذاري بلندمدت بانکیسپرده سرمایه
..........)..........(....................

هاشرکتدر سهام گذاريسرمایه-1-9
2x131x13

تعداد 
سهام

درصد 
بهاي تمام شدهگذاريسرمایه

کاهش ارزش 
انباشته

مبلغ 
دفتري

ارزش 
بازار

مبلغ 
دفتري

ارزش 
بازار

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

ــ ــی  رکتش ــاي بورسی/فرابورس ه
المعامله):(سریع

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

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

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

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

در سایر اوراق بهادارگذاريسرمایه-2-9
2x131x13نرخ سودنوع اوراقناشر

میلیون ریالمیلیون ریالدرصد
..............................تمشارکشرکت .......
..............................مرابحهشرکت .......
..............................صکوكشرکت ......
........................................شرکت .......

....................
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ساخت امالكشده براي نگهداريهايزمین- 10
مانده در 

شدهفروختهافزایشسالابتداي 
انتقال به 

پروژه
(برگشت کاهش ارزشزیان 

زیان کاهش ارزش)
مانده در 

سالپایان 
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

....................)..........((..........)....................زمین واقع در ....

..........)..........()..........((..........)....................زمین واقع در ....

....................(..........)(..........)....................زمین واقع در ....
....................(..........)..............................

.باشدها میبانکوثیقهدر قبال تسهیالت مالى دریافتى در واقع در ....زمین -1-10
مالکیت قانونی زمین واقع در .... به شرکت منتقل نشده است. -2-10
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مشهودناهاى دارایی-11
مبالغ به میلیون ریال

دفتريمبلغ ارزش انباشتهکاهش و استهالك انباشتهبهاي تمام شده

شدهفروختهاستهالك و کاهش ارزشسالدر ابتداي ماندهسالمانده در پایانشدهفروختهافزایشسالمانده در ابتداي 
مانده در پایان

2x131x13سال
...............................)(.......................................(..........)....................دانش فنی

..............................(..........)..............................(..........)....................ايافزار رایانهنرم
....................- - - - ..........(..........)....................سرقفلی محل کسب

....................- - - - ..........(..........)....................حق امتیاز خدمات عمومی
....................(..........)..............................(..........)..............................

هاى ثابت مشهودارایید- 12
به میلیون ریالمبالغ

مبلغ دفتريکاهش ارزش انباشتهو استهالك انباشتهبهاي تمام شده یا مبلغ تجدیدارزیابی
مانده در ابتداي 

افزایشسال
افزایش (کاهش) 

شدهفروختهناشی از تجدیدارزیابی
تقاالت و و اننقل

سایر تغییرات
مانده در 

سالپایان
در مانده
سالابتداي 

وكاستهال
شدهفروختهکاهش ارزش

تقاالت و و اننقل
سایر تغییرات

مانده در 
13×131×2سالپایان

....................ـــــ..........-(..........)-....................زمین
..............................-..........)(..............................-(..........)-....................ساختمان

-....................--..........-..........---..........-اي)ساختمان (اجاره سرمایه
...................................)(.....(..........)..............................)..........((..........)-....................تاسیسات

..............................(..........)(..........)..............................)..........((..........)..............................آالت و تجهیزاتماشین
..............................(..........)(..........)..............................(..........).....)(.....-....................وسایل نقلیه

..............................-(..........)..............................-(..........)-....................اثاثه و منصوبات
..............................-(..........)..............................-(..........)-....................التابزارآ

..............................(..........))..........(..............................(..........)(..........)..............................
..............................(..........)--....................تکمیلجریانهاي در دارایی
..............................(..........)--....................ايهاي سرمایهپرداختپیش

..............................(..........)(..........)-....................اي در انباراقالم سرمایه
..............................(..........)........................................(..........)(..........)..............................
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الت و سایر تغییرات شامل موارد زیر است:نقل و انتقا- 1-12
مبلغ دفترياستهالك انباشتهبهاي تمام شده

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
..........)..........(..........)شده براي فروشهاي نگهداريدارایی(آالتماشین

..........)..........(..........سایر نقل و انتقاالت
..........)..........(..........

.. میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالى ناشى از حریق، سیل و ..هاى ثابت مشهود تا ارزش .دارایی- 2-12
اى برخوردار است.زلزله از پوشش بیمه

. میلیون ..بلغ ..مورد تجدیدارزیابى قرار گرفته و تفاوت آن به م2x13، در سال و تجهیزاتآالت ماشین- 3-12
بندى شده و در صورت سود و زیان ریال تحت عنوان مازاد تجدیدارزیابى در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقه

با مبلغ تجدیدارزیابی و تجهیزات مبتنی بر روشآالت ماشینمبلغ دفتري مقایسه جامع نیز انعکاس یافته است.
است:روش بهاي تمام شده به شرح زیر دفتري مبتنی بر

2x131x13
بر مبناي بهاي 

تمام شده
بر مبناي 

تجدیدارزیابی
بر مبناي بهاي 

تمام شده
بر مبناي 

تجدیدارزیابی
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

- ..............................و تجهیزاتآالت ماشین
.باشدها میبانکوثیقهآالت در قبال تسهیالت مالى دریافتى در ها و ماشینزمین و بخشى از ساختمان- 4-12
منتقل نشده یا شرکت در اعمال به شرح زیر به شرکت شرکت مورد استفاده هاي مالکیت قانونی دارایی- 5-12

باشد:حقوق قانونی خود نسبت به آنها با محدودیت مواجه می
مبلغ دفتري

2x131x13
ریالمیلیون میلیون ریال

....................زمین .....
....................ساختمان .....

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

تکمیلجریانهاى در دارایی-6-12

درصد تکمیل
برآورد تاریخ 

برداريبهره
برآورد مخارج 

مخارج انباشتهتکمیل
2x131x132x131x13

.........................................ساختمان انبار
هاي در جریان تکمیل منظور شده است:مبالغ زیر به حساب دارایی-12- 1-6

مخارج انباشته
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
....................مخارج تامین مالی

....................ریافتیزیان تسعیر ارز تسهیالت مالی د
....................
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هاایر داراییس-13
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
....................*مسدودشدهبانکی وجوه 

....................سپرده نزد صندوق دادگستري
....................سایر

....................
و غیرتجاريتجارى هايپرداختنى-14

مدتکوتاههايپرداختنی-1-14
2x131x13

جمعجمعارزيریالی
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

تجاري:
:پرداختنیاسناد 

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

........................................
:پرداختنیهاي حساب

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

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

........................................
غیرتجاري:

........................................اسناد پرداختنی
........................................هاي پرداختنیبیمهحق

........................................حسن انجام کارسپرده
........................................پرداختنیهاي هزینه

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

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

باشد.دسترسرود ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه قابلوجوه بانکی مسدودشده، وجوهی است که انتظار نمی*
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بلندمدتهايپرداختنی-2-14
2x131x13

جمعجمعارزيریالی
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

تجاري:
اسناد پرداختنی:

........................................اشخاص وابسته
........................................اشخاصسایر 

........................................
هاي پرداختنی:حساب

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

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

........................................
غیرتجاري:

........................................اسناد پرداختنی
........................................اشخاص وابسته

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

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

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

سررسید اسناد پرداختنى بلندمدت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:- 3-14
مبلغسال

میلیون ریال
4x13..........
5x13..........
6x13..........
7x13 -

..........

پرداختنیمالیات -15

میلیون ریال- 13×1میلیون ریال- 13×2
نحوه 

تشخیص

سال مالی
سود (زیان) 

ابرازي

درآمد 
مشمول 

مالیات ابرازي

مالیات

پرداختنیمانده  پرداختیقطعیتشخیصیابرازي
مانده 

اختنیپرد
0x13........................................................الرأسعلی
1x13........................................................دفاتربهرسیدگی
2x13..................... - - -..............نشدهرسیدگی

..............
)..........()..........(هاي مالیاتیپرداختپیش

..............
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قطعى و تسویه شده است.0x13هاى قبل از الیات بر درآمد شرکت براى کلیه سالم-15- 1-2
اعتراض کرده و موضوع توسط0x13رکت نسبت به مالیات تشخیصى براى عملکرد سال مالى ش-15- 2-2

اختالف مالیاتى در دست رسیدگى است.هیئت حل
. ..در پایان سال مورد گزارش بالغ بر ..پرداختنیو مالیات پرداختی شامل اسناد پرداختنیمع مبالغ ج- 3-15

مالیاتى مربوط است که مورد اداراتهاى تشخیص یا قطعى مالیاتى صادره توسط میلیون ریال کمتر از مجموع برگ
ها منظور نشده است. اى بابت آنها در حسابرفته لذا ذخیرهاعتراض قرار گ

مانده مالیات 
پرداختنی

مالیات 
تشخیصی/قطعی

پرداختی شامل مبالغ 
اسناد پرداختنی

مازاد مورد مطالبه 
هاي مالیاتیحوزه

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
........................................

ود سهام پرداختنىس-16
2x131x13

مانده پرداخت 
نشده

اسناد 
جمعپرداختنی

مانده پرداخت 
نشده

اسناد 
جمعپرداختنی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
............................................................13×0سنوات قبل 

............................................................0x13سال 
............................................................1x13سال 

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

..... ریال است.مبلغ0x13..... ریال و در سال مبلغ1x13هم در سال سود نقدي هر س- 1-16
تسهیالت مالى-17

2x131x13
جمعبلندمدتجاريجمعبلندمدتجاري

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
............................................................تسهیالت دریافتی
............................................................اوراق مشارکت

............................................................ايتعهدات اجاره سرمایه
.................................................................

............................................................
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حسب مبانى مختلف بردریافتیتسهیالت - 1-17
کنندگان تسهیالتبه تفکیک تأمین-1-1-17

2x131x13
جمعجمعارزيریالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
........................................هابانک

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

........................................
(..........)(..........)..)(........(..........)هاي آتیسود و کارمزد سال

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

........................................حصه جاري
........................................سود، کارمزد و جرائم معوق

........................................
به تفکیک نرخ سود و کارمزد-2-1-17

2x131x13
میلیون ریالمیلیون ریال

....................درصد به باال25
....................درصد25تا 20
....................درصد20تا 15
....................درصد15تا 10
....................درصد10تا 1

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

بندي پرداختبه تفکیک زمان-3-1-17
2x13

میلیون ریال
3×13..........
4×13..........
5×13..........
6×13 -
- و پس از آن13×7

..........



عام)ینمونه (سهامیشرکت ساختمان
هاي مالیهاي توضیحی صورتیادداشت

2x13اسفند 29سال مالی منتهی به 

27

نوع وثیقهبه تفکیک -4-1-17
2x13

میلیون ریال
..........آالتساختمان و ماشین،زمین

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

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

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

،بهاداراوراقوبورسسازمانتوسطصادره....... مورخ..... شمارهمجوزاساسبر.....وژهپراحداث به منظور-2-17
صادر در تاریخ .....، درصدالحساب .....به سررسید سال ..... و نرخ سود علیاوراق مشارکت مبلغ ..... میلیون ریال شرکت 

:که وضعیت آن در تاریخ ترازنامه به شرح زیر استنموده
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
....................ارزش اسمی

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

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

شود. سود قطعی پروژه در سررسید گان اوراق پرداخت میالحساب در مقاطع ..... ماهه به دارندسود علی-1-2-17
التفاوت الحساب پرداختی، مابهطبق ضوابط انتشار اوراق مشارکت، محاسبه و در صورت فزونی آن نسبت به سودهاي علی

غ سود بر اساس برآورد مدیریت تا تاریخ ترازنامه، سود قطعی پروژه کمتر از مبالشود.به دارندگان اوراق پرداخت می
باشد.الحساب متعلقه میعلی

اي مرتبط با تحصیل ساختمان دفتر مرکزي شرکت از طریق اجاره به شرط تملیک تعهدات اجاره سرمایه-3-17
باشد و ضمنا اختیار خرید باشد. طبق قرارداد اجاره، مدت قرارداد ..... سال، مبلغ اجاره ساالنه ..... میلیون ریال میمی

اعطا شده است.آن شرکتخت مبلغ ..... میلیون ریال در پایان قرارداد به دارایی با پردا

ذخایر- 18
2x131x13

مانده ابتداي 
مصرفافزایشسال

برگشت ذخیره 
استفاده نشده

مانده پایان 
سال

مانده پایان 
سال

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
....................)..........((..........)....................گذارانره تضمین بازده سرمایهذخی

..............................(..........))..........(....................
....................(..........))..........(....................
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هادریافتیشپ-19
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
دریافت از مشتریان:پیش

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

....................
....................هادریافتسایر پیش

....................
:باشدمیبه شرح زیر فروش واحدهاي ساختمانی مربوط به پیشاز مشتریانیافتدرپیش- 1-19

2x131x13
میلیون ریالمیلیون ریال

....................پروژه ساختمانی ....
....................پروژه تجاري ....

....................
خیره مزایاى پایان خدمت کارکنانذ- 20

2×131×13
میلیون ریالمیلیون ریال

....................مانده در ابتداي سال
(..........)(..........)پرداخت شده طی سال

....................ذخیره تأمین شده
....................مانده در پایان سال

رمایهس-21
..... ریالی با نام تمام پرداخت شده سهم.....میلیون ریال، شامل .....مبلغ 29/12/2x13در تاریخ شرکتسرمایه 

باشد.می
ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:-1-21

2x131x13
مالکیتدرصد تعداد سهاممالکیتدرصد تعداد سهام

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

..............................سایرین (کمتر از پنج درصد)
..........100..........100

طی سال مورد گزارش، سرمایه شرکت از مبلغ ..... میلیون ریال به مبلغ ..... میلیون ریال (معادل ..... درصد) -2-21
به ثبت رسیده است.2X13/...../حل سود انباشته، افزایش یافته که در تاریخ .....از م
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افزایش سرمایه در جریان- 22
از .....العاده صاحبان سهام مورخ طی سال مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق

میلیون ریال در .....ن ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ میلیو.....محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران به مبلغ 
باشد.جریان انعکاس یافته است. مراحل ثبت افزایش سرمایه در جریان میسرفصل افزایش سرمایه در

صرف سهام-23
ان سهام تقدم صاحب، افزایش سرمایه شرکت با سلب حق1X13العاده مورخ ...../...../طبق مصوبه مجمع عمومی فوق

التفاوت مابهوبه میزان ..... درصد از محل فروش سهام تصویب و مقرر گردید هر سهم به قیمت ..... ریال به فروش برسد
.شودمبلغ فروش و مبلغ اسمی سهام جمعا به میزان ..... میلیون ریال به حساب صرف سهام منظور 

صرف سهام خزانه-24
2×131×13

ریالمیلیونمیلیون ریال
...........- مانده ابتداي دوره

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

...........(...........)مانده انتقالی
- ...........مانده پایان دوره

دوخته قانونى  ان-25
از محل سود مبلغ .... میلیون ریال 1347ارت مصوب سال اصالحیه قانون تج238و 140در اجراى مفاد مواد 

. به موجب مفاد مواد یاد شده تا شده استهاى فرعى به اندوخته قانونى منتقل تخصیص شرکت اصلى و شرکتقابل
به اندوخته یک بیستم از سود خالص هر سالرسیدن اندوخته قانونى هر شرکت به ده درصد سرمایه همان شرکت، انتقال

تقسیم بین باشد و جز در هنگام انحالل شرکت، قابلالذکر الزامى است. اندوخته قانونى، قابل انتقال به سرمایه نمیقفو
سهامداران نیست.

ها ایر اندوختهس- 26
2x131x13

مانده در
کاهشافزایشابتداي سال

مانده در پایان 
سال

مانده در 
پایان سال

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
....................- - ..........اندوخته توسعه و تکمیل

....................- ....................اندوخته عمومی
.................... -....................
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هامازاد تجدیدارزیابی دارایی-27
2x131x13
میلیون ریالیون ریالمیل

- - مانده در ابتداي سال
....................افزایش

)-()........(انتقال به سود انباشته 
....................مانده در پایان سال

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی-28
:به شرح زیر استعملیات خارجی ارز تفاوت تسعیر 

2x131x13
میلیون ریالریالمیلیون

....................پروژه ساختمانی ..... در کشور .....
....................پروژه تجاري ..... در کشور .....

....................
....................مبلغ منظور شده به سود و زیان جامع

سهام خزانه-29
2×131×13

مبلغادتعدمبلغتعداد
میلیون ریالسهممیلیون ریالسهم

........................................مانده ابتداي دوره
........................................خرید طی دوره

........................................فروش طی دوره
........................................مانده پایان دوره

نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداري و عرضه سهام خزانه صورت خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین
زماندرونداردراجدیدسهامخریددرتقدمحقوبودهمجامعدررايحقفاقدخزانه،سهامبهنسبتگیرد. شرکتمی

.گیردنمیتعلقسوديسود،تقسیمموقعدرخزانهسهامبه. نداردداراییگونههیچدریافتحقانحالل

صورت تطبیق برنامه خرید و فروش سهام خزانه با عملکرد واقعی:-1-29
......
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عملیاتیهايدرآمد-30
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
....................زمینفروش 
....................اده فروشآمواحدهاي ساختمانی فروش 
....................واحدهاي ساختمانی در جریان ساختفروش 

....................
درآمد فروش زمین-1-30

2x131x13
مبلغمتراژمبلغمتراژ

میلیون ریالمترمربعمیلیون ریالمترمربع
........................................زمین واقع در ....
........................................زمین واقع در ....

........................................
آماده فروشساختمانی يواحدهادرآمد فروش -2-30

2x131x13
مبلغمتراژتعداد واحد مبلغمتراژتعداد واحد 

میلیون ریالمترمربعواحدریالمیلیونمترمربعواحد
:شدهیلتکمساختمانی يواحدها

............................................................واحدهاي مسکونی پروژه .....
............................................................واحدهاي تجاري پروژه .....

............................................................
:شدهساختمانی خریدارييواحدها

............................................................واحدهاي مسکونی پروژه .....
............................................................واحدهاي تجاري پروژه .....

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

............................................................
ساختمانی در جریان ساختيواحدهادرآمد فروش -3-30

2x132x131x13انباشته تا پایان سال 
مبلغ کل 
واحدهاي 
فروش رفته

درصد 
تکمیل

درآمد 
ساخت

مبلغ کل 
واحدهاي 
فروش رفته

درصد 
تکمیل

درآمد 
ساخت

مبلغ کل 
واحدهاي 
فروش رفته

درصد 
تکمیل

درآمد 
ساخت

میلیون ریالدرصدمیلیون ریالمیلیون ریالدرصدمیلیون ریالمیلیون ریالدرصدمیلیون ریال
..............................................................................................پروژهواحدهاي مسکونی

..............................................................................................پروژهواحدهاي تجاري
............................................................
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رفته  فروش و فروشمتراژ قابل-4-30
باقیماندهرفتهفروشفروشقابل

2x13تا پایان سال 2x13تا ابتداي سال
متر مربعمتر مربعمتر مربعمتر مربعمتر مربع

......................................................واحدهاي مسکونی پروژه
......................................................واحدهاي تجاري پروژه

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

شدهفروختهمالكشده ابهاي تمامدرآمد و اى دول مقایسهج-5-30
درآمد فروشناخالص به درصد سودود ناخالصسشدهبهاي تمامدرآمد فروش

درصدمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
:زمین

....................)..........(..........زمین واقع در .....

....................)..........(..........زمین واقع در .....
..........)..........(....................

شده:واحدهاي تکمیل
....................)..........(..........واحدهاي مسکونی پروژه ....
....................(..........)..........واحدهاي تجاري پروژه ....

..........(..........)....................
:شدهخریداريواحدهاي 

....................)..........(..........واحدهاي مسکونی پروژه ....
....................(..........)..........واحدهاي تجاري پروژه ....

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

..........)..........(....................
ر جریان ساخت:واحدهاي د

....................)..........(..........واحدهاي مسکونی پروژه ....
....................)..........(..........واحدهاي تجاري پروژه ....

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

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

به تفکیک وابستگى اشخاصدرآمد عملیاتی-6-30
2x131x13

درصد نسبت به کلمبلغدرصد نسبت به کلمبلغ
میلیون ریالمیلیون ریال

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

....................
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درآمدهاي عملیاتیبهاي تمام شده - 31
2x132x131x13انباشته تا پایان سال 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
:زمین

..............................زمین واقع در .....

..............................زمین واقع در .....
..............................

شده:واحدهاي تکمیل
..............................پروژه .....واحدهاي مسکونی
..............................پروژه .....واحدهاي تجاري

..............................
:شدهخریداريواحدهاي 

..............................واحدهاي مسکونی پروژه .....
..............................واحدهاي تجاري پروژه .....

..............................
واحدهاي در جریان ساخت:
..............................واحدهاي مسکونی پروژه .....
..............................واحدهاي تجاري پروژه .....

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

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

هاي فروش، ادارى و عمومى  زینهه-32
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
....................حقوق و دستمزد و مزایا

....................تبلیغات
....................1پاداش هیئت مدیره

....................حمل و نقل
....................العملکاري و کمیسیون فروشحق

....................استهالك
..............................
....................هاي فروش، اداري و عمومی)درصد هزینه10(اقالم کمتر از سایر 

....................
الوصول (هزینه استثنایی)هزینه مطالبات مشکوك- 33

، شرکت..... میلیون ریال از مطالبات در نتیجه ورشکستگی یکی از مشتریان عمدهمبلغدر سال مورد گزارش 
الوصول شده است.مشکوك

شود.پاداش هیئت مدیره بر اساس سال عملکرد (و نه بر اساس سال تصویب) به حساب هزینه منظور می1
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عملیاتى سایر اقالم- 34
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
....................هاي ارزي عملیاتیها و بدهیدارایییا تسویه سود (زیان) ناشی از تسعیر

....................درآمد اجاره
(..........)(..........)هاداراییزیان کاهش ارزش 

....................خالص کسري و اضافی انبار
....................

هاي مالى  هزینه-35
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
:دریافتیهايوام

....................هابانک
....................اشخاص وابسته

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

....................اوراق مشارکت
....................ايتعهدات اجاره سرمایه

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

هاي غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه- 36
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
(..........)..........ثابت مشهودهايسود (زیان) ناشی از فروش دارایی
(..........)..........ثابت نامشهودهايسود (زیان) ناشی از فروش دارایی

....................مصالحسود حاصل از فروش 
....................بانکیگذاري هاي سرمایهو سپردهسایر اوراق بهادارسود حاصل از 

....................سود سهام
(..........)(..........)هاي بلندمدتگذاريزیان کاهش ارزش سرمایه

....................هاگذاريشی از فروش سرمایهسود نا
(..........)..........بازاربه ارزشالمعاملهیعسريجارهايگذاريیهسرماناشی از ارزیابی) ینهدرآمد (هز

(..........)..........هاي ارزي غیرمرتبط با عملیاتها و بدهیدارایییا تسویه سود (زیان) تسعیر 
....................
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(زیان) پایه هر سهمسود مبناي محاسبه - 37
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
....................عملیاتیسود

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

....................سود غیرعملیاتی
(..........)..)(........اثر مالیاتی

....................
....................سود خالص
(..........)(..........)اثر مالیاتی

....................
2x131x13

تعدادتعداد
....................میانگین موزون تعداد سهام عادي

)1(هاى مختلفگزارشگرى برحسب قسمت- 38

به میلیون ریال):مبالغ(شرح زیر استبهجغرافیاییهاى العات مربوط به قسمتاط
تلفیقیهاحذفسایر عملیات.....پروژه.....پروژه

2x131x132x131x132x131x132x131x132x131x13
..............................درآمد عملیاتی

..............................نتیجه عملیات قسمت
(...)(...)نیافتههاي مشترك تخصیصهزینه

......سود عملیاتی
سایر اطالعات:

..............................هاي قسمتدارایی
......نیافتههاي مشترك تخصیصدارایی

......اي تلفیقیهجمع دارایی
..............................هاي قسمتبدهی
......نیافتههاي مشترك تخصیصبدهی

......هاي تلفیقیجمع بدهی
..................ايمخارج سرمایه

..................استهالك
..................استثناي استهالكهاي غیرنقدي بهسایر هزینه

باشد. میکشور ....... در ...پروژه و در ایران .. ...پروژهداراى دو قسمت عملیات اصلى شامل شرکت-1-38
وجه نقد، که عمدتاًهاى عملیاتى استفاده شده توسط قسمت است هاى هر قسمت شامل تمام داراییدارایی-2-38

گیرد. با وجود برمىهاى ثابت مشهود (پس از کسر اقالم کاهنده مربوط) را درمطالبات، موجودى مواد و کاال و دارایی
25شود یا در جریان انتشار عمومى است باید این اطالعات را طبق استاندارد حسابدارى شماره که اوراق سهام آنها به عموم عرضه میهاییشرکتکلیه )1(

توانند ارائه کنند.نیز در صورت تمایل مىهاشرکتسایر تهیه و ارائه کنند. 
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هایى که ها منتسب شود اما مبلغ دفترى برخى از دارایییک از قسمتتواند مستقیماً به هرها مىاینکه بیشتر این دارایی
هاى یابد. بدهیها تخصیص مىمبنایى منطقى به آن قسمتشود بردو یا چند قسمت استفاده میبه طور مشترك توسط

ها و دریافتها و اسناد پرداختنى، پیشهاى عملیاتى است و به طور عمده دربرگیرنده حسابقسمت شامل تمام بدهی
گیرد.بر نمىهاى قسمت، مالیات بر درآمد را درسایر اقالم پرداختنى است. بدهی

دیالت سنواتى  تع-39
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
(..........)..........اصالح اشتباهات

اصالح اشتباهات شامل اقالم زیر است:-1-39
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
- ..........13×1آالت در سال اصالح هزینه استهالك ماشین

(..........)- 13××الیات عملکرد سال اصالح ذخیره م
..........(..........)

اى مربـوط در  به منظور ارائه تصـویرى مناسـب از وضـعیت مـالى و نتـایج عملیـات، کلیـه اقـالم مقایسـه         -2-39
ى مـالى  هـا با صـورت اى بعضاًاى اصالح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقالم مقایسههاى مالى مقایسهصورت

ارائه شده در سال مالى قبل مطابقت ندارد.

صورت تطبیق سود عملیاتى-40
هاى عملیاتى به شرح زیر است:صورت تطبیق سود عملیاتى با جریان خالص ورود وجه نقد ناشى از فعالیت
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
....................سود عملیاتی

....................هاي نامشهودهاي ثابت مشهود و داراییاستهالك دارایی
....................خالص افزایش در ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

(..........)(..........)عملیاتیهايافزایش دریافتنی
....................*امالكکاهش موجودي 

(..........)...)(.......هاپرداختافزایش پیش
....................*عملیاتیهايافزایش پرداختنی

(..........)(..........)هاي عملیاتیدریافتکاهش پیش
....................*هاي غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

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

اصالح اشتباهات در صورتى که بااهمیت نباشد، در “گزارش عملکرد مالى”، با عنوان 6استاندارد حسابدارى شماره 41زم به تأکید است به موجب بند ال
گردد.سود یا زیان خالص دوره جارى منظور می

هاي هاي مرتبط با داراییشده براي فروش و بدهیهاي نگهداري، مربوط به دارایی8رفتن مبالغ متناظر مندرج در یادداشت این مبلغ با در نظر گ
شود.شده براي فروش محاسبه مینگهداري

*هاى بندى نبوده است، در فعالیتقهطبنیز قابلهاي اصلی صورت جریان وجوه نقددر سایر سرفصلاقالمى که در تعیین سود (زیان) عملیاتى منظور نشده و
شود.بندى میعملیاتى طبقه
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بادالت غیرنقدىم-41
2x131x13

میلیون ریالمیلیون ریال
....................شده بستانکارانافزایش سرمایه از محل مطالبات حال

....................هاي ثابت مشهود در قبال تسهیالت مالیتحصیل دارایی
....................اي ساختماناجاره سرمایه
....................هاي بلندمدتهاي بلندمدت با وامجایگزینی وام

....................
هاي احتمالیو داراییهاى احتمالى بدهی،عهداتت- 42

ت:اى ناشى از قراردادهاى منعقده و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر اسدات سرمایهتعه- 1-42
مبلغ

میلیون ریال
.............براي پروژهآالت خرید ماشین

............گذاري در شرکت ...سرمایهشده مبلغ تعهد
..........

هاي احتمالی به شرح زیر است:بدهی- 2-42
مبلغ

میلیون ریال
:اصالحیه قانون تجارت235هاى احتمالى موضوع ماده یبده

............تضمین وام شرکت ...
..........هاتضمین بدهی کارکنان به بانک

..........
:هاى احتمالىایر بدهیس

..........هافروش دین به بانک
..........دعاوي حقوقی مطروحه علیه شرکت در خصوص .....

..........

..........
علیه شرکت به مبلغ ..... میلیون ریال در دادگاه مطرح گردیده که .....دعوي حقوقی در تاریخ ..... توسط -1-2-42

.باشدنمیاز آن در شرایط حاضر مشخص پیامدهاي ناشی
مطـرح  پروژه ....در تاریخ ..... ادعایی بر علیه شرکت ..... مبنی بر ورود خسارت به مبلغ ..... میلیون ریال به -3-42

.  باشداست و وصول خسارت از این بابت محتمل میشده است که در حال بررسی 

ویدادهاى بعد از تاریخ ترازنامهر-43
هاى مالى اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقالم دادهایى که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتروی

هاى مالى نبوده، به شرح زیر است: صورت
، ..ه منظور تأمین وجوه الزم جهت ...تشکیل و ب31/03/3x13العاده شرکت در تاریخ جمع عمومى فوقم-1-43

میلیون ریال تصویب کرده است...رکت را به میزان ...افزایش سرمایه ش
.......
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معامالت با اشخاص وابسته - 44
گزارشاشخاص وابسته طی سال موردشده بامعامالت انجام-1-44

ریال)(مبالغ به میلیون

شرح
نام 

شخص 
وابسته

نوع 
*وابستگی

مشمول 
ماده 
129

خرید 
زمین

فروش 
زمین

خرید 
واحدهاي 

مانیساخت

فروش 
واحدهاي 
ساختمانی

خرید 
دارایی 

ثابت

فروش 
دارایی 

ثابت

خرید 
تسهیالت خدمات

اعطایی

تضامین 
اعطایی/ 
دریافتی

……

تجاري اصلی و واحد
نهایی

………………………………شرکت . . .
……………………………………شرکت 

……………………………جمع

ه هاي وابستشرکت
………………………………شرکت . . .

……………………………………شرکت 
……………………………جمع

هاي تحت کنترل شرکت
مشترك

……………………………………شرکت
…………………………………شرکت

……………………………جمع
سهامداران داراي نفوذ 

مالحظهقابل
……………………………………شرکت
…………………………………شرکت

مدیران اصلی واحد تجاري/ 
تجاري اصلی آنواحد

……………………………………شرکت
……………………………………شرکت

……………………………………شرکتسایر اشخاص وابسته
…………………………………شرکت

……………………………جمع
………………جمع کل

د.درصد از سهام آنها را در اختیار دارد هر دو باید افشا ودر جدول ارائه گرد5تمام انواع وابستگی باید ذکر شود. به عبارت دیگر، در صورتیکه طرف معامله هم شرکت وابسته است و هم یکی از اعضاي هیئت مدیره که -*
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هاي نهایی اشخاص وابسته مانده حساب-2-44
ریال)(مبالغ به میلیون

هاي دریافتنینام شخص وابستهشرح
تجاري

هاي دریافتنی
غیرتجاري

تسهیالت 
ي هاپرداختنیهاپرداختپیشپرداختی

تجاري
هاي پرداختنی

جاريغیرت
تسهیالت 

دریافتی
سود سهام 

پرداختنی
پیش
…هادریافت

2×131×13
خالصخالص

بدهیطلببدهیطلب

تجاري اصلیواحد
)…(…)…(………)…()…()…()…(………شرکت 
)…(…)…(………)…()…()…()…(………شرکت 

)…(…)…(………)…()…()…()…(……جمع

هاي وابسته شرکت
)…(…)…(………)…()…()…()…(………شرکت 
)…(…)…(………)…()…()…()…(………شرکت 

)…(…)…(………)…()…()…()…(……جمع

هاي تحت کنترل شرکت
مشترك

)…(…)…(………)…()…()…()…(………شرکت
)…(…)…(………)…()…()…()…(………شرکت

)…(…)…(………)…()…()…()…(……جمع
سهامداران داراي نفوذ 

مالحظهقابل
)…(…)…(………)…()…()…()…(………شرکت
)…(…)…(………)…()…()…()…(………شرکت

تجاري/ مدیران اصلی واحد
تجاري اصلی آنواحد

)…(…)…(………)…()…()…()…(………شرکت
)…(…)…(………)…()…()…()…(………شرکت

)…(…)…(………)…()…()…()…(………شرکتسایر
)…(…)…(………)…()…()…()…(………شرکت

)…(…)…(………)…()…()…()…(……جمع
)…(…)…(………)…()…()…()…(……جمع کل
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به استثناي موارد زیر، سایر معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت بااهمیتی -3-44
نداشته است:

به مبلغ ..... میلیون ریال صورت گرفته و مزایدهفروش ساختمان به شرکت ..... بدون انجام کارشناسی-1-3-44
است.

.شده استدرصد بدون دریافت وثیقه پرداخت10نرخ ترجیحی با.....تسهیالت به شرکت -2-3-44
هاي اي در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سالبه استثناي مورد زیر هیچگونه هزینه یا ذخیره-4-44

2x13 1وx13.شناسایی نشده است
بالغ بر ..... میلیونشرکت .....از بابت طلب 1x13الوصول در پایان سال مالی ذخیره مطالبات مشکوك-1-4-44

باشد که به دلیل ..... تعدیل گردیده است.ریال می

سود انباشته در پایان سال-45
باشد:تخصیص سود انباشته پایان سال در موارد زیر موکول به تصویب مجمع عمومى عادى صاحبان سهام می

هر سهممبلغ کل
حیه قانون تجارت):اصال90تکلیف قانونی (طبق ماده 

2x13درصد سود خالص سال 10تقسیم حداقل 
ریالمیلیون ریال

..........................
پیشنهاد هیئت مدیره:

.........................سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره  

ضعیت ارزىو-46
ر پایان سال به شرح زیر است:دو تعهدات ارزي هاى پولى ارزى و بدهیهاارایید

شماره 
........تادرهم امارپوند انگلستانیورودالر آمریکایادداشت

..................................................3موجودي نقد
..................................................5هاي تجاري و غیرتجاريدریافتنی

..................................................5هاي بلندمدتافتنیدری
..................................................هاي پولی ارزيجمع دارایی

........................................(..........)14هاي تجاري و غیرتجاريپرداختنی
(..........)(..........)(..........)(..........)(..........)17مالیتسهیالت
(..........)(..........)(..........)(..........)(..........)14هاي بلندمدتپرداختنی

(..........)(..........)(..........)(..........)(..........)هاي پولی ارزيجمع بدهی
..........(..........)..........(..........)..........ارزيپولی)هايها (بدهیالص داراییخ

..........(..........)..........(..........)..........29/12/1x13در تاریخ ارزي پولی هاي) ها (بدهیخالص دارایی
..................................................42ارزيايسرمایهتعهدات 


