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 33المللی حسابداری استاندارد بین
 سود ھر سھم

 ھدف

سود ھر  .1 صول تعیین و ارائھ  ستاندارد، تجویز ا ھدف این ا
ـــھ عملكرد  ـــھم، بھ منظور بھبود مقایس ھاي تجاري واحدس

ــھ عملكرد یك واحد  ــگري و مقایس مختلف در یك دوره گزارش
ست. با وجود اینکھ تجاري در دوره شگري مختلف ا ھاي گزار

ـــابداري متفاوت در تعیین بھ دلیل بکارگیری رویھ ھاي حس
سھم محدودیتھایي دارد، سود سود ھر  ، اطالعات مربوط بھ 

ــر، گزا ــگري مالي را اما ثبات رویھ در تعیین مخرج كس رش
سر در بھبود مي ستاندارد، بر مخرج ك شد. تأكید این ا بخ

 محاسبھ سود ھر سھم است.
 كاربرد دامنھ

 باید برای موارد زیر بكار گرفتھ شود: این استاندارد .2

 صورتھاي مالي جداگانھ یا منفرد واحد تجاری کھ:  الف.

ورس سھام عادی یا سھام عادي بالقوه آن در بازار عمومی (ب .1
ـــامل  اوراق بھادار داخلی یا خارجی یا بازار فرابورس، ش

 شود یااي) معاملھ میرھاي محلي و منطقھبازا

 یصــورتھا ،یدر بازار عموم ســھام عادیمنظور انتشــار  بھ .2
ـــیخود را بھ کم یمال  ینھاد نظارت ایاوراق بھادار  ونیس
 ؛ وارائھ آن باشد ندیدر فرا یاارائھ کرده باشد  گرید

 صورتھاي مالي تلفیقي گروه دارای واحد تجاري اصلي کھ:  ب.

 بورس( یعموم بازار در آن بالقوه عادي سھام یا عادي سھام .3
ـــامل  ،فرابورسبازار یا  خارجيیا  داخلي اوراق بھادار ش

 ای شودیاي) معاملھ مھاي محلي و منطقھبازار

 یصــورتھا در بازار عمومی، یعاد ســھام انتشــارمنظور  بھ .4
ـــیکم ھخود را ب یمال نھاد نظارتی  ااوراق بھادار ی ونیس

 .ارائھ کرده باشد یا در فرایند ارائھ آن باشد دیگر

کند، باید سود ھر سھم را تجاري کھ سود ھر سھم را افشا می واحد .۳
 طبق این استاندارد محاسبھ و افشا نماید.

زارشگري المللي گطبق استاندارد بین ، بھ ترتیبواحد تجاري ھرگاه .٤
ستاندارد بین تلفیقي مالي صورتھاي ۱۰مالي  سابداري و ا المللي ح

صورتھاي ھم صورتھاي مالي تلفیقي و ھم  ،جداگانھ مالي صورتھاي ۲۷
ــاي الزامی كند ارائھ را مالي جداگانھ ــت کھ موارد افش ، الزم اس

طبق این اســتاندارد، تنھا بر مبناي اطالعات تلفیقي ارائھ شــود. 
صورتھاي مالي  سھم بر مبناي  سود ھر  شاي  چنانچھ واحد تجاري اف
ــھم را تنھا در  ــود ھر س جداگانھ را انتخاب کند، باید اطالعات س

حالت، واحد  صـــورت ســـود و زیان جامع خود ارائھ نماید. در این
ــورتھاي مالي تلفیقي  ــھم را در ص ــود ھر س تجاری نباید اطالعات س

 ارائھ کند.
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ــورت  الف.4 ــود یا زیان دوره را در یک ص اگر واحد تجاري اقالم س
 ۱المللي حســابداري الف اســتاندارد بین۱۰مالی جداگانھ طبق بند 

ھر  ) ارائھ نماید، سود۲۰۱۱شده در سال (اصالح صورتھاي مالي ارائھ
 كند.سھم را تنھا در آن صورت مالی جداگانھ ارائھ مي

 تعاریف

شخص زیر بكار رفتھ  .5 صطالحات زیر با معاني م ستاندارد، ا در این ا
 است:

سھم با فرض  تقلیل ضد سھم یا كاھش در زیان ھر  سود ھر  افزایش در 
ھاي قابل تبدیل، اعمال اختیارھای معاملھ یا امتیاز تبدیل ابزار

خرید ســھام یا انتشــار ســھام عادي در صــورت احراز شــرایط مشــخص 
 باشد. می

توافق برای انتشار سھام در صورت احراز شرایطی  احتمالي سھام توافق
 مشخص است.

شار قابل عادي سھام شار در ازاي  احتمالي انت سھام عادي قابل انت
شکال مابھ سایر ا ازا، در دریافت نقد اندك یا بدون دریافت نقد یا 

 صورت احراز شرایط معین در توافق سھام احتمالی است.

ــھم با فرض  تقلیل ــھم یا افزایش در زیان ھر س ــود ھر س كاھش در س
اختیار معاملھ یا امتیاز خرید  ھاي قابل تبدیل، اعمالتبدیل ابزار

 سھام یا انتشار سھام عادي در صورت احراز شرایط مشخص است.

ھاي ابزار آنھا یمعادلھا و امتیاز خرید ســـھام ،ھمعامل ھایاختیار
 دھند.مالي ھستند كھ بھ دارنده، حق خرید سھام عادي را مي

ــھام ــت كھ حقوق مترتب بر آن مؤخر بر ابزار مالكانھ عادي س اي اس
 حقوق سایر طبقات ابزارھای مالکانھ است.

داد دیگری اســــت كھ یک ابزار مالی یا قرار بالقوه عادي ســـھام
 دارنده آن از حق تملك سھم عادي برخوردار است.

ــھام فروش اختیار ــت كھ بھ دارنده، حق فروش ، قرارعادي س دادي اس
 دھد.اي معین را ميبھ قیمتي مشخص برای دوره سھام عادي

پس از در نظر گرفتن سھم سایر انواع سھام  تنھادوره  سود .6
واحد  گیرد.عادي تعلق مي ســھامبھ  ممتاز، ســھام مانند

 تجاری ممکن است دارای بیش از یک طبقھ سھام عادی باشد.
در  یکســانیداراي حقوق  یکســان، طبقھ کی ازســھام عادي 
 ھستند. تقسیمی دریافت سود

 :از عبارتند بالقوه عادي سھام از ھایینمونھ .7

ھاي مالكانھ، شــــامل بدھیھاي مالي یا ابزار  الف.
 سھام ممتازی كھ قابل تبدیل بھ سھام عادي است؛

 اختیار معاملھ یا امتیاز خرید سھام؛ و  ب.

شي از توافقھای   پ. شرایط نا صورت احراز  سھامي كھ در 
ــایر قرار ــیل یك فعالیت تجاری یا س دادي، مانند تحص

 شود.داراییھا، منتشر می
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 ۳۲المللي حسابداري بین در استاندارد شدهفیتعر اصطالحات .8
ــتاندارد نیا در ،ارائھ: مالي ھايابزار  معانيبھ  توجھ با اس
شخص ستاندارد بین ۱۱در بند  شدهم سابداري ا  ،32المللي ح
ـــتفادهمورد  ـــورت نیا ریغ در ،گیردقرار می اس  آن بھ ص
شاره ستاندارد بین در .شودیم ا سابداري ا  ،۳۲المللي ح

ابزار مالكانھ  و یمالابزار مالي، دارایي مالي، بدھي 
 ارائھاین تعاریف  بكارگیريبرای  یو رھنمود شودمی تعریف

ـــتاندارد بینگرددمی ـــگري مالي . در اس  ۱۳المللي گزارش
 و شــودمی ارزش منصــفانھ تعریف ،منصــفانھ ارزش گیرياندازه

 .گرددمیتعیین  ،تعریف آن بكارگیري الزامات

 یریگاندازه

 پایھ ھر سھم  سود

تجاري باید مبالغ سود پایھ ھر سھم را براساس سود یا زیان  واحد .9
ــاب  ــھامداران عادی بھ دوره قابل انتس ــلي یتجار واحدس  درو  اص

از عملیات در حال تداوم قابل  حاصــل یا زیان ســود ارائھ، صــورت
 .دیمحاسبھ نما یعادسھامداران انتساب بھ 

سود پایھ ھر سھم، باید با تقسیم سود یا زیان قابل انتساب دوره  .10
بھ ســھامداران عادي واحد تجاری اصــلی (صــورت کســر) بر میانگین 

 موزون تعداد سھام عادي جاری طي دوره (مخرج کسر) محاسبھ شود.

صي ارائھ سھم، ھر پایھ سودارائھ اطالعات  از ھدف .11  شاخ
 از واحد تجاری اصلی عادي سھم ھر منافع گیرياندازه براي

 .است گزارشگري دوره طي تجاري واحدآن  عملكرد
 سود

 سھامدارانبرای محاسبھ سود پایھ ھر سھم، مبالغ قابل انتساب بھ  .12
 عادي واحد تجاري اصلي در ارتباط با:

ســود یا زیان حاصــل از عملیات در حال تداوم قابل   الف.
 انتساب بھ واحد تجاري اصلي؛ و

 بھ واحد تجاري اصليدوره سود یا زیان قابل انتساب   ب.

باید شــــامل مبالغ مندرج در (الف) و (ب)، پس از تعدیل بابت 
ســـودھای تقســـیمی مربوط بھ ســـھام ممتاز پس از کســـر مالیات، 

سویھ  شی از ت سھام تفاوتھای نا شابھ  سایر آثار م سھام ممتاز و 
 شده بھ عنوان حقوق مالکانھ باشد.بندیممتاز طبقھ

 ســھامدارانقابل انتســاب بھ  درآمد و ھزینھاقالم  تمام .13
، شده استعادي واحد تجاري اصلي كھ در یك دوره شناسایي 

ـــود  ـــامل ھزینھ مالیات و س ـــھام ممتازش ـــیمی س  تقس
 قابل زیان یاتعیین سود  درھی، بھ عنوان بد شدهبنديطبقھ

در نظر  اصلي تجاري واحد عاديسھامداران  بھدوره  انتساب
 ۱المللي حســابداري شــود (بھ اســتاندارد بینگرفتھ مي

 مراجعھ شود).
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سھام  سود مبلغ .14 سیمی  سر مالیات پس ممتازتق از  كھ ،از ك
 :از ستا عبارت شودمي كسردوره سود یا زیان 

ھامتقســـیمی ســـود  نھھرگو مبلغ .الف تاز ســـ  مم
ــتریغ ــوندهانباش ــدهاعالم ش ــر  دوره یبرا ش پس از كس

 و ؛اتیمال

ســھام  در ارتباط با ممتاز ســھامتقســیمی  ســود مبلغ .ب
 ،مالیات كســر از پسدوره  یبراشــونده انباشــتممتاز 

شد شده اعالم نکھیا از نظرصرف سود  مبلغ. ریخ ای با
سیمی سیمیسود  مبلغ ،سھام ممتاز در آن دوره تق  تق
شونده انباشتممتاز  سھامبرای  شدهاعالمیا  شدهپرداخت

شتھ یھادورهدر ارتباط با دوره جاري  طي شامل  گذ را 
 .شودنمی

جبران فروش سھام ممتاز بھ کسر  بھ منظورممتازي كھ  سھام .15
بھ منظور  اندک، یا ھیاولتقسیمی  سودتوسط واحد تجاري، 

سود  ،نگذاراسرمایھ توسط بھ صرف ممتاز سھامجبران خرید 
ھای بعد فراھم در دوره بازار ی نســبت بھباالترتقســیمی 

بھ عنوان ،آورد تاز داراي نرخ  برخی مواقع  ھام مم ســـ
شي صرف در زمان  ھرگونھ. دنشومي نامیده افزای سر یا  ک

 با انتشـــار اولیھ ســـھام ممتاز دارای نرخ افزایشـــی،
ستفاده از روش بھره مؤثر  شتھ ا سود انبا ستھلك و بھ  م

سود منظور مي سیمی شود و بھ عنوان   رایب ممتاز سھامتق
 شود.محاسبھ سود ھر سھم در نظر گرفتھ مي

 یتجارواحد  یرسمپیشنھاد  اساس برممتاز ممكن است  سھام .۱٦
ـــود دیزخربا ،آن دارندگانبھ  ـــفانھ ارزش مازاد. ش  منص
 مبلغ بھ نســبت ممتازســھامداران پرداختي بھ  ازايمابھ
شان ،ممتاز سھام دفتري ممتاز  دارانسھام دھنده بازدهن

ست و  سود ا شتھبھ  شود. این منظور مي تجاري واحد انبا
 بھدوره  مبلغ در محاســبھ ســود یا زیان قابل انتســاب

 شود.كسر مي ،واحد تجاري اصلي یعاد سھامداران

ست واحد تجاري از طریق  .۱۷  رایطشمطلوب در  تغییراتممكن ا
ــافي ازايبھما پرداخت یااولیھ  تبدیل  از پیش تبدیل، اض
شویق کند. تبدیل قابل ممتاز سھام موعد  ارزش مازاد را ت

سھام عادي یا  صفانھ  سبت پرداختي  ازايھبمامن  بھدیگر ن
شرایط تبدیل شار طبق  سھام عادي قابل انت صفانھ   ارزش من

و در محاسبھ  دشویم محسوبممتاز  دارانسھامبازده  ،اولیھ
 واحد عادي دارانسھام بھدوره سود یا زیان قابل انتساب 

 .گرددمي كسر اصلي، تجاري

ـــھام ممتاز  مازاد ھرگونھ .18 ـــبت مبلغ دفتري س  ارزش بھنس
در محاسبھ  ،تسویھ آنھا رایب پرداختي ازايمابھ منصفانھ
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عادي واحد  سھامداران بھدوره سود یا زیان قابل انتساب 
 شود.مي افزودهتجاري اصلي 

 سھام

سود پا ھنگام .19 سبھ  سھام عاد ھیمحا سھم، تعداد  معادل  دیبا یھر 
 گرفتھ نظر در ه،دور طيجاری  عادي ســـھام تعداد موزون میانگین

 .شود

 طيجاری از میانگین موزون تعداد ســھام عادي  اســتفاده .20
مبلغ ســـرمایھ  كھ اســـت احتمالدھنده این نشـــان ،دوره

سھام  تعداد شدن ادیز و کمنتیجھ  در ،دوره یطسھامداران 
مان ھردر  جاری نمیتغییر  ،ز عداد دک یانگین موزون ت . م

صل دوره طيجاری سھام عادي  ست با حا تعداد  ضرببرابر ا
تعداد ســھام  بابتكھ  دوره ابتداي در جاریســھام عادي 
شده یا شدهعادي بازخرید شر ست، شده لیتعدطي دوره  منت  ا

 ینسبت تعداد روزھا ،زمان یوزن عاملزمان.  یوزن عامل در
ست یبھ کل روزھا سھام جاری بودن تقریب معقولي  ؛دوره ا

 .کندیم تیکفاشرایط از از میانگین موزون در بسیاري 

ـــھام  ،معمولبطور  .21 قابل دریافت  زااابھی کھ متاریخ ازس
ــودیم ــار تاریخ ھمان(كھ معموالً  ش ــتا آنھا انتش در  ،)س

سھام  سبھ میانگین موزون تعداد  رای ب ،گرددمنظور میمحا
 :مثال

شدهعادي  سھام .الف شر  كھ یصورت در نقد،در ازاي  منت
 شود؛یم گرفتھ نظر در باشد شدهدریافت  قابل نقد وجھ

گذاري مجدد ســھام عادي منتشــرشــده مربوط بھ ســرمایھ ب.
ــھام عادی یا ممتاز، از  ــیمی س ــودھای تقس اختیاری س

در نـــظـــر  گذاری مجدد سود تقسیمی زمان سرمایھ
 شود؛گرفتھ می

شده در نتیجھ تبدیل ابزار بدھي بھ  پ. شر سھام عادي منت
شود كھ تعلق سھام عادي، از تاریخي در نظر گرفتھ مي

 ن متوقف شده باشد؛بھره بھ آ

ســھام عادي منتشــرشــده در ازاي بھره یا اصــل ســایر  ت.
شـــود كھ ھاي مالي از تاریخي در نظر گرفتھ ميابزار

 تعلق بھره بھ آن متوقف شده باشد؛

سویھ بدھي واحد تجاري،  ث. شده برای ت شر سھام عادي منت
 شود؛از تاریخ تسویھ در نظر گرفتھ مي

ــده بھ  ج. ــرش ــھام عادي منتش ــیل عنوان مابھس ازاي تحص
دارایي بھ غیر از وجھ نقد، در تاریخ شــناخت تحصــیل 

 شود؛آن دارایی در نظر گرفتھ مي
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شده در ازاي ارائھ خدمات بھ واحد  چ. شر سھام عادي منت
 شود.تجاري، در زمان ارائھ خدمات در نظر گرفتھ مي

زمانبندي منظور کردن ســـھام عادي با توجھ بھ مفاد و 
ــرایط مربو ــار آنھا تعیین ميش ــود. محتواي ط بھ انتش ش

سھام، بھ دقت مورد تمام قرار شار  دادھای مربوط بھ انت
 گیرد.توجھ قرار می

ازاي بھ عنوان بخشــي از مابھ منتشــرشــدهعادي  ســھام .۲۲
قال تھانت جاري یاف یب ت در  لیتحصـــ خیتار از ،در ترك

سھام عادي   نیا دلیل. شودمنظور میمیانگین موزون تعداد 
ضوعم ستاین  و صیل واحدکھ  ا دوره زیان  یاسود  كننده،تح

 جامع زیان و سود صورت دررا از آن تاریخ  شدهتحصیل واحد
 .کندیم منظور خود

تبدیل اجباري یك ابزار مالي  در نتیجھ كھ عادي ســـھام .۲۳
شرقابل تبدیل  شد منت انعقاد قرارداد  خیتار از ،خواھد 

 شود.مي منظورمحاسبھ سود پایھ ھر سھم  در

شار قابل سھام .۲٤ احراز تمام  خیاز تار تنھا ،احتمالي انت
 ســـھام عنوان بھ) دادھایرو وقوع یعنیالزم ( طیشـــرا

منظور محاسبھ سود پایھ ھر سھم  درو  یتلقجاری  منتشرشده
سھامي كھ شودمي شار  پس اً صرف.  شت زمان قابل انت از گذ

ست، شار احتمالي  سھام ا شد،نمیقابل انت شت  با زیرا گذ
 آن استرداد احتمال كھ جاری. سھام عادي دارد قطعیتزمان 
از آن  تاریخی کھ) تا است(یعني قابل بازخرید  دارد وجود

 جاریعنوان سھام عادي  بھ ،نباشد دیمشمول بازخر بھ بعد
 منظور ســھم ھر پایھ ســود محاســبھ درو  شــودمیمحســوب ن

 . دگردنمي

 ]شد[حذف  .۲٥
میانگین موزون تعداد ســـھام عادي جاری طي دوره و براي تمام  .۲٦

ــده، باید بابت رویدادھاي ارائھدوره ــھام ش ھایي غیر از تبدیل س
عادي بالقوه، كھ تعداد سھام عادی جاری را بدون تغییر در منابع 

 دھد، تعدیل شود.تغییر مي

 جاری یتعداد سھام عاد ای منتشر شودممکن است  یعاد سھام .۲۷
ست  شودیابد كاھشممکن ا . ، اما تغییری در منابع ایجاد ن
 :بھ شرح زیر استاین موارد  از مثالھایی

انتقال ســود بھ ســرمایھ یا ســھام جایزه (كھ گاھي  الف.
 شود)؛اوقات سود سھمي نامیده مي

سھام، برای مثال،  ب. شار  سایر حاالت انت صر جایزه در  عن
ــار حق تقدم براي ــر جایزه در انتش ــھامداران  عنص س

 فعلی؛
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 تجزیھ سھام؛ و پ.

 معكوس تجزیھ سھام (ترکیب سھام). ت.

جایزه یا تجزیھ سھام، سھام  انتقال سود بھ سرمایھ یادر  .۲۸
ــھام عادي  ــافيمابھدریافت ھرگونھ  بدونس براي  ،ازاي اض

شر مي سھام  ،شود. بنابراینسھامداران فعلي منت تعداد 
نابع، افزایش مي جاری، عادي بد. بدون افزایش در م یا

ــھام عادي  بابت تغییر  ،رویداد اینقبل از جاری تعداد س
سھام  سبي در تعداد  رویداد  اینوقوع عادی جاری با فرض ن

ــتین  ابتدایدر   برایشــود. تعدیل ميشــده ارائھدوره نخس
سھ ،مثال شار دو  سھم مدر انت تعداد  ،جایزه بھ ازاي ھر 

شود تا قبل از انتشار در عدد سھ ضرب مي ریجا سھام عادي
یا در عدد دو ضرب  بھ دست آید،كل سھام عادي جدید تعداد 

  تا تعداد سھام عادي اضافی حاصل شود. شودمي

سھام عادي  ، بطور معمولعادي سھام ترکیب .۲۹  را جاریتعداد 
 با وجود این، .دھدمي كاھش منابع، درمتقابل بدون كاھش 
ــھام بازخریدثر کلی آن، ازماني كھ  ــفانھ ارزش بھ س  منص

ــھام تعداد در كاھش باشــد، ــ ،جاری عادي س از كاھش  یناش
ستمنابع  درمتقابل  سیمی  ودسسھام كھ با  ترکیب. ا تق

 میانگیناست.  مثالی در این زمینھ ،تركیب شده است خاصی
اي كھ معاملھ دوره در جاریموزون تعداد ســـھام عادي 

 از یعادسھام  تعداد دربابت كاھش  ،است روی داده یتركیب
 شود.تعدیل مي تقسیمی خاص، سودآن تاریخ شناسایي 

 سھم ھر یافتھتقلیل سود

سود  بر اساسرا  سھم ھر یافتھتقلیل سود مبالغ باید تجاري واحد .30
ساب  قابلیا زیان  صل یتجار عادي واحد سھامداران بھدوره انت  یا

تداوم  حال در اتیعمل از یناشــ انیز ایســود  ،ارائھ صــورت درو 
 محاسبھ کند. سھامداران،بھ آن  انتساب قابل

سبھ براي تجاري واحد .31 سود یا  سھم، ھر یافتھتقلیل سود محا باید 
 و یاصــل یواحدتجارعادي  ســھامداران بھدوره زیان قابل انتســاب 

در نظر گرفتن آثار با  ،را جاریمیانگین موزون تعداد سھام عادي 
 .کند تعدیل دھنده،تقلیل بالقوه عادي سھامتمام 

 -سھم سھم، ھمانند سود پایھ ھر ھدف سود تقلیل یافتھ ھر .32
 درســھم عادي  گیري منافع ھرارائھ شــاخصــي براي اندازه

 تمامآثار با این تفاوت کھ  ،اســــتعملکرد واحد تجاري 
در نظر دوره، طی  جاری دھندهســـھام عادي بالقوه تقلیل

 . در نتیجھ:شودگرفتھ مي

عادي  سھامداران بھدوره یا زیان قابل انتساب  سود .الف
ــل یتجار واحد ــودبھ میزان  ،یاص ــیمی س  بھرهو  تقس

در  اتیمال تعدیل بابتدوره پس از  یط شــدهییشــناســا
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 شیافزا، دھندهبا ســـھام عادي بالقوه تقلیل ارتباط
بت و بدایمی مام  با مد ردیگر دات رییتغت  یا درآ

 دھنده،تقلیل بالقوه عادي سھام تبدیل از ناشي ھزینھ
 و ؛شودیمتعدیل 

جاری، بھ میزان تعداد ســـھام عادي  موزون میانگین .ب
تواند ای کھ میمیانگین موزون تعداد سھام عادی اضافھ

ســھام عادي بالقوه  تمامبا این فرض کھ  جاری باشــد،
افزایش ، شــودتبدیل جاری بھ ســھام عادي  دھندهتقلیل

 یابد.می
 سود

یافتھ ھر سھم، واحد تجاری باید سود محاسبھ سود تقلیل منظور بھ .33
ساب قابلیا زیان  صلی  انت سھامداران عادی واحد تجاری ا دوره بھ 

شــود، بابت آثار موارد زیر پس از محاســبھ می 12را، کھ طبق بند 
 کسر مالیات، تعدیل کند:

ســھام  بھ مربوطســود تقســیمی یا ســایر اقالم  ھرگونھ  الف.
رسیدن بھ سود یا زیان  منظور بھدھنده کھ عادی بالقوه تقلیل

ساب قابل سھامداران انت صلی طبق  دوره بھ  عادی واحد تجاری ا
 ، کسر شده است؛12محاسبات مندرج در بند 

سایی ھرگونھ  .ب شنا سھام عادی بھره  شده طی دوره در ارتباط با 
 دھنده؛ وبالقوه تقلیل

ھرگونھ تغییر دیگر در درآمد یا ھزینھ کھ از تبدیل ســـھام   پ.
 دھنده ناشی شده است.عادی بالقوه تقلیل

ـــھام عاد لیتبد از پس .34 ـــھام عاد یس اقالم  ،یبالقوه بھ س
 ایجاد نخواھند گرید ،)پ( تا(الف) 33 یبندھادر  شدهمشخص
 ای سود دراز حق مشارکت  ،دیجد یعاد سھاممقابل،  درشد. 

ساب قابل انیز  یتجار واحد یعاد سھامداران بھدوره  انت
ــل ــودبرخوردار می یاص ــود  ،نیبنابرا. ش  قابل انیز ایس

ساب صل یتجار واحد یعاد سھامداران بھدوره  انت کھ  ،یا
سبھ 12طبق بند  شخص اقالمبابت  ،شودمی محا در بند  شدهم

ـــودیم لیتعدمربوط  اتیمال ھرگونھ و) پ( تا(الف) 33 . ش
شـــامل مخارج  ،بالقوه یســـھام عاد اب مرتبط یھانھیھز

ــت یفاتیمعامالت و تخف ــاب  مؤثر بھره روش بھ کھ اس بھ حس
ستاندارد ب شودمنظور می سابداری  یالملل نی( بھ ا  39ح

، 2003، تجدیدنظرشده در سال یریگاندازه و شناخت: یمال یابزارھا
 ).شود مراجعھ

ــھام لیتبد .35 ــت ممکن ،بالقوه یعاد س  یراتییتغ بھ منجر اس
 نھیکاھش ھز رای مثال،بشـــود.  ھانھیھز ایدر درآمدھا 

 ادوره یسود  شیبالقوه و افزا یسھام عاد بھ مربوط بھره
ست،  انیکاھش ز شی از آن ا ست ممکندوره کھ نا  بھ منجر ا
شارکت  بھ مربوط نھیھز شیافزا کارکنان غیراختیاری طرح م
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سود تقل منظور بھ. شودسود  در سبھ  سھم،  افتھیلیمحا ھر 
 واحد یعاد سھامداران بھدوره  انتساب قابل انیز ایسود 
ــل یتجار  ای درآمدھا دربعدی  راتییبابت ھرگونھ تغ ،یاص
 .شودیم لیتعد ھانھیھز

 سھام

 دیبا یھر ســھم، تعداد ســھام عاد افتھیلیســود تقل محاســبھبرای  .36
 19 یھاطبق بند شدهمحاسبھ یموزون تعداد سھام عاد نیانگیممعادل 

ــھام عاد نیانگیم عالوه بھ، 26و  ــر یموزون تعداد س ــده منتش  درش
 یبھ ســھام عاددھنده تقلیلبالقوه  یتمام ســھام عاد لیتبد صــورت

 در ،دھندهلیبالقوه تقل یســـھام عاد باید فرض شـــود کھ باشـــد.
تقلیل  بالقوه یعاد ســـھام انتشـــار خیتار در ای دوره یابتدا

تبدیل شده  بھ سھام عادی ،دوره باشد در طولکھ  یصورت دردھنده، 
 .است

ــھام .37 ــتقل بطور دیبا ،دھندهلیتقل بالقوه یعاد س  یبرا مس
ــھام  نییتع ،شــدهارائھ یھااز دوره کی ھر شــود. تعداد س

تا تاریخ دوره  یاز ابتدا کھ دھندهلیبالقوه تقل یعاد
ــبات منظور می مورد نظر ــود، در محاس  نیانگیمبا  برابرش

 درمنظورشــــده  دھندهلیبالقوه تقل یموزون ســـھام عاد
 .باشدینم دوره میانی محاسبات

سھام  .38 سبھ میانگین موزون تعداد  سھام عادي در محا عادي، 
در محاسبات است،  جاریسھام اي کھ دوره متناسب بابالقوه 
بازخرید  ،دورهطی اي کھ عادي بالقوهسھام  .شودمنظور می
جاری براي بخشي از دوره کھ  تنھاشود ميیا فسخ یا ابطال 

ــت  بوده ــوداس ــبھ س ــھم منظور  یافتھ ھرتقلیل در محاس س
سھام مي سھام عادي دوره طی اي کھ عادي بالقوهشود.  بھ 

در تاریخ تبدیل،  از ابتدای دوره تاتبدیل شــده اســت، 
سود تقلیل سبھ  سھم لحاظ می یافتھمحا ز تاریخ شود؛ اھر 

شده، ھم  سھام عادي ،تبدیل سود پایھ و ایجاد سبھ  در محا
 شود.يگرفتھ م نظر سھم در یافتھ ھرتقلیلھم سود 

 بالقوه یعاد ســـھام لیتبد در کھ یعاد ســـھام تعداد .39
شر دھندهلیتقل بالقوه  یسھام عاد طیشرا طبق ،شودیم منت
 وجود تبدیل یمبنا کی از شیب در صورتی کھ. گرددمی نییتع

شتھ شد، دا سبھ در با صرفھ از محا  ای لینرخ تبد نیتربا
ــھامدار عادی بالقوه، دگاهیاعمال از د متیق ــتفاده  س اس
 .شودمی

شارکت ،یفرع یتجار واحدیک  .40 ستھ  یتجار واحد ای خاص م واب
ــت ممکن ــ یبرا اس ــخاص ــل یاز واحد تجار ریغ یاش  ای یاص
 برنفوذ قابل مالحظھ  ایکنترل مشترک  یدارا گذارانھیسرما

سرما  کھرا  ریپذھیسرما بالقوه یسھام عاد ر،یپذھیواحد 
شارکت ،یفرع یتجار واحد یعاد سھام بھ لیتبد قابل  خاص م



 33المللی حسابداری استاندارد بین
 ھر سھمسود 

12 

ستھ یتجار واحد ای صل یتجار واحد یعاد سھام ای ،واب  یا
 مالحظھ قابلنفوذ  ایمشترک  کنترل یدارا گذارانھیسرما ای
. نماید منتشراست،  ریپذھیواحد سرما بر) گزارشگر واحد(

 خاص مشارکت ،یفرعتجاری بالقوه واحد  یسھام عاد نیاگر ا
ستھ یتجار واحد ای سود پا هدھندلیاثر تقل ،واب ھر  ھیبر 

ــــدسھم  شگر واحـ شتھ گزار شد، دا سود  با سبھ  در محا
 .شودیگرفتھ م نظر درھر سھم  افتھیلیتقل
 دھندهتقلیل بالقوه عادي سھام

 در دھندهتقلیل عنوان بھ باید صورتي در تنھا بالقوه عادي سھام .41
یا زیان  سھم شود کھ تبدیل آن بھ سھام عادي، سود ھر گرفتھ نظر

ـــل از  ـــھم حاص بھ ترتیب کاھش یا  راتداوم  حال در عملیاتھر س
 افزایش دھد.

تجاري، از ســود یا زیان حاصــل از عملیات در حال  واحد .42
صلی، بھ عنوان رقم  ساب بھ واحد تجاری ا تداوم قابل انت

ــد تقلیلکنترلي جھت تعیین اثر تقلیل  دھندگيدھندگي یا ض
سود یا زیان حاصل از . کندمي استفاده بالقوه عادي سھام

ساب قابل عملیات در حال تداوم صل یتجار بھ واحد انت  ،یا
ند طب عد 12ق ب بھو  شـــودیم لیت  اتیعمل اقالم مربوط 

 .ردیگینمردرب را شدهمتوقف

ست لیتقل ضد یصورت در بالقوه یعاد سھام .43  آن لیتبد کھ ا
ھر  انیکاھش ز ایسود ھر سھم  شیموجب افزا یبھ سھام عاد

 ایاعمال  ل،یتبدتداوم شود.  حال در اتیعمل از یسھم ناش
 اثر یدارادیگر، در صورتی کھ بالقوه  یعاد سھامانتشار 

 افتھیلیدر محاسبھ سود تقل ،باشد سھم ھر سود بر لیضدتقل
 .شودیگرفتھ نم نظر درھر سھم 

ضد دھندگيتقلیل تعیین براي .44  عادي سھامدھندگي تقلیل یا 
مجموعھ ســـھام عادي  مورد انتشــــار یا ھر ھر بالقوه،

نھ، بالقوه، بطور  گا نھ جدا تھ  در تجمیعی،و  نظر گرف
سی. ترتیب شودمي ست بر  ،سھام عادي بالقوه برر ممکن ا

ندگيتقلیل نابراین،. باشــــد مؤثرآنھا  دھ بھ منظور  ب
مورد انتشار یا  ھر سھم، حداکثرسازي تقلیل سود پایھ ھر

شترین  ھر سھام عادي بالقوه، بھ ترتیب از بی  تامجموعھ 
 یعاد سھام یعنی ،شودمي بررسي دھندگيتقلیل میزانکمترین 
 قبل ،“سھم ھر یاضاف سود” نیبا کمتر دھندهلیتقل بالقوه

 یاضاف سود” نیشتریبا ب دھندهلیبالقوه تقل یسھام عاد از
شتر،  “سھم ھر سود بی سبھ  سھم یافتھتقلیلدر محا  در ھر 
سھام، ومعاملھ  اری. اختشودیگرفتھ م نظر  امتیاز خرید 

در ابتدا در  ،بر صورت کسر ریثأتنداشتن  لیدل بھ معموالً 
 .شوندیم محاسبھ لحاظ
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 آنھا ھایمعادل و سھام امتیاز خریدمعاملھ،  ھایاختیار

سبھ منظور بھ .٤٥ سھم، واحد تجاري باید فرض  یافتھتقلیل سود محا ھر 
 امتیازھای خرید ســـھام و دھندهتقلیل معاملھ ھایاریاختكند كھ 

ضی  دیعوا. شودمیتجاري اعمال  واحددھنده لیتقل صلفر  این از حا
ــھام عادی ابزارھا ــار س میانگین  بھ، باید بھ عنوان عواید انتش

 بین. تفاوت در نظر گرفتھ شــود ،دوره طيســھام عادي  بازار قیمت
میانگین  عادی مفروض باو تعداد سھام  منتشرشدهعادی تعداد سھام 

ــھام عادي  بازار قیمت ــھام  باید، دوره طيس ــار س بھ عنوان انتش
 تلقي شود. ازامابھ افتیدرعادي بدون 

 در صـــورتی ســـھام امتیاز خرید و معاملھھای اختیار .٤٦
قیمتی  بھ كھ منجر بھ انتشار سھام عادي استدھنده تقلیل

ــھام عادي  بازارقیمت  نیمیانگکمتر از  ــود دوره طيس . ش
سھام عادي طي دوره  تقلیل، مبلغ پس میانگین قیمت بازار 
 سود محاسبھ منظور بھ بنابراین. است انتشار قیمتكسر  از

 با در نظر گرفتن بالقوه عادي سھام سھم، ھر یافتھتقلیل
 :شودیمبھ حساب منظور  ،ریز مورد دو ھر

داد انتشــــار تعداد معیني ســـھام عادي بھ قرار الف.
میانگین قیمت بازار طي دوره. فرض بر این اســـت كھ 

صفانھ  سھام عادي، بطور من ست و قیمتاین  شده ا گذاري 
سھام، در ویژگي تقلیل ضدتقلیل ندارد. این  دھنده یا 

 شود.یافتھ ھر سھم نادیده گرفتھ میمحاسبھ سود تقلیل

داد انتشــار ســھام عادي باقیمانده بدون ھرگونھ قرار ب.
ــھام عادي ھیچ عوایدي ایجاد نميمابھ كند ازا. چنین س

ساب دوره  سود یا زیان قابل انت سھام عادي و بر  بھ 
دھنده جاری، اثری ندارد. بنابراین، چنین سھامي تقلیل

یافتھ ھر ســھم، بھ اســت و ھنگام محاســبھ ســود تقلیل
 شود.تعداد سھام عادي جاری، افزوده مي

 صورتي در تنھا ،سھام امتیازھای خرید و معاملھ ھایاختیار .٤۷
سھام میانگین قیمت بازار  كھ ه ھستنددھندتقلیل اثر داراي
 یادوره بیشتر از قیمت اعمال اختیار معاملھ  طيعادي 

سود ھر سھم  .)باشد صرفھ بھ(یعني  باشد امامتیاز خرید سھ
بھ منظور انعكاس تغییر در قیمتھاي سھام  ،یقبل شدهگزارش
 شود.بھ گذشتھ تعدیل نمي یبا تسر ،عادي

و ســـایر  ســـھام معاملھ ھایاختیار مورد در  .الف47
ھای خت توافق ھام بر مبتني پردا ندارد ســـ تا  کھ اســـ

برای آنھا  پرداخت مبتني بر سھام ۲المللي گزارشگري مالي بین
و قیمت  ٤٦ بند مندرج در انتشــــارکاربرد دارد، قیمت 

 ارزش برگیرندهباید در ،٤۷مورد اشـــاره در بند اعمال 
ــفانھ ــدهگیري(اندازه منص ــتاندارد بین ش المللي طبق اس

یا خدماتي  ھاكاال تمام مربوط بھ  )۲گزارشـــگري مالي 
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ــد كھ طبق  ــایر  اختیارباش ــھام یا س  توافقھایمعاملھ س
عرضــھ واحد تجاري  بھدر آینده  ،پرداخت مبتني بر ســھام

 . خواھد شد

ن یشرایط ثابت یا قابل تعی بااختیار معاملھ سھام كاركنان  .٤۸
یافتھ ھر در محاسبھ سود تقلیلنشده، قطعیو سھام عادي 

شود حتي بھ عنوان اختیار معاملھ در نظر گرفتھ مي ،سھم
در تاریخ  این موارد،. قطعی شدن آنھا مشروط باشداگر 
شوند. در نظر گرفتھ ميجاری بھ عنوان سھام  اعطا،

بھ  ،معاملھ سھام مبتني بر عملكرد كاركنان اختیارھای
شود عنوان سھام قابل انتشار احتمالي در نظر گرفتھ مي

ر افزون بار آنھا مشروط بھ احراز شرایط معیني زیرا انتش
 گذشت زمان است.

 تبدیل قابل ھايابزار

ھاي باید طبق بند ،تبدیل قابل ھايابزار گیدھندتقلیل اثر .٤۹
 .ابدی انعکاسھر سھم  افتھیتقلیل سوددر محاسبھ  ،۳٦و  ۳۳

تقلیل است كھ مبلغ  سھام ممتاز قابل تبدیل در صورتی ضد .50
سھام اعالم شتھسود   دردوره جاري  برایشده شده یا انبا

سود  شتر از  سب در تبدیل، بی سھم عادي قابل ك ازاي ھر 
صورتی  شد. ھمچنین بدھی قابل تبدیل در  سھم با پایھ ھر 
سایر  ست كھ بھره آن (خالص از اثر مالیاتي و  ضدتقلیل ا

سھم عادي قابل تغییرات در درآمد یا ھزینھ) بھ ازاي ھ ر 
 بیشتر از سود پایھ ھر سھم باشد. ،كسب در تبدیل

شویقی یا تبدیل  بازخرید .٥۱ سھام ممتاز قابل تبدیل ممكن ت
 قبالً  کھ تبدیل قابل ممتاز ســھام از بخشــيبر اســت تنھا 

ست،  جاری بھ منظور  ،موارد. در این بگذارد تأثیربوده ا
 ،قیمانده جاریدھنده بودن ســـھام ممتاز باتعیین تقلیل
ضافھرگونھ مابھ ضوع یازاي ا ص یسھام بھ ،۱۷ بند مو  صیتخ

سھام بازخریدشودمی لیتبد ای دیبازخرکھ  ابدییم شده . 
سھام جدا شدهتبدیل یا شده  یاز  کھ بازخرید یا تبدیل ن

 .شودیم گرفتھ نظر دراست، 
 احتماليانتشار قابل سھام

سھام عادي قابل انتشار ھمانند محاسبھ سود پایھ ھر سھم،  .٥۲
ھا) بھ احتمالي، در صورت احراز شرایط (یعني وقوع رویداد

سود  سبھ  ساب منظور و در محا سھام عادي جاری بھ ح عنوان 
ــھم در نظر گرفتھ میتقلیل ــھام قابل یافتھ ھر س ــود. س ش

انتشــــار احتمالي از ابتداي دوره (یا از تاریخ توافق 
صورتي كھ پس ا شد) سھام احتمالي، در  ز ابتدای دوره با

شود. اگر شرایط مربوط احراز نشود، تعداد سھام منظور می
سود تقلیل سبھ  شار احتمالي کھ در محا یافتھ ھر قابل انت
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شاری سھم منظور می سھام قابل انت شود، مبتنی بر تعداد 
خواھد بود کھ در صـــورت ھمزمانی پایان دوره با پایان 

رتی کھ با انقضای دوره شد. در صودوره احتمالی منتشر می
احتمالی، شرایط مورد نظر احراز نشود، تجدید ارائھ مجاز 

 نیست.

سود در یك  .٥۳ صی از  شخ ستیابي یا حفظ مبلغ م صورتي كھ د در 
دوره، شــرط انتشــار احتمالي باشــد و آن مبلغ در پایان 
دوره گزارشگري حاصل شده باشد اما حفظ آن برای یک دوره 

ضافی سھام پس از پایان د ا شد،  شگري الزامی با وره گزار
دھندگی، بھ عادي اضافي، در صورت برخورداری از اثر تقلیل
یافتھ ھر سھم عنوان سھام عادي جاری در محاسبھ سود تقلیل

شـــود. در این حالت، محاســـبھ ســـود در نظر گرفتھ مي
یافتھ ھر سھم مبتنی بر تعداد سھام عادي است کھ در تقلیل

س شگري و مبلغ صورت برابري مبلغ  ود در پایان دوره گزار
یافت. از آنجا کھ سود در پایان دوره احتمالي، انتشار می
محاسبھ سود پایھ  ممکن است سود در دوره آتي تغییر کند،

گونھ سھام عادي ھر سھم تا پایان دوره احتمالي، شامل این
ــد، زیرا تمام شــرایط الزم قابل انتشــار احتمالي نمي باش

 ست.احراز نشده ا

تعداد سھام عادي قابل انتشار احتمالي ممکن است بھ قیمت  .٥٤
آتي بازار ســھام عادي وابســتھ باشــد. در این حالت، در 

سود تقلیل صورتي كھ اثر آن تقلیل سبھ  شد، محا دھنده با
یافتھ ھر سھم بر مبناي تعداد سھام عادي قابل انتشار در 

گري و قیمت صورت برابري قیمت بازار در پایان دوره گزارش
ــورتي كھ  بازار در پایان دوره احتمالي خواھد بود. در ص
این شـــرایط بر مبناي میانگین قیمت بازار طي یک دوره 
زماني پس از پایان دوره گزارشــگري باشــد، از میانگین 

سپری ستفاده میدوره زمانی  شود. از آنجا كھ قیمت شده ا
ــت در دوره آتي تغییر كند، محاســبھ ســود  بازار ممكن اس

پایھ ھر سھم تا پایان دوره احتمالی شامل این سھام عادي 
شرایط الزم  شار احتمالي نخواھد بود، زیرا تمام  قابل انت

 احراز نشده است.

ــت بھ  .55 ــار احتمالي ممکن اس ــھام عادي قابل انتش تعداد س
سودھای آتي و قیمت آتي سھام عادي وابستھ باشد. در چنین 

یافتھ کھ در محاسبھ سود تقلیلمواردي، تعداد سھام عادي 
شود، مبتنی بر ھر دو شرط (یعني سود تا ھر سھم محاسبھ می

یان دوره  پا بازار در  جاری  مت  تاریخ مورد نظر و قی
شار احتمالي، در  سھام عادي قابل انت ست.  شگري) ا گزار

شود مگر یافتھ ھر سھم در نظر گرفتھ نميمحاسبھ سود تقلیل
 شود.اینكھ ھر دو شرط احراز 
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شار احتمالي  .٥٦ سھام عادي قابل انت سایر موارد، تعداد  در 
بھ شرایطي غیر از سود یا قیمت بازار، بستگي دارد (برای 

فروشی). در چنین مثال، افتتاح تعداد مشخصي فروشگاه خرده
ــرایط تا پایان  ــعیت فعلي آن ش مواردي، با فرض اینكھ وض

سدوره احتمالي بدون تغییر باقی می ھام عادي قابل ماند، 
یت در پایان دوره  نای وضـــع مالي بر مب انتشــــار احت

سود تقلیل سبھ  شگری، در محا ساب گزار سھم بھ ح یافتھ ھر 
 شود. گرفتھ مي

ـــار احتمالي (بھ غیر از  .57 ـــھام عادي بالقوه قابل انتش س
ھاي مواردي كھ تحت توافق سھام احتمالي است، مانند ابزار

مالي)، بھ شـــرح زیر در قابل تبدیل قابل انتشـــار احت
 شود:یافتھ ھر سھم منظور میمحاسبھ سود تقلیل

ـــوع را در نظر مي الف. گیرد كھ آیا واحد تجاري این موض
ـــھام عادي بالقوه را می ـــرایط س توان با توجھ بھ ش

شخص سھام عادي م شرایط  شار آنھا، طبق  شده براي انت
، قابل انتشـــار ٥٦تا  ٥۲ھاي احتمالي مندرج در بند

 انست یا خیر؛ ود

چنانچھ الزم باشد کھ سھام عادي بالقوه مزبور در سود  ب.
ــود، واحد تجاري تأثیر تقلیل ــھم منظور ش یافتھ ھر س

ــود تقلیل ــبھ س ــب آنھا بر محاس ــھم را حس یافتھ ھر س
ــرایط مندرج در بند  ٤۸تا  ٤٥ھاي مورد، با توجھ بھ ش

ـــھام،  در ارتباط با اختیار معاملھ و امتیاز خرید س
در ارتباط با  ٥۱تا  ٤۹ھاي شـــرایط مندرج در بند

شرایط مندرج در بندابزار تا  ٥۸ھاي ھاي قابل تبدیل، 
ــھام داددر ارتباط با قرار ٦۱ ــویھ با س ھاي قابل تس

 گیرد.عادي یا نقد، یا سایر شرایط در نظر مي

 ســـودمحاســـبھ  ل، دراعمال یا تبدیبا وجود این، 
ــھم یافتھتقلیل ــودگرفتھ نمیدر نظر  ھر س ، مگر اینكھ ش

سھام کھ مشابھ جاری اعمال یا تبدیل سھام عادي بالقوه 
در محاسبات  باشد،میقابل انتشار احتمالي نعادی بالقوه 

 .در نظر گرفتھ شده باشد
 شودمي انجام نقد یا یعاد سھام از طریقكھ تسویھ آنھا  ھایيدادقرار

ــر اگر واحد تجاري قرار .٥۸ ــویھ آن بھ دادي منتش ــد كھ تس كرده باش
شود، واحد اختیار واحد تجاري، از طریق سھام عادي یا نقد انجام 

داد از فرض را در نظر بگیرد كھ تســـویھ قرارتجاري باید این پیش
طریق ســھام عادي انجام خواھد شــد، و ســھام عادي بالقوه حاصــل، 

 دھندگي، در محاســـبھ ســـودباید در صـــورت دارا بودن اثر تقلیل
 یافتھ ھر سھم منظور شود.تقلیل
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ــابداري بھ عنوان یک اگر چنین قرار .٥۹ ــد حس دادي برای مقاص
دارایي یا بدھي ارائھ شود، یا داراي جزء مالكانھ و جزء 
سر را بابت ھرگونھ  صورت ك شد، واحد تجاري باید  بدھي با
تغییرات طی دوره در سود یا زیان دوره با این فرض کھ کل 

ــد، نوان ابزار مالكانھ طبقھداد بھ عقرار ــده باش بندي ش
شابھ تعدیالت الزامي طبق بند  تعدیل کند. تعدیل مزبور، م

 است. ۳۳
ھایي كھ تسویھ آنھا بھ اختیار دارنده، از طریق داددر مورد قرار .٦۰

سویھ از طریق سھام عادي یا نقد انجام مي سویھ نقدي و ت شود، ت
شــتری داشــتھ باشــد، باید در دھندگی بیســھام، ھر کدام کھ تقلیل

 یافتھ ھر سھم در نظر گرفتھ شود.محاسبھ سود تقلیل

بھ واحد تجاري حق نامحدود  ،سررسید در كھ بدھي ابزار کی .61
سویھبرای  صورت نقدي یا  ت صل بھ   سھام قیطر ازمبلغ ا
سویھ قرار از اینمونھ ،دھدمي را خود عادي ست كھ ت دادي ا
، گرید مثال .شودمي انجام نقد یا عادي سھاماز طریق آن 

انتخاب  امكانكھ بھ دارنده  استای صادرشده فروشاختیار 
 .دھدمي را نقدي صورت بھ یا عادي سھام از طریقتسویھ 

 شدهخریداري ھایاختیار

یداريقرار .٦۲ ھای فروش خر یار ند اخت مان ھایي  ــــده و داد ش
ھای شـــده (یعني اختیار معاملھاختیارھای خرید خریداري

سھام عادي نگھداري سط واحد تجاري در ارتباط با  شده تو
یافتھ ھر سھم بھ خود واحد تجاری)، در محاسبھ سود تقلیل

شود زیرا منظور کردن آنھا ممكن است اثر حساب گرفتھ نمي
ضد تقلیل داشتھ باشد. اختیار فروش تنھا در صورتي اعمال 

شتر از قیمت بامي شد و شود كھ قیمت اعمال آن بی زار با
صورتي اعمال مي شود كھ قیمت اعمال اختیار خرید تنھا در 

 آن كمتر از قیمت بازار باشد.
 صادرشده فروش اختیار

ھاي خرید آتي دادھایي مانند اختیار فروش صادرشده و قراردادقرار .٦۳
ــھام خود مي ــد، كھ طبق آن واحد تجاري ملزم بھ بازخرید س  درباش

محاسبھ سود تقلیل یافتھ  در ،دھندگيتقلیلاثراز  برخورداریصورت 
از ھا طي دوره " دادشــود. اگر این قرارنظر گرفتھ مي درھر ســھم 

ــد ــویھقیمت " (یعني قیمت اعمال یا ارزش اعمال برخوردار باش  تس
 بالقوه اثر)، باشـــد دوره آن در بازار قیمت میانگین از باالتر
 دھندگي آن بر سود ھر سھم، باید بھ صورت زیر محاسبھ شود:تقلیل

باید فرض شــود كھ در ابتداي دوره، ســھام عادي بھ   الف.
تعداد كافي (بھ میانگین قیمت بازار طی دوره) منتشــر خواھد 

 شد تا عواید مورد نظر برای ایفای قرارداد فراھم شود؛

انتشــار، براي ایفای باید فرض شــود كھ عواید حاصــل از این   ب.
شـــود (یعني بھ منظور بازخرید ســـھام اســـتفاده مي دادقرار

 عادي)؛ و
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شده   پ. شر سھام عادي منت ضافي (تفاوت بین تعداد  سھام عادي ا
صل از ایفاي قرار سھام عادي دریافتي حا ضي و تعداد  داد) فر

 شود.یافتھ ھر سھم بھ حساب گرفتھ باید در محاسبھ سود تقلیل

 گذشتھ بھ تسري با تتعدیال

ـــھام عادي بالقوه جاری، در نتیجھ  .٦٤ ـــھام عادي یا س اگر تعداد س
سھام، افزایش یا  سھام جایزه یا تجزیھ  شار  سرمایھ، انت افزایش 
در نتیجھ تجزیھ معکوس سھام كاھش یابد، محاسبھ سود پایھ و سود 

شتھ براي تمام دورهتقلیل سری بھ گذ سھم باید با ت ھاي یافتھ ھر 
شگري و رائھا شده تعدیل گردد. اگر این تغییرات پس از دوره گزار

پیش از تأیید صورتھاي مالي برای انتشار واقع شود، محاسبات سود 
ھای صورتھای مالی و صورتھای مالي ھر یک از دوره ھر سھم برای آن

شده، باید بر اساس تعداد سھام عادي جدید باشد. این ارائھ گذشتھ
س ضوع كھ محا شانمو سھم، ن دھنده چنین تغییراتي بات مربوط بھ ھر 

سود پایھ و  شود. افزون بر این،  شا  ست باید اف سھام ا در تعداد 
شده، باید ھاي گذشتھ ارائھیافتھ ھر سھم در تمام دورهسود تقلیل

ھاي بابت آثار اشـــتباھات و تعدیالت ناشـــي از تغییر در رویھ
 د.حسابداري، با تسري بھ گذشتھ تعدیل شو

سود تقلیل .٦٥ سھم در ارتباط با ھر یک واحد تجاري  یافتھ ھر 
شتھ ارائھاز دوره ضات ھاي گذ شده را بابت تغییر در مفرو

سھم یا بابت تبدیل  سود ھر  سبات  ستفاده در محا مورد ا
 كند.تجدید ارائھ نمي ،سھام عادي بالقوه بھ سھام عادي

 ارائھ

یافتھ ھر ســھم را براي قلیلواحد تجاري باید ســود پایھ و ســود ت .٦٦
ــاب بھ  ــي از عملیات در حال تداوم قابل انتس ــود یا زیان ناش س
ــود یا زیان قابل  ــلي و برای س ــھامداران عادي واحد تجاري اص س
انتســاب دوره بھ ســھامداران عادي واحد تجاري اصــلي بھ ازاي ھر 
ــود  ــارکت در س ــھام عادي كھ از حقوق متفاوتی برای مش طبقھ از س

ــود و زیان جامع ارائھ نماید. دوره بر ــورت س ــت، در ص خوردار اس
یافتھ ھر ســھم را براي واحد تجاري باید ســود پایھ و ســود تقلیل

 با اھمیت یکسان افشا كند. شده،ھای ارائھتمام دوره

شود، ھایی كھ صورت سود و زیان جامع تھیھ ميدر تمام دوره .٦۷
سھم ارائھ می سود تقلسود ھر  یافتھ ھر یلگردد. چنانچھ 

ــود، باید براي تمام  ــھم، حداقل براي یك دوره گزارش ش س
شده گزارش شود حتي اگر برابر با سود پایھ ھای ارائھدوره

شد. چنانچھ  سھم با  سھم ھر یافتھتقلیل و پایھ سودھر 
شد، برابر سطر  دربا یکدیگر، را  دو آن توانمي با  ازیك 

 كرد. صورت سود و زیان جامع ارائھ

ـــود یا زیان دوره را، طبق  الف.67 اگر واحد تجاري اقالم س
ستاندارد۱۰بند  سابداري بین الف ا صالح ۱المللي ح شده (ا
ــال  در ــورت مالی جداگانھ۲۰۱۱س ای ارائھ نماید، ) در ص

ــود تقلیل ــود پایھ و س ــھم را طبق الزامات س یافتھ ھر س
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، در آن صـــورت مالی جداگانھ ٦۷و  ٦٦ھاي مندرج در بند
 كند.ارائھ مي

باید سود پایھ  كند، گزارش شدهعملیات متوقف ،تجاري واحدچنانچھ  .٦۸
 صورتدر  ،شدهمتوقف عملیاترا برای  سھم ھر یافتھتقلیل سودو 

 .نمایدارائھ  توضیحي یادداشتھاي در یا جامع زیان و سود

سود یا زیان دوره را طبق  الف.68 چنانچھ واحد تجاری اقالم 
ند  ندارد بین المللیالف 10ب تا بداری  اســـ ــــا  1حس

سال  شده در  صورت مالی جداگانھ2011(تجدیدنظر ای )، در 
یافتھ ھر ســھم برای ارائھ کند، ســود پایھ و ســود تقلیل

، در 68شده را، طبق الزامات مندرج در بند عملیات متوقف
ضیحی ارائھ  شتھای تو صورت مالی جداگانھ یا در یاددا آن 

 کند.می
سود پایھ و  واحد .٦۹  ارائھ را سھم ھر یافتھتقلیل سودتجاري باید 

 زیان ھر سھم) باشد.یعنی حتي اگر مبلغ آنھا منفي ( كند،

 افشا

 واحد تجاري باید موارد زیر را افشا كند: .۷۰

ستفاده  الف. سود پایھ و مبالغ ا سبھ  سر محا صورت ك شده در 
ود یا زیان یافتھ ھر سھم، و تطبیق این مبالغ با سسود تقلیل

قابل انتســاب دوره بھ واحد تجاري اصــلي. صــورت تطبیق باید 
شامل اثر مربوط بھ ھر طبقھ از ابزارھای اثرگذار بر سود ھر 

 سھم باشد.

ستفاده  ب. سھام عادي ا سر میانگین موزون تعداد  شده در مخرج ك
یافتھ ھر ســھم و تطبیق این محاســبھ ســود پایھ و ســود تقلیل

ر. این صورت تطبیق باید شامل اثر مربوط بھ مخرجھا با یكدیگ
 ھر طبقھ از ابزارھای اثرگذار بر سود ھر سھم باشد.

ــار احتمالي) كھ بھ طور ابزار  پ. ــھام قابل انتش ــامل س ھایي (ش
دھد اما بھ بالقوه ســود پایھ ھر ســھم را در آینده تقلیل مي

د شده، ضدلیل اینکھ این ابزارھا برای دوره(دوره ھای) ارائھ
ــود تقلیل ــبھ س ــتند در محاس ــھم در نظر تقلیل ھس یافتھ ھر س

 شود. گرفتھ نمي

سھام عادی  ت. سھام عادی یا معامالت  صیف معامالت  بالقوه، بھ  تو
ــده در بند  ــگری  ٦٤غیر از موارد ذکرش كھ پس از دوره گزارش

در صــورت وقوع آن معامالت پیش از پایان دوره  شــود وواقع مي
ند در تعداد ســـھام عادي یا ســـھام عادي تواگزارشـــگري، می

بالقوه جاری در پایان دوره گزارشــگری، تغییرات عمده ایجاد 
 کند.

ــوع معامالت ھایی ازنمونھ .۷۱ ــامل موارد زیر ت(70بند موض ) ش
 است:

 ؛انتشار سھام در ازاي نقد  الف.
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صرف بازپرداخت  آنانتشار سھام در شرایطي كھ عواید   ب.
در پایان دوره گزارشــگري جاری بدھي یا ســھام ممتاز 

 ؛شود

 بازخرید سھام عادي جاری؛  پ.

سھام   ت. سھام عادي بالقوه جاری، بھ  تبدیل یا اعمال 
 عادي در پایان دوره گزارشگري؛

ـــھام یا   ث. ـــار اختیار معاملھ، امتیاز خرید س انتش
 ھاي قابل تبدیل؛ وابزار

ایطي كھ منجر بھ انتشار سھام قابل انتشار احراز شر  ج.
 احتمالي خواھد شد.

ـــھم، بابت وقوع چنین معامالتي پس از  ـــود ھر س مبالغ س
ــگري تعدیل نمي ــود، زیرا چنین معامالتي بر دوره گزارش ش

سود یا زیان دوره  سرمایھ بكار رفتھ براي ایجاد  مبلغ 
 گذارد.تأثیر نمي

ھایی کھ سھام عادي بالقوه اددھاي مالي و سایر قرارابزار .۷۲
شند کھ ایجاد می شرایطی با شامل مفاد و  ست  کنند، ممکن ا
یافتھ ھر سھم مؤثر گیری سود پایھ و سود تقلیلبر اندازه

دھنده کننده تقلیلاست. این مفاد و شرایط ممکن است تعیین
بودن یا نبودن ســـھام عادي بالقوه باشـــد و در صـــورت 

سھام  دھنده بودن، اثرتقلیل آن بر میانگین موزون تعداد 
ــود یا زیان قابل  عادي جاری و ھرگونھ تعدیالت بعدی در س
انتساب بھ سھامداران عادي را تعیین کند. افشاي مفاد و 

ھا در صورتي كھ دادھاي مالي و سایر قرارشرایط این ابزار
بھ طریق دیگر الزامي نشـــده باشـــد (بھ اســـتاندارد 

مراجعھ  افشـــا: یمال یابزارھا ۷مالي المللي گزارشـــگري بین
 شود.شود) توصیھ مي

مبالغی  یافتھ ھر سھم،اگر واحد تجاري عالوه بر سود پایھ و تقلیل .۷۳
ستفاده از یکی از اجزای گزارش را سود و زیان با ا صورت  شده در 

شا  سھم اف ستاندارد برای ھر  ، کندجامع، مازاد بر الزامات این ا
ن تعداد ســـھام واســـتفاده از میانگین موز چنین مبالغي باید با

شود. مبالغ پایھ و تقلیل سبھ  ستاندارد محا یافتھ عادي طبق این ا
ــھم کھ برای این اجزا ارائھ می ــود، ھر س ــتھاي  در بایدش یادداش

(ھای) کسر توضیحي، افشا شود. واحد تجاري باید مبناي تعیین صورت
شان دھددر این موارد را  سھم، از جملھ اینکھ م ،ن سود ھر  بالغ 

. اگر یکی از اجزای صــورت اســتقبل از مالیات یا بعد از مالیات 
ســود و زیان جامع کھ بھ عنوان قلم اصــلی در صــورت ســود و زیان 

صورت تطبیق جامع گزارش نمی ستفاده قرار گیرد، باید  شود، مورد ا
شده در صورت سود و زیان بین جزء مورد استفاده و قلم اصلی گزارش

 ارائھ شود. جامع
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ھاي تجاري كھ عالوه بر ســـود پایھ و در مورد واحد ۷۳بند  .الف73
یافتھ ھر سھم، مبالغ مربوط بھ ھر سھم را با استفاده سود تقلیل

زیان دوره، بھ جز موارد  یاشــده در ســود از یکی از اقالم گزارش
 نیز کاربرد دارد. کنندافشا می ،الزامي طبق این استاندارد

 اجرا تاریخ

ندارد را براي دوره .۷٤ تا ید این اســـ با جاري  حد ت ھاي وا
شروع  ۲۰۰٥سال  اي كھ از اول ژانویھساالنھ یا پس از آن 

شود. شود، بکار گیرد. بكارگیري پیش از موعد توصیھ میمي
ــتاندارد را براي دوره ای قبل از اگر واحد تجاري این اس

وضــوع را بكار گیرد، باید این م ۲۰۰٥ســال  اول ژانویھ
 افشا کند.

 (تجدیدنظرشده در ۱المللي حسابداري استاندارد بین الف.74
ستفاده۲۰۰۷سال  صطالحات ا ستاندارد)، ا ھاي شده در کل ا
صالح کرد. افزون بر این، بین شگري مالي را ا المللي گزار
الف را اضــــافھ نمود. ۷۳الف و ٦۸الف، ٦7الف، ٤ھاي بند

صالحات  ساالنھرا براي دورهواحد تجاري باید این ا اي ھاي 
سال  شروع مي ۲۰۰۹كھ از اول ژانویھ  شود، یا پس از آن 

ندارد بین تا جاري اســـ حد ت كار گیرد. اگر وا المللي ب
) را پیش از موعد ۲۰۰۷سال  (تجدیدنظرشده در ۱حسابداري 

ـــالحات مزبور باید براي آن دوره ھا اعمال بكار گیرد، اص
 شود.

ستاندارد بین ب.۷٤ شگري مالي الا ستاندارد  ۱۰مللي گزار و ا
شگري مالي بین شارکتھا ۱۱المللي گزار شده در ميم شر  ، منت

را اصــالح کرد. واحد  11و الف ٤۰، ٤ھاي ، بند۲۰۱۱ســال 
ھاي گیري استانداردتجاري باید این اصالحات را ھنگام بكار

 بكار گیرد. ۱۱و  ۱۰المللي گزارشگري مالي بین

ستاندارد  پ.74 شگري مالي بینا شده در ۱۳المللي گزار شر ، منت
را اصــالح کرد.  2الف و الف٤۷، ۸بندھای ، ۲۰۱۱ســال  مي

كارگیري  گام ب حات را ھن ید این اصـــال با جاري  حد ت وا
 بكار گیرد. ۱۳المللي گزارشگري مالي استاندارد بین

(اصــالحات اســتاندارد  اقالم ســود و زیان جامع ریســااجزای  ارائھ ت.74
منتشر شد،  ۲۰۱۱)، کھ در ژوئن سال ۱مللي حسابداري البین
صالح کرد. واحد ۷۳الف و ٦۸الف، ٦۷الف، ٤ھاي بند الف را ا

ندارد بین تا كارگیري اســـ گام ب ید ھن با جاري  المللي ت
سابداري  سال  ۱ح شده در ژوئن  صالحات ۲۰۱۱(تجدیدنظر )، ا

 مزبور را اعمال کند.
ــاره بند نیا[ ث.74 ــالحات بھ اش ــده االجراالزم ھنوز کھ دارد یاص ــت نش  و اس

 .]است نشده منظور شیرایو نیا در ن،یبنابرا

 ھابیانیھ سایرکنارگذاری 
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ستاندارد بین .۷٥ ستاندارد جایگزین ا سابداري این ا المللي ح
 شود.) می1997(منتشرشده در سال  سھم ھر سود ۳۳

ستاندارد جایگزین این  .۷٦ سیرا سیر مباحث  ۲٤ تف کمیتھ تفا
 با ممکن است كھ ھایيدادقرار سایر و مالي ھايابزار -سھم ھر سودجاری 

 .شودمی ،دنشو تسویھ سھام
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 الف پیوست

 بكارگیري رھنمود

 این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد است.

 اصلي تجاري واحد بھدوره زیان قابل انتساب  یا سود

سھم  بھ منظور .1الف سود ھر  سبھ  صورتھاي بر محا مبناي 
ساب  سود یا زیان قابل انت دوره مالي تلفیقي، منظور از 

پس تلفیقی  واحد تجارییا زیان  واحد تجاري اصلي، سودبھ 
 است. منافع فاقد حق کنترل تعدیل بابتاز 

 خرید سھامتقدم  حقانتشار 

شار .۲الف  سھام تبدیل یا اعمال زمان در عادي سھام انت
صر جایزه نمي ،عادي بالقوه زیرا  ؛شودمعموالً منجر بھ عن

منجر  وسھام عادي بالقوه معموالً بھ ارزش منصفانھ منتشر 
شود. تجاري مي واحد دسترسبھ تغییر متناسب در منابع در 

شار  مورد دراگرچھ،   اعمال قیمت سھام، خرید تقدم حقانت
صفانھ ارزش از كمتر اغلب ست سھام من طبق  ،ینبنابرا. ا
جایزه  عنصــرشــامل  ی،تقدم حقانتشــار چنین  ،)ب(۲۷بند 

 تمامبھ  ،خرید ســـھام تقدم حقانتشـــار . چنانچھ اســـت
شنھادسھامداران  سھام عادي  فعلی پی مورد شود، تعداد 

ستفاده سود پایھ و  ا سبھ   سھم ھر یافتھتقلیل سوددر محا
شار از قبل ھايدوره تمام براي سھام تقدم حق انت  ،خرید 
 در انتشار، از قبل جاری یعاد سھام تعداد ضربحاصل معادل

 :استعامل زیر 

ارزش منصفانھ ھر سھم بالفاصلھ قبل از اعمال حق تقدم
ارزش منصفانھ نظری ھر سھم بعد از اعمال حق تقدم

 

ــھم بعد از اعمال حق تقدم، با  ــفانھ نظري ھر س ارزش منص
از اعمال  افزودن مجموع ارزش منصفانھ سھام بالفاصلھ قبل

حق تقدم خرید سھام بھ عواید حاصل از اعمال آن حق تقدم، 
ــھام جاری پس از اعمال حق تقدم  ــیم آن بر تعداد س و تقس

آید. اگر حق تقدم، قبل از تاریخ اعمال، جدا از دست ميبھ
صفانھ در پایان آخرین  شد، ارزش من سھام قابل معاملھ با

سھام ھمراهگیري ميروزي اندازه با حق تقدم خرید  شود كھ 
 سھام معاملھ شده است.

 كنترلي رقم

مفھوم رقم كنترلي کھ در  کاربردبراي توضـــیح   .3الف
بھ آن اشاره شد، فرض كنید سود حاصل از  ٤۳و  ٤۲بندھای 

عملیات در حال تداوم واحد تجاری کھ قابل انتســـاب بھ 
واحد پول، زیان عملیات  4ر800واحد تجاري اصــلي اســت، 

واحد  7ر200قابل انتساب بھ واحد تجاري اصلي ( شدهمتوقف
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پول)، زیان قابل انتســـاب دوره بھ واحد تجاري اصـــلي 
سھم و  ۲ر0۰۰ ، و سھام عادي معادل  واحد پول) 2ر400(

باشد. سود پایھ سھم  400معادل  جاری سھام عادي بالقوه 
واحد   40/2ھر سھم واحد تجاری برای عملیات در حال تداوم

واحــد پول)، و برای  60/3 شده (عملیات متوقف پول، برای
سھم عادي بالقوه،  ٤۰۰ واحد پول) است. 20/1( زیان دوره

شود زیرا با یافتھ ھر سھم منظور میدر محاسبھ سود تقلیل
ــود و  400فرض اینكھ این  ــھم عادی بالقوه تأثیری بر س س

سھم برای عملیات در حال  سود پایھ ھر  زیان دوره ندارد، 
. از آنجا یابدمی واحد پول، تقلیل 200بھ میزان  تداوم

ساب بھ  صل از عملیات در حال تداوم قابل انت سود حا کھ 
ست، واحد تجاري  صلی رقم کنترلی ا سھم  ٤۰۰واحد تجاری ا

سھم سود ھر  سایر مبالغ  سبھ   نیز عادي بالقوه را در محا
ــود ھر ھكند، حتي اگر مبالغ بمنظور مي ــت آمده برای س دس

شد،  سھم، ضدتقلیل با سھم،  سود پایھ ھر  سھ با  در مقای
شود [( سھم كمتر  واحد پول) بھ ازاي  00/3یعني زیان ھر 

 00/1شــده و (ھر ســھم براي زیان ناشــي از عملیات متوقف
 واحد پول) بھ ازاي ھر سھم براي زیان دوره].

 عادي سھام بازار قیمت میانگین

ر سھم، میانگین ھ یافتھتقلیل سود محاسبھ منظوربھ  .4الف
سھام عادي كھ  ست،فرض میقیمت بازار  شده ا شر   شود منت

سھام عادي بر سبھ دوره طيمبناي میانگین قیمت بازار   محا
 ســھامبرای معاملھ بازار  ھر نظري، دیدگاه از. شــودمي

در تعیین میانگین قیمت بازار تواند میعادي واحد تجاري 
 ســاده میانگین معموالً  عمل، در امادر نظر گرفتھ شــود. 

 .است كافي قیمتھا ماھیانھ یا ھفتگي

ما .5الف بازار  ،ً عمو یاني  پا ھاي  بھ  یبراقیمت حاســـ م
 قیمتھا چنانچھاما . کندر، کفایت میمیانگین قیمت بازا

داشتھ باشد، میانگین قیمتھاي باال و پایین  یادیزنوسان 
 اســتفادهمورد  روشاســت.  متیق برای یبھتر معرفمعموالً 

ـــبھ میانگین قیمت بازار  طور یکنواخت مورد بھبراي محاس
فاده قرار می یل تغییر در  كھگیرد مگر ایناســـت بھ دل

رای ب قیمت نباشد. معرف، روش مورد استفاده، دیگر شرایط
 ینســـب ثباتبا  ســـال نیچند یطواحد تجاري كھ  ،مثال

سبھ براي بازار پایاني قیمتھاي از ،متھایق  میانگین محا
ستفاده بازار قیمت ست، ا صورت کرده ا ست در   بروز ممكن ا

ــان زیاد در قیمتھا ، بازار پایاني قیمتھاي و اینکھ نوس
ـــت، میانگینخوبی برای  معرفدیگر  از میانگین  قیمت نیس

 . کندقیمتھاي باال و پایین استفاده 
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 آنھا ھایو معادل امتیاز خرید سھام ،معاملھ ھایاختیار

امتیازھای یا  معاملھھای اختیار كھ است این بر فرض .6الف
ــھامخرید  ــورتی  تبدیل، قابل ھايابزار خرید یبرا س در ص
سھام  شودمي اعمال كھ میانگین قیمت ابزار قابل تبدیل و 

 اعمال قیمت ازبیشتر  ،تبدیل قیطر از دستیابیعادي قابل 
باشــد. با  امتیازھای خرید ســھام یا معاملھ ھایاختیار

 تبدیل کھاین مگرشود نمی در نظر گرفتھاعمال  ،وجود این
در نظر  ،در صورت وجود جاری،مشابھ  تبدیل قابل ھايابزار
 .شده باشد گرفتھ

ممكن است  امتیاز خرید سھام یا معاملھ ھایاختیار .7الف
(یا  تجاريھاي واحد یا سایر ابزار بدھي بازخرید ابزار

منظور  بھتجاري فرعي)  واحدک ی یا آن اصلي تجاري واحد
مجاز یا الزامي  راپرداخت تمام یا بخشي از قیمت اعمال 

 معاملھ اختیار سھم، ھر یافتھتقلیل سود محاسبھ در. کند
دھندگي صورتي داراي اثر تقلیل رامتیاز خرید سھام، د یا
 طی ،مربوط عادي سھام بازار قیمت میانگین) الف(كھ  است

) قیمت فروش ابزاري ب(از قیمت اعمال باشد یا  شیبآن دوره 
 ابزار ی باشد کھمتیق از کمترشود  بازخریدكھ قرار است 

امتیاز خرید سھام طبق توافق اختیار معاملھ یا  است ممکن
 بھ را مؤثر اعمال متیق آن، از یناش فیتخفشود و  عرضھ
از طریق  دستیابیقابل  یاداز قیمت بازار سھام ع کمتر

ھر سھم، فرض  یافتھ. در محاسبھ سود تقلیلبرسانداعمال 
اعمال و  امتیاز خرید سھام، و معاملھ اختیارآن  شودیم

 پرداخت شود. اگرمي بازخرید ،ھاابزار سایر یا بدھي ابزار
از  حق خرید سھام، ایمعاملھ  اریدارندگان اخت یبرا، نقد

 پرداختامكان  ،دادباشد و آن قرار منافع بیشتری برخوردار
. پرداخت شده است نقدشود فرض می نقد را فراھم نماید،

 بدھي ابزار ھرگونھمربوط بھ ) اتیمال کسر از پس( بھره
 اضافھ کسر صورت بھتعدیل  برای ،شود بازخرید است قرار کھ
 .شودیم

 ای کھ شــرایط مشــابھی دارد یممتاز ســھام مورد در .8الف
گذار، برای سرمایھ كھ تبدیل اختیار داراي ھايابزار سایر

رویھ  ،کندمجاز میرا  تریمطلوبنقد بھ نرخ تبدیل  پرداخت
 شود.مشابھی بکار گرفتھ می

ــرایط اختیار معاملھ یا  ممكن .9الف ــت ش امتیاز خرید اس
صی، از  دریافتی عواید واحد تجاری را ملزم کند سھام خا

سایر  رایب ی مزبور راھاابزاراعمال  بازپرداخت بدھي یا 
 کیاصـــلي آن یا  یتجار واحد(یا  تجاري واحدھاي ابزار
 یافتھتقلیل سود محاسبھ در. بکار گیردتجاري فرعي)  واحد
سھام  یا اختیار معاملھ شودیمفرض  سھم ھر امتیاز خرید 
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بھ جاي خرید سھام عادي صرف  ،حاصل عواید و شودمي اعمال
وجود این،  با. گرددمي بازارقیمت  یانگینمخرید بدھي بھ 

مورد مبالغ  بر فرضی دریافتي حاصل از اعمال عواید مازاد
ـــتفاده برای  ـــي خریداس ـــود  ،یبدھ فرض ـــبھ س در محاس

 شودیم فرضیعني ( شودمي گرفتھ نظر در سھم ھر یافتھتقلیل
 از پس( بھره). است شدهسھام  دیصرف بازخرمبالغ مزبورکھ 

ــر ــدهخریداري بدھي ھرگونھمربوط بھ ) اتیمال کس برای  ،ش
 .شودمي افزوده كسر صورت بھ تعدیل
 صادرشده فروشاختیار 

ند  .10الف کارگیری ب حد ٦۳برای توضـــیح ب ید وا ، فرض كن
سھام عادی  ۱۲۰تجاري  شده جاری برای  صادر اختیار فروش 

ــت. میانگین  ۳٥خود دارد کھ قیمت اعمال آن  واحد پول اس
سھام عادی واحد تجاری طی دوره  واحد پول  28قیمت بازار 

یافتھ ھر سھم، واحد تجاری فرض . در محاسبھ سود تقلیلاست
کند کھ در ابتداي دوره، بھ منظور ایفاي تعھد فروش بھ مي

سھم  ۱٥۰واحد پول،  4ر200مبلغ  واحد  2۸سھم بھ قیمت ھر 
شر می شده و  ۱٥۰کند. تفاوت بین پول منت شر سھم عادي منت

صل از اعمسھم عادي دریافت ۱۲۰ ال اختیار معاملھ شده حا
سود تقلیل ۳۰فروش ( سبھ  ضافي)، در محا یافتھ سھم عادي ا

 شود.ھر سھم، بھ مخرج کسر افزوده مي
 وابستھ تجاري ھايواحد یا خاص مشاركتھاي فرعي، تجاري ھايواحد ھايابزار

ــھام .11الف ــاركت فرعي، تجاري واحد یک بالقوه عادي س  مش
ستھ تجاري واحد یا خاص  عادي سھام بھ تبدیل قابل كھ واب
یا  ،وابستھ تجاري واحد یا خاص مشاركت فرعي، تجاري واحد

ــرمایھ ــلي یا س ــھام عادي واحد تجاري اص گذاران داراي س
) بر گزارشــگركنترل مشــترك یا نفوذ قابل مالحظھ (واحد 

سرمایھ شدواحد  سود تقلیل ،پذیر با سبھ   ھر یافتھدر محا
 :شودمي گرفتھ نظر در زیر صورت بھ سھم

توسط واحد تجاري فرعي، مشاركت  منتشرشده ھايابزار .الف
ستھ كھ امكان  سبخاص یا واحد تجاري واب سھام عادي  ک

واحد تجاري فرعي، مشاركت خاص یا واحد تجاري وابستھ 
 ســـوددر محاســـبھ  ،دھدرا بھ دارندگان آنھا مي

 یا خاص مشاركت ،یفرعھر سھم واحد تجاري  یافتھتقلیل
ستھ تجاري واحد این  ،سپس. شودمي گرفتھ نظر در واب

 کھ گزارشگرسود ھر سھم واحد  محاسبات درسود ھر سھم 
ھداري ابزار بر ناي نگ حدمب جاري فرعي،  ھاي وا ت

ـــتھ  ـــاركت خاص یا واحد تجاري وابس ـــطمش  واحد توس
 .گرددیمنظور م شود،یم محاسبھ گزارشگر
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 واحد یا خاص مشــــاركت فرعي، تجاري واحد ھايابزار .ب
قابل تبدیل بھ ســھام عادي واحد  كھ یاوابســتھ تجاري

شگر شد گزار سبھ منظور بھ ،با ھر  یافتھتقلیل سود محا
عنوان ســھام عادي بالقوه واحد گزارشــگر در  بھســھم 

تھ مي یارھمچنین، شـــود. نظر گرف لھ ھایاخت عام  و م
توســط واحد تجاري  امتیازھای خرید ســھام منتشــرشــده

كت خاص یا واحد تجاري وابســتھ بھ منظور فرعي، مشــار
ــگر ــھام عادي واحد گزارش ــبھ در ،خرید س ــود محاس  س

، بھ عنوان ســـھام عادی تلفیقي ســـھم ھر یافتھتقلیل
 شود.در نظر گرفتھ مي بالقوه واحد گزارشگر

تأثیر ابزارھای منتشرشده توسط واحد منظور تعیین  بھ ۱۲الف
تبدیل بھ سھام عادی گزارشگر بر سود ھر سھم کھ قابل 

واحد تجاری فرعی، مشارکت خاص یا واحد تجاری وابستھ 
 کسرشوند و صورت ھا تبدیل مياین ابزار شودمی فرض است،

 واحد عادي دارانسھام بھدوره (سود یا زیان قابل انتساب 
. شودمي تعدیل ۳۳ بند طبق لزوم،صورت  در ،)اصلي تجاري

تغییر در  ھرگونھ بابت ركس صورت تعدیالت،افزون بر این 
بھ حساب تجاري گزارشگر  واحددوره کھ توسط سود یا زیان 

 طبقدرآمد  یا تقسیمیسود  درآمدمانند (منظور شده است 
انتساب بھ افزایش در تعداد سھام  قابل وروش ارزش ویژه) 

عادي واحد تجاري فرعي، مشاركت خاص یا واحد تجاري وابستھ 
 محاسبھ كسر مخرج. شودمي تعدیل ،استدر نتیجھ تبدیل فرضي 

زیرا  ،گیردتحت تأثیر قرار نمي ،سھم ھر یافتھتقلیل سود
در نتیجھ تبدیل  گزارشگر واحد جاریتعداد سھام عادي 

 كند.فرضي تغییر نمي
 طبقھ دو عادي سھام و مشاركتي مالكانھ ھايابزار

ھاي تجاري شــــامل موارد برخي واحد مالکانھ حقوق .13الف
 است:

یك  ھایيابزار .الف ــــدهتعیین پیش از فرمولكھ طبق   ش
ثال رای(ب با  برخی مواقع،یك) و  در ازایدو  ،م

کت میزانبرای  باال حدبرخورداری از  ــــار رای ب( مش
 بھمبلغ از آن  شینھ ب اما ،مشـــخص مبلغ تا مثال،
سھام عاد ھمراه ،)سھم ھر ازاي سیمی  یبا  سود تق در 

 کنند.مشارکت می

متفاوت از  ســھاماز ســھام عادي با نرخ ســود  ايطبقھ .ب
 .تیاولو یابدون حق تقدم  اما ،طبقھ دیگر سھام عادي

ــبھ منظور بھ .14لفا ــود محاس ــھم، فرض  افتھیتقلیل س ھر س
 بھ تبدیل قابل كھ ۱۳ھاي موضـــوع بند الفابزار شـــودمی

ــھام ــت عادي س ــورت  ،اس ــتندر ص  ،یدھندگ اثر تقلیل داش
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بھ كھ قابل تبدیل  ھایيابزارمورد  درشـــوند. تبدیل مي
 برد، ســود یا زیان دوره باشــاي از ســھام عادي نميطبقھ
ساس سبت بھ حقوق  ا سیمی  سود افتیدرآنھا ن  سایر یاتق
شاركت حقوق شدهتوزیع سود در م سھام  بھ ،ن طبقات متفاوت 

 منظور بھ. دیابمي تخصــیص یمالکانھ مشــارکت یو ابزارھا
 :سھم ھر یافتھتقلیل و پایھ سود حاسبھم

عادي واحد  سھامدارانیا زیان قابل انتساب بھ  سود .الف
صلي  ازاي ھر  بھطی دوره  سھامسود  زانیم بھتجاري ا

سود دادو مبلغ قرار سھاماز طبقھ   بھره(یا سھام ي 
 پرداختدوره  نیا در کھ باید) مشــاركتي قرضــھ اوراق
شتھ سھامسود  ،مثالبرای ( شود ) شدهنپرداخت انبا
ـــودیم لیتعد ـــود دوره کاھش و زیان دوره  ش (یعنی س

 .یابد)افزایش می

ســـھام عادي و  بھباقیمانده دوره، یا زیان  ســـود .ب
صیص ميابزار شاركتي بھ میزاني تخ یابد ھاي مالكانھ م

ـــود و زیان دوره فرض باكھ ھر ابزار   ،توزیع تمام س
بھ  یافتھتخصیص زیان یا دسو كل. دشومي میسھسود  در

قھر  نھ ھایابزاراز  ھطب كا با افزودن مبلغ  ،مال
 یافتھو مبلغ تخصــیص تقســیمییافتھ بابت ســود تخصــیص

 شود.تعیین مي مشاركت ویژگي بابت

 طبقات از یك ھر بھ یافتھتخصیص زیان یا سود مبلغ كل .پ
ــود جاری ھاي بھ تعداد ابزار ،مالكانھ ھایابزار کھ س

صیص  آنھا بھ ست،  افتھیتخ سا سود ھر  تا شودیم میتق
 .دگردسھم آن ابزار تعیین 

سبھ منظور بھ سھم، فرض  افتھیتقلیل سود محا  شودمیھر 
شر سھام عادي بالقوه منت سھام عادي  ،شدهتمام   جاریدر 

 منظور شده است.
 است شده پرداخت آن بھاي از بخشي كھ ھاميس

شد اما مبلغ آن  یعاد سھام چنانچھ .15الف شده با شر  منت
در محاسبھ سود  یسھام نیپرداخت نشده باشد، چن بطور کامل

صورت  سھم بھ  سرپایھ ھر  سھام عادي یک حق بھ میزان  ،از 
طي دوره نسبت بھ سھام عادي كھ كل  تقسیمیدر سود  مشاركت

 شود.در نظر گرفتھ مي ،است مبلغ آنھا پرداخت شده

شده  سھامي .۱٦الف شي از بھاي آن پرداخت  ست، كھ بخ  بھا
بھ  ،درندا مشــاركت دوره طيتقســیمی میزاني كھ در ســود 

در  ،معاملھ اختیار یاحق خرید ســـھام  امتیازعنوان 
 فرض. شودمي گرفتھ نظر در سھم ھر یافتھمحاسبھ سود تقلیل

 استفاده مورد عوایددھنده نشان ،نشدهپرداخت مانده شودیم
شدمي عادي سھام خرید براي شده سھام تعداد. با  در منظور
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 شدهتعداد سھام تعھد بینتفاوت  ،سھم ھر یافتھتقلیل سود
 .باشدمي شود، خریداريشود ی کھ فرض میسھام تعداد و
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