
 03استاندارد حسابداري شماره 

 سهم سود هر

 (ادامه) 0پيوست شماره 

 03استاندارد حسابداري شماره 

 سهم سود هر

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

 .بکار گرفته شود

 هدف

، به منظوور بهووود بابتيو     سهم هرهدف اين استاندارد، تجويز ضوابط تعيين و ارائه سود  . 1

دوره گزارشگري و مقايسه عمتکرد يک  مقايسه عمتکرد واحدهاي تجاري مختتف در يک

 . هاي گزارشگري مختتف اس  واحد تجاري در دوره

 دامنه کاربرد

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

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

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

 . شود عمالبايد برمبناي اطالعات تلفيقي ا تنها اين استاندارد، الزامات افشاي کند مي

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

 .محاسبه و افشا کنند

 اريفتع

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

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

 .تجاري پس از کبر کليه بدهيهاي آن است
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  با فار  تباديل ساهام عاادي      سهر هريا افزايش در زيان  سهر هرکاهش در سود : تقليل

 .باشد بالقوه به سهام عادي مي

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

 .است

  قراردادي که دارنده آن از حق تملک سهر عادي برخوردار است: سهام عادي بالقوه. 

  با فر  تبديل سهام عادي  سهر هرر زيان يا کاهش د سهر هرافزايش در سود : ضدتقليل

 .باشد بالقوه به سهام عادي مي

هواي  ا  سوهام    اوراق مشارک  بابل توديل به سهام عادي و حق تقدم خريد سهام نمونه     . 7

 .عادي بالقوه هستند

 گيري اندازه

 سهم هرسود پايه 

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

 .ميانگين موزون تعداد سهام عادي طي دوره محاسبه شود

عمتکورد   ا عادي  سهم هرگيري منافع  ، ارائه شاخص  براي اندا هسهم هرهدف سود پايه  .11

 .واحد تجاري ط  دوره گزارشگري اس 

، ياباد  سهام عادي بدون تغيير در منابع يا تعهدات افزايش ياا کااهش ماي   در مواردي که تعداد  . 11

شود بايد تعديل  ميارا ه  ي که اطالعات آنهاي ميانگين موزون تعداد سهام عادي براي کليه دوره

 . گردد

تعداد سهام عادي بدون تغيير در منابع يوا تعهوداک کواها يوا     هاي  ا  مواردي که  نمونه .17

 :به شرح  ير اس يابد  افزايا م 

 ،( ها افزايا سرمايه ا  محل سود تقسيم نشده يا اندوخته)سود سهم   .الف

 تجزيه سهام، و .ب 

 .اصالحيه بانون تجارک 141کاها اجواري سرمايه در اجراي ماده  .ج 
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بوراي سوهامداران   ا ا، سهام عادي  مابهم، بدون درياف  اتجزيه سهدر مورد سود سهم  و  .11

، تعداد سهام عادي بدون تغيير در منابع يا تعهوداک افوزايا   بنابراين. شود م صادر فعت  

اصالحيه بوانون تجوارک ممکون     141در کاها اجواري سرمايه در اجراي ماده . يابد م 

سوهام  تعداد . دياب اس  تعداد سهام عادي موجود، بدون تغيير در منابع يا تعهداک کاها 

با اين فور   شود  متناسب با تغيير سهام عادي تعديل م عادي بول ا  اين گونه رويدادها، 

رخ داده  اي اطالعاک مقايسه ارائه هاي و دورهدر آغا  دورة گزارشگري  مربوط رويدادکه 

 .اس 

 سهم هرسود تقليل يافته 

، بايد سود خالص يا زيان قابال انتبااب باه    سهر هرسود تقليل يافته واحد تجاري براي محاسبه  .21

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

 .دتعديل کندهنده،  تقليل

گيري  ، ارائه شاخص  براي اندا هسهم هر، همانند سود پايه سهم هرهدف سود تقتيل يافته  .21

اس  با اين تفاوک که عادي ا  عمتکرد واحد تجاري ط  دوره گزارشگري  سهم هرمنافع 

 .شود درنظرگرفته م  دهنده فرض  کتيه سهام عادي بالقوه تقتيلآثار توديل 

 :، اقدامات زير را انجام دهدسهر هريافته  واحد تجاري بايد براي محاسبه سود تقليل .22

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

طي دوره و همچنين هر گونه درآمد يا هزيناه   دهنده وط به سهام عادي بالقوه تقليلمرب

، رباوط م يدهنده، با درنظر داشاتن آااار مالياات    ناشي از تبديل سهام عادي بالقوه تقليل

 تعديل کند، و

 دهنده ميانگين موزون تعداد سهام عادي را با اين فر  که کليه سهام عادي بالقوه تقليل .ب 

 .دنماي به سهام عادي تبديل شده است، تعديل 
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 ،دهناده  فر  شاود ساهام عاادي باالقوه تقليال      يدبا سهر هربراي محاسبه سود تقليل يافته  .23

 ،طي دوره باشد آن درابتداي دوره به سهام عادي تبديل شده است، مگر اينکه تاريخ صدور  در

 .که در اين صورت تاريخ صدور مالک عمل است

 دهنده دي بالقوه تقليلسهام عا

شود کاه تباديل آن    درنظر گرفتهدهنده  سهام عادي بالقوه تنها در صورتي بايد به عنوان تقليل .21

ناشاي از   سهر هريا زيان را کاهش تداوم  حال درناشي از عمليات  سهر هربه سهام عادي، سود 

 .دهد تداوم را افزايش حال درعمليات 

 تجديد ارائه

چنانچه تعداد سهام عادي يا سهام عادي بالقوه بدون تغيير در منابع يا تعهدات، از طريق مواردي  .29

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

 ساهر  هر يافته تقليلاصالحيه قانون تجارت کاهش يابد، سود پايه و  141سرمايه در اجراي ماده 

ي تعداد جديد ساهام تعاديل   مبنا بر شود، بايد که اطالعات آن گزارش مي ييها براي کليه دوره

چنانچه اين تغييرات بعد از تاريخ ترازنامه اما قبال از تييياد صاورتهاي ماالي روي دهاد،      . دگرد

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

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

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

 .تجديد ارا ه گردد ،شود که اطالعات آن ارا ه مي ييها بايد براي کليه دوره سهر هر

 ارائهنحوه 

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

 .کند ارا هصورت سود و زيان متن عمليات متوقف شده را در 

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

 .باشد( سهر هر

 اافش

 :واحد تجاري بايد موارد زير را افشا کند .35

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

 .مبالغ با سود خالص يا زيان قابل انتباب به صاحبان سهام عادي
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پاياه و   ميانگين موزون تعداد سهام عادي استفاده شده در مخرج کبار محاسابه ساود    .ب 

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

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

 .شود ، که بعد از تاريخ ترازنامه انجام مي29شده در بند 

 تاريخ اجرا

 بعاد از آن   و 1/1/1319اين استاندارد براي کليه صورتهاي مالي کاه دوره ماالي آنهاا از تااريخ       .37
 .االجراست الزم ،شود شروع مي

 المللي حسابداري مطابقت با استانداردهاي بين

با عنووان   33المتت  حسابداري شماره  با اجراي الزاماک اين استاندارد، مفاد استاندارد بين .31

  .شود نيز رعاي  م ( 2114ويرايا مارس ) سهر هرسود 


