
 1401بخشنامه سازمان حسابرسی؛ صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی 

صورت مالی جدیدی با نام »صورت تغییرات در حقوق مالکانه« به مجموعه صورت های مالی موجود    1398با شروع سال  

گذشته همراه با صورت سود و اضافه گردید و لذا با ارائه این گزارش، نیازی به ارائه گردش سود )زیان( انباشته که در  

 زیان بود، نیست. 

 حقوق صاحبان سهام و یا حقوق مالکانه به صورت عامیانه به این معنا هست:

بفروشد و به نقدینگی تبدیل نماید و نیز هر در صورتی که شرکتی تمامی دارایی های خود را )مشهود و غیر مشهود(  

د دارد را پرداخت کند، هر مقدار که باقی بماند، همان حقوق صاحبان آن چه از بدهی های خود )جاری و غیر جاری( وجو

و یا به عبارتی اگر شما سهام شرکتی را خریداری نمایید، به نسبت سهام خریداری شده از آن شرکت،  سهام می باشد.

 مالک آن هستید.

 حقوق مالکانه شامل بخش های ذیل می باشد:

 سرمایه  •

 افزایش سرمایه در جریان •

 هام صرف س •

 صرف سهام خزانه  •

 اندوخته قانونی  •

 سایر اندوخته ها •

 مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها  •

 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی •

 سود )زیان( انباشته  •

 سهام خزانه  •

حال یکی از گزارشاتی که به همراه دیگر صورت های مالی یک شرکت منتشر می شود، صورت تغییرات در حقوق مالکانه  

گزارش با جزئیات کامل تغییرات در حقوق مالکانه شرکت را گزارش می دهد. یا به عبارتی بیان می   می باشد. که این 

 کند که از ابتدای دوره فعالیت شرکت تا پایان دوره گزارش، حقوق مالکانه شرکت چه تغییراتی داشته است.

نیادی شرکت هایی که حقوق مالکانه )حقوق صاحبان سهام( جزء اصولی می باشد که در بررسی و تحلیل ب ✓

 فعالیت بورسی دارند، بررسی و ارزیابی می گردد.



در گزارش حقوق مالکانه، اهمیت دادن به رقم سود )زیان( انباشته حائز اهمیت می باشد به علت آن که برای  ✓

انباشته آن سرمایه گذاری طوالنی مدت بهتر است شرکت ها زیان انباشته نداشته باشند و این که مبلغ سود  

 ها باال )قابل توجه( باشد.

 

 

   

 

 



 


