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محتواي اين کتاب توســط کميسيون تخصصي رشتة حسابداری دفتر تأليف کتاب های درسی فني و 
حرفه اي و کاردانش، با عضويت خانم ها: آناهيتا آپادانا، راضيه احسانی، کبری نورشاهی و آقای حسن 

الگزتين تأييد شده است.



مقدمه:
فقدان کتابی که کلیه سرفصل های استاندارد حسابداری عمومی تکمیلی را به صورت کامل پوشش داده 
و مورد تأیید دفتر تألیف کتاب  های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش باشد، سازمان پژوهش و برنامه  ریزی 
آموزشی را بر آن داشت تا تألیف کتاب حاضر را در دستور کار خود قرار دهد. مؤلفان بر مبنای استاندارد 
مهارت و آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی مصوب گروه برنامه ریزی درسی امور مالی و بازرگانی، اقدام 
به تألیف این کتاب نمودند. کتاب پیش رو مشتمل بر ده فصل آموزشی است که مؤلفان در تدوین آن تمام 

تالش و کوشش خود را برای رعایت سرفصل های مصوب صرف کرده اند. 
بر اساس استاندارد، کتاب حسابداری عمومی تکمیلی باید شامل یازده فصل باشد که بنابر نظر مؤلفان و 
با هماهنگی اعضای کمیسیون برنامه ریزی و تألیف، فصل مربوط به حسابداری سایر دارایی ها، در فصل  6، 
منابع طبیعی و دارایی های ثابت مشهود ادغام گردید. به این ترتیب کتاب حسابداری عمومی تکمیلی مشتمل 
بر ده فصل است که این فصول به ترتیب عبارتند از: فصل 1، مفاهیم نظری حسابداری؛ فصل 2، مطالبات؛ 
فصل 3، سفارشات و پیش پرداخت ها؛ فصل4، حسابداری موجودی ها؛ فصل 5، دارایی های ثابت مشهود؛ 
فصل 6، منابع طبیعی، دارایی های ثابت مشهود و سایر دارایی ها؛ فصل 7، سرمایه گذاری ها؛ فصل 8، بدهی ها 

و تعهدات؛ فصل 9 صورت های مالی؛ فصل 10، تجزیه و تحلیل صورت های مالی. 
همان گونه که رئوس فصل های کتاب نشان می دهد، استاندارد حسابداری عمومی تکمیلی مطالب متعددی 
را مورد اشاره قرار داده است که مؤلفان ملزم به رعایت آن بوده اند و این امر منجر به افزایش نسبی حجم 
کتاب شده است. با این وجود تالش شده است که مطالب تا حد امکان به زبانی ساده بیان شده و از شکل ها، 
نمودارها و تصاویر برای تسهیل فرآیند آموزشی بهره گرفته شده است. بخش هایی از مطالب برخی فصول 
در قالب مطالعة آزاد ارائه شده است. بخش هایی از مطالب کتاب به صورت مطالعة آزاد ارائه شده است، زیرا 
عدم وجود این مطالب در یک پارچگی مباحث کتاب خدشه وارد می سازد و برخی نیز فراتر از بضاعت علمی 
هنرجویان قرار دارد. با این وجود، به هنرجویان عزیز اکیداً توصیه می شود نسبت به مطالعه و فراگیری این 

مطالب نیز اهتمام ورزند. 
به منظور افزایش اثربخشی فرایند یادگیری، مؤلفان از روش های جدید بهره گرفته اند. نخست در ابتدای 
هر فصل اهداف آموزشی و رفتاری در قالب اهداف فصل ارائه شده است. انتظار می رود هنرجویان بتوانند 
پس از مطالعة کلیة مطالب فصل و پاسخ به پرسش ها و حل تمرین ها و مسائل، به اهداف مورد نظر فصل 
ارائه شده در  دست یابند. دوم، پس از مقدمة هر فصل، از ساختاری درختی برای خالصه سازی مطالب 



فصل استفاده شده است. انتظار می رود، این نحوة ارائه بتواند، تصویری کلی از مطالبی که قرار است در 
طی فصل آموخته شود، در ذهن هنرجویان ایجاد کند. سوم، در ابتدای هر مطلب، هدف مطالعه مرتبط با 
آن ارائه شده است. به این ترتیب هنرجویان می توانند پیش از مطالعة هر یک از بخش های فصل، هدف 
مطالعة مربوط به آن را مجددا مرور کنند. چهارم، در طول متن هر فصل، پس از ارائة مطالب کلیدی و در 
جای مناسب، تمرین هایی به همراه پاسخ ارائه شده است تا به هنرجویان در یادآوری و ارزیابی مطالب ارائه 
شده کمک کند. به هنر جویان توصیه می شود، پس از آن که خود به این تمرین ها پاسخ دادند، از پاسخ ارائه 
شده به منظور کنترل درستی پاسخ خود، استفاده کنند. سرانجام، در پایان هر فصل از چهار نوع سؤاالت 
خودآزمایی، پرسش ها، تمرین ها و مسائل برای افزایش فراگیری مطالب و ارزیابی سطح یادگیری هنرجویان، 

استفاده شده است. 
هر چند مؤلفان تمام تالش خود را برای ارائة بی نقص مطالب بکارگرفته اند، اما بی شک کتاب حاضر عاری از 
اشتباه و خطا نیست. از تمامی هنرآموزان و هنرجویان عزیز تقاضا مندیم با ارائة انتقادات و پیشنهادات خود، 

ما را در بهبود کتاب و رفع ایرادات و اشتباهات احتمالی یاری رسانند. 
در پایان الزم است از سایر عزیزانی که ما را در ارائة این اثر یاری رساندند، تشکر و قدردانی نماییم. 
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اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
صورت های مالی اساسی را بیان کرده و تفاوت آن ها را با گزارشگری مالی تشریح کنید.  1

سودمندی یک چارچوب مفهومی را توضیح دهید.  2
اهداف گزارشگری مالی و صورت های مالی را شرح دهید.  3

خصوصیات کیفی اطالعات حسابداری را تعیین کنید.  4
عناصر اصلی صورت های مالی را تعریف کنید.  5
مفروضات بنیادی حسابداری را توصیف کنید.  6

کاربرد اصول اساسی حسابداری را توضیح دهید.  7
8  تأثیر میثاق های حسابداری را بر گزارشگری اطالعات مالی شرح دهید.

برای  دست یابي  به صورت های مالی یکنواخت و هم چنین  استانداردهاي  حسابداري  هماهنگ ، وجود یک  مجموعه ی  
پیوس��ته  از اهداف  و مباني  مرتبط  که  بتواند ماهیت ، نحوة  عمل  و حدود گزارش��گري  مالي  را مشخص  کند الزم  است . 
چنین  مجموعه اي ، همانند یک  قانون  پایه ، در تدوین  اس��تانداردهاي  حس��ابداري  و حل  موضوعات پیش بینی نش��ده ی 
حسابداری، مالك  عمل  قرار خواهد گرفت . صورت های مالی اساسی به عنوان اصلی ترین محصول سیستم حسابداری 
بر پایه چنین چارچوب مفهومی ای ش��کل گرفته اس��ت. صورت های مالی اساس��ی و مفاهیم گزارشگری مالی مطالبی 

هستند که در این فصل به آن ها پرداخته خواهد شد. 

مروری بر فصل

مفاهیم نظری حسابداری
فصل 1

مفاهیم نظری حسابداری

مفاهیم نظری حسابداری مالی
 و کاربرد آن

 چارچوب مفهومی
 ساختار چارچوب مفهومی

سطح نخست:
اهداف صورت های مالی

 وضعیت مالی، عملکرد مالی                                                                                                                                             
     و انعطاف پذیری مالی

سطح دوم:
مفاهیم بنیادی

 خصوصیات کیفی اطالعات                                                                                                                                          
      حسابداری

 خصوصیات مرتبط با                                                                                                                                               
       محتوای اطالعات

 خصوصیات مرتبط با ارائه                                                                                                                                            
       اطالعات

 محدودیت های حاکم                                                                                                                                             
      برخصوصیات کیفی                                                                                                                                             

      اطالعات مالی
 عناصر صورت های مالی

سطح سوم:
شناخت و اندازه گیری

 مفروضات بنیادین
 اصول اساسی حسابداری

 میثاق ها)محدودیت ها(ی                                                                                                                                                
      حسابداری

 خالصه چارچوب مفهومی

 ترازنامه
 صورت سود و زیان

 صورت سود و زیان جامع
 صورت جریان وجوه نقد

صورت های مالی اساسي



2

نظری  مفاهی��م  اس��اس  ب��ر 
گزارشگری مالی ایران، مجموعة   
كامل  صورت هاي  مالي:  ش��امل  
ترازنامه ، صورت  سود و زيان ، 
صورت  س��ود و زيان  جامع  و صورت  جريان  وجوه  
نقد و يادداشت هاي  توضيحي  است. ترازنامه، صورت 
س��ود و زیان، صورت س��ود و زیان جامع و صورت 
جریان وجوه نقد را صورت هاي  مالي  اساسي  می نامند. 
دیگر اقالم تشكیل دهنده   گزارشگري  مالي  مواردي  
از قبی��ل  گ��زارش  مدی��ران  دربارة  فعالیت  ش��ركت و 
گزارش های تحلیلي  آنان  اس��ت ك��ه  همراه  با گزارش  
حس��ابرس  مس��تقل  )و حس��ب  مورد گزارش  بازرس  
قانوني ( و صورت هاي  مالي،  مجموعه اي  تحت  عنوان  
گزارش��گری  مالي  س��االنه  را تش��كیل  مي دهد. س��ایر 
گزارش هاي  مالي،  كه  به طور موردي  و با اهداف  خاص  
تهیه  مي شود، در برگیرندة  مواردي  از قبیل  گزارش هاي 
مالي تهیه  شده  به منظور دریافت  تسهیالت  مالي  از بانك ها، 
گزارش  توجیهي  هیئت  مدیره  جهت  افزایش  س��رمایه  
در مورد شركت هاي  سهامي  و اظهارنامة  مالیاتي  است.
صورت ه��اي  مالي ، اث��رات  مالي  معامالت  و س��ایر 
رویداده��ا را از طریق  طبقه بندي  كلي  آن ها برحس��ب  
خصوصیات  اقتصادي  خود  نمایش  مي دهد. صورت هاي  
مالي  بايد حداقل  به طور ساالنه  ارائه  شود و هر یك  از 
اقالم آن  باید به وضوح  قابل تشخیص باشد. هم چنین، 
اطالعات  زیر باید به گونه اي  مشخص نشان  داده  شود:

الف. نام  شركت و شكل  حقوقي  آن ؛ 
ب. عنوان صورت  مالی

ج. تاریخ  ترازنامه  یا دورة  مالي؛
د.  واحد پول  گزارشگري ؛ 

     ه  .   سطح  دقت  به  كار رفته  در ارائة  ارقام  صورت هاي  مالي.

صورت های مالی اساسی و عناصر آن

صورت های مالی اساسی را بیان 
و تفاوت آن را با گزارشگری مالی 

تشریح کنید.

تصویر 1-1 نح��وة ارائة این اطالعات را در صورت هدف مطالعة 1
س��ود و زیان شرکت نادری نش��ان می دهد. همان گونه 
كه مش��اهده می كنید، معموالً این اطالعات قبل از ارائة 
اقالم صورت مالی، در بخش ابتدایی هر صورت، ارائه 
می شوند. نام شركت و ش��كل حقوقی آن قبل از سایر 
اطالعات ارائه می ش��ود. این تصویر،نش��ان می دهد كه 
ش��رکت نادری به شكل س��هامی عام فعالیت می كند. 
برخ��ی دیگر از س��ایر انواع متداول ش��ركت ها از نظر 
شكل حقوقی عبارت اند از: سهامی خاص، با مسئوليت 

محدود، تضامنی و تعاونی.
عنوان صورت مالی پس از نام و شكل حقوقی شركت 
ارائه می ش��ود. پس از ن��ام صورت مال��ی، تاریخ تهیة 
صورت مالی یا دوره ای كه صورت مالی برای پوش��ش 
آن تهیه ش��ده اس��ت ارائه می ش��ود. ترازنامه برای یك 
تاریخ مشخص تهیه می شود. بنابراین، تاریخ ترازنامه به 

این صورت ارائه می شود: 29 اسفندماه  1391.
 اما سه صورت مالی اساسی دیگر یعنی صورت سود 
و زیان، صورت س��ود و زی��ان جامع و صورت جریان 
وجوه نقد، برای دورة حس��ابداری )معموالً یك س��ال 
حسابداری( تهیه می ش��وند. در اغلب موارد، به منظور 
افزایش سودمندی اطالعات گزارش شده، صورت های 

مالی به صورت مقایسه ای ارائه می شوند. 
در این تصویر اطالعات صورت سود و زیان برای دو 
س��ال 1391 و 1390 گزارش شده است. در هر صورت 
مالی باید  واحد پول گزارشگری )در این تصویر ریال( 
و سطح دقت )در این تصویر ميليون( ارائه شود. بنابراین 
رقم 3450 گزارش شده برای درآمد فروش سال 1391 
به این معنی است كه فروش شرکت نادری در این سال، 

3450 میلیون ریال بوده است. 



ترازنامه
ترازنامه كه برخی اوق��ات صورت وضعیت مالی نیز 
نامیده می ش��ود، دارایی ه��ا، بدهی ها و حقوق صاحبان 
س��رمایة  ش��ركت را در ی��ك زم��ان معی��ن گ��زارش 
می  كن��د. این صورت مالی در خصوص ماهیت و مبالغ 
سرمایه گذاری شده توسط ش��ركت در منابع اقتصادی 
)دارایی ه��ا(، تعه��دات ش��ركت در قبال بس��تانكاران 
)بدهی  ه��ا( و حق��وق صاحب��ان س��رمایه در خال��ص 
دارایی  ها، اطالعات��ی فراهم می آورد. در فصل 9، اقالم 
تش��كیل دهندة ترازنامه و نحوة تهی��ه و تنظیم ترازنامة 

طبقه بندی شده به تفصیل بیان می شود.

صورت سود و زیان
صورت س��ود و زيان، گزارش��ی اس��ت كه موفقیت 
عملیات یك شركت را برای یك دورة معین اندازه گیری 
می كند. از صورت س��ود و زیان برای تعیین سودآوری 
و ارزش س��رمایه گذاری در ی��ك ش��ركت اس��تفاده 
می ش��ود. این صورت مالی اطالعات��ی فراهم می آورد 
كه به س��رمایه  گذاران و بستانكاران در پیش بینی مبالغ، 
زمان بن��دی و عدم اطمینان مربوط به جریان های نقدی 
آت��ی كمك می كن��د. در فصل 9، اقالم تش��كیل دهندة 
صورت سود و زیان و نحوة تهیه و تنظیم چند مرحله ای 

آن تشریح خواهد شد.

تصویر 1-1 اطالعات ضروری هر صورت مالی

شرکت  سهامي  عام  نادری 
صورت  سود و زیان 

براي  سال  مالي  منتهي  به  29 اسفندماه  1391

1390   1391                        
میلیون ریال             میلیون ریال  

درآمد فروش              3,450                        3,010 
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مطالعه آزاد

صورت سود و زيان جامع
صورت  سود و زيان  جامع ، گزارشی است كه كل  درآمدها و هزینه هاي  شناسایي  شدة  طي  دوره  را كه  به  صاحبان  سرمایه  
قابل  انتس��اب  است ، به  تفكیك  اجزاي  تشكیل دهندة  آن ها نشان  دهد. برخی مواقع درآمدها و هزینه ها مستقیمًا به حساب  
حقوق  صاحبان  سرمایه  منظور می شوند. این درآمدها و هزینه ها در صورت  سود و زیان  منعكس  نمي شوند. برای آگاهی 
اس��تفاده كنندگان  از كلیة  جنبه هاي  عملكرد مالي  ش��ركت در طي  دوره،  صورت س��ود و زیان جامع تهیه می شود تا میزان  
افزایش  یا كاهش  حقوق  صاحبان  سرمایه  از بابت  درآمدها و هزینه هاي  مختلف  دوره  نشان  داده  شود. صورت  سود و زیان  

جامع  موارد زیر را به  ترتیب  نشان  می دهد:
الف.  سود یا زیان  خالص  دوره  طبق  صورت  سود و زیان؛
 ب.   سایر درآمدها و هزینه هاي  شناسایي  شده  به  تفكیك؛

 ج.    تعدیالت  سنواتي .
نمونه هایی از سایر درآمدها و هزینه هاي  شناسایي  شده  شامل  موارد زیر است : درآمده�ا و هزینه هاي  ناشي از تج�دی�د 
ارزیابي  دارایي هاي  ثابت  مش��هود و س��ود و زیان  حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي  ارزي . تصویر 2-1 صورت سود 

و زیان جامع فرضی شرکت نادری را نشان می دهد. 



تصویر 3-1 صورت جریان وجوه نقد

میلیون ریال

شرکت  نادری )سهامي  عام (
صورت  جریان  وجوه نقد 

براي  سال  مالي  منتهي  به  29 اسفندماه  1391

فعالیت هاي   عملیاتي  
جریان  خالص  ورود وجه نقد ناشي از فعالیت هاي   عملیاتي             000 ,7

بازده  سرمایه گذاري ها و سود پرداختي  بابت  تأمین  مالي   
جریان  خالص  ورود وجه نقد ناشي از بازده  سرمایه گذاري ها و سود پرداختي  بابت  تأمین  مالي          650

مالیات  بر درآمد  
مالیات  بر درآمد پرداختي                )2,900(

فعالیت هاي  سرمایه گذاري   
جریان  خالص  خروج  وجه نقد ناشي از فعالیت هاي  سرمایه گذاري            )1,550(
جریان  خالص  ورود وجه نقد قبل  از فعالیت هاي   تأمین  مالي              3,200

فعالیت هاي  تأمین  مالي   
جریان  خالص  ورود وجه نقد ناشي از فعالیت هاي   تأمین  مالي               150
خالص  افزایش  در وجه نقد                3,350

مانده  وجه نقد در آغاز سال                 30,000
مانده  وجه نقد در پایان  سال                 33,350

شرکت  سهامی عام نادری 
صورت  سود و زیان  جامع

براي  سال  مالي  منتهي  به   29  اسفندماه  1391

سود خالص  سال      37   7
مازاد ناشي از تجدید ارزیابي  دارایي ها    4   6
سود )زیان ( تحقق  نیافته  سرمایه گذارها     )3(   7
20 سود جامع  سال  مالي    38  

1390   1391                        
میلیون ریال             میلیون ریال  

تصویر 2-1 صورت سود و زیان جامع

4
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مفاهیم نظری حسابداری مالی و کاربرد آن

اس��تفاده كنندگان از صورت ه��ای مال��ی به صورت 
هم  زمان به اطالعات مالی بسیار متنوعی احتیاج دارند. 
برخی مواق��ع اطالعات مال��ی مورد نیاز ب��ا یك دیگر 
در تعارض اس��ت. برای بر طرف س��اختن این نیازها، 
ش��ركت  ها مجموع��ة واحدی از صورت ه��ای مالی را 
تهیه می كنند و در اختیار استفاده كنندگان قرار می دهند. 
اس��تفاده كنندگان انتظار دارند، ای��ن صورت های مالی، 
عملیات مالی ش��ركت را به شكلی شفاف، منصفانه و 
کام��ل ارائه دهند. از این رو، حرفة حس��ابداری تالش 
كرده است مجموعه ای از استانداردهایی را تدوین كند 
كه از پذیرش عمومی برخوردار باشد و در عمل به طور 
وسیع مورد استفاده قرار گیرد. این مجموعه استانداردها 
و روش های مش��ترک، اصول پذيرفته ش��دة حسابداری 
)GAAP(1 نامیده می شوند. عبارت پذيرفته شده به این 
معنی است كه این اصول توسط یك نهاد مجاز رسمی، 
تدوین شده است یا كاربرد یك روش حسابداری در طی 
دوره های مختلف، باعث پذیرش آن روش شده است.

چارچوب مفهومی
 چارچ��وب مفهوم��ی، همانند 
یك قانون اساسی است: سیستم 
منسجمی از اهداف و مبانی وابسته 

به یكدیگر می باشد كه به روش ها و قواعد حسابداری 
یك نواختی منجر می شود. چارچوب مفهومی، ماهيت، 
کارکرد و محدوديت های حسابداری و صورت های 

مالی را تعیین می كند. 
چرا به چارچوب مفهومی نیاز اس��ت؟ نخست، برای 
آن كه قواعد حس��ابداری یك نواخت و مفیدی به دست 
آید، فرآیند تدوین اس��تانداردها باید بر مبنای مجموعة  
مفاهیم و اهداف س��اختار یافته ای قرار داش��ته باش��د. 
در این صورت، مجموعة منس��جمی از اصول پذیرفته 
ش��دة حس��ابداری به دس��ت می آید. ای��ن چارچوب 
باعث می ش��ود، شناخت و اعتماد اس��تفاده كنندگان از 
صورت های مالی نس��بت به گزارشگری مالی افزایش 
یاب��د. دوم، حرفة حس��ابداری باید بتواند به س��رعت 

سودمندی یک چارچوب مفهومی 
را توضیح دهید.

هدف مطالعة 2

صورت جریان وجوه نقد
ص��ورت جريان وجوه نقد، دریافت های نق��دی، پرداخت های نقدی و خالص تغییر در وجوه نقد حاصل از فعالیت  های 
مختلف شركت را در طی یك دورة مالی گزارش می كند. اطالعات صورت جریان وجوه نقد به سرمایه گذاران، بستانكاران 
و س��ایر افراد كمك می كند تا توانایی ش��ركت را در ایجاد وجه نقد برای پرداخت سود سهام، بازپرداخت بدهی ها و سایر 
نیازه��ای نقدی ارزیابی كنند. همان گونه كه تصویر 3-1 نش��ان می ده��د، این صورت مالی، جریان هاي  نقدي  طي  دوره  را 

تحت  سرفصل هاي  اصلي  زیر گزارش می كند:
فعالیت هاي  عملیاتي؛ 	•

بازده  سرمایه گذاري ها و سود پرداختي  بابت  تأمین  مالي ؛ 	•
مالیات  بر درآمد؛ 	•

فعالیت هاي  سرمایه گذاري ؛ 	•
فعالیت هاي  تأمین  مالي . 	•

1 Generally Accepted Accounting Principles
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2 خصوصی��ات كیفی اطالعات حس��ابداری كه باعث                                                                                                                                             
    سودمند بودن این اطالعات در تصمیم گیری می شود؛
دهن��دة                                                                                                                                             تش��كیل  )اق��الم(  عناص��ر  تعری��ف   3

 صورت های مالی؛
4 تعیی��ن مجموع��ة معیار ه��ای بنی��ادی ش��ناخت و 
                اندازه گیری رویدادهای اقتصادی و نحوة گزارش آن ها.
تصوی��ر 4-1، دیدگاه��ی كل��ی از ی��ك چارچوب 
مفهوم��ی را نش��ان می ده��د. چارچ��وب مفهومی در 
نخس��تین س��طح، اهداف حس��ابداری را بیان می كند. 

تصویر 4-1 چارچوب مفهومی گزارشگری مالی

مفاهيم شناخت و اندازه گيري

ميثاق هااصولمفروضات

عناصر 

صورت هاي مالي

خصوصيات كيفي

اطالعات حسابداري

اهداف
گزارشگري 

مالي

سطح سوم:

»چگونه«- پياده سازي

سطح دوم:

پلي بين سطوح 1 و 3

سطح نخست:»چرا«

اهداف و مقاصد حسابداري

مش��كالت عمل��ی جدی��د و نو ظهور را ب��ا مراجعه به 
چارچوب مفهومی حل كند. زیراممكن است موضوعات 
جدیدی در حس��ابداری مطرح ش��ود كه در خصوص 
آن اس��تاندارد حسابداری وجود نداش��ته باشد. وجود 
چارچوب مفهومی به دس��ت یابی ب��ه راه حل و روش 
منطقی حسابداری در رابطه با آن موضوع كمك می كند.

ساختار چارچوب مفهومی
چارچوب مفهومی معم��والً موارد زیر را در بر دارد:
1 اهداف و مقاصد حس��ابداری )گزارش��گری مالی(؛
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سطح دوم خصوصيات کيفی اطالعات حسابداری و 
عناصر تشکيل دهندة صورت های مالی را مورد توجه 
قرار می  دهد. سطح سوم مفاهیم شناخت و اندازه گيری 
اس��تفاده ش��ده در تدوی��ن و اج��رای اس��تانداردهای 

سطح اول: اهداف گزارشگری مالی و صورت های مالی اساسی

        محص��ول  نهای��ي 
مال��ي ،  حس��ابداري   فراین��د 
ارائ���ة  اطالع��ات  مال��ي  ب��ه  
اس��تفاده كنندگان  مختل��ف ، اع��م  از اس��تفاده كنندگان  
داخلي  و استفاده كنندگان  خارج  از واحد تجاري است. 
اطالعات مالی در قالب  گزارش هاي  حس��ابداري ارائه 
می شود . آن  گروه  از گزارش هاي  حسابداري  كه  با هدف  
تأمین  نیازهاي  اطالعاتي  استفاده كنندگان  خارج  از واحد 
تجاري  تهیه  و ارائه  مي شود، در حیطة عمل  گزارشگري  
مال��ي  قرار مي گیرد. با این وجود، افراد داخل ش��ركت 
)مانند مدیران و كاركنان( نیز از اس��تفاده  كنندگان اصلی 

گزارشگری مالی محسوب می شوند.
صورت هاي  مالي ، بخش  اصلي  فرایند گزارش��گري  
مالي  را تش��كیل  مي دهد. هدف  صورت هاي  مالي ، ارائة  
اطالع��ات  تلخیص  و طبقه بندي  ش��ده  دربارة وضعيت  
مال��ي ، عملکرد مال��ي  و انعطاف پذي��ري  مالي  واحد 
تجاري  اس��ت  ك��ه  براي  بس��یاری  از اس��تفاده كنندگان  
صورت هاي  مالي  در اتخاذ تصمیمات  اقتصادي  مفید واقع  
می شود. هم چنین  صورت هاي  مالي  نتایج  ایفاي  وظیفه  
مباش��رت  مدیریت  یا حساب دهي  آنان، در قبال  منابعي  
كه  در اختیارش��ان  قرار گرفته  اس��ت ، را نشان  مي دهد. 
وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری 

مالی
مجموع��ة كامل صورت ه��ای مالی بای��د به نحوی 
تهیه و ارائه ش��وند كه وضعيت  مالي ، عملکرد مالي  و 

انعطاف پذيری مالی واح��د تجاري  را به نحو مطلوب  
ارائ��ه  كنن��د. وضعيت  مال��ي ، دربرگیرن��دة  دارایی های 
)مناب��ع  اقتصادي(  تحت  كنترل  ، س��اختار مالي  )تركیب 
بدهی ها و حقوق صاحبان س��رمایه( ، می��زان  نقدینگي  
و ت��وان  بازپرداخ��ت  بدهي ه��ا و ت��وان  س��ازگاري  
ش��ركت  با تغیی��رات  محیط  عملیاتي  اس��ت . اطالعات  
مربوط ب��ه  وضعیت  مال��ي  در ترازنامه  ارائه  مي ش��ود. 
عملکرد مالي ، دربرگیرندة  بازده  حاصل  از دارایی های  
تحت  كنت��رل  واحد تجاري  اس��ت . اطالع��ات  دربارة 
عملكرد مالي  درصورت  سود و زیان  و در صورت  سود 
و زیان  جامع  ارائه  مي شود. اطالعات  موجود در صورت 
جریان وجوه نقد از طریق  انعكاس  مبالغ  و منابع  اصلي  
جریان ه��اي  ورودي  و خروجي  وجه  نق��د، از جنبه اي  
دیگ��ر )متفاوت از صورت س��ود و زی��ان و ترازنامه( 
عملك��رد مالي  واحد تجاري  را نیز به  نمایش  مي گذارد. 
انعطاف  پذي��ري  مالي ، توانایي  واح��د تجاري  مبني  بر 
اق��دام  مؤثر جهت  تغییر میزان  و زمان  جریان هاي  نقدي  
آن  را بی��ان می كند، به گون��ه اي  كه  واحد تجاري  بتواند 
درقبال  رویدادها و فرصت هاي  غیرمنتظره،  واكنش  نشان  
ده��د. اطالعاتي  كه  جهت  ارزیابي  انعطاف پذیري  واحد 
تجاري  مفید است، توسط  مجموعه ی  صورت هاي  مالي  

و یادداشت های همراه منعكس  مي شود. 
به كارگیری صحیح  الزامات  اصول و اس��تانداردهاي  
حس��ابداري  به  ارائ��ة صورت هاي  مال��ي  مطلوب منجر  
مي ش��ود. ارائة  صورت هاي  مالي  به نحو مطلوب  به این 

اهداف گزارشگری مالی و 
صورت های مالی را شرح دهید.

هدف مطالعة 3

حسابداری را مشخص می كند. این مفاهیم، مفروضات، 
اصول و محدوديت )ميثاق( های حس��ابداری را در بر 
می گیرد كه محیط كنونی گزارشگری را تشریح   می كند.  



8

سطح دوم: مفاهیم بنیادی

س��طح اول، بر اهداف و مقاصد حس��ابداری تمركز 
دارد. س��طح دوم، مبان��ی مفهوم��ی ای را ارائه می كند 
ك��ه خصوصیات كیفی اطالعات حس��ابداری و عناصر 
صورت ه��ای مالی را تعریف می كند. این س��طح، پلی 
است بین سطح اول و سطح سوم كه راه های دست یابی 

به اهداف حسابداری را بحث می كند.
خصوصیات کیفي اطالعات حسابداری

از آنجا كه هدف گزارشگري 
مال��ي، تهیة اطالعات مفید براي 
اعتباردهندگان  س��رمایه گذاران، 
و سایر اش��خاص ذي نفع و ذي عالقه است، اطالعات 
من��درج در این گزارش ه��ا بای��د داراي خصوصیات 
)ویژگي ها( كیفي معینی باش��د. ويژگی ه��ای  کيفي  به  
خصوصیاتي  اتالق  مي شود كه  موجب  مي شود اطالعات  
ارائه  ش��ده  در صورت هاي  مالي،  براي  استفاده كنندگان  
در راس��تاي  ارزیابي  وضعيت  مال��ي ، عملکرد مالي  و 
انعطاف پذي��ري  مالي  واحد تجاري  مفید واقع  ش��ود. 
بر این اس��اس، برخي  خصوصیات  كیفي  )مربوط بودن 
و قاب��ل اتكا ب��ودن( به  محتواي  اطالع��ات  مندرج  در 
صورت هاي  مالي و برخي  دیگر )قابل مقايس��ه بودن 
و قابل فه��م بودن( به  چگونگي  ارائ��ة  این  اطالعات  

خصوصیات کیفی اطالعات 
حسابداری را تعیین کنید.

هدف مطالعة 4

معنی اس��ت ك��ه اطالعات ارائه ش��ده در صورت های 
مالی قابل  فهم، مربوط،  قابل  اتكا و قابل  مقایس��ه  است. 
یكی از مواد الزامی برای ارائة  صورت هاي  مالي  به نحو 
مطلوب ، اس��تفاده از مبناي  تعهدي  در تهیة صورت های 
مالی هس��تند. ب��ه جز  اطالعات  مربوط  ب��ه  جریان هاي  
نقدي ، واحد تجاري  باید س��ایر صورت هاي  مالي  خود 
را برمبناي  تعهدي  تهیه  كند. در مبناي  تعهدي ، معامالت  

و سایر رویدادها در زمان  وقوع  )و نه  در زمان  دریافت  
یا پرداخت  وجه  نقد( شناس��ایي  و در اس��ناد و مدارک  
حسابداري  ثبت  مي شود و در صورت هاي  مالي  دوره هاي  
مربوط  انع��كاس  مي یابد. هم چنین، ب��ه منظور افزایش 
مطلوبی��ت نحوة ارائة صورت های مالی، این صورت ها 
بای��د در برگیرن��دة  اقالم  مقایس��ه اي  دوره  قبل  باش��د.

مربوط  مي ش��ود. سلس��له مراتب ویژگي ه��اي كیفي 
اطالعات حسابداري در تصویر 5-1 ارائه شده است. 
اهمي��ت- اهمیت  یك  كیفیت  آس��تانه اي  اس��ت . اگر 
اطالعات  با اهمیت  نباش��د نیازي  به  بررس��ي  بیش تر آن  
نیست . اطالعاتي  با اهمیت  است  كه  بتواند برتصمیمات 
 اقتصادي  استفاده كنندگان  كه  بر مبناي  صورت هاي  مالي  
اتخاذ مي شود، تأثیر گذارد. در مورد دو یا چند قلم  مشابه ، 
اهمیت  مجموع  و نیز تك تك  آن ها باید مدنظر قرار گیرد.
خصوصیات  کیفي  مرتبط  با محتواي  اطالعات 
خصوصیات  كیفي  اصلي  مرتبط  با محتواي  اطالعات ، 
مربوط  بودن  و قابل  اتکابودن اس��ت . هرگاه  اطالعات  
مال��ي  مربوط  و قابل  اتكا نباش��د در تصمیم گیری مفید 
نخواهد بود. مربوط بودن  و قابل  اتكابودن  از خصوصیات  

دیگري  تشكیل شده  است .
مربوط  بودن - مربوط بودن اطالعات حس��ابداري به 
این معناس��ت كه این اطالعات باید براي تصمیم گیري 
اس��تفاده كنندگان این اطالعات مبنایي صحیح و منطقي 
فراهم كند. مربوط بودن را مي توان تأثیرگذاري اطالعات 
حسابداري بر تصمیمات استفاده كنندگان درمورد نتایج 
رویدادهاي گذش��ته، پیش بیني اثرات رویدادهاي فعلي 
و آتي و تعدیل یا تأیی��د انتظارات قبلي، تعریف نمود. 
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تصویر 5-1 سلسله مراتب خصوصیات کیفی اطالعات حسابداری

اطالعات كم اهمیت مربوط نیس��تند زیرا نمی توانند بر 
تصمیمات تأثیر بگذارند.

ب��رای  تأييدکنندگ��ي-  و  پيش بيني کنندگ��ي   ارزش  
آن ك��ه اطالع��ات مربوط باش��د، باید ی��ا داراي  ارزش  
پیش بیني كنندگي  و یا دارای ارزش  تأییدكنندگي  باش��د. 
نقش ه��اي  پیش بیني كنندگ��ي  و تأییدكنندگي  اطالعات  
به یك دیگر  مربوط  مي باش��ند. ب��ه  طور مثال ، اطالعات  

در مورد مقدار  و س��اختار فعلي  دارایي هاي  ش��ركت، 
براي  استفاده كنندگاني  كه  س��عي  دارند توان  شركت  را 
در اس��تفاده  از فرصت ها و واكنش  به  شرایط  نامطلوب  
پیش بیني  كنن��د، داراي  ارزش  اس��ت . همین  اطالعات  
داراي  نقش  تأییدكنندگي  در مورد پیش بیني هاي  گذشته،  
مثاًل درباره ی  ساختار شركت  و نتیجة  عملیات  مي باشد.
انتخاب  خاصه - براي  ارائة اقالم  در صورت هاي  مالي،  

چه خصوصياتي ارائه اطالعات مالي را مفيد مي سازد؟

قابل مقايسه بودن قابل فهم بودن

ثبات رويهافشاي مناسب ادغام و 
طبقه بندي

ميزان توان 
استفاده كننده

موازنه بين 
خصوصيات كيفي

منفعت  مالحظات 
و هزينه

به موقع بودن

چه عواملي اعمال خصوصيات كيفي را دچارمحدوديت مي كند؟

ارزش تأييد كنندگی
و

پيش بينی كنندگی
انتخاب خاصه

چه چيزي اطالعات مالي را مفيد مي سازد؟

نوعی موازنه 
الزم است 

اهميت

قابل اتکا بودن مربوط بودن

بيان صادقانهاحتياطكامل بودن بی طرفی

رجحان محتوا 
بر شکل
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نتیجه اي  از قبل  تعیین  ش��ده ، اثر گ��ذارد، صورت هاي  
مالي  بي طرف  نخواهد بود.

احتي�اط  )محافظه کاری(- عبارت  است  از به كارگیری 
مراقب��ت  حرفه ای در انجام  برآوردها در ش��رایط  ابهام ، 
به گونه اي  ك��ه  درآمدها یا دارایي ه��ا بیش تر از واقع  و 
هزینه ه��ا یا بدهي ها كمتر از واقع  ارائه  نش��وند. با این 
وجود، اعمال  احتیاط  نباید دارایي ها و درآمدها را كمتر 
از واق��ع  و بدهي ها و هزینه ها را بیش تر از واقع  نش��ان  
دهد. این  امر موجب  نقض  بي طرفي  اس��ت  و بر قابلیت  

اتكاي  اطالعات  اثر مي گذارد.
کامل  بودن - اطالعات  من��درج  در صورت هاي  مالي  
بای��د باتوجه  به  كیفیت  اهمی��ت  و مالحظات  مربوط  به  
فزون��ي  منافع  بر هزین��ه  تهیه گردد و ارائ���ة  آن ، كامل  
باش��د. حذف  بخش��ي  از اطالع��ات  ممكن  اس��ت  به 
اطالعات  نادرس��ت  یا گمراه كننده منجر  شود و لذا قابل  

اتكا نخواهد بود و از مربوط  بودن  آن  كاسته  شود.
خصوصیات  کیفي  مرتبط  با ارائـه ی  اطالعات 
ویژگی های  كیف��ي  اصلي  مرتبط  ب��ا ارائة  اطالعات ، 
قابل  مقايسه بودن و قابل  فهم  بودن اند و بر مفید  بودن  
اطالعات  مي افزایند . اطالعاتي  كه  فاقد خصوصیات قابل 
 مقایسه  بودن  و قابل  فهم   بودن  باشد، با وجود  مربوط  بودن  
و قابل  اتكا بودن ، س��ودمندی  محدودي  خواهد داشت.
قابل  مقايس��ه  بودن - اس��تفاده كنندگان  باید بتوانند از 
طریق مقایسة صورت هاي  مالي  شركت، روند تغییرات  
در وضعی��ت  مال��ي، عملك��رد مال��ي  و انعطاف پذیري  
مالي  واحد تجاري  را مش��خص كنند. اس��تفاده كنندگان  
هم چنین  بای��د بتوانند صورت هاي  مالي  ش��ركت های  
مختلف  را مقایسه  كنند تا وضعیت  مالي ، عملكرد مالي  و 
انعطاف پذیري  مالي  آن ها را نسبت  به  یك دیگر بسنجند.
ثبات  رويه - قابل  مقایس��ه  بودن  مستلزم  این  امر است  

باید خاصه  قلم  مورد ارائه  انتخاب  ش��ود. صورت هاي  
مال��ي  تنها مي توانن��د آن  خاصه هایي  را ارائ��ه  كنند كه  
برحسب  واحد پول  قابل  بیان  باشند . اطالعات  در مورد 
س��ایر خاصه ها ازجمله  خاصه هاي  غیرقابل  بیان  به  پول  
از قبیل  مقادیر و سررس��یدها را مي توان  با ش��رح  اقالم  
در صورت ه��اي  مالي  ی��ا یادداش��ت هاي  توضیحي  به  

استفاده كننده  انتقال  داد.
قابل  اتکا بودن - براي  این كه  اطالعات  مفید باشد باید 
قابل  اتكا نیز باش��د. اطالعاتي  قابل اتكاست  كه  عاري  از 
اشتباه  و تمایالت  جانبدارانه ی  با اهمیت  باشد و به  طور 
صادقانه  معرف  آن  چیزي  باشد كه  مدعي  بیان  آن  است  

یا به  گونة  معقولی كه  انتظار مي رود بیان  كند.
بي��ان  صادقان��ه - اطالعات  باید اثر معامالت  و س��ایر 
رویدادهایي  را كه  ادعا مي كند بیانگر آن  است  را به طور 
صادقانه  بیان  كند. به این ترتیب : مثاًل ترازنامه ، باید بیانگر 
صادقانه ی  اثرات  معامالت  و س��ایر رویدادهایي  باش��د 
كه  ب��ه  ایجاد آن دارایی ها، بدهی ه��ا و حقوق صاحبان 

سرمایه  در تاریخ  ترازنامه منجر  شده  است. 
رجحان  محتوا بر ش��کل - اگر قرار اس��ت  اطالعات،  
بیانگر صادقانة  معامالت  و سایر رویدادهایي  كه  مدعي  
بیان  آن هاس��ت  باش��د، الزم  اس��ت  كه  ای��ن  اطالعات  
براس��اس  محتوا و واقعیت  اقتصادي  و نه  صرفًا ش��كل  
قانوني  آن ها به  حس��اب  گرفته  شود. محتواي  معامالت  
و س��ایر رویدادها همواره  با شكل  قانوني  آن ها سازگار 
نیس��ت . هرچند اثرات  خصوصیات  قانوني  یك  معامله  

خود بخشي  از محتوا و اثر تجاري  آن  است . 
بي طرف��ي - اطالع��ات  مندرج  در صورت ه��اي  مالي  
باید بي طرفانه  یعني  عاري  از تمایالت  جانبدارانه  باشد. 
چنان چ��ه  انتخاب  و یا ارائ�ه ی  این  اطالعات  به گونه اي  
باش��د كه  برتصمیم گیري  یا قض��اوت  در جهت  نیل  به  
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ك��ه  اندازه گی��ري  و ارائة  اثرات  مالي  معامالت  و س��ایر 
رویدادهاي  مشابه  در هر دورة  حسابداري  و از یك  دوره  
به  دورة  بعد با ثبات  رویه  انجام  گیرد و هم چنین  هماهنگي  
رویه  توس��ط  واحده��اي  تجاري  مختلف  حفظ  ش��ود. 
موارد افشا- یكي  از پیش شرط هاي  قابل  مقایسه بودن ، 
افش��اي  رویه ه��اي  حس��ابداري  ب��ه كار رفت��ه  در تهیة 
صورت هاي  مالي  و هم چنین  افش��اي  هرگونه  تغییرات  
در آن  رویه ها و اثرات  چنین  تغییراتي  اس��ت. بر اساس 
استانداردهای حس��ابداری، ارائ�ة  اطالعات  مقایسه اي  
ب��راي  حداق��ل  دورة حس��ابداری  قبل،  الزامی اس��ت.
قابل فهم  بودن - یك  خصوصیت  كیفي  مهم  اطالعات  
مندرج  در صورت هاي  مالي  این  است  كه  به  آساني  براي  
استفاده كنندگان  قابل  درک  باشد تا اطالعات حسابداري 
مفید واقع شود. از آنجا كه سطح دانش استفاده كنند گان 
مختلف، متفاوت اس��ت، بنابراین، اطالعات حسابداري 
باید به گونه اي تهیه و ارائه شود كه براي همه اشخاصي 
ك��ه دانش متعارفي از حس��ابداري دارند به طور بالقوه 
قابل فهم و قابل اس��تفاده باش��د. به ای��ن طریق ویژگي 

قابل فه��م بودن، به دان��ش اس��تفاده كنندگان اطالعات 
حسابداري بستگي دارد.

ادغ��ام  و طبقه بن��دي  اطالع��ات - یك  عام��ل  مهم  در 
قابل فهم  بودن  اطالعات  مالي،  نحوة  ارائ�ة  آن ها اس��ت . 
براي  این كه  ارائ�ة  اطالعات   قابل فهم  باش��د باید اقالم  
به نحوي  مناسب  در یك دیگر ادغام  و طبقه بندي  شوند. 
توان  اس��تفاده کنندگان - صورت ه��اي  مالي  براي  رفع  
نیازهاي  استفاده كنندگان  مختلفي  تهیه می شود كه  نسبت 
به فعالیت هاي  تجاري  و اقتصادي  و نحوة  حس��ابداري   
آن س��طح آگاهی متفاوتی دارند. با این حال، اطالعات  
مال��ي  عمومًا براس��اس  این  فرض  كه  اس��تفاده كنندگان  
از آگاه��ي  معقول��ي  در م��ورد فعالیت  ه��اي  تجاري  و 
اقتصادي  و نحوة حسابداري  برخور دارند، تهیه  مي شود. 
درعین حال ، اطالعات  پیچیده اي  كه  جهت  رفع  نیازهاي  
تصمیم گیري  اقتصادي  مربوط  تلقي  مي شود، نباید به  بهانة  
مشكل بودن  درک  آن  توس��ط  برخي  استفاده كنندگان ،از 

صورت هاي  مالي  حذف  شود.
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عناصر صورت های مالی
 یك��ی از بخش ه��ای با اهمیت 
عناص��ر  نظ��ری،  چارچ��وب 
اصل��ی یا تعاریفی اس��ت كه در ای��ن چارچوب وجود 
دارد. حس��ابداری از واژگان متعدد با تعاریف و معانی 
متمای��ز و خاصی اس��تفاده می كند. ای��ن واژگان، زبان 
تجارت یا زبان فنی حس��ابداری را شكل می دهد. یكی 

عناصر اصلی صورت های مالی را 
تعریف کنید.

هدف مطالعة 5

دارايی، عبارت  اس��ت  از حقوق شرکت  نس��بت  به  منافع  اقتصادي  آتي  یا سایر راه هاي  دست یابي  مشروع  به آن  منافع  که  در 
نتیجة  معامالت یا سایر رویدادهاي  گذشته  به  کنترل  شرکت  درآمده  است .

بدهی، عبارت  است از تعهد انتقال  دارایی ها  توسط  شرکت ناشي  از معامالت  یا سایر رویدادهاي  گذشته .
حقوق صاحبان سرمايه، عبارت  است از باقیمانده ی دارایی ها پس از کسر کل بدهی های شرکت .

آوردة صاحبان سرمايه، عبارت  است  از افزایش  در حقوق  صاحبان  سرمایه،  ناشي  از سرمایه گذاري  در شرکت  جهت  کسب  
یا افزایش  حقوق  مالکانه .

س��تانده صاحبان سرمايه، عبارت است  از کاهش  در حقوق  صاحبان  سرمایه،  ناشي  از انتقال  دارایي ها به  صاحبان  سرمایه  یا 
ایجاد بدهي  در قبال  آن ها به منظور کاهش  حقوق  مالکانه  و یا توزیع  سود.

درآمد، عبارت است  از افزایش  در حقوق  صاحبان  سرمایه  به جز مواردي  که  به  آوردة  صاحبان  سرمایه  مربوط  است.

هزينه، عبارت است  از کاهش،  در حقوق  صاحبان  سرمایه  به جز مواردي  که  به  ستاندة  صاحبان  سرمایه  مربوط  است.
تصویر 6-1 عناصر صورت های مالی

مطالعة آزاد

محدودیت هاي  حاکم  بر ویژگی های کیفي  اطالعات  مالي 
موازنه  بين  ويژگی های  کيفي - یكي  از محدودیت ها این  اس��ت  ك��ه  اغلب  نوعي  موازنه  یا مصالحه  بین  ویژگی های كیفي  
ضرورت  دارد. به طور مثال،  اطالعاتي  كه  قابل  اتكاتر است  اغلب  از درجة  مربوط بودن  كمتري  برخوردار است  و بالعكس . 
عموم��ًا هدف ، دس��ت یابي  به  نوعي  توازن  بین  ان��واع  خصوصیات،  به  منظور تحقق  اهداف  صورت هاي  مالي  اس��ت . مثال  
دیگري  از تضاد بالقوه  بین  ویژگی های كیفي ، تضاد بین  بي طرفي  و احتیاط  اس��ت  كه  هردوي  آن ها از ویژگی های  قابلیت  
اتكا محسوب  مي شوند. اعمال  احتیاط  بیش  از حد معمول ، به  بیان  كمتر از واقع  دارایي ها و درآمدها و بیان  بیش تر از واقع  

بدهي ها و هزینه ها منجر مي شود. 
به  موقع  بودن - اطالعات حس��ابداري باید به موقع تهیه ش��ده و در زمان تصمیم گیري در دس��ت رس تصمیم گیرندگان 
باش��د، زیرا در غیر این صورت، اطالعات س��ودمند نمی باشند. به عبارت دیگر، عامل به موقع بودن، به زمان مناسب ارائة 
اطالعات حسابداري اشاره دارد. بر اساس این ویژگی، گاهي اوقات دست رسي فوري به اطالعات تقریبي، به مراتب بهتر 

از دریافت اطالعات دقیق در زمان دیر تر است.
منفعت  و هزينه - تهیه و گزارش اطالعات مالی هزینه بر اس��ت. بنابراین، ش��ركت ها رابطة بین منافع و هزینه های تهیه و 
گ��زارش اطالعات را در نظر می گیرند. هزینة فراهم آوردن اطالعات، در مقابل منافع به دس��ت آمده از آن، قرار می گیرد. 

تهیه و گزارش اطالعاتی الزامی است كه منافعش بیش از مخارج تهیة آن باشد. 

از ای��ن واژه ها، دارایی اس��ت. آیا دارایی چیزی اس��ت 
كه به ش��ركت تعل��ق دارد؟ یا دارایی چیزی اس��ت كه 
شركت حق اس��تفاده از آن را دارد؟ و یا دارایی چیز با 
ارزش��ی است كه ش��ركت از آن به منظور ایجاد درآمد 
اس��تفاده می كند؟ در تصوی��ر 6-1 عناصر صورت های 
مال��ی ب��ه هم��راه تعاری��ف آن ها ارائه ش��ده اس��ت.
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سطح سوم: مفاهیم شناخت و اندازه گیری

س��طح س��وم، از مفاهیمی تش��كیل ش��ده است كه 
تحقق اهداف مطرح ش��ده در س��طح یك را پایه ریزی 
می كنن��د. ای��ن مفاهیم توضی��ح می دهند كه ش��ركت 
چگونه بای��د عناصر و رویدادهای مالی را شناس��ایی، 
اندازه گی��ری و گ��زارش كن��د. 

مفروضات بنیادین
پایه هاي اصول پذیرفته ش��دة 
حس��ابداري بر چه��ار فرض اس��توار اس��ت و تحت 
عنوان مفروضات بنيادی حس��ابداری شناخته می  شوند. 
در سلس��له مرات��ب اص��ول حس��ابداری، مفروضات 
بنی��ادی در پایه ای تری��ن س��طح قرار دارن��د و تمامی 
اصول اجرایی، میثاق ها و اس��تانداردهای حس��ابداری 
بای��د برگرفت��ه و منطب��ق بر ای��ن مفروضات باش��د.
فرض شخصيت اقتصادی- فرض شخصیت اقتصادی 
)تفكیك شخصیت(، بین شركت و مالكیت آن مرزي قائل 
مي ش��ود. براي مقاصد حسابداري و گزارشگري مالي، 
هر مؤسسه یك ش��خصیت حقوقي مستقل فرض شده 
است كه مي تواند دارایي تحصیل كند و بدهي و هزینة 
تعه��د و درآمد نیز تحصیل نمای��د. برمبناي این فرض، 
مطالبات و دیون ش��خصي صاحبان شركت به اشخاص 
ثالث، جزء منابع و تعهدات شركت محسوب نمي شود. 
فرض تداوم فعاليت- در حسابداري فرض بر این است 
كه یك شركت براي مدت طوالني به فعالیت خود ادامه 
مي دهد. به عبارت دیگر، فرض براین است كه شركت، 
در آین��دة قابل پیش بیني به عملیات خود ادامه مي دهد. 
بر مبناي این فرض اس��ت كه مثاَل س��اختمان به عنوان 
دارای��ي در دفاتر ثب��ت مي گردد. زیرا فرض مي ش��ود 
مؤسسه آن قدر به فعالیت خود ادامه مي دهد كه بهاي این 
دارایي، به صورت هزینه، به آن دوره ها تخصیص یابد.

 ب��دون در نظر گرفتن این فرض باید س��اختمان در 

مفروضات بنیادی حسابداری را 
توصیف کنید.

هدف مطالعة 6

ترازنامه به ارزش تس��ویه گزارش ش��ود. یكي دیگر از 
نتایج پذیرش فرض تداوم فعالیت، طبقه بندي دارایي ها 
و بدهي ها به جاري و غیر جاري )بلند مدت( است. زیرا 
اگر فرض تداوم فعالیت مصداق نداش��ته باش��د، تمایز 

بین جاري و بلند مدت مفهومي ندارد.
فرض دورة حس��ابداری- همان طور كه در باال اشاره 
ش��د، نتایج واقعي عملیات یك شركت را تنها در زمان 
تس��ویه، یعني خاتمه عملیات آن مي ت��وان تعیین كرد. 
از طرف دیگر، بس��تانكاران، اعتبار دهندگان و اشخاص 
ذي نغع نمي توانند تا تاریخ انحالل، از نتایج آن بي خبر 
باش��ند. از این رو، عمر ش��ركت به دوره ه��اي زماني 
مس��اوي تقس��یم مي ش��ود كه در  اصط��الح، هر دورة 
زمانی را  دورة حس��ابداري می نامند. دورة حس��ابداری 
ممكن اس��ت ماهانه، س��ه ماهه، ش��ش ماهه یا یك ساله 
باشد. هر دورة حسابداری را كه دوازده ماه طول بكشد، 
س��ال حس��ابداری می گویند. باید توجه داشت كه سال 
حس��ابداری ممكن است مطابق با سال تقویمی )از اول 
فروردین تا پایان اس��فند(، یا غیر از آن باش��د. یكي از 
نتایج پذیرش فرض دورة حسابداری، به وجود آوردن 

وی ژگي قابليت مقايسة صورت هاي مالي است .
فرض واح��د اندازه گي��ري- براي ان��دازه گیري هر 
ویژگي یا كیفیت، در نگاه اول به یك مقیاس اندازه گیر 
نیاز اس��ت. مث��اًل واحد اندازه گی��ري طول»متر« و وزن 
»كیلو گرم« است. در حسابداري نیز- پول به عنوان واحد 
اندازه گیري مبادالت فرض شده است. پول، یك واحد 
مش��ترک براي اندازه گیري مبادالت اقتصادي است كه 
در ثبت مبادالت و تهیة صورت هاي مالي مورد استفاده 
قرار مي گیرد. وقایعي كه با پول اندازه گیري نمي ش��وند 
و فاقد جنبة مالي هس��تند در دفاتر و صورت های مالی 

منعكس نمي گردند.
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دیگر، س��ود هر دوره، تفاوت بی��ن درآمد هاي تحصیل 
شده و هزینه هاي تحمل شده براي كسب درآمد همان 
دوره است. بر اس��اس این اصل، بسیاري از هزینه هاي 
انجام ش��ده در دورة جاري، به دلیل داش��تن منافع آتي 
تحت عن��وان دارایي در دفاتر و صورت هاي مالي ثبت 
و گزارش مي شوند. مثاًل بهای پرداختی بابت بیمه سال 
آینده در ترازنامه ب��ه عنوان پیش پرداخت بیمه گزارش 
می ش��ود كه یك دارایی اس��ت. به این ترتیب، مي توان 
هزینه ها را بهاي تمام ش��ده دارایي هاي مصرف ش��ده 
جه��ت تحصیل درآمد تعریف كرد. اگر چه هزینه ها به 
انحای مختلف قابل شناسایي هستند، اما توجه به مباني 

زیر جهت تمایز ماهیت آن ها ضروري است:
ال��ف. ارتباط علت و معلولي: تحصیل برخي درآمدها 
بدون تحمل یك س��ري هزینه ها، امكان پذیر نیست. به 
عبارت دیگر، تحصیل درآم��د و تحمل هزینه، به طور 
مس��تقیم ارتباط علت و معلولي دارند. نمونه اي از این 
هزینه ه��ا، بهاي تمام ش��دة كاالي ف��روش رفته، هزینة 

كمیسیون فروش و هزینة حمل و تحویل كاال است. 
ب. سر شکن کردن منطقي و سيستماتيك: چنان چه بین 
درآمد و هزینه رابطة علت و معلولي وجود نداشته باشد، 
مي توان هزینه را بین دوره هایي كه درآمد به واس��طه ی 
آن هزینه ایجاد مي شود، به طور منطقي و سیستماتیك، 
سرش��كن نمود. به عب��ارت دیگر، انقضاي بخش��ي از 
بهاي دارایي ها طي دوره اي كه ازاین دارایي ها اس��تفاده 
مي ش��ود، به عنوان هزینة دوره شناس��ایي مي گردد. به 
عنوان نمونه تخصیص هزینة استهالک دارایي هاي ثابت، 
هزین��ة بهرة وام ها، هزینة اج��اره و هزینة بیمه، ازجمله 
هزینه هایي اس��ت كه به ط��ور منطقي و سیس��تماتیك 
شناس��ایي و به دوره اي خاص ارتباط داده مي ش��وند .
ج( شناخت بالدرنگ: برخي از هزینه ها را نه مي توان 

  اصول اساسی حسابداري
در حس��ابداری ب��راي ثبت و 
مالي  رویداده��ای  گزارش��گري 
از چهار اصل اساس��ی اس��تفاده می  ش��ود: اصل بهای 
تمام شده، اصل تحقق درآمد، اصل تطابق و اصل افشا. 
اصل به��اي تمام ش��ده- طبق اصل بهاي تمام ش��ده، 
مبادالت حسابداري در تاریخ وقوع و در دفاتر به بهاي 
تمام ش��ده ثبت مي  گردند. منظور از بهاي تمام شدة هر 
دارای��ي، ارزش مبادله اي نق��دي آن در تاریخ تحصیل 
دارایی اس��ت. پرداخت هاي اضافي به دلیل خرید هاي 
نس��یه و م��دت دار ج��زء بهاي تمام ش��ده محس��وب 
نمي گردند. هم چنین، تغییرات بعدی در قیمت به تغییر 
ارزش ثبت شده در دفاتر منجر نمی شود. بهاي تمام شده 

بهاي تمام شدة تاريخي نیز نامیده مي شود. 
اصل تحقق درآمد- این اصل، زمان شناسایي درآمد ها 
و ثبت آن ها را در حساب ها و صورت هاي مالي تعیین 

مي كند. 
بر اس��اس این اصل، درآمد زماني شناسایي مي گردد 
كه دو ش��رط برقرار باش��د: الف. مبادله یا داد و ستدي 
صورت گرفته باش��د ب. فرایند كسب سود، كامل شده 
باش��د. تكمیل فرایند كسب سود،  شامل تكمیل فروش 
یا انجام خدمات، انتقال مالكیت از فروشنده به خریدار، 
دریافت وجه نقد ی��ا اطمینان از دریافت وجه در آینده 
اس��ت. به این ترتیب، بر اس��اس اص��ل تحقق درآمد، 
مبالغ پیش دریافت مش��تریان نباید به عنوان درآمد دوره 
محس��وب گردد. زیرا فرایند كس��ب سود در مورد این 

مبادله هنوز تكمیل نشده است.
اصل تطابق- بر اس��اس اصل تطابق، هزینه هاي انجام 
شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره اي منظور 
شود كه درآمد در آن دوره تحصیل شده است. به عبارت 

کاربرد اصول اساسی حسابداری را 
توضیح دهید.

هدف مطالعة 7
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مس��تقیمًا به درآمد دوره ارتب��اط داد و نه مي توان آن ها 
را به طور سیستماتیك بین دوره هاي مختلف سرشكن 
نمود، زیرا نه رابطه علت و معلولي با درآمد دوره دارند 
و نه انتفاع آتي براي آن ها متصور اس��ت. دراین حالت 
مي ت��وان در ش��ناخت بالدرنگ آن را ب��ه عنوان هزینة 
دوره تسریع نمود. براي مثال هزینه هاي ناشي از دعاوي 
حقوقي، حق��وق مدیران و اغل��ب هزینه هاي اداري و 
فروش، ازجمله هزینه هایي است كه به دلیل نبود رابطة 
عل��ت و معلول��ي با درآمد دوره و نب��ود منافع آتي آن، 

بالدرنگ به عنوان هزینة دوره شناسایي مي شوند.
اص��ل افش��ای کام��ل- اصل افش��ای كام��ل ایجاب 
مي كن��د كه كلی��ة رویداده��ا و وقایع مال��ي با اهمیت 
مرب��وط به ش��ركت، به ط��ور مناس��ب و كامل، افش��ا 
گردن��د. این اصل ش��ركت را به تهی��ة اطالعات مورد 
نیاز براي س��رمایه  گذاران و بس��تانكاران ملزم مي كند. 
ای��ن اطالع��ات مي تواند در متن صورت ه��اي مالي یا 
یادداش��ت هاي همراه این صورت ها، افشا شوند. اصل 
افش��ای كامل ب��ه این معنا نیس��ت كه هرچی��زي باید 
افشا ش��ود، بلكه در افش��ای اطالعات، اوالً باید هزینة 
تهیه و افش��ا و ثانیًا مربوط ب��ودن آن، مورد توجه قرار 
گی��رد. به طور كلي هرگونه اطالعاتي كه برتصمیم گیري 
استفاده كنندگان صورت هاي مالي مؤثر باشد، باید افشا 
گ��ردد، مگر این كه هزینة تهیه و گزارش این اطالعات، 
بیش ت��ر از مناف��ع حاص��ل از به كارگی��ري آن باش��د.

میثاق های)محدودیت ها( حسابداری
همیش��ه و در هم��ة ش��رایط، 
حسابداري  مفروضات  و  اصول 
تشریح ش��ده در باال، قابل اجرا 
نیستند. محدودیت هایي بر سر راه 
وجود دارند كه آن اصول و مفاهیم را تعدیل مي  نمایند. 

تأثیر میثاق های حسابداری 
را بر گزارشگری اطالعات 

مالی شرح دهید.

هدف مطالعة  8

ای��ن اصول محدود كننده، ميثاق های حس��ابداری نامیده 
مي شوند. در خصوص میثاق های حسابداری نیز توافق 
همگانی وجود ن��دارد، در عین حال متداول ترین آن ها 

در ادامه تشریح شده اند.
اهميت- هنگامي كه مبلغ اقالم و رویدادها، در مقایسه 
ب��ا هزینة اعم��ال صحیح ترین روش هاي حس��ابداري 
با اهمیت نیس��ت و نتایج حاص��ل از به كارگیري دقیق 
قواعد و رویدادهاي حس��ابداري نمي تواند بر قضاوت 
استفاده  كنندگان تأثیر بگذارد، اصول حسابداري به طور 
دقیق رعایت نمي شود. مثاًل یك خط كش باید به عنوان 
دارایي در دفاتر ش��ركت ثبت شود و در طي عمر مفید 
آن مس��تهلك گردد. اما درعمل، هزینة چنین تخصیصي 
معموالً بیش از بهاي تمام ش��دة خط كش مزبور خواهد 
ش��د. بنابراین، اعمال صحیح ترین روش حس��ابداري 
اقتصادي نیس��ت. اهمیت هرگز به معناي نادیده گرفتن 
اقالم فاقد اهمیت نیست. بلكه همة رویدادها صرف نظر 
از اهمی��ت آن ها، باید مد نظر قرارگیرند. با این حال، در 
صورت ه��ای مالی، اقالم با اهمی��ت به صورت مجزا و 

اقالم كم اهمیت به صورت تجمیعی افشا می شوند.
احتياط )محافظه کاري(- بر اس��اس اصل محدودیت، 
دارایی ه��ا و درآمدها نباید بیش تر از واقع و بدهی ها و 
هزینه ه��ا كمتر از واقع گزارش ش��وند. از جمله موارد 
رعای��ت محافظ��ه كاري، به كارگیري قاع��ده اقل بهاي 
تمام ش��ده یا قیمت ب��ازار، در ارزیاب��ي موجودي ها و 
سرمایه گذاري ها است. از طرف دیگر باید توجه داشت 
كه در تهیة صورت هاي مالي، محافظه كاري بیش از حد 

نیز جایز نیست.
فزون��ي منافع بر مخارج- بر اس��اس این محدودیت، 
هزینة تهیة اطالعات حسابداري نباید بر منافع حاصل از 
به كارگیري این اطالعات فزوني داشته باشد. به عبارت 



تصویر 7-1 خالصه چارچوب مفهومی

مفاهيم شناخت و اندازه گيري سطح سوم:

»چگونه«- پياده سازي

سطح دوم:

پلي بين سطوح 1 و 3

سطح نخست:»چرا«

اهداف و مقاصد حسابداري

     مفروضات
1.شخصيت اقتصادي

2.تداوم فعاليت
3.واحد پولي
4.دوره زماني

ميثاق ها
1.هزينه - منفعت

2. اهميت
3.محافظه كاري

4.رويه هاي صنعت

اصول
1.بهاي تمام شده

2.تحقق درآمد
3.تطابق

4.افشاي كامل

خصوصيات كيفي
1.خصوصيات كيفي  مرتبط با محتواي اطالعات

   الف: مربوط بودن    ب:قابل اتکا بودن
    

      2.خصوصيات مرتبط  با ارائه اطالعات
الف:قابل فهم بودن 

               ب:قابل مقايسه بودن
         

                  3.محدوديت هاي خصوصيات كيفي
               الف: مالحظات هزينه- منفعت

                 ب: به موقع بودن
                    ج: موازنة خصوصيات كيفي

عناصر
1.دارايي ها
2.بدهي ها

3.حقوق صاحبان سرمايه
4.آوردة صاحبان سرمايه

5.ستاندة صاحبان سرمايه
6.درآمد

7. هزينه

اهداف

در    اطالعاتي  آوردن  فراهم 

رابطه با وضعيت مالي،

عملکرد مالي،

انعطاف پذيري مالي

دیگر، اطالعات حسابداري باید مقرون به صرفه باشد. به 
این معني كه هزینة تهیة اطالعات حس��ابداري، بیش تر 
از مناف��ع حاص��ل از به كارگیري این اطالعات نباش��د.
خصوصيات صنعت- ویژگي ها و خصوصیات برخي 
از صنای��ع، روش ها و رویه هاي خاصي را مي طلبد. در 
برخي از موارد ممكن است، ویژگي یك صنعت خاص، 
به كار گیري روشي را ایجاب نماید كه این روش مطابق 
اصول پذیرفته شدة حسابداري نباشد. مثاًل در شركت های 

پیمانكاري، قبل از تكمیل فرایند كسب سود و هم زمان 
با پیش��رفت كار، درآمد شناسایي مي شود كه این خود 
اس��تثنایي بر اصول حس��ابداري محس��وب مي ش��ود.

خالصة چارچوب مفهومی
تصوی��ر 7-1، چارچ��وب مفهوم��ی بح��ث ش��ده 
در ای��ن فصل را نش��ان می ده��د. این تصویر مش��ابه 
تصوی��ر 4-1 اس��ت. با ای��ن تفاوت كه ب��رای هر یك 
م��ی آورد. فراه��م  اضاف��ی  اطالعات��ی  س��طوح،  از 
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1 اصل بهای تمام شده بیان می كند:
الف. دارایی ها باید در ابتدا به بهای تمام شده ثبت شوند و هنگام تغییر ارزش بازار دارایی ها، به ارزش بازار تعدیل شوند.

ب. فعالیت های یك واحد تجاری باید از فعالیت های مالكان آن متمایز شود.
ج. دارایی ها باید به بهای تمام شده ثبت شوند.

د. تنها مبادالتی را كه می توان به پول بیان كرد باید در دفاتر حسابداری ثبت شوند.

2 كدام یك از عبارات زیر در خصوص مفروضات بنیادین حسابداری صحیح است؟
الف. فرض های بنیادین همان اصول حسابداری هستند.

ب. فرض شخصیت اقتصادی بیان می كند كه باید یك واحد خاص پاسخ گو، وجود داشته باشد.
ج. ف��رض واحد پولی این امكان را برای حس��ابداری فراهم می س��ازد ت��ا تفكر اخالقی كاركن��ان را اندازه گیری كند.

د. شركت های تضامنی واحد های اقتصادی نیستند.

3  كدام یك از عبارات زیر صحیح نیست؟
ال��ف. صورت جریان وجوه نقد، اطالعات مربوط به جریان های نقدی ورودی و خروجی ش��ركت را خالصه می كند.

ب. ترازنامه، دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه شركت در یك تاریخ معین را گزارش می كند.
ج. ص��ورت س��ود و زی��ان، درآمده��ا، هزینه ها تغیی��رات در حقوق صاحبان س��رمایه و س��ود یا زی��ان خالص یك 

    دورة زمانی معین را ارائه می كند.
د. صورت حقوق صاحبان سرمایه، تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه در یك دورة معین را گزارش می كند.

4  صورت مالی كه دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه را گزارش می كند، ...... نام دارد.
الف. صورت سود و زیان  

 ب. صورت حقوق صاحبان سرمایه    
ج. ترازنامه    

 د. صورت جریان وجوه نقد

5  فرض دورة زمانی بیان می كند:
الف. درآمد باید در آن دورة حسابداری كه تحقق یافته است، شناسایی شود.

ب. هزینه ها را  باید با درآمدها انطباق داد.
ج. عمر اقتصادی یك واحد تجاری را می توان به دوره های زمانی تصنعی تقسیم كرد.

د. سال مالی باید با سال تقویمی یكسان باشد.

سؤاالت خود آزمایی
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6  فرض دورة زمانی بیان می كند:
الف. شركت ها برای تهیة صورت های مالی باید تا انتهای سال تقویمی صبر كنند.

ب. شركت ها از سال مالی برای گزارش اطالعات مالی استفاده می كنند.
ج. عمر اقتصادی یك واحد تجاری را می توان به دوره های زمانی تصنعی تقسیم كرد.

د. شركت ها اطالعات را در دورة زمانی كه رخ داده اند، ثبت می كنند.

7  كدام یك از عبارات زیر در خصوص مبناي تعهدی حسابداری نا درست است:
الف. رویدادهایی كه صورت های مالی یك شركت را تغییر می دهند باید در دوره ای كه رویداد رخ داده است، ثبت شوند. 

ب. درآمد در دوره ای ثبت می شود كه تحقق یافته است.
ج. این مبنا بر اساس اصول پذیرفته شدة حسابداری قرار دارد.

د. درآمد تنها در دوره ای كه وجه نقد دریافت شده  است ثبت می شود.

1   چهار صورت مالی اساسی حسابداری كدام اند؟

2   چه تفاوتی بین صورت های مالی و گزارشگری مالی وجود دارد؟

3   چارچوب مفهومی چیست؟ چرا حسابداری به چارچوب مفهومی نیاز دارد؟

4   اهداف اصلی گزارشگری مالی كدام است؟

5   مفهوم خصوصیات كیفی اطالعات حسابداری را توضیح دهید.

6   به صورت خالصه دو خصوصیت كیفی اصلی اطالعات حسابداری را تشریح كنید.

7   چه تفاوتی بین دو خصوصیت كیفی قابل مقایسه بودن و ثبات  رویه وجود دارد؟

8   بین هزینه و ستانده توسط صاحبان سرمایه چه تفاوتی وجود دارد؟

9   بین درآمد و آورده توسط حقوق صاحبان سرمایه چه تفاوتی وجود دارد؟

10 چارچوب حسابداری مالی مبتنی بر چهار فرض بنیادی است، این مفروضات را توضیح دهید.

11  دو محدودیت اصلی ذاتی در ارائة اطالعات مالی را بیان كنید.

سؤاالت
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تمرین ها

ت 1-1 كدام یك از خصوصیات كیفی اطالعات حسابداری به بهترین نحو در موارد زیر تشریح شده  است؟
شركت مروارید برای ارزش گذاری موجودی های خود از روش اولین صادره از اولین وارده )FIFO( استفاده می كنند.  الف. 
ب. آقای صیادی از ابتدای تأسیس شركت خود از روش خط مستقیم برای مستهلك كردن ماشین آالت و تجهیزات استفاده كرده است.

ج. شركت ارغوان بالفاصله پس از پایان سال مالی صورت های مالی خود را منتشر می كند.

ت 2-1 تعیین كنید هر یك از اقالم زیر در كدام یك از عناصر صورت های مالی گزارش می شوند؟
الف. فروش                         

ب. سرمایه گذاری مجدد                           
ج. موجودی كاال

د. استهالک انباشته                          

ت 3-1 كدام  یك از مفروضات بنیادی حسابداری به بهترین نحو در موارد زیر تشریح شده اند؟
 الف.  برای اهداف گزارش��گری مالی، فعالیت های اقتصادی ش��ركت قربانی به دوره های 12 ماهه تقس��یم ش��ده است.

 ب. شركت خرمی مبالغ اقالم مندرج در صورت های مالی خود را بابت اثرات تورم تعدیل نكرده است.
 ج.  شركت احدی، دارایی های خود را در ترازنامه به دو گروه جاری و غیر جاری طبقه كرده است.

 د.   برای مقاصد گزارشگری مالی، فعالیت های اقتصادی شركت رازی با واحدهای تابعه، تلفیق شده است.

ت 4-1 كدام یك از اصول اساسی حسابداری به بهترین نحو در موارد زیر تشریح شده  است؟
 الف. ش��ركت اعظمی در زمانی كه یك درآمد تحقق یافته باش��د )و نه زمانی كه وجه مربوط به این درآمد دریافت شده

        است( آن را در صورت مالی خود شناسایی می كند.
 ب. شركت سینایی دعوای حقوقی علیه خود را در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا كرده است.

  ج.  با آن كه ارزش جاری زمین فروش��گاه س��احل افزایش یافته است، این زمین در ترازنامة فروشگاه به بهای تحصیل 
       شده گزارش شده است.

ت 5-1 در هر یك از موارد زیر كدام محدودیت حسابداری تشریح شده است؟
الف. شركت سپیدار موجودی محصوالت كشاورزی خود را به ارزش منصفانه گزارش كرده است.

ب.  ش��ركت مختاری س��ود احتمالی ناش��ی از یك دعوی حقوقی به مبلغ 650 میلون ریال را شناس��ایی نكرده اس��ت.
ج.  ش��ركت ارجمندی تنها اطالعاتی را در صورت های مالی خ��ود ارائه می كند كه منافع حاصل از این اطالعات بیش

       از هزینه های تهیة آن باشد.
ت 6-1 در هری��ك از م��وارد زیر كدام ی��ك از مفروضات، اصول یا محدودیت های حس��ابداری به كار رفته اس��ت؟
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استفاده از اقل بهای تمام شدة خالص ارزش فروش برای ارزش یابی موجودی مواد و كاال.   الف. 
در ترازنامه برخی دارایی های كم ارزش و مشابه، در غالب یك رقم گزارش شده است.     ب. 

بهای تمام ش��دة یك دارایی اس��تهالک پذیر در طی عمر مفید برآوردی آن دارایی، تخصیص داده ش��ده اس��ت.    ج. 

ت 7-1 تعیین كنید كه هر یك از اقالم زیر باید به عنوان هزینه گزارش شود یا به عنوان دارایی گزارش شود؟
  الف. پرداخت 15 میلیون ریال بابت عوارض خرید یك قطعه زمین جهت احداث ساختمان كارخانه.

   ب.  پرداخت 21 میلیون ریال بابت آسفالت محوطة كارگاه. 
   ج.  خرید یك دستگاه برش چوب به مبلغ 35 میلیون ریال.

   د.   پرداخت اجاره بهای شش ماه آینده ساختمان اداری در ابتدای تیر ماه.
   ه.   پرداخت 8 میلیون ریال بابت حقوق اردیبهشت ماه رانندة خودروی حمل محصوالت به بازار.
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مطالبات یکی از مهم ترین دارایی های بسیاری از شرکت ها است. از آن جا که بخش عمده ای از فروش شرکت ها و 
فروشگاه ها به صورت نسیه است، مطالبات تجاری برای شرکت های بازرگانی و تولیدی اهمیت ویژه ای دارد. از این 
رو، شرکت ها به مطالبات خود و مدیریت دقیق آن اهمیت بسیاری می دهند. در این فصل هنرجویان فرا خواهند گرفت، 
در زمان فروش نسیه محصوالت، وصول مطالبات مربوط به فروش های نسیه و سوخت حساب های غیر قابل وصول، چه 

آرتیکل هایی در دفاتر حسابداری ثبت کنند. ساختار و محتوای فصل به صورت زیر است:

حساب های دریافتنی
 تجاری

 شناسایی حساب های                                                                                                                                         
     دریافتنی تجاری

 ارزش گذاری حساب های                                                                                                                                 
     دریافتنی تجاری

 حذف حساب های                                                                                                                                         
     دریافتنی تجاری

حسابداری مطالبات تجاری

دریافتنی                                                                                                                                          حساب های    
        تجاری        
  اسناد دریافتنی
  سایر مطالبات

انواع مطالبات

 انواع اسناد دریافتني
 شناسایي اسناد دریافتني

اسناد دریافتنی

در                                                                                                                                                ارائة مطالبات   نحوة   
و صورت سود                                                                                                                                               ترازنامه      

      و زیان

نحوة ارائه

اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
1  انواع مختلف مطالبات را تعیین کنید.

چگونگی شناسایی حساب های دریافتنی را توضیح دهید.  2
روش  حذف مستقیم حساب های دریافتنی را توضیح دهید.  3

روش ذخیره گیری برای مطالبات مشکوک الوصول را بیان کنید.  4
دو مبنای محاسبه مطالبات مشکوک الوصول را توضیح دهید.  5

حسابداری اسناد دریافتنی را توضیح دهید.  6
نحوة ارائة مطالبات را در صورت هاي مالي توضیح دهید.  7

مروری بر فصل

مطالبات
فصل 2
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واژة مطالبات به مبالغ طلب از 
اشخاص و شرکت ها اشاره دارد. 
طلب، ادعایی اس��ت ک��ه انتظار 
می رود به صورت وجه نقد وصول شود. مطالبات اغلب 
در سرفصل های  1( حساب های دریافتنی تجاری،  2( 
اسناد دریافتنی تجاری و  3( سایر مطالبات )مطالبات 

غیر تجاری( طبقه بندی می شوند.
حس��اب های دریافتنی تجاری، مبلغ بدهی مشتریان به 
ش��رکت است و در قبال آن س��ند تأیید بدهی دریافت 
نشده اس��ت. این مطالبات از طریق فروش نسیه کاال و 
خدمات ایجاد می شوند. شرکت ها و فروشگاه ها معموالً 
انتظ��ار دارند، حس��اب های دریافتنی تج��اری خود را 
ظرف 30 تا 60 روز وصول کنند. حساب های دریافتنی 
تج��اری ،مهم تری��ن نوع مطالبات ش��رکت ها اس��ت.
اس��ناد دریافتنی تجاری، مطالباتی اس��ت که در قبال 

انواع مطالبات

انواع مختلف مطالبات را تعیین 
کنید.

آن ه��ا یک س��ند بدهی رس��می )برای مث��ال، چک یا هدف مطالعة 1
س��فته( در تأیید بدهی از مشتریان دریافت شده است. 
به طور معمول، یک س��ند دریافتنی تجاری برای دورة 
زمان��ی 60 تا 90 روز یا مدت زمان طوالنی تر اس��ت و 
بده��کار را به پرداخت سود تضمین ش��ده ملزم می کند. 
واژة تجاری که همراه با حس��اب ها و اسناد دریافتنی به 
کار می رود، به این معنی اس��ت ک��ه این مطالبات بابت 
فروش کاال یا خدمات به مش��تریان ایجاد ش��ده است.
سایر مطالبات، دربرگیرندة مطالبات غیر تجاری است. 
برای مثال، سود تضمین شدة دریافتنی، وام های اعطا شده 
به کارکنان شرکت، مساعدة کارکنان و مالیات بر درآمد 
دریافتنی به عنوان س��ایر مطالبات، طبقه بندی می شوند. 
مطالبات غیر تجاری معم��والً از عملیات تجاری ایجاد 
نمی شوند. بنابراین، شرکت ها آن ها را در ترازنامه مجزا 

از مطالبات تجاری طبقه بندی می کنند.

حس��اب های  خص��وص  در 
دریافتن��ی تجاری با دو موضوع 

حسابداری ،مواجه هستیم:
1  شناسایی حساب های دریافتنی تجاری؛

2  ارزش گذاری حساب های دریافتنی تجاری.
شناسایی حساب های دریافتنی تجاری

شناسایی حس��اب های دریافتنی تجاری تقریبًا ساده 

حساب های دریافتنی تجاری

چگونگی شناسایی حساب های 
دریافتنی را توضیح دهید.

اس��ت. هنگامی که فروش نس��یه انجام می شود، یک هدف مطالعة 2
حس��اب دریافتنی ایجاد می ش��ود. برای مثال، فرض 
کنید شرکت خزر در تاریخ 1 مهر 1390 مبلغ 10 میلیون 
ریال کاال را به صورت نسیه به شرکت ارس می فروشد. 
برای ثبت این رویداد، آرتیکل زیر در دفاتر شرکت خزر 
ثبت می شود و حساب دریافتنی تجاری از شرکت ارس 

شناسایی می شود.
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بستانکاربدهکارشرحتاریخ

1 مهر
حساب های دریافتنی تجاري

فروش

)ثبت فروش نسیه به شرکت ارس(

10,000,000

10,000,000

برخی اوقات، ش��رکت ها و فروشگاه ها برای تشویق 
مش��تریان ب��ه پرداخت هرچه زودت��ر بدهی های خود، 
فروش های نس��یه را به همراه شرط های تشویقی انجام 
می دهن��د، مبنی ب��ر این که در ص��ورت پرداخت وجه 
کاالی خریداری شده ظرف مدت زمان معینی، مشتریان 
از تخفیف ویژه ای برخوردار خواهند ش��د. برای مثال، 
ش��رکت خزر برای تش��ویق ش��رکت ارس به پرداخت 
س��ریع تر وجه کاالی خریداری شده، اعالم می کند در 
صورتی ک��ه ش��رکت ارس بدهی خ��ود را ظرف مدت 
10 روز پرداخت کن��د از 2 درصد تخفیف نقدی خرید 

برخوردار خواهد شد.
بنابراین، اگر ش��رکت ارس ط��ی 10 روز )ازتاریخ2 
مهر تا 11 مهر( بدهی خود را پرداخت کند، از 2 درصد 
تخفی��ف مع��ادل 200,000 ری��ال )2٪× 10,000,000 

ریال( استفاده خواهد کرد و برای تسویه بدهی خود تنها 
9,800,000 ری��ال )200,000 – 10,000,000( خواهد 
پرداخت. این تخفیف، برای خریدار، تخفیف نقدی خرید 
و برای فروش��نده، تخفیف نقدی فروش نامیده می شود.
ش��رکت ها، عالوه بر شروط تشویقی، حداکثر مهلت 
پرداخت بدهی را نیز تعیین می کنند. در مثال فوق، شرکت 
خزر حداکثر 30 روز به شرکت ارس مهلت خواهد داد 
تا بدهی خود را پرداخت کند. بنابراین، ش��رکت ارس 
حداکث��ر تا تاری��خ 1 آبان فرص��ت دارد بدهی خود را 
پرداخت کند. در صورتی که شرکت ارس در دوره پس 
از تخفی��ف )12 مهر تا 1 آب��ان( بدهی خود را بپردازد، 
نمی تواند از 2 درصد تخفیف نقدی خرید استفاده کند. 
مجموع شروط، تخفیف نقدی خرید )فروش( و حداکثر 
مهلت پرداخت بدهی به صورت زیر نوش��ته می ش��ود.

)ن/30 ، 10/2(

درصد تخفیف خرید
)فروش( نسیه

دوره )تعداد روزهای(
استفاده از تخفیف

فروش(  ( ید خر
نسیه

حداکثر مهلت)تعداد روزهای(
پرداخت بدهی

و به این صورت خوانده می ش��ود: نس��یة 30 روزه، 
2 درصد تخفی��ف در صورت پرداخت ظرف 10 روز. 
معمواًل ش��روط تخفیف و مهلت پرداخت بدهی، بر 
ثبت حس��اب های دریافتنی در دفاتر تأثیری ندارد و 
شرکت ها حس��اب دریافتنی را در زمان ایجاد، بدون 

در نظر گرفتن تخفیف ثبت می کنند. بنابراین، در مثال 
باال، شرکت خزر در تاریخ 1 مهر، حساب های دریافتنی 

خود را به  مبلغ 10,000,000 ریال شناسایی می کند.
در صورتی ک��ه خری��دار از تخفیف اس��تفاده کند و 
بدهی را در دوره تخفیف تس��ویه کن��د، مبلغ تخفیف 
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در حس��اب تخفیفات نقدی فروش ثبت می شود. برای 
مثال، در صورتی که شرکت ارس در تاریخ 5 مهر، مبلغ 
1,000,000 ری��ال از کاالی خریداری ش��ده را به دلیل 

معیوب بودن، برگشت دهد و در تاریخ 11 مهر، بدهی 
خود را تس��ویه کند، شرکت خزر آرتیکل های زیر را به 

ترتیب در دفتر خود ثبت می کند.

  
 5 مهر 

برگشت از فروش و تخفیفات

حساب های دریافتنی- شرکت ارس

)ثبت برگشت قسمتی از کاالی فروش(

1,000,000 

1,000,000

اگ��ر مش��تریان ظرف، مهل��ت مقرر بده��ی خود را 
پرداخ��ت نکنن��د، معموالً مش��مول پرداخ��ت جریمه 
خواهند شد. برای مثال، اگر شرکت ارس ظرف مهلت 
30 روزه، بده��ی خود را تس��ویه نکند، به ازای هر ماه، 

مشمول 1/5 درصد جریمه خواهد شد. با فرض این که 
ش��رکت ارس تا تاریخ 1 آب��ان بدهی خود را پرداخت 
نکند، ش��رکت خزر در تاریخ 2 آبان آرتیکل زیر را در 

دفاتر خود ثبت خواهد کرد.

  
 2 آبان

سایر حساب های پرداختی- شرکت ارس

درآمد سود تضمین شده

 )ثبت سود تضمین شده مطالبات تجاری(

135,000 

135,000

*

*9,000,000 × 1/5٪ =135000

  
 11 مهر 

وجه نقد و بانک

تخفیفات نقدی فروش

حساب های دریافتنی

)ثبت وصول حساب های دریافتنی تجاری شرکت ارس(

8,820,000  

180,000

9,000,000

*
**

      8,820,000 ریال = )180,000 +1,000,000(-10,000,000

       180,000ریال  = ]2٪× )10000000-1000000([

*

**

در اغل��ب م��وارد، مبل��غ جریم��ة تأخی��ر پرداخت 
بدهی به اندازه ای اس��ت که مش��تریان را وادار می کند 

بده��ی خ��ود  را در مهل��ت مق��رر پرداخ��ت کنن��د. 
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ارزش  گذاری حساب های دریافتنی تجاری
 پس از آن که ش��رکت ها مطالبات خ��ود را در دفاتر 
ثبت کردند، پرس��ش بعدی آن اس��ت که این مطالبات 
در صورت های مالی چگونه گزارش شوند. شرکت ها، 
حس��اب های دریافتنی را در ترازنامه، تحت سرفصل 
دارایی ها گزارش می کنند. اما از آن جا که برخی اوقات، 
وص��ول بخش��ی از مطالبات امکان پذیر نیس��ت، تعیین 
مبلغی که باید در ترازنامه به عنوان ارزش حس��اب های 
دریافتن��ی گزارش ش��ود، دش��وار اس��ت. مطالباتی که 
وصول آن ها قطعًا امکان پذیر نیس��ت، مطالبات غیر قابل 
وصول نامیده می ش��وند. هم چنین، مطالباتی که درمورد 
وصول آن ها ابهام و تردید اساسی وجود دارد، مطالبات 

مشکوک الوصول نامیده می شوند.
ش��رکت پیش از آن که فروش نس��یه )اعتباری( انجام 
دهد، وضعیت اعتباری مشتری را بررسی می کند و اعتبار 
مشتری، طبق خط مشی های فروش نسیه، تعیین می شود. 
با تمام این اقدامات پیش گیرانه، برخی از حس��اب های 
دریافتنی تج��اری، غیر قابل وصول خواهند ش��د. برای 
مث��ال، ممکن اس��ت یکی از مش��تریان ب��ه دلیل وقوع 
شرایط اقتصادی نامطلوب، قادر به پرداخت بدهی های 
خود نباش��د. به صورت مش��ابه، ممکن اس��ت یکی از 
مشتریان ش��رکت به سبب از دس��ت دادن شغل خود، 

نتواند بدهی را بپردازد. در زمان فروش نسیه، پیش بینی 
وقوع این پیش��امدها برای شرکت فروشنده، امکان پذیر 
نیس��ت. ش��رکت ها، این زیان ها را در بدهکار حساب 
هزینه مطالبات غیر قابل وصول )مطالبات سوخت شده( 
ثبت می کنند. وقوع این زیان ها، عادی است و در تمامی 
فعالیت ه��ای تجاری، ام��کان رخ دادن آن وجود دارد.
در حسابداری از دو روش برای حساب های غیر قابل 
وصول استفاده می شود: )1( روش حذف مستقیم و )2( 

روش ذخیره گیری.
روش حذف مستقیم حساب های دریافتنی سوخت 

شده
ب��ر اس��اس روش ح��ذف 
مس��تقیم، زمانی که شرکت به 
می رس��د، وصول  نتیجه  این 

یک حس��اب دریافتنی امکان پذیر نیست، حساب هزینة 
مطالبات سوخت شده را معادل مبلغ آن حساب دریافتنی، 
بدهکار و حساب های دریافتنی را بستانکار می کند. برای 
مثال، فرض کنید فروش��گاه کیمیا در تاریخ 12 اس��فند 
1390، مبل��غ 200,000 ری��ال مانده طلب خود از آقای 
سعیدی را به عنوان مطالبات سوخت شده از دفاتر خود 
ح��ذف می کند. ثبت این رویداد به صورت زیر اس��ت:

روش  حذف مستقیم حسابهای 
دریافتنی را توضیح دهید.

 هدف مطالعة 3

بازیافت مطالبات سوخت شده. برخی مواقع، پس از 
آن که حساب دریافتنی از یک مشتری، غیر قابل وصول 
تش��خیص داده شد و از حس��اب ها حذف گردید، این 

  
 12 اسفند 

هزینة مطالبات سوخت شده

حساب های دریافتنی

)ثبت سوخت مطالبات از آقای سعیدی(

200,000  

200,000

طلب وصول می ش��ود. وصول مطالبات س��وخت شده 
را بازیاف��ت مطالبات مي نامن��د. به منظور ثبت بازیافت 
مطالبات س��وخت ش��ده، معموالً از دو آرتیکل استفاده 
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مي ش��ود:  1( آرتیکل شناس��ایي مجدد مطالبات و  2( 
آرتیکل وصول مطالبات. براي تش��ریح موضوع، فرض 
کنید، تمام یا بخش��ي از مطالبات سوخت شده از آقاي 
سعیدي، پیش از پایان س��ال جاری )29 اسفند 1390( 
مجدداً وصول شود )بازیافت شود(، شرکت کیمیا ابتدا 

با استفاده از یک آرتیکل معکوس، اثر سوخت مطالبات 
را از دفات��ر حذف مي کند و مطالب��ات قابل وصول را 
شناس��ایي مي کند. سپس با اس��تفاده از آرتیکل دیگري 
وص��ول مطالبات را ثبت مي کند. ثبت بازیافت مطالبات 

به صورت زیر است:

  
 26 اسفند 

حساب هاي دریافتني

هزینه مطالبات سوخت شده

)ثبت شناسایي مجدد مطالبات(

200,000  

200,000

  
 26 اسفند 

وجوه نقد

حساب های دریافتنی

)ثبت وصول مطالبات از آقای سعیدی(

200,000  

200,000

از آنجا که هزینة مطالبات مش��کوك الوصول در پایان 
دورة مالي بسته می شود و به دوره هاي مالي بعد انتقال 
نمي یابد، چنان چه مطالبات سوخت ش��ده در دوره هاي 
مالي بعدي بازیافت ش��ود، در آرتیکل نخست، به جاي 
بستانکار کردن حس��اب هزینه مطالبات سوخت شده،  
حساب درآمد بازیافت مطالبات سوخت شده بستانکار 

خواهد ش��د. درآمد بازیافت مطالبات سوخت شده در 
بخش سایر درآمدها و س��ودهاي غیر عملیاتي صورت 
س��ود و زیان گزارش مي ش��ود. براي مث��ال، اگر طلب 
س��وخت شدة ش��رکت کیمیا از آقاي س��عیدي در 18 
اردیبهش��ت 1391، بازیافت شود، وصول این مطالبات 

سوخت شده به صورت زیر ثبت مي شود:

  
 18 اردیبهشت 

حساب هاي دریافتني

 درآمد بازیافت مطالبات سوخت شده

)ثبت شناسایي مجدد مطالبات(

200,000  

200,000

  
 18 اردیبهشت

وجوه نقد

حساب های دریافتنی

)ثبت وصول مطالبات از آقای سعیدی(

200,000  

200,000
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در روش ح��ذف مس��تقیم، هزینة مطالبات س��وخت 
شده، تنها زیان واقعی ناشی از مطالبات غیر قابل وصول 
را نش��ان می دهد. اگر چه این روش س��اده اس��ت، اما 
از س��ودمندی صورت سود و زیان و ترازنامه مي کاهد. 
برای تشریح موضوع، فرض کنید در سال 1390، مرکز 
خدم��ات کامپیوت��ری رایان برای افزای��ش فروش خود 
تصمیم می گی��رد، بدون دریافت تضمین های مناس��ب 
و پیش دریاف��ت کافی، تعداد 1,000 رایانه ش��خصی را 
به قیمت هر دس��تگاه 8 میلیون ریال به فروش رس��اند. 
این اقدام سبب می شود، حس��اب های درآمد فروش و 
حس��اب های دریافتن��ی تجاری این مؤسس��ه 8 میلیارد 
ریال )1,000×8,000,000( افزایش یابد. شناس��ایی این 
مبالغ در صورت س��ود و زیان و ترازنامة س��ال 1390 

باعث می شود، عملکرد و وضعیت مالی مؤسسه، بسیار 
مطلوب به نظر رسد. 

در طی س��ال 1391، نزدیک به 40 درصد مش��تریان 
ش��رکت رایان، بده��ی خود را پرداخ��ت نکرده اند. در 
نتیجه، ترازنامه و صورت س��ود و زیان سال 1391 این 
ش��رکت، وضعیت مالی و عملکرد را بس��یار نامطلوب 
گزارش خواهد کرد. حال آن که، زیان ناشی از مطالبات 
س��وخت شده ی سال 1391، مربوط به درآمد شناسایی 
شده در سال 1390 است. بنابراین، روش حذف مستقیم، 
صورت های مالی هر دو سال را گمراه کننده کرده است. 
تصویر 1-2 تأثیر این رویدادها را بر صورت های مالی، 
در صورتی که از روش حذف مس��تقیم اس��تفاده شود، 

نشان می دهد.

تصویر 1-2 تأثیرات روش حذف مستقیم

در اغل��ب موارد، اس��تفاده از روش حذف مس��تقیم 
باعث می ش��ود، ش��رکت هزینة مطالبات سوخت شده 
را در دوره ای متفاوت از دورة شناس��ایی درآمد فروش 
مرب��وط ب��ه آن ثبت کن��د )تخطي از اص��ل تطابق(. به 
عب��ارت دیگر، در صورت س��ود و زی��ان دوره، برای 
انطباق هزینه مطالبات س��وخت ش��ده با درآمد فروش 
مربوط به آن، تالش��ی ص��ورت نمی گی��رد. هم چنین، 

اس��تفاده از این روش باعث می شود، مبلغ حساب های 
دریافتنی در ترازنامه، بیش از مبلغی باش��د که ش��رکت 
می توان��د واقعًا از بدهکاران خ��ود وصول کند )تخطي 
از میثاق محافظه کاري و اصل افشا(. در چنین وضعیتی 
گفته می ش��ود، مبلغ حس��اب های دریافتنی در ترازنامه 
بیش تر از واقع است. یعنی، ارزش حقیقی حساب های 
دریافتنی از مبلغ نشان داده شده در ترازنامه کمتر است. 

سال 1390سال 1391

سود
خالص 

سود
خالص 

مشتریان نمی توانند بدهی خود را پرداخت کنند.
هزینه مطالبات سوخت شده به شدت افزایش می یابد.

حساب های دریافتنی سقوط می کنند.

افزایش بیش از حد فروش نسیه 
درآمد فروش افزایش چشم گیری یافته است.

حساب های دریافتنی، افزایش قابل توجهی داشته است.
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هم چنین، هزینة مطالبات سوخت شده در صورت سود 
و زیان بیش از واقع است. یعنی، هزینة واقعی مطالباتی 
که در آینده سوخت خواهد شد، بیش از مبلغی است که 
در صورت سود و زیان به عنوان هزینه گزارش می شود. 
در نتیجه، به اس��تثنای اولین سال فعالیت یک شرکت 
و مواقعی که زیان مطالبات سوخت ش��ده بی  اهمیت 
است، اس��تفاده از روش حذف مستقیم برای اهداف 

گزارشگری مالی غیر قابل قبول است.
روش ذخیره گیری برای مطالبات مشکوک الوصول

اس��تفاده از روش ذخیره گیری 
مس��تلزم آن اس��ت که در پایان 
از  مبلغ��ی  مال��ی،  دورة  ه��ر 
حس��اب های دریافتنی که وصول نخواهند شد، تخمین 
زده شود. روش ذخیره گیری در مقایسه با روش حذف 
مستقیم، به شکل مطلوب تری اصل تطابق را در صورت 
سود و زیان رعایت می کند. هم چنین، این روش سبب 
می ش��ود حس��اب های دریافتنی در ترازنامه به خالص 
ارزش بازیافتن��ی نقدی گزارش ش��وند. خالص ارزش 
بازیافتنی نقدی، خالص مبلغی اس��ت که شرکت انتظار 
دارد به صورت نقدی بابت مطالبات خود دریافت کند. 
بنابراین، خال��ص ارزش بازیافتنی نقدی، مبلغ مطالبات 
مش��کوك الوصول را در بر نمی گیرد. در نتیجة استفاده 
از روش ذخیره گیری، مانده حس��اب های دریافتنی در 
ترازنامه به اندازه حساب های دریافتنی مشکوك الوصول، 

کاهش داده می شود.
از  اس��تفاده  حس��ابداری،  پذیرفته ش��دة  اص��ول 

روش  ذخیره گیری برای مطالبات 
مشکوک الوصول را بیان کنید.

هدف مطالعة 4

  
   29 اسفند

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

)ثبت مبلغ مطالبات مشکوک الوصول(

1,200,000  

1,200,000  

روش ذخیره گی��ری را در زمانی ک��ه مبل��غ مطالب��ات 
مش��کوك  الوصول با اهمیت اس��ت، الزامی کرده است. 

این روش سه ویژگی اساسی دارد:
1  ش��رکت ها، حساب های دریافتنی غیر قابل وصول
     خ��ود را تخمی��ن می زنند و ای��ن هزینة برآورد                                                                                                                                           
                    شده را با درآمد فروش همان دوره انطباق می دهند.
2  ش��رکت ها، مبلغ حس��اب های دریافتنی غیر قابل   
    وصول برآورد ش��ده را در بدهکار حساب هزینة
    مطالبات مش��کوك الوصول و در بستانکار حساب
    ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول )به عنوان یک 
    حس��اب کاهن��دة دارای��ی( ثب��ت می کنن��د. این
    آرتیکل تعدیلی، در پایان دورة مالی ثبت می شود.
3  هنگامی ک��ه ش��رکت، طلب��ی س��وخت ش��ده را                                                                                                                                               
        از دفات��ر خ��ود ح��ذف می کند، حس��اب ذخیرة              
      مطالبات مشکوك الوصول را بدهکار و حساب های                                                                                                                                         

      دریافتنی را بستانکار می کند.
ثبت حساب های دریافتنی غیر قابل وصول برآوردی. 
برای تش��ریح روش ذخیره گیری، فرض کنید فروشگاه 
مبلمان حمیدی در طی سال 1390، مبلغ 120 میلیون ریال 
فروش نسیه انجام داده است که در پایان اسفندماه، مبلغ 
20 میلیون ریال آن وصول نش��ده است. آقای حمیدی 
برآورد کرده اس��ت که 1,200,000 ریال این فروش ها 
غیر قابل وص��ول خواهد بود. آرتیکل تعدیلی برای ثبت 
مبلغ برآوردی حس��اب های دریافتنی غیر قابل وصول به 

صورت زیر است:
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ثبت حذف مطالبات س��وخت ش��ده.   ش��رکت ها 
از روش های مختلفی مانند: ارس��ال صورت حس��اب، 
اعالمیه های بستانکاری و اقدامات قانونی، برای وصول 
مطالبات گذشته خود استفاده می کنند. زمانی که شرکت 
حتی پس از به کارگیری تمام روش های باال، از وصول 
مطالبات خود، ناتوان باشد و وصول مطالبات، غیر ممکن 

تصویر 2-2 نحوة ارائه ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

هزینة مطالبات مشکوك الوصول، در صورت سود و 
زیان ب��ه عنوان یک هزینة عملیات��ی )معموالً به عنوان 
هزینه های عمومی و اداری( گزارش می شود. بنابراین، 
هزینة مطالبات مشکوك الوصول در مقابل درآمدهای سال 
1390، قرار خواهد گرفت. یعنی، هزینه در همان سالی 
شناسایی می شود که درآمد فروش شناسایی شده است.
ذخیره مطالبات مشکوك الوصول، مبلغ طلب برآورد 
ش��ده از مش��تریان را نشان می دهد که ش��رکت انتظار 
دارد در آینده قابل وصول نباش��د. ش��رکت ها به جای 
آن که  مستقیمًا حساب های دریافتنی را بستانکار کنند، 

به این دلیل از یک حس��اب کاهنده استفاده می کنند که 
نمی دانند کدام مشتری بدهی خود را پرداخت نخواهد 
کرد. همان گونه که در تصویر 2-2 مش��اهده می ش��ود، 
مانده حس��اب ذخی��رة مطالبات مش��کوك الوصول در 
بخش دارایی های جاری ترازنامه، از مانده حس��اب های 

دریافتنی کسر خواهد شد.
مبلغ 18,800,000 ریال نش��ان دهندة خالص ارزش 
بازیافتنی نقدی حساب های دریافتنی در تاریخ ترازنامه 
اس��ت. ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول یک حساب 
دائمی است و بنابراین در پایان سال بسته نمی شود.

به نظر رسد، باید این مطالبات را  از دفاتر خود حذف کند.
برای تش��ریح حذف یک حس��اب دریافتنی از دفاتر 
ف��رض کنید، آقای حمیدی در 1 خ��رداد 1391 به این 
نتیجه رس��یده اس��ت که مبلغ 500,000 ریال طلب از 
آقای مالکی غیر قابل وصول اس��ت. آرتیکل حذف این 
حس��اب دریافتنی سوخت ش��ده به صورت زیر است:

فروشگاه مبلمان حمیدی 
ترازنامه)ناقص( 

29 اسفند 1390

دارایی های جاری 
وجه نقد و بانک          14,800,000 

20,000,000 حساب های دریافتنی تجاری  
 18,800,000     )1,200,000( کسر می شود: ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول 

موجودی کاال          31,000,000
پیش پرداخت هزینه ها         2,500,000 

کل دارایی های جاری         67,100,000
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هنگامی که مطالباتی س��وخت شده و از دفاتر حذف 
می شود، هزینه مطالبات سوخت شده شناسایی نمی شود. 
ب��ر اس��اس روش ذخیره گیری، ش��رکت ها مطالبات 
سوخت ش��ده را به بدهکار حساب ذخیرة مطالبات 
مشکوک الوصول )و نه هزینة مطالبات سوخت شده( 
منظ��ور می کنند. در این روش ثبت مطالبات س��وخت 
شده، به بدهکار هزینة مطالبات سوخت شده، نادرست 

  
  1خرداد

ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

حساب هاي دریافتني

)حذف طلب سوخت شده از آقای مالکی(

500,000  

500,000  

است. زیرا، شرکت پیش از این و در زمان ثبت تعدیلی، 
س��وخت مطالبات را پیش بینی نموده و هزینة مرتبط با 
آن را شناسایی کرده اس��ت. آرتیکل سوخت مطالبات، 
منج��ر به کاهش هر دو حس��اب های ذخی��رة مطالبات 
مشکوك  الوصول و حس��اب های دریافتنی خواهد شد. 
پ��س از انتقال ای��ن آرتیکل، حس��اب های دفتر کل به 

صورت زیر خواهد بود.

تصویر3-2 مانده حساب های دفتر کل پس از حذف مطالبات

حساب های دریافتنی تجاری        ذخیره مطالبات مشکوک الوصول              

      مانده 1 فروردین 20,000,000        500,000     1 خرداد                            1 خرداد  500,000   1,200,000   مانده  1 فروردین

      مانده 1خرداد    19,500,000          700,000   مانده   1 خرداد

حذف مطالبات سوخت شده، تنها ترازنامه را تحت 
تأثیر قرار می دهد و تأثیری بر حس��اب های صورت 
سود و زیان ندارد. از آن جا که حذف مطالبات سوخت 
شده هر دوی حس��اب های دریافتنی و ذخیره مطالبات 

تصویر 4-2 مقایسة خالص ارزش بازیافتنی نقدی

مش��کوك الوصول را ب��ه ی��ک اندازه کاه��ش می دهد، 
خالص ارزش بازیافتنی نقدی حساب های دریافتنی در 

ترازنامه تغییر نخواهد کرد.

             پیش از حذف مطالبات           پس از حذف مطالبات
19,500,000    20,000,000 حساب های دریافتنی تجاری   

700,000    1,200,000 ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول   
18,800,000    18,800,000 خالص ارزش بازیافتنی نقدی   

بازیافت مطالبات سوخت شده.   برخی مواقع، پس از 
آن که حس��اب دریافتنی از یک مشتری، غیر قابل وصول 
تش��خیص داده شد و از حس��اب ها حذف گردید، این 
طلب وصول می ش��ود. ش��رکت ها، برای بازیافت یک 

طلب س��وخت ش��ده، در دفاتر خود، دو آرتیکل ثبت 
می کنند:  1( شناس��ایي مجدد مطالب��ات و  2( آرتیکل 

وصول مطالبات.
فرض کنید که در مث��ال قبلي، آقای مالکی در تاریخ 
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1 مه��ر، 500,000 ریال بدهی خود را به آقای حمیدی 
بپردازد. آقای حمیدی در تاریخ 1 خرداد این حس��اب 

را س��وخت شده تلقی و از دفاتر خود حذف کرده بود. 
ثبت بازیافت مطالبات به صورت زیر است:

  
 1 مهر

حساب هاي دریافتني

ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

)ثبت شناسایي طلب از آقاي مالکي(

500,000  

500,000  

  
 1 مهر

وجوه نقد

حساب هاي دریافتني

)ثبت وصول مطالبات از آقای مالکي(

500,000  

500,000  

توجه داشته باشید، که همانند حذف مطالبات سوخت 
شده، بازیافت مطالبات سوخت شده، تنها حساب های 
ترازنام��ه ای را تحت تأثیر ق��رار می دهد. اثر نهایی دو 
آرتیکل باال، بدهکار شدن حساب وجوه نقد و بستانکار 
شدن حساب ذخیره مطالبات مشکوك  الوصول، به مبلغ 

500,000 ریال است. 
در آرتی��کل اول، هر دوی حس��اب های دریافتنی و 
ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول ب��ه دو دلیل افزایش 
می یابد: 1( ش��رکت در تش��خیص س��وخت مطالبات 
مرتکب اشتباه شده است. 2( برای اهداف تعیین اعتبار 
مشتریان، دفتر کل حساب های دریافتنی تجاری و دفتر 

معی��ن طلب از آقای مالکی باید وصول مطالبات از این 
مشتری را نشان دهد.

مش��ابه ب��ا روش ح��ذف مس��تقیم، اگ��ر مطالب��ات 
س��وخت ش��ده در دوره هاي مال��ي بع��دي، بازیافت 
شود، به جاي بس��تانکار کردن حساب ذخیره مطالبات 
مش��کوك  الوصول در آرتیکل نخس��ت، حساب درآمد 
بازیافت مطالبات س��وخت شده، بستانکار خواهد شد. 
ب��راي مثال، فرض کنی��د طلب از آق��اي مالکي که در 
تاریخ 1 خرداد 1391، س��وخت شده بود، در تاریخ 15 
فروردین 1392، بازیافت ش��ود. این رویداد به صورت 
زی��ر در دفاتر ش��رکت آق��اي حمیدي ثبت مي ش��ود:

  
15 فروردین

حساب هاي دریافتني

درآمد بازیافت مطالبات سوخت شده

)ثبت شناسایي طلب از آقاي مالکي(

500,000  

500,000  

  
15 فروردین

وجوه نقد

حساب هاي دریافتني

)ثبت وصول مطالبات از آقای مالکي(

500,000  

500,000  
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مبناهای مورد اس��تفاده برای 
روش ذخیره گیری.   پیش از این 
برای ساده بودن موضوع، فرض 
ش��ده بود که از مبلغ مطالبات مشکوك الوصول آگاهی 
داریم. در دنیای واقعی، شرکت ها هنگام استفاده از روش 
ذخیره گیری باید مطالبات مشکوك الوصول را برآورد کنند. 
برای تعیین مبلغ مطالباتی که احتماالً در آینده س��وخت 
خواهد ش��د، از دو مبنا اس��تفاده می شود: 1( درصدی 
از فروش ها و 2( درصدی از حس��اب های دریافتنی.

دو مبنای محاسبه مطالبات 
مشکوک الوصول را توضیح دهید.

از نظر اصول پذیرفته ش��دة حس��ابداری، هر دو مبنا هدف مطالعة 5
قاب��ل قبول اند و مدیریت بای��د از میان این دو، یکی را 
انتخاب کند. انتخاب مدیریت به این موضوع بس��تگی 
دارد که اندازه گیری دقیق تر هزینه ها در صورت س��ود 
و زیان مهم تر اس��ت یا نمای��ش دقیق تر خالص ارزش 
بازیافتنی حس��اب های دریافتنی در ترازنامه.  در واقع، 
انتخاب مدیریت به اهمیت نس��بی صورت سود و زیان 
ی��ا ترازنامه بس��تگی دارد. تصوی��ر 5-2، این دو مبنای 

برآورد مطالبات مشکوك الوصول را مقایسه می کند.

تصویر5-2 مقایسة دو مبنای برآورد مطالبات مشکوک الوصول

درصدی از مطالبات تجاری درصدی از فروش

مشکوک الوصول                                           هزینة مطالبات  

تطابق

  ذخیرة مطالبات  درآمد فروش
                                          

مشکوک الوصول

خالص ارزش بازیافتنی نقدی
حساب های 

دریافتنی تجاری

    تأکید بر روابط صورت سود و زیان                    تأکید بر روابط ترازنامه

اگ��ر از دریچة ص��ورت س��ود و زیان ب��ه موضوع 
نگریسته شود، مبنای درصدی از فروش، تطابق هزینه ها 
و درآمده��ا را به نحو مطلوب تری انجام می دهد. مبنای 
درص��دی از حس��اب های دریافتنی ب��رآورد بهتری از 
خال��ص ارزش بازیافتن��ی فراهم می کن��د و از دیدگاه 
ترازنام��ه، این موضوع اهمیت بیش تری دارد. تحت هر 
دو مبنا، شرکت برای برآورد مطالبات مشکوك  الوصول 
کنون��ی، از تجربیات گذش��تة خود در م��ورد مطالبات 

سوخت شده استفاده می کند.
درص��دی از فروش.   در مبنای درصدی از فروش، 
مدیریت مبلغی از فروش های نسیه که احتماالً وصول 
نخواهد ش��د را در قالب درصدی از فروش های نسیه 

تخمین می زند. این درصد، بر مبنای تجربیات گذشته 
و هم چنی��ن، خط مش��ی های اعطای اعتب��اری تعیین 

می شود.
ش��رکت این درصد را در کل فروش نسیه یا خالص 
فروش های نس��یه س��ال جاری، ضرب می کند تا مبلغ 
هزینه مطالبات مش��کوك الوصولی که باید در صورت 
سود و زیان نشان داده شود را محاسبه کند. برای مثال، 
فرض کنید شرکت رهنورد از مبنای درصدی از فروش 
برای برآورد هزینه مطالبات مش��کوك الوصول استفاده 
می کند. ش��رکت به این نتیجه رسیده است که 1 درصد 
خالص فروش های نس��یه، غیر قابل وصول خواهد بود. 
اگر خالص فروش نس��یه سال 1390، مبلغ 800 میلیون 
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پس از انتقال آرتیکل تعدیلی، با فرض مانده بستانکار 
کنون��ی ذخی��رة مطالبات مش��کوك الوصول ب��ه مبلغ 

تصویر 6-2 حساب های دفتر کل

ریال باشد، هزینه برآوردی مطالبات مشکوك الوصول 8 
میلیون ریال )٪1×800,000,000 ریال( خواهد شد. در 
پایان س��ال حسابداری، پس از محاسبه هزینة برآوردی 

مطالبات مشکوك الوصول از طریق آرتیکل تعدیلی زیر 
در دفتر روزنامه ثبت می شود:

  
29 اسفند

هزینة مطالبات مشکوک الوصول

ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

)ثبت مطالبات مشکوک الوصول(

8،000,000  

8،000،000   

1,723,000 ریال، حساب های دفتر کل شرکت رهنورد 
به صورت زیر خواهد بود:

                   هزینة مطالبات مشکوک الوصول                         ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول
      29 اسفند تعدیالت 8,000,000          1,723,000  مانده     1 فروردین
             8,000,000  تعدیالت 29 اسفند
             9,723,000  مانده     29 اسفند

مبن��ای درصدی از فروش ب��رای تخمین مطالبات 
غیر قابل وص��ول، بر انطباق درآمدها و هزینه ها تأکید 
دارد. در نتیج��ه، هزین��ة مطالبات مش��کوك الوصول با 
درآمد ف��روش رابطة مس��تقیمی دارد. بر اس��اس این 
مبن��ا، در زمان ثبت آرتیکل تعدیلی، مانده حس��اب 
ذخیرة مطالبات مش��کوک الوصول قبل از تعدیالت، 
نادیده گرفته می شود. با این وجود، ماندة تعدیل شدة 
حس��اب ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول باید باعث 
ش��ود، خالص ارزش بازیافتنی نقدی مطالبات تجاری 
با تقریب مناس��بی به دس��ت آی��د. در صورتی که مبلغ 
واقعی مطالبات سوخت شده، با مبلغ برآوردی، تفاوت 
عمده ای داش��ته باشد، شرکت باید درصد مورد استفاده 
برای تخمین مطالبات مشکوك الوصول را اصالح کند.

درصدی از مطالبات.   در مبنای درصدی از مطالبات، 
مدیری��ت، مطالبات غیر قابل وصول را بر اس��اس مانده 
مطالبات تخمین می زند. ش��رکت ها یک جدول س��نی 

تهیه می کنند که در آن ماندة طلب از مشتریان بر اساس 
مدت زمانی که از سررسید آن می گذرد، طبقه بندی شده 
اس��ت. از آن جا که تأکید بر زمان اس��ت، این تجزیه و 
تحلیل، جدول سنی حساب های دریافتنی نامیده می شود.

پس از آن که شرکت، حساب های دریافتنی خود را بر 
اساس س��ن )تاریخ سر رسید( مرتب و طبقه بندی کرد، 
بر اس��اس تجربیات گذش��ته، درصدی از مطالبات هر 
گروه که وصول نخواهد ش��د را تعیین می کند. سپس، 
درص��د تعیین ش��ده را در جمع حس��اب های دریافتنی 
هر گروه ضرب می کند. عدد به دس��ت آمده، مبلغی از 
مطالب��ات هر گروه را که احتماالً وصول نخواهد ش��د، 
نش��ان می دهد. جمع مبالغ برآوردی همة گروه ها، کل 
مطالبات مش��کوك الوصول شرکت را نش��ان می دهد. 
نکتة قابل توجه آن است که با افزایش سن حساب های 
دریافتنی، احتمال سوخت این مطالبات افزایش می یابد 
و بنابراین، درصد بزرگ تری از حس��اب های دریافتنی 



34

برای تخمین مطالبات مش��کوك الوصول اعمال خواهد 
ش��د. تصویر 7-2 جدول سنی حس��اب های دریافتنی 
ش��رکت می��الد را نمایش می ده��د. توجه کنی��د که با 

افزایش س��ن حساب های دریافتنی، درصد حساب های 
مشکوك  الوصول از 2 درصد به 40 درصد افزایش می یابد.

درصد                  مطالبات مشکوک الوصول   گروه های حساب های دریافتنی-          مبلغ  
 بر اساس گذشت از تاریخ سررسید

 
540,000    )1( سررسید نشده                    27,000,000   2٪   
228,000    )2( 1-30    روز                  5,700,000   4٪   
300,000    10٪    )3( 31-60  روز                  3,000,000  
400,000    20٪    )4( 61-90  روز                  2,000,000  
760,000    40٪    )5( بیش از 90 روز                            1,900,000  

2,228,000        جمع                                39,600,000     

کل بدهی مشکوك الوصول شرکت میالد )2,228,000 
ری��ال(، مبل��غ طلبی از مش��تریان را نش��ان می دهد که 
ش��رکت انتظار دارد در آینده وصول نخواهند شد. این 
مبلغ، مان��دة مورد نیاز برای حس��اب ذخیره مطالبات 
مشکوك   الوصول در تاریخ ترازنامه را نشان می دهد. مبلغ 
آرتیکل مطالبات مشکوک الوصول، تفاوت بین ماندة 

پس از انتقال آرتیکل فوق به حساب های دفتر کل خواهیم داشت:

تصویر 8-2 حساب های مطالبات مشکوک الوصول پس از تعدیالت

مورد نیاز حس��اب ذخیرة مطالبات مشکوک  الوصول 
و مانده فعلی این حس��اب است. برای مثال، اگر ماندة 
تعدیل نشدة حساب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول، 
528,000 ریال بس��تانکار باشد، ش��رکت میالد آرتیکل 
تعدیلی زی��ر را به مبلغ 1,700,000 ریال )528,000 - 

2,228,000( در دفاتر خود ثبت می کند.

  
29 اسفند

هزینة مطالبات مشکوک الوصول

ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

)ثبت مطالبات مشکوک الوصول(

1,700,000  

1,700,000   

                   هزینة مطالبات مشکوک الوصول                         ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول
       تعدیالت 29 اسفند 1,700,000           528,000      مانده  1 فروردین
              1,700,000 تعدیالت 29 اسفند
             2,228,000    مانده   29 اسفند

برخ��ی اوق��ات، پی��ش از انجام تعدیالت، حس��اب 
ذخیره، مانده بدهکار دارد. این اتفاق زمانی رخ می دهد 

که مطالبات س��وخت ش��ده در طی دوره بیش از مانده 
ذخی��ره مطالب��ات مش��کوك الوصول در ابت��دای دوره 
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تصویر 9-2 حساب های مطالبات مشکوک الوصول پس از تعدیالت

باش��د. ش��رکت در چنین حالتی در زمان ثبت آرتیکل 
تعدیلی، ماندة بدهکار حس��اب را ب��ه ماندة مورد نیاز 
ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول اضافه می نماید. برای 
مثال، اگر پیش از انجام تعدیالت، ماندة حساب ذخیرة 
مطالبات مش��کوك الوصول ش��رکت میالد، 500,000 

ریال بدهکار باش��د، ب��رای آن که ماندة این حس��اب، 
2,228,000 ریال بستانکار شود، مبلغ آرتیکل تعدیلی، 
2,728,000 ری��ال )500,000  + 2,228,000( خواهد 
بود. تأثی��ر این آرتیکل تعدیلي در تصویر 9-2 نش��ان 

داده شده است: 

                   هزینة مطالبات مشکوک الوصول                         ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول
     تعدیالت 29 اسفند 2,728,000                                           مانده پیش از تعدیالت          2,728,000  تعدیالت 29 اسفند   

         500،000                           
               2,228,000    مانده   29 اسفند

یکي از موارد اس��تثنایي که ممکن است در تعدیالت 
پایان س��ال بابت مطالبات مش��کوك الوصول رخ دهد 
آن اس��ت که ماندة ذخیرة مطالبات مش��کوك ا لوصول 
قب��ل از تعدی��الت، بیش تر از مانده م��ورد نیاز پس از 
تعدیالت باش��د. این حال��ت )هر چند به ندرت( زماني 
رخ مي دهد ک��ه در طي دورة مال��ي، مطالبات کمتر از 
ح��د انتظار س��وخت ش��ود و در پای��ان دورة مالي نیز 
مان��ده حس��اب هاي دریافتن��ي نس��بت ب��ه دورة قبل، 
کاه��ش یاب��د. براي مث��ال، فرض کنید ماندة حس��اب 
ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول شرکت میالد، قبل از 
تعدیالت،2,300,000 ریال بس��تانکار است. همان گونه 

پس از انتقال آرتیکل فوق به حساب های دفتر کل خواهیم داشت:

تصویر 10-2 حساب های مطالبات مشکوک الوصول پس از تعدیالت

ک��ه تصویر 7-2 نش��ان داد، مانده م��ورد نیاز براي این 
حس��اب، 2,228,000 ریال اس��ت. بنابراین، ماندة قبل 
از تعدیالت 72,000 ریال )2,300,000-2,228,000( 
بیش ت��ر از ماندة مورد نیاز پس از تعدیالت اس��ت. در 
این حالت، ماندة ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول باید 
کاهش یابد )بدهکار ش��ود( و حس��اب درآمد بازیافت 
ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول بستانکار مي شود. این 
درآمد در بخش سایر درآمدها و سودهاي غیر عملیاتي 
صورت س��ود و زیان گزارش خواهد شد. آرتیکل زیر 

نحوة عمل فوق را براي شرکت میالد نشان مي دهد. 

  
29 اسفند

ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

درآمد بازیافت ذخیرة مطالبات

)ثبت مطالبات مشکوک الوصول(

72,000  

72,000   

                          درآمد بازیافت ذخیره مطالبات                      ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول
2,300,000   مانده پیش از تعدیالت          72,000  تعدیالت 29 ا سفند           29 اسفند تعدیالت 72,000 

               
                                 2,228,000    مانده   29 اسفند
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حس��اب های  از  درص��دی  مبن��ای  معم��والً، 
را  نق��دی  بازیافتن��ی  ارزش  خال��ص  دریافتن��ی، 

ب��ا تقری��ب بهت��ری در ترازنام��ه ب��رآورد می کن��د.

ش��رکت س��فیر در پنجمین سال فعالیت خود است. در پایان سال حس��ابداری جاری، حساب های دفتر کل این شرکت 
مانده های زیر را نشان می دهد:

30,000,000 ریال  بدهکار حساب های دریافتنی تجاری   
180,000,000 ریال بستانکار درآمد فروش     

بدهکار 2,000,000 ریال  ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول   
حس��اب های مشکوك الوصول بر مبنای 10 درصد مطالبات تجاری برآورد می گردد. مطلوب است ارائه آرتیکل تعدیلی 

بابت ذخیره مطالبات مشکوك الوصول.
پاسخ:

آرتیکل تعدیلی زیر باید در حساب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول اعمال  شود تا ماندة این حساب، مبلغ 3,000,000 
( بستانکار شود: , , ×30 000 000 10% ریال )

  
29 اسفند

هزینة مطالبات مشکوک الوصول

ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

)ثبت مطالبات مشکوک الوصول(

5,000,000  

5,000,000   

*

*])30,000,000×10٪ ([ +2,000,000

در اغلب موارد، شرکت ها در 
قب��ال دریافت یک س��ند بدهی 
رس��می، اقدام به فروش نس��یة 
کاال می نمایند. یک سند بدهی، تعهد مکتوب صادر کننده 
برای پرداخت مبلغی مشخص وجه نقد در تاریخ معین 
یا عندالمطالبه به دارندة س��ند بدهی است. به پشتوانه ی 
حقوق و حمایت قانونی، اس��ناد دریافتنی در مقایسه با 
حس��اب های دریافتنی، احتمال وصول بیش تری دارند. 

اسناد دریافتنی

حسابداری اسناد دریافتنی را 
توضیح دهید.

اس��ناد بدهی هنگامی استفاده می ش��وند که  1( افراد یا هدف مطالعة 6
ش��رکت ها استقراض می کنند یا وام می گیرند،  2( مبلغ 
معامله و مدت زمان تس��ویه، بیش از حد معینی اس��ت 
یا  3( صادر کننده، قصد تس��ویه حساب های پرداختنی 

را داشته باشد.
در یک س��ند بدهی، شخص متعهد به پرداخت وجه 
نق��د، صادر کنن��ده و فردی که پرداخ��ت به او صورت 
می گیرد )دریافت کنن��ده وجه نقد( دریافت کننده نامیده 

مثال !
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می شود. 
س��ه نوع متداول س��ند بدهی در محیط تجاری ایران 
عبارت اند از: چک، س��فته و برات. ب��ا توجه به این که 
اس��تفاده از برات در فعالیت های تجاری چندان متداول 
نیس��ت و به عبارتی کاربرد آن منس��وخ شده است، در 
ادامه تنها نحوة حس��ابداری دو سند بدهی دیگر، یعنی 

چک و سفته تشریح می شود.

چک
طبق ماده 310 قانون تجارت ایران، چک، نوش��ته ای 
اس��ت که به موج��ب آن صادر کننده وجوهی را که نزد 
محال علیه )بانک( دارد، کاًل یا بعضًا مسترد و به دیگری 
)دریافت کننده( واگذار می نماید. تصویر 11-2 نمونه ای 

از یک فقره چک را نشان می دهد.

تصویر 11-2 چک

با توجه به مزیت چک، به عنوان یک س��ند رس��می 
و قابلی��ت نقل و انتقال آن، اس��تفاده از چک )به تاریخ 
روز یا مدت دار( در معامالت تجاری ایران، رواج یافته 
است. حس��ابداری مطالبات ناش��ی از معامالتی که به 
دریافت چک می انجامد، با حس��ابداری حس��اب های 

دریافتنی شباهت زیادی دارد. برای تشریح حسابداری 
چک به عنوان یک سند دریافتنی، فرض کنید، فروشگاه 
صدری به خرید و فروش لوازم خانگی اش��تغال دارد. 

فروش های تیرماه این فروشگاه به صورت زیر است:

شرح       تاریخ 

فروش کاالهایی به ارزش فروش 10,000,000ریال به آقای محمدی؛     1 تیر  
فروش 50,000,000 ریال کاال به آقای سمیعی و دریافت یک فقره چک از ایشان به تاریخ 28 تیر؛      5 تیر      

دریافت چکی به مبلغ 10,000,000 ریال به تاریخ سررسید 25 تیر از آقای محمدی بابت تسویه بدهی 1 تیر؛    20 تیر  
ارائه چک دریافتی از آقای محمدی به بانک و وصول آن در تاریخ 26 تیر؛    25 تیر  

ارائه چک آقای سمیعی به بانک و واخواست آن به علت کسری موجودی آقای سمیعی درتاریخ 29 تیر.    28 تیر  

همان گونه که پیش از این بیان شد، حسابداری اسناد 
دریافتنی، بس��یار مش��ابه حس��اب های دریافتنی است. 
تفاوت اصل��ی این دو، وجود مراحل اضافی در فرآیند 
حسابداری اس��ناد دریافتنی، برای نشان دادن وضعیت 

کنون��ی این اس��ناد اس��ت. بنابراین، در زم��ان دریافت 
چک بابت فروش کاال، حس��اب اسناد دریافتنی تجاری 

بدهکار و حساب فروش بستانکار می شود.
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 1 تیر

حساب های دریافتنی تجاری- آقای محمدی

درآمد فروش

)ثبت فروش نسیه به آقای محمدی(

10,000,000 

10,000,000   

  
  5 تیر

اسناد دریافتنی تجاری- چک

درآمد فروش

 )فروش نسیه در ازای دریافت چک(

50,000,000 

50,000,000   

یکی از کارکردهای اصلی اس��ناد دریافتنی، تس��ویة 
حساب های دریافتنی است. در چنین وضعیتی حساب 

اسناد دریافتنی بدهکار و حساب های دریافتنی بستانکار 
می شود.

  
  20 تیر

اسناد دریافتنی تجاری- چک

حساب های دریافتنی تجاری- آقای محمدی

  )تسویة حساب های دریافتنی در ازای دریافت یک فقره چک(

10,000,000 

10,000,000   

در صورتی ک��ه صادر کننده اس��ناد دریافتنی در موعد 
مقرر به تعهد خود عمل ننماید، اس��ناد دریافتنی نکول 
)واخواست( می شود. نکول )واخواست( سند، عبارت 
اس��ت از عدم قبول بدهی یا پرداخت آن در سررس��ید 

هنگامی که اسناد دریافتنی در سررسید با هدف وصول 
وجه آن به بانک ارائه می ش��وند، حسابداران به منظور 
کنترل بیش تر، تغییر وضعیت اسناد دریافتنی را در دفاتر 
ثبت می کنند. به این ترتیب حس��اب اس��ناد دریافتنی در 

جریان وصول، جایگزین حساب اسناد دریافتنی خواهد 
شد. در صورتی که صادر کننده اسناد، در موعد مقرر به 
تعهد خود به طور کامل عمل کند، وجه مندرج در اسناد 

دریافتنی وصول خواهد شد.
  

  25 تیر
اسناد دریافتنی تجاری در جریان وصول

 اسناد دریافتنی تجاری- چک

 )ارائه چک به بانک جهت وصول(

10,000,000 

10,000,000   

  
  26 تیر

 وجه نقد و بانک

اسناد دریافتنی تجاری در جریان وصول

 )وصول وجه چک دریافتی از آقای محمدی(

10,000,000 

10,000,000   

توس��ط صادر کننده سند. از آنجا که سند دریافتنی نکول 
شده، فاقد اعتبار یک سند دریافتنی است، لذا این اسناد 
از حس��اب اسناد دریافتنی خارج شده و به حساب های 

دریافتنی منتقل می شوند.
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فرآیند حس��ابداری اسناد دریافتنی نکول شده، مشابه 
حس��اب های دریافتنی اس��ت. هم چنین، با سایر موارد 
مرب��وط به س��ند دریافتنی چک، مش��ابه حس��ابداری 

حساب های دریافتنی برخورد خواهد شد.
سفته

یکی دیگر از اسناد بدهی مورد استفاده در ایران، سفته 
است. طبق ماده 307 قانون تجارت ایران، سفته، سندی 
است که به موجب آن امضا کننده، تعهد می کند مبلغی را 
در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص 

  
  28 تیر

 اسناد دریافتنی تجاری در جریان وصول

 اسناد دریافتنی تجاری- چک

 )ارائه چک به بانک جهت وصول(

50,000,000 

50,000,000   

  
  29 تیر

حساب های دریافتنی تجاری- آقای سمیعی

اسناد دریافتنی در جریان وصول

)نکول چک دریافتی از آقای سمیعی(

50,000,000 

50,000,000   

معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی )پرداخت( 
نماید. تصویر12-2 نمونه ای از یک سفته را نشان می دهد.

در سفته درج اطالعاتی مانند تاریخ پرداخت )سررسید( 
که می تواند به تاریخ معین یا عندالمطالبه باش��د، تاریخ 
صدور، مبلغ سفته، نام دریافت کنندة وجه و امضا یا مهر 
صادر کننده ضروری اس��ت. هر چند در محیط تجاری 
ایران چک به عنوان رایج ترین سند بدهی مورد استفاده 
قرار می گیرد با ای��ن وجود، به دلیل مالحظات قانونی، 
اس��تفاده از س��فته در مبادالت تجاری رجح��ان دارد.

بس��یار  ت��ا ح��دود  س��فته  عملی��ات حس��ابداری 
زی��ادی مش��ابه چ��ک اس��ت. بنابرای��ن، از تش��ریح 

تصویر 12-2 سفته

مي ش��ود. خ��ودداري  س��فته  حس��ابداري  عملی��ات 



در ترازنامه باید حس��اب ها و 
اس��ناد دریافتنی تجاری از سایر 
حس��اب ها و اس��ناد دریافتن��ی 
تفکیک شوند. عالوه بر آن، حساب ها و اسناد دریافتنی 
کوتاه م��دت، در بخش دارایی های ج��اری ترازنامه و 
پایین تر از سرمایه گذاری های جاری گزارش می شوند. 
علت آن است که سرمایه گذاری های جاری از نقدینگی 
باالتری برخوردارند )به وجه نقد نزدیک ترند(. عالوه بر 

نحوة ارائة مطالبات در صورت های مالی

نحوة ارائه مطالبات را در 
صورت های مالی توضیح دهید.

مبلغ ناخالص، ذخیره مطالبات مشکوك الوصول و خالص هدف مطالعة 7
ارزش بازیافتنی نقدی مطالبات باید در متن صورت های 
مال��ی و ی��ا در یادداش��ت های هم��راه گزارش ش��ود.

در صورت سود و زیان چند مرحله ای، شرکت ها هزینه 
مطالبات مشکوك الوصول را به عنوان هزینه های عمومی 
و اداری، در بخش هزینه های عملیاتی گزارش می کنند. 
درآمد سود تضمین شده به عنوان سایر درآمدها و هزینه ها 
در بخ��ش فعالیت های غیر عملیاتی گزارش می ش��ود.

سؤاالت خود آزمایی

1 معموالً مطالبات به چه نحوی طبقه بندی می شوند:
الف. حساب های دریافتنی، مطالبات شرکت و سایر مطالبات.

ب. حساب های دریافتنی، اسناد دریافتنی و مطالبات از کارکنان.
ج. حساب های دریافتنی و مطالبات عمومی.

د. حساب های دریافتنی، اسناد دریافتنی و سایر مطالبات

2 شرکت مولوی در تاریخ 15 شهریور کاالیی به ارزش 100 میلیون ریال را با شرط )ن/30، 2/ 10( به شرکت چاالکی 
فروخت. در تاریخ 20 شهریور، شرکت چاالکی 30 میلیون ریال از این کاالها را مرجوع کرد. در تاریخ 24 شهریور، شرکت 

چاالکی بدهی خود را به شرکت مولوی پرداخت کرد. این پرداخت چند میلیون ریال بوده است؟
د. هیچ یک از این موارد ج. 68/6    ب. 68    الف. 70   

3 کدام یک از رویکردهای زیر برای مطالبات مشکوك الوصول به بهترین نحو، روش ترازنامه ای را نشان می دهد؟
الف. مبنای درصدی از حساب های دریافتنی                 

ب. روش حذف مستقیم
ج. مبنای درصدی از فروش

د. هر دو مورد الف و ب

4 حس��اب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول ش��رکت حقانی پیش از تعدیالت، ماندة 50 میلیون ریال بستانکار را نشان 
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می دهد. بر مبنای بررسی  مطالبات و جدول سنی حساب های دریافتنی، آقای حقانی پیش بینی می کند که 600 میلیون ریال 
از مطالبات غیر قابل وصول است. هزینة مطالبات مشکوك الوصول این دوره چند میلیون ریال است؟
د.650 ج. 600    الف. 50    ب. 550   

5 اگر در سؤال قبل، ماندة ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول، 50 میلیون ریال بدهکار باشد، هزینة مطالبات مشکوك   الوصول 
این دوره چند میلیون ریال است؟

د.650 ج. 600    الف. 50    ب. 550   

6 فروش خالص ماه 8 میلیارد ریال اس��ت و پیش بینی می ش��ود 1,5% فروش خالص وصول نش��ود. ش��رکت از مبنای 
درصدی از فروش برای تخمین مطالبات مش��کوك الوصول اس��تفاده می کند. اگر ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول پیش از 

تعدیالت، 150 میلیون ریال مانده بستانکار داشته باشد، ماندة این حساب پس از تعدیالت چند میلیون ریال است؟ 
د.310 ج. 230    الف. 150    ب. 270   

7 فروش خالص ماه 7/5 میلیارد ریال اس��ت و پیش بینی می ش��ود 3% فروش خالص وصول نش��ود. ش��رکت از مبنای 
درصدی از فروش برای تخمین مطالبات مشکوك الوصول استفاده می کند. اگر ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول در ابتدای 
س��ال، 180 میلیون ریال مانده بس��تانکار داشته باشد و طی سال 300 میلیون ریال از مطالبات سوخت شده و از حساب ها 

حذف شده باشد، مانده حساب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول پس از تعدیالت چند میلیون ریال است؟ 
د. 405 ج. 225    الف. 100/5    ب. 105   

8 کدام یک از عبارات زیر در خصوص اسناد بدهی نادرست است؟
الف. شخص متعهد به پرداخت، صادر کننده نامیده می شود. 

ب. شخصی که پرداخت به او صورت می گیرد، دریافت کننده نامیده می شود.
ج. سند بدهی جزء اوراق بهادار محسوب نمی شود.

د. معموالً سند بدهی از مشتریان پر ریسک دریافت می شود.

9 حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری در بخش دارایی های جاری ترازنامه و به مبلغ ..... گزارش می شوند.
الف. خالص ارزش بازیافتنی نقدی

ب. خالص ارزش دفتری
ج. اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

د. ارزش اسمی
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سؤاالت

1   تفاوت بین حساب های دریافتنی تجاری و اسناد دریافتنی تجاری چیست؟

2    انواع متداول مطالبات کدام است؟

3    هریک از عوامل زیر چگونه بر طبقه بندي مطالبات در ترازنامه تأثیر مي گذارد: الف. ش��کل طلب، ب. منبع طلب و 

ج. دورة زماني سر رسید یا وصول طلب.

4   روش حذف مستقیم مطالبات سوخت شده از کدام یک از اصول حسابداري تخطي مي کند؟ توضیح دهید.

5    ویژگی های اساسی روش ذخیره گیری برای مطالبات مشکوك الوصول چیست؟

6    دو مبنای متفاوت برآورد مطالبات مشکوك الوصول کدام است؟ به صورت مختصر آن ها را توضیح دهید.

7    ماندة حساب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول شرکت ارج، 3,500,000 ریال بستانکار است. هزینة برآوردی مطالبات 

مش��کوك الوصول بر مبنای درصدی از فروش، 4,100,000 ریال اس��ت. هم چنین، کل مطالبات مشکوك الوصول بر مبنای 

درصدی از حس��اب های دریافتنی، 5,800,000 ریال اس��ت. بر مبنای هر یک از حاالت فوق، آرتیکل تعدیلی را ارائه کنید.

8    مطالبات سوخت شده در روش حذف مستقیم چگونه به حساب گرفته می شوند؟ معایب این روش چیست؟

9    اسناد تجاري )اسناد بدهي( رایج در ایران را نام برده و دو مورد آن را تعریف کنید.

تمرین ها

ت 1-2  در ادامه برخی معامالت منتخب ش��رکت طاهری ارائه ش��ده اس��ت. این شرکت کاالهای خود را به صورت 
عمده و خرده فروشی توزیع می کند.

1  آذر       فروش کاال به صورت نسیه به شرکت خادمی به مبلغ 30,000,000 ریال با شرط )10/2،ن/30(
3       شرکت خادمی 500,000 ریال از کاالی خریداری شده را مرجوع کرده است.

9       حساب دریافتنی از شرکت خادمی وصول شد.
15       فروش 400,000 ریال کاال به صورت خرده فروشی به صورت نسیه.

30       اعمال 1/5 درصد سود تضمین شده بابت کاالی خرده فروشی شده به حساب مشتریان.
خواسته

رویدادهای مالی فوق را در دفتر روزنامه شرکت طاهری ثبت کنید.
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ت 2-2  در 6 فروردین، شرکت رضوی 9,000,000 ریال کاال را با شرط )ن/30، 10/2( به شرکت خسروی فروخت. 
در تاریخ 16 فروردین شرکت خسروی بدهی خود را پرداخت کرد. 

خواسته 
آرتیکل های مربوط به فروش کاال به شرکت خسروی و وصول مطالبات را در دفتر روزنامة شرکت رضوی ثبت کنید.

ت 3-2  حس��اب های دفتر کل ش��رکت حیدری در پایان سال جاری، حساب های دریافتنی را به مبلغ 120,000,000 
ریال، فروش 480,000,000 ریال و برگشت از فروش و تخفیفات را 30,000,000 ریال نشان می دهد.

خواسته ها
الف. اگر ش��رکت حیدری از روش حذف مستقیم برای مطالبات سوخت شده استفاده کند، با فرض این که 1,400,000 

ریال از مطالبات این شرکت سوخت شده است، آرتیکل مربوط به آن را در دفاتر وارد کنید.
 ب.  اگر حس��اب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول 2,100,000 ریال ماندة بستانکار داشته باشد، بافرض آن که مطالبات 
مشکوك الوصول،  1( یک درصد فروش خالص یا  2( ده درصد حساب های دریافتنی باشد، آرتیکل های تعدیلی را ارائه کنید.
 ج.  اگر ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول 200,000 ریال مانده بدهکار داشته باشد، با فرض آن که مطالبات مشکوك الوصول  

1( 0/75% درصد فروش خالص یا  2( 6% حساب های دریافتنی باشد، آرتیکل های تعدیلی را ارائه کنید.

ت 4-2  حس��اب های دریافتن��ی ش��رکت برجی��ان در تاریخ 31 خ��رداد، 93,100,000 ریال اس��ت. تجزیه و تحلیل 
حساب های دریافتنی اطالعات زیر را نشان می دهد:

شرط فروش نسیه برای تمام موارد )ن/30، 10/2( است. ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول در پایان خردادماه قبل از انجام 
تعدیالت، 1,200,000 ریال است. شرکت از مبنای درصدی از حساب های دریافتنی برای برآورد مطالبات مشکوك الوصول 

استفاده می کند. برآورد شرکت از مطالبات مشکوك الوصول به شرح زیر است:

       ماه فروش       مانده، 31 خرداد   
            خرداد                    60,000,000 ریال
        اردیبهشت           17,600,000 ریال
         فروردین        8,500,000   ریال
    پیش از فروردین       7,000,000   ریال

      سن حساب های دریافتنی       درصد مطالبات مشکوک الوصول 
            1-30 روز                2 درصد
   31-60 روز     5 درصد
30 درصد    61-90 روز    
50 درصد بیش از 90 روز      
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خواسته ها
کل مطالبات مشکوك الوصول را محاسبه کنید.  الف. 

آرتیکل تعدیلی پایان خرداد ماه مربوط به مطالبات مشکوك الوصول را ارائه کنید.   ب. 

ت 5-2  در پایان اسفندماه 1389، شرکت برادران برآورد کرده است، 2 درصد فروش خالص 400 میلیون ریالی خود 
را وصول نخواهد کرد. ش��رکت ای��ن مبلغ را عالوه بر ماندة ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول ثبت می کند. در تاریخ 11 
شهریور 1390، شرکت به این نتیجه رسید، 1,100,000 ریال طلب از شرکت خرم غیر قابل وصول است و حساب مربوطه 

را از دفاتر خود حذف کرد. در آذرماه همان سال، شرکت خرم بدهی خود را پرداخت نمود.
خواسته

آرتیکل های مربوط به رویدادهای مالی فوق را در دفتر روزنامه شرکت برادران ثبت کنید.

ت 6-2  در تاریخ 29 اسفند 1389، مانده حساب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول شرکت جیران پور 15 میلیون ریال 
است. در طول سال 1390، شرکت حساب های دریافتنی به ارزش 13 میلیون ریال را از دفاتر خود حذف کرد. چندی بعد، 
مبلغ 1,800,000 ریال از مطالبات سوخت شده وصول شد. در پایان اسفندماه، جدول سنی مطالبات نشان می دهد که ماندة 

حساب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول باید 19 میلیون ریال باشد.
خواسته

آرتیکل های مربوط به رویدادهای مالی فوق را در دفتر روزنامه ثبت کنید.

ت 7-2  رویدادهای زیر مربوط به اسناد دریافتنی شرکت طوطیا در طی سال 1391 است:
استقراض 15 میلیون ریال وجه نقد از شرکت سپیده در ازای صدور سفته ای یک ساله. 1 بهمن 

فروش کاال به شرکت گرشاسبی و دریافت سفته ای 90 روزه، به مبلغ 6,750,000 ریال. 11 اسفند 
دریافت سفته ای 6 ماهه به مبلغ 4 میلیون ریال مطالبات تجاری از شرکت بابکی. 16 اسفند 

خواسته ها
ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه؛  الف. 

ثبت وصول اسناد دریافتنی فوق در تاریخ سر رسید.   ب. 

ت 8-2  ش��رکت اردس��تان در تاریخ 2 تیر 1390، در ازای دریافت س��فته ای 6 ماهه، 7,600,000 ریال کاال به شرکت 
کرمان فروخت. در تاریخ سر رسید، شرکت کرمان به تعهد خود عمل نکرده است.

خواسته ها
آرتیکل دریافت سفته را در دفاتر شرکت اردستان ثبت کنید.  الف. 

آرتیکل نکول سفته را در دفاتر شرکت اردستان ثبت کنید )با فرض امکان وصول مطالبات درآینده(.  ب. 
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با فرض عدم امکان وصول مطالبات در آینده، آرتیکل نکول سفته را در دفاتر شرکت کرمان ثبت کنید.  ج. 

ت 9-2  ماندة حس��اب های دریافتنی ش��رکت بخارست در ابتدای سال 1391، به مبلغ 100 میلیون ریال است. در طی 
سال 1391 تنها مبادالت زیر بر حساب های دریافتنی تأثیر گذاشته است: فروش نسیه، 1 میلیارد ریال، وصول مطالبات به 

مبلغ 900 میلیون ریال و سوخت مطالبات به مبلغ 30 میلیون ریال.
خواسته ها

ماندة پایان سال حساب های دریافتنی را محاسبه کنید.  الف. 
رویدادهای مالی مؤثر بر حس��اب های دریافتنی در طی س��ال 1391 را در دفتر روزنامه ثبت کنید )با فرض روش    ب.  

حذف مستقیم مطالبات سوخت شده(.

م 1-2  در 29 اسفند 1390، شرکت چاوشی اطالعات زیر را در ترازنامه خود گزارش کرده است:
960,000,000 ریال حساب های دریافتنی     
80,000,000 ریال کسر می شود: ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول  

در طول سال 1391 در رابطه با حساب های دریافتنی، مبادالت زیر رخ داده اند:
3,200,000,000 ریال 1  فروش نسیه      

50,000,000 ریال 2  برگشت از فروش و تخفیفات    
2,810,000,000 ریال 3  وصول حساب های دریافتنی    

90,000,000 ریال 4  حذف مطالبات سوخت شده    
24,000,000 ریال 5  بازیافت مطالبات سوخت شده پیشین   

خواسته ها 
تهی��ة آرتیکل های دفتر روزنامه برای ثبت تمامی پنج مبادلة فوق. فرض کنید، در خصوص وصول حس��اب های  )الف( 

دریافتنی، تخفیف نقدی اعطا نشده است.
مانده ابتدای دوره حساب های دریافتنی و ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول را به حساب های مربوطه منتقل کنید  )ب( 

و مانده های پایان دوره این حساب ها را تعیین کنید. 
با فرض این که مطالبات مش��کوك الوصول برآورد ش��ده برای س��ال 1391 بر اس��اس جدول س��نی بدهکاران،  )ج( 

115,000,000 ریال باشد. 

م 2-2  اطالعات مربوط به هرمزان برای سال 1391 در ادامه خالصه شده است:
2,200,000,000 ریال کل فروش های نسیه    

825,000,000 ریال حساب های دریافتنی تجاری در 29 اسفند  

مسائل
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33,000,000 ریال مطالبات سوخت شده    

خواسته ها 
اگر شرکت هرمزان از روش حذف مستقیم برای حسابداری مطالبات سوخت شده استفاده کند، چه مبلغی تحت   الف. 

عنوان هزینة مطالبات سوخت شده گزارش خواهد کرد.
 ب. فرض کنید شرکت هرمزان 2 درصد فروش نسیه خود را به عنوان هزینة مطالبات مشکوك الوصول در نظر می گیرد. 
اگر ماندة ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول 4,000,000 ریال بستانکار باشد، حساب هزینة مطالبات مشکوك الوصول چه 

مبلغی بدهکار می شود؟
 ج. فرض کنید شرکت هرمزان هزینة مطالبات مشکوك الوصول خود را بر مبنای 6 درصد حساب های دریافتنی برآورد 
می کند. اگر ماندة ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول قبل از تعدیالت، 3,000,000 ریال بس��تانکار باش��د، هزینة مطالبات 

مشکوك الوصول، به چه مبلغی ثبت خواهد شد؟
 د.  فرض کنید در خواسته )ج(، ماندة ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول قبل از انجام تعدیالت، 3,000,000 ریال بدهکار 

باشد، در این صورت هزینة مطالبات مشکوك الوصول چه مبلغی خواهد بود؟
ایرادات اصلی روش حذف مستقیم چیست؟  ه. 

م 3-2  در ادامه جدول سنی حساب های دریافتنی شرکت پدرام آمده است:
درصد              مطالبات مشکوك الوصول   گروه حساب های دریافتنی    مبلغ   

   )1( سررسید نشده                      152,000,000ریال              3%                          4,560,000
1,920,000    )2( 1-30    روز گذشته از سررسید        32,000,000   6%                           
3,380,000                                     13%    )3( 31-60  روز گذشته از سررسید        26,000,000  
8,750,000                                           25%    )4( 61-90  روز گذشته از سررسید        35,000,000  

16,000,000                           40%    )5( بیش از 90 روز گذشته از سررسید     40,000,000  
       جمع                        285,000,000                  34,610,000

در 29 اسفند 1390، مانده تعدیل نشده ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول به مبلغ 12,000,000 ریال بستانکار بوده است.

خواسته ها 
آرتیکل های تعدیلی مربوط به مطالبات مشکوك الوصول را ثبت و به حساب های دفتر کل منتقل کنید.  الف. 

با فرض رویدادهای زیر، آرتیکل های تعدیلی مربوط به سال 1391 را در دفتر روزانه ثبت و به دفتر کل منتقل کنید.  ب. 
1  در 31 خرداد 1391،م10 میلیون ریال  طلب از یک مش��تری که در س��ال 1390 ایجاد ش��ده بود، سوخت شده در نظر 

گرفته شد.
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خواسته ها 
بر اساس اطالعات باال کل مطالبات مشکوك الوصول را محاسبه کنید.  الف. 

  ب.  با توجه به اطالعات فوق آرتیکل تعدیلی مربوط به مطالبات مشکوك الوصول را در دفتر روزنامه ثبت کنید )ماندة 
ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول پیش از تعدیالت، 8,000,000 ریال بدهکار است(.

  ج.  از حس��اب های دریافتنی فوق، مبلغ 5,000,000 ریال غیر قابل وصول اس��ت. آرتیکل حذف این مطالبات از دفاتر 
را ارائه کنید.

   د.  با فرض این که 5,000,000 مطالبات س��وخت ش��دة خواسته )ج( بازیافت شود، آرتیکل های تعدیلی بازیافت این 
مطالبات سوخت شده را ارائه کنید.

  ه.  اگر ش��رکت پارس به جای اس��تفاده از جدول س��نی مطالبات، از نرخ 3 درصد کل مطالبات برای برآورد مطالبات 
مشکوك الوصول استفاده کند، چه تغییری در پاسخ های شما به موارد )الف( تا )د( ایجاد می شود؟ مزیت استفاده از جدول 

سنی مطالبات در مقایسه با استفاده از یک نرخ کلی چیست؟

     گروه ها                 مبلغ                          درصد                 مبلغ برآوردی مطالبات مشکوك الوصول

     0-30     روز           220,000,000                          1                          
    31-60    روز           90,000,000    4                                     

   61-90     روز           40,000,000    5                                       
   91-120   روز           10,000,000    8                           

10  بیش از 120 روز           15,000,000   
       جمع           375,000,000                  
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2   در 31 شهریور 1391، بابت مطالباتی که در تاریخ 31 خرداد سوخت شده در نظر گرفته شده بود، چکی از مشتری دریافت شد.
با فرض این که ماندة ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول پیش از تعدیالت 800,000 ریال بدهکار است و جدول   ج. 
سنی حساب های دریافتنی، کل مطالبات مشکوك الوصول برآوردی را 28,600,000 ریال نشان  دهد، ثبت های دفتر روزنامه 

و انتقال آن به حساب های دفتر کل را ارائه کنید.

م 4-2 شرکت پارس از روش ذخیره گیری برای برآورد مطالبات مشکوك الوصول استفاده می کند. جدول سنی مطالبات 
این شرکت در پایان سال ارائه شده است:



م 5-2  در 29 اسفند 1389 تراز آزمایشی شرکت امجد مبالغ زیر را پیش از تعدیالت نشان می دهد.

بستانکار                     بدهکار    
حساب های دریافتنی تجاری         385,000,000

2,000,000 ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول      
950,000,000 فروش         

خواسته ها 
بر اس��اس اطالعات فوق شرکت امجد از چه روشی روش حذف مستقیم یا روش ذخیره گیری برای حسابداری    الف. 

مطالبات مشکوك الوصول سوخت شده  ، استفاده می کند؟ دلیل خود را بیان کنید.
   ب.   با توجه به موارد زیر آرتیکل تعدیلی پایان سال مربوط به مطالبات مشکوك الوصول را ارائه کنید:
1  جدول سنی مطالبات نشان می دهد که 16,750,000 ریال از حساب های دریافتنی سوخت شده است.

2  شرکت از 1 درصد فروش برای برآورد مطالبات مشکوك الوصول استفاده می کند.
با فرض آن که مانده حس��اب ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول 2,000,000 ریال بدهکار باشد، خواستة )ب( را     ج. 

مجدداً ارائه دهید.
در طول ماه بعد )فروردین 1390(، 3,000,000 ریال مطالبات تجاری س��وخت ش��ده اس��ت. آرتیکل حذف این     د. 

مطالبات را در دفتر روزنامه ثبت کنید.
با فرض آن که شرکت امجد از روش حذف مستقیم استفاده کند، خواسته )ج( را مجدداً انجام دهید.    ه. 

ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول چه نوع حسابی است؟ این حساب چگونه حساب های دریافتنی تجاری را در     و. 
ترازنامه تحت تأثیر قرار می دهد؟

م 6-2  شرکت گیالن حساب های خود را در پایان هر ماه می بندد. برخی از ماندة حساب ها در پایان تیرماه ارائه شده 
است.

33,000,000ریال اسناد دریافتنی تجاری     
اسناد دریافتنی تجاری از اقالم زیر تشکیل شده است:

صادر کننده     ارزش اسمی           مدت زمان          تاریخ    
  16 اردیبهشت            شرکت جیحون             8,000,000            60 روزه                                                                                                                                                       
    25 اردیبهشت                     شرکت کارون             9,000,000   60 روزه                  

 31  تیر                     شرکت جیران                    16,000,000             6 ماهه     
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در طول مردادماه رویدادهای زیر رخ داده است:
فروش 6,900,000 ریال به صورت نسیه به شرکت سیالن 7 مرداد 

فروش نسیه به مبلغ 900,000 ریال با شرط )10/2، ن/30(.   12
افزایش 460,000 ریال طلب ازشرکت سیالن به سبب عدم پرداخت به موقع وجه کاال   15

دریافت طلب از شرکت جیحون در موعد مقرر    15
نکول سفتة دریافتی شرکت کارون )انتظار می رود در آینده وجه آن قابل دریافت باشد(   24

دریافت وجه فروش در تاریخ 12 مرداد.   25
خواسته ها 

رویدادهای مردادماه را ثبت کنید.  الف. 
مانده ابتدای مردادماه حساب های دریافتنی را تعیین کنید.   ب. 

نحوة ارائة ماندة پایان مردادماه حساب های دریافتنی را در ترازنامه نشان دهید.   ج. 

م 7-2  در ابتدای فروردین 1391، ش��رکت س��عادت 139,000,000 ریال حساب های دریافتنی تجاری 25,000,000 
ریال اس��ناد دریافتنی تجاری و ذخیره مطالبات مش��کوك الوصول به مبلغ 13,200,000 ریال در اختیار داشته است. اسناد 
دریافتنی تجاری از ش��رکت طاهری دریافت ش��ده است. این س��فته، 4 ماهه و در ابتدای فروردین ماه دریافت شده است. 

شرکت سعادت صورت های مالی را به صورت ساالنه تهیه می کند. در طول سال رویدادهای زیر رخ داده است:
فروش 20 میلیون ریال کاال به شرکت صیادی با شرط )ن/15(؛   5 فروردین  

دریافت سفتة سه ماهه به مبلغ 20 میلیون ریال از شرکت صیادی؛ 20 فروردین  
فروش 8 میلیون ریال کاال به شرکت گرامی و دریافت سفته ای 6 ماهه؛ 18 اردیبهشت  

وصول سفتة دریافتنی از شرکت صیادی؛ 20 خرداد  
وصول سفتة دریافتنی از شرکت طاهری در موعد مقرر؛ 30 خرداد  

دریافت سفته ای سه ماهه به مبلغ 4,000,000 ریال از شرکت جلیلی بابت تسویه حساب دفتری؛  25 مرداد  
وصول وجه کامل سفته دریافتنی از شرکت گرامی در موعد مقرر؛  18 آبان  

سفتة دریافتنی از شرکت جلیلی نکول شد احتمال وصول این وجه در آینده وجود دارد؛  25 آبان  
فروش 12 میلیون ریال کاال به شرکت احمدی و دریافت سفته ای شش ماهه.   1 آذر  

خواسته  
رویدادهای فوق را در دفتر روزنامة شرکت سعادت ثبت کنید.
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هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
1  مراحل خرید داخلی را تشریح کنید.

2  حسابداری خریدهای داخلی را بیان کنید.
3  انواع پرداخت  در خریدهای خارجی را توضیح دهید.

4 اعتبارات اسنادی را بیان و انواع آن را تشریح کنید.
5  فرایند حسابداری اعتبارات اسنادی را بیان کنید.

6  مفهوم پیش پرداخت هزینه را بیان کنید.
7  نحوة تعدیل پیش پرداخت ها در پایان دورة مالی را توضیح دهید.

8 نحوة ارائة سفارشات و پیش پرداخت ها را در صورت های مالی بیان کنید.

امروزه، بخش بزرگی از دارایی های جاری بس��یاری از ش��رکت های بازرگانی و تولیدی را سفارش��ات کاال و 
پیش پرداخت های هزینه تش��کیل می دهد. گسترش مبادالت تجاری و انجام معامالت بین المللی به اندازه اي است 
که سیس��تم بانکی کش��ورها به عنوان یک واس��طه تس��هیل کننده معامالت، حضور یافته و به ش��کل قابل توجهی 
ریس��ک مربوط به خرید و فروش کاال را کاهش می دهند. حضور سیستم بانکی در معامالت بین المللی و طراحی 
سیس��تم های ویژه ای مانند اعتبارات اسنادی به عنوان مکانیزمی قابل اعتماد در مبادالت خارجی، سبب شده است 
که موضوعات پیچیده و حساس��ی پیش روی حس��ابداران قرار گیرد. در این فصل ابتدا، مراحل خریدهای داخلی 
کاال بیان می شود و ضمن تشریح آن مراحل، نحوة حسابداری مربوط به سفارش کاال و کاالی در راه، توضیح داده 
خواهد شد. پس از آن، روش های خرید خارجی، با تمرکز بر حسابداری اعتبارات اسنادی بیان می شود. در بخش 
نهایی فصل، حس��ابداری پیش پرداخت هزینه ها توصیف خواهد ش��د. ساختار و محتوای فصل به شرح زیر است:

سفارشات و پیش پرداخت ها

 حسابداری                                                                                                                                            
       خرید های داخلی                                                                                                                                            
   حسابداری خرید های                                                                                                                                         

       خارجی          
   حسابداری اعتبارات                                                                                                                                         

       اسنادی

سفارشات کاال

 نحوة ارائه در ترازنامه و                                                                                                                                                
     صورت سود و زیان

نحوة ارائه در 
صورت های مالی

 ثبت در حساب                                                                                                                                             
      دارایی ها

 ثبت در حساب                                                                                                                                             
      هزینه ها

 آرتیکل های تعدیلی

پیش پرداخت هزینه ها

مروری بر فصل

سفارشات و پیش پرداخت ها
فصل 3



52

خرید های داخلی

خری��د کاال و خدمات، یکی 
فعالیت ه��ای  عمده تری��ن  از 
ش��رکت  های بازرگان��ی و تولیدی به ش��مار می رود. 
اهمیت این فعالیت ها، به اندازه ای است که در بسیاری 
از ش��رکت ها و س��ازمان های دولتی، دایرة ویژه ای با 
عنوان دایرة خرید )دایرة تدارکات( مس��ئولیت اجرای 
عملیات خرید کاال و خدمات مورد نیاز ش��رکت را بر 
عهده دارد. فعالیت ه��ای دایرة خرید را می توان به دو 

گروه عمده، تقسیم کرد:
الف. خریدهای داخلی

 ب. خرید های خارجی
مراحل خرید داخلي

معموالً، پی��ش از آن که دایرة تدارکات به خرید کاال 
یا خدماتی اقدام نماید، مراحل زیر برای شناسایی نیاز 
ب��ه کاال یا خدمات و تأیی��د و تصویب خرید صورت 
می گیرد. این مراحل به صورت خالصه عبارت است از:
1  دریافت س��فارش خرید کاال از مشتریان در قالب                                                                                                                                             

      فرم سفارش فروش؛
2  تأیید فرم سفارش فروش توسط مدیران فروش یا                                                                                                                                               

      سایر مقامات مجاز شرکت؛
3  ثبت فرم سفارش فروش در کاردکس انبار؛

4  صدور حواله به نام مش��تری در صورت داش��تن                                                                                                                                            
      موجودي انبار؛

5  ص��دور ف��رم خری��د کاال در ص��ورت نداش��تن                                                                                                                                           
      موجودي انبار.

مراحل فوق کم و بیش در اغلب واحدهای بازرگانی 
انج��ام می گی��رد. با این وج��ود، احتم��ال دارد برخی 
فرایندهای اضافی نیز در این رابطه وجود داشته باشد. 
برای مثال، ممکن است، در زمانی که مقادیر موجودی 

مراحل خرید داخلی را تشریح نمایید.
کاال ی��ا مدت زمان باقی مان��ده از یک قرارداد دریافت هدف مطالعة 1

خدمات به س��طح خاصی رس��د، ب��رای جلوگیری از 
توقف فعالیت ش��رکت و از دس��ت دادن مشتریان )به 
دلیل نبود کاال یا خدمات مورد نیاز(، دایرة انبار یا دایرة 
خرید، موظف می شود به صدور درخواست خرید کاال 
یا خدمات مورد نظر اقدام نمایند. تصویر 1-3 نمونه ای 
از فرایند خرید کاال  در یک شرکت را نمایش می دهد.

حسابداری خریدهای داخلی
در زمانی که کاال یا خدمات 
مورد نیاز با ویژگی ها، قیمت 
و کیفیت مورد نظر ش��رکت 

در داخل کش��ور وجود داشته باش��د، دایرة تدارکات، 
کاال یا خدمات مورد نظر را از فروشندگان داخل کشور 
خریداری می نماید. از نقطه نظر حس��ابداری، اقداماتی 
که توس��ط دایرة ت��دارکات برای انج��ام خرید داخلی 

صورت می گیرد در سه نقطه دارای اهمیت است:
1  ارسال سفارش کاال برای فروشندگان

2  انتقال مالکیت کاال به شرکت
3  دریافت کاال توسط انبار

اهمی��ت تمامی این مراحل س��فارش کاال، به ایجاد 
تعه��د برای واحد تجاری و هم چنی��ن انتقال مالکیت 
کاال از فروش��نده ب��ه خریدار باز می گ��ردد. به عنوان 
یک اصل کلی، در هر مرحله از ارس��ال س��فارش و 
خرید کاال که تعهدی برای ش��رکت به وجود آید و 
یا مالکیت کاال از فروش��نده به ش��رکت انتقال یابد، 
دفاتر حس��ابداری باید ایجاد تعهد یا انتقال مالکیت 
را نش��ان دهند. دریافت کاال توس��ط انب��ار، وضعیت 
متداول انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است که 
نحوة حسابداری آن به تفصیل در فصل 4 بیان خواهد 

حسابداری خریدهای داخلی را 
تشریح نمایید.

هدف مطالعة 2
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شد. بنابراین در ادامه، حسابداری مراحل ارسال کاالی 
س��فارش داده ش��ده و انتق��ال مالکی��ت کاال، پیش از 

دریافت توسط انبار، تشریح خواهد شد.
ارسال سفارش کاال برای فروشندگان

در انجام س��فارش های داخلی خری��د کاال، معموالً 
تا زمان اعالم دریافت کاال توس��ط انبار، تعهدی برای 
شرکت به وجود نمی آید و بنابراین، در دفاتر شرکت، 
در خصوص ارس��ال کاالی س��فارش داده ش��ده ثبتی 
انجام نمی ش��ود. در برخی فعالیت های تجاری، ارسال 
سفارش کاال به منزلة ایجاد تعهد غیر قابل فسخ برای 
شرکت اس��ت. در مواقعي که ش��رکت نمی تواند از 
دریافت کاالی س��فارش داده ش��ده انصراف دهد، 
ارسال کاالی سفارش داده شده با خرید قطعی کاال، 

مترادف اس��ت. این تعهد غیر قابل فس��خ، به واسطة 
ماهیت کاالی س��فارش داده ش��ده، فرایند سفارش یا 
قرارداد منعقده بین خریدار و فروشنده ایجاد می شود. 
برای تشریح نحوة حسابداری این نوع از سفارشات 
کاال ف��رض کنی��د، در تاریخ 1 خرداد 1390، ش��رکت 
بازرگانی گرجی س��فارش خرید کاالهایی را به ارزش 
500 میلیون ریال برای شرکت مولوی ارسال کرده است 
و توافق شده است وجه آن دو ماه دیگر پرداخت شود. 
این سفارش، غیر قابل فسخ است. در این مثال، با توجه 
به غیر قابل فسخ بودن سفارش خرید، کاالهای سفارش 
داده ش��ده، به ش��رکت گرجی تعل��ق دارد و بنابراین، 
حسابدار این ش��رکت از طریق آرتیکل زیر، دارایی و 
تعهد ایجاد شده را در سرفصل های مناسب ثبت می کند:

تصویر 1-3 فرایند خرید داخلی

ثب��ت درخواس��ت 
خرید در تدارکات

تاری��خ دار  و  ش��مارة 
نمودن درخواست خرید

ثبت به ن��ام کارپرداز

تفکیک درخواست ها  
کارپ��رداز توس��ط 

به س��ه  مراجع��ه 
فروشگاه معتبر

دریافت 
پیش فاکتور ها

ارس��ال ب��ه واحد 
کنترل قیمت ها

قیم��ت  آی��ا 
تأیید  م��ورد 

است؟

ارسال به تدارکات

درخواست  تحویل 
به کارپرداز

تأیید کمیته خرید 
تجهیزات رایانه ای

ارس��ال ب��ه واحد 
کنترل قیمت ها

ارسال به 
مدیریت فناوری

دریافت 
پیش فاکتور

مراجعه به شرکت 
یا نمایندگی

تجهیزات رایانه ای

از  بی��ش  خری��د 
3,500,000 تومان

خیر

عادی

درخواست  تحویل 
به کارپرداز

مراجعه به 
فروشگاه مربوطه

خرید قانونی

اخذ فاکتور قانونی

بلی

مورد تأیید 
مورد تأیید نیستاست

مورد تأیید نیست

مورد تأیید نیست
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خرید های خارجی

 1390  
1 خرداد

سفارشات کاال

حساب های پرداختنی - شرکت مولوی

)ثبت سفارش غیر قابل فسخ کاال(

500,000,000 

500,000,000

برخ��ی ش��رکت ها ب��رای کاه��ش حج��م عملیات 
دفتر داری خود، بابت ارس��ال س��فارش های غیر قابل 
برگش��ت، آرتیکلی در دفاتر خود ثبت نمی کنند و تنها 
در زمان دریافت کاالی س��فارش داده شده، خرید کاال 
و بدهی مربوط به آن را در دفاتر ثبت می کنند. استفاده 
از این روش تنها در طی دورة مالی امکان پذیر اس��ت 
و در پایان دورة مال��ی، هنگام تهیة صورت های مالی، 
باید بابت س��فارش های غیر قابل فسخ ثبت نشده، در 
دفاتر تعدیالت الزم را تعیین و تعهدات مربوط به این 

سفارشات را در دفاتر خود ثبت کنند.
سفارشات کاال یکی از اقالم موجودی  ها  است و در 
بخش دارایی های جاری ترازنامه گزارش می شود. نحوة 
برخورد حس��ابداری با این اقالم، همانند حس��ابداری 
»کاالی در راه« اس��ت. هنگامی که انباردار شرکت،  در 
تاریخ 25 تیر ماه، دریافت کاالی س��فارش داده شده را 
اطالع داد، حسابدار با استفاده از آرتیکل زیر، دریافت 

کاال را در دفاتر حسابداری ثبت می کند.

 1390  
25 تیر

موجودی کاال

سفارشات کاال

)ثبت دریافت کاالی سفارش داده شده(

500,000,000 

500,000,000

انتقال مالکیت کاال از فروشنده به خریدار
همان گونه که پیش از این بیان ش��د، انتقال مالکیت 
کاالی خریداری ش��ده از فروشنده به شرکت، مستلزم 
آن اس��ت که حس��ابداری رویداد انتقال مالکیت را در 
دفاتر شرکت ثبت کند. زیرا، از لحظه انتقال مالکیت، 
کلی��ة مخاطرات ناش��ی از تملک کاال از فروش��نده 
ب��ه خریدار منتقل می ش��ود. در لحظه انتقال مالکیت، 
شرکت کاالی خریداری ش��ده را در تملک خود دارد. 
ب��ه ویژه، این موض��وع زمانی اهمی��ت دارد که انتقال 
مالکیت کاالی خریداری ش��ده پیش از تحویل کاال به 

انبار شرکت صورت گیرد. 
برای تش��ریح نح��وة ثبت انتقال مالکی��ت در خرید 

کاال فرض کنید، ش��رکت بازرگان��ی پردیس در تاریخ 
1 اردیبهش��ت 1391، س��فارش خرید مقادیری کاال به 
ارزش 80 میلیون ریال را به شرکت تولیدی ارج ارسال 
می کند. این دو ش��رکت تواف��ق کرده اند کاالی مزبور 
در تاریخ 15 اردیبهش��ت، درب کارخانه ارج، تحویل 
مؤسس��ة حمل و نقل م��ورد اعتماد ش��رکت پردیس 
گ��ردد. از لحظة تحویل کاال به مؤسس��ة حمل و نقل، 
هزینه ها و مس��ئولیت کاالها بر عهده ش��رکت پردیس 
خواهد بود. ش��رکت پردیس کاالی مزبور را در تاریخ  
17 اردیبهش��ت دریافت کرد. حسابدار شرکت پردیس 
رویداده��ای مالی فوق را از طریق آرتیکل های زیر در 

دفاتر شرکت ثبت خواهد کرد.
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ش��رکت ها و س��ازمان های تولیدی و تجاری، بخش 
وسیعی از نیازهای خود به مواد و کاال را از فروشندگان 
خارجی تهیه می کنند. از آنجا که هر کش��ور، قوانین و 
مقررات خاص خود را جهت واردات مواد و کاال دارد، 
خرید خارجی، نس��بت به خرید داخلی، مستلزم فرایند 
کام��اًل متفاوت و پیچیده تری اس��ت. برای مثال، وجود 
مس��افت زیاد بین خریدار و فروشنده هم چنین تفاوت 
در قوانین تجاری کشورها باعث می شود، ریسک خرید 
خارجی، بس��یار بیش تر از ریسک خرید داخلی مشابه 
باش��د. برای تس��هیل در امر مبادالت خارجی، سیستم 
بانکی به عنوان یک واس��طه معتبر، وارد عمل ش��ده و 
از طری��ق ابزار اعتبارات اس��نادی  و دیگ��ر ابزارها، تا 

 1391  
15 اردیبهشت

موجودی کاال ی بین راهی

حساب های پرداختنی- شرکت ارج

)ثبت تحویل کاالی خریداری شده به مؤسسه حمل( 

80,000,000 

80,000,000

 1391  
17 اردیبهشت

موجودی کاال ی

موجودی کاال ی بین راهی

)ثبت دریافت کاالی خریداری شده( 

80,000,000 

80,000,000

از آنجا که سفارش خرید کاال قابل فسخ است، در 
زمان ارسال س��فارش، تعهدی برای شرکت پردیس 
ایجاد نشده اس��ت و ثبتی در دفاتر صورت نمی گیرد. 
زمانی که کاال به مؤسسة حمل تحویل می شود، مالکیت 
کاال در اختیار شرکت پردیس قرار می گیرد )دارایی  های 
ش��رکت افزایش می یابد( و به همین میزان بر تعهدات 

)بدهی( این شرکت افزوده می شود.
موجودی کاالی بین راهی یکی از اقالم تشکیل دهندة 

موجودی ها است و در بخش دارایی های جاری ترازنامه 
نمای��ش داده می ش��ود. با دریافت کاالها توس��ط انبار، 
کاالی خریداری ش��ده در حس��اب موجودی کاال ثبت 
شده و حساب موجودی کاالی بین راهی از حساب ها 

حذف می شود.
ش��رایط مختلف حمل کاال، زمان انتق��ال مالکیت و 
هزینه ه��ای مربوط به آن در بخش های بعدی این فصل 

بیان خواهند شد.

خرید های خارجی

حدود زیادی ریس��ک های مبادلة تجاری بین دو طرف 
ی��ک معامله خارجی را کاه��ش می دهد. در این بخش 
ضم��ن معرفی اعتبارات اس��نادی و مراح��ل آن، نحوة 
حس��ابداری خریدهای خارجی از طریق این سیس��تم 

تشریح می شود.
انواع مختلف خرید خارجی از حیث نوع 

پرداخت
1  روش امانی

2  روش پیش پرداخت                                                                                                                                       
      کامل)بدون انتقال ارز(

3  روش اعتبارات اسنادی                                                                                                                                           
   4  روش برات اسنادی

انواع پرداخت در خریدهای 
خارجی را توضیح دهید.

هدف مطالعة 3
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روش امانی در خریدهای خارجی، همانند حساب های 
دفتری متداول در ایران اس��ت. در این روش، فروشنده 
کاالی مورد نظر را برای خریدار ارسال می کند. خریدار 
پ��س از دریاف��ت کاال، وجه مربوط به به��ای کاالهای 
دریافتی را برای فروش��نده حوال��ه می کند. این نوع از 
خرید خارجی حداکثر ریس��ک را برای فروش��نده و 
حداقل ریس��ک را برای خریدار دارد. طبیعی اس��ت، 
تنه��ا در معامالتی از این روش اس��تفاده می ش��ود که 
فروش��نده به خریدار، اعتماد کامل داشته باشد. با توجه 
به ریسک باالی روش امانی برای فروشنده، این روش 

به ندرت استفاده می شود.
در روش پیش پرداخ��ت کامل )ب��دون انتقال ارز( که 
کاماًل بر عکس روش امانی اس��ت، کل ریس��ک خرید 
خارجی به خریدار منتقل می ش��ود و حداقل ریس��ک 
برای فروش��نده وج��ود دارد. به این ترتیب که خریدار،  
کل بهای کاال را به فروشنده، پرداخت می نماید. پس از 
آن، فروشنده اقدام به ارسال کاال برای خریدار می نماید.  
در روش انتقال بدون ارز همانند روش امانی، سیس��تم 
بانکی در انجام مبادالت، نقش��ی فعال ندارد و درنتیجه 
اعتماد کامل خریدار به فروشنده و یا نیاز مبرم خریدار 
به کاال باعث می ش��ود که در یک مبادله خارجی از این 

روش اس��تفاده ش��ود. الزم به ذکر اس��ت، طبق قوانین 
وزارت بازرگان��ی، روش ب��دون انتق��ال ارز، تنها برای 
واردات مواد اولیه جهت ش��رکت های بازرگانی )مانند 

شمش آهن( مجاز است.
در روش برات اسنادی، فروشنده به مبلغ بهای کاالی 
مورد معامله، یک فقره برات صادر و برای بانک خریدار 
ارسال می کند. پس از قبول برات توسط بانک خریدار، 
مدارک از جملة ش��مارة بیمه نامه و شمارة برات توسط 
خریدار برای فروشنده ارسال می گردد و فروشنده، کاال 

را برای خریدار ارسال می کند. 
در صورتی ک��ه برات نقدی باش��د، خریدار بالفاصله 
پس از دریافت کاال، وجه مربوط را به حساب فروشنده 
واری��ز می نماید. در صورتی که برات غیر نقدی باش��د، 
بهای کاال، در سررسید تعیین شده به فروشنده پرداخت 
خواهد ش��د. در واقع برات اسنادی شباهت های زیادی 
به اعتبارات اسنادی دارد با این تفاوت که سیستم بانکی 
برخی از مس��ئولیت ها را بر عهدة فروش��نده و خریدار 
می دان��د و بنابراین، در مقایس��ه با اعتبارات اس��نادی، 
خریدار و فروشنده ریسک بیش تری را متحمل می شوند. 
مزیت روش برات اس��نادی، کمتر بودن هزینه های این 

روش در مقایسه با اعتبارات اسنادی است.

اعتبارات اسنادی

اعتبار اس��نادی تعهدی از سوی 
بانک ب��ه خریدار و فروش��نده 
اس��ت. بانک، تعه��د می کند که 
مبلغ پرداختی توسط خریدار به موقع و با مبلغ صحیح 
به دست فروشنده خواهد رسید. چنان چه خریدار، قادر 
به پرداخت بهای کاالی خریداری ش��ده نباش��د، بانک 

موظف اس��ت باقی مانده یا تم��ام مبلغ تعهد خریدار را 
بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معامالت بین المللی 
به منظور اطمینان از انتقال صحیح مبالغ پرداختی استفاده 
می شود. به دلیل ماهیت معامالت بین المللی، که شامل 
عواملی هم چون، مس��افت و تفاوت قوانین کشورها و 
غیره اس��ت، اعتبارات اسنادی در تجارت بین المللی به 

اعتبارات اسنادی را تعریف کرده و 
انواع آن را تشریح کنید.

هدف مطالعة 4
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یک جنبه بس��یار مهم تبدیل شده است. هم چنین، بانک 
ب��ه نیابت از خریدار تا زمان دریافت تأییدیه حمل کاال، 

وجه را به فروشنده پرداخت نخواهد کرد.
مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی

1  اطمینان فروشنده از این که پس از ارائه اسناد حمل،                                                                                                                                             
  وج��ه کاال را مطابق ش��رایط اعتب��ار از بانک کارگزار                                                                                                                                          

دریافت مي کند؛
2   امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کاال؛

3  تحصیل اس��ناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه                                                                                                                                            
در قرارداد میان طرفین؛

4  اطمین��ان از این ک��ه فق��ط بع��د از انتق��ال و فک 
وی                                                                                                                                                ب��ه  اعتب��ار  وج��ه  فروش��نده،  از  کاال  مالکی��ت 

پرداخت می شود؛
5  امکان دریافت تس��هیالت توس��ط فروشنده برای 
تهیة کاالی سفارش شده درمقابل اعتبار گشایش یافته؛ 

6  به جای خریدار، بان��ک پرداخت بهای کاال را در 
معامالت تعهد می کند.

انواع اعتبار اسنادی
ب��ا توجه ب��ه تعهدات خری��دار و فروش��نده در یک 
قرارداد اعتبار اسنادی، انواع مختلفی از اعتبارات اسنادی 
به وجود آمده اس��ت که در ادامه ب��ه اختصار برخی از 
مهم تری��ن ان��واع آن تش��ریح می ش��وند. در خصوص 
اعتبارات اس��نادی در ایران، باید خاطر نشان کرد که به 
دلیل محدودیت هاي وضع ش��ده توسط بانک مرکزی، 
برخی از این اعتبارات در ایران غیر قابل استفاده است و 

یا به مجوز خاص از بانک مرکزی نیاز دارد.  
برگش��ت  قاب��ل  اس��نادی  اعتب��ارات   1
)Revocable L/C( در مقاب��ل اعتبار اس��نادی غیر قابل 
برگش��ت )Irrevocable L/C(. در اعتب��ارات اس��نادی 
قابل برگش��ت، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار 

مي تواند بدون اطالع ذي نفع )فروشنده(، هرگونه تغییر 
ی��ا اصالحی در ش��رایط اعتبار به وج��ود آورد. واضح 
اس��ت از این نوع اعتبار استفاده چندانی نمي شود، زیرا 
فروشنده نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات 

خریدار، اطمینان ندارد.
انتق��ال  قاب��ل  اس��نادی  اعتب��ار   2
)Transferable L/C( در مقابل اعتبار اس��نادی غیر قابل 
انتق��ال )Untransferable L/C(. اعتبار اس��نادی  قابل 
انتقال به اعتباری گفته مي ش��ود که، ذي نفع )فروشنده( 
ح��ق دارد همه یا بخش��ی از اعتبار گشایش ش��ده را به 

شخص یا اشخاص دیگری انتقال دهد. 
 Usance ،3  اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار)یوزانس
L/C(. اعتباری اس��ت که وجه اعتب��ار بالفاصله پس از 

ارائة اس��ناد از س��وی ذي نفع، پرداخت نمي شود بلکه 
پرداخ��ت وجه آن، بع��د از مدت تعیین ش��ده صورت 
مي گیرد. در واقع فروش��نده ب��ه خریدار مهلت مي دهد 
ک��ه بهای کاال را پس از دریاف��ت و فروش آن بپردازد. 
4  اعتبار اس��نادی دیداری )At Sight L/C(. اعتباری 
اس��ت که طبق آن بانک ابالغ کننده پس از رؤیت اسناد 
حمل ارائه ش��ده از طرف فروشنده، در صورت رعایت 
تمام ش��ریط اعتبار از س��وی وی، بالفاصله وجه آن را 

پرداخت مي کند.
گروه ها و افراد درگیر در اعتبار اسنادی

در فرایند ایجاد اعتبار اس��نادی، چه��ار گروه اصلی 
حضور دارند. البته با توجه به ش��رایط خاص اقتصادی 
و سیاس��ی کشور ها این امکان وجود دارد که گروه های 

دیگری نیز به این فرایند وارد شوند. 
1  خریدار )متقاضي اعتبار(. ش��خص یا شرکتي است 
که از بانک گش��ایش کنندة اعتبار اس��نادي، درخواست 
مي کن��د تا نس��بت به گش��ایش اعتبار اس��نادی به نفع 

اعتبارات اسنادی
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ذي نفع اق��دام نماید و از ط��رف وي پرداخت وجه را 
متعهد شود.

2  فروش��نده )ذي نفع اعتبار(. ش��خص یا شرکتي که 
اعتبار اسنادي به نفع او گشایش شده و چنان چه شرایط 
اعتبار را کام��اًل رعایت نماید، وجه اعتبار اس��نادي را 

دریافت خواهد نمود. 
3  بان��ک خری��دار )بانک گش��ایش کنندة اعتبار(. این 
بانک از زمان گش��ایش اعتبار اس��نادي، براي پرداخت 

وجه اعتبار، تعهدي برگشت ناپذیر دارد.
4  بان��ک ابالغ کنندة اعتب��ار. این بانک از طرف بانک 
گشایش کنندة اعتبار جهت ابالغ اعتبار اسنادي به ذي نفع 
انتخاب می شود. مسئولیت این بانک به حصول اطمینان 
از صحت اعتبار اس��نادي و س��پس ابالغ آن به ذي نفع 
محدود است. اگر بانک ابالغ کننده به درخواست بانک 
گشایش کنندة اعتبار، نس��بت به تأیید اعتبار اقدام کند، 

بانک تأیید کنندة اعتبار نامیده مي شود. 
مراحل گشایش اعتبارات اسنادي

1  دریاف��ت پیش فاکتور )پروفرما( از فروش��ندة کاال 
)پیش��نهاد نهایي فروش��ندة کاال به خری��دار که در آن 
مش��خصات کاال اع��م از وزن، نوع، مق��دار، بها، مدت 

تحویل، مبدأ و مقصد قید شده است(؛
2  تکمیل فرم درخواست ثبت سفارش توسط خریدار؛
3  اخذ مجوزهاي الزم از مراکز قانوني جهت تکمیل 

فرم ثبت سفارش؛مانند)اداره استاندارد،گمرک و...(
4  دریافت و تکمیل فرم درخواس��ت گشایش اعتبار 
اسنادي از بانک گشایش کنندة  اعتبار و ارائة آن به بانک 

مذکور؛ 
5  پرداخت مبلغ بیم��ه و دریافت بیمه نامة باربري و 

ارائه آن به بانک گشایش کنندة اعتبار؛ 

6  واریز کل یا درصدي از مبلغ پیش فاکتور به عنوان 
پیش پرداخت اعتبار اسنادي در وجه بانک گشایش کنندة 

اعتبار؛
7  اعالن بانک گش��ایش کنندة اعتبار اسنادي به بانک 

کارگزار )فروشندة کاال(.
در ای��ن مرحله، فروش��ندة کاال با اطالع از گش��ایش 
اعتبار نس��بت به تهیه و ارس��ال کاال ب��ه خریدار اقدام 
مي نماید. بدیهي اس��ت که فروش��نده، اسناد و مدارک 
مربوط به حمل کاال )اس��ناد حمل ش��امل گواهي مبدأ،  
بارنامه، گواهي بازرس��ي( را به بان��ک کارگزار تحویل 
می ده��د. بانک کارگزار پس از دریافت مدارک و تأیید 
صحت و مطابقت آن با ش��رایط اعتبار، مبلغ اعتبار را به 
فروش��ندة کاال پرداخت می نماید. اس��ناد و مدارک هم 
از طری��ق بانک کارگزار به بانک گش��ایش کنندة اعتبار 
ارس��ال مي گردد. بانک گش��ایش کنندة اعتب��ار پس از 
دریافت و رؤیت اس��ناد و مدارک حمل و تطبیق آن با 
شرایط اعتبار، مراتب را به اطالع متقاضي رسانده و مبلغ 
اعتبار اس��نادي را از محل سپرده برداشت مي کند. بانک 
گش��ایش کنندة اعتبار پس از تسویه حساب با متقاضي، 
اس��ناد و مدارک حمل را پشت نویس��ي نموده و جهت 
ترخیص کاال به خریدار تحویل مي دهد . تصویر 3-2، 

فرایند اعتبارات اسنادی را نمایش می دهد.
هزینه های گشایش اعتبار اسنادی

هزینه هایي که خریدار بابت گشایش اعتبارات اسنادي 
متحمل مي شود، به دو بخش تقسیم می شوند: هزینه هاي 
ثاب��ت و هزینه هاي متغیر. هزینه ه��اي ثابت، هزینه ها و 
مبالغ پرداختی توس��ط متقاضی است که در تمام انواع 
اعتبارات اسنادی )با هر مبلغي( تقریبًا ثابت است. یعنی 
این هزینه ها در هر نوع اعتبار اسنادی وجود دارد. مثاًل 
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تصویر 2-3 فرایند اعتبارات اسنادی
هزینة تمبر مالیاتی قرارداد منعقد ما بین بانک و مشتری، 
هزینة مخابره پیام های س��ویفتی1 که در زمان ارسال هر 
پیام توس��ط بانک از حساب مشتری برداشت می شود.
هزینه ه��اي متغی��ر اعتبار اس��نادی با توج��ه به مدت 
گش��ایش اعتبار اس��نادی، تغییر می کند. برای مثال، اگر 
یک اعتبار اسنادی برای مدت چهار ماه گشایش شود و 
تعرفه کارمزد گشایش اعتبار یک در هزار برای سه ماهة 
اول و نیم در هزار برای ماه های بعدی می باش��د، هزینة 
متغیر گش��ایش اعتبار، برابر ی��ک و نیم در هزار ارزش 
پروفرم��ا خواهد ب��ود. برخی دیگر از ای��ن هزینه های 
متغیر،عبارتن��د از:هزینه وکارمزد اصالح و ابطال اعتبار.

عملیات حسابداري اعتبارات اسنادي
سیستم عملیات حسابداري 
مربوط به اعتبارات اسنادي، 
کاال  وارد کنن��ده  دفات��ر  در 

)خریدار( به قرار زیر است. وارد کننده کاال در دفاتر خود 
حسابي با عنوان »حس��اب اعتبارات اسنادي« افتتاح و 
عملیات مربوط به آن را در حساب بدهکار یا بستانکار 
این حساب ثبت مي نمایند. آرتیکل های مربوط به ثبت 
عملیات اعتبارات اسنادی در دفتر روزنامه، در تصویر 
3-3 خالصه ش��ده اس��ت. هم چنین تصوی��ر 4-3 نیز 
حس��اب دفتر کل اعتبارات اسنادی را نمایش می دهد. 

فرآیند حسابداری اعتبارات اسنادی 
را بیان کنید.

هدف مطالعة 5

)5(
تحویل 

کاال

فرایند 
اعتبارات 

)L/C( اسنادی

ذی نفع 
)فروشنده(

متقاضی اعتبار 
)خریدار(

)1(
قرارداد فروش

بانک صادر کننده اعتبار

گمرک
)12(

ترخیص کاال

)4(
ابالغ 
L/C

)7(
پرداخت 

وجه
)6(

تحویل اسناد 
حمل )9(

پرداخت

)10(
پرداخت

)2(
درخواست 

گشایش 
اعتبار

)11(
ظهرنویسی

)3( گشایش اعتبار

)8( مطالبه وجه

)8(
ارسال اسناد

بانک ابالغ کننده اعتبار

1- بانک ها به منظور انجام مبادالت بین بانکی ) از جمله اعتبارات اس��نادی(،از یک سیس��تم اس��تاندارد مبادله اطالعات استفاده می کنند که به عنوان 
سوتیفت شناخته می شود.
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تصویر 3-3  آرتیکل های ثبت عملیات اعتبارات اسنادی در دفتر روزنامه

نام حساب بستانکارنام حساب بدهکار

وجه نقدودایع دریافتنی1. واریز بابت سپردة ثبت سفارش

وجه نقداعتبارات اسنادي2. واریز پیش پرداخت ثبت سفارش

وجه نقداعتبارات اسنادي3. پرداخت بابت کارمزد ثبت سفارش

وجه نقداعتبارات اسنادي4. پرداخت بابت کارمزد گشایش اعتبار

وجه نقداعتبارات اسنادي5. پرداخت بابت هزینه هاي پستي و تلگراف و .....

وجه نقداعتبارات اسنادي6. پرداخت بابت بیمه کاال

وجه نقداعتبارات اسنادي7. پرداختي بابت کارمزد تغییر شرایط

وجه نقداعتبارات اسنادي8. پرداختي بابت هزینه اعتبار

وجه نقداعتبارات اسنادي9. واریز اعتبار پس از کسر پیش پرداخت

وجه نقداعتبارات اسنادي10. پرداخت بابت ترخیص کاال و کرایه حمل

ودایع دریافتنیوجه نقد11. برگشت بابت سپردة ثبت سفارش

اعتبارات اسناديوجه نقد12. برگشت بابت قسمتي از سفارش انجام نشده

اعتبارات اسناديوجه نقد13. وصول خسارت از بیمه در شرایطي که بخشي از کاال خسارت دیده باشد

اعتبارات اسناديخرید کاال14.  ترخیص کاال از گمرك )بستن حساب(

تصویر 4-3  حساب اعتبارت اسنادی در دفتر کل

حساب اعتبارات اسنادی

****         ****1. پیش پرداخت ثبت سفارش    7. هزینه اعتبار 

****            ****2. کارمزد ثبت سفارش    8. واریز اعتبار  

9. مخارج ترخیص و حمل                ****   3. کارمزد گشایش اعتبار                     ****

****                 ****4. هزینه هاي پستي و ...  10. برگشت قسمتي از سفارش 

****                   ****5. حق بیمه کاال  11. وصول خسارت از بیمه  

****   12. ترخیص کاال از گمرك                 ****6. کارمزد تغییر شرایط 



مثال !

معموالً بانک ها هنگام واریز سپردة ثبت سفارش، اعتبار 
موقت معادل س��پردة ثبت سفارش، در اختیار مشتریان 
خود قرار داده و در زمان ترخیص کاال این مبلغ تسویه 
مي ش��ود. در مواردي که ش��رکت، دارایي دیگری مانند 

ماش��ین آالت و تجهیزات وارد نماید، به جاي حس��اب 
خرید کاال، حس��اب دارایي مربوطه را بدهکار مي کند. 
برای تش��ریح نحوة حس��ابداری اعتبارات اسنادی به 

مثال زیر توجه کنید: 

در تاریخ 8 اردیبهش��ت 1391، شرکت س��فیر جهت واردات کاالهایی از کشور چین به ارزش 100,000 دالر بر 
مبن��ای  1CIF ، پیش فاکتور )پروفرما( دریافتی از فروش��نده را به بان��ک ارائه نمود. پس از موافقت اولیه بانک برای 

گشایش اعتبار اسنادی، به ترتیب عملیات زیر برای واردات کاالهای فوق صورت گرفته است:
10 اردیبهش��ت      برداش��ت مبلغ 175,100,000 ریال از حس��اب ش��رکت س��فیر بر مبنای 100 درصد ارزش                                                                             

پیش فاکتور بابت ودیعة ثبت سفارش.
16 اردیبهشت     شرکت سفیر با ارائة مدارک الزم نسبت به گشایش اعتبار اسنادی شمارة 91/700/014 اقدام 

نمود. در این تاریخ بانک مبالغ زیر را از حساب شرکت برداشت نمود:
4،000,000 ریال حق ثبت سفارش )40 ریال به ازای هر دالر ارزش پروفرما(   

350,200 کارمزد گشایش اعتبار       
234,000,000 سپرده اعتبار        

36,000 هزینة تلکس به بانک کارگزار بابت اعالم گشایش اعتبار   
28 تیر   بانک اطالع داد که وجه در تاریخ 20 تیر توسط بانک کارگزار به فروشنده پرداخت شده و اسناد مذکور 

به بانک رسیده است. بانک بابت تأخیر در واریز وجه اسناد، 521,000 ریال از حساب شرکت برداشت نمود.
31 تیر    کار پرداز ش��رکت با مراجعه به بانک، اس��ناد الزم را جهت ترخیص کاال تحویل گرفت. بانک مبالغ زیر 

را از حساب شرکت برداشت نمود:
600,000 ریال کسری سپرده اعتبار      

هزینه تأخیر واریز کسری سپرده              1,250
پرداخت 8,000,000 ریال بابت هزینه های گمرکی و ترخیص کاالها. 15 مرداد 

پرداخت 1,000،000 ریال بابت هزینة حمل و تخلیه کاال در انبار شرکت. 19 مرداد 
ارائة جواز سبز گمرکی به بانک و استرداد ودیعة ثبت سفارش به حساب شرکت. 20 مرداد 

مطلوب است:
الف.  ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه؛ 

 ب.  تنظیم حساب اعتبارات اسنادی در دفتر کل؛
 ج.   بستن حساب اعتبارات اسنادی در خاتمه عملیات.

 1- بر مبنای CIF هزینة حمل و بیمه تا بندر مقصد به عهدة فروشنده است. در بخش بعدی این فصل، انواع و شرایط  دیگر حمل در تجارت های بین  الملل تشریح خواهد شد. 
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بستانکار بدهکار عطف شرح تاریخ

175,100,000
175,100,000

1
ودایع دریافتنی

           وجه نقد و بانک
)بابت ودیعة ثبت سفارش اعتبار اسنادی واردات کاال از چین(

 1391

 10
اردیبهشت

4,000,000
4,000,000

2
اعتبارات اسنادی

      وجه نقد و بانک
)بابت حق ثبت سفارش اعتبار اسنادی 91/700/014(

16

350,200
350,200

3
اعتبارات اسنادی

     وجه نقد و بانک
)بابت کارمزد گشایش اعتبار اسنادی 91/700/014(

16

234,000,000
234,000,000

4
اعتبارات اسنادی

     وجه نقد و بانک
)بابت سپرده اعتبار اسنادی 91/700/014(

16

36,000
36,000

5
اعتبارات اسنادی

      وجه نقد و بانک
)بابت هزینة تلکس اعتبار اسنادی 91/700/014(

16

521,000
521,000

6
اعتبارات اسنادی

     وجه نقد و بانک
)بابت هزینة تأخیر واریز وجه اعتبار اسنادی 91/700/014(

28 تیر

600,000
600,000

7
اعتبارات اسنادی

    وجه نقد و بانک
)بابت کسری سپرده اعتبار اسنادی 91/700/014(

31

1,250
1,250

8
اعتبارات اسنادی

    وجه نقد و بانک
)بابت هزینة تأخیر در واریز کسری سپرده اعتبار اسنادی 

)91/700/014

31

8,000,000
8,000,000

9
اعتبارات اسنادی

    وجه نقد و بانک
)بابت هزینه گمرکی اعتبار اسنادی 91/700/014(

 15
مرداد

1,000,000
1,000,000

10
اعتبارات اسنادی

    وجه نقد و بانک
)بابت هزینة حمل اعتبار اسنادی 91/700/014(

19

175,100,000
175,100,000

11
وجه نقد و بانک
   ودایع دریافتنی

)بابت استرداد ودیعة اعتبار اسنادی واردات کاال از چین(

20

248,508,450
248,508,450

12
موجودی کاال

   اعتبارات اسنادی
)بابت بستن حساب اعتبار اسنادی 91/700/014(

20



مانده 248,508,450 ریالی حس��اب اعتبار اس��نادی 
نش��ان دهندة بهای تمام ش��ده کاالهای وارداتی است. با 
اتمام عملیات واردات کاال، مانده حساب اعتبار اسنادی 

بس��ته شده و به حس��اب موجودی کاال انتقال می یابد. 
حساب اعتبار اسنادی شمارة 91/700/014 در دفتر کل 

به شرح زیر است:

اعتبار اسنادی 91/700/014    

)12(  248,508,450   4,000,000  )2(
  350,200  )3(
  234,000,000  )4(

  36,000  )5(
  521,000  )6(
  600,000  )7(

  1,250  )8(
  8,000,000  )9(

  1,000,000  )10(

 248,508,450   248,508,450  

انواع و شرایط حمل کاال در تجارت بین الملل
هر ده س��ال یک بار اتاق بازرگانی نش��ریه ای به نام اصطالحات بازرگانی بین المللی یا اینکو ترمز را منتش��ر می کند که در آن 
حدود، مسئولیت ها و ریسک های طرفین )خریدار و فروشنده( در خصوص حمل و نقل کاال، مشخص گردیده است. مفاد اینکو 
ترمز 2000 میالدی شامل 4 ترم اصلی )E-F-C-D( و سیزده اصطالح بازرگانی بین المللی است که در ادامه به صورت مختصر 
تش��ریح می ش��وند. درج این عبارات در قراردادهای خرید کاال و شرایط حقوقی و اقتصادی حاکم بر آن در تعیین مالکیت کاالی 

خریداری شده در راه و هم چنین، هزینه های قابل انتساب به کاالی خریداری شده نقشی اساسی دارد. 
 1 E گروه

در این گروه، فروش��نده، کاال را در محل کار خود در اختیار خریدار یا نمایندة قانونی او قرار می دهد. مس��ئولیت و هزینه های 
مرتبط با کاال، از لحظة تحویل کاال بر عهدة خریدار اس��ت. این اصطالح بیانگر حداقل تعهد برای فروش��نده و حداکثر تعهد و 

ریسک برای خریدار است.
F گروه

در این گروه فروش��نده ،کاال را در مبدأ حمل )مانند گمرک( در اختیار حمل کننده ای که خریدار تعیین کرده اس��ت قرار خواهد 
داد که شامل FCA، FAS و FOB است.

مطالعة آزاد

1-EXWORK
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الف.  1FCA، تحویل کاال در محل مقرر به حمل کننده.  در این حالت فروش��نده، پس از ترخیص کاال از گمرک کش��ور 
صادر کننده، کاال را در محل معینی به حمل کننده ای که خریدار مشخص کرده است، تحویل می دهد و مسئولیت و ریسک 

در این زمان از فروشنده به خریدار منتقل می شود.
ب. FAS 2، تحویل کاال در کنار کش��تی در بندر مقصد. در این روش فروش��نده ،کاال را در کنار کش��تی و روی اس��کله 
در بندر معین مقصد، تحویل خریدار یا نماینده او قرار می دهد و مس��ئولیت و ریس��ک کاال از این لحظه به خریدار منتقل 
می ش��ود. در این حالت، مس��ئولیت اخذ مجوزهای صادرات و پرداخت کلیة هزینه های مورد نیاز برای صادرات کاال به 

عهدة فروشنده است.
ج.FOB 3 ، تحویل کاال روی عرش��ة کش��تی. فروشنده، کاال را جهت حمل به وسیله کشتی از نردة کشتی عبور و روی 
عرشة کشتی قرار می دهد و از این پس کلیة ریسک ها و هزینه های خسارت دیدن یا از بین رفتن کاال، به عهدة خریدار است.

C گروه
در این گروه، فروش��نده، مس��ئولیت انعقاد قرارداد حمل و پرداخت کرایة حمل کاال تا مقصد را بر عهده دارد. این گروه 

CIP و CFR، CIF، CPT : 4شامل اصطالحات بازرگانی زیر است
ال��ف.  5CFR، کرای��ة حمل تا مقصد )بندر مقصد(. هزینه و کرایة حمل کاال تا بندر مقصد و هم چنین مس��ئولیت انجام 
تش��ریفات گمرکی به عهدة فروش��نده است و مسئولیت و ریسک از بین رفتن کاال پس از عبور از نردة کشتی از فروشنده 

به خریدار، منتقل می شود.
ب.  6CIF، بیمه و کرایة حمل تا مقصد )بندر مقصد(. بر این اس��اس، فروش��نده، کاال را بیمه دریایی می کند. ریس��ک، 

هزینه ها و مخارج اضافی پس از تحویل کاال به خریدار منتقل می شود.
ج.  7CPT، پرداخت کرایة حمل کاال تا مقصد. هزینة حمل کاال تا مقصد به عهدة فروش��نده اس��ت. تمامی ریس��ک، از 
زمان تحویل کاال به اولین حمل کننده، به خریدار منتقل می شود. تشریفات صدور کاال به عهدة فروشنده است. حمل کاال 

در این روش به صورت غیر دریایی است.
د.  8CIP، پرداخت کرایه و بیمه کاال تا مقصد )نام محل(. ش��بیه روش CPT اس��ت، مضاف بر این که فروش��نده،  هزینة 

بیمه کاال را نیز پرداخت می کند. حمل کاال در این روش به صورت غیر دریایی است.
Dگروه

 DAF، DES:در این گروه، فروش��نده باید کاال را در مقصد تعیین ش��ده به خریدار یا نمایندة او تحویل دهد که ش��امل
DEQ، DDU و DDP است.

الف.  9DAF، تحویل کاال در مرز. فروشنده پس از انجام تشریفات صدور کاال ،آن را در نقطه ای در مرز کشور خریدار 
به نام برده یا نمایندة او تحویل می دهد. هزینة صدور و حمل کاال تا مقصد تعیین شده به عهدة خریدار است.

ب.  10DES، تحویل کاال روی عرش��ة کش��تی در بندر مقصد. فروش��نده، کاال را روی کشتی در بندر مقصد تعیین شده 
1Free Carrier       2Free Alongside Ship       3Free On Board

CFR 4 و CIF جهت حمل دریایی و CIP و CPT جهت حمل غیر دریایی است.

5Cost and Freight   6Cost Insurance and Freight  7Carriage Paid To

8Carriage and Insurance Paid to  9Deliverd At Frontier   10Delivered Ex Ship
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قبل از انجام تش��ریفات گمرکی برای ورود در اختیار خریدار قرار می دهد. هزینه های ترخیص و ریس��ک های احتمالی 
جهت انتقال کاال از کشتی و بعد از آن به عهدة خریدار است.

ج.  1DEQ، تحویل کاال روی اس��کله در بندر مقصد. فروش��نده کاال را در اس��کله بندر تعیین شده در مقصد در اختیار 
خریدار قرار می دهد. هزینه بارگیری کاال از کش��تی به عهدة فروش��نده است. هزینه های ترخیص و ریسک های احتمالی 

پس از تحویل، به خریدار انتقال می یابد.
د.  2DDU، تحویل کاال در محل مقرر در مقصد، بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروش��نده، 
کاال را در نقطه ای معین، در کشور خریدار و روی وسیله نقلیه، قبل از تخلیه کاال در اختیار خریدار قرار می دهد. پرداخت 

عوارض، مالیات و هزینه های ترخیص کاال از گمرک بر عهدة خریدار است.
ه.  3DDP، تحویل کاال در محل مقرر در کشور خریدار با ترخیص کاال و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده 
کاال را به کشور خریدار وارد و نسبت به تخلیة آن اقدام می کند و کلیة عوارض و مالیات ورودی کاال را می پردازد، سپس 

کاال را در محل مشخص مثاًل کارخانه، به خریدار تحویل می دهد4 .

1Deliverd Ex Quay   2Deliverd Duty Unpaid  3Deliverd Duty Paid 
4 در واقع DDP،  نقطة مقابل EXW است. در EXW کمترین ریسک و حداقل تعهدات برای فروشنده است ولی درDDP بیش ترین مسئولیت 

و ریسک برای فروشنده است.

مش��ابه زمان��ی ک��ه ش��ما در 
ابتدای س��ال، ح��ق بیمه 12 ماه 
آینده اتومبی��ل خود را پرداخت 
می کنید، شرکت ها نیز، برای برخی از خدمات مورد نیاز 
خود، مبالغی را پیش پرداخت می کنند. به عبارت دیگر، 
خدم��ات، در آینده دریافت خواهد ش��د، اما، بهای آن 
هم اکنون پرداخت می شود. از آنجا که حسابداری تعهدی 
ش��رکت ها را ملزم می کند هزینه ه��ا را تنها هنگامی که 
به وقوع پیوس��ته اند )و نه زمانی که پرداخت ش��ده اند( 
شناس��ایی کنند، بخش��ی از این مبالغ ک��ه خدمات آن 
کماکان دریافت نشده است،  تحت عنوان پیش پرداخت 
در گروه دارایی ها ثبت می ش��وند. هنگامی که هزینه ها 
پیش پرداخت می ش��وند، یک حس��اب دارایی افزایش 
می یاب��د )بدهکار می ش��ود( ت��ا نمایانگ��ر خدمات یا 

پیش پرداخت هزینه ها

منافعی باش��د که شرکت در آینده دریافت خواهد کرد. 
نمون��ة پیش پرداخت های متداول عبارت اند از: بیمه، 
ملزومات، تبلیغات و اجاره. عالوه بر آن، ممکن اس��ت 
شرکت ها در زمان خرید س��اختمان ها و تجهیزات نیز 
پیش پرداخ��ت انجام دهند. پیش پرداخت هزینه ها، بهای 
تمام ش��ده ای است که با گذش��ت زمان )مانند اجاره و 
بیمه( یا به س��بب اس��تفاده و مصرف )مانند ملزومات( 
ب��ه هزینه تبدیل می ش��وند. تبدی��ل پیش پرداخت ها به 
هزینه، نیازمند ثبت روزانه نیس��ت. شرکت ها، شناسایی 
این هزینه ها را تا زمان تهیة صورت های مالی به تعویق 
می اندازند. در زمان تهیة صورت مالی، با انجام ثبت های 
تعدیلی؛  1(هزینه های مرب��وط به دورة مالی جاری را 
ثبت می کنند و  2( بهای تمام شدة بخشی از دارایی که به 
هزینه تبدیل نشده است را در حساب دارایی ها نمایش 

مفهوم پیش پرداخت هزینه را 
بیان کنید.

هدف مطالعة 6
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می دهند. قبل از انجام تعدیالت پیش پرداخت هزینه ها، 
دارایی ها بیش از واقع و هزینه ها، کمتر از واقع نش��ان 
داده شده اند. همان گونه که تصویر 5-3 نشان می دهد، 

آرتیکل تعدیل پیش پرداخت هزینه، یک حساب هزینه 
را افزای��ش می ده��د )بدهکار می کند( و یک حس��اب 

دارایی را کاهش می دهد )بستانکار می کند(.

تصویر 5-3 ثبت های تعدیلی برای پیش پرداخت ها 

پیش پرداخت هزینه
 هزینه              دارایي 

ماندة 
تعدیل 
نشده

ثبت تعدیلي
بستانکار
)-(

ثبت تعدیلي
بدهکار
)+(

در ادام��ه، ن��گاه دقیق تری ب��ه برخی ان��واع خاص 
پیش  پرداخ��ت هزینه ه��ا خواهیم داش��ت. یکی از این 

پیش پرداخت ها ملزومات است. 
ملزومات 

واحد ه��ای تج��اری از انواع 
کاغذ،  مانند  ملزومات،  متعددی 
پاکت نام��ه و کارتریج ه��ای چاپگر اس��تفاده می کنند. 
شرکت ها، معموالً    هنگام تحصیل ملزومات، آن ها را در 
یک حساب دارایی بدهکار می کنند. در خالل عملیات، 
ملزومات مصرف می ش��وند، اما ش��رکت، شناسایی و 
ثب��ت مصرف ملزومات را تا زم��ان فرایند تعدیالت به 

تعوی��ق می اندازد. در پایان دورة مالی، مقدار باقی  ماندة 
ملزومات، شمارش می ش��ود. تفاوت بین مانده حساب 
)دارای��ی( ملزومات و موجودی ملزومات نش��ان دهندة 
ملزوم��ات مصرف ش��ده )هزین��ه( ط��ی دوره اس��ت. 
آژانس تبلیغاتی پیش��رو، ملزوم��ات تبلیغاتی را به بهای 
تمام ش��ده 25,000,000 ری��ال خریداری کرده اس��ت. 
ش��مارش موجودی ها در تاریخ 30 دی نش��ان می دهد 
ک��ه 10,000,000 ریال از ملزومات باقی مانده اس��ت. 
بنابرای��ن  هزینة ملزومات مصرف��ی 15,000,000ریال 
)10,000,000-25,000,000( اس��ت. شرکت آرتیکل 

تعدیلی زیر را در دفاتر ثبت می کند:

نحوة تعدیل پیش پرداخت ها را در 
پایان دورة مالی توضیح دهید.

هدف مطالعة 7

 
30 دی

 هزینة ملزومات تبلیغاتی

ملزومات تبلیغاتی

)ثبت ملزومات مصرف شده(

15,000,000 

15,000,000

 ملزومات:
5 دی ماه 

ملزومات خریداری شده به عنوان یک دارایی ثبت می شود. 
30 دی ماه

 ملزومات مصرف شده به عنوان  هزینة ملزومات ثبت می شود.

پس از اعمال ثبت تعدیلی در حساب های دفتر کل، این حساب ها به صورت زیر است:
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تصویر 6-3 حساب های مربوط به ملزومات پس از انجام تعدیالت

در ح��ال حاضر، حس��اب ملزوم��ات تبلیغاتی مانده 
10,000,000 ریالی را نشان می دهد که با بهای تمام شده 
موجودی ملزومات در تاریخ صورت های مالی مساوی 
اس��ت. عالوه بر آن، هزینه مص��رف ملزومات تبلیغاتی 
مانده 15,000,000 ریالی را نش��ان می دهد که با بهای 
تمام ش��دة ملزومات مصرف ش��ده در دی ماه مس��اوی 
اس��ت. اگر ش��رکت پیش��رو، آرتیکل تعدیلی را انجام 
ندهد، هزینه  های دی ماه کمتر از واقع نش��ان داده شده 
و سود خالص 15,000,000ریال را بیش از واقع نشان 
داده می ش��ود. هم چنی��ن ه��ر دوی دارایی ها و حقوق 
صاحبان سرمایه در ترازنامه 15,000,000 ریال بیش از 

واقع نشان داده مي شود.
بیمه 

شرکت ها، به منظور حفاظت از خود در مقابل زیان های 
ناشی از آتش سوزی، سرقت و سایر رویداد های پیش بینی 
نشده، خدمات بیمه را خریداری می نمایند.  هزینة بیمه 
باید پیش پرداخت ش��ود. پیش پرداخ��ت بیمه، معموالً 

                           هزینة ملزومات تبلیغاتی              ملزومات تبلیغاتی 
 25,000,000    10/30 تعدیالت 15,000,000 15,000,000 تعدیالت 10/30 10/5 

به صورت افزایش در )بدهکار( حس��اب پیش پرداخت 
بیمه )دارایی( ثبت می شود. در تاریخ تهیة صورت های 
مالی، به ازای بهای تمام ش��ده بیمة منقضی شده در طی 
دورة مالی، حساب  هزینة بیمه افزایش می یابد )بدهکار 
می شود( و حس��اب پیش پرداخت بیمه کاهش می یابد 

)بستانکار( می شود.
برای تش��ریح موضوع فرض کنی��د، درتاریخ 4 دی 
ماه، آژانس تبلیغاتی پیش��رو، 6,000,000ریال به ازای 
خدمات بیمه،پرداخت نمود. دورة پوشش بیمه از تاریخ 
1 دی ماه آغاز می شود.ش��رکت پیشرو این پرداخت را 
با افزایش )بدهکار کردن( حس��اب پیش پرداخت بیمه 
ثبت ک��رد. درتاری��خ 30 دی ماه، ترازآزمایش��ی ماندة 
6,000,000ریال بدهکار را برای حساب پیش پرداخت 
بیم��ه نش��ان می دهد. ط��ی ه��ر م��اه 500,000 ریال 
)12÷6000000( منقض��ی می ش��ود. بنابراین، ش��رکت 
پیش��رو آرتی��کل تعدیلی زی��ر را در دفات��ر خود ثبت 

می کند:

پس از ثبت آرتیکل تعدیلی، حساب های دفتر کل به صورت زیر خواهند بود: 

 
30 دی

 هزینة بیمه

پیش پرداخت بیمه

)ثبت بیمة منقضی شده(

500,000 

500,000

شکل 7-3 حساب های بیمه پس از تعدیالت

                                     هزینة بیمه              پیش پرداخت بیمه 
 6,000,000    10/30 تعدیالت 500,000 500,000 تعدیالت 10/30 10/4 

 10/30  مانده 5,500,000
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حس��اب پیش پرداخت بیمه )به عن��وان یک دارایی( 
5,500,000 ریال، مانده بدهکاررا نش��ان می دهد. این 
مبلغ نشان دهنده بهای تمام شده بیمه ای است که کماکان 
منقضی نش��ده است. مانده 500,000 ریالی  هزینة بیمه 
با بهای تمام ش��ده بیم��ة منقضی ش��ده در دی ماه برابر 
است. اگر شرکت پیش��رو این تعدیل را انجام نمی داد، 
هزینه های دی ماه کمتر از واقع بیان شده و سود خالص 
500,000 ریال بیش از واقع گزارش می ش��د. هم چنین 
ه��ر دوی دارایی ه��ا و حقوق صاحبان س��رمایه نیز در 
ترازنامه 500,000 ریال بیش از واقع نشان داده می شوند.

استهالک 
معموالً ش��رکت ها، س��اختمان، تجهیزات و اثاثیه در 
اختی��ار دارن��د. این ن��وع دارایی های با عم��ر طوالنی، 
خدماتی برای چندین س��ال فراهم می آورند. بنابراین، 
در زم��ان تحصیل به عنوان ی��ک دارایی، و نه به عنوان 
هزین��ه، ثبت می ش��وند. همان گونه ک��ه در فصل یک 
توضیح داده شد، بر اساس اصل بهای تمام شده، شرکت 
این دارایی ها را به بهای تمام ش��ده ثبت می کند. عبارت 
خدم��ات، به عمر مفید دارایی اش��اره دارد. بر اس��اس 
اصل تطابق، ش��رکت در هر دورة حسابداری، متناسب 
با عمر مفید دارایی، بخشی از بهای تمام شدة دارایی را 
به عنوان هزینه، ثبت می کند. این هزینه، هزینة استهالک 
نامیده می ش��ود. اس��تهالک، فرایند تخصیص منطقی و 
سیس��تماتیک بهای تمام ش��ده یک دارایی در طی عمر 

مفید دارایی است. 
نی��از به تعدی��الت باب��ت اس��تهالک.   از دیدگاه 
حسابداری، تحصیل دارایی های با عمر مفید بلندمدت، 
همانن��د پیش پرداخت بلندمدت برای خدمات اس��ت. 
مشابه سایر پیش پرداخت های هزینه، شرکت ها باید به 
صورت دوره ای و از طریق آرتیکل های تعدیلی، مقدار 
پیش پرداخت منقضی ش��ده )مصرف شده( را ثبت کنند. 
این ثبت، بهای تمام شده دارایی مصرف شده )هزینه( و 

بهای تمام شده )دارایی( باقی مانده را تعیین می کند. 
هنگامی که ش��رکت، یک دارایی بلند مدت را تحصیل 
می کن��د، از عم��ر مفید دقیق آن اطالع ن��دارد. با توجه 
ب��ه عوامل مختلف، ممکن اس��ت دارای��ی عمر مفیدی 
طوالنی ت��ر ی��ا کوتاه تر از آنچه انتظار می رفت، داش��ته 
باش��د. بنابراین، استهالک برآوردی )و نه اندازه گیری 
دقیق( از بهای تمام ش��ده منقضی ش��ده است.  یک 
روش متداول محاس��بة هزینة اس��تهالک، تقسیم بهای 
تمام ش��ده دارایی ب��ر عمر مفید برآوردی اس��ت. برای 
مثال، اگر بهای تمام شده 100 میلیون ریال و عمر مفید 
مورد انتظار 10 سال باش��د، هزینة استهالک یک سال، 

10 میلیون ریال خواهد بود.
ش��رکت پیشرو، هزینة اس��تهالک تجهیزات اداری را 

4,800,000 ریال برای یک سال و 400,000 ریال برای 
یک ماه برآورد کرده اس��ت. بنابراین، شرکت پیشرو از 

طریق آرتیکل زیر، استهالک دی ماه را ثبت می کند. 

پس از ثبت آرتیکل تعدیلی، حساب های دفتر کل به صورت زیر خواهند بود: 

 
30 دی

هزینة استهالك تجهیزات اداری

استهالك انباشتة تجهیزات اداری

)ثبت استهالك دی ماه تجهیزات اداری(

400,000 

400,000
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شکل 8-3 حساب های تجهیزات پس از تعدیالت

             تجهیزات اداری                                      هزینة استهالک تجهیزات
 50,000,000   10/1 

 400,000 تعدیالت 10/30

10/30 تعدیالت 400,000

استهالک انباشتة تجهیزات

مانده حساب استهالک انباشته، هر ماه 400,000 ریال 
افزایش خواهد یافت. پس از ثبت و انتقال آرتیکل 30 

تصویر 9-3 ارائه استهالک انباشته در ترازنامه 

50,000,000 تجهیزات اداري      
400,000 كسر مي شود: استهالک انباشته-تجهیزات اداري  

49,600,000 خالص تجهیزات اداري1     

بهمن، مانده 800,000 ریال و در 29 اسفند، مانده این 
حساب 1,200,000 ریال خواهد بود.

تجهیزات، یک حساب  انباشــتة  استهالک  حساب 
کاهندة دارایی ها اســت. حساب اســتهالک انباشته 
در ترازنامه پس از حســاب دارایــی مربوطه  )در این 
مثال، تجهیزات اداری( ارائه می شود. ماندة عادی این 

نحوة ارائه در صورت های مالی

تفاوت بین بهای تمام شدة هر دارایی استهالک پذیر 
و اســتهالک انباشتة مربوط به آن، ارزش دفتری نامیده 
می شود. در شــکل 9-3، ارزش دفتری تجهیزات در 
تاریخ ترازنامه 49,600,000 ریال است. معمواَل ارزش 
دفتری دارایی از ارزش بازار آن متفاوت است. ارزش 
بازار، قیمتی است که می توان دارایی را در بازار به فروش 
رســاند. به خاطر داشته باشید که استهالک، ابزاری 
برای تخصیص بهای تمام شده است و روشی برای 
دست یابی به ارزش بازار دارایی محسوب نمی  شود.

هزینة استهالک، آن بخش از بهای تمام شده دارایی 
را نشان می دهد که در طی دورة مالی )در مثال باال 
دی ماه( منقضی شده اســت. همانند ســایر تعدیالت 
پیش پرداخت ها، چشم پوشی از این ثبت تعدیلی سبب 
می شــود کل دارایی ها، کل حقوق صاحبان سرمایه و 
ســود خالص بیش تر از واقع و هزینة استهالک کمتر از 

واقع گزارش شوند. 
اگر شرکت مالک دارایی های با عمر بلند مدت دیگری 
مانند تجهیزات انبار یا ساختمان باشد، هزینة استهالک 

حساب بستانکار است.
در ترازنامه، شرکت پیشرو، به صورت زیر استهالک 
انباشــتة تجهیزات اداری را از حساب دارایی مربوطه 

کسر می نماید:

 1- ارزش دفتری تجهیزات نیز نامیده می شود. 
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ای��ن اقالم را نی��ز ثبت می کند. هم چنین حس��اب های 
استهالک انباشتة مربوط به این دارایی ها )مانند استهالک 
انباش��تة تجهیزات انبار و استهالک انباشته ساختمان ها( 

تصویر 10-3 حسابداری پیش پرداخت های هزینه

را نیز ایجاد می کند.
تصویر 10-3 حسابداري پیش پرداخت هاي هزینه را 

به صورت خالصه نشان مي دهد.

حسابداري پیش پرداخت هاي هزینه

 ثبت تعدیليحساب ها پیش از تعدیالتدلیل تعدیلمثال

بیمه، ملزومات
تبلیغات، اجاره
استهالك

پیش پرداخت  هاي هزینه 
که در حساب دارایي ها 

ثبت شده اند،  استفاده شده 
یا مصرف شده اند.

دارایي ها بیش از
 واقع است

هزینه ها کمتر از
 واقع است

بدهکار: هزینه استهالك
      بستانکار: دارایي ها

رویکرد دیگر پیش پرداخت هزینه ها
ش��رکت ها مي توانند به جاي ثبت مبالغ پرداخت شده 
در حساب پیش پرداخت )به عنوان یک دارایي(، مستقیمًا 
این مبالغ را در بدهکار حس��اب هزینه، ثبت کنند. براي 
مثال، ش��رکت، به جاي آن که در زمان خرید از حساب 
موجودي ملزومات استفاده کند، مي تواند مبلغ پرداختي 
را در حساب هزینة ملزومات ثبت کند. این نحوة عمل 
سبب مي ش��ود که در زمان مصرف ملزومات، نیازي به 
ثبت هزینة ملزومات و کاهش موجودي ملزومات نباشد 
و به این ترتیب از تعداد آرتیکل هاي حس��ابداري کاسته 
خواهد شد. اما، باید به این نکته اشاره کرد که شرکت ها 
زماني از این رویکرد استفاده مي کنند که انتظار داشته 
باشند، پیش پرداخت انجام شده تا انتهاي دوره مالي 
به مصرف برس��د و یا مبل��غ پیش پرداخت بي اهمیت 
باش��د. براي مثال، هنگامي که ش��رکت در ابتداي سال 
مالي مبلغي را بابت بیمه یک ساله آتش سوزي پرداخت 
مي کند، مي تواند با ثبت مبلغ پرداختي در بدهکار هزینه 

بیم��ه، از انجام آرتیکل تعدیلي در پایان س��ال اجتناب 
کند. زیرا، حق بیمه پرداختي تا انتهاي س��ال مالي کاماًل 

منقضي خواهد شد. 
برای تش��ریح موضوع فرض کنی��د، آژانس تبلیغاتی 
پیشرو، انتظار دارد قبل از اتمام دورة حسابداری جاری 
)دی م��اه(، کل ملزوم��ات تبلیغاتی خریداری ش��ده در 
تاریخ 5 دی را مصرف کن��د. ثبت این رویداد مالی در 
بدهکار حس��اب هزینة ملزومات به مبلغ 25,000,000 
ریال، از انجام آرتیکل تعدیلی در پایان دوره، جلوگیری 
می کند. زیرا، با فرض مصرف کل این ملزومات در طی 
دی ماه و تبدیل بهای تمام شده آن به هزینه، دیگر نیازی 
ب��ه آرتی��کل تعدیلی برای ثبت مص��رف ملزومات نیاز 
نیست. حال آن که در رویکرد نخست، با ثبت ملزومات 
خریداری ش��ده در حس��اب ملزوم��ات تبلیغاتی، الزم 
اس��ت در انتهای دی ماه مبلغ مزبور به حس��اب  هزینة 

ملزومات منتقل شود.
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5 دی

 هزینة ملزومات

بانک

)ثبت خرید ملزومات(

25,000,000

25,000,000

حال، این سؤال مطرح مي شود که اگر تمامی ملزومات 
خریداری ش��ده در طی دوره مصرف نشود، تحت این 
رویک��رد جدید چه باید کرد؟ برای مثال، اگر ش��رکت 
پیشرو موجودی ملزومات باقی مانده در تاریخ 30 دی را 
10,000,000 ریال تعیین کند، حسابدار شرکت پیشرو 
باید چه اقدامی انجام دهد؟ مطمئنًا ش��رکت پیشرو باید 

تصویر 11-3 حساب های ملزومات تبلیغاتی  پس از تعدیالت

پس از انتقال آرتیکل تعدیلی فوق، حساب ها به صورت زیر خواهد بود:

ملزوم��ات  حس��اب  تعدی��الت،  انج��ام  از  پ��س 
تبلیغاتی،10,000,000 ریال بهای تمام ش��دة ملزومات 
باقی مانده در تاریخ 30 دی را نش��ان می دهد. عالوه بر 
آن، ماندة  حس��اب هزینة ملزومات 15,000,000 ریال 
است که با بهای تمام شده ملزومات مصرف شده در طی 
دی ماه برابر است. بدون انجام آرتیکل تعدیلی، هزینه ها 

یک آرتی��کل تعدیلی در دفاتر خود ثب��ت کند. قبل از 
انجام تعدیالت، حساب هزینة ملزومات 10,000,000 
ریال بیش از واقع اس��ت و حس��اب ملزومات تبلیغاتی 
)دارایی ه��ا( 10,000,000 ری��ال کمتر از واقع اس��ت. 
بنابراین، ش��رکت پیش��رو با انجام آرتیکل تعدیلی زیر 

حساب های فوق را تعدیل خواهد کرد:

 
30 دی

ملزومات تبلیغاتی

هزینه مصرف ملزومات تبلیغاتی

)ثبت ملزومات مصرف نشده(

10,000,000 

10,000,000

                           هزینة ملزومات تبلیغاتی              ملزومات تبلیغاتی 
 25,000,000     10,000,000 تعدیالت 10/30 10/5  10/30 تعدیالت 10,000,000

10/30 مانده 15,000,000

به مبلغ 10,000,000 ریال بیش از واقع و  سود خالص 
به همین مبلغ، کمتر از واقع است. هم چنین، دارایی ها و 
حقوق صاحبان سرمایه، در تاریخ 30 دی، 10,000,000 

ریال کمتر از واقع گزارش خواهند شد. 
تصویر 12-3 آرتیکل ها و حس��اب های ملزومات را 

در دو رویکرد مقایسه می کند.



تصویر11-3  مقایسة رویکردهای مختلف حسابداری پیش پرداخت ها

پس از انتقال آرتیکل های فوق،حساب ها به صورت زیر خواهد شد: 

توج��ه داش��ته باش��ید ک��ه در تاری��خ 30 دی م��اه، 
مان��دة  حس��اب ها در ه��ر دو روش مس��اوی اس��ت: 

ثبت در حساب هزینهثبت در حساب داراییتاریخ

 هزینة ملزومات               25,000,000ملزومات تبلیغاتی            525,000,000 دی

       بانک                     25,000,000        بانک                  25,000,000

ملزومات تبلیغاتی              10,000,000 هزینة ملزومات             3015,000,000 دی

هزینة ملزومات                10,000,000ملزومات تبلیغاتی           15,000,000

                                           ملزومات تبلیغاتی                  ملزومات تبلیغاتی 

                               هزینة ملزومات              هزینة ملزومات   

 25,000,000    10/30 مانده 10,000,000 15,000,000 تعدیل 10/30 10/5 

10/30 مانده 10,000,000

   25,000,000 10/30 مانده 15,000,000  10,000,000 تعدیل 10/30 10/5 

10/30 مانده 15,000,000

ملزومات تبلیغاتی 10,000,000 ریال و  هزینة ملزومات 
15,000,000 ریال است.  

          سؤاالت خود آزمایی

1 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ خطرات خرید داخلی .....
الف. از خریدهای خارجی بیش تر است.

ب. از خریدهای خارجی کمتر است.
ج. برابر خریدهای خارجی است.

د. هیچ کدام.

2 موجودی کاالی در راه در ترازنامه در چه سرفصلی گزارش می شود؟
الف. دارایی های جاری-پیش پرداخت هزینه ها

ب. دارایی های غیر جاری- دارایی های ثابت مشهود
ج. دارایی های جاری-موجودی کاال



د. دارایی های غیرجاری- سایر دارایی ها

3 هزینة حمل کاالی خریداری شده در چه سرفصلی قرار می گیرد؟
الف. هزینه های عملیاتی

ب. سایر هزینه ها و زیان های غیر عملیاتی
ج. بهای تمام شده کاالی فروش رفته

د. بهای تمام شده موجودی کاال

4 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ در اعتبارات اسنادی برگشت پذیر ....
الف. خریدار حق تغییر شرایط اعتبار را دارد.

ب. بانک گشایش کنندة اعتبار حق تغییر شرایط اعتبار را دارد.
ج. فروشنده حق تغییر شرایط اعتبار را دارد.
د. بانک ابالغ کننده حق تغییر شرایط را دارد.

5  حساب اعتبارات اسنادی در چه زمانی بستانکار نمی شود؟
الف. دریافت خسارت از شرکت بیمه در صورت بیمه بودن

ب. برگشت قسمتی از سفارش انجام نشده
ج. انتقال به حساب دارایی
د. ثبت کارمزد ثبت سفارش

6 در صورتی که شرکت ارمغان برای خرید ماشین آالت از طریق اعتبارات اسنادی اقدام نماید، در پایان حساب اعتبارات 
اسنادی را به چه حسابی می بندد؟

الف. موجودی کاال
ب. بانک

ج. سپردة ثبت سفارش
د. ماشین آالت

7  مبنای محاســبه حق ثبت ســفارش 0005/ارزش پروفرما است. درصورتی که ارزش پروفرما 100,000 دالر و قیمت 
هر دالر 10,000 ریال باشد، حق ثبت سفارش چه مبلغی است؟

    ب. 5,000,000 ریال            ج. 150,000 ریال            د. 250,000 ریال الف. 500,000 ریال      
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8  در شرایط حمل CIF هزینة حمل و بیمه کاال تا بندر مقصد بر عهده کیست؟
الف. بانک گشایش کنندة اعتبار

ب. خریدار
ج. فروشنده

د. گمرک

9 تراز آزمایش��ی، مانده حساب ملزومات را 13,500,000 ریال و  هزینة ملزومات را صفر نشان می دهد. اگر موجودی 
باقی مانده 6,000,000 ریال باشد، آرتیکل تعدیلی به چه صورت خواهد بود؟

6,000,000 الف. ملزومات   
6,000,000   هزینة ملزومات   

7,500,000 ب. ملزومات   
7,500,000   هزینة ملزومات   

6,000,000 ج.  هزینة ملزومات  
6,000,000    ملزومات  

7,500,000 د.  هزینة ملزومات  
7,500,000 ملزومات      

10  تراز آزمایشی، مانده حساب ملزومات را صفر و  هزینة ملزومات را 13,500,000 ریال نشان می دهد. اگر موجودی 
باقی مانده 6,000,000 ریال باشد، آرتیکل تعدیلی به چه صورت خواهد بود؟

6,000,000 الف. ملزومات   
6,000,000   هزینة ملزومات   

7,500,000 ب. ملزومات   
7,500,000   هزینة ملزومات   

6,000,000 ج.  هزینة ملزومات  
6,000,000         ملزومات    

7,500,000 د.  هزینة ملزومات  
7,500,000 ملزومات      

 
11  تعدیل پیش پرداخت هزینه ها )دارایی(:

الف. دارایی ها را کاهش و درآمدها را افزایش می دهد.
ب. هزینه ها را کاهش و دارایی ها را افزایش می دهد.

ج. دارایی ها را کاهش و هزینه را افزایش می دهد. 74



د. درآمدها را کاهش و دارایی ها را افزایش می دهد.

12 استهالک انباشته:
الف. یک حساب کاهندة دارایی است.

ب. یک حساب هزینه است.
ج. یک حساب حقوق صاحبان سرمایه است.

د. یک حساب بدهی است.

13 تعدیل هزینه های پیش پرداخت شده )هزینه(:
الف. دارایی ها را کاهش و درآمدها را افزایش می دهد.
ب. هزینه ها را کاهش و دارایی ها را افزایش می دهد.

ج. دارایی ها را کاهش و هزینه را افزایش می دهد.
د. درآمدها را کاهش و دارایی ها را افزایش می دهد.

14 ش��رکت سینایی، استهالک ش��هریور ماه را 10 میلیون ریال محاسبه کرده است. آرتیکل تعدیلی مربوط به استهالک 
کدام است؟

10,000,000 الف. هزینة استهالک   
10,000,000 استهالک انباشته     

10,000,000 ب. هزینة استهالک   
10,000,000 تجهیزات      

10,000,000 ج. استهالک انباشته  
10,000,000 هزینة استهالک     

10,000,000 د. استهالک انباشته  
10,000,000 تجهیزات      

15  تراز آزمایش��ی، مانده حس��اب پیش پرداخت بیمه را صفر و  هزینة بیمه را 15,000,000 ریال نش��ان می دهد. اگر 
8,000,000 ریال از پیش پرداخت بیمه باقی مانده باشد، آرتیکل تعدیلی چیست؟

الف. 8,000,000 ریال در بدهکار پیش پرداخت بیمه و 8,000,000 ریال در بستانکار  هزینة بیمه
ب. 8,000,000 ریال در بدهکار  هزینة بیمه و 8,000,000 ریال در بستانکار پیش پرداخت بیمه
ج. 7,000,000 ریال در بدهکار پیش پرداخت بیمه و 7,000,000 ریال در بستانکار هزینة بیمه
د. 7,000,000 ریال در بدهکار  هزینة بیمه و 7,000,000 ریال در بستانکار پیش پرداخت بیمه
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سؤاالت

1   فرایند خریدهای داخلی را بیان کنید. 

2   کدام مراحل خریدهای داخلی معموالً نیازمند آرتیکل های حسابداری است؟

3   در چه نوع خرید هایی، ارسال سفارش مستلزم ثبت حسابداری است؟

4   چه تفاوت هایی بین خرید داخلی و خارجی وجود دارد؟

5   انواع روش های خریدهای خارجی را بیان کنید و به طور مختصر توضیح دهید.

6   اعتبارات اسنادی را تعریف کنید.

7   انواع اعتبارات اسنادی را نام برده و هریک را به طور مختصر شرح دهید.

8   مراحل گشایش اعتبارات اسنادی را بیان کنید.

9   اعتبارات اسنادی چه هزینه هایی را به خریدار تحمیل می کند؟

10   سفارشات و پیش پرداخت کاال در کدام بخش ترازنامه گزارش می شوند؟

11   آرتیکل های تعدیلی پایان سال مربوط به پیش پرداخت های هزینه را توضیح دهید.

12   تفاوت بین هزینة استهالک و استهالک انباشته چیست؟

13   ش��رکت عادل تمامی ملزوماتی را که خریداری می کند در بدهکار حس��اب ملزومات ثبت می کند. آرتیکل تعدیلی

       شرکت عادل در رابطه با حساب ملزومات چیست؟

14   شرکت میثاق وجه پرداختی بابت بیمه را در بدهکار حساب  هزینة بیمه ثبت می کند. آرتیکل تعدیلی شرکت میثاق

       در رابطه با حساب بیمه چیست؟

م 1-3    در تاریخ 15 خرداد 1391، آقای سروری جهت واردات کاالهایی از کشور آلمان به ارزش 160,000 دالر بر 
مبنای CIF، پروفرمای دریافتی از فروشنده را به بانک ارائه نمود. پس از موافقت اولیه بانک برای گشایش اعتبار اسنادی، 

به ترتیب عملیات زیر برای واردات کاالهای فوق صورت گرفته است:
17 خرداد     برداشت مبلغ 280,000,000 ریال از حساب آقای سروری بر مبنای 100 درصد ارزش پیش فاکتور بابت 

ودیعة ثبت سفارش.

مسائل
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18 خرداد     آقای س��روری با ارائة مدارک الزم نس��بت به گش��ایش اعتبار اسنادی شمارة 91/601/714 اقدام نمود. در 
این تاریخ بانک مبالغ زیر را از حساب شرکت برداشت نمود:

40 ریال به ازای هر دالر ارزش پروفرما  حق ثبت سفارش     
560,000 کارمزد گشایش اعتبار     

375,200,000 سپرده اعتبار       
90,000 هزینة تلکس به بانک کارگزار بابت اعالم گشایش اعتبار 

28 تیر       برداشت مبلغ 521,160 ریال از حساب شرکت بابت تأخیر در واریز وجه اسناد و ارائة اسناد حمل به آقای سروری.
31 تیر    پرداخت 1,666,7000 ریال هزینه های گمرکی و ترخیص کاال. هم چنین پرداخت 334,000 ریال هزینة حمل

1 مرداد  ارائة جواز سبز گمرکی به بانک و استرداد ودیعة ثبت سفارش به حساب شرکت.
خواسته ها

الف. ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه 
 ب.  تنظیم حساب اعتبارات اسنادی در دفتر کل

 ج.   بستن حساب اعتبارات اسنادی در خاتمة عملیات

م 2-3    در تاریخ 20 خرداد 1389، ش��رکت نرگس برای ورود یک دس��تگاه ماش��ین جوراب بافی از کشور آلمان به 
ارزش 90,500 یورو به قیمت C.I.F با ارائه پروفرما به بانک ملی درخواست صدور ودیعة ثبت سفارش می نماید. بانک 
با برداشت 10 درصد ارزش پروفرما به نرخ شناور هر یورو 1213 ریال، از حساب جاری شرکت نرگس، بابت ثبت ودیعة 

ثبت سفارش، سند ودیعه را صادر و تسیلم نمایندة شرکت نرگس می نماید.
در تاریخ 6 تیر با انجام اقدامات الزم به بانک مراجعه کرده و درخواس��ت گش��ایش اعتبار می نماید. بانک در ازای حق 
ثبت س��فارش، مبلغ 0005/ ارزش پروفرما را از حس��اب ش��رکت برداش��ت می نماید و حس��اب اعتباری 63700441 را 

گشایش می کند. هم چنین بانک مبالغ زیر را از حساب شرکت برداشت می نماید:
1. مبلغ 211,589 ریال بابت هزینه گشایش اعتبارات اسنادی

2. مبلغ 141,723,000 ریال بابت سپرده اعتبارات اسنادی
18 تیر،    برداشت مبلغ 70,950 بابت هزینة تلکس

8 مرداد    کارگزار با ارسال اسناد اعتبارات، اطالع داد که وجه اعتبار در تاریخ 4 مرداد به فروشنده پرداخت شده است. 
در این تاریخ، کارگزار از بانک ملی درخواست تأمین وجه پرداختی و هزینه تأخیر می نماید.

10 مرداد   برداشت 114181 ریال بابت هزینه تأخیر 
12 مرداد   واریز مبلغ 4,706,000 به حساب جاری مؤسسه بابت اضافه وجه سپرده اعتبار اسنادی

18 مرداد   ش��رکت با پرداخت مبلغ 2,715,000 ریال هزینه گمرکی و 1810,000 ریال هزینة حمل، دس��تگاه مذکور را 
جهت نصب به کارخانه منتقل کرد.

3 شهریور  شرکت با مراجعه به بانک و ارائة جواز سبز گمرکی درخواست استرداد ودیعة ثبت سفارش را نمود و بانک 
مبلغ مذکور را به حساب شرکت واریز نمود.

سؤاالت
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اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
1  طبقات گوناگون موجودی ها را در شرکت های مختلف توضیح دهید.

2  سیستم های حسابداری موجودی کاال را در شرکت های بازرگانی تشریح کنید.
3  حسابداری کسر و اضافه موجودی ها را توصیف کنید.

4  مالحظات حسابداری مربوط به مالکیت موجودی ها را بیان کنید.
5  فرض های جریان بهای تمام شده موجودی ها را توضیح دهید.

6  تأثیر فرض های جریان بهای تمام شده بر صورت های مالی را بیان کنید.
7  کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در رابطه با موجودی ها را توضیح دهید.

8  کاربرد روش سود ناخالص در برآورد موجودی ها را تشریح کنید
9 کاربرد روش خرده فروشی در برآورد موجودی ها را توضیح دهید.

10 نحوه ارائه موجودی ها در صورت های مالی را بیان کنید.

در کتاب حس��ابداری مقدماتی با نحوه حس��ابداری موجودی کاال، تحت دو سیستم ادواری و دائمی ثبت موجودی ها 
آش��نا ش��دید. اگر به خاطر داش��ته باش��ید، ارزش تعیین ش��ده برای موجودی کاالی پایان دوره، تأثیر مستقیمی بر بهای 
تمام  شده کاالی فروش رفته و سود ناویژه یک شرکت دارد. در این فصل از کتاب حسابداری عمومی تکمیلی، روش های 
مختلف محاس��به ارزش موجودی ها، در تاریخ ترازنامه تش��ریح می ش��ود. س��اختار و مطالب فصل به قرار زیر اس��ت:

موجودی ها

 شناسایی ویژه                                                                                                                                   
 مفروضات جریان های                                                                                                                                        

     هزینه     
 تأثیرات بر صورت های                                                                                                                                         

      مالی و مالیات
 ثبات رویه

 اقل بهای تمام شده                                                                                                                                         
      و خالص ارزش فروش

ارزش یابی موجودی ها

 نحوه ارائه

نحوه ارائه در 
صورت های مالی

 تأثیرات بر صورت سود                                                                                                                                              
     و زیان

 تأثیرات بر ترازنامه

اشتباهات در موجودی ها

 کاالی تکمیل شده                                                                                                                    
 کاالی در جریان ساخت              

   مواد اولیه

طبقه بندی موجودی ها

 شمارش موجودی ها                                                                                                                     
 تعیین مالکیت                                                                                                                                           
     موجودی ها                   

تعیین مقدار موجودی ها

مروری بر فصل

حسابداری موجودی ها
فصل 4
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موجودی ها

دارایی های��ی  موجودیه��ا، 
اس��ت ک��ه واحده��ای تجاری 
)شرکت ها و فروشگاه ها( آن  را 
به )1( قصدف��روشدرروال
عادیعملیاتیا)2(بهمنظوراس��تفادهدرساخت
محص��والتدرفرآیندتولیدیا)3(ارائهخدماتبه
مشتریان،نگهداریمیکنند. از آنجا که موجودی  کاال 
معموالً بخش بزرگی از دارایی های جاری  شرکت های 
بازرگانی و تولیدی و فروش��گاه ها را تش��کیل می دهد 
و منبع اصلي درآمد این ش��رکت ها اس��ت، تشریح و 
اندازه گی��ری موجودی ها، به توجه وی��ژه ای نیاز دارد. 

طبقه بندي موجودي ها در ترازنامه
بر خالف شرکت ها و مؤسسات خدماتی که معموالً 
موج��ودی کاال نگه��داری نمی کنن��د، فروش��گاه ها و 
ش��رکت های بازرگانی، مانند فروش��گاه های شهروند 
و رف��اه، کاالهای خود را به ش��کل آماده برای فروش، 
خریداری می کنن��د. این دس��ته از واحدهای تجاری، 
کااله��ا را به ص��ورت عمده خری��داری و به صورت 
خرده فروشی به مشتریان خود عرضه می کنند. بنابراین، 
تغییر چندانی بر روی کاالهای خریداری ش��ده ایجاد 
نمی کنند. در مقابل، ش��رکت های تولی��دی مانند ایران 
خودرو و س��ایپا، برای تبدیل مواد اولیه به محصوالت 

نهایی از فرآیند پیچیده ای استفاده می کنند.
چگونگیطبقهبندیموجودیهایبهبازرگانییا

تولیدیبودنواحدتجاریبستگیدارد.
معموالً، در یک ش��رکت بازرگان��ی، موجودی ها از 
اقالم )کاالهای( گوناگون تش��کیل شده است. اما همه 
این موجودی ه��ا، دو ویژگی مش��ترک دارند: )1(در
تملکواحدتج��اریقراردارند و )2(برایفروش

طبقات گوناگون موجودی کاال 
در شرکت های مختلف را بیان 

کنید.

بهمش��تریان،آمادههس��تند. از این رو، ش��رکت هاي هدف مطالعة 1
بازرگانی تنها از گ��روه موجودی کاال برای طبقه بندی 
موجودی های خود اس��تفاده می کنن��د. در ترازنامه این 
ش��رکت ها، س��ر فصل موجودی کاال، تمامی کاالهای 

متفاوت یک شرکت بازرگانی را در بر دارد.
 ش��رکت های تولیدی، مواد اولی��ه را تهیه و فرآیند 
تولید کاال را ش��روع می کنند. در انتهای فرآیند تولید، 
کاالی تکمیل شده به دست خواهد آمد. در پایان دوره 
مالی، هنگامی که  ش��رکت با ه��دف تهیه صورت های 
مالی، موجودی های خود را اندازه گیری می کند، ممکن 
اس��ت فرآیند تولید برخی از کاالها اتمام نیافته باش��د. 
در نتیجه، ش��رکت های تولیدی، موجودی های خود را 
به س��ه گروه طبقه بندی می نمایند: )1( کاالیتکمیل
شده، )2( کاالیدرجریانساخت و )3( مواداولیه. 
کاالیتکمیلش��ده، اقالم تولید شده ای است که کامل 
ب��وده و برای ف��روش آماده هس��تند. کاالیدرجریان
ساخت، بخش��ی از موجودی های یک شرکت تولیدی 
اس��ت که کماکان در خط تولید ق��رار دارد و تولید آن 
تکمیل نش��ده اس��ت. مواداولیه، اقالمی هستند که در 
تولید مورد اس��تفاده قرار می گی��رد، اما فرآیند تولید بر 

روی آن ها هنوز آغاز نشده است.
برای مثال، ش��رکتایرانخودرو، اتومبیل های تولید 
شده س��مند را به عنوان کاالی ساخته شده طبقه بندی 
می کند. اتومبیل های س��مندی که در دایرة مونتاژ قرار 
دارند را به عنوان کاالی در جریان س��اخت طبقه بندی 
می کن��د. در نهایت، اقالمی مانن��د ورق های فوالدی، 
شیش��ه های اتومبیل، تایرها و سایر اجزای این خودرو 
که هنوز وارد فرآیند تولید نش��ده ان��د، به عنوان مواد 

اولیه طبقه بندی می شوند.
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ارائه طبقات و تغییرات در مقادیر انواع موجودی ها، 
به اس��تفاده کنندگان صورت های مال��ی کمک می کند، 
از نحوه مدیریت طرح های تولیدی ش��رکت، شناخت 
بیش��تری کسب کنند. برای مثال، سطح پایین موجودی 
مواد اولیه و مقدار باالی موجودی کاالی س��اخته شده 
می توان��د به این معنا باش��د که مدیری��ت با نگهداری 
مقادیر کافی موجودی کاال، قصد دارد تولید را در آینده 

کاهش دهد. از س��وی دیگر، سطح باالی مواد اولیه و 
مقدار پایین موجودی کاال می تواند نشانة افزایش تولید 

در آینده باشد.
مفاهیم حس��ابداری که در این فصل مطرح می شود 
برای هر دوی شرکت های بازرگانی و تولیدی قابل به 
کارگیری اس��ت، با این وجود در این فصل بر عملیات 

شرکت های بازرگانی، تمرکز شده است.

جریان بهای تمام شده
جریان بهای تمام ش��ده در ش��رکت های بازرگانی به 
صورت زیر اس��ت: موجودی کاالی ابت��دای دوره به 
به��ای تمام ش��ده کاالی خریداری ش��ده در طی دوره 
افزوده می ش��ود ت��ا بهایتمامش��دهکاالیآمادهبرای
فروشبه دست آید. سپس بهای تمام شده کاالی آماده 
برای فروش به بهای تمام شدة کاالی فروش رفته )کاالی 

فروخته شده در دوره جاری( و موجودی کاالی پایان 
دوره )کاالی��ی ک��ه در آینده به ف��روش خواهد رفت( 
تخصی��ص می یابد. تصویر 1-4 این روابط را تش��ریح 
می کند. ش��رکت ها، برای حسابداری موجودی ها یکی 
از دو سیستم زیر را مورد استفاده قرار می دهند: سیستم
ثب��تادواریموجودیه��اوسیس��تمثب��تدائمی

موجودیها.

مطالعه آزاد

شرکت های متعددی با استفاده از روشموجودیبهموقعJIT( 1(، سطح موجودی ها و هزینه های انبارداری خود را به 
حداقل رسانده اند. در روشموجودیبهموقع، شرکت تنها زمانی مواد اولیه خریداری و تولید را آغاز می کند که از مشتری 
سفارش خرید کاال را دریافت کرده باشد. شرکتDell، تولید کننده لپ تاپ، به سبب استفاده از این سیستم شهرت یافته 
اس��ت. این ش��رکت، تولید لپ تاپ های خود را تنها زمانی آغاز می کند که از مشتریان سفارش خرید دریافت کرده باشد. 
به کارگیری چنین سیس��تمی، مس��تلزم وجود تعامالت قوی با تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه اس��ت که سبب می شود 
مقدار موجودی های شرکت نزدیک به صفر باشد. برای مثال، در حالی که در انبار Dell هیچ گونه قطعات و مواد اولیه ای 
نگهداری نمی ش��ود، این ش��رکت قادر است، ظرف 48 ساعت، لپ تاپ مورد درخواست مش��تری را تولید و برای آن ها 

ارسال کند. 
1Just In Time  
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سیستم ثبت دائمی موجودی ها

شرکت  در سیستمثبتدائمی
موجودیه��ا در خصوص بهای 
تمام ش��ده کاالی خریداری شده 
اطالعات��ی  فروش رفت��ه،  و 
تفصیل��ی ثب��ت و نگه��داری می کند. ای��ن ثبت ها به 
طور مس��تمر، مقدار و مبلغ موجودی های نزد انبار را 
نش��ان می دهند. برای مثال، در یک نمایشگاه اتومبیل، 
حس��اب موجودی ها در هر لحظه ارزش اتومبیل های 
نگهداری شده را به تفکیک و به صورت تجمیعی نشان 
می دهد. سیس��تم های اتوماس��یون جدید این امکان را 
فراهم آورده است که واحدهای تجاری دارای کاالهای 
متعدد و متنوع نیز )مانند فروشگاه های زنجیره ای رفاه 

بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش   =     موجودي کاالي ابتداي دوره     +     بهاي تمام شده کاالي خریداري شده
بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش   =      موجودي کاالي پایان دوره      +      بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

موجودي کاالي ابتداي دوره + بهای تمام شده کاالي خریداري شده =  موجودي کاالي پایان دوره + بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

و ش��هروند( از سیستم ثبت دائمی موجودی ها استفاده 
کنند. محاس��بهوثبتبهایتمامشدهکاالیفروش
رفت��هدرف��روش،ویژگیبارزسیس��تمثبتدائمی
موجودیهااس��ت. به این ترتیب، ثبت فروش کاال در 
یک سیس��تم دائمی موجودی ها از دو بخش تش��کیل 
می ش��ود: )1( شناس��ایی درآمد ف��روش و افزایش در 
دارایی ها )وج��ه نقد یا حس��اب های دریافتنی( و)2( 
شناسایی بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته و کاهش 

حساب موجودی ها.
براي تش��ریح نحوة ثبت موجودي ها در یک سیستم 
دائمي، فرض کنید ش��رکتمهتاب در نخس��تین سال 
فعالی��ت خود، در تاری��خ 18 فرودین 1389، 10،000 

موجودی ابتدای 
دوره

 بهای تمام شده کاالی  
خریداری شده

کاالی   تمام شده  بهای 
آماده برای فروش

موجودی کاالی 
پایان دوره

بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته

سیستم های حسابداری موجودی 
کاال در شرکت های بازرگانی را 

تشریح کنید.

هدف مطالعة 2

تصویر 1-4 گردش بهای تمام شده
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18 فروردین
موجودی کاال

حساب هاي پرداختني تجاري

)ثبت خرید کاال به صورت نسیه(

5,000,000    

  5,000,000

سیستم ثبت دائمی موجودی ها

ب��ا ثب��ت آرتی��کل ف��وق، حس��اب موج��ودي کاال 
نش��ان می ده��د، در انب��ار ش��رکت 5,000,000 ریال 
کاال موج��ود اس��ت. هنگامي ک��ه 8000 واحد از این 

کاال به فروش مي رس��د، ب��ا اس��تفاده از آرتیکل زیر، 
ارزش موج��ودي کاال ن��زد انب��ار اص��الح مي ش��ود:

واح��د کاال، به به��اي هر واح��د 500 ری��ال به طور 
نس��یه )خریداري کرده اس��ت. این ش��رکت در تاریخ 
25 فروردی��ن، 8000 واح��د از ای��ن کااله��ا را ب��ه 

به��اي هر واح��د 900 ریال ( به طور نس��یه به فروش 
رس��انید. رویداده��اي ف��وق در یک سیس��تم دائمي 
ثب��ت موجودي ها ب��ه ص��ورت زیر ثبت مي ش��وند:

ثبت آرتیکل فوق س��بب مي ش��ود، ضمن شناسایي 
ب��ه مبل��غ  حس��اب هاي دریافتن��ي و درآمد ف��روش 
7,200,000 ریال، ارزش موجودي کاال در حساب هاي 
دریافتني 4,000,000 ری��ال کاهش یابد. معادل همین 

مبلغ به حساب بهاي تمام شده کاالي فروش رفته انتقال 
مي یابد. از طریق حساب هاي دفتر کل در تصویر 4-2،  

می توان تأثیر دو آرتیکل باال را مشاهده کرد.

تصویر 2-4حساب های دفتر کل

استفاده از سیستم ثبت دائمي موجودي کاال باعث مي 
شود، حس��ابموجودیکاال همواره،ارزشکاالي
نزدانباررانشاندهد. براي مثال، حساب موجودي کاال 
نشان مي دهد که از تاریخ 18 فروردین تا 25 فرودین، 

ارزش موجودي کاال 5,000,000 ریال بوده اس��ت. اما 
در تاریخ 25 فروردین، با فروش بخش��ي از موجودي 
کاال، 1,000,000 ریال از این کاالها باقي مانده اس��ت.  
هم چنین، با ثبت بهاي تمام شده کاالي فروش رفته، در 

بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
 25 فروردین    4,000,000   

موجودي کاال
4,000,000     25 فروردین  18 فروردین           5,000,000

  25 فروردین    مانده     1,000,000

25 فروردین

حساب های دریافتنی تجاری

فروش

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

موجودی کاال

)ثبت فروش کاال به صورت نسیه(

7,200,000    

4,000,000

  7,200,000

4,000,000
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هر زمان می توان سود ناويژه را اندازه گيري کرد.

شرکت ها،در سیستمثبتادواریموجودیها،اطالعات 
تفصيلــی کاالهــای خريداری شــده و فروش رفته را 
نگهداری نمی کنند. دراینسیســتم،بهایتمامشده
کاالیفروشرفتهتنهادرپایاندورهحســابداری
تعیینمیشود و از اين رو، به آن سيستم ادواری گفته 
می شود. در اين سيستم به منظور تعيين بهای تمام شده 
موجودی ها، شــرکت ها کاالهای نزد انبار را در پايان 

دوره حسابداری، شمارش می کنند.
در يک سيســتم ادواری، برای تعيين بهای تمام شده 

کاالی فروش رفته، مراحل زير انجام می شود:

1  بهای تمام شــده موجودی ها در ابتدای دوره مالی                                                                                                                                             
      تعيين می شود؛

2  بهای تمام شده کاالی خريداری شده به آن اضافه                                                                                                                                            
       می شود؛

3  بهای تمام شــده موجودی ها در پايان دوره مالی                                                                                                                                             
      کسر می شود.

چنان چه قصد داشــته باشــيم، مبــادالت مربوط به 
موجودي کاالي شرکتمهتاب در طي فروردين ماه را 
در يک سيستم ثبت ادواري موجودي کاال نشان دهيم، 

خواهيم داشت:

سیستم ثبت ادواری موجودی ها

همان گونه که مشــاهده مي شــود، در آرتيكل هاي 
ثبت شده در سيستم ادواري موجودي کاال، هيچ  تالشي 
براي نشان دادن مقدار يا ارزش موجودي کاال، صورت 
نمي گيرد. هم چنين، بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 
نيز از طريق آرتيكل هاي حسابداري قابل تعيين نيست. 

  18 فروردين

25 فروردين

خريد

حساب های پرداختنی تجارتی

)خريد نسیه کاال(

حساب های دريافتنی تجارتی

فروش

)ثبت فروش کاال به صورت نسیه(

5,000,000    

7,200,000

5,000,000

 

7,200,000

تصويــر 3-4، توالــی فعاليت ها و زمــان تعيين بهای 
تمام شده کاالی فروش رفته را در اين دو سيستم نشان 
می دهد. تصوير 4-4، اين دو سيســتم را با استفاده از 

اطالعات شرکت مهتاب مقايسه مي کند.
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تصویر 4-4 مقایسه سیستم دائمي و ادواري موجودي کاال

کاالهای خریداری شده

کاالهای خریداری شده

ثبت خرید کاالها

ثبت خرید کاالها

سیستم دائمی

سیستم ادواری

اقالم فروخته شده

اقالم فروخته شده

 ثب��ت درآمد ف��روش کاال و
 محاسبه و ثبت بهای تمام شده

کاالهای فروش رفته

تنها ثبت درآمد فروش

دوره  پای��ان 

ثبت ندارد.

پایان دوره 
تمام شده  بهای 

کاالی 
فروش رفته 

محاس��به و ثبت 
می شود.

سیستم ادواری سیستم دائمی
بستانکار بدهکار شرح بستانکار بدهکار شرح

5,000,000
5,000,000 خرید

حساب های پرداختنی 5,000,000
5,000,000 موجودی کاال

حساب های پرداختنی
1/18

7,200,000

7,200,000 حساب های دریافتنی
فروش 7,200,000

4,000,000

7,200,000

4,000,000

حساب های دریافتنی
فروش

بهای تمام شده کاالی فروش رفته
موجودی کاال

1/25

ثبت ندارد

تاریخ

بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
   4,000,000         1/25 

موجودي کاال
5,000,000           1/ 18  1/ 25     4,000,000

1,000,000            1/ 25  

خرید

5,000,000           1/ 18  

تصویر 3-4مقایسه سیستم دائمي و ادواري موجودي کاال
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در سیس��تم ادواری، به دلیل عدم 
نگهداری س��وابق، تع��داد و ارزش 
کااله��ای فروش رفته، ب��ا توجه به 
تعداد موجودی های باقی مانده )فروش نرفته( محاس��به 
می ش��ود. همان طور که پیش از این بیان ش��د، یکی از 
مزایای سیستم ثبت دائمی، نگهداری سوابق موجودی ها 
اس��ت، که از این طریق کنترل بیش تری بر موجودی ها 
اعمال می شود. زیرا، محاسبات تعداد و بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته، مس��تقل از تعداد و بهای تمام شده 
موجودی ها است. بنابراین،سیس��تمدائمیميتواند
کس��رییااضافیموجودیهارامش��خصکند.در
سیس��تمادواریتعیینکس��ریواضافهموجودیها

امکانپذیرنیست.

اضافی یا کسری موجودی ها 

در سیس��تم ادواری، کس��ری یا اضاف��ه موجودی ها 
از طری��ق افزای��ش یا کاه��ش بهای تمام ش��ده کاالی 
فروش رفت��ه، ب��ر س��ود خال��ص تأثیر می گ��ذارد. در 
سیس��تم ثبت دائمی موجودی ها، وج��ود مغایرت بین 
ماندهموجودیهاطبقاس��نادودفاترحسابداری و 
مان��دهواقعیموجودیهانزدانبار، به معنی کس��ری 
یا اضافه موجودی ها اس��ت. کسریموجودیها زمانی 
ایجاد می ش��ود که مانده واقع��ی موجودی ها، کمتر از 
مانده طبق ثبت های حسابداری باشد. برای ثبت کسری 
موجودی ها، حس��اب کس��ری و اضاف��ه موجودی ها 
بدهکار و حس��اب موجودی ها، بستانکار می شود. اگر 
مانده واقعی موجودی ها بیش از مانده طبق دفاتر باشد، 
اضافهموجودیها ایجاد ش��ده اس��ت. در این وضعیت 

سایر مالحظات
احتم��االً، تا به حال متوجه ش��ده اید که اس��تفاده از 
سیستم ثبت دائمی موجودی ها، نیازمند انجام فرآیندهای 
اضافه تری اس��ت. از این رو، بکارگیری سیستم دائمی 
پرهزینهتراز سیس��تم ادواری اس��ت. ب��ه همین دلیل، 
در گذشته، اغلب ش��رکت هایی از سیستم ثبت دائمی 
موجودی ها استفاده می کردند که کاالهایی با ارزش باال 
)مانند اتومبیل، مبلمان( به فروش می رساندند. افزایش 
اس��تفاده از کامپیوتره��ا و بارکد خوان ها، این امکان را 
برای بسیاری از فروشگاه ها و شرکت ها فراهم ساخته 

است تا از سیستم دائمی موجودی ها استفاده کنند.
سیس��تم دائم��ی در مقایس��ه ب��ا سیس��تم ادواری 
موجودی ه��ا، ای��ن ام��کان را ب��رای ش��رکت فراهم 
م��ی آورد ت��ا کنترله��ایمطلوبت��ری را ب��ر روی 
موجودی ه��ای خ��ود اعمال کن��د. از آنجا ک��ه دفاتر 

حس��ابداری، مق��دار کاالهای��ی ک��ه بای��د در انبارها
 موجود باش��د را نش��ان می دهد، ش��رکت با شمارش 
موجودی ها و مقایس��ه آن با مقدار ثبت شده، می تواند 
اضافی یا کس��ری موجودی ها را تعیی��ن کند و به این 
وس��یله کنترل دقیق تری بر موجودی ها داش��ته باش��د.

از نظر برخی شرکت ها، فواید حاصل از سیستم ثبت 
دائمی موجودی ها در مقایس��ه با مخارج پیاده سازی و 
استفاده از آن، ناچیز است و بنابراین، استفاده از چنین 
سیس��تمی را غیر ضروری یا غیر اقتصادی می دانند. با 
این وجود، اغلب واحدهای تجاری با بکارگیری سیستم 
ثبت دائمی موجودی کاال، دریافته اند که مزایای حاصل 
از این سیس��تم، مخارج مربوط به آن را توجیه می کند. 
به هر حال، ش��رکت هایی که از سیس��تم ثبت ادواری 
موجودی ها استفاده می کنند، برای اندازه گیری عملکرد 
خ��ود باید موجودی ه��ای نزد انبار را ش��مارش کنند.

حسابداری اضافی یا کسری 
موجودی ها را توصیف کنید.

هدف مطالعة 3
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درپایاندورهحس��ابداری،ماندهحسابکسری
ی��ااضاف��هموجودیهادربخ��شس��ایردرآمدها
)هنگام��یکهاینحس��ابماندهبس��تانکاردارد(و

هزینهها)هنگامیکهاینحسابماندهبدهکاردارد(
صورتس��ودوزیانگزارششده،بهسودیازیان

خالصدورهمنظورمیشود.

  تعیین مقدار موجودی ها 

صرف نظ��ر از این که از سیس��تم دائم��ی یا ادواری 
موجودی ها اس��تفاده می ش��ود، تمام ش��رکت ها باید 
در پای��ان دوره مالی، مق��دار )تع��داد( موجودی های 
خود را ش��مارش کنند. هنگامی که ش��رکت  از سیستم 
ثبت دائمی موجودی کاال اس��تفاده می کند، ش��مارش 
مقدار موجودی ها با دو ه��دف صورت می گیرد: )1(
کنترلدرس��تیثب��تموجودیه��ادردفاترو)2(
تعیینموجودیهاییک��هبهدلیلاتالفمواداولیه،
حملنادرس��تیاسرقتکاال،ازدسترفتهاست.
ش��رکت هایی که از سیس��تم ادواری موجودی استفاده 
می کنند، ش��مارش تعداد موجودی ه��ا را با دو هدف 
متف��اوت انجام می دهن��د: 1(تعیی��نموجودیکاال
درتاری��خترازنامه2(تعیینبهایتمامش��دهکاالی

فروشرفتهدرطیدوره. 
تعیین مقدار موجودی ها شامل دو مرحله است: 

1( شمارش تعداد کاالی موجود نزد انبار و
2(  تعیین مالکیت این کاالها. 
شمارش مقدار موجودی ها

شمارش مقدار موجودی ها، مستلزم شمارش تعداد، 
وزن کش��ی، ی��ا اندازه گیری تمامی ان��واع موجودی ها 
است. در بسیاری از ش��رکت ها، شمارش موجودی ها 
کار دش��واری محس��وب می ش��ود. ب��رای مث��ال، در 
خرده فروش��ی هایی مانن��د فروش��گاه های ش��هروند، 
موجودی ه��ا از هزاران کاالی متفاوت تش��کیل ش��ده 
است. شمارش موجودی کاال، معموالً هنگامی دقیق تر 
انجام می ش��ود که در طول مدت زمان شمارش، خرید 
یا فروش کاال متوقف ش��ود. به این منظور، ش��مارش 
موجودی ها، اغلب در پایان دوره حس��ابداری یا زمانی 
که فعالیت های تجاری در پایین ترین س��طح قرار دارد، 

انجام می شود.

حساب موجودی ها بدهکار و حساب کسری و اضافه 
موجودی ها بستانکار می شود.

برای تش��ریح ای��ن موضوع، فرض کنید، ش��مارش 
موجودی های شرکتسهند نش��ان می دهد 800 واحد 
کاال به بهای تمام ش��ده هر واح��د 5000 ریال در انبار 
موجود اس��ت. طبق حس��اب موجودی ها در دفتر کل، 

بای��د 1000 واحد کاال به بهای تمام ش��ده   5,000,00 
میلیون ریال موجود باش��د. بر اس��اس این اطالعات، 
شرکت سهند 200 واحد کاال به جمعًا به بهای تمام شده 
1,000,00 ریال )5000×200( کسری دارد که آن  را به 

صورت زیر در دفاتر خود ثبت می کند.

29 اسفند
کسری یا اضافه موجودی ها

موجودی  کاال

)ثبت کسری موجودی ها(

1,000,000    

  1,000,000
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تعیین مالکیت کاالها
چالش برانگیز  مسائل  از  یکی 
موجودی ها،  ارزش  محاسبه  در 
تعیین مالکیت کاالهای شمارش 
شده اس��ت. برای تعیین مالکیت کاالها، دو سؤال باید 
پاسخ داده ش��ود: آیا تمامی کاالهای شمارش شده، به 
شرکت تعلق دارد؟ آیا کاالهایی در تملک شرکت وجود 
دارد که ش��مارش نشده باشند؟ به عبارت دیگر، سؤال 
نخس��ت به وجود کاالیامانیدیگراننزدش��رکت 
اشاره دارد و دومین سؤال به کاالیامانیشرکتنزد

دیگران و هم چنینکاالیدرراه می پردازد.
کاالی در راه

یکی از موضوعات پیچیده در تعیین مالکیت، کاالی 
در راه اس��ت. کاالیدرراه، ب��ه کااله��ای خریداری 
ش��ده توسط شرکت اطالق می شود که در پایان دوره، 
در راه رس��یدن به شرکت اس��ت. برای شمارش دقیق 
موجودی ها، ش��رکت باید مالکیت این کاالها را تعیین 
کند. کاالهایی جزء موجودی های پایان دوره محسوب 
می ش��وند که از نظر قانونی، ش��رکت مالک آن  کاالها 
باشد. مالکیت قانونی، به واسطه شرایط فروش، تعیین 
می ش��ود. دو نوع متداول این ش��روط در تصویر 4-5 
تشریح شده است. هنگامی که شرط فروش، تحویلکاال
درمح��لبارگیریدرمبدأ، فوب مبدأ، اس��ت، مالکیت 

1Free on board (FOB) shipping point  
2FOB destination  

کاالها در زمانی به خریدار منتقل می ش��ود که مؤسسه 
حمل کنن��ده، کاال را از فروش��نده دریافت می کند. در
فوبمبدأ1کلیههزینههایبیمهوحملکاالازدرب
انبارفروش��ندهبرعهدهخریداراستوخریداراین
هزینههارابهبهایتمامش��دهکاالیخریداریشده
اضاف��همیکن��د. هنگامی که ش��رط ف��روش، تحویل
درمح��لتخلیهمقصد، فوب مقصد2 ، اس��ت، مالکیت 
کاال تا زمان دریافت کاال توس��ط خری��دار، در اختیار 
فروشنده اس��ت. در زمان دریافت کاال توسط خریدار، 
مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می شود. درفوب
مقص��د،هزینههایبارگیری،حم��لوبیمهتادرب
انبارخریدار،برعهدهفروشندهاست.فروشنده،این
هزینههارابهعنوانهزینههایتوزیعوفروش،جزء

هزینههایعملیاتیمحسوبمیکند.
منظور نکردن کاالی در راه در موجودی کاال، ممکن 
اس��ت مقدار و مبلغ موجودی کاالی گزارش شده در 
پایان دوره را به ش��دت گمراه کننده سازد. برای مثال، 
فرض کنید کهفروشگاهمهر در تاریخ 29 اسفند، تعداد 
20,000 واحد کاال در اختیار دارد. هم چنین، اقالم زیر 
کاالی در راه محس��وب می ش��وند: 1( ف��روش 1500 
واح��د کاالی فروش رفته و ارسال ش��ده در تاریخ 29 
اسفند با ش��رط فروش فوب مقصد و 2( 2500 واحد 
کاالی خریداری شده در تاریخ 29 اسفند با شرط فوب 

مثال!

فوب مقصد فوب مبدأ

مؤسسه 
حمل و نقل

مؤسسه 
فروشندهحمل و نقل خریدارفروشنده خریدار

هزینه  خری��دار 
پرداخت  را  حمل 

می کند.

فروشنده هزینه 
حم��ل را پرداخت 

می کند.

مالحظات حسابداری مربوط به 
مالکیت موجودی ها را شرح دهید.

هدفمطالعة4

تصویر 5-4 شرایط فروش



مثال!

ش��رکت لطیفی شمارش موجودی کاالی خود را به پایان رس��انده است. ارزش کل کاالی شمارش شده 2 میلیارد ریال 
است. در صورتی که اطالعات زیر در دست رس باشد، چه تأثیری بر ارزش موجودی ها خواهد داشت:

1- 150 میلیون ریال از کاالی شمارش شده، امانی بوده است.
2- کاالی خریداری ش��ده ای به ارزش 100 میلیون ریال با ش��رط فوب مبدأ، در موجودی شمارش ش��ده لحاظ نش��ده 

است.
3- ش��رکت کاالی فروش رفته و بارگیری ش��ده ای به ارزش 120 میلیون ریال با شرط فوب مبدأ، را در موجودی پایان 

دوره لحاظ نکرده است.

پاسخ:

کاالی امانی به ارزش 150 میلیون ریال باید از موجودی کاالی شمارش شده، کسر شود. کاالی خریداری شده به ارزش 
100 میلیون ریال با شرط فوب مبدأ، باید به موجودی کاالی شمارش شده اضافه شود. کاالی فروش رفته و ارسال شده با 
شرط فوب مبدأ، به درستی در موجودی کاالی شمارش شده، اعمال نشده است. با توجه به موارد فوق، ارزش موجودی 

کاالی شرکت لطیفی 1,950 میلیون ریال )100+150-2000( خواهد بود.

مب��دأ. در این مثال، فروش��گاه مهر، مالکیت قانونی هر 
دوی 1500 واحد کاالی فروخته ش��ده و 2500 واحد 
کاالی خریداری ش��ده را در اختیار دارد. بنابراین، باید 
آن ها را جزء موجودی های خود محسوب کند. اگر این 
فروش��گاه این کاالها را در موجودی های خود منظور 
نکند، مقدار موجودی های خود را 4000 واحد )کمتر 

از واقع نشان داده است.
کاالهای امانی

در برخی از ش��رکت ها، نگهداری و فروش کاالهای 
متعلق به دیگران، امری متداول است. این شرکت ها در 
ازای فروش این کاالها، مبلغی کارمزد دریافت می کنند 
که ب��ه آن حقالعمل گفته می ش��ود. به ای��ن ترتیب، 

کاالهای سایر شرکت ها که نزد واحد تجاری نگهداری 
می شود، کاالیامانی نامیده می شود.

برای تش��ریح موض��وع، فرض کنید آق��ای احمدی 
اتومبی��ل خود را برای فروش در اختیار گالری اتومبیل 
صادق��ی قرار ده��د و توافق ش��ود در صورت فروش 
اتومبی��ل، مبلغ��ی به عن��وان حق الزحمه به فروش��نده 
پرداخت ش��ود. در چنین حالتی، مالکی��ت اتومبیل به 
گالری اتومبیل صادقی منتقل نشده است و این اتومبیل 
جزء کاالهای امانی این فروش��گاه است. به طور کلی، 
در ش��مارش موجودی ه��ا، کاالهای امان��ی، به عنوان 

کاالی واحد تجاری محسوب نمی شود.
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بر مبنای این که کدام تلویزیون ها فروش رفته است، 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته متفاوت خواهد بود. 
برای مثال، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته می تواند 
ی��ا   )7،000،000+7،500،000( ری��ال   14,500,000
ی��ا   )8،000،000+7،000،000( ری��ال   15,000,000
15,500,000 )7،500،000+8،000،000( باشد. در ادامه 
روش های مختلف ارزش یابی )تعیین بهای تمام ش��ده( 

موجودی ها و کاالی فروش رفته بحث می شود.
شناسایی ویژه

تلویزی��ون  ارژن��گ، دو دس��تگاه  اگ��ر فروش��گاه 
خریداری ش��ده در تاریخ ه��ای 3 خ��رداد و 22 دی 
را فروخت��ه باش��د، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته 
15,000,000 ریال )7،000،000+8،000،000( و ارزش 
موج��ودی کاال 7,500,000 ریال خواهد بود. بنابراین، 

اگر فروش��گاه ارژنگ بتواند به صورت مشخص، اقالم 
فروش رفت��ه و اقالم باقی مان��ده را تعیین کند، می تواند 
از روششناس��اییویژه براي ارزش یابی موجودی کاال 
استفاده کند. با استفاده از این روش، شرکت ها می توانند 
به طور دقیق ارزش موجودی کاالی پایان دوره و بهای 

تمام شده کاالی فروش رفته را تعیین کنند.
استفاده از روش شناسایی ویژه، نیازمند آن است که 
شرکت ها، بهای تمام شده هر یک از اقالم موجودی ها را 
به صورت مجزا ثبت و نگهداری کنند. معموالً استفاده 
از روش شناس��ایی ویژه، تنها برای اقالمی با تعداد کم 
و ارزش باال امکان پذیر اس��ت و باید بتوان به صورت 
کاماًل مش��خص، ارزش خرید هر قلم را از زمان خرید 
تا زمان فروش ردیابی کرد. نمونه کاالهایی که می توان 
روش شناس��ایی ویژه را برای آن ها به کار برد، عبارتند 

تصویر6-4 ارزش یابی موجودی ها

ارزش یابی موجودی کاالها 

خرید ها
7,000,000 ریال     1 دستگاه     3 خرداد 
7,500,000 ریال     1 دستگاه       5 مهر 
8,000,000 ریال     1 دستگاه     22 دی 

فروش
24,000,000 ریال )12,000,000×2(     2 دستگاه     1 بهمن 

 پس از آن  که ش��رکت مق��دار موجودی ها را تعیین 
کرد، از بهای تمام ش��ده هر واحد کاالی شمارش شده 
برای محاسبه کل ارزش )بهای تمام شده( موجودی ها 
و بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته استفاده می کند. 
در صورتی ک��ه ش��رکت، اقالم موجودی خ��ود را در 
زمان های مختلف و ب��ه مبالغ متفاوت خریداری کرده 
باشد، فرآیند تعیین بهای تمام شده موجودی ها و کاالی 

فروش رفته می تواند بسیار پیچیده باشد.

برای مث��ال، فرض کنید فروش��گاهل��وازمتصویری
ارژن��گ س��ه دس��تگاه تلویزی��ون کاماًل مش��ابه را در 
تاریخ های متفاوت ب��ه قیمت های 7 میلیون ریال، 7/5 
میلی��ون ریال و 8 میلیون ریال خریداری کرده اس��ت. 
در ط��ول س��ال، دو دس��تگاه از ای��ن تلویزیون ها هر 
ک��دام به قیمت 12 میلیون ریال به فروش رفته اس��ت. 
ای��ن اطالعات در تصویر 6-4 خالصه ش��ده اس��ت.



1First in first out (FIFO)  

تصویر 7-4 بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش

از: اتومبیل ها، آپارتمان ها و جواهرات گران قیمت.
ورود تجهی��زات الکترونیک��ی جدی��د، مانند بارکد 
خوان ها و سیس��تم های اطالعات��ی یارانه ای این امکان 
را ب��ه وجود آورده اس��ت ک��ه در تمام��ی صنوف از 
روش شناس��ایی ویژه، برای ارزش یابی موجودی کاال 
اس��تفاده ش��ود. با این وجود، روش شناسایی ویژه در 
عمل، به ندرت اس��تفاده می شود. به عنوان یک راه کار 
جای گزی��ن، به ج��ای ردیابی بهای تمام ش��ده هر قلم 
کاال، ش��رکت ها در مورد این که کدام کاالها به فروش 
رفته است، فرض هایی بکار می گیرند که به فرضهای

جریانبهایتمامشده، شهرت یافته اند. 
فرض های جریان بهای تمام شده

از آن ج��ا که بکارگیری روش 
شناسایی ویژه، اغلب غیر عملی 
اس��ت، روش های دیگری برای 
اندازه گیری جریان بهای تمام ش��ده طراحی شده است. 
تفاوت این روش ها با شناس��ایی ویژه، در جریان های 
فرض��ی بهای تمام ش��ده ق��رار دارد. به ای��ن معنی که 
حسابداران دراین مورد که کدام کاالها به فروش رفته 

اس��ت، فرض هایی اختیار می کنند که ممکن اس��ت با 
جریان ه��ای واقعی کاالها متفاوت باش��د. س��ه روش 

جریان فرضی بهای تمام شده وجود دارد:
1   اولین صادره از اولین وارده1  )فایفو(
2  اولین صادره از آخرین وارده )الیفو(

3  میانگین
ازنظرحس��ابداری،هیچالزام��یوجودنداردکه
فرضجریانبهایتمامشدهباجابهجاییهایواقعی
کاالها،انطباقداش��تهباش��د.اینمدیریتشرکت
اس��تکهروشمناس��بجریانبهایتمامش��دهرا

انتخابمیکند.
تمام ش�ده در  به�ای  فرض ه�ای جری�ان 

سیستم ادواری ثبت موجودی ها
به منظور تش��ریح فرض های متف��اوت جریان بهای 
تمام ش��ده در یک سیستم ادواری ثبت موجودی ها از 
اطالعات فروش��گاه حس��ینی که در تصویر 7-4 ارائه 

شده است، استفاده می شود.

کل بهای تمام شده         بهای هر واحد               تعداد         شرح        تاریخ 

10,000,000                 100,000    100            1 فروردین               موجودی ابتدای دوره 
22,000,000                 110,000    200                    خرید            15 خرداد 
36,000,000                 120,000    300                      خرید  24 شهریور 
52,000,000                 130,000    400                      خرید  27 بهمن 

     
120,000,000          1000          کل                     

این فروش��گاه 1000 واح��د کاال در اختیار دارد که 
می تواند در طول س��ال آن ها را به فروش رس��اند. کل 

بهای تمام ش��ده این واحدها، 120 میلیون ریال است. 
شمارش عینی موجودی کاال در پایان دوره مالی نشان 

فرض های جریان بهای تمام شده 
موجودی ها را توصیف کنید.

هدف مطالعة 5
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می دهد که در تاریخ 29 اسفند، 450 واحد کاال موجود 
است و بنابراین در طی دوره، 550 واحد )1000-450( 
کاال به فروش رفته اس��ت. س��ؤال این است که از چه 
قیمتی برای محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

و بهای تمام شده موجودی کاال استفاده شود؟ 
می دانیم که جمع بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته 
و بهای تمام ش��ده موجودی کاالی پای��ان دوره، برابر 
با 120 میلیون ریال-بهای تمام ش��ده کاالی آماده برای 

فروش-است.
)FIFO( اولین صادره از اولین وارده

)FIFO( وارده اولی��ن از ص��ادره اولی��ن روش
فرض می کن��د، کاالهایيکهزودتر خریداری ش��ده 
اس��ت، زودتر از س��ایر کااله��ا نیز فروخت��ه خواهد 
ش��د. در اغل��ب واحده��ای بازرگان��ی، روش فایفو 
ب��ا جریان واقعی کاالها س��ازگار اس��ت؛ زی��را اغلب 

ش��رکت ها تمایل دارند، کاالیی را که زودتر خریداری 
کرده ان��د، زود تر از کاالهای دیگر به فروش برس��انند. 
در روش فایفو، بهای تمام ش��ده کاالهایی که زودتر 
خریداری شده اس��ت، به عنوان بهای تمام شده کاالی 
فروش  رفته در نظر گرفته می شود. حتی اگر کاالیی که 
زودتر خریداری ش��ده اس��ت، هنوز به فروش نرسیده 
باش��د، می توان از روش اولین ص��ادره از اولین وارده 
استفاده کرد. برای مثال، در یک انبار سیمان، پاکت های 
س��یمانی که دیرتر خریداری شده است، در دسترس تر 
اس��ت و بنابرای��ن زودتر نی��ز به فروش می رس��د. با 
این وج��ود، می توان از روش فایف��و برای ارزش یابی 
موجودی کاالهاي این نوع ش��رکت ها نیز استفاده کرد. 
تصویر 8-4 تخصیص بهای تمام شده کاالی آماده برای 
فروش فروشگاه حسینی را  با  فرض )FIFO(  نشان می دهد.

کل بهای تمام شده   بهای هر واحد    تعداد            شرح    تاریخ 

10,000,000      100,000    100 موجودی ابتدای دوره  1 فروردین 
22,000,000      110,000    200           خرید  15 خرداد 
36,000,000      120,000    300           خرید  24 شهریور 
52,000,000      130,000    400           خرید  27 بهمن 

120,000,000          1000            کل     

بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش

120,000,000     بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
58,000,000     کسر می شود: موجودی پایان دوره 
62,000,000     بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

   تاریخ        تعداد         بهای هر واحد                 کل
 27 بهمن     400          130,000                52,000,000
24 شهریور    50            120,000             6,000,000

58,000,000  کل         450                                   

          مرحله 2: بهای تمام شده کاالی فروش رفته          مرحله 1: موجودي کاالي پایان دوره 
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از آن جا ک��ه در روش فایفو فرض می ش��ود، کاالیی 
که زودتر خریداری ش��ده اس��ت، زودتر نیز به فروش 
می رس��د، بنابرای��ن، موج��ودی کاالی پای��ان دوره از 
محل آخرین خریدها اس��ت. یعنی، طبقروشفایفو،
شرکتهاازطریقتخصیصآخرینقیمتهایخرید
بهموجودیکاالیباقیمانده،ارزشموجودیپایان

دورهخودرامحاسبهمیکنند.
در مثال باال، فروشگاه حسینی، 450 واحد موجودی 
کاالی پای��ان دوره خود را با اس��تفاده از قیمت آخرین 
خریدها )400 واحد به قیمت هر واحد 130,000 ریال 
و 50 واحد به قیمت هر واحد 120,000 ریال( محاسبه 
می کند. پس از آن، بهای تمام شده کاالی فروش رفته با 

کسر ارزش موجودی کاال از بهای تمام شده کاالی آماده 
برای فروش به دس��ت می آید. بهای تمام ش��ده کاالی 
فروش رفته را می ت��وان از طریق تخصیص قیمت های 

نخستین خریدها نیز محاسبه کرد.
در مثال باال، فروش��گاه حس��ینی در طی س��ال 550 
واحد کاال به فروش رسانده است که 100 واحد آن از 
محل موجودی ابتدای دوره به بهای هر واحد 100,000 
ری��ال، 200 واحد از محل خرید در 15 خرداد به بهای 
هر واح��د 110,000 ریال و 250 واحد از محل خرید 
24 ش��هریور به بهای هر واحد 120,000 است. به این 
ترتیب بهای تمام شده کاالی فروش رفته 62,000,000 

ریال می شود.

          تاریخ             تعداد          بهای هر واحد        کل بهای تمام شده          
       1 فروردین       100              100,000ریال           10,000,000                

        15 خرداد              200              110,000                   22,000,000

       24 شهریور      250            120,000           30,000,000

           کل                  550                                             62,000,000

تصویر9-4 تأیید بهای تمام شده کاالهای فروش رفته

تصویر 8-4 تخصیص بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش به روش فایفو در سیستم ادواري موجودي ها

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

موجودی کاالی پایان دوره

10,000,000 ریال

22,000,000 ریال

30,000,000 ریال

6,000,000 ریال

52,000,000 ریال

58,000,000
 ریال

انبار

62,000,000 ریال



94

روش ه��ای جریان فرضی بهای تمام ش��ده، از جمله 
روش الیف��و، در تمامی انواع فعالیت های تجاری قابل 
به کارگیری است و لزومی ندارد که جریان واقعی کاال 
با فرض جریان بهای تمام شده در روش الیفو یکسان 

باشد1 .
بر اس��اس روش الیف��و، بهای آخری��ن خریدها در 
محاس��به بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته استفاده 
می ش��ود. تصوی��ر 10-4، تخصیص بهای تمام ش��ده 

تصویر 10-4 تخصیص بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش به روش الیفو در سیستم ادواري موجودي ها
 1 بر اساس بند 29 استاندارد حسابداری شماره 8، با عنوان "حسابداری موجودی مواد و کاال"، از بین مفروضات جریان هزینه، تنها استفاده از روش های شناسایی 

ویژه، اولین صادره از اولین وارده و میانگین مجاز می باشد. بنابراین، در ایران، شرکت ها نمی توانند از روش اولین صادر از آخرین وارده )الیفو( استفاده کنند.

اولین صادره از آخرین وارده 
در روشاولینصادرهازآخرینوارده)الیفو( فرض 
می ش��ود، آخرینکاالهای خریداری ش��ده، زودتر به 
فروش می رسند. برای مثال، در انبارهای گچ و سیمان 
و ذغ��ال، جریان واقعی خروج این محصوالت از انبار 
با فرض الیفو س��ازگار اس��ت. با این وجود، در اغلب 
م��وارد، فرض الیفو به ندرت ب��ا جریان واقعی کاالها 
انطباق دارد. همان گونه که پیش از این بیان شد، تمامی 

      کل بهای تمام شده          بهای هر واحد     تعداد             شرح    تاریخ 

10,000,000      100,000    100    موجودی ابتدای دوره            1 فروردین 
22,000,000      110,000    200               خرید  15 خرداد 
36,000,000      120,000    300               خرید  24 شهریور 
52,000,000      130,000    400               خرید  27 بهمن 

120,000,000          1000                                   کل 

بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش

120,000,000     بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
50,000,000     کسر می شود: موجودی پایان دوره 
70,000,000     بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

   تاریخ        تعداد         بهای هر واحد                 کل
1 فروردین     100          100,000                10,000,000
15 خرداد      200           110,000             22,000,000
18,000,000         120,000          24 شهریور    150 

50,000,000  کل         450                                   

          مرحله 2: بهای تمام شده کاالی فروش رفته          مرحله 1: موجودي کاالي پایان دوره 

بهای تمام شده کاالی فروش رفته
موجودی کاالی پایان دوره

10,000,000 ریال

22,000,000 ریال

18,000,000 ریال
18,000,000 ریال

52,000,000 ریال
70,000,000 ریال

50,000,000
 ریال

انبار
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کاالی آماده برای ف��روش را به موجودی کاالی پایان 
دوره و کاالی ف��روش رفت��ه در روش اولین صادره از 

آخرین وارده نمایش می دهد.
از آن جا ک��ه در روش اولین صادره از آخرین وارده 
فرض می ش��ود، کاالهای فروش رفت��ه از محل آخرین 
خریدها اس��ت، بنابراین، موج��ودی کاالی پایان دوره 
بر اس��اس قیمت ه��ای اولین )قدیمی تری��ن( خریدها 
ارزش گذاری می ش��ود. به عب��ارت دیگر، طبقروش
اولینص��ادرهازآخری��نوارده،بهایتمامش��ده
موجودیه��ایپای��اندوره،ازمح��لقیمتاولین

کاالهایآمادهبرایفروشتعیینمیشود.
در مثال فوق، 450 واحد موجودی کاالی پایان دوره 
فروشگاه حسینی با قیمت های، موجودی کاالی ابتدای 

تصویر11-4 تأیید بهای تمام شده کاالهای فروش رفته

 کل بهای تمام شده            تاریخ           تعداد             بهای هر واحد          
 52,000,000       27 بهمن           400                130,000ریال 
24 شهریور        150                 120,000                      18,000,000
   کل              550                                                  70,000,000

در سیس��تم ادواری موج��ودی کاال، ب��دون آن که به 
تاریخ خرید کاال توجه شود، کل کاالی خریداری شده 

در طول دوره برای اولین فروش در دسترس است.
روش میانگین

روشمیانگی��ن، بهای تمام ش��ده کاالی آماده برای 
ف��روش را بر مبن��ای میانگینموزونبه��اییکواحد
کاال، ب��ه موجودی پای��ان دوره و کاالی فروش رفته، 
تخصیص می ده��د. روش میانگین ف��رض می کند که 
کاالها ماهیتی یکس��ان دارن��د. تصویر 12-4 فرمول و 

میانگین موزون 
بهای یک واحد کاال = بهای تمام شده کاالی

 آماده برای فروش ÷
کل تعداد واحد های 
آماده برای فروش

120,000ریال = 120,000,000÷1000
تصویر 12-4 فرمول میانگین موزون  بهای یک واحد کاال 

دوره )100 واحد برای هر واحد 100,000 ریال(، خرید 
15 خ��رداد )200 واحد به بهای ه��ر واحد 110,000 
ریال( و نهایتًا خرید 24 ش��هریور )150 واحد به بهای 
هر واحد 120,000 ریال( ارزش گذاری شده است. در 
گام بعدی، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته از طریق 
کم ک��ردن بهای موجودی کاالی پای��ان دوره از بهای 
تمام ش��ده کاالی آماده برای فروش محاس��به می شود.
بهای تمام شده کاالی فروش رفته را می توان از طریق 
قیمت گذاری 550 واحد کاالی فروش رفته نیز محاسبه 
کرد. تصویر 11-4 نحوه محاس��به بهای تمام ش��ده به 
این روش را نش��ان می دهد. توجه داش��ته باشید که از 
محل 300 واحد کاالی خریداری ش��ده در تاریخ 24 

شهریور، تنها 150 واحد کاال به فروش رفته است.

نمونه ای از محاسبه بهای تمام شده یک واحد کاال ، بر 
مبنای میانگین موزون را نشان می دهد.

پس از محاس��به میانگین موزون بهای تمام شده یک 
واح��د، با ضرب این ارزش در تعداد کاالی موجود در 
پایان دوره، بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره 
محاسبه می ش��ود. تصویر 13-4 تخصیص بهای تمام  
ش��ده کاالی آماده برای فروش فروشگاه حسینی را با 

استفاده از روش میانگین نمایش می دهد.
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تصویر 13-4 تخصیص بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش به روش میانگین در سیستم ادواري موجودي ها

روش های جریان بهای تمام شده موجودی ها 
کاال موج�ودی  دائم�ی  سیس�تم های  در 
 اگر یک شرکت از سیستم دائمی موجودی ها استفاده 
کند، چه روش هایی برای ارزش یابی موجودی کاال را 
می تواند به کار گیرد؟ مشابه با سیستم های ادواری، سه 
روش )1( اولی��ن صادره از اولی��ن وارده )فایفو(، )2( 
اولین صادره از آخرین وارده )الیفو( و )3( میانگین را 
می توان در یک سیستم دائمی موجودی ها استفاده کرد. 

برای تش��ریح کاربرد این سه فرض جریان بهای تمام 
ش��ده، از مثال فروشگاه حسینی استفاده می شود. برای 
به کارگیری فرض های جریان بهای تمام ش��ده در یک 
سیس��تم دائمی ثبت موجودی ه��ا، عالوه بر تاریخ های 
خری��د، باید از مقدار و تاریخ ه��ای فروش نیز آگاهی 
داش��ت. تصویر 14-4 این اطالعات را برای فروشگاه 

حسینی نشان می دهد.

      کل بهای تمام شده          بهای هر واحد     تعداد             شرح    تاریخ 

10,000,000      100,000    100    موجودی ابتدای دوره            1 فروردین 
22,000,000      110,000    200               خرید  15 خرداد 
36,000,000      120,000    300               خرید  24 شهریور 
52,000,000      130,000    400               خرید  27 بهمن 

120,000,000          1000                                   کل 

بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش

120,000,000     بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
54,000,000     کسر می شود: موجودی پایان دوره 
66,000,000     بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

   بهای هر واحد          تعداد                  کل                                                                   
120,000,000   ÷      1000        =       120,000  

                           54,000,000   =        450       ×        120000  

          مرحله 2: بهای تمام شده کاالی فروش رفته          مرحله 1: موجودي کاالي پایان دوره 

موجودی کاالی پایان دورهبهای تمام شده کاالی فروش رفته

120,000 × 450 واحد
= 54,000,000

انبار

120,000,000
1,000

هر واحد 120,000 ریال =

-54,000,000
  = 66000000

 120,000,000
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فروشگاه حسینی

تعداد موجودی ها   بهای کل    بهای یک واحد    تعداد    شرح    تاریخ 

100واحد   10,000,000ریال    100,000ریال    100واحد  1 فروردین   موجودی ابتدای دوره 
300    22,000,000      110,000    200   خرید  15 خرداد 
50                250   فروش    30 تیر 

350    36,000,000      120,000    300   خرید  24 شهریور 
50                300   فروش    10 آذر 

450    52,000,000      130,000    400   خرید  27 بهمن 

تصویر 14-4 تعداد موجودی ها و بهای تمام شده

اولین صادره از اولین وارده 
ش��رکت طبق روش اولی��ن ص��ادره از اولین وارده 
)فایفو(، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته خود را از 

مانده )تعداد و بهای تمام شده( بهای تمام شده کاالی فروش رفته     خریدها      تاریخ  

10,000,000ریال )100,000×100(                    1 فروردین 

 )100×100,000(                            )110,000ریال×200(   15 خرداد 
)200×110,000(                                 

)100×100,000(           30 تیر 
      5,500,000ریال)110,000×50(                      )150×110,000(            

)50×110,000(                24 شهریور          )120,000ریال×300( 
)300×120,000(                                   

)50×110,000(                     10 آذر 
                   6,000,000ریال )120,000×50(     )250×120,000(            

)50×120,000(                    )130,000ریال×400(  27 بهمن     
)400×130,000(                                   

{ 41,500,000ریال

32,000,000ریال}

{ 26,500,000ریال

{ 35,500,000ریال

58,000,000 ریال}

تصویر 15-4 سیستم دائمی- فایفو

محل اولین کاالی در دسترس قبلازهرفروش تعیین 
می کند. بنابراین، بهای تمام ش��ده کاالی فروخته ش��ده 
)250 واح��د( در تاریخ 30 تیرماه، ابتدا از محل )100 
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واحد( موجودی کاالی ابتدای دوره )به بهای هر واحد 
100,000 ری��ال( و مابقی )150 واحد( از محل کاالی 
خریداری شده در تاریخ 15 خرداد )به بهای هر واحد 
110,000( محاس��به می ش��ود.بنابراین، در تاری��خ 30 
تیر، موجودی کاال متش��کل از 50 واحد )300-250( 
به بهای ه��ر واحد 110,000 ریال خواهد بود. فروش 
انج��ام گرفته در تاریخ 10 آذر، ابت��دا از محل این 50 
واحد و مابقی )250 واحد( از محل خرید 24 شهریور 

انجام گرفته است.
در نهایت، موجودی کاالی پایان دوره متشکل از 50 
واحد کاالی باقیمانده از خرید 24 شهریور )به بهای هر 
واح��د 120,000 ریال( و 400 واحد کاالی خریداری 
ش��ده در تاریخ 27 بهمن خواهد ب��ود. تصویر 4-15 
نحوه محاس��به موجودی کاال، تحت روش فایفو را در 
سیستم دائمی موجودی کاال نشان می دهد.در نتیجه به 
کارگیری روش فایفو در سیستم دائمی موجودی کاال، 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته 62,000,000 ریال 
)26،500،000+35،500،000( خواه��د بود و بنابراین 
ارزش موجودی کاالی پایان دوره 58,000,000 ریال است.
اگر این نتایج را با محاس��بات مربوط به روش فایفو 
در سیس��تم ادواری مقایس��ه کنید، متوجه خواهید شد 
ک��ه فرض فایف��و در هر دو سیس��تم ادواری و دائمی 
موجودی کاال به نتایج یکس��انی منجر خواهد شد. در 
ه��ر دو مورد، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته 62 
میلیون ری��ال و ارزش موجودی کاالی پایان دوره 58 

میلیون ریال است.
اولین صادره از آخرین وارده 

بر اساس روش اولین صادره از آخرین وارده در یک 
سیس��تم دائمی موجودی کاال، شرکت بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته را از محل آخرین خریدهای قبل از 

فروش محاسبه می کند. بنابراین، بهای تمام شده کاالی 
فروش رفته در تاریخ 30 تیرماه، از محل 200 واحد کاالی 
خریداری ش��ده در تاریخ 15 خرداد به بهای هر واحد 
110,000 ریال و 50 واحد موجودی کاالی ابتدای دوره 
به بهای هر واحد 100,000 ریال تش��کیل شده است.
در نتیج��ه، به��ای تم��ام ش��ده کاالی ف��روش رفته 
63,000,000 ری��ال )27،000،000+36،000،000( و 
موج��ودی کاالی پایان دوره متش��کل از 50 واحد از 
محل موجودی کاالی ابت��دای دوره به بهای هر واحد 
100,000 ریال و 400 واحد کاالی خریداری شده در 
تاریخ 27 بهمن به بهای هر واحد 130/000 ریال است. 
تصویر 16-4 محاس��بات موجودی کاال به روش الیفو 
را در یک سیستم دائمی موجودی کاال، نمایش می دهد.
معم��والً، اس��تفاده از روش الیف��و در سیس��تم های 
دائمی و ادواری موجودی کاال، به نتایج متفاوتی منجر 
می شود. در سیستم دائمی، بهای آخرین خریدها پیش 
از انجام فروش، به بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته 
تخصی��ص می یابد. در سیس��تم ادواری، بهای آخرین 
خریدها در طول دوره به بهای تمام شده کاالی فروش 
رفته تخصیص می یابد. بنابراین، اگر پس از فروش کاال، 
خریدی انجام ش��ود، روش الیفو در سیستم ادواری از 
بهای این خرید برای محاس��به بهای تمام ش��ده کاالی 
فروش رفته اس��تفاده می کند. مقایسه تصاویر 16-4 و 
10-4 نش��ان می دهد که در سیستم ادواری بهای تمام 
ش��ده کاالی فروش رفته 70,000,000 ریال و ارزش 
موجودی کاال 50,000,000 ریال تعیین ش��ده اس��ت. 
حال آن که در سیس��تم دائمی، بهای تمام ش��ده کاالی 
فروش رفت��ه 63,000,000 ری��ال و ارزش موجودی 
کاالی پای��ان دوره 57,000,000 ریال محاس��به ش��ده 

است.
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  بهای تمام شده کاالی فروش رفته                  مانده )به تعداد و بهای تمام شده(   خریدها     تاریخ  

       10,000,000ریال )100,000×100(                1 فروردین 

   )100×100,000(                  15 خرداد  22,000,000 = )110,000×200( 
)200×110,000(                         

)200×110,000(           30 تیر 
          5,000,000ریال)100,000×50(    )50×100,000(            

)50×100,000(             24 شهریور 36,000,000= )120,000×300( 
)300×120000(                      

       5,000,000ریال)100,000×50(       36,000,000ریال)120000×300(        10 آذر 
           

)50×100,000(             27 بهمن   52,000,000= )130,000×400( 
 )400×130,000(                      

32,000,000ریال}

{ 27,000,000ریال

57,000,000 ریال}

41,000,000ریال}

تصویر 16-4  سیستم دائمی- الیفو
   مانده )تعداد و بهای تمام شده(الف   بهای تمام شده کاالی فروش رفته    خریدها   تاریخ  

    10,000,000ریال   )100,000×100(                1 فروردین 

              32,000,0000ریال     )106,667×300(            15 خرداد   22,000,000 ریال)110,000×200( 
                 

                       5,333,333ریال    )106,667×50(  )250×106,667(26,666,667             30 تیر 

     41,333,333ریال  )118,095×350(           24 شهریور 36,000,000ریال )120,000×300( 
                   

       5,904,833ریال    )118,095×50(    )300×118,095(35,428,500             10 آذر 
             

        57,904,833ریال   )128,677×450(         27 بهمن   52,000,000ریال)130,000×400( 
     

*

**

***

* 100×100,000+200×110,000
100+200

=106,667

** 5,333,333+36,000,000
50+300

= 118,095

*** 5,904,833+52,000,000
50+400

= 128,667

تصویر 17-4  سیستم دائمی- میانگین متحرك

الف - اعداد گرد شده است.



میانگین
در یک سیستم دائمی موجودی کاال، روش میانگین، 
روش میانگین متحرک نامیده می ش��ود. طبق این 
روش، شرکت پس از هر خرید، یک میانگین جدید 
برای بهای هر واحد محاس��به می کن��د از این میانگین 
به��ای هر واحد، برای محاس��به موجودی کاال و بهای 
تمام ش��ده کاالی ف��روش رفته در آن مقطع اس��تفاده 
می ش��ود. تصویر 17-4 کاربرد روش میانگین متحرک 

را برای فروشگاه حسینی نشان می دهد.
همان گونه که در تصویر 17-4 مش��اهده می ش��ود، 
تح��ت روش میانگی��ن در سیس��تم دائم��ی موجودی 
کاال، پ��س از هر خرید، میانگین بهای تمام ش��ده یک 
واحد کاال محاسبه می شود. در مثال فوق پس از انجام 
هر ی��ک از خریدهای 15 خرداد، 24 ش��هریور و 27 

بهمن، میانگین بهای هر واحد محاس��به شده است که 
ای��ن مبالغ با یکدیگر متفاوت اس��ت. ه��ر یک از این 
مبالغ برای محاس��به ارزش موجودی کاال و بهای تمام 
ش��ده کاالی فروش رفت��ه در آن مقطع، به کار می رود.
مقایسه روش میانگین در دو سیستم ادواری و دائمی 
موجودی کاال، نش��ان می دهد که نتایج به دس��ت آمده 
متفاوت است. در سیستم ادواری تنها یک بار میانگین 
بهای هر واحد کاال محاس��به می ش��ود. حال آن که در 
سیس��تم دائمی به تع��داد خریدها، میانگی��ن بهای هر 
واحد محاس��به خواهد شد. در نتیجه این تفاوت، برای 
فروشگاه حس��ینی، بهای تمام ش��ده موجودی کاالی 
پایان دوره در سیستم ادواری 54,000,000 ریال و در 
سیس��تم دائمی 57,904,833 ریال محاسبه شده است.

مثال!
با توجه به اطالعات به دست آمده از سیستم موجودی کاالی شرکت ابهری، ارزش موجودی کاالی پایان دوره این شرکت در یک 
سیستم دائمی موجودی کاال را با استفاده از روش های اولین صادره از اولین وارده ، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین، محاسبه کنید:

کلبهایتمامشده تعداد×بهایهرواحد  تاریخ  شرح
200واحد×40,000ریال                  8,000,000 ریال  موجودی کاال                  1 اسفند             

500 واحد×45,000ریال          22,500,000ریال     خریدها               10 اسفند  
400واحد×47,500ریال          19,000,000ریال                            20 اسفند  
300واحد×50,000ریال          15,000,000ریال                                    27 اسفند  

 فروش ها                15 اسفند        500 واحد       
                            25 اسفند        400 واحد

100

پاسخ:
بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش، 64,500,000 ریال است و به صورت زیر محاسبه شده است:

8,000,000               40,000×200 1 اسفند     موجودی 
22,500,000    45,000×500 10 اسفند     خرید  
19,000,000    47,500×400 20 اسفند       
15,000,000    50,000×300 27 اسفند       
64,500,000     1400 کل      
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روش اولین صادره از اولین وارده:
               مانده     بهای تمام شده کاالی فروش رفته    خرید      تاریخ  

          8,000,000 ریال )40,000×200(                1 اسفند 
 )200×40,000(                              10 اسفند     22,500,000)45,000×500( 
)500×45,000(                             

)200×40,000(            
             9,000,000ریال)45000×200(    )300×45,000(         15 اسفند 
)200×45,000(                              
)400×47,500(                    20 اسفند    19,000,000)47,500×400( 

          )200×45,000(                                   
            9,500,000ریال)475,00×200(    )200×47,500(         25 اسفند 
)200×475,00(                               
)300×50,000(                      27 اسفند   15,000,000)50,000 ×300( 

  بهای تمام شده کاالی فروش رفته40,000,000ریال=21,500,000+18,500,000  موجودی کاالی پایان دوره 24,500,000 ریال 
   

30,500,000ریال}

21,500,000ریال}

24,500,000ریال}

28,000,000ریال}
18,500,000ریال}

               مانده     بهای تمام شده کاالی فروش رفته    خرید      تاریخ  

          8,000,000 ریال )40,000×200(                1 اسفند 
 )200×40,000(                              10 اسفند     22,500,000)45,000×500( 
)500×45,000(                             

            8,000,000ریال)40,000×200(    )500×45,000(22,500,000             15 اسفند 
)200×40,000(                              
)400×47,500(                    20 اسفند    19,000,000)47,500×400( 

                                           
            8,000,000ریال)40,000×200(    )400×47,500(19,000,000             25 اسفند 
)200×40000(                               
)300×50000(                      27 اسفند   15,000,000)50,000 ×300( 

  بهای تمام شده کاالی فروش رفته41,500,000ریال=22,500,000+19,000,000  موجودی کاالی پایان دوره 23,000,000 ریال 
   

30,500,000ریال}

23,000,000ریال}

27,000,000ریال}

روش اولین صادره از آخرین وارده:
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میانگین متحرک:

طبق استانداردهای حسابداری 
ایران، شرکت ها می توانند یکی از 
سه روش شناسایی ویژه، اولین 
صادره از اولین وارده و میانگین 
را برای ارزش یابی موجودی های خود به کار گیرند و 
همان گون��ه که پیش از این بیان ش��د، انتخاب یکی از 
این سه روش، در حوزه اختیارات مدیریت قرار دارد.
دالیلی که سبب می شود، مدیریت یکی از سه روش 
را برای ارزش��یابی موجودی ها انتخ��اب کند، متفاوت 
است. اما معموالً یکی از سه عامل زیر در انتخاب یکی 
از روش ها تأثیر گذار اس��ت: )1( تأثیرات سود و زیانی 

)2( تأثیرات ترازنامه ای یا )3( تأثیرات مالیاتی.
تأثیرات سود و زیانی

برای آن که بتوان درک کرد که چرا شرکت ها ممکن 

اثرات روش های جریان بهای تمام ش�ده بر 
صورت های مالی و مالیات

               مانده     بهای تمام شده کاالی فروش رفته    خرید      تاریخ  

)200×40,000( 8,000,000                                1 اسفند 
 )700×43,570(  30,500,000                                 10 اسفند     22,500,000)45,000×500( 

                          
)200×43,570( 8,710,000                    )500×43,570(21,790,000             15 اسفند 

                            
)600×46,180( 27,710,000              20 اسفند    19,500,000)47,500×400( 

                                           
)200×46,180( 9,240,000                     )400×46,180(18,470,000             25 اسفند 

                            
)500×48,480(  24,240,000             27 اسفند   15,000,000)50,000 ×300( 

  بهای تمام شده کاالی فروش رفته40,260,000ریال=21,790,000+18,470,000  موجودی کاالی پایان دوره 24,240,000 ریال 
   

تأثیر روش های جریان بهای تمام 
شده بر صورت های مالی و مالیات 

را توضیح دهید. 

هدف مطالعة 6

اس��ت یکی از روش های ارزش یابی موجودی ها را بر 
دیگری ترجیح دهن��د، اثرات روش های مختلف را بر 
صورت های مالی فروشگاه حس��ینی بررسی می کنیم. 
صورت سود و زیان فشرده و مقایسه ای این فروشگاه 

در تصویر 18-4 ارائه شده است.
توج��ه کنید که به��ای تمام ش��ده کاالی آماده برای 
فروش )120 میلیون ریال( در هر س��ه روش یکس��ان 
است. با این وجود، ارزش موجودی پایان دوره و بهای 
تمام ش��ده کاالی فروش رفته در هر یک از سه روش 
متفاوت است. هر ریال تفاوت در ارزش موجودی های 
پای��ان دوره منجر به همان اندازه تفاوت در س��ود قبل 
از کس��ر مالیات می شود. برای مثال 8,000,000 ریال 
تف��اوت بین ارزش موجودی های پای��ان دوره بین دو 
روش فایفو و الیفو، منج��ر به همین میزان تفاوت در 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته و نهایتًا تفاوت مشابه 
در سود قبل از کسر مالیات در این دو روش شده است.
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تصویر 18-4مقایسه تاثیرات سه روش جریان هاي بهاي تمام شده بر ترازنامه و صورت سود و زیان در سیستم ادواری
زمان��ی که قیمت ها در حال تغییر اس��ت، روش های 
مختلف ارزشیابی موجودی ها، می تواند تأثیرات زیادی 
بر س��ود ش��رکت و ارزیابی های مبتنی بر س��ود داشته 
باشد. در اغلب دوره ها، قیمت ها در حال افزایش است 
و اصطالحًا ش��رایط تورمی است. در دوره ای که تورم 
وجود دارد، روش اولین صادره از اولین وارده )فایفو( 
س��ود بیش��تری را نش��ان می دهد زیرا بهای تمام شده 
کاالی ف��روش رفته را از محل اولی��ن خریدها )که به 
قیمت پایین تری خریداری ش��ده اند( محاسبه می کند. 
این ش��رایط، در مثال فروش��گاه حس��ینی وجود دارد. 
همان گونه که تصویر 18-4 نشان می دهد، در دوره ای 
که قیمت ها در حال افزایش است، فایفو بیشترین سود، 
الیفو کمترین سود و روش میانگین سودی بین این دو 
را نش��ان می دهد. در حالت��ی که قیمت ها رو به کاهش 
است )شرایط رکود( ، نتایج کاربرد روش های فایفو و 

فروشگاه حسینی
LIFO          میانگین     FIFO                 صورت سود و زیان فشرده

115,000,000       115,000,000           115,000,000                  درآمد فروش  
10,000,000         10,000,000          10,000,000     موجودی کاالی ابتدای دوره         

110,000,000       110,000,000          110,000,000                      خرید 
120,000,000         120,000,000          120,000,000   بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش   
)54,000,000(                 )50,000,000(          )58,000,000(     موجودی کاالی پایان دوره 
66,000,000         70,000,000         62,000,000   بهای تمام شده کاالی فروش رفته        
49,000,000         45,000,000         53,000,000                             سود نا ویژه 

)20,000,000 (      )  20,000,000(         )20,000,000(                  هزینه های عملیاتی 
29,000,000         25,000,000         33,000,000                  سود قبل از کسر مالیات 
)8,700,000(         )7,500,000(         9,900,000                 ) % مالیات بر درآمد)30
20,300,000       17,500,000        23,100,000                 سود خالص 

الیفو بر عکس می شود. در شرایط رکود، فایفو کمترین 
س��ود خالص و الیفو بیشترین سود خالص را گزارش 

خواهند کرد.
س��ود خالص باالت��ر ب��رای مدیریت، ی��ک مزیت 
محسوب می شود: سود باالتر باعث می شود شرکت از 
دید اشخاص بیرون از سازمان، مطلوب تر به نظر برسد. 
همچنی��ن، اگر پاداش مدیریت بر س��ود خالص مبتنی 
باش��د، مدیریت پاداش بیش��تری دریافت خواهد کرد. 
بنابرای��ن، در زمان افزایش قیمت ها، ش��رکت ها تمایل 
دارند که از روش فایفو برای ارزش��یابی موجودی های 
خود اس��تفاده کنند زیرا به سود خالص باالتری منجر 

می شود.
ع��ده ای از افراد اعتقاد دارن��د که به کارگیری روش 
الیفو در شرایط تورمی باعث می شود، شرکت ها بتوانند 
از گزارش سودی که گمراه کننده است، اجتناب کنند. 
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به عبارت دیگر، به اعتقاد این افراد، در شرایط تورمی، 
س��ود گزارش ش��ده به روش الیفو به سود اقتصادی 
)س��ود واقعی( نزدیک تر اس��ت. زیرا بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته به قیمت های بازار نزدیک تر است. 
در مثال فروش��گاه حس��ینی، 8 میلیون ریال سودی که 
روش فایفو بی��ش از روش الیفو گزارش می کرد، غیر 
واقعی و فریبنده اس��ت. 25 میلیون ریال س��ود قبل از 
کسر مالیات در روش الیفو به سود اقتصادی نزدیک تر 

است.
تأثیرات ترازنامه ای

اصلی ترین مزیت روش فایفو آن است که در شرایط 
تورمی، ارزش موجودی های پایان دوره به ارزش های 
جاری )بازار( این کاالها نزدیک تر است. برای مثال، در 
روش فایفو، از 450 واحد موجودی کاالی پایان دوره 
فروشگاه حس��ینی، 400 واحد آن به قیمت های خرید 

در تاریخ 27 بهمن، ارزش گذاری شده است.
در مقابل، اصلی ترین ایراد روش الیفو آن اس��ت که 
در دوره های تورمی، ارزش موجودی کاالی پایان دوره 
ممکن است بسیار کمتر از ارزش )قیمت( جاری باشد. 
در مثال فروشگاه حسینی، ارزش موجودی کاالی پایان 
دوره در سیستم ادواری، بر اساس قیمت های موجودی 
کاالی ابتدای دوره و اولین خریدها تعیین ش��ده است. 
در صورتی که این فرآیند برای چندین دوره ادامه یابد، 
تفاوت بین بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره 

و ارزش جاری، افزایش خواهد یافت.
اثرات مالیاتی

در ش��رایط تورم��ی، روش فایفو ه��ر دوی ارزش 
موجودی کاال )در ترازنامه( و سود خالص )در صورت 
س��ود و زیان( را به باالترین رق��م گزارش می کند. در 
ای��ن صورت، چرا برخی از ش��رکت ها از روش الیفو 

اس��تفاده می کنند؟ علت آن است که در شرایط تورمی 
اس��تفاده از روش الیف��و به مالیات ب��ر درآمد کمتری 
منجر خواهد ش��د. در شرایط تورمی، استفاده از روش 
الیفو به گزارش سود قبل از کسر مالیات کمتری منجر 
خواهد ش��د. در نتیج��ه مالیات بر درآم��د نیز کاهش 
خواه��د یافت. برای مثال، در فروش��گاه حس��ینی، در 
روش الیفو، مالیات ب��ر درآمد 7,500,000 ریال و در 
روش فایفو 9,900,000 ریال خواهد بود. صرفه جویی 
مالیاتی به مبلغ 2,400,000 ریال س��بب می شود وجه 
نقد بیش تری برای اس��تفاده در عملیات واحد تجاری 

در دسترس باشد.
کارب�رد یکنواخ�ت روش ه�ای ارزش�یابی 

موجودی ها � ثبات رویه
هر ک��دام از روش های ارزش یاب��ی موجودی ها که 
انتخاب شود، شرکت ها باید در دوره های مالی مختلف 
از ای��ن روش به ش��کل یکنواختی اس��تفاده کنند. این 
رویک��رد که به آن اصلثباترویه اطالق می ش��ود، به 
این معنی است که شرکت ها در سال های مختلف باید 
از اصول و روش های حسابداری یکسانی استفاده کنند. 
به کارگیری یکنواخت اصول و روش های حسابداری، 
قابلیت مقایسه صورت های مالی در دوره های مختلف 
را افزایش می دهد. برای مثال، اگر فروش��گاه حس��ینی 
در ی��ک دوره از روش فایفو و در دوره مالی بعدی از 
روش الیفو اس��تفاده کند، مقایسه سود خالص این دو 

دوره مالی، دشوار خواهد بود.
اگ��ر چه بر کارب��رد یکنواخت اص��ول و روش های 
حسابداری تأکید می ش��ود، اما اصل ثبات رویه به این 
معنی نیس��ت که ش��رکت ها هیچ گاه نمی توانند روش 
ارزشیابی موجودی کاالی خود را تغییر دهند. هنگامی 
ک��ه یک ش��رکت، روش حس��ابداری خ��ود را تغییر 
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می دهد، باید در یادداشــت های همــراه صورت های 
مالی، دالیل تغییر روش را افشاء کند و در صورت های 
مالی، اثرات ناشــی از این تغییر را نشان دهد. تغییر در 

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

ممکن است به دلیل تغییرات 
در تکنولوژی یا ســایق مردم، 
ارزش موجودی هــا، بــه ویژه 
کاالهــای با تکنولــوژی باال یا 
وابســته سایق افراد، به سرعت کاهش یابد. در نتیجه 
چنین رویدادی، ارزش بازار موجودی ها کمتر از بهای 
تمام شده )ارزش منعکس شــده در ترازنامه( خواهد 
بــود. برای مثال، تغییرات ســریع در تکنولوژی تولید 
قطعات کامپیوتری سبب می شود که قیمت کامپیوترهای 
شــخصی و لپ تاپ ها همواره در حال کاهش باشد. 
بنابراین، اگر یک شرکت مقدار قابل ماحظه ای از این 
محصوالت را برای مدت زمــان طوالنی در انبارهای 
خود نگهداری کرده باشــد، احتمال زیادی وجود دارد 
که ارزش بازار این کاالها بســیار پایین تر از بهای تمام 
شــده آن باشد. به نظر شــما، در چنین وضعیتی، این 
شــرکت باید موجودی های خود را به بهای تمام شده 
گزارش کند یــا از ارزش های پایین تر بازار اســتفاده 

کند؟
استفاده از اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش 
یک انحراف از اصل بهای تمام شده محسوب می شود. 
هنگامی که ارزش موجودی کاال پایین تر از بهای تمام 
شده است، شــرکت ها باید موجودی های خود را به 

اصول و روش های حسابداری معموالً با تجدید ارائه 
صورت های مالی دوره های گذشته همراه است.

کاربرد قاعده اقل بهای تمام  شده 
و خالص ارزش فروش در رابطه با 

موجودی ها را توضیح دهید.

خالص ارزش فروش گزارش کنند. اســتفاده از قاعده هدف مطالعة 7
اقل بهای تمام شــده و خالص ارزش فروش، نمونه ای 
از کاربرد اصل محافظه کاری در حســابداری اســت به 
این معنی کــه، از میان روش های مجاز حســابداری، 
روشــی باید انتخاب شــود که منجر بــه بیش از واقع 
گزارش شــدن دارایی ها و سود خالص نشود. خالص 
ارزش فروش عبارت اســت از: بهای فروش اقالم 
موجودی ها پس از کسر تمامی هزینه های الزم برای 
تکمیل، بازاریابی، توزیع و فروش کاال. شرکت ها پس 
از آن که یکی از روش های شناسایی ویژه، اولین صادره 
از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده یا میانگین 
را برای ارزش یابی موجودی های خود انتخاب کردند، 
برای تعیین مبلغی که در ترازنامه برای موجودی ها باید 
گزارش شود، قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش 
فــروش را به کار می گیرند. در نتیجه، در دوره هایی که 
ارزش موجودی ها کاهش یافته اســت، موجودی ها در 
ترازنامه به خالص ارزش فروش )و نه بهای تمام شده( 

گزارش خواهند شد. 
برای تشریح کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده و خالص 
ارزش فــروش، فرض کنید فروشــگاه لوازم صوتی و 
تصویری ارژنگ کاالهای زیر را در سال 1390به عنوان 

موجودی پایان دوره خود در اختیار دارد.
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بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از اقالم 
به صورت مجزا با یکدیگر مقایسه می شود.

ثبــت زیــان و ذخیــره کاهــش ارزش 
موجودی ها

پس از بــه کارگیری قاعده اقل بهای تمام شــده و 
خالــص ارزش فروش، چنان چه ارزش تعیین شــده 
بــرای موجودی ها کمتر از بهای تمام شــده باشــد، 
شــرکت باید این زیان را در دفاتر خود شناسایی کند. 
برای ثبت زیان کاهش ارزش موجودی ها، یکی از دو 
روش زیر اســتفاده می شود: )1( روش کاهش مستقیم 
ارزش موجودی هــا )2( روش ذخیــره کاهش ارزش 

موجودی ها.
روش کاهش مستقیم ارزش موجودی ها

در ایــن روش، بابــت تفاوت بین بهای تمام شــده 
موجودی ها و مبلغ محاســبه شــده، تحت قاعده اقل 
بهای تمام شــده و خالص ارزش فروش، حساب زیان 
کاهش ارزش موجودی ها، بدهکار و حساب موجودی 
کاال بســتانکار می شود. به این ترتیب، با کاهش ارزش 
موجودی ها، مســتقیمًا حســاب موجودی  کاال کاسته 
)بستانکار( می شود. زیان کاهش ارزش موجودی ها در 
بخش سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی صورت 
سود و زیان گزارش شده و باعث کاهش سود خالص 

دوره می شود. چنان چه در دوره های مالی بعد، تمام یا 
قســمتی از زیان کاهش ارزش این موجودی ها جبران 
شــود )خالص ارزش فروش افزایــش یابد(، حداکثر 
تا ســقف زیان شناسایی شده ناشــی از کاهش ارزش 
)یعنی حداکثر تا مبلغی که ارزش موجودی ها به بهای 
تمام شده اولیه برســد( درآمد بازیافت کاهش ارزش 
شناسایی می شود. این درآمد، در صورت سود و زیان 
گزارش شــده و باعث افزایش سود خالص می شود. 
مهم ترین ایرادی که به این روش وارد می شود آن است 
که با بستانکار شدن مستقیم حساب موجودی کاالبابت 
کاهش ارزش، در دفاتر شرکت، بهای تمام شده اولیه و 

سوابق کاهش ارزش موجودی ها نگهداری نمی شود.
روش ذخیره کاهش ارزش موجودی ها

برای برطرف ســاختن ایراد روش کاهش مســتقیم 
ارزش موجودی هــا )عــدم نگهداری ســوابق بهای 
تمام شــده و کاهش ارزش( از یک حســاب کاهنده 
موجودی ها با عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی ها 
اســتفاده می شــود. به این ترتیب، بــا کاهش ارزش 
موجودی ها، حساب زیان کاهش ارزش بدهکار شده 
و حســاب ذخیره کاهش ارزش بستانکار می شود. در 
ترازنامه مانده حساب ذخیره کاهش ارزش از حساب 
موجودی کاال کسر می شود. استفاده از حساب ذخیره 

تصویر 19-4 محاسبه اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش 

                                        بهای تمام شده    خالص ارزش فروش       اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

550,000,000       550,000,000          600,000,000         LEDتلویزیون ها ی
450,000,000       520,000,000      450,000,000         LCD تلویزیون های
رادیو های ماهواره ای         480,000,000      450,000,000       450,000,000

140,000,000       140,000,000      150,000,000       ZLM رادیو پخش های مدل
1،590,000,000                   1,680,000,000          
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کاهش ارزش ســبب می شود، ضمن نگهداری سوابق 
بهای تمام شده اولیه و زیان کاهش ارزش موجودی ها، 
بازیافــت احتمالی کاهش ارزش در دوره های بعدی با 

سهولت بیشتری اندازه گیری شود.
برای تشــریح نحوه ثبت کاهش ارزش با استفاده از 
روش ذخیره گیری به مثال فروشــگاه لوازم صوتی و 
تصویری ارژنگ باز می گردیم. با توجه به محاســبات 

انجام شده، مشــخص شد که موجودی تلویزیون های 
LED ، 50 میلیون ریــال و رادیوهای ماهواره ای 30 
میلیون ریال و رادیوهای مدل ZLM 10 میلیون ریال 
)جمعًا 90 میلیون ریال(، کاهش ارزش داشته اند. ثبت 
این کاهش ارزش در دفاتر سال 1390 فروشگاه ارژنگ 

به شرح زیر است.

29 اسفند
1390

زیان کاهش ارزش موجودی ها

LED ذخیره کاهش ارزش موجودی ها- تلویزیون های

ذخیره کاهش ارزش موجودی ها- رادیوهای ماهواره ای

                                ZLM ذخیره کاهش ارزش موجودی ها  - رادیوهای

)ثبت کاهش ارزش موجودی ها(

90,000,000  

  50,000,000

30,000,000

10,000,000

اگر در ســال 1391 تلویزیون های LED به فروش 
برســند، همراه با ثبت فروش، ذخیره این موجودی ها 

نیز از دفاتر خارج می شود.

15 خرداد
1391

LED ذخیره کاهش ارزش موجودی ها- تلویزیون های

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

LED موجودی  کاال- تلویزیون های

)ثبت بهای تمام شده کاالهای فروش رفته و حذف ذخیره کاهش ارزش(

50,000,000  

550,000,000  

600,000,000

اگر در پایان ســال 1391، خالــص ارزش فروش 
رادیوهای ماهواره ای به 500 میلیون ریال برسد، کاهش 
ارزش شناسایی شده در سال 1390 بازیافت شده است 

و فروشــگاه ارژنگ درآمــد بازیافت کاهش ارزش را 
تا ســقف مانده ذخیره کاهــش ارزش این موجودی، 

شناسایی می کند.

29 اسفند
1391

ذخیره کاهش ارزش موجودی ها-رادیوهای ماهواره ای

درآمد بازیافت کاهش ارزش موجودی ها

)بازیافت کاهش ارزش موجودی ها(

30,000,000

30,000,000



بهای تمام شده
کاالی فروش رفته

=
موجودی کاال 
در ابتدای دوره

+ بهای تمام شده 
کاالی خریداری شده

موجودی کاالی -
پایان دوره

اگر به اشتباه، موجودی کاالی ابتدای دوره کمتر از واقع اندازه گیری شده باشد، بهای تمام شده کاالی فروش رفته کمتر 
از واقع اندازه گیری خواهد ش��د. اگر موجودی کاالی پایان دوره به اش��تباه کمتر از واقع اندازه گیری شود، بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته، بیش��تر از واقع اندازه گیری می شود. تصویر 20-4، تأثیرات اشتباهات در اندازه گیری موجودی کاال را 

بر صورت سود و زیان دوره جاری نشان می دهد.
اشتباهاتدراندازهگیریموجودیهابهایتمامشدهکاالیفروشرفتهسودخالص

         موجودی کاالی ابتدای دوره    
      کمتر از واقع اندازه گیری شود.         کمتر از واقع است                       بیش تر از واقع است

     
        موجودی کاالی ابتدای دوره

      بیش تر از واقع اندازه گیری شود.         بیش تر از واقع است           کمتر از واقع است
      

        موجودی کاالی پایان دوره
      کمتر از واقع اندازه گیری شود.         بیش تر از واقع است           کمتر از واقع است

        
        موجودی کاالی پایان دوره

      بیش تر از واقع اندازه گیری شود.                          کمتر از واقع است                                  بیش تر از واقع است

تصویر 20-4 تأثیر اشتباهات در اندازه گیری موجودی ها بر صورت سود و زیان دوره جاری
اکنون که با چگونگی تأثیر اشتباهات در اندازه گیری 
موجودی کاال بر سود خالص دوره جاری آشنا شدید، 
می ت��وان تأثیر اش��تباه در اندازه گیری موجودی کاالی 

مطالعه آزاد

اشتباهات در موجودی ها 
متأس��فانه برخ��ی اوق��ات در حس��ابداری موجودی ه��ا، اش��تباهاتی رخ می ده��د. برخ��ی از ای��ن اش��تباهات از 
ش��مارش ی��ا قیمت گ��ذاری کااله��ا ناش��ی می ش��ود. در م��وارد دیگ��ر، اش��تباهات ب��ه دلیل ع��دم توجه ش��رکت ها 
ب��ه کااله��ای در راه و مالکی��ت قانون��ی نس��بت ب��ه ای��ن کااله��ا و کااله��ای امان��ی ایج��اد می ش��ود. هنگامی که در 
حس��ابداری موجودی ه��ا اش��تباهاتی رخ ده��د، هر دوی صورت س��ود و زی��ان و ترازنامه تحت تأثیر ق��رار می گیرند.

تأثیر اشتباهات بر صورت سود و زیان
در یک سیستم ادواری موجودی کاال، هر دوی موجودی های ابتدای دوره و انتهای دوره در صورت سود و زیان حضور 
دارند. زیرا موجودی های پایان دوره گذش��ته، موجودی ابتدای دوره جاری خواهد بود. بنابراین، اش��تباهات در موجودی 
کاالی پایان دوره گذشته، بهای تمام شده کاالی فروش رفته و سود خالص دوره گذشته و دوره جاری را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. اثرات ناشی از اشتباهات در موجودی ها را می توان ازطریق معادله بهای تمام شده کاالی فروش رفته بررسی کرد.

پایان دوره جاری را بر سود خالص دوره آینده بررسی 
کرد. اشتباه در اندازه گیری موجودی کاالی پایان دوره 
ج��اری تأثیری معکوس بر س��ود خال��ص دوره آینده 
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مطالعه آزاد

تأثیر اشتباهات بر ترازنامه
شرکت ها می توانند از طریق معادله اساسی حسابداری، تأثیرات اشتباهات در موجودی کاالی پایان دوره را بر ترازنامه 
تعیین کنند: دارایی ها = بدهی ها + حقوق صاحبان سرمایه. تأثیر اشتباهات در موجودی کاالی پایان دوره در تصویر 4-22 

نشان داده شده است.

خواهد داشــت. تصویر 21-4 این تأثیر را نشان می دهد. این تأثیر معکوس، از این حقیقت ناشی می شود که اندازه گیری 
کمتر از واقع موجودی کاالی پایان دوره سال 1390، باعث کمتر از واقع گزارش شدن موجودی ابتدای دوره سال 1391 

شده و در نتیجه سود خالص سال 1391، بیشتر از واقع گزارش می شود.
در مجموع دو سال، سود خالص به درستی اندازه گیری شده است، زیرا بیشتر از واقع اندازه گیری شدن سود خالص سال 
1391، با کمتر از واقع اندازه گیری شــدن ســود خالص در سال 1390 تهاتر می شود. توجه کنید که مجموع سود خالص 
دو سال که با اطالعات نادرست اندازه گیری شده است، 350,000,000 ریال )220،000،000+130،000،000( با مجموع 
سود خالص دو سال که با اطالعات صحیح اندازه گیری شده است، 350,000,000 ریال )100،000،000+250،000،000( 
برابر اســت. همچنین، توجه داشته باشید که اشــتباه در اندازه گیری موجودی کاالی ابتدای دوره منجر به همان اشتباه در 
اندازه گیری موجودی کاالی پایان دوره نخواهد شد. زیرا در هر دو سیستم دائمی و ادواری موجودی ها، موجودی کاالی 

پایان دوره شمارش و اندازه گیری خواهند شد.

تصوير 21-4  تاثیر اشتباه در اندازه گیری موجودی کاالی پايان دوره بر صورت سود و زيان

شرکت نمونه

صورت سود و زیان فشرده

1391       1390             
                               نادرست           صحیح                              نادرست         صحیح

درآمد فروش              800,000,000     800,000,000   900,000,000          900,000,000
موجودی کاالی ابتدای دوره           200,000,000     200,000,000               120,000,000          150,000,000
بهای تمام شده کاالی خريداری شده     400,000,000     400,000,000     680,000,000   680,000,000
بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش    600,000,000     600,000,000   800,000,000   830,000,000

)230,000,000(   )230,000,000 ( موجودی کاالی پايان دوره      )120,000,000(     )150,000,000(  
بهای تمام شده کاالی فروش رفته           480,000,000     450,000,000   570,000,000   600,000,000
سود ناخالص       320,000,000     350,000,000   330,000,000   300,000,000

)200,000,000 (  )200,000,000 ( هزينه های عملیاتی       )100,000,000(     )100,000,000(  
سود خالص       220,000,000     250,000,000   130,000,000   100,000,000

30,000,000 ريال
سود خالص کمتر از واقع  

گزارش شده است.

30,000,000 ريال
سود خالص بیشتر از واقع  

گزارش شده است.

درمجموع دو سال، اشتباهات اثر يکديگر را خنثی می کند. 
بنابراين مجموع ســود خالص دو ســال صحیح است.
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مثال!
)الف(  فروشگاه لوازم خانگی سهروردی سه نوع متفاوت بخاری )گازی، چوبی و برقی( را به فروش می رساند. بهای 

تمام شده و خالص ارزش فروش موجودی بخاری این فروشگاه به شرح زیر است.
  خالص ارزش فروش          بهای تمام شده       

790,000,000      840,000,000          بخاری های گازی 
2,800,000,000      2,500,000,000          بخاری های چوبی 
1,010,000,000      1,120,000,000          بخاری های برقی 

ارزش موجودی کاالی این فروشگاه را طبق قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تعیین کنید.
پاسخ:

پایین تری��ن ارزش ها برای هر نوع موجودی کاال عبارت اس��ت از: بخاری ه��ای گازی 790 میلیون ریال )خالص ارزش 
ف��روش(، بخاری ه��ای چوبی 2/5 میلیارد ریال )بهای تمام ش��ده( و بخاری های برقی 1/01 میلی��ارد ریال )خالص ارزش 

فروش(. کل ارزش موجودی 4/3 میلیارد ریال )1/01+2/5+0/79( است.
)ب(  شرکت سپهر موجودی پایان دوره خود را در سال 1390 به مبلغ 220 میلیون ریال، بیش تر از واقع گزارش کرده 
اس��ت. تأثیر این اش��تباه را بر موجودی کاالی پایان دوره، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته و حقوق صاحبان سرمایه در 

سال های 1390 و 1391 تعیین کنید.
پاسخ:

موجودی کاالی پایان دوره   220 میلیون ریال بیش از واقع است         تأثیری ندارد
بهای تمام شده کاالی فروش رفته    220 میلیون ریال کمتر از واقع است     220 میلیون بیش تر از واقع است

حقوق صاحبان سرمایه        220 میلیون ریال بیش تر از واقع است                 تأثیری ندارد 

1390

تخمین موجودی

تا به اینجا فرض شد که شرکت می تواند موجودی های 
خود را شمارش کند. اگر شرکت نتواند موجودی خود 
را ش��مارش کند چه باید کرد؟ اگر موجودی ها در اثر 
آتش س��وزی، سیل یا زلزله از میان برود، مبلغ خسارت 
چگونه تعیین می ش��ود؟ در این موارد، ش��رکت مقدار 

موجودی های خود را تخمین می زند.
در دو موقعی��ت، ش��رکت ها و فروش��گاه ها مجبور 
می شوند موجودی های خود را تخمین بزنند؟ نخست، 
عواملی مانند آتش سوزی، س��یل یا زلزله ممکن است 
موجودی کاالرا از بین ببرد. دوم، ممکن است مدیریت 

تصویر 22-4  تأثیر اشتباهات در موجودی پایان دوره بر ترازنامه

بدهی ها     حقوق صاحبان سرمایه  اشتباهات در موجودی         دارایی ها  
   کاالی پایان دوره

بیش از واقع گزارش می شود             تأثیری ندارد  بیش از واقع اندازه گیری شود    بیش از واقع گزارش می شود 

کمتر از واقع گزارش می شود             تأثیری ندارد  کمتر از واقع اندازه گیری شود    کمتر از واقع گزارش می شود 
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بخواهــد به صورت ماهانه یا فصلی صورت های مالی 
را تهیــه کند، اما شــمارش موجودی ها تنها ســاالنه 
صورت می گیرد. از آنجا که در سیســتم ادواری ثبت 
موجودی ها، کاالهای خریداری شــده و فروش رفته 
ردیابی نمی شــوند، در این سیســتم نیــاز به تخمین 
موجودی هــا بیش تر احســاس می شــود. دو روش 
متداول برای تخمین موجودی ها وجود دارد: 1( روش 

سود ناخالص 2( روش خرده فروشی.
روش سود ناخالص

بهای  ناخالص،  ســود  روش 
پایان  تمام شده موجودی کاالی 
دوره را بــا بکارگیری نســبت 

:گام اول = فروش خالص -
سود ناخالص 

برآوردی

بهای تمام شده
کاالی فروش رفته 

)برآوردی(

بهای تمام شده 
موجودی کاالی 

پایان دوره
)برآوردی(

=
بهای تمام شده 

کاالهای فروش رفته
)برآوردی(

:گام دوم
بهای تمام شده

کاالی آمــاده برای  
فروش

-

تصویر 23-4 فرمول های روش سود ناخالص

کاربرد روش سود ناخالص در 
برآورد موجودی ها را توضیح دهید.

هدف مطالعة 8

ســود ناخالص به فروش خالص، تخمین می زند. این 
روش تا حدودی ساده، اما اثر بخش است. حسابداران، 
حسابرســان و مدیران مرتبًا از روش ســود ناخالص 
برای آزمون منطقی بودن مبلغ موجودی کاال اســتفاده 
می کنند. این روش اشــتباهات عمده را کشف می کند.

بــرای اســتفاده از این روش، یک شــرکت باید از 
فــروش خالص، بهای تمام شــده کاالی آمــاده برای 
فروش و نرخ ســود ناخالص خود اطالع داشته باشد. 
شــرکت می تواند ســود ناخالص خــود را برای یک 
دوره برآورد کنــد. تصویــر 23-4 فرمول های مورد 
اســتفاده در روش ســود ناخالص را نشــان می دهد. 

روش ســود ناخالص فــرض می کند کــه در طی 
دوره های مختلف، نرخ ســود ناخالص ثابت است. اما 
ممکن است این نرخ در اثر تغییرات در خط مشی های 
خرید کاال یا شرایط بازار، تغییر کند. در این موارد، نرخ 
ســود ناخالص باید به نحوی تعدیل شود که با شرایط 
جدید منطبق باشــد. در صورتی که بــرای هر یک از 
بخش ها یا دوایر شرکت، نرخ سود ناخالص به صورت 
جداگانه تخمین زده شــود، نتایج دقیق تر خواهد بود. 
فرض کنید شرکت همکاران قصد دارد صورت سود 

و زیــان خود را برای فروردین ماه تهیه کند. اطالعات 
این شرکت نشان می دهد؛ فروش خالص 200 میلیون 
ریال، موجودی کاالی ابتدای دوره 40 میلیون ریال و 
بهای تمام شده کاالی خریداری شده 120 میلیون ریال 
است. در ســال گذشته نرخ سود ناخالص شرکت 30 
درصد بوده است. انتظار می رود در سال جاری نیز نرخ 
سود ناخالص 30 درصد باشد. با توجه به این اطالعات، 
شرکت همکاران با اســتفاده از روش سود ناخالص، 
بهای تمام شده موجودی کاالی خود را تخمین می زند.
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همچنین، باید به این نکته توجه داشته که از این روش 
نمی توان در تهیه صورت های مالی پایان دوره استفاده 

کرد. در پایان دوره موجودی ها باید شمارش شود.

روش خرده فروشی 
ش��رکت ها و فروش��گاه های 
خرده فروش��ی مانند ش��هروند، 
اتکا و رفاه، دارای هزاران نوع کاالی متفاوت می باشند 
که معم��والً بهای تمام ش��ده هر ی��ک از کاالها پایین 
اس��ت. در چنین مواردی، استفاده از روش های پیشین 
در ارزش گ��ذاری موجودی کاالی پایان دوره بس��یار 
دش��وار و وقت گیر اس��ت. یک راه ح��ل جای گزین، 

:مرحله یک =
کاالی آماده برای 
فروش به قیمت 
خرده فروشی

- فروش خالص
موجودی کاالی 
پایان دوره به 

قیمت خرده فروشی

نسبت بهای
 تمام شده به 

قیمت  خرده فروشی
=

کاالی آماده 
برای فروش به 

قیمت خرده فروشی
:مرحله دوم

کاالی آماده 
برای ف��روش به بهای 

تمام شده
÷

:مرحله سوم
=

کاالی  موجودی 
پایان دوره به قیمت 

خرده فروشی
×

شده  تمام  بهای  نسبت 
به قیمت خرده فروشی

موجودی کاالی 
پایان دوره به 
بهای تمام شده

تصویر 24-4 روش سود ناخالص

مرحله یک:
200,000,000              فروش خالص 
60,000,000   کسر می شود: سود ناخالص برآوردی    )200,000,000×  30( 

   140,000,000     بهای تمام شده کاالی فروش رفته)برآوردی(   

مرحله دو:
40,000,000         موجودی کاالی ابتدای دوره 

120,000,000       بهای تمام شده کاالی خریداری شده  
160,000,000       بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
140,000,000   کسر می شود:بهای تمام شده کاالی فروش رفته )برآوردی( 
20,000,000     بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره)برآوردی( 

%

اس��تفاده از روشخ��ردهفروش��ی برای ب��رآورد بهای 
تمام ش��ده موجودی کاال اس��ت. اغلب فروشگاه ها و 
شرکت های خرده فروشی می توانند بین بهای تمام شده 
و قیمت ه��ای فروش اجناس خ��ود رابطه  برقرار کنند. 
پ��س از آن، واحد تجاری، درصد بهای تمام ش��ده به 
قیم��ت خرده فروش��ی را در موج��ودی کاال در پایان 
دوره به قیمت خرده  فروش��ی ض��رب می کند تا بهای 
تمام ش��ده موجودی کاالی پایان دوره به دس��ت آید.
ب��رای اس��تفاده از روش خرده فروش��ی، باید بهای 
تمام ش��ده و قیمت خرده فروش��ی کاالی آم��اده برای 
فروش در دس��ترس باش��د. تصویر 25-4، فرمول های 

روش خرده فروشی را نشان می دهد.

کاربرد روش خرده فروشی در 
برآورد موجودی ها را توضیح دهید.

هدف مطالعة 9

تصویر 25-4 فرمول های روش خرده فروشی
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برای تش��ریح روش خرده فروش��ی، فرض کنید که 
شرکت صبا 10 واحد کاالی خریداری شده به بهای هر 
واحد 70,000 ریال را به قیمت هر واحد 100,000 ریال 
به فروش می رساند. بنابراین، نسبت بهای تمام شده به 
قیمت فروش 70 درصد)100,000÷70,000(است. اگر 
4 واحد از این کاالها باقی بماند، قیمت خرده فروش��ی 
آن ها 400,000 ریال )100,000×4 ( و بهای تمام شده 

موج��ودی کاال در ترازنامه به 
عنوان یکی از دارایی های جاری 
طبقه بندی می ش��ود و بال فاصله 
پس از مطالبات ارائه می شود. در صورت سود و زیان 
چن��د مرحله ای، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته از 
درآمد فروش کس��ر می ش��ود. عالوه بر م��وارد فوق، 
در یادداش��ت های هم��راه صورت های مال��ی باید: 1( 

تصویر 27-4  موارد افشای مربوط به موجودی کاال

شرکت سهامی خرداد
یادداشت های همراه صورت های مالی

یادداشت 1. اهم رویه های حسابداری
موجودی ها

مبنای حس��ابداری موجودی ها اقل بهای تمام ش��ده و خالص ارزش فروش اس��ت. به منظور اندازه گیری بهای تمام شده 
موجودی ها از روش اولین صادره از اولین وارده )FIFO( استفاده شده است. این روش برای کلیه موجودی های شرکت اعم 

از موجودی کاال، موجودی مواد اولیه و هم چنین موجودی کاالی در راه به کار رفته است.

                                               
215,000,000       موجودی کاالی ابتدای دوره       140,000,000 
کاالی خریداری شده               610,000,000                  785,000,000

کاالی آماده برای فروش           750,000,000                1,000,000,000
700,000,000              فروش خالص 
مرحله)1( موجودی کاالی پایان دوره به قیمت خرده فروشی    300,000,000

750,000,000÷ 1,000,000,000= 75 % مرحله)2( نسبت بهای تمام شده به قیمت خرده فروشی
300,000,000×75 % مرحله)3( بهای تمام شده کاالی پایان دوره)برآوردی(      225,000,000=

قیمت خرده فروشیبهای تمام شده

نحوه ارائه در صورت های مالی

آن 280,000 )70,000×4 ( اس��ت. در صورتی ک��ه از 
روش خرده فروشی نیز اس��تفاده شود، بهای تمام شده 
70( خواهد بود. % برآوری 280,000 ریال )400,000×
در ادامه کاربرد روش خرده فروش��ی برای فروشگاه 
صبا نش��ان داده ش��ده اس��ت. توج��ه کنید ک��ه برای 
ارزش گذاری موجودی کاال، نیازی به شمارش فیزیکی 

موجودی کاال نیست.

نحوة ارائة موجودی ها در 
صورت های مالی را تشریح کنید.

گروه های اصلی تشکیل دهنده موجودی ها )مواد اولیه، هدف مطالعة 10
کاالي درجری��ان س��اخت و کاالي تکمیل ش��ده(، 2( 
مبنای حسابداری )بهای تمام شده یا اقل بهای تمام شده 
ی��ا خال��ص ارزش ف��روش( و 3( روش ارزش گذاری 
)شناس��ایی وی��ژه، اولی��ن ص��ادره از اولی��ن  وارده یا 
میانگین( افش��ا ش��ود. تصویر 27-4 نمونه ای از موارد 
افش��ای مرب��وط به موج��ودی کاال را نش��ان می دهد.

تصویر 26-4  6 روش خرده فروشی
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سؤاالت خود آزمایی

1  کدام یک از موارد زیر نباید در شمارش موجودی های پایان دوره شرکت لحاظ شوند؟
ب. کاالی امانی شرکت نزد دیگران الف. کاالی امانی دیگران نزد شرکت   

ج. کاالی در راه با شرط فوب مبدأ    د. هیچ یک از موارد باال

2  با شمارش موجودی کاالی شرکت لواسانی، ارزش موجودی ها در تاریخ 29 اسفند 1,800 میلیون ریال تعیین شد. 
در شمارش موجودی ها موارد زیر در نظر گرفته نشده است: 1( 350 میلیون ریال کاالی امانی نزد شرکت سپهر، 2( خرید 
130 میلیون ریال کاالی خریداری ش��ده با ش��رط فوب مبدأ. این کاال در تاریخ 27 اسفند برای شرکت ارسال شده است. 

ارزش صحیح موجودی کاالی شرکت لواسانی چند میلیون ریال است؟
د. 1,930  الف. 2,300               ب. 2,150   ج. 2,280  

3  بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش متشکل از دو بخش است: موجودی ابتدای دوره و................. 
ب. بهای تمام شده کاالی خریداری شده  الف. موجودی پایان دوره    

ج. بهای تمام شده کاالی فروش رفته              د. تمامی موارد باال

4  موارد زیر مربوط به شرکت صدیقی است:
بهای هر واحد تعداد        
110,000 ریال    8,000 موجودی ابتدای دوره  

120,000    13,000 خرید، 19 تیر   
130,000    5,000 خرید، 8 بهمن   

اگر در پایان دوره، 9,000 واحد کاال باقی مانده باشد، موجودی کاال به روش فایفو چه مبلغی است؟
د. 1,170  الف. 990     ب. 1,080   ج. 1,130  

5  با توجه به سوال 4، بهای تمام شده موجودی پایان دوره به روش الیفو چند میلیون ریال است؟
ج. 1,130            د. 1,000  الف. 990     ب. 1,080  

6  با توجه به اطالعات زیر، بهای تمام شده موجودی پایان دوره به روش میانگین، چند میلیون ریال است؟
بهای هر واحد تعداد        
80,000 ریال    5,000 موجودی ابتدای دوره  

100,000    15,000 خرید، 19 تیر   
120,000    20,000 خرید، 8 بهمن   
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 7,000 موجودی پایان دوره  
د. 752/5  ج. 560    الف. 840   ب. 700   

7  در دوره افزایش قیمت ها الیفو منجر به سود خالصی:
ب. برابر با فایفو می شود.  الف. باالتر از فایفو می شود.     

د. باالتر از میانگین می شود. ج. کمتر از فایفو می شود.     

8  کدام یک از موارد زیر از جمله عوامل مؤثر بر انتخاب روش بهایابی موجودی ها محسوب نمی شود:
ب. اثرات ترازنامه ای  الف. اثرات مالیاتی      

ج. اثرات سود و زیانی      د. سیستم ثابت در مقابل سیستم ادواری

9   شرکت سروستانی 200 واحد موجودی کاال به بهای هر واحد 910 هزار ریال در اختیار دارد.. اگر ارزش بازار هر یک 
از این کاالها 800 هزار ریال باشد، موجودی پایان دوره به اقل بهای تمام شده و ارزش بازار چند میلیون ریال خواهد بود؟

د. 160 ج. 182     ب. 800     الف. 910   

10  در یک سیستم دائمی ثبت موجودی ها، 
الف. بهای تمام شده کاالی فروش رفته به روش الیفو با سیستم ادواری موجودی کاال برابر است.

ب. میانگین بهای تمام شده برای تمامی کاالها برابر است.
ج. پس از هر خرید، میانگین جدید بهای تمام شده هر واحد کاال محاسبه می شود.

د. بهای تمام شده کاالی فروش رفته به روش فایفو با سیستم ادواری برابر است.

پرسش ها

1 کلید موفقیت آمیز بودن عملیات تجاری اثربخش بودن مدیریت موجودی ها است. آیا شما موافقید؟ توضیح دهید.

2  دو ویژگی اقالمی که به عنوان موجودی شرکت های بازرگانی طبقه بندی می شوند، کدام است؟

3  ش��رکت س��االری در تاریخ 29 اسفند، کاالهایی را برای شرکت سپند ارسال کرد. این کاالها در تاریخ 6 فرودین به 

ش��رکت س��پند تحویل شد. تحت کدام یک از شرایط حمل، کاالی فوق در موجودی پایان دوره سپند محسوب می شود؟ 

در کدام شرایط کاالی ارسالی در موجودی پایان دوره شرکت ساالری محسوب خواهد شد؟

4  تفاوت های بین شرایط حمل فوب مبدأ و فوب مقصد را توضیح دهید.

5115  آقای کبیری اعتقاد دارد که تخصیص بهای تمام ش��ده موجودی ها باید با جریان واقعی بهای تمام ش��ده منطبق باشد. 



کلبهایتمامشده تعداد    بهایهرواحد تاریخشرح

  1 آبان      موجودی ها        200         50,000             10,000,000
12 آبان        خرید        300                   60,000             18,000,000
23 آبان        خرید        500                   70,000             35,000,000

30 آبان     موجودی ها        120        
خواستهها

 )2( ،FIFO )1( بهای تمام شده کاالی پایان دوره و بهای تمام شده کاالی فروش رفته را با استفاده از روش های الف( 
LIFO و )3( میانگین محاسبه کنید.

نتایج حاصل از به کارگیری سه روش فوق را مقایسه کنید، چه نتیجه ای می گیرید؟  ب( 

ت3-4     فروشگاه جعفری در ابتدای دوره 100 واحد کاال جمعًا به بهای تمام شده 100 میلیون ریال در اختیار داشته است. در 
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توضیح دهید که چرا این نظریه غیر عملی و نا مناسب است؟

6  مزایا و معایب اصلی روش شناسایی ویژه در بهایابی موجودی ها را بیان کنید.

7  تخمین موجودی ها در چه زمان هایی انجام می شود؟

8  روش میانگین در دو سیستم ثابت و ادواری موجودی ها چه تفاوت هایی دارد؟

9. در یادداشت های همراه صورت های مالی چه مواردی در رابطه با موجودی های پایان دوره افشا می شود؟

تمرین ها

ت1-4   در ابتدای بهمن ماه، فروش��گاه الکتریک، س��ه دس��تگاه پخش DVD در انبار خود نگهداری می کند. این سه 
دس��تگاه کاماًل مش��ابه بوده و قیمت فروش هر یک از آن ها، 1,500,000 ریال اس��ت. اولین دستگاه با کد 1012، در تاریخ 
1 ش��هریور به بهای 1,000,000 ریال خریداری ش��ده است. دستگاه دوم با کد 1045 در تاریخ 1 دی ماه به مبلغ 900,000 

ریال و سومین دستگاه با کد 1056 در تاریخ 30 دی به قیمت 800,000 ریال خریداری شده است.
خواستهها

الف( فرض کنید دو دستگاه از این سه دستگاه به فروش رفته است، با استفاده از فرض FIFO در یک سیستم ادواری، 
ارزش موجودی کاالی پایان دوره را محاسبه کنید.

ب( اگر فروش��گاه الکتریک از روش شناس��ایی ویژه اس��تفاده کند، چگونه  می تواند سود ناخالص خود را حداکثر کند؟ 
چگونه می تواند سود خود را حداقل کند؟

ج( از میان دو روش FIFO و شناسایی ویژه، شما کدام روش را پیشنهاد می دهید؟ چرا؟

ت2-4   شرکت منجی اطالعات زیر را برای آبان ماه گزارش کرده است:
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طی دوره، 200 واحد کاال به بهای تمام شده 260 میلیون ریال خریداری کرده است. در پایان دوره، 80 واحد کاال در انبار باقی مانده است.
خواستهها

بهای تمام ش��ده موجودی کاالی فروش رفته را با اس��تفاده از سه روش FIFO ، LIFO و میانگین محاسبه کنید. الف( 
کدام روش منجر به سود ناخالص بیش تری می شود؟  ب( 

تحت کدام روش موجودی ها در ترازنامه به ارزش جاری نزدیک تر است؟   ج( 
کدام روش باعث می شود آقای جعفری مالیات کمتری بپردازد؟   د( 

ت4-4   فروشگاه عسکباران از مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش برای ارزش یابی موجودی های پایان 
دوره خود استفاده می کند. اطالعات زیر مربوط به 29 اسفندماه است.

خالص ارزش فروش بهای تمام شده هر واحد   تعداد           اقالم   
دوربین های عکاسی:

        سونی     5            1,700,000            1,560,000
        کانون     6          1,500,000          1,520,000

دوربین دید در شب:
        ویتارا    12          1,250,000          1,150,000
        کوداک    14          1,200,000                                 1,350,000

خواستهها
با به کارگیری اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، ارزش موجودی کاالی پایان دوره را اندازه گیری کنید. الف( 

کاهش ارزش موجودی ها را در دفاتر ثبت کنید. ب( 

ت5-4    شرکت مقدم از روش FIFO برای ارزش یابی موجودی های خود استفاده می کند و اطالعات زیر در مورد 
موجودی های پایان دوره این شرکت در دست رس است:

100واحد به بهای هر واحد650,000ریال دوربین های عکاسی 
150واحد به بهای هر واحد750,000ریال   DVD پخش
125واحد به بهای هر واحد800,000ریال پخش موزیک  

در پایان سال، خالص ارزش فروش اقالم فوق به ترتیب 710,000 ریال، 690,000 ریال و 780,000 ریال است.
خواستهها 

ارزش موجودی پایان دوره را با استفاده از مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تعیین کنید. الف( 
کاهش ارزش موجودی ها را در دفاتر ثبت کنید.  ب( 
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ت6-4   شرکت منجی اطالعات زیر را برای آبان ماه گزارش کرده است:
بهای هر واحد   کل بهای تمام شده      تاریخ                 شرح               تعداد 

1 آبان        موجودی ها         200      50,000     10,000,000
12 آبان          خرید         300               60,000     18,000,000
23 آبان          خرید         500               70,000     35,000,000

30 آبان        موجودی ها         120        

خواسته ها
با فرض آن که فروش 400 واحد کاال در تاریخ 15 آبان به قیمت فروش هر واحد 80,000 ریال و فروش 480 واحد  الف( 
در تاریخ 27 آبان به بهای فروش هر واحد 90,000 ریال انجام باشد و با فرض سیستم ثبت دائمی موجودی ها، بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته و موجودی کاالی پایان دوره را تحت هر یک از ســه روش FIFO ، میانگین و LIFO محاسبه کنید.

نتایج به دست آمده را با نتایج تمرین ت8-4 مقایسه کنید. چه تفاوت هایی وجود دارد؟ ب( 
رویدادهای مالی آبان ماه را در دفاتر ثبت کنید.  ج( 

ت7-4 شرکت سهند اطالعات زیر را برای بهمن و اسفند 1391 گزارش کرده است:
                                               

610,000 بهای تمام شده کاالی فروش رفته       500,000   

120,000 موجودی کاالی ابتدای ماه     100,000     
؟؟؟؟؟؟؟؟ موجودی کاالی پایان ماه            120,000      

1,000,000 فروش      800,000   

اسفندبهمن

موجودی کاالی شرکت سهند در تاریخ 29 اسفند در آتش سوزی از بین رفت.
خواسته ها

نرخ سود ناخالص را برای بهمن محاسبه کنید.  الف( 
با استفاده از نرخ حاشیه سود ناخالص، مبلغ خسارت شرکت سهند را محاسبه کنید.  ب( 

ت8-4   فروشــگاه پاتن جامه از روش خرده فروشــی برای برآورد ارزش موجودی پایان دوره خود اســتفاده می کند. 
اطالعات زیر مربوط به دو بخش البسه مردانه و زنانه این فروشگاه است:

خواسته
بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره را برای هر یک از بخش ها به روش خرده فروشی محاسبه کنید.

              اقالم       البسه مردانه                    البسه زنانه

موجودی ابتدای دوره به بهای تمام شده       32,000,000                  45,000,000
بهای تمام شده کاالی خریداری شده             148,000,000             136,300,000
فروش خالص                               178,000,000         185,000,000
موجودی کاالی ابتدای دوره به قیمت خرده فروشی    46,000,000        60,000,000
ارزش کاالی فروش رفته به قیمت خرده فروشی        179,000,000           185,000,000
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مسائل

م1-4   فروش��گاه ناص��ری س��عی دارد ارزش موج��ودی کاالی پای��ان دوره خ��ود را در تاری��خ 28 اردیبهش��ت 
1389 تعیی��ن کن��د. حس��ابدار ای��ن فروش��گاه تمام��ی موجودی ه��ای ش��مارش ش��ده در تاری��خ 28 اردیبهش��ت 
را ب��ه حس��اب موج��ودی کاال منظ��ور ک��رده اس��ت ک��ه در نتیج��ه آن ارزش موج��ودی کاال 480 میلی��ون ری��ال 
تعیی��ن ش��ده اس��ت. ب��ا ای��ن وج��ود، حس��ابدار فروش��گاه اق��الم زی��ر را در محاس��بات خ��ود منظور نکرده اس��ت:
الف(   در تاریخ 26 اردیبهشت، کاالیی به بهای تمام شده 8 میلیون ریال برای مشتریان ارسال شده است. این کاالها با 

شرط فوب مبدأ به فروش رسیده اند. این کاالها در تاریخ 2 خردادماه به دست مشتریان رسیده است.
ب(   در تاریخ 26 اردیبهش��ت، ش��رکت کیمیا کاالیی را با شرط فوب مقصد برای فروشگاه ناصری ارسال کرده ارزش 
این کاالها 3,500,000 ریال است. گزارش دریافتی نشان می دهد که کاالها در تاریخ 2 خرداد به فروشگاه رسیده است.

ج(   فروش��گاه ناصری کاالیی به ارزش 5 میلیون ریال در انبار یکی از مش��تریان دارد. در صورتی که فروشگاه ناصری 
و مشتری تا تاریخ 4 خرداد به توافق برسند، فروش این کاال به مشتری قطعی خواهد شد.

 د(   فروشگاه ناصری کاالیی به ارزش 4 میلیون ریال به صورت امانی نزد فروشگاه جابری قرار داده است.
ه�(   در تاریخ 26 اردیبهشت، فروشگاه ناصری کاالیی به ارزش 7/5 میلیون ریال سفارش داده است. این کاالها با شرط 

فوب مبدأ در تاریخ 27 اردیبهشت بارگیری شده است. کاالها در تاریخ 1 خرداد دریافت شده است.
 و(            در تاریخ 28 اردیبهشت، فروشگاه ناصری کاالیی به قیمت فروش 3/5 میلیون ریال و بهای تمام شده 2/5 میلیون ریال را با شرط 
فوب مقصد به فروش رسانده است. گزارش های دریافتی نشان می دهد که این کاالها در تاریخ 2 خرداد به دست مشتری رسیده است.
 ز(    فروش��گاه ناصری کاالی معیوبی را در انبار نگهداری می کند. بهای تمام ش��ده این کاالها 4 میلیون ریال و خالص 

ارزش فروش آن 6 میلیون ریال است.
خواسته

برای هر یک از موارد باال، تعیین کنید که آیا باید در موجودی کاالی پایان دوره محسوب شود و اگر پاسخ مثبت است 
به چه مبلغی؟ برای اقالمی که جزء موجودی کاالی پایان دوره محسوب نشده اند، تعیین کنید که مالکیت آن به چه کسی 

تعلق دارد و باید به چه مبلغی ثبت شود.
م2-4   موجودی کاالی ابتدای دوره فروش��گاه س��روش متش��کل از 1,500 واحد کاال به بهای تمام ش��ده هر واحد، 

70,000 ریال است. در طول خردادماه کاالهای زیر خریدار شده است:
    

4000واحد کاال به بهای هرواحد100,000ریال 3000 کاالبه بهای هرواحد 80,000ریال     12خرداد         5 خرداد 
5500کاال به بهای هرواحد 90,000ریال     26 خرداد  2000واحدکاال به بهای هرواحد110,000ریال        13 خرداد 

در طی خرداد ماه، 12,500 واحد کاال به فروش رس��یده اس��ت. فروشگاه سروش از سیستم ثبت ادواری موجودی کاال 
استفاده می کند.
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خواستهها
تعیین بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش. الف( 

تعیین  1( موجودی کاالی پایان دوره و 2( بهای تمام شده کاالی فروش رفته تحت هر یک از روش های مفروض   ب( 
جریان بهای تمام شده )فایفو، الیفو و میانگین(.

کدام روش بیش ترین ارزش را برای موجودی کاالی پایان دوره به دس��ت می آورد؟ کدام روش بیش ترین مبلغ   ج( 
را برای بهای تمام شده کاالی فروش رفته محاسبه می کند؟

م3-4    ش��رکت نیک کاال در ابتدای دوره 400 واحد از کاالی XNA را در اختیار دارد که بهای تمام ش��ده هر واحد 
آن 80,000 ریال است. در طی سال خریدهای زیر صورت گرفته است:

 
600 واحد به بهای هر واحد90,000ریال   12آبان    300 واحد به بهای هر واحد110,000ریال    20 اردیبهشت  
500 واحد به بهای هر واحد100,000ریال  8 اسفند 200 واحد به بهای هر واحد120,000ریال        5 مرداد       

این شرکت از سیستم ثبت دائمي موجودی ها استفاده می کند. موجودی کاالی پایان دوره، 500 واحد بوده است و تمامي 
فروش ها در تاریخ 4 مرداد ماه صورت گرفته است.

خواستهها
تعیین بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش. الف( 

تعیین 1( موجودی کاالی پایان دوره و 2( بهای تمام شده کاالی فروش رفته تحت هر یک از روش های مفروض  ب( 
جریان های بهای تمام شده )فایفو، الیفو و میانگین(.

کدام روش بیش ترین ارزش را برای موجودی کاالی پایان دوره به دس��ت می آورد؟ کدام روش بیش ترین مبلغ   ج( 
را برای بهای تمام شده کاالی فروش رفته محاسبه می کند؟

م4-4   مدیریت شرکت موالیی در حال ارزیابی مناسب بودن روش ارزش یابی موجودی های خود است. این شرکت 
از روش میانگین اس��تفاده می کند. از ش��ما خواسته اس��ت نتیجه به کارگیری روش های فایفو و الیفو را برای سال 1391 

محاسبه کنید ثبت های حسابداری در سال 1391 اطالعات زیر را نشان می دهد:

خریدها و فروش ها        موجودی ها     

کل فروش خالص)215,000 واحد( 8,650,000,000  320,000,000 ابتدای دوره )15,000 واحد( 
کل بهای تمام شده کاالی خریداری شده)230000 واحد( 5,950,000 پایان دوره )30,000 واحد(   

خریدها به صورت فصلی و به ترتیب زیر انجام شده است:
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هزینه های عملیاتی000 ,1,470,000 ریال و نرخ مالیات بر درآمد 34 درصد است.
خواستهها

صورت س��ود و زیان فش��رده مقایس��ه ای را با اس��تفاده از دو روش فایفو و الیفو تهیه کنید. )محاس��بات تعیین  الف( 
موجودی کاالی پایان دوره را ارائه دهید(

به سؤاالت زیر پاسخ دهید: ب( 
1  کدام روش جریان بهای تمام شده )فایفو یا الیفو( از دید ترازنامه ای موجودی کاالی مربوط تری فراهم می آورد.

2  کدام روش جریان بهای تمام شده )فایفو یا الیفو( از دید سود و زیانی، سود خال مربوط تری ایجاد می کند.
3  کدام روش جریان بهای تمام شده )فایفو یا الیفو(  به جریان واقعی کاالها نزدیک تر است؟ چرا؟

4  به کارگیری کدام روش وجه نقد بیشتری را در اختیار مدیریت قرار می دهد؟ چرا؟
5  با ارائه محاسبات نشان دهید سود ناخالص در روش های فایفو، الیفو و میانگین چه تفاوتی دارد؟ در کدام روش     

    سود ناخالص حداکثر است؟

م5-4   اطالعات زیر مربوط به ماه منتهی به 31 دی ماه 1391 ش��رکت پرس��تویی اس��ت. این شرکت از سیستم ثبت 
دائمی موجودی کاال استفاده می کند.

کل بهای تمام شده بهای هر واحد   واحدها       فصل  

1,440,000,000      24,000     60,000   1     
1,250,000,000     25,000     50,000   2     
1,300,000,000    26,000     50,000   3     
1,960,000,000    28,000               70,000   4     
5,950,000,000      230,000             

بهایخریدیافروشهرواحد تعداد   تاریخشرح
1 دی    موجودی ابتدای دوره    60              250,000
9 دی                        خرید    120                            260,000 

11 دی           فروش    100                            350,000     
خرید               70              270,000      17 دی  

فروش    60                  400,000 22 دی  
خرید     80             280,000 25 دی  
فروش   110             400,000 29 دی  

خواستهها
 الف(  1( موجودی کاالی پایان دوره،  2( بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته و  3( س��ود ناخالص را تحت هر یک از 

سه روش زیر محاسبه کنید:
3  میانگین 2  فایفو     1  الیفو   

ب(   نتایج حاصل از سه روش را مقایسه کنید.
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م6-4   اطالعات زیر در مورد شــرکت دایموند در دســت است. این شرکت از سیســتم ثبت ادواری موجودی کاال 
استفاده می کند. شرکت دایموند به تجارت قطعات الماس اشتغال دارد. الماس هایی که این شرکت خرید و فروش می کند 
همگی از یک نوع و در یک اندازه اســت. هر بســته ای از الماس ها که خریداری می شــود به دقت ُکد گذاری می شود و 

بنابراین بهای تمام شده خرید آن ها کاماًل مشخص است.
1   خرداد موجودی کاال ابتدا دوره متشکل از 150 قطعه الماس به بهای هر قطعه 3 میلیون ریال

2   خرداد خرید 200 قطعه به بهای هر قطعه 3/5 میلیون ریال
5   خرداد فروش 150 قطعه به قیمت هر قطعه 6 میلیون ریال

10 خرداد خرید 350 قطعه به بهای هر قطعه 3/75 میلیون ریال
25 خرداد فروش 400 قطعه به بهای هر قطعه 6/5 میلیون ریال

خواستهها
فرض کنید شرکت دایموند از روش شناسایی ویژه استفاده می کند.  الف( 

1   نشان دهید شرکت چگونه می تواند با انتخاب الماس هایی که به فروش می رساند، سود ناویژه خردادماه خود را حداکثر کند.

2  نشان دهید شرکت چگونه می تواند با انتخاب الماس هایی که به فروش می رساند، سود ناویژه خردادماه خود را حداقل کند.
 ب( فرض کنید شرکت دایموند از روش فایفو استفاده می کند. بهای تمام شده کاالی فروش رفته را محاسبه کنید. تحت 

این روش، سود ناویژه شرکت برای خردادماه چه مبلغی است؟
 ج( فرض کنید شرکت دایموند از روش الیفو استفاده می کند. بهای تمام شده کاالی فروش رفته را محاسبه کند. تحت 

این روش، سود ناویژه شرکت برای خردادماه چه مبلغی است؟
  د( از میان این سه روش ارزش یابی موجودی کاال، شرکت دایموند کدام روش را باید انتخاب کرد؟ چرا؟

م7-4   مدیریت شرکت زاگرس قصد دارد تأثیرات مقایسه ای روش های فایفو و الیفو را تعیین کند. برای سال 1391، 
ثبت های حسابداری اطالعات زیر را نشان می دهد.

350,000,000 موجودی 1 فروردین  )10,000 واحد(    
5,045,000,000 بهای 120000 واحد کاالی خریداری شده    
6,650,000,000 فروش 100000 واحد کاال             
1,300,000,000 هزینه های عملیاتی      

کاالهای خریداری شــده متشکل است از 35000 واحد به بهای هر واحد 40,000 ریال به تاریخ 10 شهریور، 60,000 
واحــد به بهای هر واحــد 42,000 ریال به تاریخ 15 دی، و 25,000 واحد به بهای هر واحد 45,000 ریال در تاریخ 20 

بهمن. نرخ مالیات بردرآمد 28 درصد است:
خواستهها

)الف( صورت ســود و زیان فشــرده مقایســه ای را برای ســال 1391 تحت روش فایفو و الیفو تهیه کنید )محاسبات 
موجودی کاالی پایان دوره را ارائه کنید(.

122



123

به پرسش های زیر پاسخ دهید:  ب( 
1  کدام روش )فایفو یا الیفو( از دید ترازنامه ای روش مربوط تری برای ارزش گذاری موجودی ها است؟ چرا؟

2  کدام روش، از دید سود و زیانی، ارزش مربوط تری را برای سود خالص گزارش می کند؟ چرا؟
3  کدام روش، به جریان واقعی کاالها نزدیک تر است؟ چرا؟

4  با به کارگیری کدام روش وجه نقد پایان دوره بیشتر خواهد بود؟ چرا؟
5  با ارائه محاس��بات، نش��ان دهید سود ناخالص تحت روش های فایفو، الیفو و میانگین چه تفاوتی دارد؟ در کدام 

روش سود ناخالص حداکثر می شود؟

م8-4   یک فروشگاه خرده فروشی از سیستم ثبت دائمی موجودی ها استفاده می کند. اطالعات زیر در دست رس است:
بهایخریدیافروشهرواحد   تعداد     تاریخشرح

  29 اسفند       موجودی پایان دوره     150              170,000
 2 فروردین     خرید     100                            210,000 

 6 فروردین     فروش     150                            400,000     
  9 فروردین     خرید                  75                 240,000
10 فروردین     فروش                50             450,000
 23 فروردین     خرید    100             280,000
 30 فروردین     فروش    110             500,000

خواستهها
برای هر یک از فرض های زیر  1( بهای تمام شده کاالی فروش رفته و  2( موجودی کاالی پایان دوره را محاسبه   الف( 

ج( میانگین ب( فایفو    کنید: الف( الیفو   
نتایج حاصل از سه روش فوق را مقایسه کنید.  ب( 

م9-4   ش��رکت اطلس عملیات خود را در تاریخ 1 مرداد 1391 آغاز کرده اس��ت و از سیستم ثبت دائمی موجودی ها 
استفاده می کند. در طول مرداد رویدادهای مالی زیر رخ داده است:

 تاریختعدادبهایهرواحد        تعدادفروش

1 مرداد              7   1,500,000         
4 مرداد                                                            4

8 مرداد       8    1,700,000                                
   12 مرداد                     5    

15 مرداد       6     1,850,000                
20 مرداد                         3
25 مرداد                 4

خواستهها
ارزش موجودی کاال را با استفاده از سه روش فایفو ، الیفو و میانگین متحرک محاسبه کنید.  الف( 

کدام روش بیش ترین )کمترین( ارزش را برای موجودی کاال محاسبه می کنند؟  ب( 
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خرداد       اردیبهشت   
2,500,000,000            3,000,000,000 فروش خالص   
1,910,000,000            1,978,000,000 خرید خالص   

40,000,000         29,000,000 هزینه حمل   
132,000,000         45,000,000 موجودی ابتدای دوره  

132,000,000      ؟ موجودی انتهای دوره  

تمامی کاالی فروشگاه تحت پوشش بیمه آتش سوزی بوده است. برای شرکت بیمه گزارشی تهیه کنید که مبلغ و نحوه 
محاسبه کاالی خسارت دیده را نشان دهد.

خواستهها
نسبت حاشیه سود ناخالص را برای اردیبهشت محاسبه کنید.  الف( 

با استفاده از نسبت حاشیه سود ناخالص اردیبهشت ماه، کل موجودی کاالی خردادماه و موجودی کاالی سوخته   ب( 
شده را محاسبه کنید.

م11-4   فروش��گاه زنجیره ای ش��هروند از روش خرده فروش��ی برای برآورد موجودی های پایان دوره خود اس��تفاده 
می کند. اطاعات زیر برای دو بخش این فروشگاه در تاریخ 1 آبان 1391 در دست رس است:

در تاریخ 29 اسفند، کاالی خود را به قیمت خرده فروشی، شمارش کرد. ارزش خرده فروشی واقعی موجودی های بخش 
کاالهای ورزشی 95,000 ریال و بخش جواهرآالت و تزئینی، 44,000 ریال است.

خواستهها
بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره هر دو بخش را در تاریخ 30 آبان با استفاده از روش خرده فروشی تعیین کنید.  الف( 
بهای تمام ش��ده موجودی کاالی پایان دوره هر دو بخش را در تاریخ 29 اس��فند، با فرض نسبت بهای تمام شده به    ب( 

قیمت خرده فروشی 60 درصد برای بخش کاالی ورزشی و 64 درصد برای بخش جواهرآالت و تزئینی محاسبه کنید. 

جواهرآالت و تزئینی کاالهای ورزشی               

قیمت خرده فروشی بهای تمام شده   قیمت خرده فروشی   بهای تمام شده     
فروش خالص        1,000,000             1,160,000
1,158,000        741,000   1,066,000      675,000 خریدها  
)20,000(         )12,000(   )40,000(      )26,000( برگشت از خرید  

   )2,440(      )12,360( تخفیفات خرید  
هزینه حمل    9,000        14,000

62,000            39,440 موجودی ابتدای دوره  47,360      74,000  

م10-4   فروشگاه صابری در تاریخ 25 خرداد، 1391، 70 درصد موجودی های خود را در اثر آتش سوزی از دست 
داد، اطالعات زیر از دفاتر حسابداری فروشگاه استخراج شده است:
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اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
1  سه ویژگی دارایی های ثابت مشهود را بیان کنید.

کاربرد اصل بهای تمام شده در مورد دارایی های ثابت مشهود را توضیح دهید.  2
مفهوم استهالک را توضیح دهید.  3

استهالک دوره را با استفاده از روش های مختلف محاسبه کنید.  4
نحوه بازنگری در استهالک دوره را شرح دهید.  5

میان هزینه های جاری و مخارج سرمایه ای تمایز قائل شده و آرتیکل های مربوط به هر یک را توضیح دهید.   6
چگونگی واگذاری دارایی های ثابت مشهود را توضیح دهید.  7

8  معاوضه دارایی های ثابت مشهود را توضیح دهید. 
        9  نحوه افشاي دارایي هاي ثابت مشهود را در صورت هاي مالي توضیح دهید.

حسابداری دارایی های ثابت مشهود، پیامدهای با اهمیتی بر نتایج گزارشگری مالی شرکت ها دارد. در این فصل، 
کاربرد اصل بهای تمام شده در حسابداری دارایی های ثابت مشهود، مانند ماشین آالت و تجهیزات، توضیح داده می  شود. 
هم چنین، روش هایی که شرکت ها می توانند برای تخصیص بهای تمام شده به عمر مفید آن دارایی استفاده کنند را بیان 
می کنیم. به عالوه، نحوه حسابداری مخارجی مانند بهای جایگزینی چرخ ها و لنت های ترمز که در طی عمر مفید وسایل 
نقلیه اتفاق می افتد تشریح خواهد شد. یکی دیگر از موضوعات کلیدی مورد بحث در این فصل، معاوضه دارایی های 
است:  زیر  به صورت   5 است. محتوا و ساختار فصل  معامالت  نوع  این  با  برخورد حسابداری  نحوه  و  ثابت مشهود 

دارایی های ثابت مشهود

  مفهوم دارایی های
      ثابت مشهود

 اندازه گیری بهای 
      تمام شده

 زمین  
 بهسازی زمین  

 ساختمان  
 تجهیزات  

دارایی های ثابت مشهود

 مخارج جاری
 مخارج سرمایه ای

مخارج بعد از تحصیل

 نحوه ارائه در 
    صورت های مالی

نحوه ارائه

 مفهوم استهالک
 روش های استهالک                                                                                                                                      
   خط مستقیم   
   واحدهای  فعالیت

   مانده نزولی
 باز نگری در استهالک

استهالک

 از دور خارج کردن
 فروش                                                                                            

 معاوضه

کنارگذاری

مروری بر فصل

دارایی های ثابت مشهود
فصل5
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مش��هود،  ثابت  دارایی های 
مناب��ع اقتصادی هس��تند که از 
 )1 برخوردارن��د:  ویژگ��ی   3
دارای ماهیت فیزیکی هس��تند )ش��کل و ان��دازه آن ها 
قابل مش��اهده اس��ت(. 2( در عملیات واحد تجاری به 
کار می روند و ش��رکت قصد فروش آن ها را ندارد. 3( 
انتظار م��ی رود که این دارایی ها برای چندین س��ال به 
ش��رکت خدمات ارائه کنند. به عبارت دیگر، عمر مفید 
اقتص��ادی دارایی های ثابت مش��هود طوالنی و بیش از 
یک سال است. به جز زمین، توان خدمت رسانی سایر 
دارایی های ثابت مشهود، در طی عمر مفید آن ها کاهش 
می یابد. در گذش��ته دارایی های ثابت مش��هود، اموال، 

سیمان بجنورد % 89

75

56

36

18
7

صنایع گالوانیزه فجر سپاهان

فوالد خوزستان

قند هگمتان

ایران خودرو

داروسازي فارابي
تصویر 1-5 نسبت دارایی های ثابت مشهود به کل دارایی ها 

ش��ده،  تم��ام  به��ای  اص��ل 
می کن��د  مل��زم  را  ش��رکت ها 
دارایی   های ثابت مش��هود خود 
را به بهای تمام شده ثبت نمایند. 
بنابراین، ش��رکت ایران خودرو، تجهیزات تولیدی خود 
را به بهای تمام ش��ده ثبت می کند. بهای تمام شده، در 
برگیرن��دة تمام مخارج ض��روری جهت تحصیل 

مفهوم و ویژگي هاي دارایی های ثابت مشهود

سه ویژگی دارایی های ثابت 
مشهود را بیان کنید. 

ماشین آالت و تجهیزات نامیده می شدند.هدف مطالعة 1
به دلیل این که دارایی های ثابت مشهود، نقشی کلیدی 
در عملیات مس��تمر ایفا می کنند، شرکت ها دارایی های 
ثابت مشهود را در ش��رایط عملیاتی مطلوبی نگهداری 
می کنند. هم چنین، ش��رکت ها دارایی های ثابت مشهود 
فرس��وده را جایگزی��ن ک��رده و براس��اس نی��از خود، 
منابع مولد را افزایش می دهند. بس��یاری از ش��رکت ها، 
س��رمایه گذاری های قابل توجهی در دارایی های ثابت 
مش��هود انجام داده اند. تصویر1-5، نسبت دارایی های 
ثابت مشهود به کل دارایی های برخی شرکت های فعال 

در صنایع مختلف را نشان می دهد. 

%

%

%

%

%

اندازه گیری بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود

کاربرد اصل بهای تمام شده در 
مورد دارایی های ثابت مشهود را 

توضیح دهید.

دارای��ی و آماده س��ازی آن برای اس��تفاده مورد نظر هدف مطالعة 2
اس��ت. برای مثال، بهای تمام شده، ماشین های تولیدی 
کارخانه، ش��امل بهای خرید، هزینه های حمل پرداختی 
ب��رای انتقال ماش��ین آالت خری��داری ش��ده به محل 
کارخان��ه و هزینه های نصب می باش��د. پ��س از تعیین 
بهای تمام  ش��ده، ش��رکت ایران خودرو از این مبلغ به 
عنوان مبنای حس��ابدرای ماشین آالت در طی عمر مفید 
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آن اس��تفاده می کند. در بخش بعدی، کاربرد اصل بهای 
تمام شده در هر یک از دسته بندی های عمده دارایی های 

ثابت مشهود را تشریح می کنیم. 
زمین 

شرکت ها، زمین را با هدف ساخت کارخانه تولیدی 
ی��ا دفتر اداری، تحصیل می کنند. بهای تمام ش��ده زمین 
در بردارن��دة موارد زیر اس��ت: 1( قیمت خرید نقدی 
2( هزینه ه��ای نقل و انتقال مانند ح��ق ثبت دفترخانه 
3( کمیس��یون های معامالت امالک 4( مالیات بر اموال 
و عوارض ش��هرداری و س��ایر هزینه ه��ای مربوط به 
تص��رف ملک توس��ط خریدار. برای مث��ال، اگر قیمت 
نق��دی 500,000,000 ریال )500 میلیون ریال( باش��د 
و خریدار بابت هزینه های مس��تقیم خرید زمین )شامل 

عوارض و مالیات + کمیسیون معامالت امالک + هزینه هاي نقل و انتقال + قیمت خرید نقدي = بهاي تمام شده زمین
                          

   )عواید حاصل از فروش مصالح - هزینه تخریب ساختمان قدیمي(+ 

تصویر 2-5 فرمول محاسبه بهاي تمام شده زمین

برای روش��ن ش��دن موضوع، فرض کنید که شرکت 
تولیدی هژیر، زمینی را به قیمت نقدی یک میلیارد ریال 
تحصیل می کند. در این زمین ، انباری قدیمی وجود دارد 
که خالص هزینه تخریب آن 60 میلیون ریال است )75 
میلیون ریال کل هزینه تخریب، منهای 15 میلیون ریال 

تصویر3-5 محاسبه بهای تمام شده زمین 

مالیات بر اموال، عوارض شهرداری و کمیسیون خرید( 
50 میلیون ریال پرداخت کرده باش��د، در این صورت، 
بهای تمام ش��ده زمی��ن 550 میلیون ری��ال خواهد بود. 
شرکت ها، تمام هزینه های ضروری جهت آماده سازی 
زمین برای اس��تفاده مورد نظ��ر را در بدهکار )افزایش( 
حساب زمین ثبت می کنند. هنگامی که شرکت، زمینی را 
بدون پرداخت وجه تحصیل می کند، هزینه های مربوط به 
پاک سازی، زهکشی و تسطیح آن، بهای تمام شده زمین 
را تشکیل می دهد. گاهی اوقات زمین دارای ساختمان 
غیر قابل اس��تفاده اي اس��ت که باید هزینه های تخریب 
ساختمان قدیمی را پس از کسر عواید حاصل از فروش 
مصالح، به بهای تمام شده زمین اضافه کند. تصویر 5-2 
نحوه محاس��به بهاي تمام ش��ده زمین را نشان مي دهد.

عایدات حاص��ل از مصرف مصالح(. هزینه های اضافی 
عبارتند از: 10 میلیون ریال حق الزحمه کارشناسی و 80 
میلیون ریال کمیسیون معامالت امالک. بهای تمام شده 
زمین 1/15 میلیارد ریال است که به صورت زیر محاسبه 

می شود: 

             زمین
1,000,000,000 ریال قیمت نقدی زمین   

خالص هزینه تخریب انبار                      60,000,000 
10,000,000 حق الزحمه کارشناسی   
80,000,000 کمیسیون معامالت امالک  

بهای تمام شده زمین              1,150,000,000
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هنگامی که شرکت هژیر تحصیل زمین را ثبت می کند، 
حس��اب زمین را به مبل��غ 1/15 میلیارد ریال بدهکار و 

بهسازی زمین 
بهس��ازی زمی��ن، اضافات س��اختاری ایجاد ش��ده 
روی زمین اس��ت. مثال های بهسازی عبارتند از: مسیر 
ماشین رو، پارکینگ، پرچین، منظره سازی و آب پاش ها. 
بهای تمام ش��ده بهسازی زمین ش��امل، تمام هزینه های 
ضروری جهت رساندن بهس��ازی ها به شرایط استفاده 
مورد نظر اس��ت. برای مثال، بهای تمام ش��ده پارکینگی 
جدید برای شرکت اعصاری شامل مبلغ پرداختی بابت 
س��نگ فرش، حصارکش��ی و سیستم روش��نایی است. 
بنابراین شرکت اعصاری، جمع تمام این هزینه ها را در 
حساب بهس��ازی زمین بدهکار می کند. بهسازی زمین 
عمر مفید مح��دودی دارد و نگه��داری و جای گزینی 
آن  ه��ا بر عهده ش��رکت ها اس��ت. به دلی��ل عمر مفید 
محدود بهس��ازی ها، شرکت ها بهای تمام شده بهسازی 
زمین را در حساب مجزایی ثبت و آن را طی عمر مفید 

بهسازی ها مستهلک می کنند.
ساختمان

س��اختمان ها، امکاناتی هس��تند )مانند فروشگاه ها، 
دفات��ر اداری، کارخانه ه��ا و انبار ه��ا( ک��ه در عملیات 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند. ش��رکت ها، تمام مخارج 
مربوط به خرید یا احداث یک س��اختمان را به حساب 
س��اختمان بدهکار می کنن��د. هنگامی که س��اختمانی 
خریداری می ش��ود، بهای تمام ش��ده آن شامل قیمت 

حساب وجه نقد را به همین میزان بستانکار می کند.

  
تاریخ

زمین

نقد و بانك

)ثبت تحصیل زمین به صورت نقد(

1,150,000,000  

1,150,000,000   

خری��د و هزینه های جانبی )حق الزحم��ه وکیل ، بیمه، 
انتقال مالکیت و... ( و کمیسیون معامالت امالک است. 
هم چنین، هزینه هایی که س��اختمان را جهت اس��تفاده 
مورد نظر آماده می س��ازند، ش��امل :مخ��ارج مربوط به 
تعمیر پش��ت بام، کف پوش ها، سیم کش��ی و لوله کشی، 
در بهای تمام ش��ده س��اختمان منظور می شود. هنگامی 
که س��اختمان جدید، ساخته می ش��ود، بهای تمام شده 
آن عبارت اس��ت از: مبل��غ قرار داد س��اخت به عالوه 
پرداخت های مربوط ب��ه حق الزحمه معمار، مجوز های 

ساخت و هزینه های حفاری و مصالح.
به عالوه، شرکت ها برخی هزینه های سود تضمین شده 
)بهره( را به حساب ساختمان منظور می نمایند: هنگامی  
ک��ه مدت زم��ان قابل توجهی برای احداث س��اختمان 
مورد نیاز است، هزینه های سود تضمین شده تحقق یافته 
مرب��وط ب��ه تأمین مالی پ��روژه، جزو بهای تمام ش��ده 
ساختمان محسوب می شوند. در این فرآیند، هزینه سود 
تضمین ش��ده )همانند هزینه مصالح و دست مزد( برای 
احداث س��اختمان ضروری اس��ت. افزودن هزینه سود 
تضمین ش��ده در بهای تمام  شده یک ساختمان در حال 
احداث، محدود به دوره س��اخت اس��ت. هنگامی که 
فرآیند س��اخت تکمیل می شود، شرکت، پرداخت های 
بعدی س��ود تضمین ش��ده را به حس��اب هزینه س��ود 

تضمین شده منظور می کند. 
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تجهیزات
تجهیزات، شامل دارایی هایی مانند؛ دستگاه پول شمار، 
تجهیزات اداری، ماش��ین آالت کارخان��ه، کامیون های 
تحویل دهن��ده کاال و هواپیما ها اس��ت. ای��ن دارایي ها 
در عملیات ش��رکت ب��ه کار می روند. بهای تمام ش��ده 
تجهیزات، مانند آن چه در ش��رکت ایران خودرو گفته 
شد، شامل موارد زیر است: قیمت خرید نقدی، مالیات 
خرید، هزینه های حمل و بیمه حمل کاال که توس��ط 
خریدار پرداخت می شود. هم چنین مخارج الزم براي 
مونتاژ ک��ردن اجزاء، نصب دس��تگاه ها و آزمون آن ها، 
جزء بهای تمام ش��ده محسوب می شوند. با این وجود، 
شرکت ایران خودرو هزینه مجوزهای تردد و بیمه وسایل 
نقلیه موتوری شرکت را جزء بهای تمام شده تجهیزات 

منظور نمی کن��د. این هزینه ه��ا در برگیرنده ی مخارج 
تکراری ساالنه ای است که فاقد منافع آتی )بیش از یک 
سال( هس��تند. درنتیجه، این مخارج در زمان وقوع، به 

حساب هزینه های عملیاتی منظور می شوند.
شرکت  که  کنید  فرض  موضوع،  شدن  روشن  برای 
نقدی 500  قیمت  به  را  کارخانه  ماشین آالت  مروارید، 
میلیون ریال خریداری نموده است. سایر مخارج مربوط 
به این ماشین آالت عبارتند از: مالیات خرید 30 میلیون 
ریال، حق بیمه حمل 5 میلیون ریال، نصب و راه اندازی 
ماشین آالت  تمام شده  بهای  بنابراین،  ریال.  میلیون   10
خریداری شده 545 میلیون ریال می باشد که به صورت 

زیر محاسبه می شود: 

تصویر4-5 نحوه محاسبه بهای تمام شده ماشین آالت کارخانه 

ماشین آالت کارخانه

بهای خرید نقدی               500,000,000 ریال

30,000,000 مالیات خرید     

5,000,000 حق بیمه حمل کاال    

10,000,000 نصب و راه اندازی    

بهای تمام شده ماشین آالت کارخانه                          545,000,000

شرکت مروارید برای ثبت خرید و مخارج مرتبط آن، آرتیکل زیر را در دفاتر خود ثبت می کند:

به عنوان مثالی دیگر، فرض کنید که ش��رکت فرجام، 
کامیونی را ب��ه بهای نقدی 220 میلیون ریال خریداری 

  
تاریخ

ماشین آالت

نقد و بانك

)ثبت تحصیل ماشین آالت کارخانه(

545,000,000  

545,000,000   

نمود. مخارج مربوطه شامل: مالیات بر ارزش افزوده به 
مبلغ 13,200,00 ریال، رنگ آمیزی کامیون 5 میلیون ریال، 
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مجوز تردد8,000,000 ریال و بیمه 3 ساله، 16 میلیون 
ریال است. بنابراین، بهای تمام شده کامیون 238،200,000 

ری��ال اس��ت که به ص��ورت زیر محاس��به می ش��ود: 

تصویر5-5 نحوه محاسبه بهای تمام شده کامیون 

بهای تمام شده کامیون

220,000,000 ریال قیمت نقدی    

13,200,000 مالیات بر ارزش افزوده   

5,000,000 رنگ آمیزی    

بهاي تمام شده کامیون              238,200,000 ریال

شرکت فرجام، بهای پرداختی بابت مجوز تردد را به 
عنوان یک هزینه و مبلغ پرداختی بابت بیمه را به عنوان 

یک پیش پرداخت دارایی ثبت خواهد کرد. 

  
تاریخ

کامیون 

هزینه مجوز تردد
پیش پرداخت بیمه
وجه نقد  

)ثبت تحصیل کامیون و سایر هزینه ها(

238,200,000  
8,000,000
16,000,000

  

262,200,000

مثال!

فرض کنید شرکت دایموند، کامیونی را به مبلغ نقدی 150 میلیون ریال به عالوه، 9 میلیون ریال مالیات بر ارزش افزوده 
و 5 میلیون ریال هزینه حمل خریداری کرد. هم چنین، 2 میلیون ریال بابت رنگ آمیزی، 6 میلیون ریال بابت بیمه ساالنه و 
800,000 ریال بابت مجوز تردد پرداخت کرد. توضیح دهید که هر یک از مخارج مذکور، چگونه به حساب گرفته می شوند؟

پاسخ:

 چهار پرداخت اول )150، 9، 5 و 2 میلیون ریال( مخارج ضروری جهت آماده س��ازی کامیون برای اس��تفاده مورد نظر 
است. بنابراین، بهای تمام شده کامیون، 166 میلیون ریال است. پرداخت های مربوط به بیمه و مجوز تردد جزء هزینه های 

عملیاتی محسوب می شوند. 
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تحصیل دارایی های ثابت مشهود 
معموالً شرکت ها به چهار روش دارایي هاي ثابت مورد نیاز خود را تحصیل مي کنند: 

1( خرید نقدي دارایي، 
2( ساخت دارایي،

3( خرید نسیه دارایي از طریق ایجاد حساب هاي پرداختني یا صدور اسناد پرداختني مدت دار، 
4( تحصیل دارایي در ازاي انتشار سهام و 

5( معاوضه دارایي ها. 
تحصیل دارایي ثابت مشهود به هر یک از این روش ها صورت گیرد، یک قاعده کلي در مورد بهاي تمام شده دارایي که 
باید در دفاتر ثبت شود وجود دارد: دارایي تحصیل شده باید در دفاتر به بهاي خرید نقدي دارایي به اضافه تمامي مخارج 
مس��تقیم الزم براي آماده س��ازي آن، ثبت شود. بنابراین، هزینه سود تضمین ش��ده که در صورت خرید نسیه دارایي ایجاد 

مي شود، در بهاي تمام شده دارایي منظور نمي شود. 
در بخش قبلي نحوه خرید نقدي دارایي ثابت به طور کامل تشریح گردید. هم چنین، در رابطه با مخارجي که در هنگام 
ساخت به حساب دارایي منظور مي شود، مطالبي ارائه شد. حسابداري تحصیل دارایي هاي ثابت مشهود از طریق معاوضه 
در بخش هاي بعدي این فصل تشریح مي شود. در این بخش، حسابداري تحصیل دارایي از طریق صدور سهام و هم چنین 

تحصیل گروهي دارایي ها، بیان مي شود.
تحصيل دارايي ها از طريق صدور سهام

برخ��ي از ش��رکت هاي س��هامي، دارایي هاي مورد نیاز خ��ود را از طریق صدور اوراق مالکانه )س��هام( خود خریداري 
مي کنند. ش��رکت س��هامي، شرکتي است که سرمایه خود را در قالب سهام در آورده است. هنگامي که سهام یک شرکت به 
عموم افراد عرضه مي شود، شرکت در قالب سهامي عام تشکیل شده است. براي مثال، شرکت هاي ایران خودرو، سایپا و 

بانک ملت در قالب شرکت سهامي عام درآمده اند.
همان گونه که پیش از این بیان ش��د، هنگامي که یک دارایي تحصیل مي ش��ود، بهاي تمام شده آن عبارت است از قیمت 
خرید نقدي دارایي. در زماني که دارایي ثابت از طریق صدور سهام شرکت تحصیل مي شود، این دارایي باید به بهاي خرید 
نقدي در دفاتر ثبت ش��ود. مش��کل، زماني بروز مي کند که در این معامله، قیمت خرید نقدي دارایي قابل تعیین نباشد. در 
این زمان، دارایي تحصیل ش��ده باید به ارزش دارایي تحصیل شده یا ارزش سهام واگذار شده، هر کدام که با قابلیت اتکاي 
بیش تري قابل تعیین اس��ت، ثبت ش��ود. براي تشریح موضوع، به مثال زیر توجه کنید. شرکت سهامي گیالني، قطعه زمیني 
را از طریق صدور 10,000 سهام عادي خود، تحصیل کرده است. فرض کنید، قیمت نقدي زمین تحصیل شده و هم چنین 
ارزش بازار س��هام واگذار ش��ده قابل تعیین نیست. در این زمان، شرکت از یک کارشناس براي تعیین ارزش زمین استفاده 
خواهد کرد و زمین تحصیل ش��ده را به این مبلغ در دفاتر خود ثبت خواهد کرد. در صورتي که کارش��ناس ارزش زمین را 
10,000,000 ریال برآورد کند و 500,000 ریال بابت حق الزحمه کارشناس��ي خود دریافت کند، رویداد فوق به صورت 

زیر در دفاتر شرکت گیالني ثبت مي شود.

مطالعه آزاد
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تاریخ

زمین

وجه نقد

سهام سرمایه عادی

)ثبت تحصیل زمین از طریق صدور سهام(

10,500,000  

500,000   

10,000,000

از آنجا که استفاده از کارشناس در تعیین ارزش زمین غیر قابل اجتناب است، حق الزحمه کارشناسي در بهاي تمام شده 
زمین منظور مي شود. 

حال فرض کنید در مثال باال، قیمت خرید نقدي زمین قابل تعیین نیست، اما ارزش بازار سهام شرکت گیالني مشخص 
اس��ت. در صورتي که هر س��هم ش��رکت گیالني در بازار 1100 ریال معامله شود، بهاي تمام شده زمین 11,000,000 ریال 

)1100× 10,000( خواهد بود. در این حالت تحصیل زمین به صورت زیر ثبت مي شود.

  
تاریخ

زمین

سهام سرمایه عادی

)تحصیل زمین از طریق صدور سهام(

11,000,000  

11,000,000   

معموالً ارزش بازار سهام، برآورد قابل اتکایي از ارزش دارایي تحصیل شده است.
تحصيل گروهي دارايي هاي ثابت

این احتمال وجود دارد که شرکت، مجموعه اي از دارایي هاي ثابت مورد نیاز خود را به صورت یک جا خریداري نماید 
که به آن تحصیل گروهي دارایي ها گفته مي ش��ود. به وی ژه، کاهش هزینه هاي خرید و حمل دارایي ها و هم چنین دریافت 
تخفیف از فروشنده، باعث مي شود که این شکل از تحصیل دارایي هاي ثابت، بسیار متداول باشد. از آنجا که شرکت باید 
دارایي هاي تحصیل ش��ده را به تفکیک در دفاتر خود ثبت کند، تعیین بهاي تمام ش��ده هر یک از دارایي ها اهمیت خواهد 
داش��ت. در صورتي که بهاي تمام ش��ده هر دارایي مشخص نباشد، شرکت باید با استفاده از یک کارشناس، بهاي تمام شده 

هر دارایي را برآورد کند.
براي تش��ریح موضوع فرض کنید، ش��رکت انوري، یک دستگاه نمایشگر، یک عدد میز تحریر و یک عدد صندلي مورد 
نیاز خود را به صورت یک جا و در ازاي پرداخت 14,000,000 ریال خریداري کرد. از آنجا که بهاي تمام شده هر یک از 
این اقالم قابل تعیین نیست، شرکت با پرداخت 1,000,000 ریال از یک کارشناس خواست تا ارزش هر یک از این اقالم 

را تعیین کند. کارشناس ارزش هر یک از دارایي هاي باال را به صورت زیر تعیین کرد:
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 9,000,000                        نمایشگر
6,000,000                      میز تحریر
3,000,000                          صندلي

 18,000,000             

از آنجا که مجموع ارزش هاي تعیین شده براي این دارایي ها )18,000,000 ریال( بیش از بهاي تمام شده )15,000,000 
ریال =1,000,000+ 14,000,000( اس��ت، ش��رکت باید بهاي تمام ش��ده گروه دارایي هاي خریداري ش��ده را متناسب با 
ارزش هاي تعیین ش��ده توس��ط کارشناس، به هر یک از دارایي ها تخصیص دهد. شرکت انوري بهاي هر یک از اقالم فوق 

را به صورت زیر تعیین مي کند:

9,000,000
18,000,000

×15,000,000 = = بهاي تمام شده نمایشگر7,500,000 ریال

6,000,000
18,000,000

×15,000,000 = = بهاي تمام شده میز تحریر5,000,000 ریال

3,000,000
18,000,000

×15,000,000 = = بهاي تمام شده صندلي2,500,000 ریال

پس از تعیین ارزش بهاي تمام شده، تحصیل گروهي دارایي ها به صورت زیر ثبت مي شود:

در این وضعیت، اس��تفاده کارش��ناس براي تعیین صحیح بهاي تمام ش��ده دارایي ها، ضروري است. بنابراین، حق الزحمه 
کارشناس به عنوان بخشي از بهاي تمام  شده دارایي ها در نظر گرفته مي شود.

  
تاریخ

تجهیزات-نمایشگر

تجهیزات-میز تحریر
تجهیزات-صندلي

وجه نقد

)تحصیل گروهي تجهیزات به صورت نقدي(

7,500,000  

5,000,000

2,500,000

15,000,000
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همان گون��ه ک��ه در فص��ل 3 
توضیح داده ش��د، اس��تهالک، 
فرآیند تخصیص منطقی و سیستماتیک بهای تمام شده 
دارایی ه��ای ثابت ب��ه هزینه، در طی عم��ر مفید آن 

تصویر 6-5 استهالک به عنوان تخصیص بهای تمام شده 

استهالک

مفهوم استهالک را تشریح کنید. 
دارایی ها است. تخصیص بهای تمام شده، شرکت ها را هدف مطالعة 3

قادر می س��ازد که با توجه به اصل تطابق، هزینه ها را به 
شکل صحیحي با درآمد ها انطباق دهند )تصویر 6-5 را 

مالحظه فرمایید(.

تخصیص استهالک

سال 1 سال 2 سال 3
سال 4 سال 5 سال 6

باید به این نکته توجه داش��ت که اس��تهالک فرآیند 
تخصیص بهای تمام شده است. استهالک فرآیند تعیین 
ارزش دارایی نیست. در طی دوره مالکیت یک دارایی، 
تالشی برای اندازه گیری تغییر در ارزش بازار آن دارایی 
ص��ورت نمی گی��رد. بنابرای��ن، ارزش دفت��ری )بهای 
تمام شده منهای استهالک انباشته( دارایی ثابت مشهود، 

می تواند کاماًل از ارزش بازار آن متفاوت باشد.
استهالک، در س��ه دس��ته از دارایی های ثابت، مورد 
اس��تفاده ق��رار می گیرد: بهس��ازی زمین، س��اختمان و 
تجهیزات )ش��امل اثاثه(. تمام��ی دارایی موجود در این 
سه گروه، به عنوان یک دارایی استهالک پذیر در نظر 
گرفته می شوند. زیرا، سودمندی و توان درآمد زایی هر 
دارایی در طی عمر مفید آن، کاهش می یابد. استهالک، 
در م��ورد زمی��ن کاربرد ن��دارد، زیرا، س��ودمندی و 
توان درآمد زایی آن، با گذش��ت زمان دس��ت نخورده و 
بی نقص باقی می مان��د. درحقیقت، در موارد زیادی به 
دلیل کمیاب بودن زمین، س��ودمندی و توان درآمدزایی 

زمین، با گذش��ت زمان افزایش می یابد. بنابراین، زمین 
دارایی استهالک پذیر نیست.

در طی عم��ر مفید دارایی های اس��تهالک پذیر، توان 
درآمدزایی دارایي هاي استهالک پذیر به دلیل فرسودگی 
و س��ائیدگی کاه��ش می یابد. کامیونی ک��ه 300,000 
کیلومتر را طی کرده اس��ت، نس��بت به کامیونی که تنها 
800 کیلومتر طی کرده اس��ت، توان درآمد زایی کمتری 

دارد. 
توان درآمد زایی، می تواند به دلیل منسوخ شدن کاهش 
یابد. منسوخ شدن، فرآیند بال استفاده شدن دارایی قبل 
از فرس��ایش فیزیکی آن اس��ت. برای مثال، بسیاری از 
ش��رکت ها، کامپیوتر هایشان را پیش از زمان فرسودگی 
کام��ل، جای گزین مي کنند. زیرا، عرضه تکنولوژی های 
جدید باعث منسوخ شدن کامپیوتر های قدیمی شده است.

شناس��ایی اس��تهالک یک دارایی، منتج به انباشت 
وجه نقد برای جای گزینی آن دارایی نمی شود. مانده 
اس��تهالک انباشته، بخش��ی از بهای تمام شده دارایی را 
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نش��ان می دهد که به هزینه منظور شده است. استهالک 
منبع وجه نقد براي شرکت نیست. 

توجه کنید که مفهوم استهالک با فرض تداوم فعالیت 
س��ازگار اس��ت. فرض تداوم فعالیت بی��ان می کند که 
ش��رکت برای مدت قابل پیش بین��ی ای به فعالیت خود 
در آین��ده ادامه می دهد. اگر فرض تداوم فعالیت نادیده 
گرفت��ه ش��ود، دارایی های ثاب��ت باید ب��ه ارزش بازار 
گزارش ش��وند. در این حالت، نیازی به مستهلک کردن 

این دارایی ها نیست. 
عوامل مؤثر بر محاسبه استهالک

سه عامل بر محاسبه استهالک تاثیر می گذارند:
1. به��ای تمام ش��ده.    پیش از ای��ن، عوامل مؤثر 
بر بهای تمام ش��ده دارایی های استهالک پذیر را توضیح 
دادی��م. به ی��اد آورید که ش��رکت ها، دارایی های ثابت 

مشهود خود را به بهای تمام شده ثبت می کنند.
2. عمر مفيد.   عم��ر مفید، برآوردی از مدت زمان 
درآمد زا بودن یک دارایی اس��ت و عم��ر اقتصادی نیز 

نامیده می ش��ود. عمر مفید ممکن است در قالب زمان، 
واحد ه��ای فعالی��ت )مانند س��اعات کار ماش��ین(، یا 
واحد های محصول بیان ش��ود. عم��ر مفید یک برآورد 
اس��ت. مدیریت در انج��ام این ب��رآورد، عواملی چون 
تعمیر و نگهداری مورد انتظار و س��رعت فرس��ودگی 
دارای��ی را در نظر می گیرد. در اغل��ب موارد تجربیات 
پیش��ین مربوط ب��ه دارایی های مش��ابه، در برآورد عمر 

مفید سودمند است.  
3. ارزش اس��قاط.    ارزش اس��قاط، برآورد ارزش 
دارایی در انتهای عمر مفید آن است. این ارزش که ارزش 
باقی مانده نیز نامیده می شود، می تواند بر ارزش قراضه 
دارایی و یا ارزش معامالتی مورد انتظار آن، مبتنی باشد. 
همانند عمر مفید، ارزش اس��قاط، یک برآورد است. در 
انجام برآورد، مدیریت، سیاس��ت کنارگذاری دارایی ها 
و تجرب��ه خود در م��ورد دارایی های مش��ابه را مد نظر 
قرار می دهد. تصویر 7-5 س��ه عامل مورد اس��تفاده در 
محاس��به استهالک را به صورت خالصه نشان می دهد.

مخارج  تمام  شده:  تمام  بهای 
دارایی  تحصیل  برای  نیاز  مورد 
استفاده  برای  آن  آماده  سازی  و 

مورد نظر
اقتصادی  عمر  برآورد  مفید:  عمر 
میزان  تعمیر،  به  نیاز  اساس  بر 

خدمات و فرسودگی

ارزش  برآورد  اسقاط:  ارزش 
دارایی در انتهای عمر مفید آن ها

 نكته مفید: هزینه استهالک در صورت سود و زیان گزارش می شود. استهالک انباشته در ترازنامه، به عنوان کاهنده دارایی های ثابت 
مشهود، گزارش می شود.

تصویر 7-5 سه عامل موثر در محاسبه استهالک 
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روش های استهالک
استهالک، معموالً با استفاده از 
یکی از روش های زیر محاس��به 

می شود: 
1. خط مستقیم

2. واحد های فعالیت
3. مانده نزولی 

براس��اس اصول پذیرفته ش��ده حس��ابداری، هر سه 
روش فوق مجاز هستند. مدیریت، روش )هایی( را که 
مناسب تر است انتخاب می کند. هدف، انتخاب روشی 
است که به شیوه مطلوب تری ایجاد درآمد توسط دارایی 
را در ط��ی عم��ر مفید دارایی، اندازه گی��ری کند. وقتی 
ش��رکت روشی را برای اس��تهالک یک دارایی انتخاب 
کرد، باید در طی عمر مفید دارایی از همان روش استفاده 
کند. ثبات رویه در استفاده از روش استهالک، قابلیت 

مقایس��ه صورت های مالی را باال می برد. اس��تهالک، از 
طریق اس��تهالک انباش��ته بر ترازنامه و از طریق هزینه 
اس��تهالک، بر صورت س��ود و زیان تأثی��ر می گذارد. 
تصویر 8-5 اس��تفاده از روش های استهالک اولیه در 

600 شرکت بزرگ در ایاالت متحده را نشان می دهد.

تصویر 9-5  داده های خرید کامیون 

تصویر 8-5 کاربرد روش های استهالک در 600 شرکت بزرگ ایاالت متحده 

با استفاده از داده های زیر که مربوط به کامیون خریداری 
شده توسط شرکت داراب در ابتدای سال 1390 است، 

استهالک دوره را با استفاده از 
روش های مختلف استهالک 

محاسبه کنید.

هدف مطالعة 4

این سه روش اس��تهالک با یک دیگر مقایسه می شوند: 

130,000,000 ریال بهای تمام شده     
10,000,000 ریال ارزش اسقاط مورد انتظار    

5 سال عمر مفید برآوردی      
100,000 کیلومتر عمر مفید برآوردی     

روش خط مستقیم
براساس روش خط مستقیم، شرکت ها، در طي عمر 
مفید دارایي هر ساله مبالغ مساوي از دارایي را مستهلک 

مي کنند. در این روش فقط گذر زمان مطرح است. 
به منظور محاسبه هزینه استهالک براساس روش خط 
مستقیم، ش��رکت ها باید بهای تمام شده استهالک پذیر 
دارای��ي را اندازه گی��ری کنن��د. به��ای تم��ام ش��ده 

اس��تهالک پذیر، بهای تمام ش��ده دارایی منهای ارزش 
اسقاط است. بهای تمام شده استهالک پذیر، کل مبلغی را 
که نهایتًا مستهلک می شود، نشان می دهد. براساس روش 
خط مستقیم، شرکت براي اندازه گیری هزینه استهالک 
س��االنه، بهای تمام شده استهالک پذیر دارایي را بر عمر 
مفید دارایی تقسیم می کند. تصویر 10-5 نحوه محاسبه 
هزینه استهالک سال اول شرکت داراب را نشان می دهد. 

 % 88
خط مستقیم

7% سایر
3% واحد های فعالیت
2% مانده نزولی
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تصویر 10-5 فرمول روش خط مستقیم

ارزش اسقاط           -             بهای تمام شده    = بهای تمام شده استهالک پذیر  
            10,000,000          -        130,000,000   ریال                   =      120,000,000 ریال

        عمر مفید )سال(            ÷         بهای تمام شده استهالک پذیر       =      هزینه استهالک ساالنه
                  5                   ÷            120,000,000         =      24,000,000 ریال                                                                                                                                             

                            

به عنوان راه حل جاي گزین، می توانیم نرخ استهالک 
ساالنه را محاسبه کنیم. در این مورد، نرخ 20% )5 سال 
÷100%( است. هنگامی که ش��رکت از نرخ ساالنه خط 

مستقیم اس��تفاده مي کند، این نرخ را در بهای تمام شده 
اس��تهالک پذیر دارای��ی ضرب می کن��د. تصویر 5-11 
جدول استهالک را با استفاده از نرخ ساالنه نشان می دهد.

انتهای سالمحاسبات

ارزش دفتری استهالک انباشتههزینه ساالنه استهالکنرخ استهالکبهای  تمام شده استهالک پذیرسال

1390120,000,0002024,000,00024,000,000106,000,000
1391120,000,0002024,000,00048,000,00082,000,000
1392120,000,0002024,000,00072,000,00058,000,000

1393120,000,0002024,000,00096,000,00034,000,000
1394120,000,0002024,000,000120,000,00010,000,000

تصویر 11-5 جدول استهالک خط مستقیم

براي مثال ارزش دفتري در انتهاي سال 1390 عبارت 
است از:

 130,000,000 - 24,000,000 = 106,000,000
توجه فرمایید که هزینه استهالک 24 میلیون ریال، در 
تمامی سال ها یک سان است. در انتهای دوره عمر مفید 
دارایي، ارزش دفتری )بهای تمام شده منهای استهالک 
اسقاط  ارزش  با  که  است  ریال   10,000,000 انباشته( 

مورد انتظار دارایی برابر است. 
هنگامی که دارایی در طی سال )و نه در ابتدای سال( 

%

%

%

%

%

*

 استهالک انباشته - بهاي تمام شده = ارزش دفتري*

خریداری می شود، محاسبات چه تغییری خواهد کرد؟ 
در این مورد با استفاده از یک مبنای زمانی، استهالک 
ساالنه را سرشکن می کنیم. اگر شرکت داراب کامیون 
را در تاریخ 1 تیر خریداری کرده باشد، در طول سال 
کرده  استفاده  کامیون  از  اسفند(  تا  )تیر  ماه   9  ،1390
بنابراین، استهالک سال 1390، مبلغ 18 میلیون  است. 

ریال  )9/12 ×20%×120,000,000( است.  
در عمل روش خط مستقیم بیش از سایر روش هاي 

استهالک مورد استفاده قرار مي گیرد.

×=
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ش��رکت های بزرگ مانند ایران خودرو، پتروشیمی 
آبادان و پیچک از روش خط مستقیم استفاده می کنند. 
اس��تفاده از این روش ساده بوده و زماني که از دارایی ها 
در طی عمر مفیدش��ان  به صورت یک نواخت استفاده 
شود، این روش به شکل مطلوبی هزینه ها را با درآمد ها 

تطابق می دهد.  
واحدهای فعالیت 

براساس روش واحدهای فعالیت که به آن تعداد واحد 
تولید نیز گفته می شود، به جای استفاده از دوره زمانی، 
عمر مفید دارایی در قالب واحدهای تولیدی یا استفاده 
مورد انتظار بیان می شود. روش واحد های فعالیت، برای 
ماشین آالت کارخانه ایده آل است. شرکت های تولیدی 
می توانند تولید را از طریق تعداد کاالهاي تولید شده یا 
ساعات کار ماشین آالت، اندازه گیری کنند. از این روش 
می توان در مورد دارایی هایی مانند کامیون تحویل کاال 

)مسافت طی شده( و هواپیماها )ساعات پرواز( استفاده 
کرد. معموالً واحد های فعالیت برای ساختمان ها یا اثاثیه 
مناس��ب نیستند. چرا که استهالک این دارایی ها بیش تر 

تابعی از زمان است تا میزان استفاده از آن ها.
برای به کاربردن این روش، شرکت ها کل واحد های 
فعالی��ت در طی کل عمر مفید دارایی را برآورد کرده و 
سپس بهای تمام ش��ده استهالک پذیر را بر این واحد ها 
تقس��یم می کنند. عدد به دست آمده هزینه استهالک هر 
واح��د را نش��ان می دهد. بهای تمام ش��ده هر واحد در 
واحد ه��ای فعالیت آن س��ال ضرب می ش��ود تا بدین 
وسیله هزینه استهالک س��االنه اندازه گیری شود. برای 
روش��ن ش��دن موضوع فرض کنید که کامیون شرکت 
داراب در طی سال اول 15000 کیلومتر طی کرده است. 
تصویر 12-5 فرمول واحدهای فعالیت و محاسبه هزینه 

استهالک سال اول را نشان می دهد. 

 مجموع واحدهای فعالیت ÷  بهای تمام شده استهالک پذیر  =  بهای تمام شده استهالک هر واحد
     100,000 کیلومتر     ÷      120,000,000 ریال           =             1200 ریال

 
بهای تمام شده استهالک هر واحد × واحدهای فعالیت طی سال = هزینه استهالک ساالنه

    1200 ریال           × 15000 کیلومتر            = 18,000,000 ریال
تصویر 12-5 فرمول روش واحد های فعالیت

جدول روش واحدهای فعالیت، به شرح زیر است:

تصویر 13-5 جدول استهالک واحدهای فعالیت 

انتهای سالمحاسبات

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه استهالک ساالنههزینه استهالک هر واحدواحدهای فعالیتسال

18,000,000112,000,000       18,000,000 ریال       1200 ریال139015,000
139130,000120036,000,00054,000,00076,000,000
139220,000120024,000,00078,000,00052,000,000
139325,000120030,000,000108,000,00022,000,000
139410,000120012,000,000120,000,00010,000,000

×=
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ای��ن روش، در م��ورد دارایی هایی که در طی س��ال 
خریداری می ش��وند نیز قابل بکارگیری اس��ت. در این 
موارد، شرکت، با استفاده از میزان بهره برداری از دارایی 
در بخش��ی از سال که دارایي را در اختیار داشته است، 

هزینه استهالک را محاسبه می کند. 
روش واحدهای فعالیت، محبوبیت کم تری از روش 
خط مس��تقیم دارد. چرا ک��ه تخمین منطقی کل فعالیت 
یک دارایی برای ش��رکت، دش��وار اس��ت. هنگامی که 
بهره  برداری از یک دارایی به طور قابل توجهی از دوره ای 
به دوره دیگر تغیی��ر می کند، روش واحد های فعالیت، 
به بهتری��ن نحو، هزینه ها را با درآمد ها انطباق می دهد. 

مانده نزولی
روش مان��ده نزولی که ب��ه اختصار روش نزولی نیز 
خوانده می ش��ود، در طی عمر مفی��د دارایی، با الگویی 
کاهش��ی، هزینه اس��تهالک س��االنه دارایی را محاسبه 
می کند. علت این نام گذاری آن است که در این روش، 
اس��تهالک هر دوره بر اس��اس ارزش دفتری محاس��به 
می ش��ود. از آنجا که ارزش دفتری دارایی هر س��اله 
کاه��ش می یاب��د، در نتیجه ب��ه طور مس��تمر هزینه 
استهالک نیز کاهش خواهد یافت. بر اساس این روش، 
ش��رکت ها هزینه استهالک س��االنه را از حاصل ضرب 
ارزش دفتری دارایی در ابتدای دوره در نرخ اس��تهالک 

نزولی محاس��به می کنند. نرخ استهالک نزولی در طی 
زمان ثابت می ماند. 

در ابت��دای س��ال اول، ارزش دفت��ری مع��ادل بهای 
تمام شده دارایی است. زیرا، استهالک انباشته در ابتدای 
عمر مفید دارایی صفر اس��ت. در سال های بعد، ارزش 
دفتری تفاوت میان بهای تمام ش��ده و استهالک انباشته 
تا آن تاریخ است. بر خالف سایر روش های استهالک، 
در روش نزولی از بهای تمام شده استهالک پذیر استفاده 
نمی ش��ود. از این رو، در تعیین مبلغي که باید در نرخ 
اس��تهالک نزولي ضرب ش��ود، ارزش اسقاط نادیده 
گرفته می ش��ود. با این وجود، کل مبلغي که مستهلک 
مي ش��ود را محدود مي کند. هنگام��ی که ارزش دفتری 
دارایی و ارزش اس��قاط برابر ش��وند، مس��تهلک کردن 

دارایی متوقف می شود.
نرخ مرسوم در روش نزولی، دو برابر نرخ روش خط 
مستقیم است. اغلب این روش نزولی مضاعف خوانده 
می شود. اگر ش��رکت داراب، از روش نزولی مضاعف 
% )نرخ خط  اس��تفاده کند، نرخ اس��تهالک خود را 40
% ×2( در نظ��ر می گی��رد. تصویر 5-14  مس��تقیم 20 
فرمول و نحوه محاس��به استهالک اولین سال کامیون به 

روش مانده نزولی مضاعف را نشان می دهد. 

تصویر 14-5 فرمول روش نزولی 

  ارزش دفتری        ×     نرخ مانده نزولی    =     هزینه استهالک ساالنه

%          =           52,000,000 ریال       40        ×       130,000,000
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ارزش دفتریسال
ابتدای دوره

نرخ
استهالک

هزینه استهالک 
ساالنه

استهالک
 انباشته

دفتری  ارزش 
انتهای دوره

1390130,000,000% 4052,000,00052,000,00078,000,000
139178,000,000% 4031,200,00083,200,00046,800,000
139246,800,000% 4018,720,000101,920,00028,080,000
139328,080,000% 4011,230,000113,150,00016,850,000
139416,850,000% 406,850,000120,000,00010,000,000

جدول استهالک براساس این روش، به صورت زیر است : 

×=

*

*محاسبه 6,740,000 ریال به 6,850,000 ریال رند شده است، زیرا، باید ارزش دفتری با ارزش اسقاط برابر 
باشند.

تصویر 15-5 جدول استهالک مانده نزولی مضاعف

 )8320÷12000(= % کامیون، در انتهای دومین سال 69
مس��تهلک شده اس��ت. براس��اس روش خط مستقیم، 
% )12000÷4800( مستهلک می  شود.  کامیون ساالنه 40
از آنجا که روش نزولی در س��ال های اولیه اس��تفاده از 
دارایی، هزینه اس��تهالک بیش تری را محاس��به می کند 
و در س��ال های پایانی هزینه استهالک کمتری را نشان 
می دهد، به عنوان روش تس��ریعی اس��تهالک شناخته 
می ش��ود. این روش، با اصل تطابق نیز س��ازگار است. 
زیرا در سال های اولیه عمر مفید دارایی که بهره برداری 
از دارایی حداکثر اس��ت، هزینه اس��تهالک بیش تری را 
نیز نش��ان می دهد. هم چنین، کارب��رد این روش برای 
دارایی هایی که به دلیل ناباب ش��دن به سرعت کارایی 

خود را از دست می دهند، نیز بسیار مناسب است. 
هنگامی که ش��رکت در طی سال، دارایی را خریداری 
می کن��د و از روش نزول��ی برای مس��تهلک کردن آن 
اس��تفاده می کن��د، چه باید کرد؟ در ای��ن موارد، روش 
مانده نزولی اولین س��ال را براس��اس زمان سرش��کن 
می کنن��د. برای مثال، اگر ش��رکت داراب، کامیون را در 

تاریخ 1 تیر1390 خریداری کند، استهالک سال 1390 
×130( خواهد  % آن معادل 39 میلیون ریال )9/12×40
شد. ارزش دفتری کامیون در ابتدای سال 1391 معادل 
91 )39-130( میلی��ون ریال اس��ت. اس��تهالک س��ال 
×91( اس��ت. سایر  % 1391 نیز 36,400,000 ریال )40

محاسبات نیز بر همین اساس صورت می گیرد. 
مقایسه روش های استهالک

تصویر 16-5 هزینه اس��تهالک تجمعی و س��االنه را 
براساس هر یک از سه روش استهالک مقایسه نموده است. 
مبلغ اس��تهالک ساالنه، به طور قابل توجهی به روش 
اس��تهالک متکی است. اما در هر س��ه روش، مجموع 
اس��تهالک در پنج س��ال یک سان اس��ت. هر سه روش 
در حس��ابداری پذیرفته ش��ده هس��تند، چرا که هر سه 
آن ها براس��اس روشی منطقی و سیس��تماتیک، کاهش 
در خدمت رس��انی بالقوه دارایی را شناس��ایی می کنند. 
تصویر 17-5 الگوی هزینه اس��تهالک را بر اس��اس هر 

سه روش به تصویر می کشد.
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مانده نزولیواحدهای فعالیتخط مستقیمسال

139024,000,00018,000,00052,000,000
139124,000,00036,000,00031,200,000
139224,000,00024,000,00018,720,000
139324,000,00030,000,00011,230,000
139424,000,00012,000,0006,850,000

120,000,000120,000,000120,000,000
تصویر 16-5 مقایسه روش های استهالک

تصویر 17-5 مقایسه الگو های استهالک

بازنگری در استهالک دوره
 اس��تهالک، نمون��ه ای از ب��ه 
کارگی��ری ب��رآورد در فرآین��د 
حسابداری است. مدیران باید به 
طور دوره ای هزینه اس��تهالک س��االنه را مورد بازبینی 
قرار دهند. درصورت فرس��ودگی یا نابابی، برآوردهای 
اس��تهالک ساالنه ناکافی بوده و شرکت باید مبلغ هزینه 
اس��تهالک را تغیی��ر دهد. هنگامی ک��ه تغییر در برآورد 
ضروری باشد، ش��رکت این تغییر را در مبلغ استهالک 
س��ال جاری و س��ال های آینده اعمال خواهد کرد. در 
نتیجه، استهالک سال های گذش��ته تغییر نمی کند. زیرا 
تجدی��د ارائ��ه صورت ه��ای مالی دوره های گذش��ته، 
قابلی��ت اعتماد گزارش��گری مال��ی را کاهش می دهد.

برای اندازه گیری هزینه جدید استهالک ساالنه، ابتدا 
بهای تمام شده اس��تهالک پذیر دارایی در هنگام بازبینی 
محاس��به می شود. سپس، بهای تمام شده استهالک پذیر 
بازبین��ی ش��ده را به عمر مفی��د باقی مان��ده تخصیص 
می  دهی��م. برای روش��ن ش��دن موضوع، ف��رض کنید 
ش��رکت داراب در ابتدای س��ال 1393 تصمیم گرفت 
که به دلیل شرایط مطلوب کامیون، عمر مفید آن را یک 
س��ال افزایش دهد. شرکت برای مستهلک کردن دارایی 
از روش خط مس��تقیم اس��تفاده کرده اس��ت و ارزش 
دفتری آن در ابتدای 1393، 58 میلیون ریال )130-72( 
است. استهالک ساالنه جدید 16 میلیون ریال است که 

به صورت زیر محاسبه می شود: 

فرایند بازنگری استهالک دوره را 
توضیح دهید.

هدف مطالعة 5

ک
هال

ست
ه ا

زین
ه

10،000،000

40،000،000
30،000،000
20،000،000

50،000،000

1390 1391 1392 1393 1392

خط مستقیم
نزولی
واحدهای فعالیت



 58,000,000 ارزش دفتری 1393/1/1      
10,000,000 کسر می شود: ارزش اسقاط     
48,000,000 بهای تمام شده قابل استهالک     

عمر مفید باقی مانده )1393-1395(         3 سال
16,000,000 استهالک بازبینی شده ساالنه )3÷48,000,000(   

تصوير 18-5 محاسبه استهالک بازبینی شده

شرکت داراب، در راستای تغییر در برآورد، آرتیکلی 
در دفاتر خود ثبت نمی کند. شــرکت در انتهای ســال 
1393، بــا اســتفاده از آرتیکل هــای تعديلــی، هزينه 

استهالک سال را 16 میلیون ريال ثبت می کند. شرکت ها 
بايد در يادداشت های همراه صورت های مالی تغییر در 

برآوردهای با اهمیت را افشا کنند. 

مثال!

در 1390/1/1، شــرکت ايران، ماشین آالتی به قیمت 500 میلیون ريال خريداری می کند. برآورد می شود که عمر مفید 
و ارزش اسقاط ماشین آالت به ترتیب 10 سال و 20 میلیون ريال باشد. اگر شرکت از روش خط مستقیم برای استهالک 

ماشین آالت استفاده کند، در 1390/12/29، شرکت بايد چه آرتیکلی در دفاتر خود ثبت کند؟ 

پاسخ:

ارزش اسقاط - بهای تمام شده = هزينه استهالک 
عمر مفید  = 500-20

10 = 48 میلیون ريال

آرتیکل ثبت استهالک سال اول به صورت زير است:

  
29 اسفند

هزينه استهالک

استهالک انباشته

)ثبت استهالک ساالنه ماشین آالت(

48,000,000  

48,000,000  

142
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مخارج بعد از تحصیل دارایی ها

میان هزینه های جاری و مخارج 
سرمایه ای تمایز قائل شده و 

آرتیکل های مربوط به هر یك را 
توضیح دهید.

در ط��ی عمر مفی��د دارایی های هدف مطالعة 6
ثابت مشهود، شرکت ممکن است 
متحمل هزینه هایی جهت تعمیرات 
)اضاف��ات(  الحاق��ات  ع��ادی، 
ی��ا بهس��ازی ها ش��ود. تعمیرات 
ع��ادی، مخارجی جهت حفظ کارایی عملیاتی اس��ت. 
این هزینه ها، معموالً مبالغ ناچیزي است که به صورت 
مداوم اتفاق می افتند. شرکت ها، هزینه این تعمیرات را 

در هنگام وقوع به حس��اب هزینه تعمیرات و نگهداری 
بده��کار می کنن��د. از آنجا که این هزینه ه��ا، بالفاصله 
به حساب هزینه منظور می ش��وند، این هزینه ها اغلب 
مخارج جاری نامیده می شوند. براي مثال فرض کنید، 
شرکت عزیزي در س��ال جاري متحمل 5 میلیون ریال 
هزینه بابت تعمیرات عادي وسائط نقلیه خود شده است. 
تعمیرات عادي به صورت زیر در دفاتر ثبت مي شوند.

هزینه تعمیرات عادي در پایان سال در صورت سود و 
زیان در بخش هزینه هاي عملیاتي گزارش خواهد شد.
الحاقات و بهسازی ها، هزینه هایی هستند که کارایی، 
ظرفیت تولیدی و یا عمر مفید دارایی ثابت مش��هود را 
افزای��ش می دهند. مبلغ این مخ��ارج معموالً با اهمیت 
ب��وده و به صورت مداوم انجام نمی ش��وند. الحاقات و 
بهس��ازی، سرمایه گذاری ش��رکت در دارایی های مولد 
را افزای��ش می دهد. معموالً ش��رکت ها این مبالغ را به 

  
تاریخ

هزینه تعمیرات و نگهداری

وجوه نقد

)ثبت هزینه تعمیرات عادی وسائط نقلیه(

5,000,000  

5,000,000   

با ثبت هزینه فوق در بدهکار حس��اب وسائط نقلیه، 
ارزش دفتري دارایي، افزایش مي یابد که به معني افزایش 
در کارایی، ظرفیت تولیدی و یا عمر مفید وسائط نقلیه 
اس��ت. رویکرد دیگر ثبت مخارج س��رمایه اي، بدهکار 

حساب دارایی ثابت مش��هود مربوطه بدهکار می کنند. 
به این هزینه ها، اغلب مخارج سرمایه ای گفته می شود. 
بسیاری از شرکت های بزرگ، مخارج سرمایه ای ساالنه 
خود را افشا می کنند. در مثال شرکت عزیزي، اگر هزینه 
تعمیرات اساسي وسائط نقلیه این شرکت 40 میلیون ریال 
باشد، حسابدار شرکت با استفاده از آرتیکل زیر، هزینه 
تعمیرات اساسي را به حساب وسائط نقلیه منظور مي کند.

  
تاریخ

وسائط نقلیه

وجوه نقد

)ثبت انجام تعمیرات اساسی وسائط نقلیه(

40,000,000  

40,000,000   

کردن حساب استهالک انباشته است. در این حالت نیز 
با کاهش مانده حس��اب استهالک انباشته، ارزش دفتري 
دارایي افزایش خواهد یافت. هم چنین باید به این نکته 
توجه ک��رد که انجام مخارج س��رمایه اي معموالً باعث 
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تغییر الگوي مس��تهلک شدن دارایي مي شود و بنابراین 
باید نحوه اس��تهالک دارای��ي را بازبیني و اصالح کرد. 
در مثال ش��رکت عزیزي، مخارج سرمایه اي )تعمیرات 
اساس��ي( عمر مفید باقي مانده وس��ائط نقلیه را افزایش 
مي دهد. بنابراین، ش��رکت باید مبلغ استهالک دارایي را 

در طي عمر مفید باقي مانده آن، مجدداً محاسبه کند.
شرکت ها باید بتوانند بین مخارج جاری و سرمایه ای 
تش��خیص و تفکیک درس��تی قائل ش��وند. برای مثال، 
فرض کنید که ش��رکت رویگ��ری، تعدادی جعبه کاغذ 
باطله خری��داری نموده اس��ت. اگرچ��ه رویه صحیح 

حس��ابداری می گوید که بهای جعبه ها باید سرمایه ای 
ش��ده و سپس در طی عمر مفید ش��ان مستهلک شوند، 
اما هزینه ک��ردن بالفاصله آن ه��ا ، منطقی تر می نماید. 
این نحوه عمل براساس مفهوم اهمیت توجیه می شود. 
اهمی��ت، به تأثیر اندازه یک قلم ب��ر عملیات مالی یک 
شرکت اش��اره دارد. اصل اهمیت، بیان می کند که اگر 
ی��ک قلم در تصمی��م تفاوتی ایجاد نمی کند، ش��رکت 
ملزم نیست در گزارش��گری آن، از اصول پذیرفته شده 

حسابداری تبعیت کند.

کنارگذاری دارایی های ثابت مشهود

ک�ردن(  خ�ارج  دور  )از  کنارگ�ذاری 
دارایی های ثابت مشهود 

برای تش��ریح نحوه حس��ابداري از دور خارج کردن 
دارایی های ثابت، فرض کنید که شرکت مینو، قصد دارد 

نحوة حسابداري کنارگذاری 
دارایی های ثابت را تشریح کنید. 

ش��رکت ها، دارایی های ثابت هدف مطالعة 7
مش��هود خود را به سه روش از 

حساب ها خارج می کنند:
 1( کن��ار گذاری )از دور خارج کردن(  2( فروش یا 

3( معاوضه 
روش استهالک هر چه که باشد، در زمان کنارگذاری، 
شرکت می بایس��تی ارزش دفتری دارایی ثابت مشهود 
را اندازه گیری کند همان طور که پیش از این بیان ش��د، 

ارزش دفتری، تفاوت بین بهای تمام ش��ده دارایی ثابت 
مشهود و استهالک انباشته آن، تا تاریخ مورد نظر است. 
در زمان کنارگذاری، ش��رکت استهالک دارایي تا زمان 
کنارگ��ذاري را ثب��ت می کند. ارزش دفتری به وس��یله 
1( بدهکار کردن )کاهش( اس��تهالک انباش��ته به میزان 
کل اس��تهالک تا تاریخ مورد نظر و 2( بس��تانکار کردن 
)کاهش( حساب دارایی به میزان بهای تمام شده دارایی 

حذف می شود. 

کنارگذاري
تجهیزات قراضه شده یا معدوم مي شود.

فروش
تجهیزات به شرکت دیگري فروخته مي شود.

معاوضه
تجهیزات موجود با تجهیزات شرکت دیگري معاوضه مي شود

چاپگر های کاماًل مستهلک شده خود، به بهای تمام شده 
32,000,000 ری��ال را از دور خارج کن��د. از آنجا که 
چاپگرها کاماًل مستهلک شده اند، مانده استهالک انباشته 
چاپگرها در این زمان 32,000,000 ریال است و ارزش 

تصویر 5-19
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دفتری آن ها صفر است. نحوه ثبت از دور خارج کردن به صورت زیر است: 

مستهلک  کاماًل  ثابت  دارایی  اگر  می افتد  اتفاقی  چه   
شده، کماکان قابل استفاده باشد؟ در این مورد، گزارش 
پیدا  ادامه  ترازنامه  در  آن  انباشته  استهالک  و  دارایی 
خارج  دور  از  را  دارایی  شرکت  زمانی که  تا  می کند، 
کند. اما ثبت استهالک متوقف می شود. گزارش دارایی 
به  ترازنامه،  در  آن  به  مربوط  انباشته  استهالک  و  ثابت 
می دهد  آگاهی  مالی  صورت های  استفاده کنندگان 
استهالک  است.  استفاده  قابل  هنوز  ثابت  دارایی  که 
حتی  می افتد،  اتفاق  بار  یک  تنها  دارایي  یک  کامل 
باشد،  داشته  استفاده  قابلیت  هنوز  دارایی  یک  اگر 

  
تاریخ

استهالک انباشته - تجهیزات

تجهیزات

)کنارگذاری تجهیزات مستهلك شده(

32,000,000  

32,000,000   

نمی تواند  انباشته  استهالک  شرایطی  هیچ  تحت 
باشد. مشهود  ثابت  دارایی  تمام  شده  بهای  از  بیش 
از  از استهالک کامل دارایی، آن را  اگر شرکتی قبل 
دور خارج کند و هیچ وجهی از بابت ارزش اسقاط آن 
می افتد.  اتفاق  کنارگذاری  زیان  نکند،  دریافت  دارایی 
برای مثال فرض کنید که شرکت ساسانی، قصد دارد 
تجهیزات خود را به بهای تمام شده 18 میلیون ریال و 
انباشته 14 میلیون ریال، از حساب ها خارج  استهالک 
کند. آرتیکل کنارگذاری این دارایی به صورت زیر است:

ش��رکت ها زیان کنارگذاری دارایی ه��ای ثابت خود 
را در بخ��ش س��ایر هزینه ها و زیان ه��ای غیر عملیاتی 

صورت سود و زیان گزارش می کنند.
فروش دارایی های ثابت مشهود

هنگامي که ش��رکت دارایی ثابت مش��هود خود را به 
فروش مي رس��اند، ارزش دفت��ری دارایی را با عایدات 
حاص��ل از ف��روش آن دارای��ی مقایس��ه می کن��د. اگر 
عای��دات ف��روش دارایی بیش از ارزش دفتری باش��د، 
سود غیر  عملیاتی واگذاری دارایی ایجاد شده است. در 
صورتی که ارزش دفتری دارایی بیش از عایدات حاصل 

  
تاریخ

استهالک انباشته - تجهیزات

زیان کنارگذاری تجهیزات

تجهیزات

14,000,000  
4,000,000   

18,000,000

از فروش دارایی باشد، زیان غیر عملیاتی فروش تحقق 
یافته اس��ت. به ندرت ممکن اس��ت ک��ه ارزش دفتری 
دارای��ی و ارزش بازار دارایی برابر باش��ند. بنابراین، در 
اغلب م��وارد، بابت فروش دارایی های ثابت، س��ود یا 

زیان غیر  عملیاتی ایجاد مي شود. 
کنارگذاري در حالت سود

ب��رای تش��ریح موضوع، ف��رض کنید ک��ه در 1 مهر 
1390، ش��رکت طلوعي اثاث��ه اداری خ��ود را به مبلغ 
160 میلیون ریال به فروش رس��اند. بهای تمام شده این 
اثاثه 600 میلیون ریال اس��ت و در ابتدای س��ال 1390، 
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اس��تهالک انباش��ته مربوط ب��ه آن، 410 میلی��ون ریال 
بوده اس��ت. اس��تهالک 6 ماه نخست س��ال 1390، 80 
میلیون ریال اس��ت. ش��رکت طلوعي، در گام نخست، 

هزین��ه اس��تهالک را ثبت کرده و حس��اب اس��تهالک 
انباش��ته اثاثه اداری را تا تاری��خ 1 مهر، به روز می کند:

  
1 مهر

هزینه استهالک - اثاثه

استهالک انباشنه- اثاثه

)ثبت استهالک اثاثه تا تاریخ 1 مهر(

80,000,000  

80,000,000   

پس از ثبت هزینه اس��تهالک و اس��تهالک انباش��ته، 
شرکت سود یا زیان واگذاری دارایی را محاسبه می کند. 

تصویر 20-5 محاسبه سود واگذاری

 600,000,000 بهای تمام شده اثاثه      
490,000,000 کسر می شود: استهالک انباشته )410+80(    
110,000,000 ارزش دفتری در تاریخ واگذاری     
160,000,000 عایدات حاصل از واگذاری دارایی     
50,000,000 سود واگذاری دارایی      

شرکت طلوعي فروش و سود غیر عملیاتی واگذاری را به صورت زیر ثبت می کند:

تصویر 20-5 این محاسبات را نشان می دهد.

  
1 مهر

وجه نقد

استهالک انباشنه- اثاثه

اثاثیه اداری

سود کنارگذاری

)ثبت فروش اثاثه به سود(

160,000,000  
490,000,000   

600,000,000
50,000,000

شرکت ها سود کنارگذاری را در بخش سایر درآمد ها و 
سودهای غیر عملیاتی صورت سود و زیان گزارش می کنند. 

کنارگذاري در حالت زیان
فرض کنید به جای فروش اثاثیه اداری به قیمت 160 

میلیون ریال، آن را به قیمت 90 میلیون ریال می فروشد. 
در این مورد، شرکت زیان 20 میلیون ریالی به شرح زیر 

محاسبه می کند:



شرکت ها زیان کنارگذاری را در بخش سایر هزینه ها و زیان  های غیر عملیاتی صورت سود و زیان گزارش می کنند.

  
1 مهر

وجه نقد

استهالک انباشنه- اثاثه

زیان واگذاری

اثاثه اداری

)ثبت فروش اثاثه به زیان(

90,000,000  
490,000,000
20,000,000

   

600,000,000

مثال!

وجه نقد  

استهالک انباشته - کامیون

کامیون
سود واگذاری ])30-16(-17[

17,000,000  

16,000,000  

30,000,000

3,000,000

ش��رکت الوند کامیونی به بهای تمام ش��ده 30 میلیون ریال و اس��تهالک انباش��ته 16 میلیون ریال در اختیار دارد. شرکت 
تصمیم به فروش کامیون دارد. 

الف( در صورت فروش کامیون به قیمت 17 میلیون ریال، این مبادله چگونه ثبت می شود؟
 ب( در صورت فروش کامیون به قیمت 10 میلیون ریال، شرکت چگونه این مبادله را ثبت می کند؟

پاسخ: 
الف( فروش کامیون به سود:
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 600,000,000 بهای تمام شده اثاثه      
490,000,000 کسر می شود: استهالک انباشته )410+80(    
110,000,000 ارزش دفتری در تاریخ واگذاری     
90,000,000 عایدات حاصل از واگذاری دارایی     
20,000,000 زیان واگذاری دارایی      

تصویر 21-5 محاسبه زیان واگذاری
شرکت، فروش و زیان کنارگذاری را به صورت زیر ثبت می کند: 
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وجه نقد  

زیان کنارگذاری ])30-16(-10[

استهالک انباشته - کامیون

کامیون

10,000,000  

4,000,000
16,000,000

  

30,000,000

)ب( فروش کامیون به زیان:

 معاوضه دارایی های ثابت 
هنگام  در  شرکت ها،  معموالً 
ثابت،  دارایی های  معاوضه 
و  شناسایی  را  زیان  و  سود 
شناسایی  منطق  می کنند.  ثبت 
سود و زیان، وجود ماهیت تجاری در معاوضه است. 
که  است  تجاری  ماهیت  دارای  وقتی  معاوضه  یک 
جریان هاي نقدی آتی در اثر معاوضه تغییر کند. به این 
معني که زمان بندي، مبلغ یا ریسک جریان هاي نقدي 
دارایي  به  نسبت  جدید  دارایي  از  ناشي  انتظار  مورد 

معاوضه شده، متفاوت باشد.
برای روشن شدن موضوع، شرکت حسنی را در نظر 
شرکت  زمین  با  را  تجهیزاتش  از  تعدادی  که  بگیرید 
مبلغ  و  زمان بندی  احتماالً،  نمود.  تعویض  رحمانی 
اهمیتی  با  شکل  به  زمین،  از  حاصل  نقدی  جریانات 
با جریانات نقدی حاصل از تجهیزات متفاوت است. 
اقتصادی  وضعیت های  در  شرکت  دو  هر  بنابراین، 
ماهیت  دارای  مبادله  رو،  این  از  دارند.  قرار  متفاوتی 
را  معاوضه  زیان  و  سود  شرکت ها  است.  تجاری 
دارای  معاوضه ها  اغلب  زیرا،  می نمایند،  شناسایی 
در  تجاري  ماهیت  وجود  هستند.  تجاری  ماهیت 
است.  محتمل  بسیار  نیز  مشابه  دارایي هاي  معاوضه 

چگونگی به حساب گرفتن 
معاوضه دارایی های ثابت را شرح 

دهید.

هدف مطالعة 8

براي  انگیزه اي  شرکت  صورت،  این  غیر  در  زیرا 
هنگامي  تنها  مثال،  براي  ندارد.  خود  دارایي  تعویض 
مستعمل  ماشین  آالت  است  حاضر  حسني  شرکت 
خود را با ماشین آالت جدید معاوضه نماید که انتظار 
داشته باشد ماشین آالت جدید باعث 1( افزایش تعداد 
تولید، 2( بهبود کیفیت محصوالت تولید شده و یا 3( 
کاهش هزینه هاي تولید شود. تحقق هر یک از شروط 
فوق منجر به تغییر در جریان هاي نقدي آتي حاصل 
)از  فصل  این  در سراسر  ماشین آالت خواهد شد.  از 
جمله تمرین ها و مسائل( فرض مي شود که معاوضه 
دارایي ها داراي محتواي تجاري است.  در ادامه نحوه 
حسابداري معاوضه دارایي ها در هر دو وضعیت سود 

و زیان بررسی می شود: 
نحوه عمل در حالت زیان

فرض کنید ش��رکت راوندي، تعدادی از کامیون های 
مس��تعمل را به عالوه س��رک نقدی ب��ا کامیونی جدید 
معاوض��ه می کند. ارزش دفتری کامیون های مس��تعمل 
جمع��ًا 42000 ری��ال )64000 ری��ال بهای تمام ش��ده 
منهای 22000 ریال اس��تهالک انباش��ته( است. نماینده 
خری��د ش��رکت راون��دي، ارزش منصفان��ه )ب��ازار( 
کامیون ه��ای خود را 26000 ریال تعیین نموده اس��ت. 
ش��رکت راوندي باید به همراه کامیون های مس��تعمل، 
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17000 ری��ال وجه نقد در ازای دریافت کامیون جدید 
پرداخ��ت نماید. ش��رکت راون��دي، بهای تمام ش��ده 

کامی��ون جدی��د را به ش��رح زی��ر محاس��به می نماید:

ارزش منصفانه کامیون های مستعمل             26,000 ریال  
وجه نقد )سرک نقدی( پرداختی                   17,000 ریال
بهای تمام شده کامیون جدید                      43,000 ریال 

تصویر 22-5  بهای تمام شده کامیون جدید

ش��رکت راون��دي، از باب��ت معاوض��ه 16000 ریال 
زیان معاوض��ه متحمل گردید، چرا ک��ه ارزش دفتری 

ارزش دفتری کامیون های مستعمل )22,000-64,000(    42,000 ریال 
ارزش منصفانه بازار کامیون های مستعمل                    26,000 ریال
زیان معاوضه                                                      16,000 ریال 

تصویر 23-5 محاسبه زیان معاوضه 

کامیون های مس��تعمل بیش ت��ر از ارزش منصفانه آن ها 
است. محاسبه زیان به صورت زیر است:

کامیون  

استهالک انباشنه- کامیون مستعمل

زیان معاوضه

کامیون مستعمل

وجه نقد

)معاوضه کامیون مستعمل و کامیون جدید(

43,000  
22,000
16,000

   

64,000
17,000

نحوه عمل در حالت سود
فرض کنید که شرکت مالکي تصمیم دارد، تجهیزات 
قدیم��ی خود را به عالوه 3000 ریال س��رک نقدی، در 
ازای تجهی��زات جدی��د واگذار نمای��د. ارزش دفتری 
تجهی��زات قدیمی12،000 ری��ال )40,000 ریال بهای 
تمام شده منهای 28,000 ریال استهالک انباشته( است. 

ارزش منصفانه بازار تجهیزات قدیمی                        19,000 ریال
وجه نقد پرداختی                                               3,000   ریال

بهای تمام شده تجهیزات جدید                               22,000  ریال 
تصویر 24-5  بهای تمام شده تجهیزات جدید 

ارزش منصفان��ه بازار تجهی��زات قدیمی 19,000 ریال 
اس��ت. بهای تمام ش��ده دارای��ی جدید مع��ادل ارزش 
منصفان��ه بازار دارایی قدیمی م��ورد معاوضه به عالوه 
س��رک نقدی اس��ت. بهای تمام ش��ده تجهیزات جدید 
22000 ریال است که به صورت زیر محاسبه می شود: 
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س��ود معاوض��ه، زمان��ی ک��ه ارزش منصفان��ه بازار 
تجهی��زات قدیم��ی بیش تر از ارزش دفتری آن باش��د، 

تصویر 25-5  محاسبه سود معاوضه 

حاصل می ش��ود. س��ود معاوضه 7,000 ریالی شرکت 
مالکي به صورت زیر محاسبه می شود: 

ارزش منصفانه بازار تجهیزات قدیمی                        19,000 ریال
ارزش دفتری تجهیزات قدیمی)28,000-40,000(         12,000 ریال
                                                                     7,000  ریال 

شرکت مالکي، معاوضه را به صورت زیر ثبت می کند: 

در ثبت یک معاوضه همراه با س��ود، سه مرحله زیر 
صورت می پذیرد : 

1( حذف ارزش دفتری دارایی از دست رفته
2( ثبت بهای تمام شده دارایی تحصیل شده، 

تجهیزات)جدید(  

استهالک انباشته-تجهیزات)قدیمی(

تجهیزات)قدیمی(

سود معاوضه

وجه نقد

)ثبت معاوضه تجهیزات(

22,000  

28,000   

40,000

7,000

3,000

3( شناسایی سود معاوضه. 
حس��ابداری معاوض��ه دارایی های ثاب��ت زمانی که 
مب��ادالت دارای ماهی��ت تج��اری نباش��د، پیچیده ت��ر 

می گردد.

نحوة ارائة صورت های مالی

نحوة چگونگی گزارشگری 
دارایی های ثابت مشهود را توضیح 

دهید.

معموالً شرکت ها، دارایی های هدف مطالعة 9
ثابت خ��ود را در ترازنامه تحت 
عنوان دارایی های ثابت مش��هود 
گزارش می کنند. شرکت ها مانده 
س��ر فصل هاي مهم دارایی هایی نظیر زمین، ساختمان 
و تجهیزات و اس��تهالک انباشته مربوط به دارایي هاي 
اس��تهالک پذیر را در سرفصل های اصلی تر به صورت 
تجمع��ی در ترازنام��ه یا یادداش��ت های همراه افش��ا 

می کنن��د. به عالوه، ش��رکت ها بای��د روش های مورد 
استفاده استهالک را افشا کنند. 

تصاوی��ر 26-5 و 27-5  ب��ه ترتیب، ارائه تفصیلي و 
فشرده دارایی های ثابت مش��هود شرکت ظهیری را در 
ترازنامه سال 1391 نشان می دهند. یادداشت های همراه 
صورت های مالی شرکت ظهیری، جزئیات بیش تری در 

مورد حسابداری دارایی های غیر جاری افشا می کند.
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شرکت ظهیری
ترازنامه

                                                                                              )ارقام به میلیون ریال است(
13911390

دارایی های ثابت مشهود
849870     زمین

5871              6380         ساختمان
)1000()1200(     استهالک انباشته - ساختمان

5,1804,871     خالص ساختمان
25140 27492     ماشین آالت و تجهیزات

)12111()13981(     استهالک انباشته - ماشین آالت و تجهیزات
13,029 13,511     خالص ماشین آالت و تجهیزات
19,54018,770     خالص دارایی های ثابت مشهود

تصویر 26-5 ارائه تفصیلي دارایي هاي ثابت مشهود در ترازنامه

تصویر 27-5 ارائه فشرده دارایي هاي ثابت مشهود در ترازنامه

شرکت ظهیری
ترازنامه

                                                                                              )ارقام به میلیون ریال است(
13911390

دارایی های ثابت مشهود
849870     زمین

5,1804,871     ساختمان - خالص
13,51113,029     ماشین آالت و تجهیزات - خالص

19,54018,770     کل دارایی های ثابت مشهود



مثال جامع!
شرکت الماس ماشین آالتی به بهای تمام شده 18000 ریال را در اول فروردین 1390 خریداری نمود. این شرکت انتظار 
دارد که ارزش اسقاط ماشین آالت در پایان 4 سال عمر مفید آن 2000 ریال باشد. در طی عمر مفید دارایی، انتظار می رود 
که ماشین آالت مذکور 160,000 ساعت کارکرد داشته باشند. ساعات کارکرد واقعی ساالنه از 1390 تا 1393 به ترتیب به 

صورت زیر بوده است: 40,000 ، 60,000 ، 35,000 ، 25,000 با توجه به اطالعات فوق : 
جدول استهالکات را براساس روش های زیر تهیه کنید.

 الف( خط مستقیم ب( واحد های تولید ج( مانده نزولی با استفاده از دو برابر نرخ خط مستقیم 
پاسخ جامع:

روش خط مستقیم
انتهای دورهمحاسبات

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه ساالنه استهالکنرخ استهالکبهای تمام شده استهالک پذیرسال

139016000% 25*4000400014000
1391 16000% 25 4000800010000
1392 16000% 25 4000120006000
139316000% 25 4000160002000

×=

×=

روش واحد های فعالیت
100                               محاسبات % ÷4=25 % انتهای دوره*

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه ساالنه استهالکبها/ واحد استهالکواحدهای فعالیتسال

139040,0000/1  *4000400014,000
1391 60,0000/1  600010,0008000
1392 35,0000/1  350013,5004500
139325,0000/1 250016,0002000

16000÷160000= % 1*

×=

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه ساالنه استهالکنرخ استهالکارزش دفتری ابتدای دورهسال

139018,000% 50*9000 90009000
1391 9000% 50 4500  13,5004500
1392 4500% 50 2250  15,7502250
13932250250**16,0002000

  25 % ×2=50 % *
2250-2000=250**

×=
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1 شرکت دانیال، جهت خرید تجهیزات، متحمل مخارج زیر شده است: 
قیمت نقدی 24000 ریال، مالیات خرید 1200 ریال، بیمه حمل200 ریال و نصب و راه اندازی 400 ریال. بهای تمام شده 

تجهیزات چه مبلغی است؟
الف. 24,000 ریال      ب. 25,200 ریال     ج. 25,400 ریال       د. 25,800 ریال

2 استهالک فرآیند: 
الف. ارزشگذاری است      

ب. تخصیص بهای تمام شده است  
ج. تجمیع نقدینگی است  

د. ارزیابی است

3  ش��رکت ملیکا، در ابتدای س��ال 1389 تجهیزاتی را به بهای تمام شده 400,000 ریال خریداری نمود ارزش اسقاط و 
عمر مفید برآوردی تجهیزات مذکور به ترتیب 10,000 ریال و 5 سال است. 

مبلغ استهالک انباشته تجهیزات در انتهای سال 1390 با استفاده از روش خط مستقیم چه میزان است؟ 
الف. 80,000 ریال      ب.160,000 ریال          ج. 78,000 ریال              د. 156,000 ریال

4  شرکت تربت، در ابتدای سال 1389 کامیونی را به قیمت 11,000 ریال تحصیل نمود. ارزش اسقاط کامیون در پایان 
5 س��ال عمر مفید دارایی، 1000 ریال برآورد شده است. در صورتي که کل فعالیت برآوردي کامیون10,000 کیلومتر باشد 
و در طي س��ال 1389، این کامیون 3,000 کیلومتر طي کرده باش��د، با اس��تفاده از روش واحدهای فعالیت، مانده استهالک 

انباشته در انتهای سال 1389 چه مبلغي است؟ 
الف. 3000 ریال       ب.6600 ریال              ج.4400 ریال                 د. 4500 ریال

5  ش��رکت جعفري در ابتدای 1390 تجهیزاتی را به بهای تمام ش��ده 60,000 ریال تحصیل نمود. عمر مفید و ارزش 
اسقاط برآوردی تجهیزات مذکور 8 سال و 8000 ریال برآورد شده است. هزینه استهالک دارایی ها در سال 1391، براساس 

روش مانده نزولی مضاعف چه مبلغی است ؟ 
الف. 65,000 ریال         ب. 11250 ریال              ج. 15,000 ریال               د. 6,562 ریال

6  در هنگام تغییر در استهالک برآوردی : 
الف. استهالک قبلی باید اصالح شود.        

 ب.  استهالک سال جاری و سال های آینده باید مورد بازنگری قرار گیرند. 

سؤاالت خود آزمایی
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 ج. تنها استهالک سال های آتی باید بازنگری شوند.         
 د.  هیچ کدام 

7  شرکت امجد، در ابتدای سال 1390، کامیونی را به قیمت 60,000 ریال خریداری نمود. روش استهالک کامیون خط 
مس��تقیم و عمر مفید و ارزش اس��قاط برآوردی آن به ترتیب 10 سال و 12,000 ریال است. در انتهای سال 1392 پیش از 
انجام آرتیکل های تعدیلی، شرکت تصمیم به تغییر عمر باقی مانده برآوردی به 4 سال )سال 1392 نیز مشمول تغییر است( 

و تغییر ارزش اسقاط به 2000 ریال نمود. هزینه استهالک سال 1392 چه میزان است؟
الف. 6000 ریال        ب. 4800 ریال              ج. 15,000 ریال              د. 12,100 ریال

8  الحاقات دارایی های ثابت؟
الف. هزینه جاری است.        

 ب. به حساب هزینه تعمیر بدهکار می شود. 
 ج. به حساب خرید بدهکار می شود.          

 د.  سرمایه ای می شود. 

9  شرکت بنان تصمیم دارد یکی از ماشین آالت قدیمی خود را در تاریخ 1390/6/30 به فروش رساند. این ماشین آالت، 
در ابتدای س��ال 1386 بهای تمام ش��ده 80,000 ریال تحصیل شده اند. ش��رکت، این ماشین آالت را براساس 10 سال عمر 
مفید و بدون ارزش و به روش خط مستقیم مستهلک نموده است. اگر ماشین آالت مذکور، به قیمت 26,000 ریال فروخته 

شوند ، سود یا زیان قابل شناسایی در زمان فروش چه مبلغی خواهد بود؟ 
الف. 18,000 ریال          ب.54,000 ریال         ج.22,000 ریال              د.46,000 ریال

10 ش��رکت ملکي، ماش��ین آالت قدیمی خود را ب��ا ارزش دفتری 39,000 ری��ال و ارزش منصفانه بازار 35,000 ریال 
و پرداخت 10,000 ریال س��رک نقدی با ماش��ین آالت جدید معاوضه نمود. مبادله دارای ماهیت تجاری اس��ت. ماش��ین 

تحصیل شده باید به چه قیمتی در دفاتر شرکت ملکي ثبت گردد؟ 
الف. 45,000 ریال          ب. 46,000 ریال            ج.49,000 ریال               د. 50,000 ریال

11 در معاوضه دارایی هایی که دارای ماهیت تجاری هستند؟ 
الف. سود وزیان بالفاصله شناسایی نمی شود. 

 ب. تنها سود بالفاصله شناسایی می شود. 
 ج. تنها زیان بالفاصله شناسایی می شود 

 د. هم سود و هم زیان، هر دو بالفاصله شناسایی می شوند. 
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12  از مشخصات دارایی ثابت مشهود کدامند؟
الف. استهالک پذیرند.

 ب. عدم اختصاص آن ها برای فروش به مشتریان
 ج. عمر بادوام و طوالنی

 د. هرسه مورد

13 اگر بخواهیم یک وس��یله نقلیه که قیمت تمام ش��ده آن 1,300,000 ریال است، را با یک وسیله نقلیه دیگر به قیمت 
3,400,000 ریال معاوضه کنیم و 2,000,000 ریال نقداً بپردازیم. سود و زیان حاصل از این معامله چند ریال است؟

الف. 100,000 ریال زیان
 ب. 100,000 ریال سود

 ج. 1300,000 ریال زیان
 د. 1300,000 ریال سود

14  کامپیوتری که قیمت نقدی آن 8,000,000 ریال بود با شرایط نسیه به مبلغ 10,000,000 ریال خریداری شد. مبلغ 
1,500,000 ریال بابت وسایل جانبی و حدود 400,000 ریال برای سرویس آن پرداخت گردید. بهای تمام شده آن چند ریال است؟

الف. 9,900,000 ریال         ب. 11,900,000ریال          ج. 8,000,000 ریال           د. 10,000,000ریال

15  تجهیزات و تأسیسات جزء کدام طبقه از حساب های دارایی هاست؟
الف. دارایی نامشهود          ب. دارایی های ثابت مشهود   ج. دارایی های متغیر            د. دارایی های سرمایه ای

16  حساب استهالک انباشته در پایان دوره مالی به چه حسابی منتقل می شود؟
الف. به همراه سایر هزینه ها به حساب سود و زیان منتقل می شود.

 ب. جزء حساب های دائم است و به سال بعد منتقل می شود.
 ج. جزء حساب های موقت است و به حساب خالصه سود و زیان منتقل می شود.

 د. جزء حساب های دائم است و به خالصه سود و زیان منتقل می شود.

17  چه عواملی باید در محاسبه استهالک مورد توجه قرار گیرد؟
الف. بهای تمام شده دارایی ثابت    

 ب. عمر مفید      
 ج. ارزش اسقاط        

 د. هرسه مورد
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1  آقای سمیعی، درباره کاربرد اصل بهای تمام شده در دارایی های ثابت ابهام دارد. این اصل را برای او توضیح دهید.

2  چند مثال در ارتباط با بهسازی زمین ارائه کنید.

3  ش��رکت دایی، زمین و س��اختمانی را از شرکت گودرزی خریداری می نماید. اگر شرکت دایی بخواهد که الف( فقط 
زمین و ب( هم زمین و هم ساختمان را مورد استفاده قرار دهد، چه نوع هزینه هایی ممکن است برای آماده سازی دارایی 

جهت استفاده مورد نظر صورت گیرد؟
 

4  استهالک فرآیند انباشت نقدینگی مورد نیاز جهت جای گزینی دارایی در عمر مفید آن است. این جمله را نقد کنید.

5  آقای دالور در حال آماده شدن برای امتحان هفته آینده است. او از شما دو سؤال دارد: الف( ارزش اسقاط چیست؟
ب( آیا ارزش اسقاط در اندازه گیری استهالک دوره در تمام روش های استهالک کاربرد دارد؟

6  روش های استهالک خط مستقیم و واحد های فعالیت را از جنبه های زیر با یک دیگر مقایسه کنید: 
الف. عمر مفید         ب. الگوی استهالک در طی عمر مفید

 
7  تأثیر سه روش استهالک را بر هزینه استهالک ساالنه مقایسه کنید.

18  مؤسس��ه ای یک دس��تگاه تراش به مبلغ 80,000,000 ریال خریداری کرده و پیش بینی شده که بعد از 10 سال کار 
20,000,000 ریال ارزش داشته باشد. هزینه استهالک ساالنه آن چند ریال است ؟

الف. 600,000 ریال            ب. 6,000,000 ریال             ج. 4,000,000 ریال             د. 8,000,000 ریال

19  اگر بخواهیم یک وسیله نقلیه فرسوده که قیمت تمام شده آن 1,800,000 ریال و مانده حساب استهالک انباشته آن 
در تاریخ معاوضه 1,200,000 ریال اس��ت را با یک وس��یله نقلیه دیگر به قیمت 4,000,000 ریال معاوضه نماییم و مبلغ 

2500,000 ریال نقداً بپردازیم سود یا زیان حاصله از این معامله چند ریال است؟
الف. 1,000,000 ریال سود         

 ب. 900,000 ریال زیان      
 ج. 1,000,000 ریال زیان          

 د. 900,000 ریال سود

سؤاالت
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8  در چهارمین سال استفاده از یک دارایی با عمر مفید 5 سال، شرکت تصمیم می گیرد که این دارایی می تواند مجموعًا 
6 سال خدمات ارائه دهد. این بازنگری چگونه ثبت می شود؟ چرا؟

 
9  تفاوت هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای را بیان کنید.

 
10  نحوه محاسبه سود و زیان فروش دارایی های ثابت، به چه صورت است؟

 
11  ش��رکت منوری، ماش��ین آالتی دارد که کاماًل مستهلک شده اند، اما این دارایی کماکان در حال خدمت رسانی است. 

این دارایی، چگونه به حساب گرفته مي شود و چگونه باید گزارش شود؟

12  شرکت لواسانی جهت گزارشگری از روش استهالک خط مستقیم و جهت اهداف مالیاتی از روش تسریعی استفاده 
می کند آیا اس��تفاده از روش های مختلف برای اهداف مختلف قابل قبول اس��ت ؟ انگیزه ش��رکت لواسانی برای انجام این 

عمل چیست؟

13  هنگامی که در مبادله ای با ماهیت تجاری، دارایی ها معاوضه می شوند، سود یا زیان کنارگذاری چگونه محاسبه می شود؟

14  شرکت تاکستان، ماشین آالت قدیمی خود را هنگامی که ارزش منصفانه بازار دارایی قدیمی بیش تر از ارزش دفتری 
آن است با مدل جدید آن معاوضه می کند. مبادله دارای ماهیت تجاری است – آیا شرکت باید سود کنارگذاری شناسایی 
کند؟ اگر ارزش منصفانه بازار ماش��ین آالت قدیمی کمتر از ارزش دفتری آن باشد، شرکت باید زیان کنارگذاری شناسایی 

کند؟

تمرین ها
ت 1-5  مخارج زیر جهت خرید یک زمین به وقوع پیوسته اند: 

قیمت نقدی 70,000 ریال، مالیات معوق 3000 ریال،کارمزد امالک 25,000 ریال ، هزینه قانونی 2000 ریال، پاک سازی 
زمین 3500 ریال. بهای تمام شده زمین چند ریال است؟

ت 2-5  شرکت نیلی، برای خرید یک عدد کامیون مخارج زیر را انجام داده است : قیمت نقدی 30,000 ریال، بیمه تصادف 
2000 ریال، مالیات فروش 1500 ریال، مجوزها 100 ریال، رنگ آمیزی 4000 ریال. بهای تمام شده کامیون چه مبلغی است ؟

ت 3-5  شرکت کوهسار، کامیونی را به قیمت 42,000 ریال خریداری نموده است. ارزش اسقاط کامیون در پایان 4 
سال عمر مفید دارایی، 6000 ریال است. با استفاده از روش خط مستقیم، استهالک سال های اول و دوم را محاسبه کنید.
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ت 4-5   شرکت بروجردی در 1390/1/1 زمین و ساختمانی را خریداری کرد. بهترین برآورد مدیریت از ارزش زمین 
100,000 ریال و ساختمان 200,000 ریال است. اما مدیر، به حسابداران گفته که زمین و ساختمان را به ترتیب 220,000 
و 80,000 ریال ثبت کنند. ساختمان طی 20 سال بر اساس روش خط مستقیم مستهلک می شود و ارزش اسقاط آن صفر 

است. چرا مدیریت از حسابداری چنین تقاضایی دارد و آیا این خواسته اخالقی است؟

ت 5-5  اطالعات اس��تهالک ش��رکت کوهسار در ت 3-5 ارائه شده اس��ت. فرض کنید نرخ استهالک به روش مانده 
نزولی، 2 برابر نرخ اس��تهالک به روش خط مس��تقیم است. مطلوب است محاسبه استهالک سال های اول و دوم به روش 

مانده نزولی.
 

ت 6-5  ش��رکت اسپیدی، از روش واحدهای فعالیت برای محاسبه استهالک تاکسی های خود استفاده می کند. انتظار 
می رود هر تاکسی 150,000 مایل مسافت طی نماید. تاکسی شماره 10 ، در سال اول 30,000 مایل و در سال دوم 20,000 

مایل طی کرده است. مطلوب است محاسبه استهالک هر سال.

ت 7-5   در تاریخ 1390/1/1، دفاتر ش��رکت رامین، مانده تجهیزات و اس��تهالک انباش��ته آن را به ترتیب 29,000 و 
9000 ریال نشان می دهد. استهالک با استفاده از روش خط مستقیم محاسبه شده است که در آن عمر مفید دارایی و ارزش 
اس��قاط به ترتیب 10 س��ال و 2000 ریال فرض شده است. در این تاریخ، شرکت به این نتیجه می رسد که این تجهیزات، 

تنها 4 سال دیگر کاربرد خواهد داشت. مطلوب است محاسبه استهالک ساالنه بازبینی شده.

ت 8-5  ش��رکت کوهس��اران، دو مبادله زیر را در ارتباط با کامیون های خود انجام داده اس��ت : 1( پرداخت 45 ریال 
جهت تغییر نوع سوخت   2( پرداخت 400 ریال جهت نصب تجهیزات اضافه که کارایی عملیاتی آن ها را افزایش می دهد. 

مطلوب است ثبت روزنامه رویدادهای فوق.

ت 9-5 مبادالت زیر را در دفتر روزنامه ثبت کنید. 
الف. ش��رکت گلفام، تجهیزاتش را که دارای بهای تمام شده ای معادل 41,000 ریال است، از دور خارج نمود استهالک 

انباشته این تجهیزات 41,000 ریال است ارزش اسقاط این تجهیزات صفر است.
 ب. با استفاده از مفروضات بخش الف و در نظر گرفتن استهالک انباشته به مبلغ 39,000 ریال، مبادله را ثبت نمائید.

 
ت 10-5  شرکت چکاوک در تاریخ1390/9/30 تجهیزات دفتر را به مبلغ نقدی 10,000 ریال فروخت. بهای تمام شده 
تجهیزات 72,000 ریال و اس��تهالک انباش��ته تجهیزات در 1390/1/1 معادل 42,000 ریال اس��ت. استهالک 9 ماهه سال 

1390 معادل 5250 ریال است. مطلوب است ثبت معادالت زیر :
الف.  به روز رسانی استهالک به تاریخ 1390/9/30 
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ب. ثبت فروش تجهیزات 
 

ت 11-5  شرکت سایپا تجهیزات خود را با تجهیزات جدید تعویض می کند. ارزش دفتری تجهیزات قدیمی 31,000 
ریال، )بهای تمام ش��ده 61,000 ریال منهای اس��تهالک انباشته 30,000 ریال( اس��ت. ارزش منصفانه )بازار( این تجهیزات 
19,000 ریال اس��ت و 5000 ریال نیز نقدی پرداخت می ش��ود. مطلوب اس��ت ثبت معاوضه با فرض این که مبادله دارای 

ماهیت تجاری است.

ت 12-5  ب��ا اس��تفاده از اطالعات تمرین قبل و ب��ا در نظر گرفتن ارزش منصفانه )ب��ازار( تجهیزات قدیمي به مبلغ 
38,000 ریال، مطلوب است ثبت معاوضه.

 
ت 13-5  مخارج زیر مربوط به دارایی های ثابت مشهود شرکت تالش است:

1. پرداخت 500 ریال مالیات مربوط به تحصیل دارایی 
2. پرداخت 200 ریال حق بیمه ماشین آالت 

3. پرداخت 850 ریال مالیات بر ارزش افزوده کامیون جدید 
4. پرداخت 17,500 ریال جهت ساخت پارکینگ 

5. پرداخت 250 ریال جهت درج نام و عالمت تجاری روی کامیون 
6. پرداخت 8000 ریال جهت نصب ماشین آالت جدید کارخانه

7. پرداخت 900 ریال جهت بیمه کامیون )یک ساله(
8. پرداخت کارمزد صدور گواهینامه به مبلغ 75 ریال جهت کامیون جدید 

مطلوب است :
الف. کاربرد اصل بهای تمام شده در اندازه گیری بهای تمام شده دارایی های ثابت را توضیح دهید. 

 ب. مبادالت فوق را فهرست کرده و در مقابل آن ها حساب هایی که در قبال هر یک می بایستی بدهکار شوند را ارائه کنید.

ت 14-5 شرکت ترابي، متحمل هزینه های زیر شده است :
1. مالیات فروش ماشین آالت خریداری شده کارخانه                            5000 ریال 

2. رنگ آمیزی کامیون بالفاصله پس از خریداری                                  700
3. نصب و تست ماشین آالت کارخانه                                              2000
4. کمیسیون خرید زمین                                                              3500
5. حق بیمه سال اول کامیون                                                         880  
6. بهای تمام شده زیبا سازی تجهیزات خریداری شده                          7200

7. بهای تمام شده سنگفرش کردن پارکینگ                                       17900
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8. بهای تمام شده پاکسازی زمین                                                  13,300
9. حق الزحمه معماران جهت ساختمان های خود ساز )ساخت داخل(       10,000

مطلوب است : بیان این که شرکت به ازاي هر یک از موارد فوق، باید چه حسابی را بدهکار کند؟
 

ت 15-5  در تاریخ 1390/3/1، شــرکت ســهند، ملکی را با هدف ساخت ســاختمان اداری در آن تحصیل می کند. 
شرکت از این بابت 80,000 ریال به صورت پرداخت می کند. انبار قدیمی موجود ، با هزینه ای معادل 8600 ریال تخریب 
شــده و مصالح حاصل از تخریب به قیمت 1700 ریال فروخته شــد. هزینه های اضافی قبل از ساخت شامل 1100 ریال 
حق الزحمه وکیل ، 5000 ریال حق الزحمه بنگاه امالک ، 7800 ریال حق الزحمه معمار و 14000 ریال جهت ســاخت راه 

پارکینگ مطلوب است : 
الف. تعیین مبلغ بهای تمام شده زمین  

ب. سایر حساب هایی که بدهکار می شوند را تعیین نمائید.

ت 16-5  آقای خالقی فهرست زیر را در مورد استهالک تهیه کرده است: 
1. استهالک فرآیند ارزش گذاری دارایی است، نه تخصیص بهای تمام شده.

2. استهالک، جهت تطابق مناسب هزینه ها با درآمد ها به کار می رود.
3. ارزش دفتری دارایی های ثابت باید به ارزش بازار نزدیک باشد. 

4. استهالک در سه دسته دارایی های ثابت کاربرد دارد: زمین ، ساختمان و تجهیزات. 
5. استهالک در مورد ساختمان کاربرد ندارد، زیرا کاربرد و توانایی تولید درآمد آن در طی زمان دست نخورده باقی می ماند. 

6. توانایی درآمد زایی دارایی استهالک پذیر به دلیل فرسایش و کهنگی کاهش می یابد. 
7. شناسایی استهالک یک دارایی، منجر به انباشت وجه نقد جهت جای گزینی دارایی می شود. 

8. مانده استهالک انباشته در صورت سود و زیان گزارش می شود.
9. هزینه استهالک و استهالک انباشته در صورت سود و زیان گزارش می شوند. 

10. چهار عامل مؤثر بر محاسبه استهالک عبارتند از: بهای تمام شده، عمر مفید، ارزش اسقاط و ارزش باقی مانده. 
مطلوب است: تعیین درستی هر یک از عبارات فوق.

ت 17-5  شــرکت اتوبوســرانی تهران، از روش واحدهای فعالیت جهت مســتهلک نمودن دارایی های خود استفاده 
می کند. یک اتوبوس در تاریخ 1390/1/1 به بهای تمام شده 1680 میلیون ریال تحصیل شده است در طی 4 سال عمر مفید 

برآوردی ، انتظار می رود که اتوبوس 1,000,000 کیلومتر مسافت را طی کند. ارزش اسقاط برآوردی 8000 ریال است.
مطلوب است : 

الف. محاسبه بهای تمام شده استهالک پذیر هر واحد 
 ب. با فرض مسافت های واقعی طی شده به صورت زیر، جدول استهالک را تهیه کنید.
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ت 18-5 شرکت کالم، ماشین جدیدی را در 1390/9/1 به بهای تمام شده 120 میلیون ریال خریداری نمود. ارزش اسقاط 
برآوردی 12 میلیون ریال، میزان کارکرد مورد انتظار در طی 5 سال عمر مفید آن معادل 10,000 ساعت است. 

مطلوب است: محاسبه هزینه استهالک براساس روش های زیر:
الف. خط مستقیم

 ب. واحد های فعالیت سال 1390، با فرض این که ظرفیت ماشین ها 1700 ساعت باشد. 
 ج. مانده نزولی با استفاده از 2 برابر نرخ خط مستقیم برای سال های 1390 و 1391.

ت 19-5   شرکت ایتالیا در 1390/1/1، کامیونی را به قیمت 300 میلیون ریال خرید. ارزش اسقاط کامیون 20 میلیون 
ریال بوده است و انتظار می رود که کامیون 100,000 کیلومتر مسافت را در طی عمر مفید برآوردی 8 ساله خود طی کند. 

مسافت های طی شده در سال های 1390 و 1391 به ترتیب عبارتند از: 15,000 و 12,000 کیلومتر. مطلوب است:
الف. محاسبه هزینه استهالک سال های 1390و 1391 با استفاده از 1( روش خط مستقیم 2( روش واحد های فعالیت 3( 

روش مانده نزولی
ب. با فرض این که شرکت از روش خط مستقیم استفاده کند:

 1. استهالک سال 1390 را ثبت کنید. 
 2. نحوه گزارش کامیون را در آخر سال 1390 نشان دهید. 

ت 20-5  آقای احمدی، حسابدار جدید شرکت سیمین، عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی های استهالک پذیر برآوردی 
مورد نظر را در ابتدای سال 1390 بازبینی کرده است. یافته های وی به شرح زیر است :

تمامی دارایی ها با روش خط مستقیم مستهلک می شوند.  مدیریت با تغییرات پیشنهادی موافقت نمود. 
مطلوب است: 

الف( محاسبه استهالک ساالنه بازبینی شده و دارایی در سال 1390 
ب( نحوه ثبت استهالک ساختمان در سال 1390 .

1390                   26000
1391                   32000
1392                   25000
1393                   17000

ارزش اسقاطعمر مفید)سال(

پیشنهادیقدیمیپیشنهادیقدیمیاستهالک انباشته ابتدای سالبهای تمام شدهتاریخ  تحصیلنوع دارایی

37000 13848000001140004050400000ساختمان

138510000025000252050003600انبار
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ت 21-5 مبادالت زیر مربوط به شرکت عسل در سال 1390 است. 1/1 ماشین آالتی که در 1380/1/1 خریداری شده 
بود را از دور خارج کرد. بهای تمام شده ماشین آالت، 62,000 ریال، عمر مفید 10 سال و ارزش اسقاط آن صفر است.

5/30 فروش کامپیوتری که در 1387/1/1 به قیمت 40,000 ریال خریداری ش��ده بود. عمر مفید کامپیوتری 5 س��ال و 
ارزش اسقاط آن صفر بوده است. کامپیوتر به قیمت 14,000 ریال فروخته شد.

12/29 کنارگذاری کامیونی که 1386/1/1 به قیمت 39,000 ریال خریداری شده بود. عمر مفید برآوردی این کامیون 6 
سال و ارزش اسقاط آن 3000 ریال بوده است.

مطلوب است : 
انجام تمام ثبت مبادالت فوق ش��امل ، به روز رس��انی اس��تهالک و کنارگذاری دارایی ها. ش��رکت از روش خط مستقیم 

استفاده می کند )فرض کنید که استهالک تا 1389/12/29 به روز رسانی شده است(

ت 22-5  ش��رکت نکا، مالک تجهیزاتی به بهای تمام ش��ده 50,000 ریال اس��ت که در 1387/1/1 تحصیل شده است. 
این دارایی، با اس��تفاده از روش خط مس��تقیم و ارزش اسقاط برآوردی 5000 ریال و عمر مفید برآوردی 5 سال مستهلک 

شده است. 
مطلوب است: ثبت روزنامه فروش تجهیزات در چهار موقعیت زیر: 

الف. فروش به قیمت 28000 ریال در 1390/1/1 
ب. فروش به قیمت 28000 ریال در 1390/3/1
ج. فروش به قیمت 11000 ریال در 1390/1/1 
د. فروش به قیمت 11000 ریال در 1390/9/1 

ت 23-5  اطالعات زیر، دو مبادله جداگانه را نشان می دهد هر دو مبادله، دارای ماهیت تجاری هستند. 
1. شرکت سیدی، کامیون قدیمی خود )به بهای تمام شده 64000 ریال منهای 22000 ریال استهالک انباشته( را به همراه 

17000 ریال سرک نقدی با کامیون جدید معاوضه می کند. ارزش منصفانه کامیون قدیمی 36000 ریال است.
2.  ش��رکت آیسان ماش��ین آالت قدیمی خود )به بهای تمام شده 12000 ریال منهای 4000 ریال استهالک انباشته ( را با 
ماش��ین آالت جدید تعویض می نماید. به عالوه شرکت 3000 ریال سرک برای ماشین آالت جدید )با ارزش منصفانه بازار 

9000 ریال( پرداخت می کند. 
مطلوب است : 

الف. ثبت معاوضه دارایی شرکت سیدی 
ب. ثبت معاوضه شرکت آیسان 

ت 24-5  شرکت کوران و شرکت ایرانیت، کامیون های خود را در 1390/1/1 معاوضه نمودند. بهای تمام شده کامیون 
کوران 22000 ریال و اس��تهالک انباش��ته آن 15000 ریال و ارزش منصفانه آن 4000 ریال اس��ت. بهای تمام شده کامیون 

162



ش��رکت ایرانیت10000 ریال، اس��تهالک انباش��ته آن 8000 ریال و ارزش منصفانه آن 4000 ریال است. مبادله فوق دارای 
ماهیت تجاری است. مطلوب است: 

الف. ثبت معاوضه دردفاتر شرکت کوران
ب. ثبت معاوضه دردفاتر شرکت ایرانیت

مسائل

م 1-5 ش��رکت افشار در 1/1 تأس��یس شده است. طی اولین سال فعالیت شرکت، مخارج و دریافت های زیر به شکل 
تصادفی ثبت شده اند. 

بدهکار
1. بهای تمام شده محوطه سازی زمین                                                4,000 ریال

2. تسویه حساب با سازنده ساختمان                                                    700,000
3. مالیات سال جاری زمین                                                                 5000

4. بهای تمام شده ملک خریداری شده جهت محل ساختمان )زمین100,000 ریال و ساختمان 45000 ریال(    145,000
5. هزینه های حفاری ساختمان جدید        35,000    

6. حق الزحمه معماران                                                               10,000
7. مالیات معوق بنای قدیمی که در زمان خرید پرداخت گردید.              2,000              
8. بهای تمام شده راه عبوری پارکینگ                  14,000            

9. بهای تمام شده تخریب ساختمان قدیمی جهت بنای جدید     15,000                   
           930,000 ریال

بستانکاران
10. عایدات حاصل از فروش اسقاط ساختمان قدیمی             3500 ریال

                       
 مطلوب است : با استفاده از ساختار نشان داده شده در ذیل، مبادالت پیش گفته را تجزیه و تحلیل کنید. شماره هر مبادله 
را در س��تون اقالم و مبالغ را در س��تون مناسب خود قرار دهید. در مورد مبالغ ستون سایر حساب ها ، عنوان حساب را نیز 

ذکر کنید.   
ساختمان    سایر حساب ها زمین     اقالم       
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 م 2-5  در سال های اخیر، شرکت انصاری، سه عدد اتوبوس مستعمل را خریداری نموده است. به دلیل گردش پیوسته 
در واحد حس��ابداری، حس��ابدار جدید برای هر اتوبوس روش استهالک جداگانه ای را در نظر گرفت که اطالعات آن در 

جدول زیر آمده است : 

روش استهالکعمر مفیدارزش اسقاطبهای تمام شدهتاریخ تحصیلاتوبوس

خط مستقیم96,00060005 ریال11388/1/1

مانده نزولی21388/1/1120,000100004

واحد های فعالیت31389/1/180,00080005

در روش مان��ده نزول��ی، ش��رکت از 2 براب��ر ن��رخ روش خ��ط مس��تقیم اس��تفاده می کن��د. در روش واحده��ای 
فعالی��ت، کل مس��افت های م��ورد انتظ��ار 120,000 کیلومت��ر اس��ت. مس��افت های واقع��ی س��ه س��ال عبارتن��د از :

1389   24,000
1390   34,000
1391   30,000

مطلوب است : 
الف. محاسبه مبلغ استهالک انباشته هر اتوبوس در 1390/12/29

 ب. اگر اتوبوس ش��ماره 2، به جای 1/1 در 7/1 خریداری ش��ده باشد ، هزینه اس��تهالک این اتوبوس در سال های 1( 
1388 و  2( 1389 چه مبلغی است؟

م 3-5  شرکت پرند، در 1390/1/1 ، دو دستگاه ماشین آالت تولیدی را برای استفاده در فرآیند تولیدی خود خریداری 
نمود. 

ماشین الف( قیمت نقدی این ماشین 38,000 ریال است. مخارج مربوطه عبارتند از: مالیات خرید 1700 ریال – هزینه 
حمل 150 ریال – بیمه حمل 80 ریال – هزینه های نصب و تس��ت 70 ریال – هزینه های روغن کاری در طی اولین س��ال 
فعالیت ماش��ین آالت 100 ریال. ش��رکت عمر مفید ماشین آالت را 5 سال و ارزش اس��قاط باقی مانده آن ها در پایان زمان 

استفاده 5000 ریال برآورد می کند. روش استهالک خط مستقیم است. 
ماش��ین ب(، بهای تمام شده ثبت شده در دفاتر ش��رکت بابت این ماشین آالت، 160,000 ریال است. شرکت عمر مفید 

ماشین آالت را 4 سال و ارزش اسقاط باقی مانده در پایان زمان استفاده را 10000 ریال برآورد می کند. 
مطلوب است :

الف. موارد زیر در مورد ماشین الف انجام دهید. 
1.ثبت روزنامه خرید در 1390/1/1 

2. ثبت روزنامه استهالک سال 1390 در 1390/12/29 

  سال                          هزینه استهالک                      استهالک انباشته
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
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ب. مبلغ هزینه استهالکی که شرکت تحت شرایط زیر در ارتباط با ماشین )ب( برآورد می کند را محاسبه کنید.
1. شرکت از روش خط مستقیم استفاده کند.

2. شرکت با استفاده از روش نزولی، از دو برابر نرخ روش خط مستقیم استفاده کند. 
3. شرکت از روش واحدهای فعالیت استفاده کند. عمر مفید ماشین آالت 125،000 واحد برآورد می شود. ظرفیت واقعی 
نیز به صورت زیر است 1390 معادل 45,000 واحد – 1391 معادل 35,000 واحد – 1392 معادل 25,000 واحد – 1393 

معادل 20,000 واحد. 
ج. کدام روش مورد اس��تفاده، استهالک محاسبه شده ماش��ین آالت )ب( را در سال اول حداکثر می نماید. باالترین مبلغ 
اس��تهالک در س��ال چهارم مربوط به کدام روش اس��ت؟ بیش ترین جمع اس��تهالک در طی4 س��ال مربوط به کدام روش 

است؟ 

م 4-5 در ابتدای سال 1388 شرکت رهیافت، تجهیزاتی را به بهای تمام شده 90 میلیون ریال تحصیل کرد. این شرکت 
عمر مفید و ارزش اس��قاط را به ترتیب 6 س��ال و 9 میلیون ریال برآورد نموده اس��ت. با توجه به نوع تجهیزات ، روش 
اس��تهالک خط مستقیم، انتخاب شده است. اس��تهالک در انتهای هر سال ثبت می شود. طی سال 1390 )سومین سال عمر 
تجهیزات( ، مهندس��ین ش��رکت ، برآورد خود را  بازبینی نموده و عمر مفید برآوردی تجهیزات را از 6 سال به 7 سال )در 
مجموع( تغییر دادند. ارزش اسقاط برآوردی بدون تغییر ماند. اما در سال 1393، ارزش اسقاط برآوردی به 5 میلیون ریال 

کاهش یافت.
مطلوب است :

با استفاده از جدول زیر، میزان هزینه استهالک تجهیزات در هر سال را محاسبه کنید. 

در روش مان��ده نزول��ی، ش��رکت از 2 براب��ر ن��رخ روش خ��ط مس��تقیم اس��تفاده می کن��د. در روش واحده��ای 
فعالی��ت، کل مس��افت های م��ورد انتظ��ار 120,000 کیلومت��ر اس��ت. مس��افت های واقع��ی س��ه س��ال عبارتن��د از :

1389   24,000
1390   34,000
1391   30,000

مطلوب است : 
الف. محاسبه مبلغ استهالک انباشته هر اتوبوس در 1390/12/29

 ب. اگر اتوبوس ش��ماره 2، به جای 1/1 در 7/1 خریداری ش��ده باشد ، هزینه اس��تهالک این اتوبوس در سال های 1( 
1388 و  2( 1389 چه مبلغی است؟

م 3-5  شرکت پرند، در 1390/1/1 ، دو دستگاه ماشین آالت تولیدی را برای استفاده در فرآیند تولیدی خود خریداری 
نمود. 

ماشین الف( قیمت نقدی این ماشین 38,000 ریال است. مخارج مربوطه عبارتند از: مالیات خرید 1700 ریال – هزینه 
حمل 150 ریال – بیمه حمل 80 ریال – هزینه های نصب و تس��ت 70 ریال – هزینه های روغن کاری در طی اولین س��ال 
فعالیت ماش��ین آالت 100 ریال. ش��رکت عمر مفید ماشین آالت را 5 سال و ارزش اس��قاط باقی مانده آن ها در پایان زمان 

استفاده 5000 ریال برآورد می کند. روش استهالک خط مستقیم است. 
ماش��ین ب(، بهای تمام شده ثبت شده در دفاتر ش��رکت بابت این ماشین آالت، 160,000 ریال است. شرکت عمر مفید 

ماشین آالت را 4 سال و ارزش اسقاط باقی مانده در پایان زمان استفاده را 10000 ریال برآورد می کند. 
مطلوب است :

الف. موارد زیر در مورد ماشین الف انجام دهید. 
1.ثبت روزنامه خرید در 1390/1/1 

2. ثبت روزنامه استهالک سال 1390 در 1390/12/29 

  سال                          هزینه استهالک                      استهالک انباشته
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

م 5-5  در 1390/12/29، شرکت زمرد، اقالم زیر را تحت عنوان دارایی های ثابت گزارش نمود.
4,000,000 ریال   زمین         

28,500,000 ساختمان        
16,400,000     12,100,000 کسر می شود : استهالک انباشته – ساختمان     
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48,000,000 تجهیزات       
43,000,000  5,000,000 کسر می شود: استهالک انباشته- تجهیزات     

63,400,000 ریال جمع کل دارایی های ثابت      

در طی سال 1391 ، مبادالت نقدی زیر اتفاق افتاده است:
4/1 خرید زمین به قیمت 2130000 ریال

5/1 فروش تجهیزاتی به بهای تمام شده 780,000 ریال، به قیمت 450,000 ریال این تجهیزات در 1387/1/1 خریداری شده بودند.
6/1 فروش زمین خریداری شده در 1381/6/1 به قیمت 1,500,000 ریال بهای تمام شده زمین مذکور 400,000 ریال است. 

7/1 خرید تجهیزات به قیمت 2,000,000 ریال 
12/29 از رده خارج کردن تجهیزاتی که بهای تمام شده آن ها 500,000 ریال است و در تاریخ 1381/12/29 خریداری 

شده است. از بابت این عمل، هیچ وجهی، عاید شرکت نشد.
مطوب است : 

الف. مبادالت خود، را در دفتر روزنامه ثبت کنید. ش��رکت برای مس��تهلک کردن س��اختمان و تجهیزات از روش خط 
مستقیم استفاده می کند. عمر مفید ساختمان 50 سال و ارزش اسقاط آن صفر برآورد می شود. عمر مفید تجهیزات 10 سال 
و ارزش اس��قاط آن نیز صفر برآورد می گردد. اس��تهالک دارایی ها را جهت واگذاری در تاریخ فروش یا از کنارگذاری، به 

روز رسانی کنید.
ب. ثبت های تعدیلی استهالک سال 1391 را ثبت کنید. 

ج. بخش دارایی های ثابت ترازنامه در تاریخ 1391/12/29 را تهیه کنید. 
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اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
1 منابع طبیعی را توضیح دهید.

2 انقضای دوره ای منابع طبیعی را محاسبه کنید. 
3 مفاهیم اساسی مربوط به دارایی های نا مشهود را بیان کنید.

4  استهالک دارایی های ثابت نامشهود را توضیح دهید.
5  انواع متداول دارایی های نامشهود را تشریح کنید.

6  مفهوم سایر دارایی ها را  توضیح دهید.
7  نحوه گزارشگری دارایی های منابع طبیعی، دارایی های نا مشهود و سایر دارایی ها را بیان کنید.

منابع طبیعی، ماهیتی مش��ابه دارایی های ثابت مش��هود دارند و در ترازنامه عموماً در همین گروه از دارایی ها طبقه بندی می شوند. با 
این وجود، برخی از ویژگی های خاص منابع طبیعی س��بب می ش��ود، که در این فصل نحوه حس��ابداری آن ها در بخش جداگانه ای 
تشریح شود. حسابداری دارایی های ثابت نامشهود، به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های شرکت در بخش دیگر فصل بیان می شود. 
ن��ام و عالم��ت تجاری یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در بازار کس��ب و کار محس��وب می ش��ود. بنابراین، نام تج��اری از دیدگاه 
شرکت و سایر افراد ارزشمند است. به همین دلیل، حسابداران در تالش هستند تا دارایی هایی از این نوع که در فرایند کسب درآمد 
ش��رکت مؤثرند را شناس��ایی کرده و در صورت های مالی ارائه کنند. در شرکت های معتبر دانش محور، ارزش دارایی های نامشهود 
چندین برابر س��ایر دارایی ها است. متأسفانه، ویژگی های خاص این نوع دارایی ها و محدودیت های حسابداری سبب می شود، برخي 
دارایی های نامش��هود شناسایی نشوند و این محدودیتی اساسی در صورت های مالی شرکت ها ایجاد می کند. سایر دارایی ها به عنوان 
آخرین گروه دارایی های غیر جاری محسوب می شود. مفاهیم بیان شده در فصل 5 با مطالب این فصل رابطه نزدیکی دارد و در کنار 

یک دیگر حسابداری بخش دارایی های غیر جاری را تکمیل می کنند. ساختار و محتواي فصل 6 به صورت زیر است:
منابع طبیعی، دارایی های نا مشهود و سایر دارایی ها

   تعریف منابع طبیعی
 استهالک )تهی شدن(

منابع طبیعی

 ارائه

ارائه صورت های مالی

 حسابداری دارایی های                                                                                                                                       
     نا مشهود

 هزینه های تحقیق و                                                                                                                                                
     توسعه

 انواع دارایی های                                                                                                                                       
     نامشهود

دارایی های نا مشهود

   حسابداری سایر دارایی ها
 وجوه استهالکی

سایر دارایی ها

مروری بر فصل

منابع طبیعی، دارایی های ثابت نامشهود و سایر دارایی ها
فصل6
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       بخش اول: منابع طبیعی

منابع طبیعی را توضیح دهید.
هدف مطالعه 1

 انقضای دوره ای منابع طبیعی را 
محاسبه کنید.

هدف مطالعة 2

منابــع طبیعی، شــامل منابع 
نفتی و گازی زیر زمینی و الوار 
حاصل از جنگل ها و مواد معدنی است. این دارایی های 
مولد با عمر زیاد، دارای 2 ویژگی متمایز هستند: 1( در 
عملیات، به شکل فیزیکی )مانند مین گذاری ، برش 
یا مکش( قابل اســتخراج هستند و 2( تنها به وسیله 

یک عمل طبیعی قابل جای گزینی هستند. 
حسابداري منابع طبیعي

بهاي تمام شده منابع طبیعي
بهــای تمام شــده تحصیل منابــع طبیعی، شــامل 
مبلغ پرداختی بــرای تحصیل منبع و آماده ســازی آن 

جهت اســتفاده مورد نظر اســت. در مورد منابع از قبل 
کشف شده )آماده استحصال(، مانند معدن ذغال سنگ، 
بهای تمام شده، معادل قیمت پرداختی بابت آن دارایی 
اســت. ثبت تحصیل منابع طبیعي، مشابه ثبت تحصیل 
سایر دارایي هاي ثابت مشهود است. براي مثال، فرض 
کنید شركت ســبالن 400 میلیون ریال جهت تحصیل 
یك معدن ذغال ســنگ پرداخت کرده است. هم چنین، 
100 میلیون ریال نیز صرف آماده سازي این معدن شده 
اســت. شرکت ســبالن از طریق آرتیكل زیر، تحصیل 

معدن ذغال سنگ را ثبت مي کند.

  

29 اسفند

منابع طبیعي- معدن ذغال سنگ 

وجوه نقد     

)ثبت تحصیل معدن ذغال سنگ( 

500،000،000 

500،000،000

استهالك منابع طبیعي
تمام شــده  بهای  تخصیــص 
منابع طبیعی به هزینه، به شكل 
منطقی و منظم )سیستماتیك( در طی عمر مفید دارایی 
را نقصان )تهی سازی( گویند. نقصان در منابع طبیعی 
شبیه اســتهالک در دارایی های ثابت مشهود است. 
در اغلب موارد، شــركت برای محاسبه نقصان منابع 
طبیعی از روش واحدهای فعالیت اســتفاده می کنند. 
علت آن است که معموالً تهی شدن، تابعی از واحدهای 

استخراجی در طی سال است.

بر اساس روش واحدهای فعالیت، کل بهای تمام شده 
منابع طبیعی منهای ارزش قابل بازیافت آن، که كل مبلغ 
نقصان پذیر گفته مي شــود، بر تعداد واحد های فعالیت 
بــرآوردی منبع مورد نظر تقســیم می شــود. نتیجه به 
دست آمده، بهای تمام شده هر واحد محصول تهی شده 
اســت. پس از آن، بهای تمام شــده هر واحد محصول 
تهی شــده را در تعداد واحد های استخراج شده، ضرب 
می کنند تا، هزینه نقصان ساالنه به دست می آید. تصویر 
1-6 فرمول محاســبه بهای تمام شــده نقصان را نشان 

می دهد.

 تذکر مفید:
ممكن است، منابع طبیعی در ترازنامه، تحت عناوین ذخایر نفتی، ذخایر معدنی و غیره گزارش شوند. منابع 

طبیعي جزء دارایي هاي ثابت مشهود طبقه بندي مي شوند.
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جهت روشن ش��دن موض��وع فرض کنید، ش��رکت 
سبالن برآورد کرده است که معدن دارای 10 میلیون تن 
ذخیره زغال س��نگ باشد. پیش بینی شده است در پایان 
اس��تخراج، معدن فاقد ارزش بازیافت باشد. شرکت در 

نخستین سال، 800,000 تن زغال سنگ استخراج کرده 
و به فروش می رس��اند. با استفاده از فرمول فوق، هزینه 

تهی شدن به صورت زیر محاسبه می شود: 

  
29 اسفند 

هزینه نقصان  

استهالک انباشته منابع طبیعی      

  )ثبت استهالک منابع طبیعی(

 40,000,000

 40,000,000

این شرکت، حساب هزینه نقصان را به عنوان بخشی 
از به��ای تمام ش��ده تولید محصول، گ��زارش می کند. 
استهالک انباشته منابع طبیعی، حساب کاهنده دارایی ها 
اس��ت. همان طور ک��ه تصویر 2-6 نش��ان می دهد، در 

ترازنامه، حساب اس��تهالک انباشته منابع طبیعی، مشابه 
استهالک انباش��ته دارایی های ثابت مش��هود،  از بهای 

تمام شده منابع طبیعی کسر می شود.

تصوی��ر 2-6 نحوه ارائه نقصان انباش��ته 

بسیاری از شرکت ها از حساب استهالک انباشته منابع 
طبیعی اس��تفاده نمی کنند و مبلغ نقصان را مستقیمًا در 
بستانكار حس��اب منابع طبیعی ثبت می کنند. بخشی از 

منابع طبیعی استخراج شده که تا انتهای دوره حسابداری 
ب��ه فروش نرفته اس��ت، به عنوان موج��ودی کاال و در 

بخش دارایی های جاری گزارش می شود. 

 تصویر 1-6 فرمول محاسبه هزینه تهی شدن 

 کل واحدهای برآوردی ÷ )بهای تمام شده کل منهای ارزش قابل بازیافت(=   بهای تمام شده هر واحد محصول تهی شده

بهای تمام شده هر واحد محصول تهی شده   ×  تعداد واحدهای استخراج شده و فروش رفته = بهای تمام شده نقصان ساالنه

50 ریال = 10,000,000 ÷500,000,000 ریال      بهای تمام شده هر تن زغال سنگ   
50 × 800,000 =40,000,000 هزینه نقصان ساالنه   

شرکت سبالن، هزینه نقصان در سال اول را به صورت زیر ثبت می کند:

شرکت ذغال سنگ سبالن
ترازنامه )ناقص(                                       

دارایي هاي غیر جاري
40,000,000   دارایي هاي ثابت مشهود   

320,000,000     دارایي هاي نامشهود   
160,000,000   سرمایه گذاري هاي بلندمدت    

500,000,000 ریال      معدن ذغال سنگ   
کسر می شود : استهالک انباشته منابع طبیعی       )40,000,000(          460,000,000 ریال
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       بخش دوم: دارایی های ثابت نامشهود

دارایی ه��ای ثاب��ت نامش��هود 
که به ط��ور خالصه دارایی های 
نامشهود نامیده می شوند، حقوق، 
امتیازات و مزای��ای رقابتی بلند 
مدتی اس��ت که دارای ماهیت و موجودیت فیزیكی و 
پولی نیستند. ممكن است نشانه های وجود دارایی های 
نامش��هود، به ش��كل قرارداد ه��ا و یا مجوز ها باش��د. 
دارایی های نامشهود می توانند از منابع زیر حاصل شوند:
1( مجوز های دولتی مانند، حق امتیاز، حق اختراع ، 

حق تألیف )کپی رایت( و عالیم تجاری 
2( تحصی��ل س��ایر واحده��ای تجاری، ک��ه به آن 

     سر قفلی می گویند. 
3( حق��وق انحصاری خصوصی ک��ه از قراردادهای
     پیمانی ناش��ی می شوند، مانند حق استفاده از نام 

    تجاری )فرانشیز( و اجاره ها.

حس�ابداری دارایی های 
ثابت نامشهود 

شرکت ها،دارایی های  
نامش��هود خ��ود را ب��ه به��ای 
تمام ش��ده ثبت می کنند. دارایی های نامش��هود به دو 
دس��ته با عمر محدود )استهالک پذیر( و عمر نامعین 
)استهالک ناپذیر( تقس��یم بندی می شوند. اگر دارایی 

استهالک انقضاء دارایی های ثابت 
نامشهود را توضیح دهید. 

 هدف مطالعة 4

نامش��هود دارای عمر محدودی باش��د، ش��رکت بهای 
تمام ش��ده آن را در طی عمر مفید دارایی، در فرآیندی 
ش��بیه اس��تهالک، مس��تهلك می نماید و به آن دارایي 
نامش��هود اس��تهالک پذیر گفته مي ش��ود. حق اختراع، 
حق تألیف، حق امتیاز و فرانش��یز از جمله دارایي هاي 
نامش��هود با عمر محدود )اس��تهالک پذیر( طبقه بندي 
مي شوند. فرآیند تخصیص بهای تمام شده دارایی های 
نامشهود را، انقض��اي دارایي نامشهود مي گویند. دارایي 
نامشهود استهالک ناپذیر، عمر مفید نامحدودي )نامعین( 
دارد. دارایی های نامش��هود با عمر نامعین، مس��تهلك 
نمی ش��ود. س��رقفلي محل کس��ب، عالمت تجاري و 
ن��ام تجاري و حق اس��تفاده از خدم��ات عمومي جزء 
دارایي هاي نامشهود استهالک ناپذیر )با عمر نامحدود( 

طبقه بندي مي شوند.
شناسایي دارایي هاي نامشهود

مشابه دارایي هاي ثابت مشهود، هنگامي که یك دارایي 
نامشهود حائز معیارهاي شناخت مي گردد، باید به بهاي 
تمام شده در دفاتر ثبت ش��ود. برای روشن شدن نحوه 
شناسایي دارایي هاي نامش��هود، فرض کنید که شركت 
نارون، حق اختراعی را به بهای تمام ش��ده 600 میلیون 

ریال خریداری نموده است. این رویداد به صورت زیر 
در دفاتر شرکت نارون ثبت مي شود: 

در اندازه گی��ری به��ای تمام ش��ده دارایی های ثابت 
نامش��هود و مش��هود، یك تف��اوت وج��ود دارد: بهای 
تمام  شده دارایی های ثابت مشهود، قیمت خرید دارایی 

 مفاهیم اساسی مرتبط با 
حسابداری دارایی های نامشهود را 

توضیح دهید.

 هدف مطالعة 3

  
 1389/1/1

   حق اختراع 

وجه نقد      

)ثبت خرید نقدي حق اختراع(

600,000,000

600,000,000   

و هزینه ه��ای متحمل ش��ده جهت طراحی و س��اخت 
دارایی را ش��امل می ش��ود. در مقابل، بهای تمام ش��ده 
دارایی ثابت نامشهود تنها قیمت خرید را در بر دارد. 
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ش��رکت ها هزینه اس��تهالک )انقض��اء( دارایی های 
ثاب��ت نامش��هود را در صورت س��ود و زی��ان، تحت 

  

 12/29

   هزینه استهالک–حق اختراع 

  حق اختراع   

)ثبت انقضاء حق اختراع( 

75,000,000 

75,000,000   

می کنن��د. گ��زارش  عملیات��ی  هزینه  ه��ای  عن��وان 

       انواع دارایی های نامشهود

انواع متداول دارایی های نامشهود 
را تشریح کنید. 

هزینه های تحقیق و توسعه هدف مطالعة 5
هزینه ه��ای تحقیق و توس��عه، 

مخارج��ی هس��تند ک��ه به حق 
اختراعات، حق چاپ، فرآیند ها و یا محصوالت جدید 
منجر می شوند. شرکت های زیادی هستند که مبالغ قابل 
توجهی جهت تحقیق و توس��عه ص��رف می کنند. برای 
مث��ال طی س��الیان اخیر، ش��رکت IBM ، بیش از 6/15 
بیلیون دالر جهت تحقیق و توسعه صرف نموده است. 
هزینه های تحقیق و توس��عه مش��كالت حسابداری 
را برجس��ته می کند. از طرفی ، گاهی اوقات تخصیص 
هزینه ها به پروژه ها مش��كل اس��ت. از طرف دیگر، در 

شناسایی وسعت و زمان بندی مزایای آتی، عدم اطمینان 
وجود دارد. درنتیجه، ش��رکت ها بدون توجه به این که 
آیا تحقیق و توس��عه موفق بوده اس��ت یا خیر، معموالً 
این مخارج را در زمان وقوع، به عنوان هزینه شناسایی 
می کنند. جهت روش��ن ش��دن موض��وع ، فرض کنید 
ش��ركت س��تاره، 3 میلیارد ریال صرف تحقیق و توسعه 
خ��ود می کند این مخارج، منجر ب��ه یك اختراع جدید 
می ش��ود. حق امتیاز این اختراع، ب��ا صرف 20 میلیون 
ریال هزینه، به نام شرکت ثبت می گردد. شرکت این 20 
میلیون ریال هزینه قانونی را تحت عنوان حق امتیاز این 
اختراع، به نام شرکت ثبت می کند. اما هزینه های تحقیق 

شرکت ها تمام مخارج متحمل شده جهت ایجاد و توسعه 
دارایی نامش��هود را در دوره وقوع، به عنوان هزینه هاي 
عملیاتي، در صورت س��ود و زیان شناس��ایی می کنند.

استهالك دارایي هاي نامشهود
جهت ثبت اس��تهالک دارایی های نامش��هود، شرکت 
هزینه اس��تهالک دارای��ی نامش��هود را افزایش می دهد 
)بدهكار می کند( و دارایی نامش��هود را کاهش می دهد 
)بستانكار می کند(. برخالف استهالک دارایی های ثابت 
مشهود،  در استهالک دارایی های نامشهود از حساب 
متقابل��ی مانند اس��تهالک انباش��ته دارایی های ثابت 

نامشهود استفاده نمی شود.

معم��والً، دارایی های نامش��هود با اس��تفاده از روش 
خط مستقیم منقضی می شوند. برای مثال، حداکثر عمر 
قانونی حق اختراع 20 س��ال اس��ت. ش��رکت ها، بهای 
تمام ش��ده حق اختراع را در طی 20 س��ال یا عمر مفید 
دارایی، هر کدام که کمتر اس��ت، منقضی می کنند. برای 
روشن ش��دن نحوه محاسبه انقضاء اختراع، فرض کنید 
که شرکت نارون، عمر مفید حق اختراع را 8 سال برآورد 
کند، هزینه س��االنه انقضاء حق اختراع 75 میلیون ریال 
)8÷600 میلیون ریال( است. شرکت، انقضاء ساالنه حق 

اختراع را به صورت زیر ثبت می کند: 
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را نمی توان به عنوان بهای تمام شده حق امتیاز محسوب 
نمود. به جای آن، شرکت باید هزینه تحقیق را در زمان 

وقوع به عنوان هزینه شناسایی نماید. 
به عنوان یك اصل کلی، هزینه های تحقیق و توس��عه 
ب��ه دو مرحل��ه 1( هزینه های تحقی��ق و 2( هزینه های 
توس��عه )ایجاد یك دارایی( تفكیك می  ش��وند. از نظر 
استانداردهای حس��ابداری، تنها هزینه های انجام شده 
در مرحله توسعه به عنوان یک دارایی نامشهود قابل 
شناس��ایی اس��ت و هزینه های تحقی��ق باید در زمان 
وقوع به عنوان هزینه عملیاتی شناس��ایی ش��وند. به 
این ترتیب مش��خص مي ش��ود که معموالً در ترازنامه 
شرکت ها، دارایي نامشهودي با عنوان هزینه هاي تحقیق 

و توسعه وجود ندارد.
حق  اختراع 

حق  اختراع ، حقي  است  که  به  دارنده  آن  امكان  استفاده ، 
تولید، فروش  و کنترل  محصول ، فرایند یا فعالیت  ابداعي  
خود را مي دهد و نقض  آن  توسط  دیگران  مجاز نیست . 
حق  اختراع  در صورت��ي  داراي  منافع  اقتصادي  آتي  
اس��ت  كه  اواًل به  نام  ش��ركت  ثبت  ش��ود و دومًا از 
طریق  كاهش  هزینه ه��اي  عملیاتي  یا افزایش كیفیت 
كاالها، سودآوري  شركت  را بهبود بخشد. طبق  قانون،  
اعتبار ورقه  اختراع  به  تقاضاي  مخترع  پنج  یا ده  یا پانزده  
و یا حداکثر  بیس��ت  سال  اس��ت . در مدت  مزبور، حق  
انحصاري  س��اخت  یا فروش  یا اعمال  و یا اس��تفاده  از 
اختراع ، در صورت  تصری��ح  در ورقه  اختراع ، منحصراً 

در اختیار مخترع  یا قائم  مقام  قانوني  اوست .
در صورت  تحصیل  امتیاز استفاده  از اختراع  دیگران، 
بهاي  تمام  ش��ده  آن  در س��رفصل  دارایي هاي  نامشهود 
منعكس  مي ش��ود. مبالغي  که  به عنوان  حق  امتیاز در هر 
دوره  پرداخت  مي شود، به  حساب  هزینه هاي  عملیاتي  یا 

سربار کارخانه  منظور مي شود. در صورت ایجاد اختراع  
توس��ط  ش��رکت ، کلیه  مخارج  مربوط ، چنان چه  واجد 
معیارهاي  ش��ناخت  به عن��وان  دارایي  باش��د به  دارایي  
نامش��هود و در غی��ر این صورت  به  هزینه ه��اي  دوره ، 

منظور مي شود.
به��ای تمام ش��ده اولیه حق اخت��راع، قیمت نقدی یا 
معادل وجه نقدی اس��ت که برای تحصیل حق اختراع 
پرداخته می  ش��ود. بس��یاری از حق اختراع ها، منجر به 
دعاوی حقوقی می ش��وند. تم��ام هزینه های قانونی که 
مال��ك در دفاع از حق اخت��راع در یك دعاوی حقوقی 
متحم��ل می ش��ود، در جه��ت ایجاد اعتب��ار برای حق 
اختراع صورت می گیرند. با این وجود، مالك نمی تواند 
ای��ن هزینه ها را به حس��اب حق اخت��راع اضافه کند و 
آن ها را باید در همان دوره ای که رخ می دهند، به عنوان 

هزینه های عملیاتی گزارش کند.
مال��ك حق اختراع، بهای تمام ش��ده ح��ق اختراع را 
در ط��ی عمر مفید آن یا 20 س��ال، هر ک��دام کوتاه تر 
اس��ت منقضی می کند.  ش��رکت ها، کهنگی و فرسایش 
را در تعیی��ن عمر مفید حق اخت��راع در نظر می گیرند. 
ای��ن عوامل می تواند موجب ش��ود که حق اختراع قبل 
از پای��ان عمر مفید قانونی، از حی��ث اقتصادی، کارایی 
نداش��ته باشد. در این حالت، ارزش دفتری حق اختراع 
بالفاصله منقضي ش��ده و ب��ه عنوان هزینه شناس��ایی 

خواهد شد. حق تألیف
ح��ق  تألیف،  عبارت  اس��ت  از حق  انحصاري  نش��ر، 
پخ��ش ، عرضه  و اج��راي  اثر هنري  یا نوش��ته اي  که  به  
مدت  عمر پدید آورنده  و س��ي  س��ال  بعد از فوت  او به  
ش��خص  پدید آورنده  و وارث  او اعطا مي شود. اگرچه  
عم��ر قانوني  حق  تألیف ، م��دت  زماني  طوالني  را دربر 
مي گیرد ولي  عمر مفی��د حق  تألیف  به  ارزش  اقتصادي  
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آن  بس��تگي  دارد. حق  تألی��ف  ت��ا زمان��ي  داراي  منافع  
اقتصادي  اس��ت  که  بازار براي  انتشار اثر مربوط  وجود 
دارد. اگر حق  تألیف  خریداري  شود، به  بهاي  تمام  شده  
ثبت  مي شود و در صورتي که  در شرکت  ایجاد شود باید 
مخارج  قابل  شناس��ایي  را که  در رابطه  با آن  تحمل  شده  
است ، در صورت  اطمینان  از توان  ایجاد منافع  اقتصادي  

آتي ، به  حساب  دارایي  منظور کرد.
س�رقفلي  محل  كس�ب  )حق  كسب  یا پیشه  یا 

تجارت (
س��رقفلي  محل  كسب ، حقي  است  که  واحد تجاري  به  
جهت  تقدم  در اجاره ، موقعیت  یا جذب  مشتري  نسبت  به  
محلي  پیدا مي کند. این  حق  در میان  عموم  به عنوان  سرقفلي  
ش��ناخته  شده  است.  لیكن،  در حس��ابداري  براي  تمایز 
این  حق  و س��رقفلي  مربوط  به  تحصیل  سایر شرکت ها، 
استفاده  از واژه  س��رقفلي  محل  کسب  مناسب تر است . 
سرقفلي  محل  كس��ب،  تنها زماني  به عنوان  دارایي  
قابل  شناسایي  اس��ت  كه  از اشخاص  دیگر در مقابل  
پرداخت  وجه  نقد یا معادل  نقد یا سایر ما به  ازاي  غیر 
نقد، خریداري  شده  باشد. اگرچه  حق  مزبور متصل  به  
یك  دارایي  مش��هود است ، اما خرید و فروش  آن  بدون  
واگذاري  مالكیت  امكان پذیر اس��ت  و بنابراین،  مي توان 
آن را در  س��ر فصل  دارایي هاي  نامش��هود گزارش کرد . 
سرقفلي  محل  کس��ب،  عمر مفید نامعین دارد و عمومًا 
قاب��ل  بازیافت  اس��ت.  زیرا اگر مس��تأجر این  حق  را به 
طور قانوني  تحصیل  کرده  باشد، حتي  در صورت  اجبار 
مالك ، تخلیه  در مقابل  دریافت  سرقفلي  صورت  مي گیرد.

عالمت تجاري و نام  تجاري 
عالم��ت  تجاري،  عبارت  اس��ت  از: ه��ر نوع  عالمتي ، 
اعم  از نقش ، تصویر، رق��م ، حرف ، عبارت ، مهر، لفاف  
و غی��ر آن،  که  باعث تمایز  محصوالت یك ش��رکت از 

محصوالت سایر رقبا مي شود. به عبارت دیگر، عالمت 
تجاري به محصوالت یك شرکت خاص هویت می دهد. 
معموالً، عالیم و نام های تجاری، فروش محصوالت را 
ارتقا می دهند. عالمت  تجاري  در صورتي که  براس��اس  
مقررات  قانون  ثبت  شده  باشد، قابل  نقل  و انتقال  است . 
م��دت  اعتبار عالمت  تجاري  10 س��ال  و بعد از آن  نیز 
قاب��ل  تمدید اس��ت. به عب��ارت دیگ��ر، عالمت و نام 

تجاري ، عمر قانوني  نامحدودي  دارند.
عالئ��م  و نام ه��اي  تج��اري، هنگامي ب��ه عنوان یك 
دارایي نامشهود ثبت مي شوند که خریداري شده باشند. 
هم چنین، مبالغي که مستقیمًا صرف  ایجاد، استیفاي  حق  
قانوني  ی��ا ثبت  عالمت  تجاري  مي ش��ود را مي توان به  
حس��اب دارایي  منظور کرد. از آنجا که رابطه  روش��ني  
بی��ن  مخارج  تبلیغات  و افزایش  ارزش  عالئم  و نام هاي  
تجاري  وجود ندارد، لذا  این هزینه ها به حساب دارایي  
منظور نمي ش��وند و به عنوان هزینه ه��اي عملیاتي در 
صورت س��ود و زیان در س��ر فصل هزینه هاي توزیع و 

فروش گزارش مي شوند. 
حق  امتیاز و فرانشیز

حق  امتیاز و فرانشیز، مجوز استفاده  از حقوق  دیگران 
)مانند مجوز اس��تفاده از حق اختراع س��ایر شرکت ها(  
اس��ت . ش��رکت ها، معموالً براي  تحصی��ل  حق امتیاز و 
فرانشیز، مبالغي  به طور یك جا در زمان  انعقاد قرارداد و 
مبالغي را در طول  قرارداد پرداخت مي کنند. مبالغي  که  در 
ابتدا یك جا پرداخت  مي شود، به عنوان  دارایي  نامشهود 
گ��زارش مي ش��وند. ش��رکت ها باید، بهای تمام ش��ده 
فرانشیز یا مجوز را در طی عمر مفیدشان منقضی کنند. 
اگر عمر فرانش��یز یا مجوز نامحدود باش��د، این دارایي 
منقضی نمی شود. پرداخت های ساالنه براساس قرارداد 
فرانشیز، تحت عنوان هزینه های عملیاتی ثبت می شوند.
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 حق  استفاده  از خدمات  عمومي، 
براي  اس��تفاده  از خدمات  عمومي ، از قبیل  برق ، آب ، 
تلفن  و گاز،  در زم��ان  تحصیل،  وجوهي تحت  عناوین  
حق  اش��تراک ، حق  انش��عاب  و غیره، به  س��ازمان  هاي  
دولتي  پرداخت  مي ش��ود. این  وج��وه  غالبًا در قبال  حق  
اس��تفاده  دائم��ي  از ای��ن  خدمات  پرداخت  مي ش��ود و 
برخ��ي از آن ها، مانند امتیاز تلفن ، به طور جداگانه  قابل  
نقل  و انتقال  اس��ت . مدت  زمان  اس��تفاده  از این  حقوق  
محدود نیس��ت.  بنابراین  این  نوع  دارایي ها، براي  مدت  
نامش��خصي  به  دارن��ده  آن  انتفاع  مي رس��اند. بنابراین، 
دارایي هاي  تحصیل ش��ده  به عنوان  دارایي هاي  نامشهود 

طبقه بندي  مي شود.
هزینه هاي  تأسیس 

ب��راي  تأس��یس  ی��ك  واح��د تج��اري  فعالیت هاي  
خاصي انجام  مي ش��ود. این  فعالیت ها، مس��تلزم  صرف  
مخارجي  اس��ت  که  هزینه هاي تاسیس، نامیده مي شوند. 
ای��ن  هزینه ه��ا،  ش��امل  مخ��ارج  حقوق��ي  ب��راي  تهیه  
اس��اس نامه  و ش��رکت نامه ، حق  مش��اوره ، حق الزحمه  
حس��ابداري ، مالی��ات ، مخ��ارج  ثبت  و س��ایر مخارج  
مرب��وط  ب��ه  تأس��یس  اس��ت . پرداخت  این  مخ��ارج  با 
هدف  کس��ب  مناف��ع  آتي  در طول  عم��ر واحد تجاري  
ص��ورت  مي گیرد، اما  به  خودي  خ��ود، منافع  اقتصادي  
آت��ي  ندارند. بنابرای��ن،  هزینه هاي تأس��یس به عنوان 
دارایي نامش��هود گزارش نمي ش��وند. ای��ن هزینه ها 
در زمان  وق��وع  به عنوان  هزینه  دوره  منظور مي ش��ود.

سرقفلي 
سرقفلي،  مفهوم  متفاوتي  با سرقفلي  محل  کسب  دارد. 
س��رقفلي  یک  واحد تج��اري  در نتیج��ه  هم افزایي  کلیه  
دارایي هاي  ثابت  مش��هود و دارایي هاي  نامش��هود قابل  
تشخیص  و غیرقابل  تشخیص  ایجاد مي شود، به  نحوي  
که  موج��ب  ایجاد منافع  اقتصادي  آت��ي  بیش تري  براي  

آن  واحد تجاري  در مقایس��ه  با سایر واحدهاي  تجاري  
مش��ابه  مي گردد. از آنجا كه  سرقفلي  به طور جداگانه  
قابل  تش��خیص  نیس��ت ، اساس��ًا در تعریف  دارایي  

نامشهود قرار نمي گیرد.
سرقفلی منحصر به فرد است: بر خالف دیگر دارایی ها، 
مانند س��رمایه گذاری ها و دارایی های ثابت مشهود، که 
می ت��وان آن ه��ا را به صورت مجزا در ب��ازار فروخت. 
س��رقفلی را می توان به همراه شرکت و به عنوان جزئی 
از یك کل شناس��ایی نم��ود. بنابراین، تنها وقتی که یك 
ش��رکت خریداری می شود، س��ر قفلی قابل شناسایي و 
ثبت اس��ت. در این مورد، سرقفلی مازاد بهای تمام شده 
بر ارزش منصفانه بازار خالص دارایی های )دارایی ها – 
منهای بدهی ها(  ش��رکت تحصیل شده است. سرقفلي  
باید برمبنایي  سیس��تماتیك  طي  عمر مفید آن  مستهلك  
شود. دورة استهالک  باید بیانگر بهترین  برآورد از دوره  
زماني  کس��ب  منافع  اقتصادي  آتي  توسط  واحد تجاري  

باشد. معموالً ، حداكثر بیست  سال  است . 
امتیاز كاربري و تراكم مازاد

مخارج مربوط به تحصیل امتیاز تغییر كاربري و تراكم 
مازاد امالک، داراي منافع اقتصادي آتي اس��ت که دوره 
استفاده آن به عمر مفید س��اختمان محدود نمي شود و 
عمر مفید آن نامعین است. اگرچه این گونه حق امتیازها 
مي تواند نوعي دارایي نامش��هود محس��وب ش��ود، اما 
باتوجه به این که امتیاز کاربري و تراکم مازاد، مرتبط با 
یك عنصر عیني، یعني زمین یا ساختمان مربوط است. 
لذا این مخارج به دلیل نامعین بودن دوره استفاده از آن 
به بهاي تمام ش��ده زمین مربوط، منظور مي گردد. با این 
حال، در م��واردي که تفكیك بهاي تمام ش��ده زمین و 
ساختمان اطالعات مفیدي ارائه نمي کند، این مخارج به 
بهاي تمام شده ساختمان منظور مي شود، لیكن در مبلغ 

استهالک پذیر ساختمان لحاظ نمي گردد.

       سایر دارایی ها
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مثال!

جای خالی را با عبارات مربوطه پر کنید. 
حق چاپ          تهی شدن        هزینه های تحقیق و توسعه          دارایی نامشهود               فرانشیز

1.........................تخصیص بهای تمام شده منابع طبیعی به هزینه با روشی سیستماتیك و منطقی
2.........................حقوق، امتیازات و مزایای رقابتی که از مالكیت دارایی های بلند مدتی که مالكیت آن ها فیزیكی نمی باشند.
3 .......................ح��ق انحصاری اعطایی به وس��یله دولت فدرال جهت باز تولید و فروش یك اثر هنری یا انتش��اراتی 
4 .......................حق فروش خدمات یا محصوالت مشخص یا استفاده از عالیم و نام های تجاری در یك محدوده جغرافیایی معین 

5 .......................بهای تمام شده متحمل شده به وسیله شرکتی که اغلب منجر به اختراع و محصول جدید می شود این
   هزینه ها باید در زمان وقوع هزینه شوند. 

پاسخ:
5( هزینه های تحقیق و توسعه  4( فرانشیز   3( حق چاپ   2( دارایی نامشهود   1( تهی شدن 

       سایر دارایی ها

همان گونه که نام این گروه از 
دارایی ها نش��ان می دهد، هر  گاه  
ش��رکتی، یك دارایی غیر جاری 
در اختیار داشته باشد که نتواند آن را در یكی از سه گروه 
دارایی های ثابت مش��هود، دارایی های ثابت نامشهود و 
س��رمایه گذاری های بلند مدت طبقه بن��دی نماید، این 
دارایی را در گروه س��ایر دارایی ه��ا طبقه  بندی خواهد 
کرد. بنابراین، گروه س��ایر دارایی ه��ا مفهوم خاصی از 
ماهیت دارایی هایی که در ای��ن گروه قرار می گیرند را 
به ذهن متبادر نمی سازد و تنها می توان مصداق هایی از 
دارایی هایی که در این گروه گزارش می شوند را نام برد. 
برای مثال، حساب ها و اسناد دریافتنی بلندمدت، حصه 
بلند مدت وام کارکنان، وجوه نقد و س��پرده های بانكی 
مس��دود ش��ده و یا وجه نقد نزد شرکت که در استفاده 

مفهوم سایر دارایی ها را توضیح 
دهید. 

از آن محدودی��ت خاصی وجود دارد یا برای اس��تفاده  هدف مطالعة 6
ویژه  ای مد نظر قرار گرفته اس��ت )وجوه اس��تهالکی(، 
از جمله دارایی های اس��ت که در بخش سایر دارایی ها 

طبقه بندی می شوند.
وجوه استهالكی

وجوه استهالكی، معموالً برای تأمین وجه نقد الزم برای 
باز پرداخت بدهی بلند مدت یا خرید دارایی های ثابت 
مشهود مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، از وجوه 
اس��تهالکی برای تأمین مبالغ الزم براي بازخرید اوراق 
مش��ارکت شرکت در سر رس��ید آن ها استفاده می شود. 
هنگامی که این وجوه در یك حساب بانكی سپرده گذاری 
می شود، به عنوان سپرده وجوه استهالكی نامیده می شود. 
در زمانی که بخشی از سود شرکت به این امر اختصاص 
می یابد، اندوخته وجوه اس��تهالكی نامیده می شود و در 
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بخش حقوق صاحبان س��رمایه گزارش می شود. سپرده 
وجوه استهالکی، همانند سپری در برابر ضربه شدید و 
ناگهانی مالی در هنگام سر رسید اوراق مشارکت یا زمان 
پایان عمر دارایی ثابت برای جای گزینی، عمل می کند.

ف��رض کنید، کارخانه ای خط تولید یا دس��تگاهی در 
اختیار دارد که عمر مفید آن 10 س��ال است. از آنجا که 
قیمت خرید این دستگاه جهت جای گزینی مورد جدید 
بس��یار باالست و در آن زمان ش��رکت را دچار بحران 
نقدینگی می کند. بنابراین، ش��رکت هر س��ال بخشی از 
اس��تهالک دس��تگاه را به طور نقد سپرده سرمایه گذاری 
کرده تا با س��ود آن مجموعًا بعد از 10 سال مبلغ خرید 
تأمین ش��ود. این سپرده س��رمایه گذاری در بخش سایر 

دارایی های ترازنامه گزارش می شود.
اسناد و حساب های دریافتنی بلند مدت

اس��ناد دریافتنی و حساب های دریافتنی که سر رسید 

     نحوة ارائة صورت های مالی

نحوة گزارشگری منابع طبیعی، 
دارایی های نامشهود و سایر 

دارایی ها را بیان کنید.

ش��رکت ها دارایی های ثابت  هدف مطالعة 7
و مناب��ع طبیع��ی خ��ود را در 
ترازنامه در سر فصل دارایي هاي 
ثابت مش��هود گزارش می کنند. 
دارایی  های نامشهود به طور جداگانه گزارش می شوند. 
شرکت ها مانده سر فصل های مهم دارایی های نامشهود، 
نظی��ر ح��ق اختراع ها، فرانش��یز ها و عالئ��م و نام های 
تجاری را در سرفصل های اصلی تر به صورت تجمعی 
در ترازنام��ه ی��ا یادداش��ت های همراه افش��ا می کنند. 

ب��ه عالوه، ش��رکت ها باید عمر ب��رآوردی دارایی های 
نامشهود، روش های اس��تهالک و انقضاء این دارایی ها 

را نیز افشا کنند. 
تصویر 3-6 نح��وة ارائة دارایی های ثابت مش��هود، 
دارایی های نامشهود و سایر دارایی های شرکت ظهیری 
در ترازنامه س��ال 1391را نشان می دهد. یادداشت های 
هم��راه صورت ه��ای مالی ش��رکت ظهی��ری جزئیات 
بیش تری در مورد حس��ابداری دارایی های غیر جاری 

افشا  می کند.

آن ه��ا در زمان��ی طوالنی تر از یك س��ال حس��ابداری 
یا چرخ��ه عملیات��ی )هر ک��دام طوالنی تر اس��ت( از 
تاریخ ترازنامه قرار دارد، در س��ر فصل س��ایر دارایی ها 
طبقه بن��دی می ش��وند. ب��ه عب��ارت دیگ��ر، اس��ناد و 
حس��اب های دریافتنی که کوتاه مدت نباش��د، مطالبات 
بلندمدت نامیده می شوند. معموالً این نوع مطالبات، در 
نتیج��ه رویدادهای مالی متفاوت از فعالیت های تجاری 
اصلی شرکت، ایجاد می ش��وند و بنابراین، عمدتًا جزء 
مطالبات غیر تجاری محسوب می شوند. در صورتی كه 
ش��ركت قصد واگذاری مطالبات بلند مدت را دارد، 
این مطالبات باید جزو دارایی جاری گزارش ش��ود. 
هم چنین، حصه غیر جاری وام های اعطایی به کارکنان 
نیز به عنوان بخش��ی از مطالب��ات غیر جاری در بخش 

سایر دارایی ها گزارش خواهد شد.



سؤاالت خود آزمایی

1  ش��رکت ملكوتی انتظار دارد که 20 میلیون تن ذغال از معدنی که بهای تمام ش��ده آن 12 میلیون ریال بوده اس��ت، 
استخراج نماید. اگر ارزش باقی مانده معدن صفر در نظر گرفته شود، با این فرض که 2 میلیون تن ذغال استخراج و فروخته 

شود، ثبت تهی شدن به چه صورت خواهد بود؟ 
الف. استهالک انباشته منابع طبیعی 2,000,000 ریال بدهكار می شود.

 ب. هزینه نقصان )استهالک منابع طبیعی( 1,200,000 ریال بستانكار می شود.
 ج. هزینه نقصان 1,200,000 ریال بدهكار می شود. 

 د. استهالک انباشته منابع طبیعی 2,000,000 ریال بستانكار می شود.

 2  کدام گزینه نادرست است؟ 
الف. دارایی نامشهودی که دارای عمر محدود است، باید مستهلك شود.

 ب. دوره انقضا )استهالک( دارایی های نامشهود نمی تواند بیش از 20 سال باشد. 
 ج. سرقفلی تنها هنگام خرید یك واحد تجاری دیگر ایجاد می شود.  
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شركت ظهیری
ترازنامه

                                                                                                              )ارقام به میلیون ریال است(
13911390دارایی های ثابت مشهود

10،0009،000     ذخایر معدني و سایر منابع طبیعي

6،3805،871     ساختمان

27،49225،140     ماشین آالت و تجهیزات

849870     زمین

44،721440،881
)13،111()15،181(     استهالک انباشته

29،54027،770     خالص دارایی های ثابت مشهود

دارایی های نامشهود

5655255306     حق اختراع )خالص(

3362633721    عالئم تجاری و سایر دارایی های نامشهود )خالص(

9017889027    خالص سایر دارایی های نامشهود

1245110873    سرمایه گذاری های بلند مدت

سایر دارایی ها

38756502   خالص اسناد و حساب های دریافتنی بلندمدت

136,044134,172   کل دارایی های غیرجاری



  د. هزینه تحقیق و توسعه هنگام وقوع به هزینه های دوره منظور می شود، به جز هنگامی که منجر به حق امتیازی شوند.

3  شرکت مارتا در ابتدای 1390 متحمل 15,000 میلیون ریال هزینه تحقیق و توسعه شده است. در 1390/7/30 شرکت 
35,000 میلیون ریال جهت فرانشیز یك حق امتیاز پرداخت نمود. جمع مبالغ بدهكار به حساب حق امتیاز در 1390/7/30 

چند میلیون ریال است؟ 
 الف. 150,000                  ب. 35,000                   ج.185,000                د.170,000

 4  ارزش عالئم تجاری جزء دارایی های ثابت .......... و .......... می باشد؟
الف. نامشهود – استهالک پذیر

 ب. نامشهود – استهالک ناپذیر
 ج. مشهود – استهالک پذیر  
 د. مشهود – استهالک ناپذیر

5  کدام گزینه صحیح است؟ 
الف. هنگامی که دارایی های نامشهود فاقد ماهیت تجاری باشند، تنها باید در یادداشت های همراه صورت های مالی افشاء شوند. 

 ب. سرقفلی باید به عنوان حساب متقابل در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش شود.
 ج. می توان جمع س��رفصل های مهم دارایی ها را در ترازنامه نش��ان داد و جزئیات دارایی ها را در یادداش��ت های همراه 

    صورت های مالی افشا نمود. 
     د. دارایی های نامشهود، دارایی ها ثابت و منابع طبیعی معموالً ادغام شده و در بخش دارایی های ثابت مشهود نشان داده می شوند. 

6  سرقفلی جزء کدام طبقه از حساب های دارایی ها است؟
الف. دارایی های ثابت نامشهود

 ب. دارایی های سرمایه ای 
 ج. دارایی های ثابت مشهود

 د. سایر دارایی ها

7  در طبقه بندی حساب ها در ترازنامه حساب حق امتیاز جزء کدام یك از طبقات حساب های زیر است؟
الف. هزینه های متفرقه   
 ب. دارایی جاری       
 ج. بدهی جاری        

 د. دارایی ثابت نامشهود
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1  منابع طبیعی را تعریف کرده و یژگی های آن ها را توضیح دهید. 

2  نقصان )استهالک منابع طبیعی ( چیست و چگونه محاسبه می شود؟ 

3  تشابهات و تفاوت های میان عبارات استهالک، انقضاء و نقصان )تهی شدن( را توضیح دهید. 

4  شرکت پنداری، کارآموزی را استخدام کرده که می گوید، دارایی های نامشهود همیشه در طی عمر قانونی شان منقضی 

    می شوند. آیا وی درست می گوید؟ چرا؟ 

5  س��رقفلی، به صورت ارزش تمامی ویژگی های مطلوبی که به یك واحد تجاری مربوط اس��ت، تعریف می شود. چه

    نوع ویژگی هایی سرقفلی را ایجاد می کنند؟

6  خانم کیانی، مدیریت شرکتی را بر عهده دارد. این شرکت دچار مشكل شده و جهت ارائه محصول جدید به بازار

     نیازمند نقدینگی است. آقای جعفری، یكی از بهترین مهندسان شرکت با نگاهی به ترازنامه، می گوید: شرکت دارای

     سرقفلی عظیمی است. چرا پیشنهادی نمی کنید که شرکت مقداری از سرقفلی را بفروشد و تأمین نقدینگی کند. مدیر

    چگونه باید پاسخ آقای جعفری را بدهد؟

7  سرقفلی تحت چه شرایطی ثبت می شود؟ 

8  اغل��ب مزای��ای هزینه ه��ای تحقیق و توس��عه، در س��ال های بع��د از وقوع آن ها حاصل می ش��ود. اما ب��ا این حال

    استانداردهای حسابداری، شرکت ها را ملزم به هزینه نمودن آن ها در هنگام وقوع نموده است. چرا؟

9  شرکت ویدایی در حال بازسازی انبار خود است. این شرکت، در ارتباط با هزینه نمودن یا سرمایه ای نمودن مخارج

     خود تردید دارد. تبعات هزینه نمودن در مقابل سرمایه ای نمودن مخارج بر سود سال جاری و سال های آتی چیست ؟

10  چه دارایی هایی در گروه سایر دارایی ها قرار می گیرند؟

        سؤاالت

8  از مشخصات دارایی ثابت نامشهود کدام است؟
الف. استهالک پذیرند.

 ب. عدم اختصاص آن ها برای فروش به مشتریان
 ج. عمر بادوام و طوالنی

  د. هرسه مورد
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ت 1-6   )هزینه تهی ش��دن و نحوه ارائه منابع طبیعی در صورت های مالی( ش��رکت معدنی آلپ، معدنی را که برآورد 
می شود دارای 35 میلیون تن سنگ معدن باشد ، 70 میلیارد ریال خریداری کرده است. ارزش اسقاط معدن صفر است. در 

سال اول شش میلیون تن سنگ معدن استخراج و فروخته شد.
الف. ثبت روزنامه هزینه تهی شدن سال اول را انجام دهید. 

 ب. نشان دهید که چگونه این معدن در ترازنامه آخر سال اول گزارش می شود.
 

ت 2-6  )ثبت هزینه حق امتیاز و نحوه ارائه دارایی ها نامش��هود در ترازنامه(. ش��رکت گالنا، حق امتیازی را در تاریخ 
1390/1/2 به قیمت 1/2 میلیارد ریال خریداری نمود عمر مفید برآوردی دارایی 10 سال است. 

ت 3-6   )طبقه بن��دی دارایی ه��ای بلند مدت در ترازنامه( اطالعات مربوط به دارایی های ثابت مش��هود ، منابع طبیعی 
و دارایی های نامش��هود. ش��رکت کاسپین در پایان سال 1390 به شرح زیر اس��ت: ساختمان 1,100,000 ریال – استهالک 
انباش��ته – ساختمان 650,000 ریال س��رقفلی 410,000 ریال، معدن ذغال سنگ 500,000 ریال – استهالک انباشته منابع 

طبیعی 108,000 ریال 
مطلوب است: تهیه بخش مربوط به اقدام فوق از ترازنامه

ت 4-6   )مفاهیم طبقه بندی دارایی های نامشهود( جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. 
    سرقفلی         هزینه های تحقیق و توسعه          فرانشیز          دارایی های نامشهود                انقضاء

1 .........................تخصیص بهای تمام شده منابع طبیعی به هزینه با روشی سیستماتیك و منطقی. 
2 .........................حقوق ، امتیازات و مزایای رقابتی که از مالكیت دارایی های بلند مدتی که مالكیت آن ها فیزیكی نمی باشند.

3 ........................حق انحصاری اعطایی به وسیله دولت جهت باز تولید و فروش یك اثر هنری یا انتشاراتی. 
4 .......................حق فروش خدمات یا محصوالت مشخص یا استفاده از عالیم و نام های تجاری در یك محدوده جغرافیایی معین 
5 .......................بهای تمام ش��ده متحمل ش��ده به وسیله شرکتی که اغلب منجر به اختراع و محصول جدید می شود این

   هزینه ها باید در زمان وقوع هزینه شوند. 
مطلوب است : 

الف. ثبت هزینه استهالک منابع طبیعی 
 ب. فرض کنید 100000 تن ذغال سنگ استخراج گردیده باشد و تنها 80,000 تن آن فروش رفته باشد بهای تمام شده 

20,000 تن ذغال سنگ فروش نرفته چگونه گزارش می شود ؟

ت 5-6  )ثب��ت اس��تهالک منابع طبیعی( ش��رکت هامون در تاری��خ 1390/7/1 ، در معدنی که برآورد می ش��د دارای 

تمرین ها
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800,000 تن ذغال س��نگ باش��د، مبلغ 7,200 میلیون ریال سرمایه گزاری نمود. طی 6 ماهه گذشته از سال جاری، شرکت 
100,000 تن ذغال سنگ استخراج کرده و فروخته است. 

ت 6-6  )تهیه ثبت های تعدیلی انقضا( مبادالت زیر از میان مبادالت س��ال 1390 ش��رکت فرانكو استخراج شده است: 
1/1 خرید یك ش��رکت کوچك و ثبت س��رقفلی به میزان 1500 میلیون ریال، عمر مفید سرقفلی 20 سال است. 5/1 خرید 

حق امتیازی با عمر مفید برآوردی  5سال و عمر قانونی 20 سال به قیمت 900 میلیون ریال. 
مطلوب است: ثبت های تعدیلی الزم در پایان سال 1390.

ت 7-6  )تمایز میان دارایی نامش��هود و انقضاء دارایی نامش��هود( ش��رکت هرمزان، مبادالت زیر را در سال 1390 در 
ارتباط با دارایی های نامشهود صورت داده است.

مطلوب است : انجام ثبت دارایی های نامشهود تمام هزینه به صورت نقدی پرداخت شده است. ثبت های تعدیلی را در 
12/29 انجام دهید. 

خرید حق امتیاز )عمر مفید 7سال(              560,000   1/2
خرید سرقفلی )عمر مفید 20 سال(              360,000   4/1
440,000 فرانشیز 10 ساله )تاریخ انقضاء 1398/7/1(    7/1
هزینه تحقیق و توسعه                             185,000   9/1

مسائل

م 1-6  )ثبت مبادالت مربوط به تحصیل و انقضاء دارایی های نامشهود(
بخش دارایی های نامشهود شرکت رادان در 1390/12/29 به شرح زیر می باشد :

حق امتیاز )70,000 ریال بهای تمام شده منهای 7000 ریال انقضاء(        63,000 ریال
فرانشیز)48,000 ریال بهای تمام شده منهای 19200 ریال انقضاء(             28,800

جمع کل                                                                                         91,800 ریال 
حق امتیاز در 1390/1/1 تحصیل ش��ده و عمر مفید آن 10 س��ال می باشد. فرانشیز نیز در 1387/1/1 تحصیل شده و عمر 

مفید آن نیز 10 سال می باشد.
مبادالت نقدی زیر در طی سال 1391 رخ داده است:

پرداخت 45,000 ریال هزینه قانونی جهت دفاع از حق امتیاز در مقابل دعاوی قانونی.   :1/2
تولید محصولی جدید با تحمل 140000 ریال هزینه تحقیق و توسعه حق امتیاز این محصول  فروردین تا شهریور:  

جدید به نام شرکت ثبت شده و عمر مفید این حق امتیاز ، معادل عمر قانونی آن است. 
پرداخت 50,000 ریال جهت تبلیغ تجاری محصوالت شرکت    : 9/1
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10/1 : تحصیل یك فرانشیز به قیمت 100,000 ریال عمر مفید فرانشیز 50 سال است 
مطلوب است :

 الف. ثبت مبادالت فوق
 ب.ثبت هزینه انقضاء سال 1391

 ج. تهیه بخش دارایی های نامشهود در ترازنامه 1391/12/29 

 م 2 - 6  )اصالح اشتباهات در ثبت انقضاء دارایی های نامشهود( به دلیل تغییرات در واحد حسابداری برخی از مبادالت 
سال 1390 دارایی های نامشهود شرکت توران به صورت نادرستی ثبت شده اند:

1.  ش��رکت فرآین��د تولید محصولی جدیدی را آغاز نموده اس��ت و از این بابت متحم��ل 136,000 ریال هزینه تحقیق 
و توس��عه ش��ده است. ش��رکت حق امتیازی را به قیمت 60,000 ریال خریداری نموده اس��ت. در فروردین سال گذشته، 
196,000 ریال را از بابت بهای تمام شده خرید یك حق امتیاز، سرمایه ای نمود. هزینه انقضاء حق امتیاز براساس 20 سال 

عمر مفید، 9,800 ریال ثبت شده است.
2.   در  ابتدای مرداد1390 شرکت توران، شرکت کوچكی را خریداری کرد و در نتیجه، 92,000 ریال سرقفلی شناسایی 
نمود .ش��رکت، انقضاء س��رقفلی در ش��ش ماهه دوم 1390 را براساس 50 س��الی عمر مفید ثبت نمود )انقضاء920 ریال(. 

سرقفلی دارای عمر مفید 20 سال است. 
مطلوب است : انجام تمام ثبت های الزم جهت اصالح تمام اشتباهات سال 1390 فرض کنید که دفاتر هنوز بسته نشده اند.
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اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
1   مفهوم سرمایه گذاري را توضیح دهید.

2   دالیل سرمایه گذاری شرکت در اوراق سهام و بدهی سایر شرکت ها را توضیح دهید.
3  حسابداری سرمایه گذاری در سپرده های بانکی را توضیح دهید.
4 حسابداری سرمایه گذاری در بدهی شرکت ها را توضیح دهید.

5  حسابداری سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها را توضیح دهید.
6  تفاوت بین سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت را شرح دهید.

مدیریت اغلب ش��رکت ها به اهمیت س��رمایه گذاری ها در موفقیت ش��رکت اعتقاد دارند. شرکت ها عالوه بر خرید 
س��هام، دیگر اوراق بهادار، نظیر اوراق مش��ارکت منتشر شده به وسیله سایر ش��رکت ها یا دولت را خریداری می کنند. 
یک گزینه دیگر پیش روی ش��رکت ها، سرمایه گذاری از طریق س��پرده گذاری های بانکی است. شرکت ها می  توانند 
برای یک دوره زمانی کوتاه مدت یا بلندمدت، به عنوان یک س��رمایه گذاری مقطعی یا به قصد کنترل سایر شرکت ها، 
س��رمایه گذاری کنند. همان طور که ش��ما در این فصل خواهید دید، عوامل متعددی بر حسابداری سرمایه گذاری های 

شرکت تأثیر می گذارد. محتوا و ساختار فصل 7 به صورت زیر است:

سرمایه گذاری ها

 مدیریت وجوه                                                                                                                                             
 کسب سود حاصل از                                                                                                                                               
     سرمایه گذاری         

 دالیل راهبردی

چرا شرکت ها 
سرمایه گذاری می کنند؟

ارزش یابی  و گزارش گری 
سرمایه گذاری ها

 طبقه بندی اوراق بهادار
 ارائه ترازنامه

 سود یا زیان تحقق  یافته                                                                                                                                      
     و تحقق نیافته

 طبقه بندی ترازنامه

حسابداری سرمایه گذاری  در 
اوراق بدهی شرکت ها

 ثبت تحصیل اوراق                                                                                                                                            
      مشارکت

 ثبت سود تضمین شده                                                                                                                                              
     اوراق مشارکت

 ثبت فروش اوراق                                                                                                                                            
     مشارکت

حسابداری سرمایه گذاری  در 
سهام سایر شرکت ها

%  نگهداری کمتر از 20
 نگهداری بین 20 

    و 50 
%  نگهداری بیش از 50

%

%

حسابداری سرمایه گذاری  در 
سپرده های بانکی

 سپرده های بانکی 
     کوتاه  مدت

 سپرده های بانکی 
     بلند  مدت

مروری بر فصل

سرمایه گذاری ها
فصل 7
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مفهوم سرمایه گذاری

مفهوم سرمایه گذاری را توضیح 
دهید.

هدف مطالعة 1

توضیح دهید که چرا شرکت ها 
سرمایه گذاری می کنند؟

هدف مطالعة 2

تعریف سرمایه گذاری ها 
عب��ارت  س��رمایه گذاری، 
اس��ت از فدا كردن مقدار معيني 
از دارايي ه��ا )معموالً وجوه نق��د(  در زمان كنونی، به 
اميد به دس��ت آوردن افزايش ارزش در زمان آينده، كه 
معموالً اندازه ي��ا كيفيت اين افزاي��ش ارزش، نامعلوم 
اس��ت. به عبارت ديگر، س��رمايه گذار در حال حاضر، 
ارزش مش��خصی را فدا می كند تا در آينده در قبال آن، 
ارزش خ��اص مورد نظر خود را به دس��ت آورد. براي 
مثال، اف��راد در زمان كنوني وجهی بابت خريد س��هام 
پرداخ��ت مي كنند، ب��ه اميد آن كه در آين��ده بابت اين 

سهام، سودهای مشخصی به دست آورند.
س��رمايه گذاری ها بر حس��ب موضوع به دو دس��ته: 
س��رمایه گذاری هاي واقع��ی و س��رمایه گذاری هاي 
مالی تقس��يم می شوند. س��رمایه گذاری واقعی، نوعی 
سرمايه گذاری است كه فرد با فدا كردن ارزشی در زمان 
كنونی، نوعی دارايی واقعی بدست می آورد. به عبارت 
ديگ��ر، موضوع س��رمايه گذاری، دارايی واقعی اس��ت. 
خريد ملك يا آپارتمان، نمونه ای از اين سرمايه گذاری 
اس��ت. در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فدا كردن 
ارزش، نوع��ی دارايی مالی كه نتيجة آن معموالً جريانی 
از وجوه نقد اس��ت، بدست می آورد. سرمايه گذاری در 
اوراق بهادار مثل س��هام عادی يا اوراق مش��اركت، كه 
ف��رد در ازاء پرداخت پول، محق به دريافت جريانی از 
وجوه نقد به شكل س��ود می شود، سرمايه گذاری مالی 

محسوب می شود. 
ب��ه اين ترتيب مش��خص مي ش��ود، ك��ه خريد كليه 
دارايي ها مانند موجودي كاال، زمين، ساختمان، تجهيزات 
و اثاثه نوعي س��رمايه گذاري محس��وب مي شود. با اين 

وجود، هنگامي كه از اصطالح سرمایه گذاري استفاده 
مي شود، منظور س��رمایه گذاري در دارایي هاي مالي 
مانند سهام، اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي است.

چرا شرکت ها سرمایه گذاری می کنند؟
به ط��ور كلی، ش��ركت ها 
به يكی از س��ه دلي��ل زير، 
س��هام  بده��ی،  اوراق  در 

ساير ش��ركت ها و يا سپرده های بانكی، سرمايه گذاری 
می كنند. اول، يك شركت  ممكن است پول مازادی در 
اختيار داشته باشد كه در حال حاضر به آن برای خريد 
دارايی های عملياتی نياز ندارد. برای مثال، بس��ياری از 
شركت ها در فروش خود، نوس��انات فصلی را تجربه 
می كنند. يك تفريح گاه در فصول بهار و تابستان نسبت 
ب��ه فص��ول پاييز و زمس��تان، فروش  بيش ت��ري دارد. 
ممكن اس��ت اين تفريح گاه در پاي��ان چرخه عملياتی 
تابس��تاني خود، وجه نقدی در دس��ت داش��ته باش��د 
كه موقتًا تا ش��روع چرخه عملياتی ديگر بال اس��تفاده 
باش��د. اين وجوه مازاد را می ت��وان به جای نگهداری 
در ش��ركت يا حس��اب جاری بانك كه بدون عايدات 
خاصی است، برای كسب بازده بيش تر، سرمايه گذاری 
ك��رد. تصوي��ر 1-7، نقش اي��ن س��رمايه گذاری های 
می ده��د. نش��ان  را  عمليات��ی  چرخ��ه  در  موق��ت 
هم چني��ن، وج��ه نقد اضاف��ی ممكن اس��ت نتيجه 
چرخه های اقتصادی باشد. برای مثال، وقتی كه اقتصاد 
به س��رعت در حال پيشرفت است، ش��ركت ها، وجه 
نقد مازاد قابل توجهی را به دس��ت می آورند. بخش��ی 
از اين وجه نقد برای خريد تأسيسات و پرداخت سود 
سهام مورد اس��تفاده قرار می گيرد. اما، ممكن است به 
واس��طه پيش بينی ركود اقتصادی آتی، وجه نقد مازاد 
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وجوه نقد سرمايه گذاري هاي موقت

حساب هاي دريافتنيموجودي مواد و كاال

فروش سرمايه گذاري
سرمايه گذاري

تصویر 1-7 سرمایه گذاری های موقت و چرخه عملیاتی

در دارايی های با نقدينگی باال سرمايه گذاری شود. پس 
از آن می توان اين سرمايه گذاری را در طول يك بحران 
اقتصادی، وقتی كه فروش پايين و وجه نقد اندک است، 

به وجه نقد تبديل كرد. 
وقتی كه ش��ركت ها با هدف دوره  زمانی كوتاه مدت، 
س��رمايه گذاری می كنن��د، وجوه نقد م��ازاد خود را در 
دارايی هاي��ی با نقدينگی نس��بتًا باال، ريس��ك پايين و 
در بيش��تر اوقات، در س��پرده های بانكی سرمايه گذاری 
می كنن��د. به طور كل��ی، در اين مواقع، س��رمايه گذاری 
كوتاه م��دت وج��ه نقد مازاد در س��هام ع��ادی عاقالنه 
نيست، زيرا سرمايه گذاری  در سهام می تواند با تغييرات 
سريع قيمت سهام همراه باشد. اگر شما وجه نقد مازاد 
خود را با هدف كوتاه مدت، س��رمايه گذاری كرده ايد و 
قيمت سهام قبل از اين كه ش��ما مجدداً به وجه نقدتان 
احتياج داشته باش��يد، كاهش پيدا كند، مجبور خواهيد 
بود، سرمايه گذاری در سهام خود را به زيان بفروشيد. 

دومي��ن دليل س��رمايه گذاری آن اس��ت ك��ه برخی 
ش��ركت ها ب��ا هدف كس��ب درآمد حاصل از س��ود 
سرمایه گذاری ها، اقدام به خريد سرمايه گذاری  می كنند. 

برای مثال، بانك ها اغلب از طريق س��ود تضمين ش��ده 
حاص��ل تس��هيالت اعطاي��ی، و خريد س��هام و اوراق 
مش��اركت ش��ركت های دولتی و س��هامی، درآمدزايی 

می كنند. 
سوم، شركت ها ممكن اس��ت بنا به دالیل راهبردی 
اقدام به س��رمايه گذاری  كنند. يك ش��ركت به واس��طه 
خريد بخش��ی از س��هام ش��ركت ديگ��ر، می تواند بر 
اقدامات يك مش��تری يا عرضه كنن��ده، كنترل يا نفوذی 
قابل مالحظه داش��ته باشد. يا يك ش��ركت می تواند با 
انگيزه هايی به جز كنترل در يك شركت سرمايه گذاری 
كند. برای مثال، ش��ركت ها ب��رای ورود به يك بازار يا 
صنعت جديد می توانند بخش��ی از س��هام يك شركت 

فعال در آن بازار يا صنعت را خريداری كند. 
به طور خالصه، شركت ها به داليل نشان داده شده در 

تصوير 2-7 اقدام به سرمايه گذاری می كنند.



186

نوع سرمایه گذاريدليل

برای نگهداری وجه نقد مازاد تا زمان نياز و 
كسب حداقل بازده

ريسك پايين، نقدينگی باال: سپرده های بانكی

اوراق بدهی ) بانك ها و س��اير مؤسس��ات مالی(، و اوراق س��هام )صندوق های برای كسب سودی منطقی
سرمايه گذاری مشترک(

س��هام ش��ركت ها در يك صنعت مرتبط يا در يك صنعت غير مرتبط كه شركت  با اهداف راهبردی
تمايل وارد شدن به آن را دارد

تصویر 2-7 انواع و دالیل سرمایه گذاری

سپرده های  در  سرمايه گذاری 
بانك��ی، جزء كم ریس��ک ترین 
و در عي��ن ح��ال نقدینه تری��ن 
س��رمايه گذاری هايی محسوب می ش��وند كه اشخاص 
و ش��ركت ها به س��هولت می توانند اق��دام به اين نوع 
س��رمايه  گذاری نماين��د. س��پرده هاي بانك��ي، نوعی 
حس��اب  های بانكی )قرض پول به بانك( محس��وب 
می ش��وند كه بانك متعهد می ش��ود بر اس��اس مدت 
زمان سپرده و نرخ معينی، مبالغی را تحت عنوان سود 
تضمين ش��ده به دارنده سپرده پرداخت خواهد كرد. بر 
اساس شرايط مختلفی كه بانك ها برای افتتاح و ايجاد 
حس��اب های س��پرده مقرر می كنند، ان��واع مختلفی از 
سپرده ها ايجاد می شود. با توجه به اهداف حسابداری، 
می ت��وان س��پرده های بانك��ی را ب��ه چند ش��كل زير 

طبقه بندی كرد:
1. س��پرده های دي��داری و قرض الحس��نه در مقابل                                                                                                                                            

      سپرده های سرمايه گذاری )مدت دار(
2. س��پرده های كوتاه م��دت در مقاب��ل س��پرده های                                                                                                                                        

      بلند  مدت
3. سپرده های ريالی در مقابل سپرده های ارزی

حسابداری سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

حسابداری سرمایه گذاری در 
سپرده های بانکی را توضیح دهید.

س��پرده های دی��داری و قرض الحس��نه، نوعی از هدف مطالعة 3
سپرده  های بانكی است كه نرخ سود تضمين شده آن ها 
معموالً صفر است. اش��خاص و يا شركت ها، اين نوع 
س��پرده ها را با اهدافی به غير از كسب بازده حاصل از 
سرمايه گذاری، ايجاد می كنند. سپرده های قرض الحسنه 
عمدت��ًا با اه��داف خيرخواهانه و نوع دوس��تانه ايجاد 
می شوند و سپرده گذار، در هر زمان می تواند بخشی يا 
تمام س��پرده را برداشت نمايد. سپرده های ديداری نيز 
معموالً با هدف دست رس��ی س��ريع به وجه نقد ايجاد 
می ش��وند و بنابراين، دارنده سپرده در پی كسب منافع 
نيس��ت. با توجه به اين كه ماهيت اين نوع س��پرده ها 
متفاوت از س��رمايه گذاری های با هدف كس��ب منافع 
آتی اس��ت، س��پرده های ديداری و قرض الحسنه جزء 

سرمايه گذاری ها طبقه بندی نمی شوند. 
آن بخش از سپرده های بانكی جزء سرمایه گذاری ها 
محس��وب می ش��وند ك��ه س��پرده گذار ب��ا ه��دف 
س��رمایه گذاری در پی كس��ب منافع ناش��ی از این 
سپرده  ها باشد. اين نوع سپرده ها، اصطالحًا سپرده های 
سرمایه گذاری ناميده می شوند و در اين بخش بر اين 
نوع س��پرده های بانكی تمركز می ش��ود. دو طبقه بندی 
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ديگر س��پرده های بانكی اصوالً، طبقه بندی سپرده های 
سرمايه گذاری است.

با توجه به اهداف حسابداری، سپرده های كوتاه  مدت، 
به س��پرده های سرمايه گذاری اطالق می شود كه ظرف 
ي��ك چرخه عملياتی يا يك س��ال مال��ی، هر كدام كه 
طوالنی تر اس��ت، سر رسيد مي ش��وند. به اين ترتيب، 
سپرده های بلند مدت، سپرده های سرمايه گذاری است 
كه موعد آن ه��ا طوالنی تر از يك چرخ��ه عملياتی يا 
يك س��ال حسابداری اس��ت. نرخ س��ود تضمين شده 
س��پرده های بلندم��دت، معموالً بيش تر از نرخ س��ود 
تضمين شده س��پرده های كوتاه مدت است. برای مثال، 
در حالی كه نرخ سود سپرده های كوتاه  مدت حداكثر 9 
درصد است، سپرده های بلند مدت بسته به مدت زمان 

آن ها نرخ سودی بين 12 تا 16 درصد دارند. 
سپرده های ریالی، س��پرده های سرمايه گذاری است 
كه در زمان ايجاد س��پرده و هم چنين سر رسيد سپرده، 
مبلغ سپرده بر حسب واحد پول، ريال تعيين می شود. 
در مقابل، س��پرده های ارزی با استفاده از واحد پولی 
غي��ر از ري��ال )مانند دالر و يورو( مبلغ آن مش��خص 
می ش��ود. معموالً نرخ س��ود تضمين ش��ده سپرده های 
ارزی كمتر از س��پرده های ريالی است. در سپرده های 
ارزی عالوه بر سود تضمين شده، نوسانات نرخ ارز نيز 
می تواند موجب ايجاد س��ود يا زيان برای سپرده گذار 
ش��ود. حسابداری سپرده های ارزی، خارج از محدوده 

مطال��ب اين كت��اب اس��ت. بنابراي��ن، در ادامه نحوه 
حسابداری سپرده های ريالی كه به دو دسته كوتاه مدت 
و بلند مدت طبقه بندی می شوند، تشريح خواهد شد. 

ایجاد سرمایه گذاري سپرده هاي بانکي
مش��ابه خريد هر نوع دارايی يا سرمايه گذاری ديگر، 
س��پرده های س��رمايه گذاری بانك��ی در زم��ان ايجاد 
به بهای تمام ش��ده ثبت می ش��وند. ايجاد س��پرده های 
سرمايه گذاری بانكی معموالً مستلزم هزينه های مستقيم 
و ضروری قابل توجهی نيست. عالوه بر آن، چون در 
سر رس��يد اين سپرده ها، تنها اصل مبلغ سپرده دريافت 
خواهد ش��د، بنابراين می توان هزينه های اندک مربوط 
ب��ه افتتاح اين س��پرده ها را در دوره ايجاد س��پرده، در 
صورت س��ود و زيان به عنوان هزينه های مالی نش��ان 
داد. برای تشريح حسابداری سپرده های بانكی، فرض 
كنيد، شركت ارغوان در تاريخ 1 مهر 1389، مبلغ 10 
ميلي��ون ريال وجه نقد مازاد خود را در يك حس��اب 
سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت يك ساله با نرخ سود 
تضمين ش��ده 8 درصد، س��رمايه گذاری كرد. سود اين 
س��پرده هر س��ه ماه يك بار در تاريخ های 1 فروردين، 
1 تي��ر، 1 مه��ر و 1 دی پرداخت می ش��ود. هم چنين، 
ش��ركت ارغوان 10,000 ريال بابت ح��ق تمبر افتتاح 
سپرده پرداخت نمود. شركت ارغوان از طريق آرتيكل 
زير ايجاد اين حس��اب سپرده س��رمايه گذاری را ثبت 

می كند:

در صورتی كه سپرده سرمايه گذاری بلند مدت باشد، از سر فصل سپرده های بلند مدت بانكی استفاده می شود:

 
1 مهر

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی-کوتاه مدت

هزینه های مالی

وجه نقد

)ثبت افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی(

10,000,000 

10,000

10,010,000
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درآمد سود تضمین شده سپرده گذاری ها
ش��ركت ارغوان با دريافت نخس��تين بخش از سود 
تضمين شده س��پرده س��رمايه گذاری در تاريخ 1 دی، 

 
1 مهر

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی-بلند مدت

هزینه های مالی

وجه نقد

)ثبت افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی(

10,000,000 

10,000

10,010,000

درآم��د س��رمايه گذاری را ب��ه مبل��غ 200,000 ريال
, ( به صورت زير شناسايی می كند: , × ×

310 000 000 8%
12

  (

درآمد سود تضمين شده سپرده گذاری ها، در بخش 
سایر درآمدها و سود های غير عملياتی صورت سود 

و زیان گزارش می شود. 

سود تضمين ش��ده دریافتنی، در بخش دارایی های 
جاری ترازنامه، جزء سایر حساب ها و اسناد دریافتنی 
گزارش خواهد شد. شركت ارغوان در تاريخ 1 فروردين 

 

1 دی

وجه نقد

درآمد سود تضمین شده

)ثبت دریافت سود تضمین شده سپرده سرمایه گذاری(

200,000 

200,000

درآمد سود تضمين شده سپرده گذاری ها، در بخش 
سایر درآمدها و سود های غير عملياتی صورت سود 
و زیان گزارش می ش��ود. هم چنين، ش��ركت ارغوان 

در تاري��خ 29 اس��فند 1390، 200,000 ري��ال س��ود 
تضمين ش��ده تحقق يافته اما دريافت نشده سه ماهه دوم 

سپرده گذاری را به صورت زير ثبت خواهد كرد:

 

29 اسفند

سود تضمین شده دریافتنی

درآمد سود تضمین شده

)ثبت شناسایی سود تضمین شده سپرده سرمایه گذاری(

200,000 

200,000

1391، وجه مربوط به س��ود تضمين ش��ده را دريافت 
خواه��د كرد و آن را به ص��ورت زير ثبت خواهد كرد:

 

1 فروردین

وجه نقد

سود تضمین شده دریافتنی

)ثبت دریافت سود تضمین شده سپرده سرمایه گذاری(

200,000 

200,000
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بستن سپرده گذاری ها
در سررس��يد، سپرده بانكی بسته خواهد شد و دارنده 
حس��اب می توان��د وج��ه آن را درياف��ت نمايد. اغلب 
سپرده  های س��رمايه گذاری كوتاه مدت و بلند مدت اين 
ويژگی را دارند كه پيش از سررس��يد نيز به درخواست 
دارنده حساب، بس��ته شود. در اين حالت ممكن است 

نرخ محاسبه سود تضمين شده سپرده، كاهش داده شود. 
با فرض اين كه شركت ارغوان در تاريخ 1 مهر 1391 با 
مراجعه به بانك، هم زمان با دريافت س��ود تضمين شده 
سه ماهه چهارم )آخر( خواستار بسته شدن حساب سپرده 
سرمايه گذاری شود، عمليات بستن سپرده سرمايه گذاری 
به صورت زير در دفاتر ش��ركت ارغوان ثبت می شود:

 
1 مهر

وجه نقد

 درآمد سود تضمین شده

 سرمایه گذاری در سپرده های بانکی- کوتاه مدت
)ثبت دریافت سود تضمین شده و بستن  سپرده 

سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی(

10,200,000 

200,000

10,000,000

س��رمایه گذاری  در اوراق 
در  بده��ی، س��رمايه گذاری 
منتش��ر  مش��اركت  اوراق 
ش��ده توس��ط ش��ركت های س��هامی و دولتی است. 
س��رمايه گذاری در اوراق بدهی ب��ه معنای اعطای وام 
به منتشر كننده اوراق مشاركت است. بنابراين، می توان 
اعطای وام به س��اير ش��ركت ها و اش��خاص را نيز به 
عنوان نوعی سرمايه گذاری در اوراق بدهی تلقی كرد و 
برای آن ها از رويه های حسابداری مشابه با روش های 
حس��ابداری اوراق مش��اركت اس��تفاده نمود. در اين 
بخش به حسابداری سرمايه گذاری در اوراق مشاركت 
می پردازيم. شركت ها در حسابداری سرمايه گذاری  در 
اوراق بدهی، بابت  1( تحصيل اوراق بدهی 2( كسب 
درآمد سود تضمين ش��ده، و  3( فروش اوراق بدهی، 

حسابداری سرمایه گذاری در اوراق بدهی

حسابداری سرمایه گذاری در اوراق 
بدهی را توضیح دهید.

آرتيكل هايی در دفاتر ثبت می كنند.هدف مطالعة 4
ثبت تحصیل اوراق مشارکت

در تحصيل )خرید( اوراق مشاركت از اصل بهای 
تمام ش��ده استفاده می ش��ود. بهای تمام ش��ده اوراق 
مش��اركت شامل تمامی مخارج ضروری برای تحصيل 
اين س��رمايه گذاری ها اس��ت. بنابراين، بهای تمام شده 
اوراق مش��اركت شامل قيمت اوراق به عالوه كارمزد و 

كميسيون های مربوط به خريد اين اوراق است. 
برای مث��ال، فرض كنيد كه، ش��ركت كویر در اول 
فروردين 1390، 50 برگه اوراق مش��اركت، 1 ميليون 
ريالی ش��ركت دانايی را به مبلغ 53,000,000 ريال به 
عالوه 1,000,000 ريال كارمزد خريداری كرده است. 
اين اوراق 10 س��اله و نرخ س��ود تضمين ش��ده آن 8 
درصد اس��ت. ثبت اين سرمايه گذاری در دفتر شركت 
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كوير به صورت زير است:

ثبت سود تضمین شده اوراق مشارکت
 ش��ركت دانايی، هر شش ماه يك بار در تاريخ  های 

ري��ال   2,000,000 مبل��غ  فروردي��ن،   1 و  مه��ر   1

 

1 فروردین

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

وجه نقد

)ثبت خرید 50 برگه اوراق مشارکت شرکت دانایی(

54,000,000

54,000,000

, ( باب��ت س��ود تضمين ش��ده  , × ×
650 000 000 8%

12
(

اوراق مش��اركت پرداخت می كند. ثبت دريافت س��ود 

تضمين شده در 1 مهر به صورت زير است:

 
1 مهر

وجه نقد

 درآمد سود تضمین شده

)ثبت دریافت س��ود تضمین ش��ده اوراق مشارکت در 
شش ماهه نخست سال(

2,000,000 

2,000,000

اگر پايان س��ال مالی ش��ركت كوير 29 اسفند باشد، 
2,000,000 ريال درآمد س��ود تضمين ش��ده در تاريخ 

شركت كوير، سود تضمين شده دريافتنی را به عنوان 
يك دارايی ج��اری در ترازنامه گزارش می كند. درآمد 
س��ود تضمين شده تحت س��اير درآمدها و سودها غير 

بستانكار كردن درآمد سود تضمين شده در اين تاريخ، 
صحيح نيست، زيرا شركت درآمد سود تضمين شده را 

1 فروردين س��ال بعد، در تاريخ 29 اسفند سال جاری 
تحقق يافته است:

 
29 اسفند

سود تضمین شده دریافتنی

 درآمد سود تضمین شده
)ثبت سود تضمین شده تحقق یافته اوراق مشارکت

در شش ماهه دوم سال(

2,000,000 

2,000,000

عمليات��ی در صورت س��ود و زيان گزارش می ش��ود. 
شركت كوير دريافت سود تضمين شده در 1 فروردين 

را به صورت زير گزارش می كند:

 
1 فروردین

وجه نقد

 سود تضمین شده دریافتنی

)ثبت دریافت سود تضمین شده اوراق مشارکت بابت 
شش ماهه دوم سال گذشته(

2,000,000 

2,000,000

در دوره حسابداری قبلی كسب كرده است.



شركت كوير س��ود حاصل از فروش سرمايه گذاری 
اوراق مش��اركت را تحت س��اير درآمدها و سودهای 
غير عملياتی، و زيان حاصل از فروش س��رمايه گذاری 

ثبت فروش اوراق مشارکت
وقتی كه شركت كوير اوراق مشاركت را می فروشد، 
حساب سرمايه گذاری به بهای تمام شده اوراق مشاركت 
بس��تانكار می شود. ش��ركت كوير، هرگونه تفاوت در 
خال��ص عوايد حاصل از فروش )قيمت فروش منهای 
حق الزحمه كارگزار( و بهای تمام شده اوراق مشاركت را 
به عنوان سود يا زيان حاصل از فروش اوراق ثبت می كند.

برای مث��ال فرض كنيد، كه خال��ص عوايد دريافتی 
شركت كوير از فروش اوراق مشاركت شركت دانايی 
در 1 فروردين 1391، بعد از دريافت سود تضمين شده، 
58,000,000 ريال اس��ت. پس از كسر 54,000,000 
ريال بهای تمام ش��ده اوراق به��ادار، 4,000,000 ريال 
س��ود بابت فروش اوراق مشاركت تحقق پيدا می كند. 

ثبت فروش اوراق به صورت زير است:

 
1 فروردین

وجه نقد

 سرمایه گذاری در اوراق بدهی

 سود فروش اوراق مشارکت
)ثبت فروش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت 

شرکت دانایی همراه با سود(

58,000,000 

54,000,000
4,000,000

اوراق مش��اركت را تحت س��اير هزينه ها و زيان های 
غير عملياتی در صورت سود و زيان گزارش می كند.

مثال!
معامالت مرتبط با سرمايه گذاری اوراق مشاركت شركت سهامی وااليی به صورت زير بوده است:

% به مبل��غ 30,000 ريال، بعالوه 900ريال هزينه  1 فروردي��ن، خريداری 30 برگ اوراق مش��اركت، 1000ريالی، 10
كارمزد، سود تضمين شده هر شش ماه يك بار در 1 مهر و 1 فروردين قابل پرداخت است.

1 مهر، دريافت سود تضمين شده شش ماهه اوراق مشاركت از شركت هيبتی.
1 مهر، فروش 15 اوراق مشاركت شركت هيبتی به 15000 ريال منهای 400 ريال هزينه كارمزد.

 الف( ثبت مبادالت در دفتر روزنامه،  ب( تهيه ثبت های اصالحی برای سود تضمين شده تعهدی در 29 اسفند.
پاسخ:

سرمايه گذاری در اوراق بدهی      30,900   الف. 1 فروردين 
30,900          وجه نقد       

)ثبت خريد 30 اوراق مشاركت از شركت هيبتی(    
 

وجه نقد         1,500        1 مهر   
1,500     ) , × ×

630 000 10%
12

          درآمد سود تضمين شده )
)ثبت دريافت سود تضمين شده اوراق مشاركت از شركت هيبتی(    191
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1,500 وجه نقد               1 مهر   
850 زيان فروش سرمايه گذاری در اوراق بدهی       

15,450     ) , ×
1530 900
30

            سرمايه گذاری در اوراق بدهی )

)ثبت فروش 15 اوراق مشاركت شركت هيبتی(        

 750 سود تضمين شده دريافتنی      ب.  29 اسفند 
750    ) , × ×

615 000 10%
12

            درآمد سود تضمين شده )
)سود تضمين شده حاصل از اوراق شركت هيبتی(     

منافع مالكيت س��رمايه گذار در 
سهام عادی سرمايه پذير

ب��ر  انتظ��ار  م��ورد  نف��وذ 
سرمايه پذير

رهنمودهای حسابداری

% روش بهای تمام شدهبی اهميتكمتر از 20

 % %  و 50 روش ارزش ويژهبا اهميت    بين 20

%     صورت های مالی تلفيقیكنترل بيش از 50
تصویر 3-7 رهنمودهای حسابداری سرمایه گذاری در سهام

س��هام،  در  س��رمایه گذاری 
ب��ه معن��ای س��رمايه گذاری در 
سهام س��رمايه ساير شركت های 
س��هامی اس��ت. وقتی  كه يك ش��ركت، س��هام )و يا 
اوراق مش��اركت( چندين شركت مختلف را نگهداری 
می كن��د، اين گ��روه اوراق بهادار به  عن��وان پورتفوی 

شركت ها بايد به جای پيروی كوركورانه از رهنمودها، 
از قضاوت خود استفاده كنند. در ادامه نحوه حسابداری 

هر يك از گروه های باال تشريح خواهد شد.
نگهداری کمتر از 20 درصد

% در حس��ابداری س��رمايه گذاری در در كمتر از 20
سهام ساير شركت ها، از روش بهای تمام شده استفاده 
می ش��ود. بر اس��اس روش بهای تمام ش��ده، شركت ها 
س��رمايه گذاری را به بهای تمام ش��ده ثب��ت می كنند و 

حسابداری سرمایه گذاری در سهام

حسابداری سرمایه گذاری در سهام 
را توضیح دهید.

سرمایه گذاری)سبد سرمایه گذاری( شناخته می شود.هدف مطالعة 5
حس��ابداری س��رمايه گذاری در س��هام عادی ساير 
ش��ركت ها، به ميزان نفوذ س��رمايه گذار بر امور مالی و 
عملياتی شركت منتشر كننده سهام )سرمايه پذير( بستگی 
دارد. ش��كل 3-7، راهنمايي های كلی را نشان می دهد.

درآمد تنها هنگامی شناس��ايی می ش��ود كه سود نقدی 
سرمايه گذاری دريافت می شود.

ثبت تحصیل سرمایه گذاری در سهام
در زمان تحصي��ل س��رمايه گذاری، از اصل به بهای 
تمام شده استفاده می شود. بهای تمام شده سرمايه گذاری 
ش��امل تمامی مخ��ارج ض��روری ب��رای تحصيل اين 
س��رمايه گذاری، نظير قيمت پرداختی به عالوه هرگونه 

حق الزحمه )كميسيون( كارگزار است.
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ب��رای مثال فرض كني��د، در 1 مهر 1390، ش��ركت 
مالكيت( از سهام  % سهامی ساعدی، 1000 س��هم )10
عادی ش��ركت ميالنی را تحصيل می كند. ساعدی 40 

ريال برای هر سهم و 500 ريال هزينه كارمزد پرداخت 
می كند. ثبت خريد به صورت زير است:

ثبت سود سهام
در طول زمانی كه شركت ساعدی مالك سهام است، 
اين مالكيت باعث می ش��ود برای هرگونه س��ود سهام 

ش��ركت س��اعدی درآمد سود س��هام را تحت ساير 
درآمدها و س��ودهای غير عملياتی در صورت س��ود و 
زيان، گزارش می كند. مشابه تضمين شده سفته دريافتنی 
و اوراق مشاركت، س��ود نقدی سهام انباشته نمی شود. 
بنابراين، شركت ها ثبت های اصالحی برای انباشت سود 

سهام انجام نمی دهند.
نگهداری بین 20 درصد و 50 درصد 

وقتی كه يك شركت س��رمايه گذار مالك تنها بخش 
كمی از س��هام س��اير ش��ركت ها است، س��رمايه گذار 
نمی تواند بر س��رمايه پذير نفوذ يا كنترل داش��ته باشد. 
اما وقتی كه يك سرمايه گذار، مالك بين 20% و 50% از 
س��هام عادی يك شركت سهامی است، فرض می شود 
كه س��رمايه گذار نفوذ با اهميتی بر فعاليت های مالی و 
عملياتی سرمايه پذير دارد. در اين هنگام سرمايه پذير را 
واحد تجاری )شركت( وابسته می نامند. سرمايه گذار 
احتماالً يك نماينده در هيئت مديره سرمايه پذير دارد، 

 

1 مهر

سرمایه گذاری در سهام

وجه نقد

)ثبت خرید 1000 سهم از سهام عادی شرکت میالنی(

40,500

40,500

دريافت شده، آرتيكل هايی در دفتر روزنامه ثبت  می شود. 
اگر ش��ركت ساعدی در 29 اس��فند، 2 ريال سود سهام 
برای هر سهم دريافت كند، ثبت آن به صورت زير است:

 
29 اسفند

وجه نقد)2 ریال×1000(

درآمد سود سهام
)ثبت دریافت سود سهام(

2,000

2,000

و به خاطر آن نماينده، ممكن است بر سرمايه پذير نفوذ 
داشته باش��د. شركت س��رمايه پذير در برخی موارد به 

بخشی از شركت سرمايه گذار تبديل می شود.
هنگامی كه س��رمايه گ��ذار مالك 20 ت��ا 50 درصد 
سهام س��رمايه پذير است در حس��ابداری اين سرمايه 
گذاری از روش ارزش ویژه استفاده می كند. بر اساس 
روش ارزش ویژه، سرمایه گذار سهم خود را از سود 
خالص س��رمایه گذار، هنگامي ثبت مي كند كه سود 

شركت سرمایه پذیر تحقق پيدا كرده باشد. 
بر اساس روش ارزش ويژه، شركت سرمايه گذار ثبت 
اوليه سرمايه گذاری در سهام عادی را به بهای تمام شده 
ثب��ت می كن��د. بعد از آن، تعديالت س��االنه حس��اب 
س��رمايه گذاری به نحوی صورت می گيرد كه حساب 
اين حساب، تغييرات ارزش ويژه سرمايه پذير را نشان 
دهد. هر س��ال، سرمايه گذار: )الف( بابت سهم خود از 
سود خالص سرمايه پذير حس��اب سرمايه گذاری را با 
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بدهكار كردن آن و حس��اب درآمد را با بستانكار كردن 
آن افزاي��ش می دهد، )ب( هم چنين، بابت مبالغ س��ود 
سهام دريافتی حساب سرمايه گذاری را كاهش می دهد 
)بستانكار می كند(. حس��اب سرمايه گذاری با دريافت 
س��ود نقدی كاه��ش پيدا می كند، زيرا پرداخت س��ود 

نقدی، خالص دارايی های سرمايه پذير را كاهش می دهد.
ثبت تحصیل سرمایه گذاری های سهام   

فرض كنيد، شركت ميالد در 1 فروردين 1390، 30 
درصد سهام كواكبی را به مبلغ 120,000 ريال تحصيل 

می كند. اين مبادله را بصورت زير ثبت می شود:

 

1 فروردین

سرمایه گذاری در سهام

وجه نقد

)ثبت خرید سهام عادی شرکت کواکبی(

 120,000       

 120,000   

ثبت درآمد و سود سهام
برای 1390، ش��ركت كواكبی 100,000 ريال س��ود 
خالص گ��زارش می كند. 40,000 ريال س��ود س��هام 
نقدی اعالم و پرداخت می ش��ود. ش��ركت ميالد، )1( 

×100,000( سهم از سود شركت  % 30,000 ريال )30
×40,000( كاهش  % كواكبی، و )2( 12,000 ريال )30
در حس��اب سرمايه گذاری برای سود نقدی دريافتی را 

ثبت می كند. آرتيكل ها به صورت زير است:

پس از انتقال آرتيكل های فوق، حساب سرمايه گذاری و درآمد آن به صورت زير خواهد بود:
    سرمایه گذاری در سهام          درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت کواکبی 

  1 فروردین   120,000      29 اسفند  120,000      29 اسفند 30,000        
29 اسفند      30,000              

       مانده در 29 اسفند  138,000            

در طول سال خالص افزايش در حساب سرمايه گذاری 
18,000 ريال بوده است. همانطور كه در باال نشان داده 
شد، حساب سرمايه گذاری به دليل سهم شركت ميالد از 

 

29 اسفند

سرمایه گذاری در سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت کواکبی

از سود خالص 1390در شرکت کواکبی( % )ثبت 30

 30,000       

 30,000   

 

29 اسفند

وجه نقد

سرمایه گذاری در سهام

)ثبت دریافت سود سهام(

 12,000       

 12,000   

سود شركت كواكبی، 30,000 ريال افزايش يافته است، 
و به دليل س��ود سهام دريافت ش��ده، 12,000 كاهش 
يافته اس��ت. عالوه بر اين، شركت ميالد 30,000 ريال 



از  % درآمد حاصل از سرمايه گذاری گزارش كرد كه 30
100,000 ريال س��ود خالص شركت كواكبی می باشد.
توجه داش��ته باش��يد كه تفاوت بين درآمد گزارش 
ش��ده بر اساس روش بهای تمام شده و درآمد گزارش 
شده بر اس��اس روش ارزش ويژه، می تواند با اهميت 
باشد. برای مثال، اگر شركت ميالد از روش بهای تمام 
ش��ده اس��تفاده می كرد، تنها 12,000 ريال درآمد سود 

سهام گزارش می كرد.
مالکیت بیش از 50 درصد

ش��ركتی كه مال��ك بيش از 
ش��ركت  ع��ادی  س��هام  % 50
ديگر اس��ت، به عن��وان واحد 
تجاری )ش��ركت( اصلی ش��ناخته می ش��ود. شركتی 
% س��هام ع��ادی آن به ش��ركت ديگر  ك��ه بيش از 50
)ش��ركت اصلی( تعلق دارد، واحد تجاری )شركت( 
فرع��ی ناميده می ش��ود. به دليل درصد مالكيت س��هام 
آن، ش��ركت اصلی ب��ر ش��ركت فرعی كنت��رل دارد.
% س��هام  وقتی ك��ه يك ش��ركت مالك بيش از 50
عادی شركتی ديگر اس��ت، معموالً صورت های مالی 

کاربرد صورت های مالی تلفیقی را 
توضیح دهید.

هدف مطالعة 6

تلفيقی را تهيه می كند. ترازنامه تلفيقی، كل دارايی ها و 
بدهی های كنترل شده به وسيله ی شركت اصلی و فرعی 
را نش��ان می دهد. صورت سود و زيان تلفيقی نيز، كل 
درآمدها و هزينه های ش��ركت اصل��ی و فرعی را ارائه 
می كند. توجه كنيد كه شركت ها عالوه بر صورت های 
مالی ش��ركت اصلی، صورت های مالی تلفيقی را برای 

شركت های اصلی و فرعی خاص، تهيه می كنند.
ب��رای مثال، هنگامی كه تهام��ی، مالك 100  درصد 
س��هام شركت پرستويی اس��ت بايد صورت های مالی 
تلفيق��ی را تهي��ه كند. بر اين اس��اس ش��ركت تهامی، 
تك تك دارايی ها و بدهی های ش��ركت پرس��تويی را 
با تك تك داراي��ی ها و بدهی های خود تلفيق می كند 
ب��رای مث��ال دارايی های ثابت مش��هود و حس��ابهای 
دريافتنی تهامی، به داراييهای ثابت مشهود و حسابهای 

دريافتنی پرستويی اضافه شود و الی آخر.
صورت های مالی تلفيقی برای سهامداران، اعضای 
هيئت مدیره و مدیران شركت اصلی سودمند است. 
ای��ن صورت ه��ای مالی ان��دازه و ح��وزه عمليات 

شركت های تحت كنترل مشترک را نشان می دهد. 

مثال!
حالت های زير، دو وضعيت مستقل از هم می باشند.

% از 400,000 س��هم عادی شركت البرز را با بهای تمام شده 6 ريال برای هر سهم در 18 مرداد،  1  ش��ركت رامبدی 5
1390، تحصيل كرد. در 30 آبان، شركت البرز 75,000 ريال سود سهام اعالم و پرداخت كرد. در 29 اسفند، شركت البرز 

244,000 ريال سود خالص سال گزارش كرد.
% از 60,000 س��هم عادی منتشر شده شركت مهدوی به بهای تمام شده 12 ريال برای هر  2  ش��ركت دايی با خريد 40
س��هم در 1 فروردين 1390، نفوذ با اهميتی بر آن ش��ركت به دس��ت آورد. در 15 تير، شركت مهدوی 45,000 ريال سود 

سهام اعالم و پرداخت كرد. در 29 اسفند، شركت مهدوی 120,000 ريال سود خالص سال گزارش كرد.
همه ی آرتيكل های دفتر روزنامه را برای )1( شركت رامبدی و )2( شركت دايی، تهيه كنيد.
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سرمايه گذاری در سهام)6ريال×20,000(        120,000 )1( 18 مرداد   
120,000 وجه نقد            

)ثبت خريد 20,000سهم از سهام شركت البرز(    
  

    30 آبان            وجه نقد            3,750
3,750 ×75,000ريال(     % درآمد سود سهام)5     

)ثبت دريافت سود نقدی سهام(    
  

288,000      )60,000 × % سرمايه گذاری در سهام)12ريال× 40 )2( 1 فروردين  
288,000 وجه نقد            

)ثبت خريد 24,000 سهم از سهام شركت مهدوی(    
  

وجه نقد           18,000        15 تير  
  18,000 سرمايه گذاری در سهام          

)ثبت دريافت سود سهام(    

 
× 120,000ريال(         48,000 % سرمايه گذاری در سهام)40     29 اسفند  

          درآمد حاصل از سرمايه گذاری در شركت مهدوی             48,000
از سرمايه در سود خالص شركت مهدوی( % )ثبت 40    

پاسخ:

مطالعه آزاد

ارزش گذاری و گزارشگری سرمایه گذاری ها
 ارزش اوراق مش��اركت و سرمايه گذاری در سهام ممكن است در طول زمانی كه آنها نگهداری شده اند، نوسان زيادی 
داشته باشد. برای مثال، در يك دوره 12 ماهه، نوسان قيمت سهام شركتی از 3077 ريال تا 1887 ريال بوده است. در چنين 
نوسان قيمت بااليی، شركت ها چگونه سرمايه گذاری ها را در تاريخ ترازنامه ارزش گذاری كنند؟ ارزش گذاری می تواند به 

بهای تمام شده، ارزش بازار يا اقل بهای تمام شده يا خالص ارزش فروش باشد.
بس��ياری از مردم معتقدند كه ارزش بازار )منصفانه( بهترين روش را ارائه می دهد، زيرا آن ارزش تحقق پذير نقد مورد 
انتظار اوراق بهادار را مجدداً ارائه می كند. ارزش منصفانه، مبلغی اس��ت كه يك اوراق بهادار می تواند در يك بازار عادی 
فروخته ش��ود. س��ايرين معتقدند كه اگر قصد فروش زودهنگام اوراق بهادار وجود داش��ته باشد، ارزش منصفانه مربوط 

نيست، زيرا قيمت اوراق بهادار احتماالً مجدداً تغيير خواهد كرد.
طبقه بندی اوراق بهادار

برای اهداف ارزش گذاری و گزارش��گری در تاريخ صورت های مالی، ش��ركت ها سرمايه گذاری های خود را به صورت  196



زير طبقه بندی و گزارش می كنند. 
الف( س��رمایه گذاری در سپرده های بانكی به ارزش اسمی گزارش می شود زيرا نوسانات قيمت در مورد اين گونه از 
سرمايه گذاری ها معنا ندارد. شركت در هر زمان، مبلغی معادل ارزش اسمی سپرده های بانكی خود را دريافت خواهد نمود.

ب( س��رمایه گذاری اوراق بدهی و سرمایه گذاری سهام، به دو گروه زير طبقه بندی می شوند: 1( سرمايه گذاری های 
جاری، كه اصوالً برای فروش در آينده نزديك و به منظور كس��ب س��ود ناشي از تفاوت قيمت خريد و فروش، نگهداری 
می شوند.2( سرمايه گذاری های غير جاری، كه  قصد نگهداري  آن  براي  مدت  طوالني  به وضوح  قابل  اثبات  باشد يا اين كه  

در توانايي  واگذاري  آن  توسط  شركت  محدوديت هايي  وجود داشته  باشد.
سرمایه گذاری های جاری

گروه سرمايه گذاری های جاری به دو گروه فرعی، طبقه بندی می شوند:1( سرمايه گذاری های سريع المعامله و 2( ساير 
سرمايه گذاری های جاری. سرمایه گذاری سریع المعامله، نوعي  سرمايه گذاري  است  كه  براي  آن  بازار فعالي  كه  آزاد و در 
دس��ت رس  اس��ت  وجود دارد، به طوري كه  از طريق  آن  بتوان  به  ارزش  بازار يا شاخصي  قابل  اتكا كه  محاسبه  ارزش  بازار 
را امكان پذير س��ازد، دس��ت  يافت . تعريف  سرمايه گذاري  س��ريع المعامله  در بازار، دربرگيرنده  دو شرط  اصلي  است . اول  
وجود بازاري  فعال  كه  آزاد و قابل  دست رس  باشد و دوم  اینكه  قيمت هاي  معامالتي  درچنين  بازاري  مشخص باشد. 

سرمايه گذاري  سريع المعامله  جاري  بايد در ترازنامه  به  يكي  از دو روش  زير منعكس  شود:
الف.  ارزش  بازار، يا

 ب .   اقل  بهاي  تمام شده  و خالص  ارزش  فروش .
خالص  ارزش  فروش،   عبارت  است  از بهاي  فروش  پس  از كسر مخارج  برآوردي  بازاريابي ، فروش  و توزيع  سرمايه گذاری. 
بنابراين، مديريت در گزارش يك سرمايه گذاری سريع المعامله يا بايد آن را به ارزش بازار ارزش گذاری كند و يا قاعده 
اقل بهای تمام ش��ده و خالص ارزش فروش را به كار گيرد. هرگونه  افزايش  و كاهش  ارزش  س��رمايه گذاري  به عنوان  
درآمد يا هزينه  سرمايه گذاري ها در زمره  فعاليت هاي  عادي  در بخش ساير درآمدها و هزينه های غير عملياتی در صورت  
سود و زيان  شناسايي  مي شود. برای تشريح ارزش گذاری سرمايه گذاری های سريع المعامله فرض كنيد، اطالعات زير در 

رابطه با سرمايه گذاری شركت پاس در سهام شركت كوكبی در دست رس است. 

197

سرمايه گذاری جاری در 29 اسفند 1390
خالص ارزش فروش-ريال ارزش بازار - ريال   بهای تمام شده - ريال  سرمايه گذاری ها 

95,000 سهام شركت كوكبی        90,000     99,000   

با فرض اين كه سرمايه گذاری در سهام شركت كوكبی، سريع المعامله است، شركت پاس بايد سرمايه گذاری فوق را يا 
به ارزش بازار و يا اقل بهای تمام يا خالص ارزش فروش گزارش كند. در صورت انتخاب ارزش بازار، س��رمايه گذاری 
در سهام شركت كوكبی به مبلغ 99,000 ريال گزارش خواهد شد و 9,000 ريال بابت سود تحقق نيافته سرمايه گذاری ها 
در بخش س��اير درآمدها و س��ودهای غير عملياتی صورت س��ود و زيان گزارش خواهد ك��رد. چنان چه قاعده اقل بهای 
تمام  ش��ده يا خالص ارزش فروش به كار گرفته ش��ود، س��رمايه گذاری فوق به ارزش 90,000 ريال گزارش می شود زيرا 
بهای تمام  ش��ده )90,000 ريال( كمتر از خالص ارزش فروش )95,000 ريال( اس��ت. در اين صورت سود يا زيان تحقق 
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اگر شركت پاس، سرمايه گذاری فوق را به عنوان ساير سرمايه گذاری های جاری طبقه بندی كند، بايد از ميان روش های 
اقل بهای تمام ش��ده و خالص ارزش فروش و خالص ارزش بازار يكی را برای ارزش گذاری اين س��رمايه گذاری انتخاب 
كند. در صورت انتخاب روش نخس��ت، س��رمايه گذاری به بهای تمام شده يعنی 90,000 ريال گزارش می شود و سود يا 
زيان تحقق نيافته ای شناسايی نمی شود. زيرا بهای تمام شده كمتر از خالص ارزش فروش است. در صورت انتخاب روش 
خالص ارزش فروش، سرمايه گذاری فوق به مبلغ 95,000 ريال گزارش می شود و 5,000 ريال )90,000-95,000( سود 
تحقق نيافته در بخش س��اير درآمدها و س��ودهای غير عملياتی صورت س��ود و زيان گزارش خواهد كرد. توجه كنيد كه 

ارزش بازار )98,000 ریال( برای سایر سرمایه گذاری های جاری كاربرد ندارد. 
سرمایه گذاری های غیر جاری

س��رمايه گذاری های غير جاری به يكی از دو روش بهای تمام ش��ده پس از كس��ر ذخيره كاهش ارزش يا مبلغ تجديد 
ارزيابی، ارزش گذاری می ش��وند. از آنجا كه  س��رمايه گذاري هاي  بلندمدت  براي  مدت  طوالني  نگهداري  مي شوند، ارزش  
بازار آن ها از نظر مربوط بودن  به  اندازه گيري  سود و زيان  دوره ، اهميت  چنداني  ندارد. زيرا كه  مديريت  واحد تجاري  قصد 
و يا توان  آن  را ندارد كه  اين  ارزش  را از طريق  فروش  آن ها متبلور سازد. به  اين  دليل ، سرمايه گذاري هاي  بلندمدت  به  بهاي  
تمام  شده ، پس  از كسر ذخيره  كاهش  دائمي  در ارزش  آن ، انعكاس  مي يابد. زيان كاهش ارزش دائمی اين سرمايه گذاری ها 

در بخش ساير هزينه ها و زيان های غير عملياتی صورت سود و زيان گزارش می شود. 
در نحوه  عمل  مجاز جاي گزين ، س��رمايه گذاري های بلندمدت را مي توان  براس��اس  مبلغ  تجدید ارزیابي  آن ها منعكس  

سرمايه گذاری جاری در 29 اسفند 1390
خالص ارزش فروش-ريال ارزش بازار - ريال   بهای تمام شده - ريال  سرمايه گذاری ها 

95,000 سهام شركت قدس        90,000     98,000   

نيافته ای ايجاد نشده است. 
بايد به اين نكته توجه داشت كه بر اساس اصل ثبات رويه، شركت ها پس از انتخاب يكی از روش های ارزش گذاری در 
دوره جاری، بايد در دوره های ديگر نيز از همان روش برای ارزش گذاری سرمايه گذاری های خود استفاده كنند. بنابراين، 
اگر ش��ركت پاس در دوره جاری از قاعده اقل بهای تمام ش��ده يا خالص ارزش روش استفاده كند، در دوره های بعدی نيز 

بايد همين قاعده را بكار گيرد.
هر گاه يك سرمايه گذاری جاری فاقد يك يا هر دوی شرط سرمايه گذاری های سريع المعامله باشد، سایر سرمایه گذاري هاي  
جاري  ناميده می شود. ساير سرمايه گذاري هاي  جاري در ترازنامه به  اقل  بهاي  تمام  شده  و خالص  ارزش  فروش  يا خالص 
ارزش فروش منعكس  مي شود. اين  سرمايه گذاري ها، معموالً به  بهاي  تمام شده  انعكاس  مي يابند مگر در مواردي  كه  كاهش  
در ارزش  س��رمايه گذاري  قابل  تش��خيص  باشد. رويه  مجاز ديگر، اس��تفاده  از خالص  ارزش  فروش  است،  هنگامي كه  مبلغ  
آن  ب��ه گونه اي  اتكاپذير قابل  اندازه گيري  باش��د. اگر رويه  خالص  ارزش  فروش انتخاب  ش��ود، هرگونه  افزايش  و كاهش  
ارزش  س��رمايه گذاري  به عنوان  درآمد يا هزينه  س��رمايه گذاري ها در زمره  فعاليت هاي  عادي  در بخش س��اير درآمدها و 
هزينه های غير عملياتی در صورت  سود و زيان  شناسايي  مي شود. برای تشريح نحوه ارزش گذاری ساير سرمايه گذاری های 
جاری، فرض كنيد، اطالعات زير در رابطه با س��رمايه گذاری ش��ركت انديشه در سهام شركت قدس در دست رس است:



نمود. اگر این  رویه  انتخاب  شــود، کاهش ارزش ســرمایه گذاری به عنوان یک زیان در بخش سایر هزینه ها و زیان های 
غیر عملیاتی صورت ســود و زیان گزارش می شــود. اما هرگونه  افزایش  در ارزش سرمایه گذاری به عنوان  مازاد تجدید 

ارزیابي  تلقي  مي شود و در سرفصل  حقوق  صاحبان  سهام  انعكاس  مي یابد.
تصویر 4-7 رهنمودهای ارزش یابی را برای این اوراق بهادار نشــان می دهد. این رهنمودها برای همه اوراق بدهی و 

سرمایه گذاری  در سهام کاربرد دارد.

تغییرات ارزش سرمایه گذاریانعكاس در ترازنامهنوع سرمایه گذاری

سرمایه گذاري
    سریع المعامله جاری 

الف. ارزش بازار، یا
ب. حداقل بهاي تمام شده و خالص ارزش 

فروش. 

ســایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 
صورت سود و زیان

ســرمایه گذاري هاي  سایر 
جاري

الف. حداقل بهاي تمام شده و خالص ارزش 
فروش، یا

ب. خالص ارزش فروش. 

ســایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 
صورت سود و زیان

سرمایه گذاري های 
غیر جاري

الف. بهاي تمام شده پس از کسر هر گونه 
ذخیره کاهش دائمي ارزش.
ب. مبلغ تجدید ارزیابي.

الــف. ســایر درآمدهــا و هزینه هــای 
غیر عملیاتی صورت سود و زیان
ب. صورت سود و زیان جامع

تصویر 4-7 رهنمودهای ارزش گذاری

مثال!
برخی از ســرمایه گذاری های شرکت هومن به عنوان سریع المعامله جاری و برخی دیگر به عنوان سرمایه گذاری های 
بلند مدت طبقه بندی شده است. بهای تمام شده و ارزش بازار هر طبقه در 29 اسفند 1390 در زیر نشان داده شده است:
سود)زیان( تحقق نیافته- ریال ارزش منصفانه - ریال  بهای تمام شده -  ریال       

سرمایه گذاری سریع المعامله جاری      93,600       94,900               1,300
)2,600( سرمایه گذاری بلندمدت       51,400       48,800   

آرتیكل های روزنامه مورد نیاز برای هر گروه از ســرمایه گذاری ها را در 29 اســفند 1390 تهیه کنید. )سرمایه گذاری 
سریع المعامله به ارزش بازار و سرمایه گذاری بلندمدت به بهای تمام شده پس از کسر ذخیره کاهش ارزش گزارش می شوند(.

پاسخ:
سرمایه گذاری سریع المعامله جاری:

1300 سرمایه گذاری در سهام-جاری      
1300 سود تحقق نیافته سرمایه گذاری جاری        

)ثبت سود تحقق نیافته سرمایه گذاری سریع المعامله جاری(   
سرمایه گذاری بلندمدت:

2600 سود تحقق نیافته سرمایه گذاری جاری     
2600 ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری       

199)ثبت زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری بلندمدت( 
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نحوة ارائه در صورت های مالی

شركت ها سرمايه گذاری ها را 
در ترازنامه، به عنوان كوتاه مدت 
يا بلندمدت طبقه بندی می كنند.

ارائه در ترازنامه
سرمایه گذاری کوتاه مدت

س��رمایه گذاری های كوتاه م��دت، اوراق به��اداری 
هس��تند كه از دو ويژگ��ي برخوردارند: 1( س��هولت 
قابليت فروش و 2( قصد تبديل آن به وجه نقد در سال 
بعدی يا چرخ��ه عملياتی بعدی، هر ك��دام طوالنی تر 
است، وجود دارد. سرمايه گذاری هايی كه اين دو شرط 
را ندارن��د، به عن��وان س��رمایه گذاری های بلندمدت 

طبقه بندی می شوند.
س��هولت فروش.    یک س��رمایه گذاری وقتی به 
سادگی قابل فروش اس��ت كه هر زمان به وجه نقد 
نياز ش��د بتوان به آسانی این س��رمایه گذاری را به 
فروش رساند. سپرده های كوتاه مدت بانكی اين معيار 
را دارن��د. می توان به آس��انی با مراجعه ب��ه بانك اين 
سپرده های كوتاه مدت بانكی را به وجه نقد تبديل كرد. 
س��هام و اوراق مش��اركت برخی شركت ها در سازمان 
بورس و اوراق بهادار، مبادله می شود. اين اوراق بهادار 
روزانه خريد و فروش ش��وند. در مقابل، ممكن است 

سرمایه گذاری های بلندمدت
از آنج��ا ك��ه معم��والً ش��ركت ها قص��د واگذاري 

تفاوت بین سرمایه گذاری 
کوتاه مدت و بلندمدت را بیان کنید.

تنه��ا بازار محدودی برای اوراق بهادار منتش��ر ش��ده هدف مطالعة 7
توسط ش��ركت های كوچك وجود داشته باشد و برای 
اوراق به��ادار يك ش��ركت خصوصی ب��ازاری وجود 

نداشته باشد.
قص��د تبدیل ب��ه وجه نقد.    قص��د تبدیل به این 
معنی اس��ت كه مدیریت قصد دارد ظرف سال بعد 
یا چرخه عملياتی بعدی، هر كدام طوالنی تر اس��ت، 
س��رمایه گذاری را ب��ه فروش برس��اند. به طور كلی، 
اي��ن معي��ار وقتی تحق��ق می يابد كه از نظر ش��ركت، 
سرمايه گذاری در زمان نياز به عنوان يك منبع به وجه 
نقد تلقی می شود. برای مثال، يك پناهگاه اسكی ممكن 
اس��ت وجه نقد بال اس��تفاده خود را در طول ماه های 
تابس��تان با اين هدف سرمايه گذاری كند كه كمی قبل 
از فصل زمس��تان با ف��روش س��رمايه گذاری، لوازم و 
تجهيزات زمس��تانی مورد نياز خود را خريداری كند.
به دليل نقدينگی باال، سرمايه گذاری های كوتاه مدت، 
بالفاصل��ه پ��س از وجه نق��د، در بخ��ش دارايی های 
ج��اری گزارش می ش��وند. برای مثال، ش��ركت پاس 
سرمايه گذاری سريع المعامله جاری خود را همان طور 
كه در تصوير 5-7 نش��ان داده ش��ده اس��ت، گزارش 

خواهد كرد.

سرمايه گذاري هاي بلند مدت خود را ندارند، بنابراين، 
اين گونه س��رمايه گذاري ها به بهاي تمام شده گزارش 

شرکت پاس
بخشی از ترازنامه

  دارایی های جاری 
21,000         نقد و بانک   
90,000      سرمایه گذاری سریع المعامله جاری   



201

تصویر 6-7 ارائه سرمایه گذاری های بلندمدت در ترازنامه

مي شوند. عمومًا شركت ها سرمايه گذاری های بلندمدت 
را در يك بخش جداگانه در بخش دارايی های غيرجاری 
ترازنامه، بالفاصله پس از دارايی های ثابت نامش��هود، 

گزارش می كنند. تصوير 6-7، نحوه ارائه سرمايه گذاری  
بلندمدت ش��ركت هوم��ن را به بهای تمام ش��ده پس 
از كس��ر ذخيره كاه��ش ارزش دائمی نش��ان می دهد.

ارائه در صورت سود و زیان
شركت ها بايد سود يا زيان  ناشي از سرمايه گذاری هاي 
خ��ود را در صورت های مالی ارائ��ه كنند، خواه تحقق 
پيدا كرده باش��د يا نباشد. شركت ها سود و زيان  را در 

سایر هزینه ها و زیان های غیر عملیاتی   سایر درآمدها و سودهای غیر عملیاتی 
   زیان فروش سرمایه گذاری ها        درآمد سود تضمین شده 

         زیان تحقق نیافته             درآمد سود سهام 
    سود فروش سرمایه گذاری ها 

        سود تحقق نیافته

تصویر 7-7  ارائه درآمد سرمایه گذاری ها در صورت سود و زیان

همان طور كه پيش از اين نش��ان داده شد، شركت ها 
س��ود يا زيان تحقق نيافته حاصل از سرمايه گذاری ها 
)به استثنای س��رمايه گذاری های بلندمدتی كه به مبلغ 
تجدي��د ارزياب��ی ارائه می ش��وند( را در بخش س��اير 
درآمده��ا و هزينه ه��ای غي��ر عملياتی صورت س��ود 
و زي��ان گ��زارش می كنند. اما هنگامی ك��ه ارزش يك 
س��رمايه گذاری  بلندمدت كه ب��ه مبلغ تجديد ارزيابی 
ارائه می ش��ود، افزايش يابد، مبل��غ افزايش در ارزش 

بخ��ش فعاليت های غيرعملياتی صورت س��ود و زيان 
گ��زارش می كنند.  در تصوير 7-7، در هم چنين س��ود 
تضمين ش��ده و س��ود نقدی س��هام نيز در اين بخش 

گزارش می شود.

اين س��رمايه گذاری در بخش حقوق صاحبان س��هام 
ترازنامه ارائه می ش��ود. برای نشان دادن اين موضوع، 
فرض كني��د ك��ه ش��ركت داوری 3,000,000 ريال 
س��هام عادی، 1,500,000 سود انباش��ته، و 100,000 
ري��ال س��ود تحقق نيافت��ه ناش��ی از تجدي��د ارزيابی 
س��رمايه گذاری بلندم��دت دارد. تصوي��ر 8-7، نحوه 
ارائه س��ود تحقق نيافته در ترازنامه را نش��ان می دهد.

شرکت هومن
بخشی از ترازنامه

میلیون ریال           دارایی های غیر جاری 
21,000           دارایی های ثابت مشهود 
90,000            دارایی های ثابت نامشهود 

             51400     سرمایه گذاری های بلند مدت 
48,800    )2600(     کسر می شود: ذخیره کاهش ارزش 
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شرکت داوري
بخشی از ترازنامه

حقوق صاحبان سهام
3,000,000ریال                   سهام عادی 

1500,000                    سود انباشته 
4,500,000                جمع سرمایه پرداخت شده و سود انباشته  
100,000            اضافه می شود: مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت 

4,600,000ریال                   جمع حقوق صاحبان سهام 

تصویر 8-7 ارائه سرمایه گذاری های بلندمدت

گزارش��گری س��ود تحقق نيافت��ه در بخ��ش حقوق 
صاحبان س��هام به دو دليل صورت می گيرد: 1( كاهش 
نوسان پذيری سود خالص به دليل نوسان ارزش منصفانه، 
2( مطلع كردن استفاده كنندگان از صورت های مالی از 
سودی كه ممكن است با فروش اوراق بهادار به ارزش 

منصفانه، تحقق پيدا كند. ش��ركت ها بايد اقالمی نظير 
اين كه بر حقوق صاحبان س��هام تأثير می گذارد اما در 
س��ود خالص لحاظ نشده است، را در صورت سود و 

زيان جامع گزارش كنند. 

سؤاالت خود آزمایی
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1 كدام يك از داليل زير، دليل اصلی سرمايه گذاری شركت ها محسوب نمی شود؟
الف. تمايل آن ها به كسب كنترل يك رقيب.

ب. آن ها دارای مازاد وجه نقد هستند.
ج. تمايل آن ها به انتقال به يك خط جديد تجاری

د. آن ها به وسيله ی قانون ملزم شده اند.

2  سود سپرده های سرمايه گذاری بانكی در بستانكار چه حسابی ثبت می شود؟
الف. كارمزد بانكی

ب. سود تضمين شده
ج. درآمد عملياتی

د. هيچ كدام

3 در ثبت اوليه، سرمايه گذاری ها به ... بدهكار می شوند.
الف. بهای تمام شده



ب. بهای تمام شده به عالوه سود تضمين شده تحقق يافته
ج. ارزش منصفانه

د. هيچ كدام

4 ش��ركت حاتمی سرمايه گذاری در اوراق بدهی به بهای تمام ش��ده 26,000 ريال را به مبلغ 28,000 ريال، به فروش 
رسانده است. در دفتر روزنامه، بستانكار آرتيكل فروش عبارت است از:

الف. سرمايه گذاری در اوراق بدهی و زيان فروش سرمايه گذاری در اوراق بدهی
ب. سرمايه گذاری در اوراق بدهی، سود فروش سرمايه گذاری در اوراق بدهی

ج. سرمايه گذاری در سهام و سود تضمين شده دريافتنی اوراق مشاركت
د. هيچ كدام

5  خالص عوايد حاصل از فروش سرمايه گذاری در سهام شركت پريور با بهای تمام شده 39,500 ريال، 42,000 ريال 
است. اين معامله در صورت سود و زيان به عنوان........گزارش می شود.

الف. 2,500 ريال زيان تحت عنوان ساير هزينه ها و زيان های غير عملياتی
ب. 2,500 ريال زيان تحت عنوان هزينه های عملياتی

ج. 2,500 ريال سود تحت عنوان ساير درآمدها و سودهای غير عملياتی
د. 2,500 ريال سود تحت عنوان درآمدهای عملياتی

6 حس��ابداری به روش ارزش ويژه برای س��رمايه گذاری بلندمدت در س��هام بايد زمانی مورد اس��تفاده قرار گيرد كه 
سرمايه گذار نفوذ مؤثری بر سرمايه پذير داشته و مالك:

% سهام عادی سرمايه پذير باشد. % تا 50 الف. بين 20
% يا بيش تر سهام عادی سرمايه پذير باشد. ب. 20

ج. بيشتر از 50% سهام عادی سرمايه پذير باشد.
كمتر از 20% سهام عادی سرمايه پذير باشد.

س��هام عادی س��حر را در 1 فروردين 1390 به بهای تمام شده 300,000 ريال  % 7 فرض كنيد كه ش��ركت چيچك 25
تحصيل كرده است. در طول سال، شركت سحر 160,000 ريال سود خالص اعالم و 60,000 ريال سود نقدی تقسيم كرده 
اس��ت. اگر شركت چيچك برای حساب س��رمايه گذاری از روش ارزش ويژه استفاده نمايد، مانده حساب سرمايه گذاری 

در 29 اسفند 1390،........... خواهد بود.
د. 340,000 ريال ب. 325,000 ريال  ج. 400,000 ريال  الف. 300,000 ريال 
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8  با استفاده از اطالعات سؤال 6، شركت چيچك چه آرتيكلی بابت دريافت سود نقدی از شركت سحر ايجاد می نمايد؟
الف. بدهكار وجه نقد و بستانكار درآمد حاصل از سرمايه گذاری در شركت سحر.

 ب. بدهكار سود نقدی و بستانكار درآمد حاصل از سرمايه گذاری در شركت سحر.
 ج. بدهكار وجه نقد و بستانكار سرمايه گذاری در سهام.

 د. بدهكار وجه نقد و بستانكار درآمد سود نقدی

9  هنگامی شما بر يك شركت ديگر كنترل داريد كه:
الف. مالك بيش از 50سهام يك شركت باشيد.

 ب. مدير عامل شركت باشيد.
 ج. از روش ارزش ويژه استفاده نماييد.

از سهام شركت را داشته باشيد. %  د. مالكيت بيش از 50

10 كدام يك از عبارات زير صحيح نيست؟ صورت های مالی تلفيقی برای ......... سودمند است.
الف. تعيين سودآوری شركت های فرعی.

 ب. تعيين سودآوری كل واحدهای تجاری تحت كنترل مشترک.
 ج. تعيين دامنه عمليات شركت اصلی.

 د. تعيين دامنه كل تعهدات واحدهای تجاری تحت كنترل مشترک.

11 مانده بدهكار سود تحقق نيافته سرمايه گذاری بلند مدت در ترازنامه به عنوان ...............گزارش می شود.
الف. افزايش در حقوق صاحبان سهام.
 ب. كاهش در حقوق صاحبان سهام.

 ج. زيان در صورت سود و زيان.
 د. زيان در صورت سود و زيان انباشته.

12 سرمايه گذاری اوراق بدهی كوتاه مدت بايد به سهولت قابل معامله بوده و انتظار می رود در ........... به فروش برسد.
الف. 3 ماه از تاريخ خريد.

 ب. سال مالی بعد يا چرخه عملياتی، هركدام كوتاه تر است.
 ج. سال مالی بعد يا چرخه عملياتی، هركدام طوالنی تر است.

  د. چرخه عملياتی.
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سؤاالت

1   به چه داليلی شركت ها در سپرده های بانكی سرمايه گذاری می كنند؟ 

2   الف( بهای تمام ش��ده يك س��رمايه گذاری در اوراق مش��اركت چيس��ت؟ب( چه موقع س��ود تضمين شده اوراق 
     مشاركت ثبت می شود؟

3  آقای ملكی درباره سود و زيان های فروش سرمايه گذاری اوراق بدهی، سر در گم شده است. به آقای ملكی توضيح
      دهيد،  الف( چگونه سود يا زيان محاسبه می شود، و  ب( چگونگی ارائه سود يا زيان  سرمايه گذاری ها را بيان نماييد.

4   شركت اوالدی اوراق مشاركت شركت كيش به بهای تمام شده 40,000 ريال را به 45,000 ريال، شامل 500 ريال 
               سود تضمين شده تحقق يافته می فروشد. در آرتيكل فروش، سود حاصل از فروش 5,000 ريال است. آيا اين صحيح است؟

5   بهای تمام شده سرمايه گذاری در سهام چيست؟

6   ش��ركت آرام  باب��ت تحصيل س��هام ش��ركت كيان��ی، 62,000 ريال وجه نقد ب��ه عالوه 1,200 ري��ال حق الزحمه 

      كارگزاری پرداخت می كند. چه ثبتی بابت اين سرمايه گذاری بايد صورت گيرد؟

7   الف( چه موقع س��رمايه گذاری بلندمدت در س��هام عادی به روش ارزش ويژه صورت می گيرد؟ ب( بر اساس اين 
     روش چه موقع درآمد شناسايی می شود؟

8   ش��ركت رجبی برای مالكيت 30 درصدی اش در س��هام عادی ش��ركت پناهی از روش ارزش ويژه استفاده می كند. 
     در طی س��ال 1390، ش��ركت پناهی 80,000 ريال س��ود خالص گزارش و 10,000ريال سود نقدی اعالم و تقسيم

     می كند. بابت اين رويدادها، شركت رجبی چه آرتيكلی در دفاتر خود ثبت می كند؟

است، شركت سرمايه گذار و سرمايه پذير به ترتيب چه ناميده می شوند؟ % 9               وقتی كه مالكيت سرمايه گذار كمی كمتر از سطح 50

10   تفاوت بين حسابداری سرمايه گذاری ها در سهام به روش های بهای تمام شده و ارزش ويژه چيست؟

11   صورت های مالی تلفيقی چيست؟

12   هدف از گزارش گری سودهای تحقق نيافته برخی سرمايه گذاری های بلند مدت در بخش حقوق صاحبان سهام چيست؟

13   عمده فروشی وااليی مالك سهام شركت كيميايی است. وااليی قصد دارد اين سهام را برای مدت زمان نامحدودی
            نگهداری كند. آيا سرمايه گذاری در شركت كيميايی، را بايد در طبقه سرمايه گذاری های كوتاه مدت گزارش كرد؟ چرا؟
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ت 1-7   شــرکت کافی سرمایه گذاری اوراق مشارکت را به مبلغ 52,000 ریال در 1 فروردین 1390 خریداری کرده 
است. شــرکت کافی 2,340 ریال سود تضمین شده نقدی در اول مهر 1390، دریافت کرده است. خرید سرمایه گذاری و 
دریافت سود تضمین شده را در دفتر روزنامه ثبت کنید. فرض کنید که هیچ گونه سود تضمین شده ای تحقق پیدا نکرده است.

ت 2-7   شرکت داودی 1000 سهم از سهام عادی شرکت موسوی را در اول آبان به مبلغ 35000 ریال به عالوه 700 
ریال حق الزحمه کارگزاری خریداری کرده است. در اول اسفند، شرکت داودی سرمایه گذاری در سهام را به مبلغ 40000 

ریال می فروشد. خرید و فروش سهام عادی را در دفتر روزنامه ثبت کنید.

% سهام شرکت فراهانی است. شرکت فراهانی 180,000 ریال سود خالص برای  ت 3-7    شرکت کثیری مالک 25
سال جاری گزارش و 50,000 ریال سود سهام اعالم و پرداخت نمود. سهم شرکت کثیری از سود خالص و دریافت سود 

سهام شرکت فراهانی را ثبت کنید.

ت 4-7   بهای تمام شــده اوراق بهادار ســریع المعامله شرکت سپیدار در 29 اسفند 1390، 62,000 ریال است، نحوه 
ارائه اوراق بهادار سریع المعامله و حساب های مرتبط با آن را در  صورت های مالی نشان دهید.

 72,000 تمام شــده  بهــای  بــه  را  ســهامی  در  بلندمــدت  ســرمایه گذاری  گوهــری  شــرکت   7-5 ت 
اگــر  بهــادار، 66,000 ریــال اســت.  اوراق  ریــال نگهــداری می کنــد. در 29 اســفند 1390، ارزش منصفانــه 
ایــن کاهــش ارزش دائمــی باشــد، نحــوه ارائــه ایــن ســرمایه گذاري در صورت هــاي مالــي چگونــه اســت؟

ت 6-7    شرکت گودرزی سرمایه گذاری بلندمدت زیر را دارد:
ســهام عادی شــرکت تندر به روش بهای تمام شــده پس از کســر ذخیره کاهش ارزش، به بهای تمام شده  % الف( 10
ســهام عادی شــرکت الی به روش تجدید ارزیابی به بهای  % 108,000 ریال و ارزش منصفانه 115,000 ریال،  ب( 30

تمام شده 210,000 ریال و مبلغ ارزیابی شده 270,000 ریال.
بخش سرمایه گذاری های بلند مدت در ترازنامه را تهیه نمایید.

ت 7-7     آقای نوري در حال مطالعه برای آزمون حسابداری است و سؤاالت زیر را درباره سرمایه گذاری ها طراحی 
نموده است.

1   سه دلیلی که چرا شرکت ها سرمایه گذاری در اوراق سهام یا قرضه را خریداری می کنند، چیست؟
2   چگونه ممکن است یک شرکت دارای وجه نقد مازادی باشد که به آن در عملیات خود نیاز ندارد؟

3   انواع سرمایه گذاری ها، وقتی که سرمایه گذاری وجه نقد برای دوره زمانی کوتاه مدت باشد، چیست؟

تمارین
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م 1-7   مبادالت زير در ارتباط با اوراق مشاركت تحصيل شده به عنوان يك سرمايه گذاری به وسيله شركت داوری 
است. سال مالی آن پايان 29 اسفند است:

1390
به ارزش اسمی از شركت توسعه گاز. % 1 فروردين   خريد 2,000,000 ريال اوراق مشاركت، 10ساله، 8

    1 مهر     دريافت سود تضمين شده 6 ماهه اوراق مشاركت شركت توسعه گاز.
 29 اسفند    سود تضمين شده تحقق يافته اما دريافت نشده پايان سال اوراق مشاركت شركت توسعه گاز.

)فرض كنيد همه مبادالت و تعديالت به طور مناسب ثبت شده است و تعداد اوراق مشاركت تحت تملك از 29 اسفند 
1390 تا 29 اسفند 1392، تغيير نمی كند(.

1393
1 فروردين    دريافت سود تضمين شده 6 ماهه اوراق مشاركت شركت توسعه گاز.

1 فروردين     فروش 1,000,000 ريال اوراق مش��اركت ش��ركت توسعه گاز به نرخ 106 درصد. كارگزار 6,000 ريال     
بابت حق الزحمه كارگزاری و كميسيون فروش كم كرده است.

   1 مهر       دريافت سود تضمين شده 6 ماهه اوراق مشاركت شركت توسعه گاز.
 29 اسفند     سود تضمين شده تحقق يافته اما دريافت نشده پايان سال اوراق مشاركت شركت توسعه گاز.

خواسته ها
الف( ثبت روزنامه مبادالت فهرست شده از سال 1390 تا 1393

 ب( فرض كنيد كه ارزش منصفانه اوراق مش��اركت در 29 اس��فند 1390، 2,200,000ريال است. اين اوراق مشاركت 
به عنوان س��رمايه گذاری های بلندمدت به روش تجديد ارزيابی طبقه بندی ش��ده است. سرمايه گذاري در اوراق مشاركت 
و سود تضمين شده دريافتنی در 29 اسفند 1390 را در ترازنامه نشان دهيد. سود يا زيان تحقق يافته در كدام صورت های 

مالی گزارش می شود؟

م 2-7    در فروردين 1390، مديريت شركت نوبری به اين نتيجه رسيد كه برای سرمايه گذاری كوتاه مدت در اوراق 
مشاركت و سهام، وجه نقد كافی دارد. در طول سال، مبادالت زير به وقوع پيوسته است:

1 ارديبهشت   خريد 600 سهم شركت هيبتی به مبلغ 31,800 ريال به عالوه 600 ريال هزينه كارگزاری.
   1 خرداد     خريد 800 سهم از سهام عادی پرديس به 20,000 ريال و 400 ريال هزينه كارگزاری.

، روی ب��ه مبلغ 50,000 ريال به ع��الوه 1000 ريال هزينه  %      1 تي��ر       خري��د 50 ورق��ه قرض��ه، 1000 ريالی، 7
كارگزاری. سود تضمين شده هر 6 ماه در اول تير و اول دی قابل پرداخت است.

مسائل

4   انواع سرمايه گذاری، وقتی كه سرمايه گذاری وجه نقد برای ايجاد سود باشد، چيست؟
5   انواع سرمايه گذاری در سهامی كه يك سرمايه گذاری برای داليل راهبردی باشد، كدامند؟
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1 مهر   دریافت سود تقسیمی 6 ریال بابت هر سهم شرکت هیبتی.
1 آبان   فروش 200 سهم از سهام عادی هیبتی به مبلغ هر سهم 58 ریال، منهای 200 ریال هزینه کارگزاری.

1 آذر    دریافت 1 ریال سود تقسیمی بابت هر سهم از سهام عادی پردیس.
1 دی    دریافت سود تضمین شده 6 ماهه اوراق مشارکت روی.

1 بهمن  فروش اوراق مشارکت روی به مبلغ 50,000 ریال منهای 1000 ریال هزینه کارگزاری.
در 29 اسفند، ارزش منصفانه سهام عادی هیبتی و پردیس، به ترتیب 55 ریال و 24 ریال برای هر سهم بود. 

مطلوبست:
 T الف( ثبت روزنامه مبادالت و انتقال به حســاب سرمایه گذاری اوراق مشارکت و سرمایه گذاری در سهام) از قالب 

استفاده کنید(.
  ب( نحوه ارائه سرمایه گذاری ها را در ترازنامه در 29 اسفند 1390 نشان دهید. همه اوراق بهادار به عنوان اوراق بهادار 

سریع المعامله جاری در نظر گرفته شده است.
  ج( نحوه ارائه درآمد سرمایه گذاری ها را در صورت سود و زیان نشان دهید.

م 3-7   در 29 اسفند 1390، شرکت رامین، اوراق بهادار زیر را در تملک خود داشته و آن ها را به عنوان سرمایه گذاری 
بلندمدت نگهداری می کند. اوراق بهادار به قصد نفوذ و یا کنترل سرمایه پذیر نگهداری نمی شود.

بهای تمام شده- ریال    سهام عادی    سهام  
60,000   2,000 شرکت صبوری  
45,000   5,000 شرکت فرهادی  
30,000   1,500  شرکت زمانی   

در 29 اســفند 1390، کل ارزش منصفانه اوراق بهادار با بهای تمام شــده آن ها برابر بوده است. در 1391، مبادالت زیر 
صورت گرفته است:

 1 مهر   دریافت 1 ریال سود تقسیمی 6 ماهه برای هر سهم از سهام عادی شرکت فرهادی.
 1 آبان   دریافت 0/5 ریال سود تقسیمی هر سهم از سهام عادی شرکت صبوری.

       1 آذر                فروش 1500 سهم از سهام عادی شرکت فرهادی به مبلغ 8 ریال برای هر سهم منهای 300 ریال حق الزحمه کارگزاری.

   1 دی      فروش 800 سهم از سهام عادی شرکت صبوری به مبلغ 33 ریال برای هر سهم منهای 500 ریال هزینه کارگزاری.
  1 بهمن  دریافت 1 ریال سود تقسیمی هر سهم از سهام عادی شرکت زمانی.

15 اسفند دریافت 0/5 ریال سود تقسیمی هر سهم از سهام عادی شرکت صبوری.
29 اسفند دریافت 1 ریال سود تقسیمی شش ماهه هر سهم از سهام عادی شرکت فرهادی.

در 29 اسفند، ارزش منصفانه هر از سهام عادی، شرکت صبوری 32 ریال، شرکت فرهادی 8 ریال، و شرکت زمانی 18 ریال بود.
مطلوبست:

 الف( ثبت روزنامه مبادالت 1391 و انتقال به حساب سرمایه گذاری در سهام) از شکل T استفاده کنید(.



 ب( در صورتي كه سهام به روش تجديد ارزيابی طبقه بندی شوند، نحوه ارائه سرمايه گذاری ها در 29 اسفند 1391 را 
در ترازنامه نشان دهيد. در اين تاريخ شركت رامين 1,500,000 ريال سهام عادی و 1,000,000 سود انباشته دارد.

از س��هام عادی منتشره ش��ركت نيك دل را در 1 فروردين 1390 با پرداخت 800,000 ريال  % م 4-7    س��روری 30
بابت 45000 س��هم، تحصيل نمود. نيك دل 0/3 ريال س��ود تقسيمی برای هر سهم در 15 خرداد، 15 شهريور، 15 آذر و 
15 اس��فند 1390، اعالم و پرداخت نمود. نيك دل 320,000 ريال س��ود خالص سال گزارش نمود. در 29 اسفند 1390، 

ارزش بازار سهام عادی نيك دل 24 ريال برای هر سهم است.
مطلوبست:

 الف( ثبت های روزنامه را برای سروری را در 1390 تهيه كنيد. فرض كنيد سروری نفوذ مؤثری بر نيك دل ندارد.)از روش 
بهای تمام شده استفاده كنيد و فرض كنيد كه سهام عادی نيك دل بايد به عنوان اوراق بهادار سريع المعامله جاری طبقه بندی شود(.
  ب( ثبت های روزنامه را برای سروری سروز را در 1390 تهيه كنيد. فرض كنيد سروری نفوذ مؤثری بر نيك دل دارد. 

از روش ارزش ويژه استفاده كنيد.
   ج( مانده های حساب ترازنامه و صورت سود و زيان را در 29 اسفند 1390 بر اساس هر روش حسابداری نشان دهيد.
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اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
1  بدهی ها و تعهدات را تعریف کنید.

2  نحوه طبقه بندی بدهی ها را تشریح کنید.
3  چگونگی شناسایی بدهی ها را توضیح دهید.

4 نحوه گزارش بدهی های جاری را در ترازنامه توضیح دهید.
5  انواع بدهی های بلند مدت را بیان کنید.

6  حسابداری و محاسبات اوراق مشارکت را توضیح دهید.
7  حسابداری تسهیالت و اسناد پرداختنی بلند مدت را توضیح دهید.

8 نحوه ارائه بدهی های بلند مدت را در ترازنامه تشریح کنید.

بدهی ها و تعهدات

 تعریف بدهی ها 
     و تعهدات                                                                                                                                           

 طبقه بندی بدهی ها

بدهی ها و تعهدات

 اوراق مشارکت                                                                                                                                           
    پرداختنی

 تسهیالت دریافتی                                                                                                                                          
     بلند مدت

 نحوه ارائه بدهی های                                                                                                                                         
    بلند مدت در ترازنامه

بدهی های بلند مدت

 حساب های پرداختنی                                                                                                                                         
     تجاری

 اسناد پرداختنی تجاری
 مالیات پرداختنی

 پیش دریافت درآمد
 حصه جاری ب

بدهی های                                                                                                                                        
      بلند مدت

 نحوه ارائه بدهی های                                                                                                                                         
    جاری در ترازنامه

بدهی های جاری

بدهی ها تش��کیل دهنده یکی از سه عنصر معادله اساسی حسابداری هستند. از این رو، نحوه حسابداری و افشای صحیح این اقالم از 
ترازنامه، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در حالی که سهم بدهی ها در تأمین مالی دارایی هاي بسیاری از شرکت ها، بیش از بخش 
حقوق صاحبان سرمایه است، بر اهمیت شناسایی، اندازه گیری و ثبت صحیح بدهی ها افزوده می شود. همانند دارایی ها، بخش بدهی های 
ترازنامه نیز از اقالم متعدد و با ویژگی های متفاوتی تشکیل شده است. هم چنین، بدهی ها نیز به دو گروه کلی بدهی های جاری و بدهی های 
بلند مدت طبقه بندی می شوند. آگاهی از این نکته که بسیاری از بدهی ها در سمت چپ ترازنامه، قرینه دارایی ها در سمت راست ترازنامه 
می باشند، باعث می شود بر جذابیت مطالعه این اقالم مهم ترازنامه افزوده شود و به یادگیری نحوه عمل حسابداری کمک خواهد کرد. برای 
مثال، حساب های پرداختنی تجاری قرینه کاملی از حساب های دریافتنی تجاری مي باشند و از خرید نسیه کاال و خدمات ایجاد می شوند. 
به عنوان مثالی دیگر، پیش دریافت درآمد، قرینه پیش پرداخت هزینه است و از دریافت زود هنگام وجه خدمات ارائه نشده ایجاد می شود. 
در این فصل به نحوة عمل حسابداری در مواجهه با بدهی ها و تعهدات خواهیم پرداخت. ساختار و محتوای فصل به صورت زیر است:

مروری بر فصل

بدهی ها و تعهدات
فصل 8
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مفاهیم بدهی ها و تعهدات

بدهی ها و تعهدات را تعریف 
کنید.

هدف مطالعة 1

نحوة طبقه بندی بدهی ها را تشریح 
کنید.

یک��ی  دیگ��ر از ویژگی ه��ای هدف مطالعة 2
بده��ی ک��ه در تعری��ف بدهی 
نيز بيان مي ش��ود، این اس��ت که 

تعهدات
آنچه از تعریف بدهی برمی آید آن اس��ت که بدهی، 
یک تعهد غيرقابل اجتناب اس��ت. تعهدات خود به سه 

دسته طبقه بندی می شوند:
1 تعه��دات قانونی.   تس��ویه )پرداخت( بدهی های 
ناش��ی از این گونه تعهدات از نظر قانون الزامی است. 
برای مثال پرداخت ماليات بر درآمد از نظر قانون، الزامی 
اس��ت. یک ش��رکت تا زمانی که ماليات بر درآمد خود 
را پرداخت نکرده اس��ت، در ترازنامه خود یک بدهی 
قانونی تحت عنوان ماليات پرداختني شناسایی می کند.
2 تعه��دات قراردادی.   تعه��دات قراردادی موجب 
ایجاد بدهی های قراردادی می شوند. برای مثال، انعقاد 
ق��رارداد فروش کاال به مش��تری و اخ��ذ پيش دریافت 
فروش از مش��تری، باعث می شود، شرکت یک بدهی 
ناش��ی از تعهدات قراردادی با نام پيش دریافت درآمد 

فروش در دفاتر خود شناسایی کند.
3 تعه��دات عرفی - اخالقی.   ب��ر خالف بدهی های 
ناشی از تعهدات قانونی و قراردادی که در آن مدارکی 
مبنی ب��ر وجود تعهد، حضور دارد، بدهی های ناش��ی 
از تعهدات عرفی - اخالقی براس��اس روابط غير رسمی 
)نا نوشته( در فعاليت های تجاری ایجاد می شوند. برای 
مثال، هنگامی که ش��رکتی کاالهایی را به صورت نسيه 
خریداری می کند و درقبال آن چک یا سفته صادر نمی کند، 
یک تعهد )بدهی( عرفی - اخالقی ایجاد کرده اس��ت.

طبقه بندی بدهی ها

بدهی ها در آینده تسویه )پرداخت( می شوند. بنابراین، 
تاری��خ پرداخ��ت بدهی یک��ی از خصوصي��ات مهم 
بدهی اس��ت. برخ��ی از بدهی ها بای��د درمدت زمان 

بدهي ها
»بده��ی  س��ؤال  ب��ه  پاس��خ 
چيست؟« ساده نيست. نخستين 
گام در تعریف بدهی، آش��نایی 
ب��ا تعریف دارایی اس��ت. س��اده ترین و در عين حال 
کاربردی ترین تعریف از یک دارایی آن است که بگویيم، 
دارایی ها منافع اقتصادی آتی هستند. هر چيزی که برای 
یک واحد تج��اری دارای منافع اقتصادی آتی باش��د، 
می تواند جزء دارایی های آن واحد تجاری تلقی شود. 
با این تعریف از دارایی، می توان بدهی را به س��ادگی 
به صورت زیر تعریف کرد: بدهی، تعهد واحد تجاری 
مبن��ی بر خ��روج دارایی ها )مناف��ع اقتصادی آتی( 
اس��ت. راه دیگر تعریف بدهی آن است که گفته شود، 
بدهی عبارت است از ادعای بستانکاران )طلبکاران( 
واحد تجاری نس��بت به دارایی های ش��رکت. برای 
تفکيک یک بدهی از س��ایر عناصر صورت های مالی، 
به ویژه حقوق صاحبان سرمایه، سه شرط وجود دارد:
1   در زمان کنونی، تعه��دی مبنی بر انتقال )خروج( 
    دارایی ها از واحد تجاری به بس��تانکاران در آینده  

    وجود داشته باشد.
2  واحد تجاری ملزم باشد به تعهد خود عمل کند.

3  معامله یا رویدادی که باعث ایجاد تعهد می شود، 
    رخ داده باشد.
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کوتاهی تس��ویه ش��وند. بنابراین در آینده ای نه چندان 
دور، بخش��ی از دارایی های ش��رکت برای تسویه این 
بدهی ها از ش��رکت خارج می ش��وند. برخی دیگر از 
بدهی ها، در فاصله زمانی طوالنی تر تس��ویه می شوند. 
بنابرای��ن، در دوره جاری، مقدار دارایی های ش��رکت 
را چن��دان تحت تأثير قرار نمی دهن��د. با توجه به این 
مطلب، تفکي��ک و طبقه بندی بدهی ها برای واحدهای 
تجاری اهميت زیادی دارد. به طور کلی بدهی ها به دو 
دسته طبقه بندی می ش��وند: 1( بدهی های جاری و 2( 

بدهی های غير جاری و بلند مدت
بدهی های جاری

بدهی جاری، تعهدی است که 
دارای دو خصوصي��ت کلي��دی 
است:  1( شرکت این بدهی را ظرف یک سال یا یک 
چرخه عملیاتی، هرکدام طوالنی تر اس��ت، تس��ویه 
می کند و 2( شرکت به طور منطقی  انتظار دارد این 
بدهی ه��ا را از طریق دارایی های جاری خود و یا از 
طریق ایج��اد یک بدهی جاری دیگر، تس��ویه کند. 
بدهی های��ی که هر دو خصوصي��ت فوق را به صورت 
هم زمان نداشته باش��ند، به عنوان بدهی های غیر جاری 

)بلند مدت( طبقه بندی می شوند. 
گروه بدهی های جاری اغلب شامل اقالم زیر است: 
اسناد پرداختني تجاری، حساب های پرداختنی تجاری، 

چگونگی شناسایی بدهی ها را 
توضیح دهید.

هدف مطالعة 3

پيش دریافت درآمد، ماليات پرداختنی )ذخيره ماليات(، 
حقوق و دس��ت مزد پرداختنی و س��ود تضمين ش��ده 

پرداختنی.
حساب های پرداختنی تجاری

حس��اب های پرداختن��ی تج��اری، از خری��د کاال یا 
دریاف��ت خدمات به صورت نس��يه ایجاد می ش��وند. 
یکی از ویژگی های حس��اب های پرداختني تجاری آن 
است که ش��رکت در قبال کاالی خریداری شده، سند 
بدهي، مانند چک یا سفته، به فروشنده ارائه نمی دهند. 
این گون��ه بدهی ه��ا را بدهي های دفتری ني��ز می نامند. 
زی��را فقط در دفاتر حس��ابداری خریدار و فروش��نده 
ثبت می ش��وند. ویژگی دیگر حس��اب های پرداختنی 
تجاری، آن اس��ت که این بدهی ها ظرف یک س��ال از 
تاریخ ترازنامه تس��ویه خواهند ش��د. بنابراین در گروه 

بدهی های جاری نشان داده می شوند.
برای تشریح نحوه حسابداری حساب های پرداختني 
تجاری، فرض کنيد، ش��رکت بازرگانی صدر، در تاریخ 
1خرداد 1390 کاالهای��ی به ارزش 10 ميليون ریال را 
به صورت نس��يه از ش��رکت مازندران خریداری کرد. 
این رویداد مالی سبب می شود، یک بدهی به مبلغ 10 
ميليون ریال برای ش��رکت صدر ایجاد شود. حسابدار 
ش��رکت صدر، این رویداد را ب��ه صورت زیر در دفتر 

روزنامه ثبت می کند:

این رویداد مالی معادله اساسی حسابداری را به صورت زیر تحت تأثير قرار می دهد.
                    دارایی ها         =     بدهی ها         +     حقوق صاحبان سرمایه

موجودی کاال:                           10,000,000ریال+                                     
حساب های پرداختنی تجاری:         10,000,000+

تصویر 1-8 معادله حسابداري

 

1 خرداد

موجودی کاال

حساب های پرداختنی تجاری

)ثبت خرید نسیه کاال از شرکت مازندران( 

10,000,000 

10,000,000
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اسناد پرداختني تجاری
شرکت ها آن دسته از تعهدات خود را که در ازای آن 
یک س��ند بدهی به بستانکار ارائه داده اند، تحت عنوان 
اس��ناد پرداختني ثبت می کنند. اگر این س��ند بدهی در 
ازاء خرید کاال یا دریافت خدمات صادر ش��ده باش��د، 
اس��ناد پرداختني تج��اری ناميده می ش��ود. هنگامی که 
یک س��ند بدهی، ظرف یک س��ال از تاریخ ترازنامه 
سررس��ید می ش��ود، این بدهی در گروه بدهی های 
جاری طبقه بندی می ش��ود. تفاوت اس��ناد پرداختني 
و حس��اب های پرداختني آن است که اسناد پرداختني 
برای بس��تانکار، ضمان��ت قانونی قوی ت��ری مبنی بر 
وصول مطالبات فراهم می آورد. از این رو، در مبادالت 
تجاری استفاده از اس��ناد بدهی نسبت به حساب های 

دفتری متداول تر است. 
تفاوت دیگر اسناد پرداختني با حساب های پرداختني 
در آن اس��ت که معموالً حس��اب های پرداختني ظرف 
م��دت زمان کوتاه تری تس��ویه می ش��ود و از اس��ناد 

پرداختني برای معامالت با سررسيد طوالنی تر استفاده 
می ش��ود. برای مثال، حس��اب های پرداختني تجاری 
اغلب برای خریدهایی استفاده می شود که ظرف 30 
تا 60 روز باید بهای کاالی خریداری شده پرداخت 
ش��ود. اما از اسناد پرداختني در آن دسته از معامالت 
تجاری اس��تفاده می شود که مهلت تسویه طوالنی تر 
از 60 روز پ��س از تاری��خ انج��ام معامل��ه اس��ت. 
ویژگ��ی مدت دار ب��ودن معامالتی که از طریق اس��ناد 
پرداختني تسویه می شود، باعث می شود، موضوع سود 
تضمين شده در رابطه با اس��ناد پرداختني مطرح شود. 
برای مثال، فرض کنيد در تاریخ 15خرداد ش��رکت 
صدر با ش��رکت خ��زر توافق نماید بده��ی خود را از 
طریق یک فقره سفته بدون سود تضمين شده، به تاریخ 
سررس��يد 15شهریور، تسویه نماید. با فرض نرخ سود 
تضمين ش��ده 16درصد، رویداد فوق از طریق آرتيکل 

زیر در دفاتر شرکت صدر ثبت می شود.

 
 15 خرداد

حساب های پرداختنی تجاری

کسر اسناد پرداختني

اسناد پرداختنی تجاری

)تسویه حساب هاي پرداختني از طریق اسناد پرداختني(

10,000,000 

400,000

10,400,000

*

**

*   مدت سند بدهی × نرخ ساالنه سود تضمين شده × ارزش اسمی بدهی = سود تضمين شده

10,000,000 ×
16 3

 100 12 
× 400,000 ریال=

سود تضمين شده + ارزش اسمی بدهی = مبلغ سند پرداختني 

10,400,000ریال = 400,000 + 10,000,000
**

کس��ر اس��ناد پرداختني، یک حس��اب کاهنده بدهي 
)اس��ناد پرداختني ( اس��ت که در ترازنامه زیر اس��ناد 

پرداختني نوش��ته شده و از آن کسر مي شود تا خالص 
اسناد پرداختني محاسبه شود. از آنجا که در تاریخ ایجاد 
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بدهي )15 خرداد(، س��ود تضمين شده اسناد پرداختني 
به وقوع نه پيوس��ته است، اما اس��ناد پرداختني به مبلغ 
جمع اصل بدهي و س��ود تضمين شده صادر مي شود، 
از حس��اب کس��ر اس��ناد پرداختني براي نمایش سود 

تضمين شده تحقق نيافته استفاده مي شود. تصویر8-2، 
نحوه ارائه اس��ناد پرداختني شرکت صدر را در تاریخ 

15 خرداد نمایش مي دهد.

تصویر 2-8 نحوه ارائه اسناد پرداختني در ترازنامه

شرکت صدر
ترازنامه )ناقص(
15 خرداد 1390

بدهی های جاری
54,680,000 حساب هاي پرداختني تجاري   

10,400,000 اسناد پرداختنی تجاری  
10,000,000   400,000 کسر اسناد پرداختني   

64,680,000 کل بدهی های جاری    

درتاریخ 15شهریور)سررس��يد س��ند پرداختني(، با 
وصول سند پرداختنی توسط شرکت مازندران، آرتيکل 

زیر در دفاتر شرکت صدر ثبت می شود.

 
 15شهریور

اسناد پرداختنی تجاری

نقد و بانک
)تسویه سند پرداختني- شرکت مازندران(

هزینه سود تضمین شده
کسر اسناد پرداختنی

)شناسایي هزینه سود تضمین شده تحقق یافته(

10,400,000 

400،000

10,400,000

400،000

در تاریخ 15 ش��هریور، هم زمان با سر رس��يد اسناد 
پرداختني، سود تضمين شده س��ه ماهه اسناد پرداختني 
تحقق مي یابد. در نتيجه، شرکت صدر باید از یک سو، 
هزینه سود تضمين شده را شناسایي نماید و از سوي دیگر، 
مانده بدهي را در دفاتر خود تعدیل نماید. این عمل از 
طریق بدهکار کردن هزینه سود تضمين شده و بستانکار 
کردن حساب کسر اسناد پرداختني صورت مي گيرد، که 
نحوه انجام آن در آرتيکل فوق، نش��ان داده شده است. 

مالیات پرداختنی
ش��رکت های بازرگانی در فراینده��ای تجاری با دو 

نوع مالي��ات مواجه هس��تند؛ مالی��ات و عوارض بر 
ارزش افزوده و مالیات بر درآمد. بسياری از کاالهایی 
که خریداری می کنيم، مش��مول مالی��ات و عوارض بر 
ارزش افزوده است. فروشندگان به نمایندگی از سازمان 
ام��ور ماليات��ی، ماليات و عوارض ب��ر ارزش افزوده را 
از خری��داران دریافت می کنند و ب��ه صورت دوره ای 
)ماهانه، فصلی یا ساالنه( به حساب این سازمان واریز 

می نمایند.
براساس قوانين و مقررات مالياتی فعلی، فروشندگان 
مکلفند 1/5درصد ماليات بر ارزش افزوده و 1/5درصد 
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عوارض بر ارزش افزوده را نس��بت به مبلغ فروش، از 
خریداران دریافت نمایند و وجه مزبور را پس از کسر 
مبالغ پرداختني در زمان خرید کاال، به حساب مربوطه، 
نزد سازمان امور مالياتی واریز نمایند. برای مثال، فرض 

کنيد ش��رکت بازرگانی صدر مقداری از کاالی خود به 
ارزش 20,000,000 ری��ال به انضمام 3 درصد ماليات 
و عوارض بر ارزش افزوده را به فروش رسانده است. 
این رویداد به نحو زیر در دفاتر ش��رکت ثبت می شود:

* × قیمت فروش کاال = مالیات و عوارض بر ارزش افزوده % 1/5

20,000,000 × 1/5
100 300,000ریال=

مالیات بر ارزش افزوده + عوارض بر ارزش افزوده + قیمت فروش کاال = وجه دریافتي از  خریدار**
20,600,000ریال=20,000,000+300,000+300,000

نقد و بانک 

درآمد فروش
مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی

عوارض بر ارزش افزوده پرداختنی
)ثبت فروش کاال  به همراه مالیات و عوارض  بر ارزش افزوده(

20,600,000 

20,000,000

300,000 

300,000

*

**

*

حس��ابداران اغلب وج��وه دریافتی باب��ت ماليات و 
عوارض ب��ر ارزش اف��زوده را در حس��اب ماليات بر 

ارزش افزوده پرداختنی ثبت می کنند.
دومين نوع بدهی مالياتی شرکت ها، ماليات بر درآمد 
پرداختنی است. در پایان دوره مالی، شرکت ها پس از 
اندازه گيری سود مشمول ماليات، باید اظهار نامه مالياتی 
را تکمي��ل و مالی��ات بر درآمد خ��ود را اندازه گيری و 
شناسایی نماید. تا زمانی که ماليات بردرآمد به حساب 

مربوطه نزد سازمان امور مالياتی واریز نشده است، یک 
بدهی تحت عنوان ماليات بر درآمد پرداختنی در دفاتر 
شرکت شناسایی خواهد شد. برای مثال، فرض کنيد در 
پایان اسفند 1390،شرکت بازرگانی صدر سود مشمول 
ماليات خ��ود را 200 ميليون ریال تعيين کرده اس��ت. 
ب��ا فرض نرخ مالي��ات بردرآمد 10 درصد، حس��ابدار 
ش��رکت آرتيکل زی��ر را در دفاتر ثب��ت خواهد کرد.

 

29 اسفند

خالصه سود و زیان

مالیات بر درآمد پرداختنی

)ثبت مالیات بر عملکرد سال 1390(

20,000,000

20,000,000

نرخ مالیات بر درآمد× سود مشمول مالیات = مالیات بر عملکرد

200,000,000 × 10
100 20,000,000ریال=
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پیش دریافت درآمد
یک ش��رکت بيمه، مانند بيمه آس��يا، در زمان انعقاد 
قرارداده��ای پوش��ش بيم��ه ای، مبلغ حق بيم��ه را از 
مشتریان خود دریافت می نمایند. هم چنين شرکت های 
هواپيمای��ی وجه بليت های خ��ود را مدتی قبل از ارائه 
خدمات پرواز از مشتریان دریافت می نمایند. هر دوی 
این شرکت ها از طریق این نوع معامالت، پيش دریافت 
درآمد کسب کرده اند. پیش دریافت درآمد، نشان دهنده 
درآمد هایی اس��ت که وجه مربوط به آن دریافت شده، 
اما کاال یا خدماتی به مش��تریان ارائه نشده است. از آن 
جا که در این نوع معامالت فرایند کسب درآمد کامل 
نشده است،  شرکت ها وجوه دریافتی را به عنوان یک 
بدهی، در حس��اب پيش دریاف��ت درآمد ثبت می کنند. 
زمانی که کاال یا خدمات مربوط به وجه دریافت ش��ده 
به مشتریان ارائه گردید، حساب پيش دریافت درآمد از 

همان گونه که پيش از این بيان ش��د، شرکت ها باید 
ظ��رف مهلت قانون��ي مقرر، بدهي ه��اي مالياتي خود 
را تس��ویه نمایند. ش��رکت صدر ظرف مهلت قانوني 

درتاریخ 1تير، فرایند کسب درآمد برای شرکت بيمه 
البرز کامل نشده است. زیرا، در این تاریخ بابت پوشش 
خطر آتش س��وزی خدماتی به مشتری خود ارائه نداده 
است. در تاریخ 30 آذر، با طی شدن دوره زمانی مربوط 

مق��رر باید بده��ي مربوط به ماليات ب��ر عملکرد خود 
را پرداخت نماید. در آن زمان، ش��رکت صدر از طریق 

آرتيکل زیر تسویه بدهي مزبور را ثبت خواهد کرد.

 

تاریخ

مالیات بر درآمد پرداختني

وجه نقد

)ثبت تسویه بدهي مربوط به مالیات بر عملکرد سال 1390(

20,000,000

20,000,000

دفاتر خارج شده و حس��اب درآمد شناسایی می شود. 
به این ترتي��ب حس��ابداری پيش دریاف��ت در آم��د در 

بردارنده دو مرحله جداگانه است:
1 هنگامی که ش��رکت وج��ه پيش دریافت درآمد را 
دریافت می کند، حس��اب وج��ه نقد خود را بدهکار و 
یک حساب بدهی جاری با عنوان پيش دریافت درآمد 

را بستانکار می کند.
2 هنگامی که فرایند کس��ب درآمد کامل ش��د )کاال 
یا خدمات به مش��تری ارائه شد( حساب پيش دریافت 

درآمد بدهکار و حساب درآمد بستانکار می شود.
برای مثال، فرض کنيد که شرکت بیمه البرز در تاریخ 
1تير1390، بابت ارائه خدمات پوشش بيمه آتش سوزی، 
مبلغ 6,000,000 ریال از مش��تری خود دریافت کرده 
اس��ت. آرتيکل زیر بابت دریافت پيش دریافت درآمد 

در دفاتر شرکت بيمه البرز ثبت می شود.

 

1 تیر

نقد و بانک

پیش دریافت درآمد

)ثبت پیش دریافت درآمد(

6,000,000

6,000,000

به قرارداد بيمه، فرایند کسب درآمد برای شرکت بيمه 
البرز کامل ش��ده است. بنابراین، ش��رکت البرز درآمد 
حاص��ل از ارائه خدمات را شناس��ایی می کند و بدهی 
پيش دریاف��ت درآمد را از دفاتر خ��ود خارج می کند.



 

30 آذر

پیش دریافت درآمد

درآمد ارائه خدمات بیمه ای

)شناسایی درآمد و حذف حساب پیش دریافت(

6,000,000

6,000,000

حصه جاری بدهی های بلند مدت 
همان گونه که پيش از این بيان ش��د، بدهی هایی که 
ظرف یک سال پس از تاریخ ترازنامه تسویه می شوند، 
باید در بخش بدهی های جاری، طبقه بندی و گزارش 
ش��وند. بنابراین، آن قسمت از بدهي هاي بلندمدتی که 
در دوره مالی بعدی سررس��يد خواهند شد، در تاریخ 
ترازنامه باید به عنوان بدهی های جاری طبقه بندی شوند. 
حصه جاری بدهی های بلندمدت، به تمام یا بخش��ی از 
بدهی های بلندمدت اشاره دارد که در دوره مالی بعدی 
سررسيد خواهند ش��د. برای مثال، فرض کنيد شرکت 

تصویر 3-8 نحوه ارائه حصه جاري بدهي های بلند مدت

صدر وامی 5 ساله به مبلغ50,000,000 ریال در ابتدای 
س��ال 1390 دریافت کرده است. شرکت صدر باید از 
ابتدای سال بعد هر ساله مبلغ 10,000,000ریال از این 
وام را تس��ویه نماید. بنابراین، شرکت صدر در تاریخ 
29 اسفند1390، هنگام تهيه ترازنامه مبلغ 10,000,000 
از ای��ن وام را در گ��روه بدهی های جاری تحت عنوان 
حصه ج��اری بدهی های بلند مدت گ��زارش می کند. 
40,000,000 ریال بده��ی باقی مانده از این وام تحت 

سرفصل بدهی های بلند مدت گزارش می شود.

شرکت صدر
ترازنامه

29 اسفند 1390

بدهی ها
بدهی های جاری

34،450،000 حساب هاي پرداختني تجاري   
20،000،000 اسناد پرداختنی تجاری    
10،000،000  حصه جاري بدهي هاي بلند مدت   

کل بدهي هاي جاري         64،450،000  

بدهی های غیر جاری
  40،000،000     تسهیالت مالي دریافتي بلند مدت   

مثال!
به سؤاالت زیر پاسخ دهيد.

الف. اگر ش��رکت س��رخس در تاریخ 1 آذر 1390، در قبال صدور س��فته ای 6 ماهه با نرخ سود تضمين شده 12درصد، 
مبلغ 500 ميليون ریال وام دریافت کند، تا تاریخ 29 اس��فند، چه مبلغی بابت هزینه س��ود تضمين شده تحقق یافته است؟ 

آرتيکل هاي الزم در تاریخ 1 آذر 1390، 29 اسفند 1390 و 1 خرداد 1391 را ارائه کنيد.
 ب. اگر قيمت کاالیی 1,000,000ریال و نرخ ماليات برارزش افزوده 3 درصد باشد، وجه دریافتی از مشتری چه مبلغی 
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است؟ماليات براررزش افزوده پرداختنی چه مبلغی خواهد شد؟ آرتيکل ثبت فروش را ارائه کنيد.
ج. اگ��ر در تاری��خ 1 بهمن 1390، مبلغ 150ميليون ریال بابت اجاره 3 ماه آینده س��اختمانی دریافت ش��ود، مبلغ درآمد 
تحق��ق  یافته و پيش دریافت درآمد در تاریخ 29 اس��فند، چه مبلغی خواهد ب��ود؟ آرتيکل هاي مربوط به این رویداد را در 

تاریخ هاي 1 بهمن1390، 29 اسفند 1390 و 1 اردیبهشت 1391، ارائه کنيد.
پاسخ:

12)الف(                 20,000,000 ریال =       ×        × 500,000,000 ریال = هزینه تحقق یافته سود تضمين شده
100

4
12

1390 

1 آذر

وجه نقد

اسناد پرداختني

)ثبت دریافت وام در قبال صدور سفته(

500,000,000

500,000,000

29 اسفند

هزینه سود تضمین شده

سود تضمین شده پرداختني

)ثبت شناسایي سود تضمین شده تحقق یافته(

20,000,000

20,000,000

1391

1 خرداد

سود تضمین شده پرداختني

هزینه سود تضمین شده

اسناد پرداختني

وجوه نقد

)ثبت تسویه وام و سود تضمین شده( 

20,000,000

10,000,000

500,000,000

530,000,000

% 12×500,000,000= هزینه تحقق یافته سود تضمین شده برای 2 ماه باقی مانده  × 2
12

 =10,000,000 *

% ×1,000,000ریال( + 1,000,000ریال = وجه دریافتی از مشتری )ب(                          1,030,000ریال = )3
× 1,000,000ریال = ماليات بر ارزش افزوده پرداختنی %        30,000ریال = 3

1390 

1 خرداد

وجه نقد

مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی

فروش کاال

)فروش کاال به همراه مالیات بر ارزش افزوده(

1,030,000

30,000

1,000,000

100,000,000ریال =       × 150,000,000ریال = درآمد تحقق یافته اجاره                                                             )ج( 
  50,000,000ریال = 100,000,000 – 150,000,000 = پيش دریافت درآمد

 2 
3  
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است؟ماليات براررزش افزوده پرداختنی چه مبلغی خواهد شد؟ آرتيکل ثبت فروش را ارائه کنيد.
ج. اگ��ر در تاری��خ 1 بهمن 1390، مبلغ 150ميليون ریال بابت اجاره 3 ماه آینده س��اختمانی دریافت ش��ود، مبلغ درآمد 
تحق��ق  یافته و پيش دریافت درآمد در تاریخ 29 اس��فند، چه مبلغی خواهد ب��ود؟ آرتيکل هاي مربوط به این رویداد را در 

تاریخ هاي 1 بهمن1390، 29 اسفند 1390 و 1 اردیبهشت 1391، ارائه کنيد.
پاسخ:

12)الف(                 20,000,000 ریال =       ×        × 500,000,000 ریال = هزینه تحقق یافته سود تضمين شده
100

4
12

1390 

1 آذر

وجه نقد

اسناد پرداختني

)ثبت دریافت وام در قبال صدور سفته(

500,000,000

500,000,000

29 اسفند

هزینه سود تضمین شده

سود تضمین شده پرداختني

)ثبت شناسایي سود تضمین شده تحقق یافته(

20,000,000

20,000,000

1391

1 خرداد

سود تضمین شده پرداختني

هزینه سود تضمین شده

اسناد پرداختني

وجوه نقد

)ثبت تسویه وام و سود تضمین شده( 

20,000,000

10,000,000

500,000,000

530,000,000

% 12×500,000,000= هزینه تحقق یافته سود تضمین شده برای 2 ماه باقی مانده  × 2
12

 =10,000,000 *

% ×1,000,000ریال( + 1,000,000ریال = وجه دریافتی از مشتری )ب(                          1,030,000ریال = )3
× 1,000,000ریال = ماليات بر ارزش افزوده پرداختنی %        30,000ریال = 3

1390 

1 خرداد

وجه نقد

مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی

فروش کاال

)فروش کاال به همراه مالیات بر ارزش افزوده(

1,030,000

30,000

1,000,000

100,000,000ریال =       × 150,000,000ریال = درآمد تحقق یافته اجاره                                                             )ج( 
  50,000,000ریال = 100,000,000 – 150,000,000 = پيش دریافت درآمد

 2 
3  
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1390

1 بهمن

وجه نقد

پیش دریافت اجاره

)ثبت وصول پیش دریافت اجاره(

150,000,000

150,000,000

29 اسفند

پیش دریافت اجاره

درآمد اجاره

)ثبت شناسایي درآمد اجاره تحقق یافته(

100,000,000

100,000,000

1 اردیبهشت

پیش دریافت اجاره

درآمد اجاره

)ثبت شناسایي درآمد اجاره تحقق یافته(

50,000,000

50,000,000

بدهی های جاری، نخستين اقالمی 
هستند که در ترازنامه تحت سرفصل 
بدهی ه��ا، ارائه می ش��وند. هرگروه 
اصلی از بدهی ه��ای جاری باید به ص��ورت جداگانه 
ارائه ش��ود. عالوه برآن شرکت ها باید محدودیت های 
با اهميت مرب��وط به بدهی های خود، از جمله اس��ناد 
پرداختن��ی را به همراه دیگ��ر اطالعات کليدی مربوط 
به اقالم تش��کيل دهنده هر گروه از بدهی های جاری، 
در یادداش��ت های همراه صورت های مالی خود افشا 

کنند. 
ش��رکت ها به ن��درت بدهی های ج��اری خود را به 
ترتي��ب نقدینگی )سررس��يد( ارائه می کنن��د. زیرا در 
هرگروه از بدهی های جاری، اقالمی با سررس��يدهای 
متفاوت وجود دارد. برای مثال، در بخش اسناد تجاری 
پرداختنی، چک ها و سفته های با سر رسيدهای متفاوت 

ارائة بدهی های جاری در صورت های مالی

نحوة گزارش بدهی های جاری را 
در ترازنامه توضیح دهید.

وجود دارد. یک روش مت��داول برای ارائه بدهی های هدف مطالعة 4
جاری، فهرست کردن آن ها، به ترتيب مبلغ هر گروه از 
بدهی های جاری است. به این ترتيب، ابتدا بدهی های 
جاری با مبلغ بزرگ تر ارائه می شوند. هم چنين، برخی 
ش��رکت ها صرف نظر از مبلغ بدهی یا تاریخ سررسيد، 
بدهی های جاری را براس��اس انعطاف پذیری شرکت 
در پرداخ��ت بدهی ارائه می کنند. در نتيجه این روش، 
ماليات پرداختنی را به عنوان نخستين گروه بدهی های 
جاری گزارش می کنند. پس از آن اس��ناد پرداختنی )از 
جمل��ه حصه جاری بدهی های بلندمدت( و در نهایت 
حس��اب های پرداختن��ی و پيش دریاف��ت درآمد ارائه 
می ش��وند. در ترازنامه نمونه زیر، بدهی های جاری به 
ترتيب انعطاف پذیری شرکت در پرداخت بدهی، ارائه 

شده است.
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تصویر 4-8 نحوه ارائه بدهي ها در ترازنامه

بده��ی بلندمدت، عبارت اس��ت 
از:چشم پوش��ی از مناف��ع اقتصادی 
در آین��ده، در نتيجه تعهدات فعلی 
که در طی یک س��ال پس از تاری��خ ترازنامه پرداخت 
خواهن��د ش��د. اوراق مش��ارکت پرداختن��ی، اس��ناد 
پرداختن��ی بلندمدت، تس��هيالت پرداختنی بلندمدت، 
ذخي��ره مزایای پای��ان خدمت کارکن��ان و بدهی های 
مربوط به اجاره به شرط تمليک بلندمدت، نمونه هایی 

از بدهی های بلندمدت است.
ماهيت بدهی های بلندمدت )به ویژه وام های دریافتی 
بلند مدت و اوراق مش��ارکت پرداختنی بلندمدت(، به 

بدهی های بلند مدت

انواع بدهی های بلند مدت را بیان 
کنید.

گونه ای است که پيش از ایجاد به تصویب هيئت مدیره هدف مطالعة 5
و سهام داران نياز دارد. معموالً بدهی های بلندمدت به 
همراه خود، تعهدات و محدودیت هایي به دنبال دارند 
تا از منافع وام دهندگان و قرض دهندگان حمایت شود. 
در اغل��ب مواقع، توافق نامه ها یا قراردادهای مربوط به 
بدهی ه��ای بلندمدت، مواردی مانند مبلغ، نرخ س��ود 
تضمين ش��ده، تاریخ سررس��يد )تس��ویه(، تضمين ها، 
الزام��ات مربوط به وجوه اس��تهالکی، محدودیت های 
مربوط به س��رمایه در گردش و پرداخت )توزیع( سود 
س��هام و هم چني��ن محدودیت های مرب��وط به ایجاد 
بدهی ه��ای دیگر را در برمی گي��رد. در چنين مواقعی، 

شرکت نمونه
ترازنامه

29 اسفند 1390
)ارقام به میلیون ریال(

دارایی ها
25,477 دارایی های جاری         
 9,997 دارایی های ثابت مشهود         

20,658 سایر دارایی های غیر جاری        
56,132 کل دارایی ها          

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
بدهی های جاری

5,468 تسهیالت دریافتی کوتاه مدت        
4,723 اسناد و حساب های پرداختنی تجاری        
3,178 هزینه های معوق         
1,126 حقوق و دست مزد پرداختنی        
1,442 پیش دریافت درآمد         
1,176 سود سهام پرداختنی         
5,132 حصه جاری بدهی های بلند مدت        

22,245 کل بدهی های  جاری         
25,004 بدهی های غیر جاری         
47,249 کل بدهی ها          
8,883 حقوق صاحبان سهام         

56,132   کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام        
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شرکت ها باید این شرایط و تعهدات را دریادداشت های 
همراه صورت های مالی خود افشا کنند.

اوراق مشارکت
اوراق مش��ارکت، یک نوع سند پرداختنی بلند مدت 
بهره دار اس��ت. ش��رکت ها برای تأمي��ن نيازهاي مالی 

تصویر 5-8 مزایاي تأمین مالي از طریق بدهي

عمده و بلند مدت خود، باید از ميان انتشار سهام جدید 
)تأمين مالی از طریق حقوق مالکانه( یا انتش��ار اوراق 
مشارکت )تأمين مالی از طریق بدهی( یک راه را انتخاب 
کنند. انتشار اوراق مشارکت سه مزیت نسبت به سهام 
عادی دارد که در تصویر 5-8 نش��ان داده ش��ده است. 

مزایاتأمین مالی از طریق بدهی

1 کنترل سهام داران فعلی بر شرکت تحت تأثیر قرار نمی گیرد. دارنده اوراق مشارکت دارای 
حق رأی نیس��ت بنابراین س��هام داران فعلی کنترل کامل شرکت را در اختیار خواهند داشت.

2  صرفه جویی های مالیاتی. سود تضمین شده اوراق مشارکت از نظر مالیاتی یک هزینه ی قابل 
قبول است و بنابراین موجب کاهش مالیات می شود اما سود سهام باعث کاهش مالیات نمی شود.

3 سود هر سهم کاهش نمی یابد. انتشار اوراق مشارکت تعداد سهام را افزایش نمی دهد و 
در مقایسه با انتشار سهام جدید، سود هر سهم باالتری ایجاد می کند.

یکی از معایب استفاده از اوراق مشارکت آن است که 
شرکت باید در فواصل زمانی مرتب، سود تضمین شده 
اوراق منتشر ش��ده  را پرداخت نماید. هم چنين شرکت 
باید اصل اوراق را در تاریخ معينی باز پرداخت نماید. 
بنابراین، اوراق مش��ارکت در مقایس��ه با انتشار سهام 
ریس��ک ورشکس��تگی بيش تری را به شرکت تحميل 
می کند. براس��اس قان��ون تجارت ای��ران، تنها دولت، 
شرکت های دولتی، بانک مرکزی و شرکت های سهامی 
پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار مجاز به انتش��ار 

اوراق مشارکت می باشند.
انواع اوراق مشارکت

ممکن اس��ت اوراق مش��ارکت از ویژگی های بسيار 
متنوعی برخوردار باش��د. بر پای��ه این ویژگی ها، انواع 
متفاوتی از اوراق به وجود آمده است که در این بخش 

برخي از آن ها تشریح می شوند.

اوراق  مقاب�ل  اوراق مش�ارکت تضمین ش�ده در 
مشارکت بدون تضمین

اوراق مشارکت تضمین ش��ده، اوراق مشارکتی است 
که دارایی یا دارایی های خاصی از ناشر اوراق )شرکت 
منتشر کننده( به عنوان وثيقه بازپرداخت این اوراق قرار 
گرفته اس��ت، یا یک مرجع معتب��ر )مانند دولت، بانک 
یا س��ازمان دولتی( بازپرداخت اوراق را تضمين کرده 
است. اوراق مشارکتی که تضمين )وثيقه( بازپرداخت 
آن، امالک یا مستغالت است را اصطالحًا اوراق رهنی 
می نامند. اوراق مش��ارکت بدون تضمی��ن، تنها بر پایه 

اعتبار ضمنی صادر کننده منتشر می شود.
اوراق مش�ارکت یک مرحل�ه ای در مقابل اوراق 

مشارکت سریال
اوراق مشارکتی که سر رسيد آن در یک تاریخ معين 
اس��ت و در این تاریخ تمامی اوراق بازخرید می شود، 
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اوراق مشارکت یک مرحله ای یا مقطعی نامیده می شود. 
در مقابل، هر بخش از اوراق مشــارکت سریال، دارای 
تاریخ سررســید  متفاوتی اســت. بنابرایــن، اوراق 
مشــارکت ســریال دارای چندین تاریخ سر رسید 

متفاوت است.
اوراق مشــارکت قابل تبدیل و اوراق مشارکت 

قابل بازخرید قبل از سررسید
برخی اوراق مشارکت دارای این امتیاز هستند که به 
اختیار دارنده به ســهام عادی تبدیل شوند که به آن ها 
اوراق مشــارکت قابل تبدیل، گفته مي شــود. معموالً 
شــرایط تبدیل برای دارنده اوراق جذاب است. اوراق 
مشارکت قابل بازخرید،  را مي توان قبل از سر رسید، به 

اختیار ناشر اوراق و یا دارنده اوراق، بازخرید کرد.
تشریفات انتشار اوراق مشارکت

همان گونه که پیش از این بیان شــد، براساس قانون 
تجارت ایران، تنها بانک مرکزی، دولت و شرکت های 
ســهامی عام پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهادار 
می توانند اقدام به انتشــار اوراق مشارکت نمایند. قبل 
از انتشار اوراق مشــارکت، ناشر اوراق، باید اقدامات 
الزم جهت اخذ مجوزهای مربــوط از بانک مرکزی، 
هیئت مدیره و مجمع عمومی ســهام داران و ســازمان 
بورس اوراق بهادار )در مورد شرکت های سهامی( را 
انجــام دهد. پس از اخذ مجوزهای الزم، شــرکت از 
طریق یكي از بانک ها، اقدام به انتشار و فروش اوراق 
می نماید و در ازای وجوه دریافتی، اوراق مشــارکت 
را صــادر می کند. در این اوراق ویژگی های زیر تعیین 

شده است: 
ارزش اسمی، مبلغی است که ناشر در تاریخ سررسید 

باید به عنوان اصل بدهــی به دارنده اوراق بازگرداند. 
نرخ قراردادی )اسمی( سود تضمین شده، نرخی است 
که برای تعیین مبلغ سود تضمین شده نقدی که باید به 
دارنده اوراق پرداخت شــود، استفاده می شود. معموالً 
این نرخ بر حســب ســود تضمین شــده 12 ماه، بیان 
می شود. اما پرداخت ســود تضمین شده ممكن است 
در طی سال در چند مرحله صورت گیرد. سایر شرایط 
و حقوق دارنده اوراق و هم چنین تعهدات صادر کننده 
اوراق )از جمله؛ تاریخ انتشار و تاریخ سر رسید اوراق، 
تاریخ )هاي( پرداخت ســود تضمین شــده( در اوراق 

مشارکت، درج می شود.
داد و ستد اوراق مشارکت
دارنده اوراق مشــارکت این 
فرصت را در اختیار دارد که در 

هر زمــان با فروش اوراق مشــارکت در بورس اوراق 
بهادار یا استرداد اوراق به ناشر، به وجه نقد دست یابد. 
قیمــت بازار اوراق بهادار معموالً در قالب درصدی از 
ارزش اسمی اوراق بیان می شود. برای مثال، هنگامی که 
در رابطه با اوراق مشارکتی با ارزش اسمی 100 میلیون 
ریال گفته می شود، مظنه قیمت 97 درصد است به این 
معنی است که قیمت بازار این  اوراق97 درصد ارزش 
 اســمی است یا به عبارت دیگر قیمت بازار این اوراق
اســت.   )100,000,000× % 97( 97,000,000ریــال 
به طور مشــابه هنگامی که گفته می شــود مظنه قیمت 

1
3

اوراق مشارکتی با ارزش اسمی 30,000,000ریال،
102درصد اســت، به این معنی است ارزش بازار این 
 )30,000,000 ×102 1

3
اوراق مشارکت 30,700,000 )

است.

حسابداری و محاسبات اوراق 
مشارکت را توضیح دهید.

هدف مطالعة 6
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مطالعه آزاد

تعیین ارزش اوراق مشارکت
فرض کنيد اوراق مشارکت بدون سود تضمين شده اي با ارزش اسمی 1,000,000 ریال وجود دارد و دارنده آن 20سال 
بعد 1,000,000 ریال را دریافت خواهد کرد. در طی این بيست سال، دارنده اوراق وجه دیگری دریافت نمی کند. آیا شما 
حاضرید این اوراق را به مبلغ یک ميليون ریال خریداری کنيد؟ مطمئنًا پاس��خ ش��ما منفی اس��ت. زیرا حتی با عدم وجود 
تورم، ارزش یک ميليون ریال در زمان کنوني با  یک ميليون ریال که بيست سال بعد دریافت می شود، برابر نيست. شما 

ترجيح می دهيد یک ميليون ریال را نزد خودتان نگه دارید و آن را با یک ميليون ریال 20 سال بعد معاوضه نکنيد.
 علت این تصميم ش��ما، ارزش زمانی پول ناميده می ش��ود. ش��ما می توانيد، یک ميليون ریالي را که در اختيار دارید، 
سرمایه گذاری کنيد و از محل این سرمایه گذاری، سود به دست آورید. برای مثال، می توانيد یک ميليون ریال خود را یک 
حس��اب بانکی سپرده گذاری بلندمدت با نرخ سود تضمين شده 16درصد، سرمایه گذاری کنيد و ساالنه 16درصد بر پول 

شما افزوده شود. بنابراین، بعد از گذشت 20سال، ارزش سرمایه گذاری شما بسيار بيش تر از یک ميليون ریال است.
ب��ا اس��تفاده از یک مثال س��اده نحوه تعيي��ن ارزش اوراق مش��ارکت را توضيح می دهيم. ]در تمام��ی این فصل فرض 
می ش��ود. ت��ورم وجود ندارد. به هرحال اصول کلی تعيين ارزش اوراق مش��ارکت را تحت تأثي��ر قرار نمی دهد  [. فرض 
کنيد مبلغ1,000,000ریال در اختيار دارید و می توانيد این مبلغ را در یک حس��اب س��پرده بانکی با نرخ س��ود 10درصد 
س��رمایه گذاری کنيد. بنابراین ش��ما پس از گذشت یک سال 1,100,000ریال در اختيار که حاصل 1,000,000 ریال اصل 
× 1,000,000( سود سرمایه گذاری است. این مثال را می توان به این شکل نيز  % سرمایه شما، به عالوه 100,000ریال )10
بيان کرد که با فرض نرخ سود تضمين شده 20 درصد، 1,100,000ریال یک سال دیگر، امروز، 1,000,000ریال می ارزد. 
ب��ه 1,000,000ری��ال، ارزش فعلی و 1,100,000ریال ارزش آتی گفته می ش��ود. بنابراین مي توان گفت از نظر ش��رکت 
صادر کننده، ارزش اوراق مشارکت عبارت است از ارزش فعلی وجوه پرداختي )اصل و سود تضمين شده( بابت این اوراق.

ارزش فعلی اوراق مشارکت، مبلغي است که اوراق در بازار به فروش می رسد. بنابراین، ارزش اوراق مشارکت، تابعی 
از سه عامل که ارزش فعلی را تعيين می کنند: 1( مبالغی که پرداخت )دریافت( می شود، 2( مدت زمانی که طول می کشد 

این مبالغ دریافت شود و 3( نرخ بازار سود تضمين شده.

اوراق مش��ارکت ممکن است به ارزش اسمي، کمتر 
از ارزش اس��مي )به کس��ر( یا بيش تر از ارزش اسمي 
)به صرف( منتش��ر شوند. به عبارت دیگر، ارزش بازار 
اوراق مشارکت ممکن است با ارزش اسمي درج شده 
ب��ر روي اوراق متفاوت باش��د و این اختالف، به دليل 
وجود تفاوت بين نرخ قراردادي س��ود تضمين ش��ده 

حسابداری انتشار اوراق مشارکت

اوراق و نرخ س��ود تضمين ش��ده بازار ایجاد مي شود. 
نرخ قراردادی س��ود تضمين ش��ده، نرخی اس��ت که 
برای تعيين مبلغ س��ود پرداخت ش��ده ای که ش��رکت 
باید در طی س��ال به دارنده اوراق پرداخت کند، به کار 
می رود. نرخ بازار س��ود تضمین ش��ده، نرخی است که 
س��رمایه گذار بابت قرض دادن پول خود به ش��رکت، 
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مطالبه می کند. هنگامی که این دو نرخ مساوی هستند، 
اوراق مشارکت به ارزش اسمی به فروش می رسد. 
اما اگر نرخ قراردادی ســود تضمین شده، با نرخ بازار، 
متفاوت باشــد، اوراق مشــارکت به قیمتی متفاوت از 

ارزش اسمی به فروش خواهد رفت.
چنان چه نرخ بازار سود تضمین شده اوراق مشارکت، 
باالتر از نرخ قراردادی باشد، اوراق مشارکت به مبلغی 
پایین تر از ارزش اسمی به فروش مي رسد و اصطالحًا 
گفته می شود: اوراق مشارکت به کسر به فروش رفته 
است. تفاوت ارزش اســمی و قیمت فروش اوراق را 
کسر اوراق مشارکت می نامند. فروش اوراق مشارکت 
به کسر باعث می شود، هزینه واقعي سود تضمین شده 

که شــرکت متحمل مي شود، بیش تر از مبلغي باشد که 
تحت این عنوان مي پردازد.

به طور معكوس، اگر نرخ ســود تضمین شده بازار، 
پایین تر از نرخ قراردادی اوراق باشــد، سرمایه گذاران 
حاضرند، بابت خریــد اوراق مبلغی بیش تر از ارزش 
اســمی بپردازند که در این حالت گفته می شود اوراق 
مشــارکت به صرف به فروش رفته اســت. تفاوت 
ارزش اســمی اوراق و بهای فــروش اوراق را صرف 
اوراق مشارکت می نامند. صرف اوراق باعث می شود، 

هزینه واقعی ســود تضمین شــده که شرکت متحمل 
مي شــود، کمتر از مبلغي باشــد که تحت این عنوان 

مي پردازد. تصویر 6-8 این روابط را نشان می دهد.

تصویر6-8 روابط بین نرخ سود تضمین شده و قیمت اوراق مشارکت

       

     
                                  

         در زمان انتشار

نرخ قراردادی سود 

اوراق  تضمین شده 

10 درصد است.

8 درصد

10 درصد

12 درصد

صرف

ارزش اسمی

کسر

نرخ سود 
تضمین شده بازار

فروش اوراق به

انتشار اوراق به ارزش اسمی
فرض کنید در ابتدای فروردین سال 1391، شرکت 
سهامی قدس، اوراق مشــارکت 5 ساله ای را با ارزش 
اسمی 100,000,000ریال و با نرخ سود تضمین شده 10 

درصد، منتشر کرده است. سود تضمین شده این اوراق 
در تاریخ هاي 29 اسفند هر سال پرداخت خواهد شد. 
نرخ سود تضمین شده بازار براي این اوراق 10 درصد 
است. آرتیكل ثبت انتشار اوراق به صورت زیر است:

1فروردین

وجه نقد و بانک

اوراق مشارکت پرداختنی

)ثبت انتشار اوراق مشارکت به ارزش اسمی(

100,000,000

1,00,000,000

از آنجا که نرخ سود تضمین شده اوراق با ارزش بازار برابر است، اوراق به ارزش اسمي منتشر شده است.
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شرکت سهامی قدس، اوراق مشارکت پرداختنی را 
در بخش بدهی های بلندمدت ترازنامه خود گزارش 
می کند. زیرا تاریخ سررسید این اوراق طوالنی تر از 

یک سال مالی است.

در انته��ای س��ال، ش��رکت س��هامی قدس، س��ود 
تضمين شده اوراق را محاسبه و پرداخت می کند. نحوه 
محاسبه سود اوراق مش��ابه محاسبه سود تضمين شده 

اسناد پرداختني کوتاه مدت است.

هزینه سود تضمين شده اوراق مشارکت، در بخش سایر 
هزینه ها و زیان هاي غير عملياتي صورت س��ود و زیان 
گزارش مي شود.اگر تاریخ پرداخت سود تضمين شده 
پس از پایان سال مالی باشد،  در انتهای سال مالی، هزینه 
س��ود تضمين شده اوراق شناس��ایی شده و به حساب 

نرخ سود تضمین شده × مدت زمان × ارزش اسمی اوراق = سود تضمین شده اوراق مشارکت

100,000,000 × × 10,000,00012ریال=
12

10
100

29 اسفند

هزینه سود تضمین شده اوراق مشارکت

نقد و بانک

)ثبت پرداخت سود تضمین شده اوراق(

10,000,000

10,000,000

هزینه س��ود تضمين ش��ده اوراق، بدهکار و به حساب 
س��ود تضمين شده پرداختنی بس��تانکار می شود. براي 
مثال، اگر شرکت سهامي قدس، سود تضمين شده را در 
ابتداي هر سال پرداخت کند، در پایان سال، هزینه سود 
تضمين ش��ده به وقوع پيوسته را شناسایي خواهد کرد.

29 اسفند

هزینه سود تضمین شده اوراق مشارکت

سود تضمین شده پرداختني

)ثبت شناسایي سود تضمین شده معوق(

10,000,000

10,000,000

حس��اب س��ود تضمين ش��ده پرداختن��ی در بخش 
بدهی های جاری ترازنامه گزارش مي ش��ود. در ابتداي 

س��ال بعد، شرکت قدس با پرداخت سود تضمين شده، 
این بدهي را تسویه خواهد کرد.

1 فروردین

سود تضمین شده پرداختني

نقد و بانک

)ثبت شناسایي سود تضمین شده معوق(

10,000,000

10,000,000

حسابداری انتشار اوراق مشارکت به کسر
ب��رای تش��ریح انتش��ار اوراق مش��ارکت به کس��ر 
ف��رض کني��د در تاری��خ 1 فروردین 1391، ش��رکت 
س��هامی ق��دس 100 ميلي��ون ریال اوراق مش��ارکت 
ق��راردادی  تضمين ش��ده  س��ود  ن��رخ  ب��ا  5 س��اله 

10درص��د خ��ود را ب��ه به��ای 92,639,000 ریال ) 
92/639درص��د( ارزش اس��می  ب��ه فروش رس��انيد. 
س��ود تضمين ش��ده اوراق در پایان اسفند ماه پرداخت 
خواهد ش��د. ثبت انتش��ار اوراق به صورت زیر است:  
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مانده بدهکار کس��ر اوراق مش��ارکت یک دارایی 
نیس��ت. کسر اوراق مش��ارکت یک حساب کاهنده 
اوراق مش��ارکت پرداختنی است. مانده کسر اوراق 

1 فروردین

وجه  نقد و بانک

کسر اوراق مشارکت

اوراق مشارکت پرداختنی

)ثبت انتشار اوراق مشارکت به کسر(

92,639,000

7,361,000

100،000،000

در ترازنامه از مش��ارکت پرداختنی کسر می شود تا 
ارزش دفتری اوراق مشارکت تعیین شود.

تصویر7-8 نحوه ارائه اوراق مشارکت منتشر شده به کسر در ترازنامه

شرکت سهامی قدس
ترازنامه)ناقص(

  بدهی های بلند مدت
100,000,000ریال         اوراق مشارکت پرداختنی 

92,639,000  )7,361,000(          کسر اوراق مشارکت  

 در زمان انتشار، ارزش دفتری اوراق مشارکت با 
قیمت بازار اوراق برابر است. 

همان گونه که قباًل بيان شد، انتشار اوراق به کسر باعث 
می ش��ود کل هزینه سود تضمين شده شرکت، از مبلغی 
که  تحت عنوان س��ود تضمين شده پرداخت می شود، 
بيش تر باش��د. ش��رکت صادرکننده اوراق باید عالوه 
بر پرداخت س��ود تضمين ش��ده در هر دوره، در تاریخ 

تصویر8-8 کل هزینه سود  تضمین شده اوراق مشارکت منتشر شده به کسر

سررسيد نيز، کل ارزش اس��می اوراق را نيز پرداخت 
کند. از آنجا که در تاریخ انتش��ار اوراق، مبلغ دریافتي، 
کم تر از ارزش اسمی است، کسر اوراق، هزینه اضافی 
این اوراق اس��ت. کل هزینه س��ود تضمين شده اوراق 
منتشر ش��ده توسط شرکت قدس برابر با 57,361,000 

ریال است که به صورت زیر محاسبه می شود:

کل هزینه سود تضمين شده این اوراق را می توان به صورت زیر نيز محاسبه کرد:

اوراق منتشر شده به کسر

 سود تضمين شده پرداختني ساالنه
50,000,000 ریال         
 اضافه می شود کسر اوراق مشارکت)92,639,000-100,000,000(   7,361,000  ریال
57,361,000 ریال   کل هزینه سود تضمين شده     

)100,000,000×10 % × 12
12

 ×5( 
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تصویر9-8  کل هزینه سود  تضمین شده اوراق مشارکت منتشر شده به کسر

اوراق مشارکت منتشر شده به کسر

100,000,000ریال  اصل اوراق مشارکت در سررسید   
50,000,000  سود تضمین شده پرداختني )10,000,000×5(  

150,000,000  کل وجه نقد پرداختني به دارنده اوراق  
 وجه نقد دریافتی از دارنده اوراق              )92,639,000(
57,361,000 کل هزینه سود تضمین شده    

انتشار اوراق مشارکت به صرف 
برای تشریح نحوه حسابداری انتشار اوراق مشارکت 
منتشر شده به صرف، فرض کنيد شرکت سهامی قدس 

مانده حس��اب ص��رف اوراق در ترازنام��ه به مانده 
حس��اب اوراق مش��ارکت پرداختنی افزوده می شود تا 

شرکت سهامی قدس
ترازنامه)ناقص(

بدهی های بلند مدت
100,000,000ریال      اوراق مشارکت پرداختنی 

108,111,000            8,111,000      اضافه می شود: صرف اوراق 
تصویر 10-8 نحوه ارائه اوراق مشارکت منتشر شده به صرف در ترازنامه

اوراق مش��ارکت ف��وق را ب��ه ن��رخ 108/111 درصد 
ارزش اسمی منتشر کرده است. آرتيکل ثبت این اوراق 

به صورت زیر است:

1 فروردین

وجه  نقد و بانک

اوراق مشارکت پرداختنی

صرف اوراق مشارکت

)ثبت انتشار اوراق مشارکت به صرف(

108,111,000

100,000,000

8,111,000

ارزش دفتری اوراق به دست آید. در تاریخ انتشار ارزش 
دفتری و ارزش بازار اوراق مش��ارکت مس��اوی است.

فروش اوراق مش��ارکت به صرف باعث می شود کل 
هزینه سود تضمين ش��ده ای که منتشر کننده بابت این 
اوراق متحمل می ش��ود از مبل��غ پرداختني بابت هزینه 
سود تضمين ش��ده اوراق کم تر باشد. زیرا ناشر اوراق، 

انتشار اوراق به صرف
سودهای تضمين شده پرداخت شده

10 × 100,000,000(   50,000,000 ریال % ×5(
کسر می شود: صرف اوراق                 8,111,000        
41,889,000 ریال      

تصویر11-8 کل هزینه سود تضمین شده اوراق مشارکت منتشر شده به صرف

در تاریخ انتشار مبلغی بيش تر از ارزش اسمی اوراق که 
در سررسيد باید بپردازد دریافت کرده است. کل هزینه 
اس��تقراض ش��رکت قدس در این مثال 41,889,000 

ریال است که به صورت زیر محاسبه می شود:
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بازخرید اوراق

حس�ابداری بازخری�د اوراق مش�ارکت در 
سررسید

صرف نظ��ر از قيمت انتش��ار اوراق مش��ارکت، در 
تاریخ سررس��يد، ارزش دفتری اوراق با ارزش اس��می 
آن مس��اوی خواهد بود. هم چنين شرکت منتشرکننده 

ملزم است ارزش اس��می اوراق را در تاریخ سررسيد 
به دارنده اوراق پرداخت نماید. ش��رکت سهامی قدس 
در پایان سال 1396 با استفاده از آرتيکل زیر بازخرید 

اوراق مشارکت را در دفاتر خود ثبت می کند.

29 اسفند

اوراق مشارکت پرداختني

وجه نقد و بانک

)ثبت باز خرید اوراق(

100,000,000

100,000,000

توجه داشته باشيد که در تاریخ سررسيد مانده صرف 
یا کسر اوراق مشارکت، صفر است.

بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید
اوراق مشارکت ممکن است قبل از سر رسيد نيز بازخرید 
شوند. بازخرید اوراق مشارکت قبل از سر رسيد ممکن 
است به دالیلی مانند انصراف دارنده اوراق، نوسانات 
نرخ بازار س��ود تضمين ش��ده و غيره ص��ورت گيرد.
هنگامی که اوراق مشارکت قبل از سررسيد بازخرید 
می ش��ود، از نظر حسابداري باید اقدامات زیر صورت 
گيرد: 1( حساب های مربوط به اوراق مشارکت از دفاتر 

زیان 1,377,000 ریالی بازخرید اوراق، عبارت است 
از تفاوت بين 103,000,000 ریال وجه نقد پرداختني 

خارج ش��ود؛ 2( پرداخت وجه نقد ثبت شود؛ 3( سود 
یا زیان غير عملياتی بازخرید اوراق مشارکت شناسایی 
ش��ود. برای مثال فرض کنيد، ش��رکت س��هامی قدس 
قصد دارد اوراق مشارکت منتشر شده به صرف خود را 
در ابتدای س��ال چهارم با نرخ 103درصد ارزش اسمی 
بازخرید کن��د. هم چنين فرض کنيد ارزش دفتری این 
اوراق در تاریخ بازخرید 101,623,000 ریال اس��ت. 
ش��رکت قدس از طریق آرتيکل زیر بازخرید اوراق 

مشارکت را در دفاتر خود ثبت می کند.

1 فروردین
اوراق مشارکت پرداختني

صرف اوراق مشارکت پرداختني

زیان بازخرید اوراق مشارکت

نقد و بانک

)ثبت باز خرید اوراق به نرخ 103 درصد(

100,000,000
1,623,000
1,377,000

103,000,000

و 101,623,000 ریال ارزش دفتری اوراق مش��ارکت 
در تاریخ با زخرید.
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بلندمدت  بدهی ه��ای  س��ایر 
وام  از:  عبارتن��د  مت��داول 
)تسهيالت( پرداختنی بلندمدت، 
اسناد پرداختنی بلندمدت و بدهی های مربوط به اجاره ها، 
از جمله اجاره به ش��رط تمليک. اص��ول اندازه گيری، 
شناسایی و پرداخت سود تضمين شده این بدهی های 
بلندمدت شباهت های زیادی به اوراق مشارکت دارد. 
در ان��دازه تمام��ی ای��ن بدهی ه��ا، ارزش زمانی پول، 
اصلی اساس��ی اس��ت که مورد توجه ق��رار می گيرد.

تسهیالت پرداختنی بلندمدت 
تس��هیالت مالي بلند مدت، وام هاي بلند مدتي اس��ت 
که معموالً ش��رکت ها از بانک دریاف��ت مي کنند. نرخ 
سود تضمين شده تسهيالت ثابت است. نرخ ثابت سود 
تضمين ش��ده به این معنی اس��ت که با نوس��انات نرخ 
بهره در بازار، نرخ س��ود تضمين شده تسهيالت در کل 
دوره وام ثابت باقی می ماند. معموالً تس��هيالت بانکی 
به نحوی اس��ت که دراغلب موارد، وام گيرنده باید در 
فواصل زمانی معيني، بخشی از وام دریافتی را به همراه 

حسابداری بدهی های بلند مدت

حسابداری تسهیالت و اسناد 
پرداختنی بلندمدت را توضیح دهید.

هدف مطالعة 7

شرکت قدس دریافت وام و بازپرداخت اقساط آن را به صورت زیر در دفاتر خود ثبت می کند:
تصویر 12-8 جدول محاسبه اقساط

سود تضمين شده بازپرداخت کند. بنابراین، اقساط وام 
از دو بخش تشکيل شده است: 1( سود تضمين شده و 
2( بخشی از اصل وام. در حالی که مبلغ تمامي اقساط 
یک وام ثابت اس��ت، سود تضمين ش��ده در هر قسط، 
کاه��ش می یاب��د و در مقابل، مبل��غ بازپرداخت اصل 
وام افزای��ش می یابد. زیرا با پرداخت هر قس��ط، مبلغ 
پرداخت نش��ده اصل وام کاهش می یابد. بنابراین سود 

تضمين شده در قسط بعدی کم تر خواهد شد.
ش��رکت ها، وام های دریافتی را به ارزش اس��می در 
دفاتر خود ثبت می کنند. پس از آن با پرداخت اقس��اط 
وام، در دفات��ر خ��ود ،آرتيکل هایی برای ثبت تس��ویه 
بخش��ی از وام، وارد می کنند. ب��رای مثال، فرض کنيد 
که شرکت قدس وام 20 س��اله ای به مبلغ 500 ميليون 
ریال با نرخ س��ود تضمين ش��ده 12درصد را در تاریخ 
29 اس��فند1390 دریافت کرده اس��ت. اقساط این وام 
هر ش��ش ماه یک بار به مبلغ 33,231,000 ریال است. 
جدول پرداخت اقس��اط این وام برای دو سال نخست 

به صورت زیر است:

دوره شش ماهه
سود تضمین شده

)الف(
پرداخت نقدی

)ب(
هزینه سود  تضمین شده:

)د( × 6 درصد

)ج(
کاهش اصل وام

)ب(-)الف(

)د(
مانده اصل
)ج(-)د(

1390/12/29500,000,000

1391/6/3133،231،00030،000،0003،231،000496،769،000
1391/12/2933،231،00029،806،0003،425،000493،344،000

1392/6/3133،231،00029،601،0003،630،000489،714،000
1392/12/2933،231،00029،383،0003،848،000485،866،000
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1390

29 اسفند

نقد و بانک

تسهیالت پرداختنی بلند مدت

)ثبت دریافت تسهیالت بانکی(

500,000,000

500,000,000

اقس��اطی که قرار اس��ت در دوره مالي بعد پرداخت 
ش��ود، در تاریخ ترازنامه در بخ��ش بدهی های جاری 
ش��رکت گزارش خواهد ش��د. بنابرای��ن در تاریخ 29 
اس��فند 1391، کل بدهی ش��رکت بابت این تسهيالت 
493,344,000 ری��ال اس��ت ک��ه از این مق��دار، مبلغ 
آن   )3,630,000+3,848,000( ری��ال   7,478,000
در بخ��ش بدهی ه��ای ج��اری و 485,866,000ریال 
)7,478,000-493,344,000( آن در بخش بدهی های 

بلندمدت گزارش می شود.
اسناد پرداختنی بلند مدت

اسناد پرداختنی بلندمدت، بدهي هاي بلند مدتي است 
که به پش��توانه آن یک س��ند بدهي )چک یا سفته( به 
بستانکار ارائه شده است. اس��ناد پرداختنی بلندمدت، 

1391

31 شهریور

هزینه سود تضمین شده

تسهیالت پرداختنی بلند مدت

نقد و بانک

)ثبت پرداخت قسط اول تسهیالت(

30,000,000

3,231,000

33,231,000 

شباهت بس��يار زیادی به اس��ناد پرداختنی کوتاه مدت 
دارد. ب��ا ای��ن تفاوت که سر رس��يد این اس��ناد، برای 
دوره ای طوالنی تر از یک س��ال پ��س از تاریخ ترازنامه 
اس��ت. با توجه به دوره بلندمدت این اس��ناد، طبيعی 
اس��ت که این اس��ناد، دربردارنده س��ود تضمين شده 
باشند. برای تش��ریح نحوه حسابداری اسناد پرداختنی 
بلندمدت، فرض کنيد ش��رکت  سهامی قدس در تاریخ 
1390/1/1 ماش��ين آالتی را به ارزش 100 ميليون ریال 
در ازای صدور س��فته ای دو س��اله بدون سود تضمين 
شده، خریداری کرد. مبلغ این سفته 121ميليون ریال و 
نرخ سود تضمين شده ضمني10 درصد است. شرکت 
س��هامی قدس خرید این دارایی را به صورت زیر در  

دفاتر خود ثبت می کند.

کس��ر اس��ناد پرداختنی، در ترازنامه از حساب اسناد 

1 فروردین

ماشین آالت و تجهیزات

کسر اسناد پرداختنی بلند مدت

اسناد پرداختنی بلند مدت
)ثبت خرید ماشین آالت از طریق صدور اسناد 

پرداختني(

100,000,000

21,000,000

121,000,000 

پرداختنی بلندمدت کس��ر می ش��ود ت��ا ارزش دفتری 
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اس��ناد به دس��ت آید. در پایان س��ال 1390، ش��رکت 
قدس، بخ��ش تحقق یافته هزینه س��ود تضمين ش��ده 

اس��ناد پرداختن��ی بلندم��دت را شناس��ایی می کن��د:

1390

29 اسفند

هزینه سود تضمین شده

کسر اسناد پرداختنی بلند مدت

)ثبت شناسایی هزینه سود تضمین شده(

10,000,000

10,000,000

*

= )121,000,000 - 21,000,000(×10 % × 12
12

=10,000,000

ارزش دفتری اسناد پرداختنیمدت زمان × نرخ سود تضمین شده ×    = هزینه سود تضمین شده
 بلند مدت در ابتدای دوره

*

در سر رس��يد )29 اس��فند 1391(، شرکت قدس از 
طریق آرتيکل زیر، تس��ویه اس��ناد پرداختني بلند مدت 

تصویر 13-8 اسناد پرداختني بلند مدت

اسناد پرداختني تجاري بلند مدت کسر اسناد پرداختني تجاری       
10,000,000     29 اسفند مانده 1 فروردین 21,000,000

 مانده 29 اسفند   11,000,000

121,000,000   مانده  1 فروردین

121,000,000   مانده  29 اسفند

را ثبت مي کند:

= )121,000,000 - 11,000,000(×10 % × 12
12

=11,000,000

ارزش دفتری اسناد پرداختنیمدت زمان × نرخ سود تضمین شده ×    = هزینه سود تضمین شده
 بلند مدت در ابتدای دوره

*

1390

29 اسفند

هزینه سود تضمین شده

اسناد پرداختنی بلند مدت

کسر اسناد پرداختنی بلند مدت

نقد و بانک
)ثبت شناسایی هزینه سود تضمین شده و 

پرداخت اسناد پرداختني(

11,000,000

121,000,000

11,000,000 

121,000,000

سؤاالت خود آزمایی*



بدهی ه��ای  ش��رکت ها 
در  را  خ��ود  بلندم��دت 
ترازنامه، در بخشی جداگانه، 
پس از بدهی های ج��اری گزارش می کنند. نحوه ارائه 
بدهی ه��ای بلندم��دت در تصوی��ر 14-8 نمایش داده 
ش��ده اس��ت. ش��رکت ها می توانند اطالعات تفصيلی 

تصویر14-8 نحوه ارائه بدهی  های بلند مدت در ترازنامه

نحوة ارائة بدهی های بلند مدت

نحوة ارائة بدهی های بلند مدت را 
در ترازنامه تشریح کنید.

مربوط به بدهی ه��ای بلندمدت را در یادداش��ت های هدف مطالعة 8
هم��راه صورت ه��ای مالی افش��ا کنند ای��ن اطالعات 
تفصيل��ی مواردی از جمله نرخ س��ود تضمين ش��ده، 
تاریخ سر رسيد، قابليت تبدیل بدهی ها به سهام عادی 
و دارایی ه��ای در گ��رو بدهی های بلندم��دت، را در 

برمی گيرد.

شرکت سهامی قدس
ترازنامه)ناقص(

  بدهی های بلند مدت
     اوراق مشارکت پرداختنی10 درصد         100,000,000ریال

92,000,000      کسر می شود: کسر اوراق مشارکت پرداختني        )8,000,000(       
500,000,000      تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت                 

     اسناد پرداختني بلند مدت                    121,000,000
110,000,000      کسر می شود: کسر اسناد پرداختني بلند مدت         11,000,000   
702,000,000      کل بدهی های بلند مدت       

سؤاالت خود آزمایی
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1  دوره زمانی برای طبقه بندی یک بدهی به عنوان جاری یک سال یا یک چرخه عملياتی است هر کدام که:
 الف. طوالنی تر باشد.   
 ب. کوتاه تر باشد.  

 ج. محتمل تر باشد.  
 د. امکان پذیر باشد. 

2 برای آن که یک بدهی به عنوان بدهی جاری طبقه بندی شود باید انتظار رود چگونه پرداخت شود؟
الف. از طریق دارایی های جاری پرداخت شود.

 ب. از طریق ایجاد بدهی های جاری پرداخت شود.
 ج. ظرف 2 سال پرداخت شود.    

  د. موارد الف و ب



3 ش��رکت مهتاب در تاریخ 1 آذر 1391 مبلغ 88,500,000 ریال از بانک س��په وام دریافت کرد و در ازای آن س��فته ای 
یک س��اله به مبلغ 88,500,000 ریال وس��ود تضمين ش��ده 12درصد صادر کرد. در تاریخ 29 اسفند 1391، چه مقدار هزینه 

سود تضمين شده به وقوع پيوسته است؟
الف. 2,655,000 ریال       

 ب.  3,540,000 ریال    
 ج.   4,425,000 ریال 
 د.    10,620,000 ریال

4  ش��رکت مهيا در تاریخ 1 اس��فند در ازای صدور سفته ای 6 ماهه با نرخ سود تضمين شده 12درصد، وامی دریافت کرده 
است. در تاریخ 29اسفند:

الف. هيچ یک از اسناد پرداختنی و سود تضمين شده پرداختنی بدهی جاری نيست. 
ب. فقط اسناد پرداختنی بدهی جاری است.

 ج. فقط سود تضمين شده پرداختنی بدهی جاری است.
 د. هر دوی اسناد پرداختنی و سود تضمين شده پرداختنی جاری هستند.

5 شرکت بيگی 4,515,000 ریال، بابت فروش از مشتریان دریافت کرده است. اگر ماليات و عوارض بر ارزش افزوده 5 
درصد باشد، درآمد فروش به چه مبلغی بستانکار می شود؟ 

الف. 4,000,000 ریال    
 ب. 4,300,000 ریال      
 ج.  4,289,250 ریال     

  د. هيچ یک از موارد

6  ش��رکت بيمه البرز مبلغ 180,000,000ریال بابت یک قرارداد بيمه یک س��اله در تاریخ 1 تير پيش دریافت کرده است. 
این شرکت در تاریخ 29 اسفند چه مبلغی از پيش  دریافت بيمه را به  عنوان بدهی جاری گزارش خواهد کرد؟

الف. صفر       
 ب. 4,500,000 ریال    

 ج. 13,500,000 ریال        
  د. 18,000,000 ریال

7  نرخ سود تضمين شده بازار:
الف. نرخ قراردادی سود تضمين شده است که برای مبلغ وجه پرداختني به قرض دهنده استفاده می شود.
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ب. نرخ درج  شده بر روی گواهی اوراق مشارکت است.
 ج. نرخ بازدهی است که سرمایه گذار در اوراق مشارکت مطالبه می کند.

 د. بیش از یکی از موارد باال صحیح است.

8  شــرکت کارون اوراق مشارکت 10 ساله ای به ارزش اسمی 200 میلیون ریال منتشر کرده است. اگر اوراق به صرف 
منتشر شود، نشان می دهد که : 

الف. نرخ اسمی سود تضمین شده بیش از نرخ سود تضمین شده در بازار است.
ب. نرخ سود تضمین شده بازار ببیش از نرخ اسمی سود تضمین شده است.
ج. نرخ اسمی سود تضمین شده و نرخ سود تضمین شده بازار برابر می باشد.

 د. رابطه ای بین این دو نوع نرخ سود تضمین شده وجود ندارد.

9  شرکت سپیده اوراق مشارکتی منتشر کرده است که سود تضمین شده را در تاریخ های 1 مهر و 1 فروردین پرداخت 
خواهد کرد. در تاریخ 29 اسفند، آرتیکل ثبت سود تضمین شده به وقوع پیوسته اوراق کدام است:

الف. بدهکار شدن سود تضمین شده پرداختنی             
 ب. بستانکار شدن وجه نقد و بانک

 ج. بستانکار شدن هزینه سود تضمین شده                       
 د. بستانکار شدن سود تضمین شده پرداختنی

10  شرکت قهرمان قصد دارد مبلغ100میلیون ریال اوراق مشارکت منتشر شده خود را با نرخ 105درصد بازخرید کند. 
در تاریخ بازخرید ارزش دفتری اوراق 103/475 میلیون ریال است. آرتیکل ثبت بازخرید اوراق مشارکت شامل کدام یک 

از موارد زیر است؟
الف. 3/745میلیون ریال به بستانکار حساب زیان بازخرید اوراق

 ب. 3/745میلیون ریال به بدهکار صرف اوراق مشارکت پرداختنی
 ج. 1/225میلیون ریال به بستانکار سود بازخرید اوراق

 د. 5میلیون ریال به بدهکار صرف اوراق مشارکت پرداختنی

11  شــرکت امید اوراق مشارکت 20 ساله ای در تاریخ 1 فروردین 1391 منتشر کرده است. در 29 اسفند 1391، مانده 
پرداخت نشده اصل اوراق تحت چه سرفصلی گزارش می شود؟

الف. بدهی های جاری    
 ب. بدهی های بلندمدت     

 ج. بخشی در بدهی های جاری و بخشی در بدهی های بلندمدت            
235 د. سود تضمین شده پرداختنی



تمرین ها

12  ش��رکت گلس��تانی وام سه س��اله ای به مبلغ 497,000 ریال با نرخ سود تضمين شده 10 درصد دریافت کرده است. 
این وام در سه قسط 200,000 ریالی بازپرداخت خواهد شد که اقساط آن در پایان سال پرداخت مي شوند. در سال دوم  

شرکت گلستانی چه مبلغی بابت هزینه سود تضمين شده وام شناسایی خواهد کرد؟
الف. 16,567 ریال         

 ب. 49,700 ریال           
 ج.  34,670 ریال                    

  د. 346,700 ریال

ت 1-8   شرکت ساعدی در تاریخ 29 اسفند تعهدات زیر را برعهده دارد: الف( مبلغ 100,000ریال اسناد پرداختنی 
به سررس��يد 2 س��ال دیگر، ب( اوراق مشارکت 10 س��اله پرداختنی به مبلغ 300,000 ریال که هر ساله 30,000 ریال آن 
بازپرداخت خواهد ش��د.  ج( 150,000ریال س��ود پرداختنی اوراق مش��ارکت د( 60,000 ریال حساب های پرداختنی. با 
فرض آن که چرخه عملياتی این شرکت کم تر از یک سال باشد، برای هر یک از تعهدات فوق نشان دهيد که باید به عنوان 

بدهی جاری طبقه بندی شود یا بدهی بلندمدت؟

ت 2-8   شرکت یاس در تاریخ 1 آذر در ازای صدور سفته یک  ساله ای با نرخ سود تضمين شده 10 درصد، مبلغ 80 
ميليون ریال وام از بانک دریافت کرده است.

 الف( آرتيکل ثبت دریافت وام را ارائه کنيد. 
 ب( آرتيکل ثبت سود تضمين شده به وقوع پيوسته وام را در تاریخ 29 اسفند ارائه کنيد.

ت 3-8   شرکت آذرخش در زمان فروش، درآمد فروش را از ماليات و عوارض بر ارزش افزوده، تفکيک نمی کند. در 
تاریخ 16خرداد، کل مبالغ دریافتی بابت فروش مبلغ 15,540ميليون ریال است. با فرض 3 درصد نرخ ماليات و عوارض 

بر ارزش افزوده، آرتيکل شناسایی درآمد فروش و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختنی را ارائه کنيد.

ت 4-8   مجموعه ورزشی انقالب 4000 بليت تماشای 12 مسابقه بعدی ليگ بسکتبال را به بهای هر بليت 71000 ریال 
به فروش رسانده است. آرتيکل های  الف( فروش بليت ها و  ب( درآمد تحقق یافته پس از انجام اولين بازی را ارائه کنيد.

ت 5-8   شرکت مالیری در حال بررسی دو راه تأمين مالی خرید دارایی های ثابتی به ارزش 2 ميليارد ریال است.
 الف( انتشار200،000 سهم عادی به ارزش هر سهم 100,000ریال

  ب(  انتشار 2 ميليارد ریال اوراق مشارکت 8درصدی به ارزش اسمی
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           انتشار سهام             انتشار اوراق
سود قبل از کسر بهره و ماليات    700,000,000ریال     700,000,000ریال

؟ ؟    کسر می شود: هزینه بهره اوراق  
؟ ؟    سود قبل از کسر ماليات   
؟ ؟    نرخ ماليات بر درآمد)30درصد(  
؟ ؟    سود خالص    
؟ تعداد سهام منتشر شده        500,000   
؟ ؟    سود هر سهم    

جدول زیر را کامل کنيد.
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ت 6-8    شرکت پرميت 3 ميليارد ریال اوراق مشارکت 5ساله با نرخ سود تضمين شده 8درصد در تاریخ 1 فروردین 
1390 به نرخ 100 درصد ارزش اسمی منتشر کرد. 

 الف( آرتيکل ثبت انتشار اوراق مشارکت فوق را ارائه دهيد.
   ب( آرتيکل ثبت پرداخت اولين سود تضمين شده اوراق را در 1 مهر ارائه دهيد )سود تضمين شده هر 6ماه یک بار پرداخت می شود(.

 ج( آرتيکل تعدیلی ثبت سود تضمين شده به وقوع پيوسته اوراق را د رتاریخ 29اسفند 1391 ارائه کنيد.

ت 7-8   ش��رکت نان رضوی در تاریخ 1فروردین 1391، 2 ميليون ریال اوراق مش��ارکتی 10 س��اله ای را با نرخ سود 
منتشر کرد. سود تضمين شده اوراق در 1 مهر و 1 فروردین پرداخته می شود. % تضمين شده 8  درصد به قيمت 97

 الف( آرتيکل ثبت انتشار اوراق مشارکت اوراق را در تاریخ 1 فروردین 1391 ارائه کنيد.
  ب( فرض کنيد اوراق به قيمت 104درصد به فروش رفته است. آرتيکل فروش اوراق را ارائه کنيد.

ت 8-8   ترازنامه شرکت لرستانی در تاریخ 1مهر1390 اطالعات زیر را نشان می دهد:
بدهی های بلند مدت   

1,000,000,000      اوراق مشارکت پرداختنی   
60,000,000      کسر می شود: کسر اوراق مشارکت  

940,000,000        

شرکت قصد دارد اوراق را با نرخ 101 درصد بازخرید کند. آرتيکل بازخرید اوراق را ارئه کنيد.



مسائل

م 1-8  در1فروردین1391،دفترکلشرکتسرخس،حسابهایبدهیزیررانشانمیدهد:
52,000,000  حسابهایپرداختنی
7,700,000 مالیاتبرارزشافزودهپرداختنی
16,000,000 پیشدریافتدرآمدخدمات

درطیفروردینماهرویدادهایمالیمنتخبزیررخدادهاست:
5فروردینفروشکاالبهصورتنقدیجمعًا22,680هزارریالشامل3درصدمالیاتبرارزشافزوده.

12فروردینارائهخدماتبهارزش10میلیونریالکهوجهآنقباًلدریافتشدهبود.
14فروردینپرداختمالیاتبرارزشافزودهپرداختنیسال1390.

20فروردینفروش800واحدکاالیجدیدبهقیمتهرواحد500،000ریالبهعالوه3درصدمالیاتبرارزشافزوده.
21فروردیندریافت18میلیونریالوامازبانکدرازایصدورسفتهسهماههایبانرخسود8درصد.

خواستهها:
الف.ثبتمعامالتفروردین

ب.ثبتآرتیکلتعدیلیبهتاریخ31فروردیندررابطهباانتشاراسنادپرداختنی.
ج.بخشبدهیهایجاریترازنامهشرکتسرخسراتهیهکنید.

م 2-8  درادامهبرخیمعامالتمنتخبشــرکتتداعیارائهشــدهاســت.اینشرکتصورتهایمالیخودراهر
سهماهیکبارتهیهمیکند.

2فروردینخریدکاالبهصورتنســیهبهارزش30میلیونریالباشــرط)30،2/10/ن(1اردیبهشتصدورسفته
2ماههایبانرخسودتضمینشده9درصددرازایخریدانجامشدهدرتاریخ2فروردین.

31خردادبهوقوعپیوستنسودتضمینشدهسفته2ماهه.
1تیرپرداختاصلوسودتضمینشدهسفتهپرداختنی.

1مهرخریدتجهیزاتیباپرداخت11میلیونوجهنقدوسفته3ماههایبهمبلغ40میلیونریالونرخسود10درصد.
30آذرتحققسودتضمینشده3ماههسفتهخریدتجهیزات.
1دیپرداختاصلوسودتضمینشدهسفتهخریدتجهیزات.

1اسفنددریافتوامیبهمبلغ15میلیونریالدرازایصدورسفتهای3ماههبانرخسود8درصد.
29اسفندشناساییهزینهسودتضمینشدهوامبانکی.

خواستهها
الف.ارائهآرتیکلهایثبترویدادهایفوق

ب.انتقالآرتیکلهابهدفترکل
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  ج. حصه بخش بدهی های جاری ترازنامه در 31 خرداد و 29 اسفند
  د. محاسبه کل هزینه سود تضمين شده سال

م 3-8   در 1 فروردین 1390 ش��رکت مرادی، 2 ميليارد ریال، اوراق مش��ارکت 5 ساله ای با نرخ سود تضمين شده 9 
درصد به ارزش اسمی منتشر کرد. سود تضمين شده اوراق در تاریخ 1 مهر و 1 فروردین پرداخت می شود.

خواسته ها
الف. آرتيکل ثبت صدور اوراق را ارائه کنيد.

 ب. آرتيکل های تعدیلی سود تضمين شده معوق را در تاریخ 29 اسفند ارائه کنيد.
  ج. نحوه ارائه اوراق را در ترازنامه به تاریخ 29 اسفند را نشان دهيد.

  د. آرتيکل ثبت پرداخت سود تضمين شده را در تاریخ 1 فروردین و 1 مهر 1391 ارائه کنيد.
 ه.    فرض کنيد شرکت مرادی در تاریخ 2 فروردین 1392، اوراق را با نرخ 102 درصد بازخرید کند. آرتيکل مربوط را ارائه کنيد.

م 4-8   شرکت الماسی درتاریخ 1 فروردین1391 ،800 ميليون ریال اوراق مشارکت 10 ساله ای را با نرخ سود تضمين شده 
9 درصد منتش��ر کرد. س��ود تضمين شده در 1 فروردین و 1 مهر پرداخت می ش��ود. اوراق به نرخ 105 درصد منتشر شد. 

خواسته ها
الف. انتشار اوراق را به دفتر روزنامه ثبت کنيد.

 ب. در 29 اس��فند 1391، مانده صرف اوراق مش��ارکت پرداختنی 36 ميليون ریال اس��ت  در تاریخ ترازنامه بدهی های 
مربوط به اوراق مشارکت پرداختنی به چه مبلغی است؟

 ج. در تاری��خ 1 فروردی��ن 1392 ارزش دفتری اوراق 832 ميليون ریال اس��ت. ش��رکت اوراق را به نرخ 105 درصد 
بازخرید کرد. آرتيکل بازخرید اوراق را ارائه کنيد. 
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اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعه این فصل باید بتوانید:
1  کاربردها و محدودیت های یک ترازنامه را توضیح دهید.

2  طبقه بندی های عمده ترازنامه را تشخیص دهید.
3  ترازنامه طبقه بندی شده را در قالب گزارشی تهیه نمائید.

4 تفاوت بین صورت سود و زیان چند مرحله اي و صورت سود و زیان یک مرحله اي را توضیح دهید.
5  نحوه محاسبه و اهمیت سود )زیان( ناخالص را توضیح دهید.

مروری بر فصل

ترازنامه و صورت سود و زیان

 کاربردها                                                                                                                        
 محدودیت ها         

   طبقه بندی
 اطالعات مکمل                                                                                                                                             

    گزارش شده
 موارد افشا

ترازنامه

 صورت سود و زیان
 اهداف

 محتوا و شکل ارائه
 آماده سازی کلی

 سودمندی

صورت سود و زیان

نحوه صحیــح تهیه صورت های مالی به صورتی که اطالعات مربوط به وضعیــت مالی )دارایی ها، بدهی ها و حقوق 
صاحبان ســرمایه( و عملکرد مالی )درآمدها، هزینه ها و ســودها و زیان های غیر عملیاتی( به شــکل شــفاف و مطلوبی 
در اختیــار اســتفاده کنند گان از صورت های مالی قــرار گیرد، از اهمیت زیادی بر خوردار اســت. در فصل اول کتاب 
در تعریف اهداف حســابداری و گزارشــگری مالی بیان شد که صورت های مالی باید به نحو مطلوبی، وضعیت مالی، 
عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی یک شــرکت را نشــان دهند. برای دســت یابی به این هــدف و اجتناب از آن که 
صورت هاي مالي، استفاده کنندگان را گمراه سازند،  این صورت های مالی باید به شکل استانداردی تهیه شده و اقالم 
صورت مالی در گروه ها و طبقات معینی ارائه شوند که صورت های مالی طبقه بندی شده نامیده می شوند. در این فصل 
ضمن شناســایی اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی، نحوه تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان طبقه بندی شده بیان 

خواهد شد. ساختار و محتوای این فصل به صورت زیر است:

صورت های مالی
فصل 9
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ترازنامه

کاربرد ها و محدودیت های ترازنامه 
را توضيح دهيد.

ترازنام��ه كه گاه��ی، صورت هدف مطالعه 1
ناميده می ش��ود،  وضعيت مالی 
دارایی ه��ا ، بدهی ها و حقوق 
صاحبان سرمایه یک شرکت را 
در یک تاریخ مشخص گزارش می کند. این صورت 
مالی، اطالعاتی در مورد ماهيت و مبالغ سرمایه گذاری ها 
در مناب��ع، تعهدات به بس��تانکاران و حقوق مالکان در 
خالص منابع ش��ركت را فراهم م��ی آورد. این صورت 
مال��ی هم چنين ب��ه پيش بينی مبال��غ زمان بندی و عدم 

اطمينان جریان های نقد آتی كمک می نماید.
سودمندی ترازنامه

ترازنام��ه با ارائ��ه اطالعات��ی پيرام��ون دارایی ها و 
بدهی ه��ا و حق��وق صاحبان س��رمایه، مبنایی را برای 
محاس��به بازده عمليات و ارزیابی س��اختار سرمایه ی 
شركت فراهم می كند. هم چنين، استفاده كنندگان، برای 
تعيين ریسک شركت و جریانات نقد آتی، از اطالعات 
ترازنامه استفاده می كنند. در این رابطه، تحليل گران از 
ترازنامه برای تعيين نقدینگی شركت، توانایی پرداخت 

بدهی و انعطاف پذیری مالی استفاده مي كنند. 
نقدینگ��ی، مدت زمانی كه انتظار می رود طی آن یک 
دارایی فروخته ش��ده یا به گون��ه ای دیگر به وجه نقد 
تبدیل ش��ود، یا مدت زمانی كه انتظار می رود بدهی ها 
تس��ویه گردد را نش��ان می ده��د. اعتبار دهن��دگان به 
نسبت های نقدینگی كوتاه مدت، مانند نسبت وجوه نقد 
به بدهی های كوتاه مدت، عالقه مند هستند. این نسبت ها 
نشان می دهند كه آیا شركتي، مانند ایران خودرو، منابع 
كافی برای پرداخت تعهدات جاری و سررس��يد شده 
در اختيار دارد. به صورت مشابه، سهام داران، نقدینگی 
را ب��ه منظور ارزیابي امکان تقس��يم س��ود یا باز خرید 

سهام، مورد توجه قرار مي دهند. به طور كلی، نقدینگی 
باالتر، ریسک ورشکس��تگی )عدم توانایی پرداخت 

بدهی ها( شرکت را کاهش می دهد.
توانایی پرداخت بدهی، به معنی توانایی یک شركت 
در پرداخت بدهی های  خود در سر رس��يد اس��ت. در 
سطح معيني از دارایي ها، شركتي كه در ساختار سرمایه 
خ��ود از بدهي هاي كم تري اس��تفاده كرده اس��ت، در 
پرداخت بدهي ها، از توانایي باالتري برخوردار است. 
بنابراین، سطح باالتر بدهي ها به معني افزایش ریسک 
)مخاطره( ش��ركت اس��ت. زیرا احتمال ع��دم توانایي 

پرداخت بدهي ها در سررسيد افزایش مي یابد.
نقدینگ��ی و توانایی پرداخت بدهی، انعطاف پذیری 
مال��ی یک ش��ركت را تح��ت تأثي��ر ق��رار می دهند. 
انعطاف پذیري مالي، توانایی ش��ركت در انجام واكنش 
اثر بخ��ش، برای تغيير مي��زان و زمان بندی جریان هاي 
نقدی به نحوي كه ش��ركت بتوان��د در مقابل نياز ها و 
فرصت های غير منتظره واكنش نشان دهد را اندازه گيری 
می كند. برای مثال، شركتي كه داراي بدهي هاي متعددي 
اس��ت، توانایي و انعطاف پذیري چنداني در استفاده از 
فرصت هاي س��رمایه گذاري مطلوب ندارد. زیرا، براي 

این شركت، امکان استقراض بيش تر محدود است.
محدودیت های ترازنامه

برخی از مهم ترین محدودیت های ترازنامه به شرح 
زیر است:

1( اغل��ب دارایی ه��ا و  بدهی هایی ك��ه در ترازنامه 
گزارش می شوند با اس��تفاده از مبنای بهای تمام شده 
تاریخ��ی اندازه گيری می ش��وند. در نتيج��ه، ترازنامه، 
اغلب به دليل عدم گزارش ارزش های منصفانه، مورد 
انتقاد واقع شده است. برای مثال، شركت های فعال در 
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طبقات عمده اقالم ترازنامه 
را بيان کنيد.

هدف مطالعه 2

صنایع چوب، دارایي هایی مانند الوار در اختيار  دارند 
ك��ه در اغلب زمان ه��ا، امکان تعيي��ن ارزش منصفانه 
)ارزش ب��ازار( آن ها وجود دارد. با این وجود، تا زمان 
ف��روش، صورت هاي مالي، هيچ گونه افزایش��ی را در 

دارایی هاي این شركت را نشان نمی دهد.
2(  در تعيي��ن بس��ياری از اق��الم گزارش ش��ده در 
ترازنامه، ش��ركت، از برخي قضاوت ه��ا و برآورد ها 
استفاده مي كند. برای مثال، ش��ركت سایپا در ترازنامه 
خود، ميزان حس��اب های دریافتنی كه وصول خواهد 
ش��د، عمر مفيد انبارها و تعداد اتومبيل هایی كه تحت 

گارانتی، مرجوع می شوند را تخمين می زند.
3(  ترازنامه بس��ياری از اقالم دارای ارزش مالی كه 
ش��ركت قادر به اندازه گيري معقوالنه آن ها نيس��ت را 
ح��ذف می نماید. برای مثال، دانش و مهارت پرس��نل 
ش��ركت Intel در توس��عه ی تراش��ه های كامپيوتری 
جدید، مهم ترین دارایی این ش��ركت بزرگ محسوب 
می ش��ود. ب��ا این حال ب��ه دليل این كه ش��ركت اینتل 
نمی تواند، به طور قابل اتکایی، ميزان ارزش پرس��نل و 
س��ایر دارایی های نامشهود خود، مانند مشتریان دائمی 
و ش��هرت و اعتبار را اندازه گيری نماید، نمی تواند این 
اقالم را در ترازنامه خود شناس��ایی كند. به طور مشابه 

بسياری از بدهی ها در ترازنامه گزارش نمی شوند. 
ورشکس��تگی اخير ش��ركت انرون، هفتمين شركت 
ب��زرگ ایاالت متح��ده، توجه جامعه را ب��ه حذف یا 
س��هل انگاری در ارائه اقالم مه��م در ترازنامه معطوف 
س��اخت. در ش��ركت انرون، برخ��ی از تعهدات مالی 
شركت از ترازنامه حذف ش��ده بود. بنابراین، ترازنامه 
وضعيت مالی ش��ركت را ب��ه نحو مطلوب��ی گزارش 
نمی كرد. در سال هاي اخير وقوع موارد مشابه در ایران 
ني��ز باعث افزایش توجهات به ارائه كامل صورت هاي 

مالي و افشاي موارد با اهميت شده است.
طبقه بندی در ترازنامه

در ترازنام��ه، اقالم مش��ابه به 
گون��ه اي گروه بندي مي ش��وند 
كه اج��زاي هر گ��روه، طبقه اي 

متناج��س را تش��کيل دهند. ع��الوه بر ای��ن، اقالم به 
نحوی كنار هم قرار داده می ش��وند كه روابط مهم بين 
آن ها نش��ان داده ش��ود. هيئت تدوین اس��تانداردهای 
حسسابداری ایران، بارها متذكر شده است كه بخش ها  
و زیر مجموعه ه��ای صورت ه��ای مال��ی، بيش از كل 
آن ها آگاهی بخش است. از این رو گزارش خالصه ی 
حس��اب ها )جم��ع دارایی ه��ا، خال��ص دارایی ه��ا، 
جم��ع بدهی ها و غي��ره( را منع می نمای��د. در عوض 
ش��ركت ها باید اقالم حس��اب های خود را با جزئيات 
مناس��ب، طبقه بندی و گزارش كنند تا اس��تفاده  كننده 
بتوان��د مبالغ، زمان بندی و ع��دم اطمينان جزئيات نقد 
آت��ی را ارزیابی نماید. این طبقه بندی، باعث تس��هيل 
ارزیابی اس��تفاده كننده از نقدینگ��ی و انعطاف پذیری 
می ش��ود. ش��ركت  ریس��ک  و  س��ودآوری  مال��ی، 
ب��راي طبقه بن��دی اق��الم در صورت ه��ای مال��ی، 
شركت ها اقالم با ویژگی های مشابه را در یک گروه و 
اق��الم با خصوصيات متفاوت را در گروه هاي مجزایي 
طبقه بندی می نمایند. برای مثال ،واحد های تجاری باید 

اقالم زیر را به طور جداگانه گزارش نمایند:
1(  دارایی های��ی ك��ه از نظر نوع ی��ا نقش آن ها در 
عمليات اصلی یا س��ایر فعاليت هاي شركت، متفاوتند. 
برای مثال، ش��ركت س��پنتا موجودی كاال را مجزاي از 

ماشين  آالت و تجهيزات گزارش می نماید.
2(  دارایی ه��ا و بدهی هایی ك��ه تأثيرات متفاوتي بر 
انعطاف پذیري مالي ش��ركت دارند. برای مثال، شركت 



244

پارس آنالین باید س��رمایه گذاري ها خود را مجزاي از 
دیگر دارایي هاي خود طبقه بندي كند. 

3(  دارایی ه��ا و بدهی هایی با خصوصيات نقدینگی 
متفاوت. برای مثال ، شركت هواپيمایی هما وجوه نقد 
خود را جدا از موجودی كاالی خود گزارش می نماید.
س��ه گروه عمده اقالم موج��ود در ترازنامه عبارتند 
از : دارایی ها، بدهي ها و حقوق صاحبان س��رمایه. این 
اقالم در فصل 1 تعریف ش��ده اند. در ادامه با جزئيات 
بيش تري به تشریح اقالم تش��کيل دهنده صورت هاي 

مالي، پرداخته خواهد شد.
عناصر ترازنامه 

1 دارایی ها.   اقالم تحصيل شده یا تحت كنترل یک 

شركت كه دارای منافع اقتصادی آتی است و در نتيجه 
معامالت یا رویدادهای گذشته حاصل شده اند. 

2 بدهی ها.    اقالمی كه متضمن از دست دادن منافع 
اقتصادی آتی اس��ت و ناشی از تعهدات جاری شركت 
است و با انتقال دارایی ها یا ارائه خدمات به واحد های 
تجاری دیگر درآینده همراه است و در نتيجه معامالت 

یا رویدادهای گذشته ایجاد شده است. 
3 حقوق مالکانه.  ادعای مالکان نسبت به دارایی های 

شركت، پس از كسر بدهی ها.
شركت ها این اقالم را به چندین طبقه بندی كوچک تر 
تقسيم می نمایند تصویر 1-9 قالب كلی یک ترازنامه را 

نشان می دهد.

تصویر 1-9 طبقه بندی ترازنامه 

شركت ممکن است ترازنامه خود را به شيوه متفاوتی 
طبقه بندی نمای��د. اما معموالً در عمل تفاوت كمی در 

این طبقه بندی ها مشاهده می شود.
دارایی های جاری 

دارایی ه��ای جاری وج��ه نقد یا س��ایر دارایی های 
یک ش��ركت اس��ت كه انتظار می رود طی یک سال یا 
چرخه عمليات��ی، هر كدام كه طوالنی تر باش��د، به وجه 
نقد تبدیل ش��ود، به فروش رفته و یا به مصرف برسد. 

  بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه دارایی ها   

بدهی های جاریدارایی های جاری

بدهی های بلندمدتدارایی های ثابت مشهود

حقوق صاحبان سرمایهدارایی های ثابت نامشهود

سرمایه گذاری های بلند مدت

سایر دارایی ها

چرخه عملياتی، متوس��ط زمانی اس��ت كه یک شركت 
اقدام به تحصيل مواد خ��ام ، تهيه محصول )و فروش 
آن( و دریاف��ت وجه نقد ناش��ی از ف��روش محصول 

می نماید. 
چرخ��ه، به صورت حركت وجه نقد به موجودی ها، 
توليد، حس��اب های دریافتنی و برگش��ت )تبدیل( به 
وجه نقد ادامه می یابد. زمانی كه چندین چرخه عملياتی 
ظرف یک س��ال اتفاق می افتد، ش��ركت دوره یک ساله 



تصویر 2-9 دارایی های جاری و مبانی ارزش گذاری

 مبانی ارزیابیقلم  

 ارزش منصفانهوجه نقد و معادل وجه نقد       
معمواًل ارزش منصفانه سرمایه گذاری های کوتاه مدت                   

برآورد خالص ارزش بازیافتنی نقدیمطالبات

اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش موجودی ها
 بهای تمام شده  پيش پرداخت ها

چنان چه ش��ركت انتظار نداشته باش��د كه این اقالم 
ط��ی یک س��ال مالی تحق��ق یابند، این پن��ج قلم را به 
عنوان دارای��ی جاری گزارش نمی نمای��د. برای مثال، 
چنان چ��ه یک ش��ركت وجه نق��د یا دارای��ی دیگری 
را ب��رای اهدافی مانند باز خرید ی��ا پرداخت تعهدات 
غير جاری محدود كرده باش��د، یا قصد نداش��ته باشد 

را مورد استفاده قرار می دهد. چنان چه چرخه عملياتی 
بيش تر از یک س��ال ب��ه طول بيانجامد، ش��ركت دوره 

طوالنی تر را به كار می گيرد. 
دارایی های جاری در ترازنامه بر اساس نقدینگی نشان 

داده می شوند. پنج قلم اصلی كه در قسمت دارایی های 
جاری نش��ان داده می شود و مبنای ارزش گذاری آن ها 

در تصویر 2-9 نشان داده شده است.

از ای��ن دارایی ها در عمليات جاری اس��تفاده كند، این 
قل��م را از گ��روه دارایی های جاری خ��ارج می نماید. 
به طور كلی، چنان چه یک شركت انتظار داشته باشد كه 
یک قلم دارایی طی یک سال، به وجه نقد تبدیل شود و 
یا به منظور پرداخت یک بدهی جاری به مصرف برسد 
آن را به عنوان یک دارایی جاری طبقه بندی می نماید.

مطالعه آزاد

 هر چند گروه دارایی های جاری به خوبی تعریف ش��ده اس��ت، با این وجود، در این تعریف مشکالت نظري نيز وجود 
دارد. ب��ه عن��وان مثال، ارائه پيش پرداخت ها در س��ر فصل دارایي ه��اي جاری تا چه حد دارای توجيه اس��ت؟ در توجيه 
پيش پرداخت ها بيان مي ش��ود كه اگر ش��ركت این اقالم را به صورت پيش پرداخت تهيه نکند، باید در طي چرخه عملياتي 
خود از س��ایر دارایي هاي جاري اس��تفاده كند. اگر ما این منطق را تا س��رانجام نهایی آن دنبال نمائيم، می بينيم كه تمامی 
دارایی هایی كه قباًل خریداری شده اند برای استفاده در چرخه عملياتی نگهداری می شوند و از این رو باید به عنوان دارایي 

جاری در نظر گرفته شوند.
مش��کل دیگری كه درمورد تعریف دارایی های جاری وجود دارد، هنگامی است كه یک شركت، دارایی های سرمایه ای 
خود را در طول چرخه عملياتی مصرف می نماید. چنين به نظر می رسد كه شركت می بایست قسمتی از دارایی های ثابت 
خود كه معادل اس��تهالک جاری آن اس��ت را در بخش دارایی های جاری طبقه بندي كند، زیرا آن قسمت از دارایی ها در 
چرخه عملياتي بعدی مصرف می ش��ود. با این حال، در عمل این مس��ئله یا مشکل مفهومی، نادیده گرفته شده است. این 

مثال نشان می دهد كه تمایز صریح بين دارایی های جاری و غير جاری تا اندازه ای اختياری است. 
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وجه نقد 
وجه نقد، معموالً به عنوان موجودي نقدي و سپرده های 
دی��داری )پول ن��زد بانک كه به قصد س��رمایه گذاري 
نباش��د و به محض درخواست در اختيار شركت قرار 
گيرد( تعریف می ش��ود. حسابداران از عناوین دیگري 
مانن��د »وجوه نقد« و »نقد و بانک«، براي این حس��اب 

اس��تفاده مي كنند. معادل وجه نقد، سرمایه گذاری های 
كوتاه م��دت با قابليت نقد ش��وندگی باال هس��تند، كه 
ظرف 3 ماه یا كمتر سر رس��يد می ش��وند. بر اس��اس 
اس��تانداردهای حسابداری، اقالم معادل وجه نقد 
نباید در س��ر فصل وجه نقد نش��ان داده ش��وند.  

مطالعه آزاد

تصویر 3-9 نحوه ارائه وجه نقد و محدودیت های آن در ترازنامه 

یاداش��ت7: وجه نقد محدود ش��ده بابت ضمانت نامه نقدی افتتاح شده نزد بانک ملی اس��ت. این ضمانت نامه فاقد سود 
تضمين شده است و به منظور تضمين بخشی از تسهيالت جاری دریافت شده از بانک ملی ایجاد شده است.

وجه نقد محدود شده شركت، عمومًا در جهت ایفای تعهدات مصرف می شود. بنابراین، شركت این وجوه محدود شده 
را تحت س��ر فصل دارایی های جاری نشان داده اس��ت. چنان چه یک شركت وجه نقد خود را برای هدف دیگری به جز 
تعهدات جاری محدود نماید، می بایس��ت آن وجوه را از س��ر فصل دارایی های جاری خارج نماید. تصویر 4-9، مثال این 

مورد را برای شرکت صدری به نقل از گزارش های ساليانه اش نشان می دهد.

دارایی های جاری 
18,728,000 ریال وجه نقد    

  7,191,000 وجه نقد محدود شده )یادداشت 7(  

تصویر 4-9 ارائه وجوه نقد محدود شده جاری و غير جاری در ترازنامه

شركت صدری )ارقام به ميليون ریال(
دارایی های جاری

70,000 وجه نقد     
 900 وجه نقد محدود شده )یادداشت23(  

سایر دارایی ها 
 938 وجه نقد محدود شده )یادداشت23(  

شركت باید هرگونه محدودیت یا تعهدات مرتبط با وجوه نقد در دسترس خود را افشا نماید. به عنوان مثال به تصویر 
3-9 و اطالعات برگرفته از گزارش های ساالنه یک شركت توجه نمائيد.
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یادداشت 23: وجوه تسویه بيمه كه توسط شركت بيمه البرز نگهداری می شود و جهت جبران بدهی های آتی و معوق 
به شركت مزبور محدود شده است. 
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سرمایه گذاری های کوتاه مدت 
شركت ها برای مقاصد ارزش گذاري و گزارشگری، 
س��رمایه گذاری جاری در اوراق بهادار بدهی یا سهام 
را تح��ت 2 گ��روه جداگان��ه طبقه بن��دی می نمایند: 
س��رمایه گذاری های كوتاه مدت و سرمایه گذاری های 
بلند مدت. س��رمایه گذاری های جاری، س��رمایه گذاری 
در اوراق بدهی و مالکانه س��ایر ش��ركت ها اس��ت كه 
معيارهای تعریف دارایی های جاری را احراز مي كنند.. 
یعن��ی انتظار می رود این س��رمایه گذاری ها ظرف یک 
چرخه عملياتی یا یک س��ال مالی هر كدام كه طوالنی تر 
اس��ت، سر رسيد شده یا فروخته ش��وند و به وجه نقد 

تصویر 5-9 ارائه سرمایه گذاری های جاری در ترازنامه

50,471     شركت سهامی صدف   
931,374     شركت سهامی خاوران   
54,913     اوراق مشاركت دولتی   

مطالبات
ش��ركت باید صراحتًا هرگونه زیان پيش بينی ش��ده 
مربوط به مطالبات غير قابل وصول را شناسایی نماید. 
همچني��ن باید مقدار و ماهيت هرگون��ه مطالبات غير 
تج��اری و هرگونه مطالباتی كه وثيق��ه انجام تعهدات 
اس��ت را گزارش نماید. همچنين، باید گروه های مهم 
مطالبات را در ترازنامه یا در یادداشت های همراه نشان 

تبدیل شوند. 
س��رمایه گذاری های ج��اری، خ��ود ب��ه دو گ��روه 
مجزای س��رمایه گذاری های س��ریع المعامله و س��ایر 
س��رمایه گذاری های جاری طبقه بندی می شوند. برای 
سرمایه گذاری های سریع المعامله بازار فعالی وجود دارد 
و معموالً به ارزش های بازار گزارش می ش��وند. سایر 
س��رمایه گذاری های جاری، فاقد بازار فعال هس��تند و 
معموالً به اقل بهای تمام ش��ده و خالص ارزش فروش 
گ��زارش می ش��وند. تصوی��ر 5-9 نمون��ه ای از نحوه 

گزارش سرمایه گذاری های جاری را نشان می دهد.

شرکت مينا )ارقام به ميليون ریال(
دارایی های جاری

170,043 وجه نقد و بانک      
1,036,758 سرمایه گذاری های کوتاه مدت )یادداشت شماره 2(  

یادداش��ت 2: ج��دول ذیل خالصه ب��رآورد ارزش 
منصفانه س��رمایه گذاری های كوتاه مدت شركت است 

)تمامی آن ها سریع المعامله است(.

دهد. مطالباتي كه ناش��ی از معامالت غير عادی )نظير 
فروش دارایی ها ، یا وام های مربوط به پرسنل( است 
باید به ص��ورت جداگانه در بخ��ش دارایي هاي بلند 
مدت طبقه بندی ش��ود، مگر این كه انتظار رود ظرف 
یک سال وصول شوند. شرکت ترابیان، اقالم دریافتی 
خود را در تصویر 6-9 به صورت ذیل گزارش نموده 

است.



248

موجودی ها 
ب��راي نمایش صحي��ح موجودی ها، ش��ركت مبنای 
ارزش گ��ذاري )مث��اًل اق��ل بهای تمام ش��ده و خالص 
ارزش فروش ( و فرض جریان هزینه )نظير، شناسایي 

تصویر 6-9 ارائه مطالبات جاری در ترازنامه

ویژه، فایفو یا ميانگين( را افش��ا می نماید. یک شركت 
تولي��دی هم چنين باید، درص��د تکميل موجودی ها را 
تعيين كند. تصویر 7-9، موجودی های شركت عباسی 

را در ترازنامه نشان می دهد.

تصویر 7-9 ارائه موجودی ها در ترازنامه

یادداش��ت 1: موجودی ها، موجودی ها به اقل بهای 
تمام شده )بر مبنای فرض اولين صادره از اولين وارده( 

و خالص ارزش فروش ارائه شده اند. 
پیش پرداخت ها

یک ش��ركت هنگامی پيش پرداخت ه��ا را به عنوان 
دارایی جاری طبقه بندی می نماید كه منافع آن )معموالً 
خدمات( را طی یک س��ال یا ی��ک چرخه عملياتی، هر 
كدام طوالنی تر است، بدست آورد. همان طور كه قباًل 
نيز بيان ش��د، این اقالم، دارایی جاری هستند. شركت 

شرکت عباسی )ارقام ميليون ریال(
دارایی های جاری 

موجودی ها      
772،478 کاالی ساخته شده     
338،818 کاالی در جریان ساخت    
384،148  مواد خام     

 1،495،444 جمع موجودی ها      

پيش پرداخت ها را به بهای تمام شده گزارش می نماید. 
مث��ال رایج در ای��ن زمينه، پرداخت بابت بيمه اس��ت. 
ش��ركت این پرداخت ه��ا را به عن��وان پيش پرداخت 
طبقه بندی می نماید، زیرا مبالغ پرداختني قبل از دریافت 
منافع پوش��ش بيمه ای اس��ت. مثال ه��ای رایج دیگر، 
پيش پرداخت های اجاره، تبليغات، ماليات و ملزومات 
عملياتی یا اداری است. برای مثال شركت یگانه مطابق 
تصویر 8-9 پيش پرداخت ها را در سرفصل دارایی هاي 

جاری گزارش كرده است.

شرکت ترابيان )ارقام ميليون ریال( 
دارایی های جاری
مطالبات تجاری 

102,212,000 حساب های دریافتنی تجاری    
1,157,000 اسناد دریافتنی تجاری       

103,369,000        
  )8,194,000( کسر می شود: ذخيره مطالبات مشکوک الوصول   

 
95,175,000 خالص مطالبات تجاری     
65,800,000 خالص مطالبات غير تجاری     
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تصویر 8-9 ارائه ترازنامه ای پيش پرداخت ها 

شرکت یگانه )ارقام به ميليون ریال(
دارایی های جاری

715,400 وجوه نقد       
556,287 خالص حساب های دریافتنی     
203,337 موجودی ها       
243,291 پيش پرداخت ها       

1,718,315 جمع دارایی جاری      

دارایی های غیر جاری 
دارایی های غير جاری اقالمی هس��تند كه در تعریف 
دارایی ه��ای ج��اری ق��رار نمي گيرن��د. دارایي ه��اي 
غير جاري شامل اقالم متنوع و گوناگونی هستند كه در 

ادامه در مورد آن ها بحث می شود.
دارایی های ثابت مشهود 

دارایی های ثابت مشهود، دارایی های با عمر طوالنی 
است كه به طور منظم در عمليات شركت مورد استفاده 

تصویر 9-9 ارائه دارایي هاي ثابت مشهود در ترازنامه

شرکت مازندران
ترازنامه

                                                                                              )ارقام به ميليون ریال است(
13911390

دارایی های ثابت مشهود

10,0008,000     خالص منابع طبيعي

849870     زمين

63805871     ساختمان

)1000()1200(     استهالک انباشته - ساختمان

5,1804,871     خالص ساختمان

27,49225,140     ماشين آالت و تجهيزات

)12,111()13,981(      استهالک انباشته - ماشين آالت و تجهيزات

13,51113,029      خالص ماشين آالت و تجهيزات

29,54026,770      خالص دارایی های ثابت مشهود

قرار می گيرند. این دارایی ها شامل اموال فيزیکی نظير 
زمين ساختمان ، ماشين آالت، اثاثيه ، ابزار آالت و منابع 
طبيعی )جنگل و معادن( است. شركت ها، به جز زمين ، 
سایر دارایي هاي ثابت مشهود را مستهلک كرده )مانند: 
س��اختمان( و یا تجدید برآورد )نظي��ر جنگل یا منابع 
نفتی( مي كنند. ش��ركت مازن��دران، دارایی های ثابت 
مشهود خود را طبق تصویر 9-9 در ترازنامه خود افشا 

نموده است.
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شركت مبانی ارزش گذاري دارایي هاي ثابت مشهود، 
هرگونه محدودیت در اموال و اس��تهالک انباشته را در 

یادداشت های صورت های مالی افشا می نماید.
دارایی های نامشهود

دارایی ه��ای ثاب��ت نامش��هود ك��ه به ط��ور خالصه 
دارایی های نامش��هود ني��ز ناميده می ش��وند، حقوق، 
امتي��ازات و مزای��ای رقابت��ی بلند مدت��ی هس��تند كه 
دارای ماهي��ت و موجودیت فيزیکی و پولی نيس��تند. 
این دارایي ها ش��امل: عالئم، حق امتياز ها، فرانش��يزها، 
س��رقفلی، عالیم تجاری ، ن��ام تجاری و م��واردی از 
این قبيل است. ش��ركت به صورت دوره ای عمر مفيد 
باقي مانده دارایی های نامش��هود )نظير س��رقفلی محل 
كسب و پيشه( را تجدید ارزیابی می نماید. یک دارایی 
نامش��هود می تواند نش��انه منابع اقتصادی مش��خصی 
باش��د، ولی به دليل دش��وار بودن ارزش گذاري آن ها، 
تحليل گران مالی اغلب دارایي هاي نامش��هود را نادیده 
می گيرند. شركت سروستان دارایی های نامشهود خود 

را ترازنامه طبق تصویر 10-9 ارائه نموده است.
سرمایه گذاری های بلند مدت 

س��رمایه گذاری های بلند م��دت اغل��ب در یکي از 
دو گروه زیر قرار مي گيرند: 

1  سرمایه گذاری در اوراق بها دار نظير اوراق بدهی، 
     سهام عادی یا اسناد بلند مدت و سپرده های بانکی.
2  سرمایه گذاری در واحد های فرعی و شركت های

    وابسته غير تلفيقی. 
انتظار می رود كه شركت ها، سرمایه گذاری بلند مدت 
را ب��رای مدت زمان طوالن��ی نگهداری كنند. به همين 
دلي��ل، س��رمایه گذاري هاي بلند م��دت در س��ر فصل 
دارایي ه��اي غيرج��اري و پ��س از دارایي ه��اي ثابت 
مش��هود و دارایي هاي نامشهود گزارش مي شوند. باید 

توجه داش��ت كه بس��ياری از اقالمی ك��ه تحت عنوان 
س��رمایه گذاری های بلند م��دت طبقه بندی مي ش��وند 
ممکن اس��ت، در بازار قابل داد و س��تد باشند. با این 
وجود ش��ركت نمی توان��د این دارایي ه��ا را به عنوان 
دارای��ی جاری نش��ان دهد، مگ��ر اینکه قصد داش��ته 
باش��د آن ها را در بازه زمان��ی كوتاه  مدت به وجه نقد 
تبدیل كند. همان گونه كه در مورد سرمایه گذاري هاي 
كوتاه مدت بيان ش��د، این بازه زمانی، یک س��ال یا یک 
چرخه عملياتی، هر كدام كه طوالنی تر باش��د، اس��ت. 
همان ط��ور ك��ه در تصوی��ر 11-9 مش��اهده می كنيد، 
شركت سيرجان، سرمایه گذاری های بلند مدت خود را 
پس از  دارایی های ثابت مشهود و دارایي هاي نامشهود 

و قبل از سایر دارایی ها گزارش نموده است.
سایر دارایی ها 

اق��الم منعکس در بخش س��ایر دارایی ه��ا در عمل 
بس��يار وسيع و پراكنده هس��تند. برخی از آن ها شامل 
پيش پرداخت های بلند مدت، ذخيره مزایاي بازنشستگي 
كاركنان، و حساب ها و اسناد دریافتنی بلند مدت است. 

بدهی ها
ش��ركت بدهی ه��ای خ��ود را مش��ابه دارایی ها، به 

بدهی های جاری یا بلند مدت طبقه بندی می نماید. 
بدهی های جاری 

بدهی های جاری تعهداتی هس��تند كه به طور منطقي 
انتظار می رود كه از مح��ل دارایی های جاری یا ایجاد 
یک بدهی جاری دیگر، تسویه شوند .این مفهوم شامل 

موارد زیر است: 
1  اقالم پرداختن��ي در نتيجه خرید كاال یا خدمات، 
    مانند حساب های پرداختني، دست مزد پرداختني،

   ماليات پرداختني و نظایر آن. 
2  اقالم دریافتي كه در ازاي آن باید در آینده كاال یا 
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شرکت سروستان )ارقام به ميليون ریال(
دارایی های نامشهود 

3374 حق اختراع      
1320 عالیم تجاری      
سایر دارایی های نامشهود     147
4841 جمع دارایی های نامشهود     

تصویر 10-9 ارائه دارایی های نامشهود در ترازنامه 

تصویر 11-9 ارایه سرمایه گذاری های بلند مدت در ترازنامه

شرکت سيرجان )ارقام به ميليون ریال(
سرمایه گذاری های بلند مدت

3,358 سرمایه گذاری در سهام      
2,567 سایر سرمایه گذاری ها      
5,925 جمع       

شرکت صيادی )ميليون ریال(
بدهی های جاری 

1,570 اسناد پرداختني کوتاه مدت      
782 حساب های پرداختني      
267 حقوق و مزایای پرداختني کارکنان    
386 درآمد کسب نشده     
113 ماليات درآمد پرداختني     

6 هزینه های معوق      
8 حصه جاری بدهی های بلند مدت     

694 سایر بدهی های جاری      
3,826 جمع بدهی های جاری      

تصویر 12-9 ارائه بدهی های جاری در ترازنامه

   انج��ام خدم��ات ارائ��ه داد؛ نظي��ر درآم��د اجاره
   كسب نشده یا پيش دریافت درآمد. 

3  سایر بدهی ها كه تسویه آن ها طی چرخه عملياتی
            شركت اتفاق خواهد افتاد، نظير بخشي از اوراق بدهی
     بلند مدت كه در دوره جاری می بایست باز پرداخت 
   گ��ردد یا تعهدات كوتاه مدتی كه ناش��ی از خرید    

   تجهيزات است.

ممکن است در یک زمان خاص، بدهی های كه طی 
س��ال بعد باید پرداخت ش��ود، در سرفصل بدهی های 
جاری گزارش نش��ود. این حالت زمانی اتفاق می افتد 
كه ش��ركت انتظار داشته باشد بدهی مربوطه، از طریق 

یک بدهي بلند مدت تسویه شود. 
ش��ركت ها در ارائه بدهی های جاری در ترازنامه از 
ترتيب خاصی پيروي نمي كنند. به طور كلی، شركت ها 
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معموالً بدهي هاي خود را به ترتيب، اس��ناد پرداختني 
و حس��اب های پرداختني به عن��وان اولين قلم، ماليات 
بر درآمد پرداختني، حصه جاری بدهی های بلند مدت 
و س��ایر بدهی های جاری، گ��زارش می كنند. تصویر 
12-9، بخ��ش بدهی ه��ای جاری ش��ركت صيادی را 

نشان مي دهد. 
بدهی ه��ای ج��اری، ش��امل اقالم��ی چون اس��ناد 
و حس��اب های پرداختن��ي تج��اری و غير تج��اری، 
پيش دریافت از مش��تریان و حصه ج��اری بدهی های 
بلند مدت اس��ت. اگر مبلغ ماليات ب��ر درآمد معوق و 
س��ایر بدهي هاي جاري با اهميت باشد،  شركت آن ها 
را به صورت جداگانه طبقه بندی می نماید. ش��ركت ها 
باید تمامی اطالعات مربوط به بدهی های جاری خود، 
مانن��د اوراق به��اداري كه به عن��وان وثيقه بدهي هاي 

جاري در رهن قرار دارد را افشا نمایند.
بدهی های بلند مدت 

بدهی ه��ای بلند م��دت، تعهداتی هس��تند كه به طور 
منطقي انتظار نمي رود ظرف یک سال تسویه گردند. در 
عوض، این انتظار وجود دارد كه تسویه این بدهي ها، در 
زماني به مراتب طوالنی تر از دوره مالي جاری صورت 
پذیرد. نمونه اي از این تعهدات،  شامل اوراق مشاركت 
پرداختن��ي، تعهدات اجاره ای و تعهدات بازنشس��تگی 
است واحد های تجاری بخشي از بدهی های بلند مدتی 
كه سر رسيد آن ها در چرخه عملياتی جاری قرار می گيرد 
و تس��ویه آن مس��تلزم به كارگيری دارایی های جاری 
اس��ت ، را به عنوان بدهی جاری طبقه بندی می نمایند. 

به طور كلی بدهی های بلند مدت 3 نوع می باشند: 
1  تعهدات ناشی از تأمين مالی، نظير صدور و انتشار 
    اوراق مش��اركت، تعه��دات اجاره ای بلندمدت و 

    اسناد پرداختني بلند مدت. 

2  تعه��دات ناش��ی از عمليات عادی ش��ركت نظير
        تعهدات بازنشستگی و بدهی های مالياتی مربوط به

     درآمد های انتقالی. 
3  تعهداتی كه وابسته به رخداد یا عدم رخداد یک یا
      چند رویداد آتی است. این رویداد آتي، مبلغ اقالم 
     پرداختني، یا شخص ذی نفع یا تاریخ پرداخت را 
            مشخص نمي كند. نمونه این تعهدات تضمين كاال و

     سایر بدهي هاي احتمالي است.
ش��ركت ها در رابطه با بدهی ه��ای بلند مدت خود، 
اطالع��ات تفصيل��ي متعددي را افش��ا مي كنن��د، زیرا 
به منظور حمای��ت از اعتبار دهندگان، اغلب بدهی های 
بلند م��دت در بردارن��ده قرار داده��ا و محدودیت هاي 

با اهميتي است.
هر گونه صرف و كس��ر اوراق مش��اركت پرداختنی 
باید به صورت جداگانه گزارش شود. شركت ها به طور 
مداوم، شرایط و تعهدات تمامی قراردادهای بلند مدت 
)ش��امل تاریخ ی��ا تاریخ های سررس��يد ، ن��رخ بهره، 
ماهيت تعهدات و هرگونه اوراق وثيقه برای پوش��ش 
بده��ی( را در صورت ه��ای مالی خود افش��ا مي كنند. 
تصویر 13-9 مثالی در این زمينه را نش��ان می دهد كه 
بر گرفته از صورت های مالی ش��ركت آس��مان است. 

حقوق صاحبان سرمایه
در ش��ركت هاي انف��رادي، بخش حق��وق صاحب 
س��رمایه تا حدود بسيار زیادي ساده است. در این نوع 
شركت ها، حقوق صاحب سرمایه تنها از سرمایه مالک 
تشکيل شده اس��ت. در طي دوره مالي، كليه سودها و 
س��رمایه گذاري مجدد مالک، به حساب سرمایه افزوده 

مي شود و زیان  ها و برداشت از آن كسر مي شود.
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تصویر 13-9 ارائه بدهی بلندمدت در ترازنامه و یادداشت های همراه 

شرکت آسمان
978,109,000 جمع بدهی های جاری        
254,312,000 بدهی  بهره دار بلند مدت )به یادداشت های همراه نگاه کنيد(   
252,618,000 تعهدات مربوط به دارایی های اجاره ای      
57,167,000 ماليات بر درآمدهای معوق       

127,321,000 سایر بدهی های غير جاری       
یادداشت: بدهی های بهره دار بلند مدت

40,000,000 اوراق قرضه ممتاز 95 درصد، پرداخت به صورت ساالنه هر قسط10,000,000  
107,604,000   ) % اوراق مشارکت و سایر اسناد که طی سال 1391 سررسيد می شود )متوسط نرخ بهره9/9

67,225,000       % وام دریافتی از بانک ها با نرخ 9/7
100,102,000        % اوراق تجاری با نرخ 9/4
314,931,000 کسر می شود:         
)60,619,000( حصه جاری        
254,312,000 کل بدهی های بهره دار       

در س��ایر انواع ش��ركت ها، مانند شركت هاي سهامي، از نظر نحوه تهيه و درک آن توسط استفاده كنندگان، بخش حقوق 
صاحبان س��رمایه كه حقوق صاحبان س��هام خوانده مي شود، یکی از مشکل ترین قس��مت های ترازنامه است. این مشکل 
از پيچيدگي س��اختار سرمایه این نوع ش��ركت ها و محدودیت های ناشي از قوانين گوناگون، قردادهاي بدهي، و ساختار 

مالکيت، ایجاد مي شود.
در شركت هاي سهامي، بخش حقوق صاحبان سهام معموالً به 3 زیر گروه تقسيم می شود: 

بخش صاحبان سهام 
1  سهام سرمایه به ارزش اسمی یا ابراز شده سهام منتشر شده 

2  سرمایه پرداخت شده اضافه بر ارزش اسمی یا ابراز شده )صرف سهام(
3  سود انباشته سود توزیع نشده 

ش��ركت ها باید در مورد س��هام سرمایه خود، ارزش اسمی و تعداد سهام انتش��ار یافته و سهام در دسترس عموم را افشا 
نمایند. ش��ركت ها اغلب سرمایه اضافی پرداخت شده را تحت یک قلم نمایش می دهند، ولی چنان چه منابع این پرداخت 
اضافی گوناگون و عمده باش��د، ارائه جمع های فرعی، س��ودمند اس��ت. مبلغ سود  انباش��ته می تواند به مبالغ قابل تقسيم 
)مبلغی كه برای توزیع س��ود دردس��ترس است( و مبالغ محدود شده )مثاًل به واس��طه اوراق قرضه یا سایر تفاهم نامه های 

بدهی( تقسيم می شود. تصویر 14-9 مثالی از بخش حقوق صاحبان سهام شركت سيمين را نشان می دهد. 
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شركت  سيمين )ارقام به ميليون ریال(
حقوق صاحبان سهام       

سهام ممتاز، بدون ارزش اسمی،
86,250 1,000,000 سهم تصویب شده و 345,000 سهم انتشار یافته و در دست رس عموم   

سهام عادی، به ارزش اسمی هر سهم 0/5 ریال
25,000,000 سهم تصویب شده، 13,638,005 سهم انتشار یافته و در دست رس عموم  6,819  

87,260 سرمایه اضافی پرداخت شده       
57,263 سود انباشته         

237,592           
تصویر 14-9 ارائه حقوق صاحبان سرمایه در ترازنامه

بخش حقوق صاحبان س��هام در یک ش��ركت س��هامی، به طور قابل مالحظه ای متفاوت از این بخش در یک ش��ركت 
تضامنی یا تک مالکی است. در شركت های تضامنی، معموالً شركا حساب دایمی سرمایه خود را جداگانه نشان می دهند 
و بابت معامالت و رویداد  های مالکانه از یک حس��اب موقتی )جاری ش��ركا یا حساب برداشت( استفاده كرده و مانده آن 

را با توجه به معامالت خود تعيين می نمایند. 

شکل )فرمت( ارائه ترازنامه
یکی از متداول ترین اش��کال 
ارائه ترازنامه كه توسط شركت ها 
مورد استفاده قرار می گيرد، شکل 
حسابی است. در این شکل ارائه، 
دارایی ها در سمت راست ترازنامه و بدهی ها و حقوق 
صاحبان س��رمایه، در بخش های جداگانه، در س��مت 
چپ نمایش داده می ش��وند. یکی از مهم ترین معایب 
این نوع ارائه، نياز به داش��تن فضای عرضی كافی برای 

نمای��ش این اقالم در دو طرف اس��ت. اغلب، ش��کل 
حس��ابی ترازنامه در دو صفحه نمایش داده می ش��ود. 
ب��رای اجتناب از این محدودی��ت، ترازنامه در قالب 
گزارش��ی تهيه مي شود. تصویر 15-9، نمونه اي از این 
نحوه ارائه ترازنامه را نمای��ش مي دهد. همان گونه كه 
مش��اهده مي كنيد، در ای��ن قالب ترازنام��ه، دارایی ها 
بدهی ها و حقوق صاحبان س��رمایه پشت سر هم و در 

یک صفحه نمایش داده مي شوند.
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تصویر 15-9ترازنامه - فرم گزارشی 

شرکت محصوالت علمی
تراز نامه 

29 اسفند 1390
دارایی های جاری

42,485 نقد         
28,250 اوراق بهادار سریع المعامله       

165,824 حساب های دریافتنی      
163,974   )1,850( کسر مي شود: ذخيره مطالبات مشکوک الوصول   
23,000 اسناد دریافتنی        

489,713 موجودی ها        
9,780 ملزومات        

16,252 پيش پرداخت های هزینه       
 773,454 جمع دارایی های جاری          

دارایی های ثابت مشهود        
125,000 زمين         

975,800 ساختمان      
634,600  )341,200( کسر مي شود: استهالک انباشته    

759,600          جمع دارایی های ثابت مشهود        
دارایی های نامشهود

100,000 سرقفلی)محل کسب و پيشه(        
سرمایه گذاری های بلند مدت           

87,500 سرمایه گذاری در شرکت الله          
1,720,554 کل دارایی ها           

بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه
بدهی های جاری

50,000 اسناد پرداختني        
197,532 حساب های پرداختنی       

500 بهره تحقق یافته اسناد پرداختنی      
62,520 ماليات درآمد پرداختنی       
9,500 حقوق و دست مزد پرداختنی و سایر بدهی ها     

420 ودایع دریافتی از مشتریان       
320,472 جمع بدهی های جاری          

بدهی هاي بلند مدت
500,000 % 20 ساله سررسيد 1 فروردین 1400       اوراق مشارکت 12
820,472 کل بدهی ها           

حقوق صاحبان سرمایه
900,082 سرمایه           

 1720,554 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام        



پاسخ:

        بدهکار              بستانکار 
18,000,000 14,500,000        استهالک انباشته تجهيزات   وجه نقد    
25,000,000 اسناد پرداختني بلندمدت   11,100,000 حساب هاي دریافتني  
10,600,000 حساب هاي پرداختني   29,000,000 موجودي کاال    

401,500,000 سرمایه      2,500,000 پيش پرداخت بيمه   
7,000,000 استهالک انباشته اثاثه    95,000,000 تجهيزات فروشگاه   

  120,000,000 زمين     
  67,000,000 اثاثه     
  50,000,000 حق امتياز    
  3,000,000 اسناد دریافتني بلند مدت   
  70,000,000 سرمایه گذاري بلندمدت در اوراق مشارکت 

مانده حساب هاي شركت فرزاد براي سال منتهي به 29 اسفند 1391 ارائه شده است.

خواسته
ترازنامه طبقه بندي شده این شركت را تهيه كنيد.
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شرکت بازرگاني فرزاد
ترازنامه

29 اسفند 1391
دارایي ها

دارایي هاي جاري        
  14,500,000    وجه نقد      
  11,100,000    حساب هاي دریافتني-خالص    
  29,000,000    موجودي کاال      
  2,500,000    پيش پرداخت بيمه     

57,100,000       کل دارایي هاي جاري       
دارایي هاي غير جاري      
دارایي هاي ثابت مشهود      

  120,000,000    زمين      
    95,000,000    تجهيزات فروشگاه   

   77,000,000  )18,000,000(    کسر مي شود: استهالک انباشته تجهيزات 
    67,000,000     اثاثه     
  60,000,000  )7,000,000(    کسر مي شود: استهالک انباشته اثاثه  

257,000,000       کل دارایي هاي ثابت مشهود      
دارایي هاي نامشهود      

50,000,000    حق  امتياز        

مثال جامع 1 !
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سرمایه گذاري هاي بلندمدت      
70,000,000    سرمایه گذاري در اوراق مشارکت      

سایر دارایي ها      
3,000,000    اسناد دریافتني بلندمدت       

437,100,000       کل دارایي ها        
بدهي ها و حقوق صاحبان سرمایه

بدهي هاي جاري      
10,600,000    حساب هاي پرداختني       

بدهي هاي غير جاري      
25,000,000    اسناد پرداختني بلند مدت       
35,600,000       کل بدهي ها        

حقوق صاحبان سرمایه      
401,500,000    سرمایه        
437,100,000       کل بدهي ها و حقوق صاحبان سرمایه     

بازرگان��ي  ش��ركت هاي 
از  گس��ترده اي  به ص��ورت 
ش��ده  طبقه بندي  ترازنام��ه 
كه در بخش پيش��ين معرفي 
شد و یکي از دو قالب چند مرحله اي و یک مرحله اي 
صورت سود و زیان استفاده مي كنند. این بخش، كاربرد 
این دو قالب صورت س��ود و زیان را در ش��ركت هاي 

بازرگاني توضيح مي دهد. 
صورت سود و زیان چند مرحله اي 

صورت س��ود و زیان چند مرحل��ه اي، به این دليل به 
این نام خوانده مي ش��ود كه چندی��ن مرحله در تعيين 
سود خالص را نشان مي دهد. دو مرحله از این مراحل 
به فعاليت هاي عملياتي اصلي ش��ركت مربوط اس��ت. 
هم چني��ن، یک صورت س��ود و زی��ان چند مرحله اي 

صورت سود و زیان

تف��اوت بي��ن صورت س��ود و زیان 
چند مرحل��ه اي و ص��ورت س��ود و 
زیان یک مرحله اي را توضيح دهيد.

بي��ن فعاليت هاي عملياتي و فعاليت هاي غيرعملياتي هدف مطالعه 4
تمایز قائل مي شود. سرانجام، این صورت مالي، اجزاي 
مياني سود )زیان( را برجسته مي كند و گروه هاي فرعي 

هزینه ها را نشان مي دهد. 
نحوه ارائه درآمد فروش در صورت سود و زیان 
صورت س��ود و زیان چند مرحله اي ب��ا ارائه درآمد 
فروش آغاز مي ش��ود. پس از آن حس��اب هاي كاهنده 
درآمد فروش، ش��امل برگشت از فروش و تخفيفات و 
تخفيفات نقدی فروش، كسر مي شود تا فروش خالص 
به دست آید. تصویر 16-9 بخش درآمد فروش صورت 

سود و زیان شركت چشمک را نشان مي دهد. 
ای��ن نح��وه ارائ��ه، داده ه��اي كلي��دي مرب��وط به 
فعاليت هاي اصلي ایجادكننده درآمد فروش شركت را 

افشا مي كند.
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شرکت چشمک
صورت سود و زیان )ناقص(

درآمد فروش  
480,000,000 فروش        

 12,000,000 کسر مي شود: برگشت از فروش و تخفيفات 
)20,000,000(  8,000,000 تخفيفات نقدی فروش   

فروش خالص                            460,000,000

سود ناخالص 
ش��ركت ها بهاي تمام شده كاالي 
فروش رفته را از درآمد فروش كسر 
مي كنند تا س��ود )زیان( ناخالص به دست آید. شركت ها 
براي این محاس��به از فروش خالص اس��تفاده مي كند. 
برمبن��اي داده هاي ف��روش در تصوی��ر 17-9 )فروش  

هم چنين، مي توانيم سود )زیان( ناخالص یک شركت 
را در قال��ب درص��د بيان كني��م كه نرخ س��ود )زیان( 
ناخالص ناميده مي ش��ود. براي محاسبه این نرخ، سود 

خالص 460,000,000 ریال( و بهاي تمام ش��ده كاالي 
فروش رفته تحت سيس��تم ثبت دائم��ي موجودي كاال 
)فرض كنيد 316,000,000 ریال است(، سود ناخالص 
ش��ركت چش��مک 144,000,000 ریال خواهد ش��د. 

محاسبات به قرار زیر است:

460,000,000 فروش خالص    
بهاي تمام شده کاالي فروش رفته            )316,000,000(
144,000,000 سود ناخالص     

تصویر 17-9 محاسبه سود )زیان( ناخالص

تصویر 16-9 محاسبه فروش خالص

)زی��ان( ناخالص بر فروش خالص تقس��يم مي ش��ود. 
این نرخ براي شركت چش��مک 31/3 درصد است كه 

به صورت زیر محاسبه مي شود:

نحوه محاسبه و اهميت سود 
)زیان( ناخالص را توضيح دهيد.

هدف مطالعه 5

نرخ سود )زیان( ناخالص  = سود )زیان( ناخالص   ÷ فروش خالص 
31/3 درصد  =  144,000,000  ÷  460,000,000

تصویر 18-9 فرمول و محاسبه نرخ سود )زیان( ناخالص

معموالً تحليل گران، نرخ س��ود )زی��ان( ناخالص را 
مفيدتر از مبلغ سود )زیان( ناخالص مي دانند. زیرا نرخ 
سود )زیان( ناخالص به شکل معنادارتري رابطه )كيفي( 
بين س��ود )زی��ان( ناخالص و فروش خال��ص را بيان 
مي كند. براي مثال، ممکن اس��ت سود ناخالص به مبلغ 
10 ميليارد ریال بس��يار اغواكننده باشد اما، هنگامي  كه 

بيان ش��ود نرخ سود ناخالص این شركت تنها 7 درصد 
اس��ت، دیگر چندان اغواكننده نيست. نرخ سود )زیان( 
ناخالص بيان مي كند به ازاي هر ریال فروش چه مبلغي 

سود )زیان( ناخالص ایجاد شده است. 
س��ود )زیان( ناخالص، س��ود )زیان( بازرگاني یک 
ش��ركت را نش��ان مي دهد. این نرخ، سودآوري كلي را 
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اندازه گيري نمي كند. زیرا هزینه هاي عملياتي از این سود 
)زیان( كسر نشده است. با این وجود، مدیریت شركت 
و سایر اشخاص ذینفع به دقت مبلغ و روند سود )زیان( 
ناخال��ص را زیر نظ��ر مي گيرند. این افراد، مبلغ س��ود 
)زیان( ناخالص را با مبالغ گزارش ش��ده در دوره هاي 
قبل مقایس��ه مي كنند. آنان همچنين نرخ س��ود )زیان( 
ناخالص ش��ركت را با نرخ هاي رقبا و ميانگين صنعت 
مقایسه مي كنند. این مقایسه ها در رابطه با مطلوب بودن 
عمليات خرید ش��ركت و درس��ت بودن خط مشي هاي 
قيمت گ��ذاري ش��ركت، اطالعات��ي فراه��م مي كن��د. 

هزینه هاي عملیاتي و سود )زیان( عملیاتي 
هزینه ه��اي عملياتي بخش بعدي محاسبه سود )زیان( 
خالص یک ش��ركت بازرگاني است و هزینه هایي است 
كه در فرآیند كس��ب درآمد فروش، به وقوع پيوسته اند. 
این هزینه ها در شركت هاي بازرگاني و خدماتي مشابه 
هس��تند. براي ش��ركت چش��مک هزینه هاي عملياتي 
114,000,000 ریال است. شركت سود )زیان( عملياتي 
خود را با كسر كردن هزینه هاي عملياتي از سود )زیان( 
ناخال��ص به دس��ت م��ي آورد. بنابراین، براي ش��ركت 

چشمک سود عملياتي 30,000,000 ریال است.

144,000,000 سود ناخالص     
هزینه هاي عملياتي                          )114,000,000(

30,000,000 سود عملياتي     
تصویر 19-9 هزینه هاي عملياتي در محاسبه سود عملياتي

فعالیت هاي غیرعملیاتي 
فعاليت هاي غيرعملياتي، از درآمدها، هزینه ها، سودها و 
زیان هاي مختلفي تشکيل شده است كه به عمليات اصلي 
شركت مربوط نمي شوند. هنگامي كه اقالم غيرعملياتي 
وجود نداشته باشند، س��ود )زیان( عملياتي همان سود 

)زیان( خالص اس��ت. بنابراین س��ود )زی��ان( عملياتي 
به صورت شفافي نتایج عمليات عادي شركت را مشخص 
مي كند. نتایج فعاليت هاي غيرعملياتي، در بخش س��ایر 
درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي نش��ان داده مي شوند. 
تصویر 20-9 نمونه هایي از این اقالم را نش��ان مي دهد.

سایر درآمدها و سودهاي غيرعملياتي
درآمد سود تضمين شده ناشي از اسناد دریافتني و سپرده هاي بانکي 

درآمد سود سهام ناشي از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت
درآمد اجاره ناشي از اجاره دادن زمين یا ساختمان 

سود غيرعملياتي ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود
سایر هزینه ها و زیان هاي غيرعملياتي

هزينه سود تضمين شده اسناد پرداختني و تسهيالت دریافتني از بانک ها
خسارات حوادث ناشي از حوادث تکرار شونده مانند تصادفات و خرابکاري ها 

زيان هاي غيرعملياتي ناشي از فروش یا کنارگذاري دارایي هاي ثابت مشهود
زيان هاي غيرعملياتي ناشي از اعتصاب کارکنان و تأمين کنندگان مواد اوليه 

تصویر 20-9 سایر اقالم غيرعملياتي
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بازرگاني، فعاليت هاي غيرعملياتي خود  شركت هاي 
را در صورت سود و زیان بالفاصله پس از فعاليت هاي 
عملياتي اصلي گزارش مي كنند. تصویر 21-9 صورت 

س��ود و زیان چند مرحله اي ش��ركت چشمک را نشان 
مي دهد. 

تمای��ز بي��ن فعاليت ه��اي عمليات��ي و فعاليت ه��اي 
غيرعملياتي براي بس��ياري از استفاده كنندگان خارجي 
از اطالعات مالي با اهميت است. این استفاده كنندگان، 
س��ود )زیان( عملياتي را پایدار مي دانند و بس��ياري از 
فعاليت هاي غيرعملياتي را غير تکرارش��ونده مي دانند. 

بنابراین، تحليل گران در پيش بيني س��ود خالص س��ال 
بع��د، وزن زی��ادي را به س��ود عمليات��ي مي دهند و به 

فعاليت هاي غيرعملياتي وزن كمتري مي دهند. 
صورت سود و زیان یك مرحله اي 

یک قالب دیگر صورت سود و زیان، صورت سود و 

تصویر 21-9 صورت سود و زیان چند مرحله اي

شرکت بازرگاني چشمک
صورت سود و زیان

براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1391 ارقام به ریال
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درآمد فروش    
480,000,000 فروش       

  12,000,000 کسر مي شود: برگشت از فروش و تخفيفات  
)20,000,000(  8,000,000 تخفيفات نقدي فروش   
460,000,000 فروش خالص      

)316,000,000( بهاي تمام شده کاالي فروش رفته    
144,000,000 سود ناخالص      

هزینه هاي عملياتي    
  64,000,000 هزینه حقوق    
  17,000,000 هزینه آب و برق    
  16,000,000 هزینه تبليغات    
  8,000,000 هزینه استهالک    
  7,000,000 هزینه حمل-فروش   
  2,000,000 هزینه بيمه    

114,000,000 کل هزینه هاي عملياتي     
30,000,000 سود )زیان( عملياتي     

سایر درآمدها و سودهاي غير عملياتي    
  3,000,000 درآمد سود تضمين شده  

  600,000 سود فروش تجهيزات  
  3,600,000      

سایر هزینه ها و زیان هاي غير عملياتي    
  1,800,000 هزینه سود تضمين شده  

  200,000 زیان آتش سوزي   
1,600,000  )2,000,000(      

31,600,000 سود )زیان( خالص      



زی��ان یک مرحله اي اس��ت. نام این صورت مالي به این 
دليل انتخاب شده است كه تنها در طي یک مرحله - با 
كسر كل هزینه ها از كل درآمدها - سود )زیان( خالص 

تعيين مي شود. 
در یک صورت س��ود و زی��ان یک مرحله اي، تمامي 
اطالعات در دو گروه طبقه بندي مي شوند: 1( درآمدها 
كه شامل هر دوي درآمدهاي عملياتي و سایر درآمدها 
و س��ودهاي غيرعملياتي است؛ و 2( هزینه ها كه شامل 
بهاي تمام ش��ده كاالي فروش رفته، هزینه هاي عملياتي 
و س��ایر هزینه ها و زیان هاي غيرعملياتي است. تصویر 

22-9 ص��ورت س��ود و زی��ان یک مرحل��ه اي را براي 
شركت چشمک نشان مي دهد. 

دو دليل اصلي براي اس��تفاده از قالب یک مرحله اي 
صورت سود و زیان وجود دارد: 1( شركت تا زماني كه 
كل درآمده��ا بي��ش از كل هزینه ها نباش��د، هيچ گونه 
سودي شناسایي نمي كند و 2( این قالب ساده تر است و 
خواندن آن آس��ان تر است. با این وجود صورت سود و 
زیان چند مرحله اي اطالعات بيش تري را نشان مي دهد 

و تهيه آن متداول تر است. 

تصویر 22-9 صورت سود و زیان یک مرحله اي

شرکت چشمک
صورت سود و زیان 

براي سال منتهي به 29 اسفند 1391
درآمدها  

460,000,000 فروش خالص       
3,000,000 درآمد سود تضمين شده      

600,000 سود فروش تجهيزات      
463,600,000 کل درآمدها      

هزینه ها   
 316,000,000 بهاي تمام شده کاالي فروش رفته   
 114،000,000 هزینه هاي عملياتي    

 1,800,000 هزینه سود تضمين شده    
 200,000 زیان ناشي از اعتصاب کارگران   

)432,000,000( کل هزینه ها      
31,600,000 سود خالص      
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مثال جامع 2 !

طبقه بندي هاي مالي صورت هاي مالي  در ادامه فهرس��تي از حساب هاي تراز آزمایشي تعدیل شده شركت بازرگاني 
سپهر ارائه شده است نشان دهيد كه هر یک از این حساب ها در كدام صورت مالي و تحت چه سرفصلي گزارش خواهند شد. 

بهره پرداختني حساب هاي پرداختني    
زمين حساب هاي دریافتني    

موجودي كاال استهالک انباشته - ساختمان اداري   
اسناد پرداختني )به سررسيد سه سال دیگر( استهالک انباشته - تجهيزات فروشگاه   

ساختمان اداري  هزینه تبليغات      
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ماليات پرداختني هزینه استهالک       
هزینه حقوق  سرمایه       

حقوق پرداختني برداشت       
برگشت از فروش و تخفيفات  نقد و بانک       

تجهيزات فروشگاه  هزینه حمل كاالي فروش رفته     
درآمد فروش  سود فروش تجهيزات      

هزینه آب و برق  هزینه بيمه       
هزینه بهره 

طبقه بندي )سرفصل( صورت مالي             حساب   
حساب هاي پرداختني      ترازنامه     بدهي هاي جاري   
        حساب هاي دریافتني      ترازنامه     دارایي هاي جاري 

 استهالک انباشته - ساختمان اداري    ترازنامه            دارایي هاي ثابت مشهود 
استهالک انباشته - تجهيزات فروشگاه    ترازنامه                      دارایي هاي ثابت مشهود 

            هزینه تبليغات             صورت سود و زیان                    هزینه هاي عملياتي 
           هزینه استهالک        صورت سود و زیان                        هزینه هاي عملياتي 
صورت حقوق صاحبان سرمایه   مانده ابتداي دوره                سرمایه   
       برداشت            صورت حقوق صاحبان سرمایه            بخش كسر مي شود
            نقد و بانک                          ترازنامه                         دارایي هاي جاري

 هزینه حمل كاالي فروش رفته          صورت سود و زیان                   هزینه هاي عملياتي
      سود فروش تجهيزات        صورت سود و زیان             سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي

            هزینه بيمه                       صورت سود و زیان                        هزینه هاي عملياتي 
            هزینه بهره                    صورت سود و زیان             سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي

           بهره پرداختني                    ترازنامه                                 بدهي هاي جاري 
               زمين                         ترازنامه                                دارایي هاي ثابت مشهود

           موجودي كاال                         ترازنامه                            دارایي هاي جاري 
  اسناد پرداختني بلندمدت              ترازنامه                                  بدهي هاي بلندمدت 

         ساختمان اداري                   ترازنامه                                دارایي هاي ثابت مشهود 
         ماليات پرداختني                ترازنامه                                   بدهي هاي جاري 

          هزینه حقوق                     صورت سود و زیان                        هزینه هاي عملياتي 
ترازنامه                                   بدهي هاي جاري          حقوق پرداختني                         

 برگشت از فروش و تخفيفات          صورت سود و زیان                          درآمد فروش 
      تجهيزات فروشگاه                        ترازنامه                                دارایي هاي ثابت مشهود 

        درآمد فروش                     صورت سود و زیان                     درآمد فروش
      هزینه آب و برق                      صورت سود و زیان                        هزینه هاي عملياتي 

پاسخ:
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مانده حساب هاي شركت فاطمي براي سال منتهي به 29 اسفند 1391 ارائه شده است. 
             بدهکار           بستانکار 

18,000,000 استهالک انباشته      14,500,000 وجه نقد     
25,000,000 اسناد پرداختني بلندمدت    11,100,000 حساب هاي دریافتني  
10,600,000 حساب هاي پرداختني    29,000,000 موجودي كاال    
81,000,000 سرمایه       2,500,000 پيش پرداخت بيمه    

536,800,000 فروش       95,000,000 تجهيزات فروشگاه    
2,500,000 درآمد سود تضمين شده     12,000,000 برداشت     

673,900,000 برگشت از فروش و تخفيفات  6,700,000     
  5,000,000 تخفيفات فروش    
  363,400,000 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته  
  7,000,000 هزینه حمل كاالي فروش رفته  
  12,000,000 هزینه تبليغات    
  56,000,000 هزینه حقوق   
  18,000,000 هزینه آب و برق    
  24,000,000 هزینه اجاره    
  9,000,000 هزینه استهالک    
  4,500,000 هزینه بيمه    
  3,600,000 هزینه سود تضمين شده   
  673,900,000      

خواسته
صورت سود و زیان چند مرحله اي را براي این شركت تهيه كنيد.

مثال جامع 3 !

شركت بازرگاني فاطمي 
صورت سود و زیان 

براي سال منتهي به 29 اسفند 1391 ارقام به ریال 
درآمد فروش   

فروش                          536,800,000
 6,700,000 كسر مي شود: برگشت از فروش و تخفيفات 
 5,000,000 تخفيفات فروش     

11,700,000                                                                                   
فروش خالص                          5,251,000,000
بهاي تمام شده كاالي فروش رفته                          363,400,000
سود ناویژه                                                           261,700,000

هزینه هاي عملياتي   

پاسخ:
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سؤاالت خود آزمایی
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 56,000,000 هزینه حقوق     
 24,000,000 هزینه اجاره     
 18,000,000 هزینه آب و برق    
 12,000,000 هزینه تبليغات     
 9,000,000 هزینه استهالک     
 7,600,000 هزینه حمل كاالي فروش رفته   
 4,500,000 هزینه بيمه      

كل هزینه هاي عملياتي                          131,100,000
سود عملياتي                            30,600,000

سایر درآمدها و سودهاي غيرعملياتي   
 2,500,000 درآمد سود تضمين شده    

سایر هزینه ها و زیان هاي غيرعملياتي  
1,100,000  3,600,000 هزینه سود تضمين شده    

29,500,000 سود خالص      

1 سود ناویژه هنگامي به دست مي آید كه: 
الف. هزینه هاي عملياتي كمتر از سود خالص باشد. 

 ب.  درآمد فروش بزرگ تر از هزینه هاي عملياتي باشد.
 ج.  درآمد فروش بزرگ تر از بهاي تمام شده كاالي فروش رفته باشد.

هزینه هاي عملياتي بزرگ تر از بهاي تمام شده كاالي فروش رفته باشد.   د. 

2 صورت سود و زیان چند مرحله اي براي شركت هاي بازرگاني همه خصوصيات زیر را در بر دارد به جز:
سود )زیان( ناویژه الف. 

بهاي تمام شده كاالي فروش رفته   ب. 
بخش درآمد فروش    ج. 

بخش فعاليت هاي سرمایه گذاري   د. 

3 اگر درآمد فروش 400 ميليون ریال، بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 310 ميليون ریال و هزینه هاي عملياتي 60 
ميليون ریال باشد، سود )زیان( ناویژه چه مبلغي است؟ 

الف. 30 ميليون ریال       
 ب. 90 ميليون ریال        
 ج. 340 ميليون ریال        
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  د. 400 ميليون ریال 

4 یک صورت سود و زیان یک مرحله اي: 
الف. سود )زیان( ناویژه را گزارش مي كند.

ب. بهاي تمام شده كاالي فروش رفته را گزارش نمي كند. 
 ج. درآمد فروش و سایر درآمدهاي غيرعملياتي را در بخش درآمدهاي صورت سود و زیان گزارش مي كند.

 د.  سود )زیان( عملياتي را به صورت مجزا گزارش مي كند. 

5  كدام یک از موارد زیر در هر دوي صورت سود و زیان یک مرحله اي و صورت سود و زیان چند مرحله اي وجود دارد؟
الف. موجودي كاال  

 ب. سود )زیان( ناویژه 
 ج. سود )زیان( عملياتي 

 د.  بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 

6 در تعيين بهاي تمام شده كاالي فروش رفته: 
الف. تخفيفات خرید از خرید خالص كسر مي شود. 

 ب.  هزینه حمل كاالي فروش رفته به خرید خالص اضافه مي شود. 
 ج. برگشت از خرید و تخفيفات از خرید خالص كسر مي شود. 

 د. هزینه حمل كاالي خریداري شده به خرید خالص اضافه مي شود. 

7 اگر موجودي ابتداي دوره 60 ميليون ریال، بهاي تمام شده كاالي خریداري شده 380 ميليون ریال و موجودي كاالي 
پایان دوره 50 ميليون ریال باشد، بهاي تمام شده كاالي فروش رفته چه مبلغي است؟ 

الف. 390 ميليون ریال      
 ب. 370 ميليون ریال           

 ج.  330 ميليون ریال     
  د.  420 ميليون ریال 

8 ترتيب صحيح ارائه دارایي هاي جاري در ترازنامه طبقه بندي شده عبارت است از: 
الف. حساب هاي دریافتني، وجه نقد، پيش پرداخت بيمه، موجودي ها

 ب. وجه نقد، موجودي ها، حساب هاي دریافتني، پيش پرداخت بيمه  
 ج. وجه نقد، حساب هاي دریافتني، موجودي ها، پيش پرداخت بيمه 
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د. موجودي ها، وجه نقد، حساب هاي دریافتني، پيش پرداخت بيمه

9 ش��ركتي قطعه زميني خریداري كرده اس��ت. انتظار مي رود 5 سال دیگر، ساختمان كارخانه بر روي این زمين ساخته 
شود. در طول این 5 سال قبل از ساخت، زمين بدون استفاده خواهد بود. زمين در چه سرفصلي گزارش مي شود؟ 

الف. دارایي هاي ثابت مشهود  
ب. هزینه زمين  

ج. سرمایه گذاري بلندمدت  
 د. دارایي ثابت نامشهود 

10 در ترازنامه طبقه بندي شده، دارایي ها در كدام یک از گروه هاي زیر طبقه بندي مي شوند؟ 
الف. دارایي هاي جاري؛ دارایي هاي غيرجاري؛ دارایي هاي ثابت مشهود؛ دارایي هاي ثابت نامشهود  

 ب. دارایي هاي جاري؛ سرمایه گذاري هاي بلندمدت؛ دارایي هاي ثابت مشهود؛ دارایي هاي ثابت مشهود 
 ج. دارایي هاي جاري؛ سرمایه گذاري هاي بلندمدت؛ دارایي هاي مشهود؛ دارایي هاي نامشهود  

 د.  دارایي هاي جاري؛ سرمایه گذاري هاي بلندمدت؛ دارایي هاي ثابت مشهود و دارایي هاي ثابت نامشهود

11 دارایي هاي جاري به چه ترتيب ارائه مي شوند؟ 
الف. تبدیل به وجه نقد    

ب. اهميت      
 ج. طول عمر      

 د. حروف الفبا

سؤاالت

1   ش��ركت حس��ابان 105 ميليون ریال درآمد فروش، 70 ميليون ریال بهاي تمام شده كاالي فروش رفته و 20 ميليون 
ریال هزینه هاي عملياتي دارد. سود )زیان( ناخالص چه مبلغي است؟ نرخ سود )زیان( ناخالص چه مقدار است؟ 

2   شركت سحر، 8 ميليارد ریال فروش خالص، 3/7 ميليارد ریال سود ناویژه و 2/4 ميليارد ریال سود خالص گزارش 
كرده است. هزینه هاي عملياتي این شركت چه مبلغي است؟

3   ویژگي هاي متمایز صورت سود )زیان( یک شركت بازرگاني چيست؟

4   بخش هایي از صورت س��ود و زیان چند مرحله اي كه به الف( فعاليت هاي عملياتي و ب( فعاليت هاي غيرعملياتي 
است را مشخص كنيد.
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5   قالب یک مرحله اي با قالب چند مرحله اي صورت سود و زیان چه تفاوت هایي دارد؟

6   منظور از چرخه عملياتي چيست؟

7   در تهيه ترازنامه طبقه بندي شده از چه گروه ها )طبقات( استانداردي استفاده مي شود؟

8   دارایي هاي جاري را تعریف كنيد. در تعيين ترتيب اقالم دارایي هاي جاري از چه مبنایي استفاده مي شود؟

9   دارایي هاي غير جاري در چند گروه طبقه بندي مي شوند؟ این طبقات را نام ببرید.

10   جمع دارایي هاي جاري 1000، دارایي هایي غير جاري 2500 و جمع بدهي ها 1250 است؟ حقوق صاحبان سرمایه 
این شركت چه مبلغي است؟

تمرین ها

ت 1-9   در ادامه اجزاي صورت سود و زیان شركت تهراني ارائه شده است. تعيين سود )زیان( خالص مبالغ مجهول 
را محاسبه كنيد. 

فروش
بهاي تمام شده 

سود )زیان( خالصسود )زیان( عملياتيسود )زیان( ناویژهکاالي فروش رفته

10,800؟30،000؟الف.    750,000
29,500؟؟70,000 ب.    108,000 

؟71,90079,60039,500  ج.         ؟

ت 2-9    شركت سينایي اطالعات زیر را در رابطه با ماه منتهي 31 دي 1391 ارائه كرده است:  فروش نسيه 2,800,000 
ری��ال، فروش نقدي 1,000,000 ریال، برگش��ت از فروش و تخفيف��ات 110,000 ریال، تخفيفات فروش 130,000 ریال. 

بخش درآمد فروش صورت سود و زیان شركت سينایي را تهيه كنيد. 

ت 3-9   توضي��ح دهي��د آیا ه��ر یک از اقالم زیر1( صورت س��ود و زیان یک مرحله اي و 2( صورت س��ود و زیان 
چند مرحله اي وجود دارد: الف( س��ود فروش تجهيزات، ب( هزینه بهره، ج( زیان ناش��ي از اعتصاب كارگران و د( بهاي 

تمام شده كاالي فروش رفته

ت 4-9    شركت سروستاني اقالم زیر را گزارش كرده است: فروش 510,000؛ برگشت از فروش و تخفيفات 15,000 
ریال، بهاي تمام ش��ده كاالي فروش 350,000 ریال، هزینه هاي عملياتي 110,000 ریال. موارد زیر را محاس��به كنيد: الف( 

فروش خالص، ب( سود ناویژه، ج( سود عملياتي و د( نرخ سود ناویژه. 
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ت 5-9    فرض كنيد ش��ركت الياس��ي از سيس��تم ادواري موجودي ها استفاده مي كند و مانده هاي زیر را گزارش كرده 
اس��ت: خرید 450,000؛ برگشت از خرید و تخفيفات 11,000؛ تخفيفات خرید 8,000؛ هزینه حمل كاالي خریداري شده 

16,000. خرید خالص و بهاي تمام شده كاالي خریداري شده را محاسبه كنيد.

ت 6-9   عالوه بر اطالعات ت 9-5، فرض كنيد ش��ركت الياس��ي موجودي كاالي ابتداي دوره را 60,000، موجودي 
كاالي پایان دوره را 90,000 و فروش خالص را 630,000 گزارش كرده اس��ت. بهاي تمام ش��ده كاالي فروش رفته و سود 

ناویژه را محاسبه كنيد. 

ت 7-9   مشخص كنيد كه هر یک از جمالت زیر صحيح است یا اشتباه؟ 
الف.  براي یک شركت بازرگاني، فروش منهاي هزینه هاي عملياتي،  سود ناویژه خوانده مي شود. 

 ب.   براي یک شركت بازرگاني منبع اصلي درآمد فروش موجودي كاال است. 
هزینه حقوق فروشندگان نمونه اي از هزینه هاي عملياتي است.   ج. 

ت 8-9   حساب هاي زیر از دفاتر شركت سيمرغ استخراج شده است. با توجه به این اطالعات صورت سود و زیان 
و ترازنامه طبقه بندي شده شركت را تهيه كنيد.

نام حساب
ترازنامهصورت سود و زیانتراز آزمایشي تعدیل شده

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکاربستانکاربدهکار

13,752وجه نقد
7,840حساب هاي دریافتني
2,280پيش پرداخت اجاره

23,050تجهيزات
4,921استهالک انباشته
5,700اسناد پرداختني

5,672حساب هاي پرداختني
30,960سرمایه
3,650برداشت

15,590درآمد خدمات
10,840هزینه حقوق
760هزینه اجاره

671هزینه استهالک
57هزینه سود تضمين شده

57سود تضمين شده پرداختني
62,90062,900جمع
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ت 9-9   با استفاده از مانده حساب هاي زیر ترازنامه طبقه بندي شده شركت كارا را تهيه كنيد.

بستانکاربدهکار

سرمایه                          115,000ساختمان               128,800

42,600حساب هاي دریافتني  14,520 استهالک انباشته ساختمان 

12,300پيش پرداخت بيمه             4,680 حساب هاي پرداختني 

اسناد پرداختني             97,780وجه نقد               18,040

18,720تجهيزات               62,400 استهالک انباشته-تجهيزات 

2,600زمين                           64,000 سود تضمين شده پرداختني 

درآمد خدمات             14,180هزینه بيمه           780

جمع                           303,180هزینه استهالک             7,360

2,600 هزینه سود تضمين شده 

جمع                            303,180

ت 10-9   در ادامه طبقات اصلي ترازنامه ارائه شده است.
)FA( دارایي هاي ثابت مشهود   )LTI( سرمایه گذاري هاي بلند مدت   )CA( دارایي هاي جاري

)LTL( بدهي هاي بلندمدت    )CL( بدهي هاي جاري  )IA( دارایي هاي نامشهود
)OE( حقوق صاحبان سرمایه

هر یک از اقالم زیر را در گروه هاي باال طبقه بندي كنيد.
ساختمان     وجه نقد استهالک انباشته   حساب هاي دریافتني  حساب هاي پرداختني 

حقوق پرداختني            بدهي هاي بلند مدت  حق اختراع   سرمایه   
موجودي ها             تجهيزات اداري    زمين پيش پرداخت هزینه  سرمایه گذاري ها  



مسائل

م 1-9   اطالعات زیر در رابطه با شركت مولوي ارائه شده است:

نام حساب
ترازنامهصورت سود و زیان

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکار

17,900وجه نقد
10,800حساب هاي دریافتني
2,800پيش پرداخت بيمه

21,000تجهيزات
4,500استهالک انباشته

9,000حساب هاي پرداختني
2,400حقوق پرداختني

28,500سرمایه
11,000برداشت

56,000درآمد خدمات
1,600هزینه تعميرات
2,100هزینه استهالک

1,800هزینه بيمه
30,000هزینه حقوق

1,400هزینه آب و برق
36,90056,00063,50044,400جمع

19,10019,100سود خالص
56,00056,00063,50063,500

خواسته
صورت سود و زیان و ترازنامه طبقه بندي شده را تهيه كنيد.

م 2-9   ش��ركت بازرگاني س��عيدي به عمليات خرده فروش��ي وسائل تزئيني منازل اش��تغال دارد. این شركت تمامي 
موجودي كاالي خود را به صورت نس��يه خریداري مي كند و از سيس��تم ادواري ثبت موجودي ها اس��تفاده مي نماید. از 
حس��اب هاي پرداختني تنها در مورد ثبت خرید كاال استفاده مي شود. دیگر بدهي هاي جاري در حساب هاي مجزایي ثبت 

مي شوند. اطالعات زیر براي سال هاي 1386 تا 1389 ارائه شده است.
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1386138713881389

اطالعات صورت سود و زيان
45,200)ث(53,300فروش

13,80014,300)الف(بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
)خ(38,30033,800سود نا خالص

28,600)ج(34,900هزینه هاي عملياتي
)ر(2,500)ب(سود خالص

اطالعات ترازنامه
)ز(8,100)پ(7,200موجودي کاال

)ژ(3,2003,6002,500حساب هاي پرداختني
ساير اطالعات

13,200)چ(14,200خرید کاال به صورت نسيه
13,600)ح()ت(وجه نقد پرداختي بابت کاال

خواسته ها
الف. جاهاي خالي را تکميل كنيد.

 ب. در طي س��ال های 1387 تا 1389، فروش كاهش یافته اس��ت. آیا این كاهش الزامًا به معني كاهش در س��ودآوري 
است؟توضيح دهيد. در پاسخ به این سؤال، نسبت سود )زیان( ناخالص را محاسبه كنيد و از آن استفاده نمایيد.

م 3-9   با استفاده از اطالعات زیر صورت هاي مالي طبقه بندي شده را تهيه كنيد.

نام حساب
تراز آزمایشي تعدیل شده

بستانکاربدهکار
8,100وجه نقد

10,800حساب هاي دریافتني
1,500ملزومات

2,000پيش پرداخت بيمه
24,000تجهيزات

5,600استهالک انباشته
15,000اسناد پرداختني

6,100حساب هاي پرداختني
2,400حقوق پرداختني

600سود تضمين شده پرداختني
15,800سرمایه



7,000برداشت
61,000درآمد خدمات
8,400هزینه تبليغات
4,000هزینه ملزومات
5,600هزینه استهالک

3,500هزینه بيمه
31,000هزینه حقوق

600هزینه سود تضمين شده
106,500106,500جمع

م 4-9   با استفاده از اطالعات زیر ترازنامه طبقه بندي شده و صورت سود و زیان چند مرحله اي را تهيه نمایيد.
8,000 25,200   درآمد سود تضمين شده   حساب هاي پرداختني   

29,000 30,500   موجودي کاال     حساب هاي دریافتني   
37,000 15,000   اسناد پرداختني    استهالک انباشته تجهيزات ارسال کاال  
3,500 32,000   پيش پرداخت بيمه    استهالک انباشته تجهيزات فروشگاه  
2,800 6,000   هزینه ماليات     وجه نقد    
2,800 101,700   ماليات پرداختني    سرمایه     

15,000 507,000   هزینه اجاره    بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  
96,000 6,500   هزینه حقوق    هزینه ارسال کاالي فروش رفته  

680,000 46,000   فروش     تجهيزات ارسال کاال   
11,200 5,000   هزینه کميسيون فروش   هزینه استهالک تجهيزات ارسال کاال  
4,700 8,000   کميسيون فروش پرداختني   هزینه استهالک تجهيزات فروشگاه  
8,000 10,000   برگشت از فروش و تخفيفات   برداشت     

100,000 7,000   تجهيزات فروشگاه    هزینه بيمه    
8,500 6,400   هزینه آب و برق    هزینه سود تضمين شده   
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تجزیه و تحلیل صورت های مالی

 نیاز به تجزیه                                                                                                                                            
    وتحلیل مقایسه ای                                                                                                                                    

 ابزار تجزیه و تحلیل

تحلیل  و  تجزیه  مبناهای 
صورت های مالی

 نقدینگی
 سودآوری

 توان پرداخت بدهی ها

تحلیل نسبت ها

 ترازنامه
 صورت سود و زیان

تجزیه و تحلیل 
عمودی و افقی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی با هدف کش��ف روابط پنهان بین اطالعات مالی انجام می ش��ود. کش��ف روابط تنها از طریق 
مقایس��ه اقالم مشابه امکان پذیر اس��ت. مقایسه، مهم ترین ابزار برای یافتن شباهت ها و تفاوت های اقالم است. شناسایی تفاوت ها و 
ش��باهت ها منجر به تعیین روابط بین اقالم می ش��ود. پرکاربردترین ابزار مقایسه و تعیین رابطه عبارتند از : نسبت یابی، درصد گیری 

و روندیابی.
در این فصل دو روش تجزیه و تحلیل مالی زیر تشریح می شوند:

1 تجزیه وتحلیل مقایسه ای: صورت های مالی دو یا چند دوره مالی با یک دیگر مقایسه می شود.
2 تجزیه و تحلیل درونی: مقدار و اهمیت نس��بی هر یک از اقالم یک صورت مالی در مقام مقایس��ه با س��ایر اقالم همان صورت 

تعیین می گردد. محتوا و ساختار فصل 10 به صورت زیر است:

اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعه این فصل باید بتوانید:
1  علت نیاز به تجزیه و تحلیل های مقایسه ای را بیان کنید.

2  ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی را تعیین کنید.
3  تجزیه و تحلیل افقی را توضیح دهید و آن را بکار ببرید.

4 تجزیه و تحلیل عمودی را تشریح کرده و آن را بکار ببرید.
5  نس��بت های مالی مورد استفاده در تحلیل نقدینگی، سودآوری و توانایی پرداخت بدهی های یک شرکت را تعیین و                                                                                                                                                

              محاسبه کنید.

مروری بر فصل

تجزیه و تحلیل صورت های مالی
فصل10
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مبانی تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزی��ه و تحلیل صورت های مالی یک ش��رکت در 
بردارنده ارزیابی سه ویژگی است: نقدینگی، سودآوری 
و توانایی پرداخت بدهی ها. یک اعتبار دهنده )بستانکار( 
کوتاه مدت، ب��رای مثال بانک، قبل از همه به نقدینگی 
ش��رکت )توانایی وام گیرنده ب��رای پرداخت تعهدات 
شرکت در سررسید( توجه دارد. نقدینگی متقاضی وام، 
یک عامل بسیار با اهمیت در ارزیابی توانایی بازپرداخت 
وام محس��وب می شود. یک بس��تانکار بلندمدت، برای 
مثال، دارنده اوراق مش��ارکت ش��رکت، ب��ر معیارهای 
سودآوری و توانایی پرداخت بدهی توجه دارد. این دو 
دس��ته از معیارها، توانایی ش��رکت را برای ادامه حیات 
در بلندمدت نش��ان می دهند. بستانکاران بلندمدت، این 
معیارها را از طریق اندازه گیری مقدار بدهی درس��اختار 
سرمایه ش��رکت و توانایی شرکت در پرداخت بهره، به 
دست می آورند. به صورت مشابه، سهامداران به توانایی 
پرداخت بدهی و س��ودآوری شرکت توجه دارند. این 
گروه، امکان پرداخت سود سهام توسط شرکت و رشد 

احتمالی قیمت سهام را ارزیابی می کنند.
نیاز به تحلیل های مقایسه ای

در  گزارش ش��ده  اقالم  تمامی 
صورت ه��ای مالی، ب��ا  اهمیت 
ش��رکت  وقت��ی  هس��تند. 
ایران  خ��ودرو، موجودی نقدی خ��ود را در ترازنامه 
24,710 میلیارد ریال گ��زارش می کند، می دانیم که در 
تاریخ ترازنامه، ش��رکت ایران خ��ودرو این مبلغ وجه 
نقد را در اختیار داشته است. با این حال، نمی دانیم که 
وجه نقد ش��رکت طی دوره های گذشته افزایش داشته 
اس��ت یا خیر، ی��ا این مبلغ، برای نیازهای ش��رکت به 
وج��ه نقد کفایت می کند یا خیر. ب��رای آن که بتوان به 

چنین اطالعاتی دس��ت یافت، باید موجودی نقدی با 
سایر اقالم صورت های مالی مقایسه شود.مقایسه ها را 
می ت��وان بر مبناهای مختلفی انجام داد که در این فصل 

به سه مورد آن اشاره می شود:
1 مبن��ای درون ش��رکتی:   در ای��ن مبن��ا یک قلم 
اطالعات یا یک رابطه مالی ش��رکت در س��ال جاری، 
ب��ا قلم اطالع��ات یا رابطه مالی مش��ابه در یک یا چند 
سال گذشته مقایس��ه می شود. برای مثال، شرکت ایران 
خودرو می تواند موجودی وجه نقد خود در پایان دوره 
مالی جاری را با موجودی س��ال گذشته مقایسه کند تا 
مقدار افزایش یا کاهش در وجه نقد مش��خص شود. به 
صورت مش��ابه، ش��رکت ایران خودرو می تواند نسبت 
وج��ه نقد ب��ه دارایی های جاری در پایان س��ال جاری 
را با همین نس��بت در س��ال های گذش��ته مقایسه کند. 
مقایسه های درون شرکتی در کشف تغییرات در روابط 

مالی و روندهای با اهمیت، مفید می باشند.
2  میانگین ه��ای صنع��ت:   در ای��ن مبن��ا، یک قلم 
اطالعات یا یک رابطه مالی یک ش��رکت با متوسط های 
صنعت مقایسه می شوند. برای مثال، سود خالص شرکت 
ایران خودرو را می توان با متوس��ط سود خالص تمامی 
شرکت های فعال در صنعت خودروسازی مقایسه کرد. 
مقایس��ه های با صنعت، اطالعات��ی در رابطه با عملکرد 

نسبی شرکت در مقابل صنعت فراهم می آورد.
3  مبنای بین شرکتی:    این مبنا، یک قلم اطالعات 
ی��ا یک رابطه مالی ش��رکت را با همان قلم اطالعات یا 
رابطه مالی یک یا چند ش��رکت رقیب مقایس��ه می کند. 
تحلیل گ��ران، این مقایس��ه ها را بر مبن��ای صورت های 
مالی منتشر شده ش��رکت ها انجام می دهند. برای مثال، 
می توان کل مبلغ فروش ش��رکت ایران خودرو را با کل 

علت نیاز به تجزیه و تحلیل های 
مقایسه ای را بیان كنید.

هدف مطالعه 1
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درآمد فروش ش��رکت رقیبی مانند س��ایپا مقایسه کرد. 
مقایس��ه های بین ش��رکتی در تعیین وضعی��ت رقابتی 

تصویر1-10 مقایسات درون شركتی، میانگین صنعتی و بین شركتی

شرکت، سودمند هستند.

شركت ب

+ د + ج  ب 
3

میانگین های صنعتدرون شرکتی

شركت جبین شرکتی

شركت د

شركت الف

شركت ب شركت الف

شركت الف

1389 1390

ابزار تجزیه و تحلیل 
ب��رای  مختلف��ی  اب��زار  از 
داده ه��ای  اهمی��ت  ارزیاب��ی 
اس��تفاده  مال��ی  صورت ه��ای 
می ش��ود. اب��زار مت��داول م��ورد اس��تفاده عبارتند از:
تجزیه و تحلیل افقی: مجموعه ای از داده های صورت های 
مال��ی را در ط��ی ی��ک دوره زمانی ارزیاب��ی می کند.
تجزیه و تحلیل عم��ودی: اطالعات هر صورت  مالی  
)مانن��د ترازنام��ه( را در قالب درص��دی از یک مبنای 

مشترک )مانند کل دارایی ها( ارزیابی می کند.
تجزی��ه و تحلیل نس��بت ها: رابطه بی��ن اقالم منتخب 

صورت های مالی را بیان می کند.

شناسایی ابزار تحلیل
 صورت های مالی

هدف مطالعه 2

تحلیل افقی اساسًا به منظور مقایسه های درون شرکتی 
استفاده می ش��ود. دو ویژگی صورت های مالی منتشر 
ش��ده، این نوع مقایسه ها را تس��هیل می کند: نخست، 
تمامی صورت های مالی اساس��ی، داده های مالی را به 
صورت مقایسه ای و حداقل برای 2 سال ارائه می دهند. 
دوم، خالصه ای از برخی اطالعات مالی برای مجموعه 
زمانی 5 تا 10 س��اله ارائه می شوند. تحلیل عمودی در 
هر دوی مقایسه های درون شرکتی و بین شرکتی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند. تحلیل نسبت ها در هر سه نوع 
مقایسه، استفاده می شوند. در بخش های بعدی، هر سه 

نوع تجزیه و تحلیل تشریح خواهند شد.
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تصویر 2-10 فروش خالص شركت ایران خودرو

تجزیه و تحلیل افقی

تحلیل افقی را توضیح دهید و آن 
را بکار ببرید.

تجزی��ه و تحلی��ل افق��ی، که هدف مطالعه 3
نیز  رون��د  تحلی��ل  هم چنی��ن 
نامیده می ش��ود، تکنیکی برای 
ارزیاب��ی مجموعه ای از اطالعات صورت های مالی در 
طی دوره ای از زمان اس��ت. هدف این تکنیک، تعیین 

افزایش یا کاهش رخ داده در این قلم اطالعات اس��ت. 
ای��ن تغییر ممکن اس��ت در قالب مبلغ ی��ا درصد بیان 
ش��ود. برای مثال، آخرین ارقام فروش خالص شرکت 

ایران خودرو به صورت زیر است:

شركت ایران خودرو - سهامی عام
خالص فروش )ارقام به میلیارد ریال(

1387
187810

1388
199030

1389
198600

اگر فرض شود سال 1387، سال مبنا است، می توان 
درصد افزایش یا کاهش فروش خالص در دیگر سال ها 

تصویر 3-10 فرمول تحلیل افقی تغییرات نسبت به سال مبنا

تصویر 4-10 فرمول تحلیل افقی سال جاری نسبت به سال مبنا

را نسبت به سال مبنا بیان کرد:

− مبلغ سال جاری مبلغ سال مبنا 
تغییر نسبت به سال مبنا=

مبلغ سال مبنا

برای مثال، می توان بیان کرد که فروش خالص شرکت 
ایران خودرو در س��ال 1388 نس��بت به س��ال 1387، 
تقریبًا 6 درص��د  ]187،810/)199،030-187،810([
افزایش داشته است. به صورت مشابه می توان بیان کرد 
که فروش خالص از س��ال 1387 تا سال 1389 تقریبًا

5/7 درصد ]187،810/)187،810-198،600([ افزایش 
داش��ته است. روش دیگر آن است که فروش به شکل 
درصدی از فروش س��ال مبنا بیان می ش��وند. این کار 
را می توان با تقس��یم مبلغ فروش س��ال جاری بر مبلغ 

فروش سال پایه انجام داد. به صورت زیر:

نتایج جاری نسبت به سال مبنا
مبلغ سال جاری
مبلغ سال مبنا

=

خودرو در طی سال های 1387 تا 1389 نمایش می دهد.تصویر 5-10 این تجزیه و تحلیل را برای شرکت ایران 
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تجزیه و تحلیل افقی

تصویر 5-10 تحلیل افقی فروش خالص شركت ایران خودرو نسبت به سال مبنا

شركت ایران خودرو - سهامی عام
خالص فروش- نسبت به سال مبنا

1387
187810

1388
199030

1389
198600

%100 %106 %105 / 7

ترازنامه
ب��رای تش��ریح بیش تر تجزی��ه و تحلی��ل افقی، از 
صورت های مالی فروشگاه های زنجیره ای رفاه استفاده 
شده است. تصویر 6-10 تجزیه و تحلیل افقی ترازنامه 
فشرده فروش��گاه های زنجیره ای رفاه را برای دو سال 
1387 و 1388 ب��ه همراه تغیی��رات ریالی و درصدی 
نمایش می دهد.ترازنامه مقایس��ه ای نمایش داده ش��ده 
در تصویر 6-10 نش��ان می دهد که تغییرات با اهمیتی 

در س��اختار مالی فروشگاه های زنجیره ای رفاه، از سال 
1387 تا 1388 رخ داده است:

در بخش دارایی ها، خالص دارایی های ثابت مشهود 
% افزایش داشته است. 1675 میلیون ریال یا 26/5

در بخ��ش بدهی ها، بدهی های ج��اری 415 میلیون 
افزایش داشته است. % ریال یا 13/7

در بخش حقوق صاحبان سهام، سود انباشته، 2026 
افزایش یافته است. % میلیون ریال یا 38/6

فروشگاه های زنجیره ای رفاه - سهامی عام
ترازنامه فشرده )ارقام میلیون ریال(

29 اسفند
افزایش )كاهش( طی سال 1388

درصدمبلغ13881387دارایی ها
%10,2009,450750دارایی های جاری 7/9

%8,0006,3251,675دارایی های ثابت مشهود )خالص( 26/5
()25(150175دارایی های ثابت نامشهود % 14/3(

%18,35015,9502,400كل دارایی ها 15
بدهی ها

%3,4453,030415بدهی های جاری 13/7
()95(4,8754,970بدهی های بلند مدت % 1/9(

%8,3208,000320كل بدهی ها 4
حقوق صاحبان سهام

%2,7542,70054سهام عادی 10 هزار ریالی 2
%7,2765,2502,026سود انباشته 38/6

%10,0307,9502,080كل حقوق صاحبان سرمایه 26/2
%18,35015,9502,400كل بدهی  ماه و حقوق صاحبان سرمایه 15

تصویر 6-10 تحلیل افقی ترازنامه
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صورت سود و زیان
تصویر 7-10 تحلیل افقی صورت سود و زیان فشرده 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه را برای سال های 1387 و 
1388 نمایش می دهد. تحلیل افقی صورت سود و زیان 

تغییرات زیر را نشان می دهد:
یــا  ریــال  میلیــون   2600 خالــص  فــروش 

14/2)18,370÷2,600( افزایش داشته است.
بهای تمام شده کاالی فروش رفته، 1,410 میلیون ریال 

)11,400÷1,410( افزایش داشته است. % یا 12/4
% کل هزینه هــای عملیاتی 370 میلیون ریال یا 11/6

)3,200÷370( افزایش یافته است.
به صورت کلی، ســود ناخالص و سود خالص رشد 
% و سود  قابل توجهی داشــته اند. سود ناخالص 17/1
افزایش داشــته اند. روند تغییرات سود  % خالص 26/5

فروشگاه های زنجیره ای رفاه مطلوب به نظر می رسد.

فروشگاه های زنجیره ای رفاه - سهامی عام
صورت سود و زیان فشرده )ارقام میلیون ریال(

برای سال منتهی به 29 اسفند
افزایش )کاهش( طی ســال 1388

درصدمبلغ13881387

%21,950196002350فروش 12
%)250()1,230()980(برگشت از فروش و تخفیفات 20/3

20,97018,3702,60012/4خالص فروش
1,41015بهای تمام شده کاالی فروش رفته

1,19017/1سود ناخالص
2,5302,11541519/6هزینه های فروش
()45(هزینه های اداری % 4/1(

37011/6کل هزینه های عملیاتی
4,5903,77082021/8سود عملیاتی

سایر درآمدها و سودهای غیر عملیاتی
()20(90110درآمد بهره و سود سهام % 18/2(

سایر هزینه ها و زیان های غیر عملیاتی
()45(هزینه بهره % 11/1(

%4,3203,475845سود خالص قبل از کسر مالیات 24/3
%292)1,390()1,682(مالیات بر درآمد 21

%553سود خالص  26/5

%
%

%
%

%
%

تصویر 7-10 تجزیه و تحلیل افقی صورت سود و زیان

)12,810()11,400(
8,1606,970

1,0401,085
3,5703,200

)405( )360(

2,6382,085



تجزی��ه و تحلیل افقی تغییرات از یک دوره به دوره 
دیگر تا حدودی ساده و کاماًل مفید است. اما محاسبات 
می تواند پیچیده ش��ود. اگر یک قلم اطالعات در سال 
مبنا یا سال جاری وجود نداشته باشد، نمی توان درصد 

تغییر را محاس��به نمود. به صورت مشابه، اگر یک قلم 
از صورت های مالی در سال مبنا یا سال جاری مقداری 
منفی داش��ته باش��د، در حالی که رقم متناظر آن مثبت 

است، نمی توان درصد تغییرات را محاسبه نمود.

مثال جامع 1 !

پاسخ:

خالصه اطالعات مالی شرکت سپیده در زیر ارائه شده است. )ارقام میلیون ریال است(

29 اسفند 291388 اسفند 1389

2,3401,800دارایی های ثابت جاری

7,5604,200دارایی های ثابت مشهود )خالص(

9,9006,000كل دارایی ها

مبلغ و درصد تغییرات در س��ال 1389 را با اس��تفاده از تجزیه و تحلیل افقی و با در نظر گرفتن سال 1388 به عنوان سال 
مبنا، محاسبه کنید.

طرح اقدام:
درصد تغییر را با تقسیم مبلغ افزایش بر مقدار سال 1388 )سال مبنا( محاسبه کنید.

                 افزایش در سال 1389

)540دارایی های ثابت جاری )2340 1800 /1800 %30−  

)3,360دارایی های ثابت مشهود )خالص( )7560 4200 / 4200 %80−  

)3,900كل دارایی ها )9900 6000 / 6000 %65−  

279

تجزیه و تحلیل عمودی

تجزیه و تحلیل عمودی را توصیف 
كرده و آن را بکار ببرید.

عمودی، هدف مطالعه 4 تحلی��ل  و  تجزیه 
و  تجزی��ه  هم چنی��ن  ک��ه 
تحلیل هم ان��دازه نیز نامیده 
می شود، تکنیکی است که هر قلم از صورت های مالی 

را در قالب درصدی از یک مبلغ مبنا بیان می کند. معموالً 
در ترازنامه مبلغ مبنا، کل دارایی ها و در صورت سود و 
زیان مبلغ مبنا کل درآمد فروش اس��ت. به این ترتیب، 
ب��رای مثال می ت��وان بیان کرد ک��ه دارایی های جاری، 
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کل دارایی ها اس��ت،یا در صورت س��ود و زیان،  % 22
می توان بی��ان کرد که هزینه های فروش 16 درصد کل 

درآمد فروش است.
ترازنامه

تصویر 9-10 تجزیه و تحلیل عمودی ترازنامه مقایسه ای 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه را نشان می دهد. مبلغ مبنا 
ب��رای دارایی ها، کل دارایی ها اس��ت. مبل��غ مبنا برای 
بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه، کل بدهی ها و حقوق 
صاحبان سرمایه است. تجزیه و تحلیل عمودی، اندازه 
نس��بی هر گروه از اقالم را در ترازنامه نش��ان می دهد. 
هم چنین، می توان درصد تغییر در اقالم دارایی، بدهی و 
حقوق صاحبان سرمایه، را به صورت جداگانه مشاهده 
کرد. برای مثال، می توان مش��اهده کرد که دارایی های 
% کل دارایی در سال 1387 به %55/6  جاری از 59/2
کل دارایی ها در سال 1388 کاهش یافته است )هر چند 
مبلغ ریالی دارایی های جاری در طی س��ال 1388 750 
میلیون ریال افزایش یافته اس��ت(. خالص دارایی های 
ثابت مشهود از 39/7% به 43/6% کل دارایی ها افزایش 
کل  % % به 39/7 یافته اس��ت. س��ود انباش��ته از 32/9
بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه افزایش یافته است. 
این نتایج، اس��تنتاج قبلی در رابطه با تأمین مالی رش��د 
دارایی ها از محل س��ود خالص را مجدداً تأیید می کند.

صورت سود و زیان
تصوی��ر 10-10  تحلی��ل عمودي صورت س��ود و 
زیان ش��رکت رفاه را نمایش می دهد. بهای تمام ش��ده 
کاالی فروش رفته در قالب درصدی از فروش خالص،

( کاهش یافته اس��ت و  % در مقاب��ل 61/1 % 62/1( % 1
) % در مقابل17 % 17/4( % کل هزینه های عملیات��ی 0/4

کاه��ش یافت��ه اس��ت. در نتیجه، تعجب آور نیس��ت که 
س��ود خالص، در قالب درصدی از ف��روش خالص، از 

افزایش یافته اس��ت. با توجه به این  % ب��ه 12/6 % 11/4
نتیجه و تحلیل می توان اس��تنباط کرد که فروش��گاه های 
از نظ��ر س��ودآوری در وضعی��ت  زنجی��ره ای رف��اه، 
مطلوب��ی بوده و در آین��ده می تواند موفق تر نیز باش��د.
یکی از مزایای تجزیه و تحلیل عمودی آن است که، 
تحلیل گر را قادر می سازد شرکت های با اندازه مختلف 
را با یک دیگر مقایس��ه کند. برای مث��ال، رقیب اصلی 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه، فروشگاه های زنجیره ای 
شهروند اس��ت. با استفاده از تجزیه و تحلیل عمودی، 
می توان صورت س��ود و زیان فشرده این دو شرکت را 
مقایس��ه کرد که نتیجه این مقایس��ه در تصویر 10-11 
نش��ان داده ش��ده اس��ت.فروش خالص فروشگاه های 
زنجیره ای ش��هروند، 9,471 مرتب��ه بزرگ تر از فروش 
خالص فروش��گاه های زنجیره ای رفاه است. اما تجزیه 
و تحلی��ل عمودی، ای��ن تفاوت در ان��دازه را از میان 
می ب��رد. درصدها نش��ان می دهد که نرخ های حاش��یه 
سود ناخالص فروشگاه های زنجیره ای رفاه و شهروند 
مش��ابه است. با این وجود،  % و 38/6 % با اندازه 38/9

% درصد سود عملیاتی این دو شرکت با مقادیر 21/9
تف��اوت زیادی دارد. ای��ن تفاوت به درصد  % و 11/6
هزینه های فروش و اداری مربوط اس��ت به صورتی که 
درص��د هزینه ه��ای عملیات��ی ب��رای فروش��گاه های 
و برای فروش��گاه های زنجیره ای  % زنجیره ای رفاه 17
است. هر چند فروشگاه های زنجیره ای  % ش��هروند 27
ش��هروند س��ود خالص 8472 مرتبه بزرگ تر از سود 
خال��ص فروش��گاه های رفاه ب��ه دس��ت آورده اند، اما 
حاشیه س��ود خالص )س��ود خالص به ازای هر ریال 
% ( تنها 44 % فروش( فروش��گاه های ش��هروند )5/6
( است. % حاشیه سود خالص فروشگاه های رفاه )12/6
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فروشگاه های زنجیره ای رفاه - سهامی عام
ترازنامه فشرده )ارقام میلیون ریال(

29 اسفند
1388 1387

درصدمبلغدرصدمبلغدارایی ها
%10,200دارایی های جاری 55/69,450% 59/2

%8,000دارایی های ثابت مشهود )خالص( 43/66,325% 39/7
%150دارایی های ثابت نامشهود 0/8175% 1/1

%18,350كل دارایی ها 10015,950% 100
بدهی ها

%3,445بدهی های جاری 18/83,030% 19
%4,875بدهی های بلند مدت 26/54,970% 31/2

%8,320كل بدهی ها 45/38,000% 50/2
حقوق صاحبان سهام

%2,754سهام عادی 10,000 هزار ریالی 152,700% 16/9
%7,276سود انباشته 39/75,250% 32/9

%10,030كل حقوق صاحبان سرمایه 54/77,950% 49/8
%18,350كل بدهی ها و حقوق صاحبان س��رمایه 10015,950% 100

تصویر 9-10 تجزیه و تحلیل عمودی ترازنامه

 نکات مفید:
فرمول محاسبه

ترازنامه هم اندازه :
هر قلم ترازنامه
كل دارایی ها
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فروشگاه های زنجیره ای رفاه
صورت سود و زیان فشرده )ارقام میلیون ریال(

برای سال منتهی به 29 اسفند
1388 1387

درصدمبلغدرصدمبلغ
%21,950فروش 104/719,600% 106/7

%)980(برگشت از فروش و تخفیفات 4/7)1,230(% 6/7
%20,970خالص فروش 10018,370% 100

%)12,810(بهای تمام شده كاالی فروش رفته 61/1)11,400(% 62/1
%8,160سود ناخالص 38/96,970% 37/9

%2,530هزینه های فروش 122,115% 11/5
%1,040هزینه های اداری 51,085% 5/9

%)3,570(كل هزینه های عملیاتی 17)3,200(% 17/4
%4,590سود عملیاتی 21/93,770% 20/5

سایر درآمدها و سودهای غیرعملیاتی
%90درآمد بهره و سود سهام  0/4110) % 0/6(

سایر هزینه ها و زیان های غیرعملیاتی

%)360(هزینه بهره 1/7)405() % 2/2(

%4,320سود خالص قبل از كسر مالیات 20/63,475% 18/9

%)1,682(مالیات بر درآمد 8/0)1,390(% 7/5

%2,638سودخالص 12/62,085% 11/4

تصویر 10-10 صورت سود و زیان هم اندازه

 نکات مفید:
فرمول محاسبه صورت 
سود و زیان هم اندازه :

هر قلم صورت سود و زیان 
فروش خالص
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تصویر 11-10 مقایسه بین شركتی صورت های سود و زیان

صورت  سود و زیان فشرده
)ارقام میلیون ریال(

 فروشگاه های  شهروند فروشگاه های  رفاه

درصدمبلغدرصدمبلغ
%20,970فروش خالص 100198,600% 100

%12,810بهای تمام شده كاالی فروش رفته 61/1121,890% 61/4
%8160سود ناخالص 38/976,710% 38/6

%3,570هزینه های فروش و اداری 1753,570% 27
%4,590سود عملیاتی 21/923,140% 11/6

%1952سایر درآمدها و هزینه ها)شامل مالیات بر درآمد( 9/312,030% 6

%2638سود خالص 12/611,110% 5/6

تجزیه و تحلیل نسبت ها

نسبت های مورد استفاده در تجزیه 
و تحلیل نقدینگی، سودآوری و 

توان پرداخت بدهی ها را تعیین و 
محاسبه كنید.

نسبت ها هدف مطالعه 4 تحلیل  و  تجزیه 
رابط��ه بی��ن اق��الم منتخب 
داده ه��ای صورت های مالی 
را بیان می کند. یک نس��بت 
رابط��ه کمی بین یک مقدار و مقدار دیگر را بیان می کند. 
این رابطه در قالب درصد، نرخ یا یک تناسب ساده بیان 
می ش��ود. برای مثال، دارایی های جاری شرکت ناصري 
در سال 1387، 8076/5 میلیون ریال و بدهی های جاری 
آن 2,584 میلیون ریال اس��ت. می توان رابطه بین این دو 
مقدار )دارایی های جاری و بدهی های جاری( را از طریق 
تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری نشان داد. 
به این ترتیب این رابطه را می توان به یکی از س��ه شکل 

زیر بیان کرد:
درص��د: دارایی های ج��اری 313 درص��د بدهی های 

جاری است.
نرخ: دارایی های جاری 3/13 مرتبه بدهی های جاری است.

نس��بت: رابطه بی��ن دارایی های جاری ب��ه بدهی های 
جاری 3/13:1 است.

برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی اساسی، می توان 
از نسبت ها برای ارزیابی، نقدینگی و توانایی پرداخت 
بدهی ها استفاده کرد. تصویر 12-10 این طبقه بندی ها 

را تشریح می کند.
نس��بت ها می توانند س��رنخ هایی درباره ش��رایط و 
وضعیت یک ش��رکت فراهم آورن��د در حالی که درک 
این شرایط از طریق مشاهده اقالم مجزای صورت های 
مالی امکان پذیر نیس��ت. با این وجود، یک نس��بت به 
تنهایی چندان پر مفهوم نیس��ت. بنابراین، در بحث از 
نس��بت ها، اغلب یکی از انواع مقایس��ه های زیر مورد 

استفاده قرار می گیرد:
1  مقایسه های درون شرکتی

2  مقایسه های مبتنی بر میانگین صنعت
3  مقایسه های بین شرکتی



284

تصویر 12-10 طبقه بندی نسبت های مالی

نسبت های نقدینگی
توانایی كوتاه مدت ش��ركت را در ایفای تعهدات خود در سررس��ید و برطرف ساختن نیازهای 

غیره منتظره به وجه نقد، اندازه گیری می كند.
نسبت های سودآوری

سود یا موفقیت عملیاتی شركت را برای یک دوره زمانی معین اندازه گیری می كند.

نسبت های توانایی پرداخت بدهی ها
توانایی ادامه حیات شركت را برای دوره های زمانی بلندمدت، اندازه گیری می كند.

سود خالص = درآمدها هزینه ها−

نسبت های نقدینگی
نس��بت های نقدینگی، توانایی کوتاه مدت ش��رکت 
را در پرداخ��ت تعهدات در سررس��ید آن ها و برطرف 
ساختن نیازهای غیر منتظره به وجه نقد، را اندازه گیری 
می کند. بستانکاران )اعتباردهندگان( کوتاه مدت مانند 
بانک ه��ا و تأمین کنندگان م��واد اولیه معموالً عالقه مند 
به ارزیابی نقدینگی ش��رکت می باشند. نسبت هایی که 
می توان از آن ها برای تعیین توان ش��رکت در پرداخت 
بدهی های کوتاه مدت اس��تفاده کرد عبارتند از: نسبت 

تصویر 13-10 نسبت جاری

نسبت جاری در واقع به چه معنی است؟ نسبت 2/96 
مرتبه برای سال 1388 به این معنی است که به ازای هر 
ریال بدهی جاری، فروشگاه های رفاه، 2/96 ریال دارایی 

نسبت جاری
دارایی های جاری

بدهی های جاری
=

جاری، نس��بت آنی، گردش حس��اب های دریافتنی و 
گردش موجودی کاال.

1  نسبت جاری
نس��بت جاری ی��ک معیار مت��داول ب��رای ارزیابی 
نقدینگ��ی و توانایی پرداخت بدهی ه��ای کوتاه مدت 
شرکت محس��وب می شود. این نسبت از طریق تقسیم 
دارایی های جاری بر بدهی های جاری محاسبه می شود. 
تصویر 13-10 نسبت جاری فروشگاه های رفاه را برای 

سال های 1387 و 1388 نمایش می دهد.

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388      1387    

9450 3 /12
3030

=
10200 2 / 96
3445

= مرتبه مرتبه

1/06مرتبه:میانگین صنعت  2/02مرتبه:فروشگاه های شهروند 

جاری در اختیار دارد. نسبت جاری فروشگاه های رفاه 
در سال اخیر کاهش داشته است اما در مقایسه با میانگین 
صنعت )1/06( به نظر می رس��د نقدینگی فروشگاه های 
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در مقایسه با موجودی کاال و پیش پرداخت هزینه ها، 
وجه نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و حساب های 
دریافتنی از نقدینگی بسیار باالتری برخوردار می باشند. 
ممکن اس��ت موج��ودی کاال به س��رعت قابل فروش 
نباش��د و نتوان پیش پرداخت هزینه ها را به سایر افراد 

رفاه در وضعیت مناس��بی قرار دارد. این نتیجه گیری در 
مقایسه با نس��بت جاری فروشگاه های شهروند )2/02 

مرتبه( کماکان پابرجا است.
نسبت جاری، تنها یکی از معیارهای نقدینگی است. 
هم چنی��ن این نس��بت، ترکیب دارایی ه��ای جاری را 
م��ورد توجه قرار نمی دهد. برای مثال، نس��بت جاری 
این واقعیت را افش��ا نمی کند که ممکن اس��ت بخش 
عمده ای از دارایی های جاری متشکل از موجودی های 
راکد باشد. قطعًا پرداخت بدهی ها مستلزم آن است که 

ابت��دا، موجودی کاال به ف��روش رفته و پس از وصول 
وجه این فروش، بدهی ها پرداخت شود.

2  نسبت آنی
نسبت آنی معیاری از نقدینگی فوری و کوتاه مدت 
شرکت است. این نسبت از طریق تقسیم جمع وجه نقد، 
س��رمایه گذاری های کوتاه مدت و خالص حساب های 
دریافتنی بر بدهی های جاری، محاس��به می شود. برای 
مثال، فرض کنید، دارایی های جاری فروشگاه های رفاه 

برای سال های 1387 و 1388 به قرار زیر است.
فروشگاه های زنجیره ای رفاه
ترازنامه )ارقام میلیون ریال(

13881387
دارایی های جاری

1,0001,550وجه نقد
200700سرمایه گذاری های كوتاه مدت 
2,3001,800حساب های دریافتنی )خالص(

6,2005,000موجودی كاال
500400پیش پرداخت هزینه ها
10,2009,450كل دارایی های جاری

تصویر 10-14
و واحدهای تجاری منتقل کرد. بنابراین، نس��بت آنی، 
نقدینگی فوری شرکت را اندازه گیری می کند. نسبت آنی 
فروشگاه های رفاه برای سال های 1387 و 1388 به همراه 
اطالعات مقایسه ای در تصویر 15-10 ارائه شده است.

وجه نقد + سرمایه گذاری های كوتاه مدت + خالص حساب های دریافتنی
بدهی های جاری

تصویر 15-10 نسبت آنی

نسبت آنی =

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388      1387    

مرتبه مرتبه

0/29مرتبه:میانگین صنعت  0/87مرتبه:فروشگاه های شهروند 

1550 700 1800 1 / 34
3030
+ +

=
1000 200 2300 1 /02

3445
+ +

=
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نسبت آنی فروشگاه های رفاه در طی سال 1388 کاهش 
یافته اس��ت. آیا نسبت آنی به مقدار 1/02 مرتبه، کافی 
اس��ت؟ این موضوع به صنع��ت و وضعیت اقتصادی 
بس��تگی دارد. در مقایس��ه با متوس��ط صنعت )0/29 
مرتبه( و فروش��گاه های شهروند )0/87 مرتبه(، رفاه از 

نظر نقدینگی فوری در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
 3  سرمایه در گردش

تف��اوت بی��ن دارایی های ج��اری و بدهی های جاری 
یک ش��رکت، خالص س��رمایه در گردش یا سرمایه در 
گردش نامیده می ش��ود. خالص سرمایه در گردش در 
زمانی که دارایی های جاری بیش از بدهی های جاری 

باشد، مثبت است و هنگامی که بدهی های جاری بیش 
از دارایی های جاری اس��ت، س��رمایه در گردش منفی 
خواه��د بود. براس��اس تعریف دارایی ه��ای جاری و 
بدهی های جاری، خالص س��رمایه در گردش مثبت به 
معنی، وجوه نقد مازاد بر مبلغ مورد نیاز برای پرداخت 
بدهی ه��ای جاری اس��ت. به همین دلی��ل، معموالً در 
ش��رکت های دارای س��المت مالی، خالص سرمایه در 
گردش مثبت است. خالص سرمایه در گردش اغلب به 
عنوان میزان نقدینگی کوتاه  مدت یک ش��رکت در نظر 

گرفته می شود و به صورت زیر محاسبه مي شود:

تصویر 16-10 سرمایه در گردش

خالص س��رمایه در گردش ش��رکت در هر دو سال 
مثبت اس��ت ک��ه نش��ان از توانایي ش��رکت در ایفاي 

تعهدات کوتاه مدت دارد. 
4  گردش مطالبات تجاری

می ت��وان نقدینگ��ی را از طری��ق س��رعت تبدی��ل 
دارایی های معینی به وج��ه نقد اندازه گیری کرد. برای 
مثال، از نظر نقدینگی، اس��ناد و حساب های دریافتنی 
تجاری در چه وضعیتی قرار دارند؟ نسبتی که نقدینگی 
مطالب��ات تج��اری را اندازه گی��ری می کن��د، گردش 
مطالبات تجاری نامیده می ش��ود. این نس��بت متوسط 
تعداد دفعات وص��ول مطالبات تجاری را در طی یک 
دوره مالی اندازه گیری می کند. گردش مطالبات تجاری 

1 چنانچه نوس��انات فصلی عمده ای در مانده حس��اب ها و اس��ناد دریافتنی تجاری وجود دارد، میانگین مطالبات تجاری با اس��تفاده از مانده های ماهانه 
محاسبه می شود.

سرمایه در گردشبدهی های جاری - دارایی های جاری =

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388      1387    

6755 ریال = 3445 - 10200  6420 ریال = 3030 - 9450 

از طریق تقس��یم خال��ص فروش های نس��یه )خالص 
ف��روش منهای فروش های نق��دی( بر میانگین خالص 
اسناد و حساب های دریافتنی تجاری، محاسبه می شود. 
در مواردی که نوس��انات فصلی عمده ای وجود ندارد، 
میانگین خالص اس��ناد و حساب های دریافتنی تجاری 
را می توان از طریق تقسیم جمع مانده های ابتدای دوره 

و پایان دوره این حساب  بر عدد 2، محاسبه کرد1.
ف��رض کنید تمامی فروش های فروش��گاه های رفاه، 
نسیه اس��ت. ماندة خالص مطالبات تجاری در ابتدای 
س��ال 1387، 2,000 میلیون ریال بوده اس��ت. تصویر 
16-10 گردش مطالبات فروشگاه های رفاه را به همراه 

اطالعات مقایسه ای، ارائه می کند.
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تصویر 17-10 گردش دریافتنی ها

خالص فروش نسیه
گردش مطالبات =

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388      1387    

میانگین خالص دریافتنی های تجاری

مرتبه

28/23مرتبه:میانگین صنعت 

20970 10 / 2
1800 2300

2

=
+ 

  

18375 9 / 7
2000 1800

2

=
+ 

  

مرتبه

5 میانگین دوره وصول مطالبات 
یک نوع متداول از نس��بت گردش مطالبات تجاری، 
تبدیل این نسبت به میانگین دوره وصول مطالبات در 
قالب تعداد روز است. به این منظور 365 روز بر نسبت 

تصویر 18-10 دوره وصول مطالبات

گردش مطالبات تجاری تقس��یم می ش��ود. تحلیل گران 
اغلب از متوس��ط دوره وصول مطالب��ات برای ارزیابی 
اثربخش بودن خط مشی های اعتباری و وصول مطالبات 

شرکت استفاده می کنند.

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387  

365
دوره وصول مطالبات =

نسبت  گردش مطالبات

12/93مرتبه:میانگین صنعت 

365 37 / 63
9 / 7

=

به این ترتیب در س��ال 1387، نزدیک به 38 روز بین 
ف��روش کاال و وص��ول مطالبات مربوط ب��ه آن، فاصله 
وجود داشته است. این دوره در سال 1388 به 36 روز 
کاهش یافته اس��ت که به معني بهبود مدیریت مطالبات 
است. با این وجود، مقایسه این ارقام با متوسط صنعت 

نشان از وضعیت نه چندان مطلوب شرکت دارد.
6. گردش موجودی کاال

گردش موجودی کاال، متوس��ط تع��داد دفعاتی که 

موج��ودی کاال در طی دوره به فروش رفته اس��ت را 
اندازه گی��ری می کن��د. هدف این نس��بت، اندازه گیری 
نقدینگی موجودی های کاال اس��ت. گردش موجودی 
کاال از طری��ق تقس��یم بهای تمام ش��ده کاالی فروش 
رفته بر متوس��ط موجودی کاال محاس��به می ش��ود. در 
صورتی که نوس��انات فصلی با اهمیتی وجود نداش��ته 
باش��د، می توان از مانده ابتدای دوره و پایان دوره برای 

محاسبه میانگین موجودی کاال استفاده کرد.

/
/

=
365 35 78
10 2



288

فرض کنید، مانده موجودی کاال فروش��گاه های رفاه 
در ابت��دای س��ال 1387، 4,500 میلیون ریال اس��ت. 
گردش موجودی کاال به همراه اطالعات مقایسه ای در 
تصویر 19-10 ارائه شده است. گردش موجودی کاال 
در طی س��ال 1388 اندکی کاهش یافته است. گردش 
2/3 مرتبه ای در مقایسه با متوسط صنعت )7 مرتبه( و 

فروشگاه های ش��هروند )3/5 مرتبه( نسبتًا پایین است. 
به صورت کلی، هرچه گردش موجودی کاال س��ریع تر 
باش��د، وجه نقد کمتری از شرکت در قالب موجودی 
کاال، راکد می ماند و خطر منسوخ شدن موجودی کاال 

کمتر خواهد بود.

تصویر 19-10 گردش موجودی كاال

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

گردش موجودی كاالبهای تمام شده كاالی فروش رفته =
میانگین موجودی كاال

7مرتبه:میانگین صنعت 

مرتبه

3/5مرتبه:فروشگاه های شهروند 

12810 2 / 3
5000 6200

2

=
+ 

  

11400 2 / 4
4500 5000

2

=
+ 

  

مرتبه

7  دوره گردش موجودی کاال 
یک نوع متداول گردش موجودی کاال، دوره گردش 
موجودی کاال اس��ت. این نسبت از طریق تقسیم 365 
روز بر گردش موجودی کاال محاس��به می ش��ود. برای 
مثال، حاصل تقسیم 365 روز بر 2/3 گردش موجودی 
کاال، تقریبًا 159 روز خواهد ش��د. متوسط دوره 159 
روزه برای فروش موجودی کاال در مقایس��ه با متوسط 
صنعت )52/1 روز7÷365( و فروش��گاه های شهروند 

تصویر 20-10 دوره گردش موجودي كاال

)104/3 روز3/5÷365( نسبتًا باال است.
نس��بت گردش موج��ودی کاال در صنای��ع مختلف 
تفاوت ه��ای زی��ادی دارد. برای مثال، فروش��گاه های 
زنجی��ره ای دارای گردش موجودی کاالی 10 مرتبه ای 
مقاب��ل،  در  می باش��ند.  روزه   37 دوره  متوس��ط  و 
فروشگاه های جواهرآالت دارای گردش 1/3 مرتبه ای 

و متوسط دوره 281 روزه هستند.

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

دوره گردش موجودی كاال365 =
نسبت گردش موجودی ها

52/14مرتبه:میانگین صنعت 

365 158 / 7
2 / 3

=
365 152
2 / 4

=
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نسبت های سودآوری
نسبت های س��ودآوری، س��ود یا موفقیت عملیاتی 
یک شرکت را برای یک دوره زمانی معین اندازه گیری 
می کند. س��ودآوری یا زیان دهی، توانایی ش��رکت در 
اس��تقراض و تأمی��ن مالی از طریق انتش��ار س��هام را 
تحت تأثیر قرار می دهد. سودآوری همچنین وضعیت 
نقدینگی و توانایی رشد شرکت را نیز تحت تأثیر قرار 
می دهد. در نتیجه، هر دوی بستانکاران و سرمایه گذاران 
عالقه مند به ارزیابی قدرت سودآوری شرکت هستند. 

تحلیل گران اغلب از سودآوری برای ارزیابی اثر بخش 
بودن مدیریت عملیات استفاده می کنند.

8 حاشیه سود خالص
حاش��یه سود خالص، معیاری از درصد کسب سود 
خالص به ازای هر ریال فروش خالص است. این نسبت 
از طریق تقسیم سود خالص بر فروش خالص محاسبه 
می شود. تصویر21-10 حاشیه سود فروشگاه های رفاه 

را به همراه اطالعات مقایسه ای نشان می دهد.

فروش��گاه های رف��اه در ط��ی س��ال 1388 افزایش 
در حاش��یه س��ود را تجریه کرده اس��ت. حاش��یه سود 
( و  % این ش��رکت در مقایسه با متوس��ط صنعت )3/7

( باال است.  % فروشگاه های شهروند )5/6
9 گردش دارایی ها

گ��ردش دارایی ها، بکارگی��ری اثربخش دارایی های 
شرکت در ایجاد فروش را اندازه گیری می کند. گردش 
دارایی ها از طریق تقس��یم فروش خال��ص بر میانگین 
دارایی ه��ا به دس��ت می آید. عدد به دس��ت آمده مبلغ 

تصویر 21-10 حاشیه سود خالص

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

سود خالص
حاشیه سود خالص =

فروش خالص

:میانگین صنعت  % 3/7 :فروشگاه های شهروند  % 5/6

2638 %12 / 6
20970

=
2085 %11 / 4
18370

=

فروش ایجاد شده، با استفاده از هر ریال سرمایه گذاری 
در دارایی ها را نمایش می دهد. در صورت نبود عوامل 
فصل��ی با اهمیت، می توان از مانده ابتدای دوره و پایان 
دوره کل دارایی ه��ا، ب��رای محاس��به میانگین دارایی ها 
اس��تفاده کرد. فرض کنید کل دارایی ها در ابتدای سال 
1387، 14,460 میلیون ریال بوده است، گردش دارایی های 
فروشگاه های رفاه برای سال های 1387 و 1388 به همراه 

اطالعات مقایسه ای در تصویر 22-1 ارائه شده است.
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تصویر 22-10 گردش دارایی ها

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

گردش دارایی هافروش خالص =
متوسط دارایی ها

2/14مرتبه:میانگین صنعت 

مرتبه

1/47مرتبه:فروشگاه های شهروند 

18370مرتبه 1 / 21
14460 15950

2

=
+ 

  

گردش دارایی های فروشگاه های رفاه در سال 1388 
نش��ان می دهد که به ازای هر ریال س��رمایه گذاری در 
دارایی، 1/22 ریال درآمد فروش به دست آمده است. 
گردش دارایی های فروش��گاه های رفاه در مقایس��ه با 
متوسط صنعت با 2/14 مرتبه و فروشگاه های شهروند 

با 1/47 مرتبه نسبتًا پایین است.
10 بازده دارایی ها

ی��ک معیار کل��ی از س��ودآوری، ب��ازده دارایی ها 

)ROA( است. این نسبت از طریق تقسیم سود خالص 
بر میانگین دارایی ها محاسبه می شود. بازده دارایی های 
فروشگاه های رفاه برای سال های 1387 و 1388 به همراه 
اطالعات مقایسه ای در تصویر 23-10 ارائه شده است.

ب��ازده دارایی ه��ای فروش��گاه های رف��اه در ط��ی 
س��ال 1388 بهب��ود یافت��ه اس��ت. ب��ازده 15/4% این 
فروش��گاه در مقایس��ه با متوس��ط صنع��ت  7/9% و 
فروش��گاه های ش��هروند با 8/2%، بس��یار باال اس��ت.

تصویر 23-10 بازده دارایی ها

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

بازده دارایی ها)ROA(سود خالص =
میانگین دارایی ها

:میانگین صنعت  % 7/9 :فروشگاه های شهروند  % 8/2

2638 %15 / 4
15950 18350

2

=
+ 

  

2085 %13 / 7
14460 15950

2

=
+ 

  

11  بازده حقوق صاحبان سرمایه
یکی دیگر از نسبت های سودآوری متداول، بازده حقوق 
صاحبان س��رمایه )ROE( است. این معیار، سودآوری را 

از دیدگاه مالکان اندازه گیری می کند. این نس��بت نش��ان 
می دهد که ش��رکت ب��ه ازای هر ریال حق��وق صاحبان 
سرمایه، چه مبلغی سود خالص کسب کرده است. بازده 

/=
+ 

  

20970 1 22
18950 18350

2
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توجه داش��ته باش��ید که، نرخ ب��ازده حقوق صاحبان 
سرمایه )ROE( فروش��گاه های رفاه )29/3%( به اندازه 
قاب��ل توجه��ی بزرگتر از ن��رخ ب��ازده دارایی های این 
ش��رکت )15/4%( اس��ت. دلیل این موضوع آن اس��ت 
که ،رفاه به ش��کل اثربخشی از اهرم استفاده کرده است. 
اهرم، به این معنی اس��ت که نرخ بهره وام های شرکت 
پایین تر از نرخ بازده حاصل از سرمایه گذاری این وجوه 
اس��ت. اهرم، فروشگاه های رفاه را قادر ساخته است تا 
از وجوه اس��تقراض ش��ده از غیر مالکان، برای افزایش 
بازده مالکان اس��تفاده کند. مقایس��ه نرخ بازده دارایی ها 
با نرخ بهره وجوه اس��تقراض شده، سودآوری اهرم را 

نشان می دهد.
نسبت های توانایی پرداخت بدهی ها

نس��بت های توانایی پرداخت بدهی ها، توانایی یک 
شرکت را برای ادامه حیات در یک دوره زمانی طوالنی 
اندازه گیری می کند. بستانکاران بلندمدت و سهام داران 
توج��ه ویژه ای ب��ه توانایی ش��رکت در پرداخت بهره 
وام ها و بازپرداخت اصل وام در سررسید آن ها دارند. 

حقوق صاحبان سرمایه، از طریق تقسیم سود خالص بر 
میانگین حقوق صاحبان سرمایه محاسبه می شود. با فرض 
اینکه حقوق صاحبان س��رمایه در ابتدای 1387، 6,670 

میلیون ریال بوده است، تصویر 24-10 این نسبت را برای 
فروش��گاه های رفاه در طی س��ال های 1387 و 1388 به 

همراه اطالعات مقایسه ای نمایش می دهد.

تصویر 24-10بازده حقوق صاحبان سرمایه

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

ب��ازده حق��وق صاحب��ان سود خالص
)ROE(سرمایه =

میانگین حقوق صاحبان سرمایه

:میانگین صنعت  % 19/2 :فروشگاه های شهروند  % 23/1

2638 %29 / 3
7950 10030

2

=
+ 

  

2085 %28 / 5
6670 7950

2

=
+ 

  

بدهی ه��ا ب��ه کل دارایی ها و دفعات کس��ب بهره، دو 
نسبتی هستند که اطالعاتی در رابطه با توانایی پرداخت 

بدهی ها فراهم می آورند.
12  نسبت بدهی ها به کل دارایی ها

نس��بت بدهی ه��ا ب��ه کل دارایی ه��ا، درصدی از 
دارایی ها را اندازه گیری می کند که با اس��تفاده از وجوه 
اس��تقراض ش��ده از بس��تانکاران، خریداری شده اند. 
این نس��بت، با تقس��یم کل بدهی ها )بدهی های جاری 
و بدهی ه��ای بلند مدت( ب��ر کل دارایی ها اندازه گیری 
می ش��ود. نسبت بدهی ها به دارایی ها، درجه اهرم مالی 
شرکت را نشان می دهد و هم چنین، شاخصی است که 
توانایی ش��رکت در تحمل زیان ها )بدون آن که آسیبی 
به حقوق بستانکاران وارد آید( را اندازه گیری می کند. 
هرچه درصد بدهی ها به کل دارایی ها بزرگ تر باش��د، 
خطر ناتوانایی شرکت در پرداخت بدهی ها در سررسید 
آن ها را افزایش می دهد. مقادیر این نسبت در سال های 
1387 و 1388 ب��رای فروش��گاه های رف��اه ب��ه همراه 
اطالعات مقایسه ای در تصویر 25-10 ارائه شده است.
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تصویر 25-10نسبت بدهی به كل دارایی ها

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

كل بدهی ها
نسبت بدهی ها به كل دارایی ها =

كل دارایی ها

:میانگین صنعت  % 40/1 :فروشگاه های شهروند  % 62/9

8320 %45 / 3
18350

= 8000 %50 / 2
15950

=

نس��بت 45/3 درص��دی ب��ه ای��ن معن��ی اس��ت که 
بس��تانکاران )اعتباردهن��دگان(، 45/3% کل دارایی های 
فروش��گاه های رف��اه را تأمی��ن کرده اند. اندازه نس��بت 
بدهی ها به کل دارایی های فروش��گاه های رفاه، بیش تر 
از مقدار این نس��بت برای متوس��ط صنع��ت )%40/1( 
اس��ت، اما، از فروش��گاه های ش��هروند )62/9%( کمتر 
اس��ت. هرچه مقدار این نسبت کوچک تر باشد، حاشیه 
امنی��ت بیش ت��ری ب��رای اعتباردهندگان وج��ود دارد. 
بنابرای��ن، از دی��دگاه اعتباردهندگان، ان��دازه  کوچکتر 
نس��بت بدهی ه��ا ب��ه کل دارایی ها، مطلوب تر اس��ت.
معم��والً، کفایت این نس��بت، به همراه س��ودآوری 
ش��رکت مورد ارزیاب��ی ق��رار می گیرد. به ط��ور کلی،  
ش��رکت های با سودآوری پایدارتر، نسبت بدهی به کل 
دارایی های بزرگ تری دارند. این روند برای شرکت هایی 

ک��ه در س��ودآوری نوس��ان دارن��د، معکوس اس��ت.
13  دفعات کسب بهره

دفعات کس��ب بهره، ش��اخصی از توانایی شرکت 
در پرداخت بهره بدهی ها اس��ت. این نسبت با تقسیم 
س��ود قبل از کسر بهره و مالیات بر هزینه بهره محاسبه 
می ش��ود. تصویر 27-1 این نس��بت را برای سال های 
1387 و 1388 ب��ه هم��راه اطالعات مقایس��ه ای ارائه 
می کند. توجه داش��ته باش��ید که دفعات کسب بهره از 
سود قبل از کسر بهره و مالیات )EBIT( استفاده می کند. 
EBIT، مبلغ در دس��ترس برای پوشش بهره را نشان 

می دهد. EBIT فروش��گاه های شهروند در سال 1388 
)4,680 میلیون ریال( از طریق جمع سود خالص قبل 
از کس��ر مالیات )4,320 میلی��ون ریال( و 360 میلیون 

ریال هزینه بهره محاسبه شده است.

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

)EBIT (سود قبل از كسر بهره و مالیات
دفعات كسب بهره =

هزینه بهره

10/7مرتبه:میانگین صنعت  12/3مرتبه:فروشگاه های شهروند 
تصویر 26-10دفعات کسب بهره

4680 13
360

=
3880 9 / 6
405

=
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در مقایس��ه ب��ا متوس��ط صنع��ت )10/7 مرتب��ه( و 
فروشگاه های شهروند )12/3 مرتبه(، فروشگاه های رفاه 
به خوبی توانسته است هزینه بهره را 13 مرتبه پوشش دهد.

خالصه نسبت ها
جدول 1-10، نسبت های بحث شده در این فصل را 

به صورت خالصه نشان می دهد.

هدف یا کاربردفرمولنسبت
نسبت های نقدینگی

بدهی های 1  نسبت جاری پرداخت  توانای��ی  اندازه گیری 
كوتاه مدت

اندازه گیری نقدینگی فوری2  نسبت آنی

اندازه گیری توانایی پرداخت بدهی های 3  سرمایه در گردش
كوتاه مدت

اندازه گیری نقدینگی  مطالبات تجاری4  گردش مطالبات تجاری

اندازه گیری نقدینگی مطالبات تجاری5  دوره وصول مطالبات

اندازه گیری نقدینگی مطالبات تجاری6  گردش موجودی كاال

اندازه گیری نقدینگی مطالبات تجاری7  دوره گردش موجودی كاال

نسبت های سودآوری

اندازه گیری سود خالص ایجاد شده در نتیجه هر 8  حاشیه سود خالص
ریال فروش

اندازه گیری اس��تفاده اثربخش از دارایی ها 9  گردش دارایی ها
در ایجاد فروش

)ROA( اندازه گیری سودآوری كلی دارایی ها10  بازده دارایی ها

)ROE( اندازه گی��ری س��ودآوری س��رمایه گذاری 11  بازده سرمایه
مالکان

نسبت های توانایی پرداخت بدهی ها

اندازه گیری درصد كل دارایی هایی كه توس��ط 12  بدهی ها به كل دارایی ها
بستانکاران تأمین مالی شده اند

اندازه گی��ری توانایی پرداخ��ت بدهی ها در 13  دفعات كسب بهره
موعد مقرر

دارایی های جاری
بدهی های جاری

خالص حساب های 
دریافتی

سرمایه گذاری های 
كوتاه مدت

وجه نقد

بدهی های جاری

+ +

بدهي هاي جاري - دارایي هاي جاري

میانگین خالص مطالبات تجاری
خالص فروش نسیه

365
گردش مطالبات تجاري

میانگین موجودی كاال
بهای تمام شده كاالی فروش رفته

365
گردش موجودی كاال

فروش خالص
سود خالص

متوسط دارایی ها
فروش خالص

متوسط دارایی ها
سود خالص

سود خالص
میانگین حقوق صاحبان سرمایه

كل دارایی ها
كل بدهی ها

هزینه بهره
)EBIT( سود قبل از كسر بهره و مالیات



صورت های مالی شرکت کاله برای سال های مالی منتهی به 29 اسفند 1389 و 1390 ارائه شده است:

مثال !

شركت كاله 
صورت سود و زیان 

برای سال منتهی به 29 اسفند )ارقام میلیون ریال(
13901389

63,36357,904درآمدها
بهای تمام شده و هزینه ها

16,17414,763بهای تمام شده كاالی فروش رفته
40,07636,790هزینه های فروش و اداری

139271هزینه بهره
)51,824()56389(كل بهای تمام شده و هزینه ها

6,9746,080سود قبل از كسر مالیات
)2,326()2,913(مالیات بر درآمد

4,0613,754سود خالص

294

شركت كاله 
ترازنامه 29 اسفند )ارقام میلیون ریال(

13901389دارایی ها
دارایی های جاری

5,5336,116وجه نقد
7,7666,649حساب های دریافتنی )خالص(

7,6836,535موجودی كاال
2,0442,692پیش پرداخت هزینه ها
23,02621,992كل دارایی های جاری

6,9426,470دارایی های ثابت مشهود )خالص(

123126سرمایه گذاری ها
8,7678,493دارایی های ثابت نامشهود و سایر دارایی ها

38,85837,081كل دارایی ها

بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه
14,97713,220بدهی های جاری

6,7956,371بدهی های بلندمدت

17,08617,490حقوق صاحبان سرمایه

38,85837,081كل بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه



برای سال های 1389 و 1390، نسبت های زیر را محاسبه کنید.
الف. نسبت جاری.

 ب. گردش موجودی کاال )موجودی کاالی ابتدای 1389، 5,990 میلیون ریال بوده است(.
 ج. نسبت حاشیه سود.

 د. بازده دارایی ها )دارایی ها در ابتدای 1389، 33,499 میلیون ریال بوده است(.
 ه.بازده حقوق صاحبان سرمایه )حقوق صاحبان سرمایه در ابتدای 1389، 17,959 میلیون ریال بوده است(.

 و. بدهی ها به کل دارایی ها
 ز. دفعات کسب بهره

پاسخ:
13901389

)الف( نسبت جاری

23026 1/5 مرتبه÷14977

21992 1/7 مرتبه÷13220

)ب( گردش موجودی كاال

2/3 مرتبه

2/4 مرتبه

)ج( حاشیه سود

%6/4

%6/5

)د( بازده دارایی ها

%10/7

( )3754 37081 33499 2÷ + ÷  %10/6

)ه ( بازده حقوق صاحبان سرمایه

( )4061 17086 17490 2÷ + ÷  %23/5

( )3754 17490 17959 2÷ + ÷  %21/2

)و( بدهی ها به كل دارایی ها

( )14977 6795 38858+ ÷%56

( )13220 6371 37081+ ÷%52/8

)ز( دفعات كسب بهره

51/2 مرتبه

( )3754 2326 271 271+ + 23/4 مرتبه÷

( )14763 6535 5990 2÷ + ÷  

4061 63363÷

3754 57904÷

( )4061 38858 37081 2÷ + ÷  
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( )÷ + ÷  16174 7683 6535 2

( )+ + ÷4061 2913 139 139



سؤاالت خود آزمایی
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1  مقایسه داده های متعلق به یک شرکت، نمونه ای از این مبنای مقایسه است:
الف. متوسط های صنعت

ب. درون شرکتی
ج. بین شرکتی

د. ب و ج

2  در تجزیه و تحلیل افقی، هر قلم به عنوان درصدی از ............... بیان می شود.
الف. مبلغ سود خالص

ب. مبلغ حقوق صاحبان سهام
ج. مبلغ کل دارایی ها

د. مبلغ سال مبنا

3  در تجزیه و تحلیل عمودی؛ مبلغ مبنا برای هزینه استهالک معموالً ............... است.
الف. فروش خالص

ب. هزینه استهالک در سال گذشته
ج. سود ناخالص

د. دارایی های ثابت

4  ش��رکت سامی برای س��ال های 1386، 1387 و 1388 فروش خالص خود را به ترتیب، 3,000 میلیون ریال، 3,300 
میلیون ریال و 3,600 میلیون ریال گزارش کرده است، اگر سال 1388، سال مبنا باشد، درصد روند برای سال 1388 چه 

رقمی است؟
الف. %77
ب. %108
ج. %120
د. %130

5 کدام یک از معیارهای زیر برای ارزیابی توان پرداخت بدهی های جاری شرکت بکار می رود؟
الف. نسبت آنی
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ب. نسبت جاری
ج. الف و ب

د. هیچ کدام

6  یک معیار سودمند در ارزیابی کارآیی مدیریت موجودی کاال، عبارت است از:
الف. گردش موجودی کاال

ب.میانگین تعداد روزهای فروش موجودی
ج. الف و ب
 د. هیچ کدام

با استفاده از اطالعات زیر پرسش های 11-7 را پاسخ دهید )ارقام میلیون ریال(

1388 1389

480 540 موجودی كاال
1,060 810 دارایی های جاری
3,260 3,820 كل دارایی ها
360 270 بدهی های جاری

2,380 2,800 حقوق سرمایه
6,970 7,840 فروش خالص
2,770 3,060 بهای تمام شده كاالی فروش رفته
900 1,340 سود خالص
180 220 هزینه مالیات
120 120 هزینه بهره
300 350 برداشت
880 1,020 كل بدهی ها

7 تعداد روزهای فروش موجودی کاال را محاسبه کنید.
د. 24 روز ج. 6 روز   ب. 60/8 روز   الف. 64/4 روز   

8 نسبت جاری را برای سال 1389 محاسبه کنید.
د. 3/75 ج. 0/80    ب. 301    الف. 1/26   



تمارین

ت 1-8   شرکت ساعدی در تاریخ 29 اسفند تعهدات زیر را برعهده دارد: الف( مبلغ 100,000ریال اسناد پرداختنی 
به سررس��ید 2 س��ال دیگر، ب( اوراق مشارکت 10 س��اله پرداختنی به مبلغ 300,000 ریال که هر ساله 30,000 ریال آن 
بازپرداخت خواهد ش��د.  ج( 150,000ریال س��ود پرداختنی اوراق مش��ارکت د( 60,000 ریال حساب های پرداختنی. با 
فرض آن که چرخه عملیاتی این شرکت کم تر از یک سال باشد، برای هر یک از تعهدات فوق نشان دهید که باید به عنوان 

بدهی جاری طبقه بندی شود یا بدهی بلندمدت؟

ت 2-8   شرکت یاس در تاریخ 1 آذر در ازای صدور سفته یک  ساله ای با نرخ سود تضمین شده 10 درصد، مبلغ 80 
میلیون ریال وام از بانک دریافت کرده است.

 الف( آرتیکل ثبت دریافت وام را ارائه کنید. 
 ب( آرتیکل ثبت سود تضمین شده به وقوع پیوسته وام را در تاریخ 29 اسفند ارائه کنید.

ت 3-8   شرکت آذرخش در زمان فروش، درآمد فروش را از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، تفکیک نمی کند. در 
تاریخ 16خرداد، کل مبالغ دریافتی بابت فروش مبلغ 15,540میلیون ریال است. با فرض 3 درصد نرخ مالیات و عوارض 

بر ارزش افزوده، آرتیکل شناسایی درآمد فروش و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختنی را ارائه کنید.

ت 4-8   مجموعه ورزشی انقالب 4000 بلیت تماشای 12 مسابقه بعدی لیگ بسکتبال را به بهای هر بلیت 71000 ریال 
به فروش رسانده است. آرتیکل های  الف( فروش بلیت ها و  ب( درآمد تحقق یافته پس از انجام اولین بازی را ارائه کنید.

ت 5-8   شرکت مالیری در حال بررسی دو راه تأمین مالی خرید دارایی های ثابتی به ارزش 2 میلیارد ریال است.
 الف( انتشار200،000 سهم عادی به ارزش هر سهم 100,000ریال

  ب(  انتشار 2 میلیارد ریال اوراق مشارکت 8درصدی به ارزش اسمی

9  حاشیه سود سال 1389 را محاسبه کنید.
د.%5/90 ج. %37/9   ب. %18/1    الف. %17/1  

10  نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه را برای سال 1389 محاسبه کنید.
د. %440 ج. %40/7   ب. %51/7    الف. %47/9  

11  تعداد دفعات کسب بهره را برای سال 1389 محاسبه کنید.
د. 13 مرتبه ج. 14 مرتبه   ب. 65/3 مرتبه    الف. 12/2 مرتبه  

1   ال��ف  ای��ن اعتقاد وج��ود دارد که تجزیه و تحلیل صورت های مالی بر دو ویژگی ش��رکت تمرکز دارد: نقدینگی و 
سودآوری. آیا با این عقیده موافق هستید؟ توضیح دهید.

 ب  آیا بس��تانکاران کوتاه مدت، بستان کاران بلند مدت و س��هام داران نیز به همین ویژگی ها توجه دارند؟ توضیح دهید.

2   الف  تفاوت مبناهای مقایسه زیر را توضیح دهید: )1( درون شرکتی )2( میانگین های صنعت و )3( بین شرکتی
 ب  مزایای اصلی استفاده از این سه مبنای مقایسه را بیان کنید.

3   دو روش مت��داول تجزی��ه و تحلی��ل صورت ه��ای مالی، تجزیه و تحلی��ل افقی و تجزیه و تحلیل عمودی اس��ت. 
تفاوت های بین این دو روش را توضیح دهید.

4   الف  اگر س��ود خالص ش��رکت میالد در سال 1389، 3,600 میلیون ریال باشد و در سال 1390، 24/5% افزایش در 
سود خالص داشته باشد، سود خالص 1390 چه مبلغی است؟

ب  اگر از هر 100 ریال فروش خالص، 6 ریال سود خالص باشد، درآمد سال 1389 چه مبلغی است؟

5   نس��بت مالی چیس��ت؟ تفاوت روش های بیان رابطه بین دو مبلغ چیست؟ یک نسبت چه اطالعاتی فراهم می آورد؟   

6 نسبت های اصلی سودمند در ارزیابی )الف( نقدینگی و )ب( توان پرداخت بدهی ها کدامند؟

7   هر دسته از نسبت های زیر چه چیزی را اندازه گیری می کند؟
 الف  نسبت های سودآوری

 ب  نسبت های نقدینگی

سؤاالت
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جنسبتهایتوانپرداختبدهیها

8چهتفاوتیبیننسبتجاریونسبتآنیوجوددارد؟

9گردشمطالباتشــرکتدانايي4/5مرتبهاســت.متوســطصنعت12/5مرتبهاست.آياشرکتداناييدروصول
مطالباتخوددچارمشکلاست؟

10کدامنسبتهابايددرکمکبهپاسخپرسشهایزيراستفادهشوند؟
الفکارايیشرکتدراستفادهازدارايیهادرايجاددرآمدچگونهاست؟

بموجودیکاالچقدربهفروشنزديکاست؟
جبابتهرريالسرمايهگذاریتوسطمالکانچهمبلغیسودخالصکسبشدهاست؟

دآياشرکتمیتوانددرموعدمقرربهرهوامهایخودراپرداختکند؟

11باثابتدرنظرگرفتنتمامیعوامل،نشاندهیدکههريکازتغییراتزيردربارةشرکت،معموالًعالمتخوبیاستياعالمتبد؟
الفافزايشدرحاشیهسود

بکاهشدرگردشموجودیکاال
جافزايشدرنسبتجاری

دافزايشسرمايهدرگردش

12بازدهدارايیهاشــرکتثمین7/6%است.درطیهمینســالبازدهحقوقصاحبانسرمايه12/8%بودهاست.چه
توضیحیبرایتفاوتبینايندونرخوجوددارد؟

13درهريکازمواردزيردونسبتمالیبااهمیترانامببريد.
الفيکصندوقبازنشستگیدرصدخريداوراققرضه20سالهاست.

بيکبانکقصداعطایوامکوتاهمدتدارد.

14الفمعنیاهرمچیست؟بچگونهمیتواناهرمراتعیینکرد؟



ت 1-10   داده های زیر مربوط به شرکت حیدری است )ارقام میلیون ریال(
 

خواسته ها
 الف  3 ابزار تجزیه و تحلیل صورت های مالی را مشخص و تشریح کنید. 

  ب  هر سه نوع تجزیه و تحلیل را بر روی داده های شرکت حیدری انجام دهید.

ت 2-10   با استفاده از داده های زیر،  تجزیه و تحلیل افقی را انجام دهید.

ت 3-10   با استفاده از اطالعات ت 2-10، تجزیه و تحلیل عمودی را انجام دهید.

ت 4-10    سود خالص 5,000 میلیون ریال در سال 1388، 4,500 میلیون ریال در سال 1389 و 5,220 میلیون 
ریال در سال 1390 بوده است. درصد تغییرات از )الف( سال 1388 تا 1389 و )ب( از سال 1389 تا 1390 چقدر 

است؟

ت 5-10    اگر سود خالص شرکت هدایتی در سال 1390، 5,850 میلیون ریال باشد و در طی سال 1389، 30 
درصد افزایش در سود خالص را تجربه کرده باشد، سود خالص 1389 چه مبلغی است؟

ت 6-10   تجزیه و تحلیل افقی )تحلیل روند( فروش، بهای تمام شده کاالی فروش رفته و هزینه های شرکت 
صانعی در ادامه آمده است. 

تمارین

1389 1388 1387
2,400 2,300 2,000 دارایی های جاری
1,840 1,680 1,600 بدهی های جاری
6,200 6,000 5,000 کل دارایی ها

29 اسفند 1388 29 اسفند 1389
4,000 5,200 حساب های دریافتی
6,000 4,800 موجودی کاال
25,000 30,000 کل دارایی ها

300
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1388 1389 1390 تجزیه و تحلیل افقی
%100 %106/8 %96/2 فروش

%100 %97 %102 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

%100 %98/4 %109/6 کل دارایی ها

در طی این دوره س��ه س��اله، سود خالص شرکت صانعی، افزایش داشته است، کاهش داشته است یا تغییری نکرده است؟ 
محاسبات خود را ارائه دهید.

ت 7-10  تجزی��ه و تحلیل عمودی )هم مقیاس( ش��رکت ملکوتی برای فروش، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته و 
هزینه ها در زیر آمده است.

1388 1389 1390 تجزیه و تحلیل عمودی
100 100 100 فروش

64/5 62/4 59/2 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

27/5 25/6 25 کل هزینه ها

در طی این دوره سه ساله، سود خالص شرکت ملکوتی افزایش داشته است، کاهش داشته است یا تغییری نکرده است؟ 
محاسبات خود را ارائه کنید.

ت 8-10 برخی اقالم ترازنامه شرکت پرواز به شرح زیر است.
شرکت پرواز

)میلیون ریال(

80,410 وجه نقد

49,470 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

125,450 حساب های دریافتنی

148,140 موجودی ها

55,710 سایر دارایی های جاری

459,180 کل دارایی های جاری

406,440 کل بدهی های جاری

 الف. سرمایه در گردش  ب. نسبت جاری،  ج. نسبت آنی و  د. سرمایه در گردش را محاسبه کنید.
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ت 9-10    س��ود خالص ش��رکت الدن در س��ال 2010، 11/44 میلیون دالر و درآمد خالص 80 میلیون دالر اس��ت. 
دارایی های این ش��رکت 14 میلیون در ابتدای س��ال و 18 میلیون دالر در پایان سال بوده است. )الف( گردش دارایی ها و 

)ب( حاشیه سود شرکت الدن چه مقدار است؟

ت 10-10   داده های زیر از صورت های مالی شرکت مرادي استخراج شده است )ارقام میلیون ریال(
1389 1390
5,200 5,500 خالص حساب های دریافتی در پایان سال

31,000 29,600 خالص فروش نسیه

 الف  برای هر یک از این سال ها  1( گردش مطالبات و  2( متوسط دوره وصول مطالبات را محاسبه کنید. در پایان سال 
1388 خالص حساب های دریافتی 4,800 میلیون ریال بوده است.

 ب  با توجه به این اطالعات، مدیریت حساب های دریافتنی این شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟

ت 11-10   اطالعات زیر از صورت سود و زیان شرکت ارشک استخراج شده است. )ارقام میلیون ریال(

1389 1390
62,400 64,200 فروش

8,600 9,800 موجودی کاال در ابتدای دوره

46,610 43,400 خرید

9,800 10,200 موجودی کاال در پایان دوره

 الف  برای هر یک از این سال ها  1( گردش موجودی کاال و  2( متوسط تعداد روزهای فروش موجودی کاال را محاسبه کنید.
 ب  در رابطه با مدیریت موجودی ها در این شرکت چه ارزیابی دارید؟

ت 12-10   اطالعات مالی شرکت ونوس ارائه شده است )ارقام میلیون ریال(.
1388/12/29 1389/12/29

1,000 1,250 دارایی های جاری

3,300 3,960 خالص دارایی های ثابت مشهود

700 910 بدهی های جاری

950 1,330 بدهی های بلندمدت

2,650 2,970 سرمایه
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خواسته
جدولی تهیه کنید که با استفاده از ارقام سال 1388 به عنوان سال مبنا تحلیل افقی را برای سال 1389 نشان دهد.

ت 13-10   داده های عملیاتی شرکت گالیل ارائه شده است )ارقام میلیون ریال(
1388 1389
6,000 7,500 فروش

3,900 4,650 بهای تمام  شده کاالی فروش رفته

720 1,200 هزینه های فروش

540 600 هزینه های اداری

240 330 مالیات بر درآمد

600 720 سود خالص
خواسته

تجزیه و تحلیل عمودی سال هاي 1388 و 1389 شرکت گالیل را ارائه دهید.

ت 14-10   ترازنامه فشرده مقایسه ای شرکت کنارد در زیر ارائه شده است.
شرکت کنارد

ترازنامه فشرده مقایسه ای
29 اسفند )میلیون ریال(

1388 1389 دارایی ها
800 740 دارایی های جاری
900 990 دارایی های ثابت مشهود
400 270 دارایی های ثابت نامشهود

2,100 2,000 کل دارایی ها
بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه

480 420 بدهی های جاری
1,500 1,430 بدهی های بلندمدت
120 150 حقوق صاحبان سرمایه

2,100 2,000 کل بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه



خواسته ها

 الف  با استفاده از ارقام سال 1388 به عنوان سال مبنا، تجزیه و تحلیل افقی را برای ساال 1389 انجام دهید.
 ب  تجزیه و تحلیل عمودی را برای سال 1389 تهیه کنید.

ت 15-10   ش��رکت اتکا به عنوان فروش��گاه های زنجیره ای فعالیت می کند. برخی اقالم منتخب این شرکت  برای سال 
1389 ارائه شده است.

شرکت اتکا
ترازنامه )میلیون ریال(

1388 1389
انتهای سال ابتدای سال

4,030 3,580 وجه نقد و معادل وجه نقد
6,840 17,880 خالص حساب های دریافتنی
9,970 9,560 موجودی کاال
610 780 پیش پرداخت هزینه ها

5,970 1,810 سایر دارایی های جاری
27,420 33,610 کل دارایی های جاری
14,330 16,350 کل بدهی های جاری

ب��رای این س��ال، فروش خالص 88,280 میلیارد ریال و بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفت��ه 55,260 میلیارد ریال بوده 
است.

خواسته ها
الف محاسبه چهار نسبت نقدینگی در پایان سال

 ب  نقدینگی شرکت اتکا را با شرکت های رفاه و شهروند )در متن فصل( مقایسه کنید.

ت 16-10  رویدادهای زیر در طی خرداد ماه 1389، دارایی ها و بدهی های جاری شرکت سروش را تحت تأثیر قرار 
داده است.

150 میلیون ریال از حساب های دریافتنی وصول شد.    3/3  
تجهیزاتی به ارزش 280 میلیون ریال به صورت نقدی خریداری شد.   7  

مبلغ 30 میلیون ریال به عنوان حق بیمه سه ساله پرداخت شد.   11  
مبلغ 120 میلیون ریال از حساب های پرداختنی به صورت نقدی تسویه شد.    14  
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اطالعات اضافی 
1   در ابتدای خرداد ماه،  دارایی های جاری 1,300 میلیون ریال و بدهی های جاری 500 میلیون ریال بوده است.

2    در ابتدای خرداد ماه، دارایی های جاری شامل 150 میلیون ریال موجودی کاال و 20 میلیون پیش پرداخت هزینه بوده است.
خواسته ها

 الف  نسبت جاری را در ابتدای ماه و در هنگام انجام هر رویدادی محاسبه کنید.
 ب  نسبت آنی را در ابتدای ماه و در هنگام انجام هر رویداد محاسبه کنید.

 ج  سرمایه در گردش را در ابتدای ماه و در هنگام انجام هر رویداد محاسبه کنید.

ت 17-10   شرکت بینالود اقالم اطالعات زیر را برای ترازنامه خود نشان داده است.
شرکت بینالود

ترازنامه )میلیون ریال(

1388 1389
300 150 وجه نقد

600 700 خالص مطالبات

500 600 موجودی ها
1800 2000 دارایی های ثابت مشهود
3200 3450
600 500 حساب های پرداختی

1,000 1,000 اوراق مشارکت )%15(
1600 1950 سرمایه
3200 3450

اطالعات اضافی برای سال 1389
1  سود خالص 250 میلیون ریال است.

2  فروش نسیه 4,100 میلیون است. برگشت از فروش و تخفیفات 200 میلیون ریال است.
3  بهای تمام شده کاالی فروش رفته 1,980 میلیون ریال است.

4  ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 25 میلیون ریال برای سال 1389 و 20 میلیون ریال برای سال 1388 است.
خواسته ها

نسبت های زیر را برای پایان سال 1389 محاسبه کنید.
 الف. سرمایه در گردش       ب. نسبت آنی       ج.گردش مطالبات  د.گردش موجودی کاال

ت 18-10  داده های منتخب شرکت ساعدي در زیر ارائه شده است. تمامی اقالم مربوط به 29 اسفند 1389 است.
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ت 18-10  داده های منتخب شرکت ساعدي در زیر ارائه شده است. تمامی اقالم مربوط به 29 اسفند 1389 است.
شرکت ساعدي
)میلیون ریال(

1388 1389
7,200 7,600 فروش خالص
4,400 4,800 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

50 70 هزینه بهره
420 500 سود خالص

1,000 1,200 حساب های دریافتنی
750 850 موجودی کاال

5,000 5,800 کل دارایی ها
3,250 4,300 کل حقوق سرمایه

خواسته ها
نسبت های زیر را برای سال 1389 محاسبه کنید.

ج  بازده دارایی ها    د  بازده حقوق صاحبان سرمایه ب  گردش دارایی ها  الف  حاشیه سود  

ت 19-10   ش��رکت رئیس��ي در اثر آتش س��وزی بخش��ی از اطالعات مالی خود را در پایان سال 1389 از دست داد. 
اطالعات زیر در دست رس است. )ارقام میلیون ریال(

شرکت رئیسي
)میلیون ریال(

29 اسفند 1388 29 اسفند 1389
100 300 وجه نقد

1,260 725 خالص دریافتی ها
1,800 2,000 موجودی کاال
900 500 حساب های پرداختی
600 300 اسناد پرداختی

5,010 5,135 سرمایه
اطالعات اضافی

1 گردش موجودی کاال 3/5 مرتبه است.
2  بازده حقوق صاحبان سرمایه 24 درصد است.
3  گردش حساب های دریافتنی 8/8 مرتبه است.
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4  بازده دارایی ها 20 درصد است.
5  کل دارایی ها در 29 اسفند 1388، 6050 میلیون ریال است.

خواسته ها
موارد زیر را برای شرکت رئیسی محاسبه کنید.

ب  خالص فروش )نسیه( برای سال 1389 الف  بهای تمام شده کاالی فروش رفته   
ج  سود خالص برای سال 1389     د  کل دارایی ها در 29 اسفند 1389

ت 20-10   اطالعات مقایسه ای شرکت اسماعیلي در زیر ارائه شده است.
شرکت اسماعیلي

ترازنامه )ارقام میلیارد ریال(
29 اسفند

1388 1389
37 43 وجه نقد

234 212 حساب های دریافتنی

70 100 موجودی کاال

260 200 زمین

700 700 ساختمان

)100( )150( استهالک انباشته

1,201 1,105 کل

311 123/7 حساب های پرداختنی

690 750 سهام عادی

200 231/3 سود انباشته
1,201 1,105 کل

صورت سود و زیان سال 1389 شرکت اسماعیلی شامل، 1000 میلیون ریال فروش خالص، بهای تمام شده 600 
میلیون ریال و سود خالص 150 میلیون ریال است.

خواسته ها
نسبت های زیر را برای سال های 1389 محاسبه کنید.

 الف  نسبت جاری   ب  نسبت آنی    ج  گردش مطالبات   د  گردش موجودی کاال
 ه   حاشیه سود    و  گردش دارایی ها   ز  بازده دارایی ها   ح  بازده حقوق صاحبان سرمایه

 ط  نسبت بدهی به کل دارایی ها     ي سرمایه در گردش
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مسائل

م 1-10   اقالم مقایسه ای شرکت دانش و شرکت مادر در ادامه نمایش داده شده است.

خواسته ها

 الف  تهیه تجزیه و تحلیل عمودی صورت سود و زیان این دو شرکت برای سال 1389 
  ب  با مقایسه این دو شرکت، در رابطه با سودآوری آن ها اظهارنظر کنید.

م 2-10   صورت های مالی مقایسه ای شرکت ویال در زیر ارائه شده است.

شرکت مادرشرکت دانش
1389138813891388

1,549,035339,038فروش خالص
1,080,490241,000بهای تمام شده کاالی فروش رفته

302,27579,000هزینه های عملیاتی
8,9802,252هزینه سود تضمین شده

54,5006,650مالیات بر درآمد
325,975312,41083,33679,467دارایی های جاری

521,310500,000139,728125,812خالص دارایی های ثابت مشهود
65,32575,81535,34830,281بدهی های جاری

108,50090,00029,62025,000بدهی های بلندمدت
673,460546,595158,096149,998سرمایه

تمامی فروش ها نسیه بوده است. در پایان سال 1389 و 1388، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به ترتیب 3,200 و 3,000 بوده است.

خواسته ها
نسبت های زیر را برای سال 1389 محاسبه کنید. 

)ROE( و گردش موجودی ها الف  بازده حقوق صاحبان سرمایه
)ROA( ز دفعات کسب بهره ب  بازده دارایی ها

ح گردش دارایی ها ج  نسبت جاری
ط بدهی ها به کل دارایی ها  د   نسبت آنی

  ه  گردش مطالبات



شرکت ویال
صورت سود و زیان

برای سال های منتهی به 29 اسفند
1388 1389

1,750,500 1,818,500 فروش خالص
996,000 1,011,500 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
754,500 807,000 سود ناخالص
479,000 516,000 هزینه های فروش و اداری
275,500 291,000 سود عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه ها
14,000 18,000 هزینه بهره
261,500 273,000 سود قبل از کسر مالیات
77,000 81,000 مالیات
184,500 192,000 سود خالص

شرکت ویال
ترازنامه

29 اسفند
1388 1389 دارایی ها

دارایی های جاری
64,200 60,100 وجه نقد
50,000 69,000 سرمایه گذاری های کوتاه مدت
102,800 117,800 خالص حساب های دریافتنی
115,500 123,000 موجودی کاال
332,500 369,900 کل دارایی های جاری
520,300 600,300 خالص دارایی های ثابت مشهود
852,800 970,200 کل دارایی ها

بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه
بدهی های جاری

145,400 160,000 حساب های پرداختنی
42,000 43,500 مالیات پرداختنی
187,400 203,500 کل بدهی های جاری
200,000 200,000 اوراق مشارکت پرداختی
387,400 403,500 کل بدهی ها

حقوق صاحبان سرمایه
465,400 566,700 سرمایه
852,800 200,000 کل بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه
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م 3-10   ترازنامه صورت سود و زیان فشرده شرکت فراز برای سال های 1388 و 1389 در زیر ارائه شده است.

شرکت فراز
ترازنامه )میلیون ریال(

29 اسفند
1388 1389 دارایی های جاری
3,600 3,300 وجه نقد و معادل وجه نقد
4,000 4,700 خالص حساب های دریافتنی
3,900 4,600 موجودی کاال
1,600 1,200 پیش پرداخت هزینه ها
13,100 13,800 کل دارایی های جاری
3,800 4,200 دارایی های ثابت مشهود
100 100 سرمایه گذاری ها

5,100 5,300 دارایی های ثابت نامشهود و سایر دارایی ها

22,100 23,400 کل دارایی ها

7,900 9,000 بدهی های جاری
3,800 4,100 بدهی های بلندمدت
10,400 10,300 حقوق صاحبان سرمایه
22,100 23,400 کل بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه

شرکت فراز
صورت سود و زیان )میلیون ریال(

29 اسفند
1388 1389
34600 38000 درآمدها

بهای تمام شده و هزینه ها
8900 9700 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
23300 24000 هزینه های عمومی و اداری
200 100 هزینه بهره

32,400 33,800 کل بهای تمام شده و هزینه ها
2200 4200 سود قبل از کسر مالیات
1,320 1,680 مالیات

880 2,520 سود خالص
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نسبت های زیر را برای سال های 1388 و 1389 محاسبه کنید.
 الف  نسبت جاری.

  ب  گردش موجودی کاال )موجودی کاال در پایان1387، 3,400 میلیون ریال بوده است(
  ج   نسبت حاشیه سود.

   د   بازده دارایی ها )کل دارایی ها در پایان 1387، 19,000 میلیون ریال بوده است(.
   ه      بازده حقوق صاحبان سرمایه )حقوق صاحبان سرمایه در پایان 1387، 9000 میلیون ریال بوده است(.

   و   نسبت بدهی به کل دارایی ها
   ز   دفعات کسب بهره

م 4-10   صورت و زیان فشرده - مقایسه ای شرکت همسفر در زیر نشان داده شده است.
شرکت همسفر

صورت سود و زیان فشرده - مقایسه ای
برای سال های منتهی به 29 اسفند)ارقام میلیون ریال(

1388 1389
5,000 6,000 فروش خالص

4,200 4,830 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

800 1,170 سود ناخالص

440 572 هزینه های عملیاتی
360 598 سود خالص

خواسته ها
 الف  تجزیه و تحلیل افقی را با استفاده از اقالم صورت سود و زیان تهیه کنید )سال مبنا، 1388(

 ب    تجزیه و تحلیل عمودی را برای هر دو سال تهیه کنید.
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