
پودمان 3

تهیه و تنظیم تراز نامه

»ترازنامه« یا »صورت وضعیت مالی«یکی از اجزای صورت های مالی است که اطالعات مفیدی ارائه می نماید. برخی صورت سود 
و زیان را اطالعات تکمیلی اقالم ترازنامه می دانند. اساس تهیه ترازنامه، معادله اساسی حسابداری می باشد که اجزای دارایی ها، 

بدهی ها و سرمایه به تفکیک در دو طرف آن گزارش شده است.
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یَْعَمْل  َو َمْن  یََرُه »7«  ةٍ َخْیراً  َذَرّ ِمْثقاَل  یَْعَمْل  َفَمْن  لُِیَرْوا أَْعمالَُهْم »6«  الَنّاُس أَْشتاتًا  ٍذ یَْصُدُر 
ِ
یَْوَمئ

ا یََرُه »8« ةٍ َشًرّ َذَرّ ِمْثقاَل 

در آن روز مردم به طور پراكنده بيرون آيند تا كارهايشان به آنان نشان داده شود. پس هر كس به مقداِر 
ذّره اى كار نيك كرده باشد، همان را ببيند. و هركس به قدر ذره اى كار بد كرده باشد آن را ببيند.

                                                                                                                                           )سوره زلزال ـ آیات 6 تا8(

مقدمه   

   آيا توانايی تهيه و تنظيم بخش دارايی هاى ترازنامه را داريد؟
    آيا توانايی تهيه و تنظيم بخش بدهی هاى ترازنامه را داريد؟

    آيا توانايی تهيه و تنظيم بخش حقوق صاحبان سرمايه ترازنامه را داريد؟
    آيا توانايی تهيه و تنظيم بخش حساب هاى انتظامی  را داريد؟

استاندارد  عملکرد  

تهيه و تنظيم ترازنامه برطبق استانداردهاي حسابداري و صورت هاي مالي نمونه براساس مستندات و مدارك 
مثبته

بخش چهارم

     تهیه بخش حساب های انتظامی

ترازنامه

شایستگی های این پودمان

بخش اّول 
 تهیه بخش دارایی های ترازنامه

بخش دوم

تهیه بخش بدهی های ترازنامه

بخش سوم
تهیه بخش حقوق صاحبان سرمایه ترازنامه 
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اطالعاتی  مربوط،  توضيحی  هاى  يادداشت  همراه  به  كه  است  اساسی  مالی  هاى  صورت  از  يکی  »ترازنامه« 
درمورد وضعيت مالی واحد تجارى شامل دارايی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمايه ارائه می كند از آنجايی 
كه ترازنامه معرف وضعيت مالی واحد تجارى در يك مقطع زمانی معين است، آن را »صورت وضعيت مالی« 

نيز می نامند.

محتوای ترازنامه  

در مورد »  ترازنامه« چه می دانيد؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

1 به نظر شما مانده چه حساب هايی بايد در ترازنامه واحد تجارى گزارش شود؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

2 نام هاى ديگر ترازنامه را جستجو كنيد.
........................................................................................................................................................................................

به طوركلی می توان گفت كه ترازنامه دو روى يك سکه را نشان می دهد. يك روى آن دارايی ها است كه حاكی 
از سياست هاى عملياتی و سرمايه گذارى واحد تجارى است و روى ديگر آن بدهی ها و حقوق مالکان )سرمايه( 

است كه بيانگر سياست هاى تأمين مالی واحد تجارى می باشد. 

تاریخ ترازنامه  

فعالیت
آيا نحوه بيان تاريخ گزارش، براى »ترازنامه« و »صورت سود و زيان« يکسان 

می باشد؟ در صورت اختالف، در مورد دليل آن در كالس گفتگو كنيد.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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زمانی  مقطع  يك  بيانگر  است،  تجارى  واحد  مالی  وضعيت  معرف  كه  صورتی  به عنوان  »ترازنامه«  تاريخ 
مشخص مانند 29 اسفند 1396 می باشد. درحالی كه »صورت سود و زيان« به گونه اى است كه يك دوره 
زمانی مشخص، مانند سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396را شامل می شود. تاريخ ترازنامه معرف پايان دوره 

گزارشگرى مالی است.
برخی معتقدند كه ترازنامه به مثابه عکسی از وضعيت مالی مؤسسه در يك تاريخ مشخص می باشد و صورت 
سود و زيان به مثابه فيلمی  از عملکرد مالی مؤسسه درطی يك دوره زمانی معين است. همان طور كه در 
نام  باشند. كه در آن  از جمله »  ترازنامه« داراى عنوان می  فصول قبل اشاره شد، كليه صورت هاى مالی و 

مؤسسه، نام صورت مالی، تاريخ گزارش و واحد پولی بيان می شود.

اهمیت و کاربرد ترازنامه   

در مورد كاربردهاى ترازنامه چه می دانيد؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

می توان گفت ترازنامه محصول نهايی و اساسی صورت هاى مالی محسوب می شود. از اين صورت مالی براى 
تجزيه و تحليل وضعيت مالی مؤسسات استفاده می گردد. استفاده كنندگان اطالعات حسابدارى با توجه به 
محتواى ترازنامه براى آن اهميت خاصی قائل بوده و عالقه دارند تا بسيارى از تصميمات خود را براساس 

اطالعات مندرج در ترازنامه مؤسسات، اتخاذ نمايند.

عناصر ترازنامه 

گزارش  تفکيك  به  ترازنامه  دو طرف  در  كه  اساسی حسابدارى هستند  معادله  عناصر  همان  ترازنامه  اقالم 
می شوند. 
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سه عنصر ترازنامه به ترتيب زير تعريف می شوند:
   »دارايی عبارت است از منابع اقتصادى متعلق به يك واحد تجارى، ناشی از رويدادهاى گذشته كه انتظار 

می رود داراى منافع آتی باشند.«
بنابراين يك منبع اقتصادى براى اينکه »دارايی« محسوب شود، بايد به طور همزمان داراى دو شرط باشد :

1  متعلق به واحد تجارى باشد.
2  داراى منافع آتی باشد.

  »بدهی«، عبارت است از حقوق مالی اشخاصی غير از مالك يا مالکان نسبت به دارايی هاى واحد تجارى.
   »سرمايه« عبارت است از حقوق مالی مالك يا مالکان نسبت به دارايی هاى واحد تجارى.

1 معادله اساسی حسابدارى را بيان كنيد:فعالیت

.......................................  +  ...................................   =  ......................................

2 شما از اصطالح »دارايی« چه برداشتی داريد؟
........................................................................................................................................................................................

3 فکر می كنيد واژه »بدهی« اشاره به چه مفاهيمی دارد؟
........................................................................................................................................................................................

4 از اصطالح»سرمايه« چه معانی در ذهن شما تداعی می شود؟
........................................................................................................................................................................................

جدول زير را تکميل كنيد. )ارقام به هزار ريال(فعالیت

سرمایهبدهی هادارایی هاشرحردیف

__1 سرمايه1
3 .................................600،000بدهی 

350،000................................دارايی6 برابر بدهی2

__1 سرمايه3
4 ................................4،650،000بدهی 

150،000................................دارايی 80%  بيشتر از بدهی4
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کار عملی 1 

تا 1396ميزان  هاى 1393  پايان سال  در  بروجن«  و سرمايه »مؤسسه  ها  بدهی  ها،  دارايی  بررسی جمع  با 
تغييرات اين حساب ها نسبت به سال قبل، به ترتيب زير می باشد. موارد مجهول را مشخص كنيد. )ارقام به 

هزار ريال،0 : بدون تغيير، + : افزايش، - : كاهش(

سرمایهبدهی هادارایی هاسال

1393+1،500،000+1،120،000.................

1394.................-2،210،000+610،000

1395.................-1،950،000+912،000

1396+425،000.................+82،500

طبقه بندی ترازنامه  

به نظر شما دليل طبقه بندى اقالم ترازنامه چيست؟فعالیت
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

طبقه بندى در تمام علوم از جايگاه ويژه اى برخوردار است. حسابدارى نيز از اين قاعده كلی مستثنی نيست. 
براين اساس، واحد تجارى بايد دارايی ها و بدهی هاى خود را طبقه بندى كرده و از اين طريق به استفاده كنندگان 

صورت هاى مالی در اتخاذ تصميمات اقتصادى كمك نمايد.

واحدهاى تجارى براساس استانداردهاى حسابدارى، بايد دارايی ها و بدهی هاى خود را بهجاری و غیرجاری نکته
طبقه بندى كنند.

در ترازنامه دارايی ها به ترتيب كاهش قدرت نقدينگی و بدهی ها به ترتيب زمان سر رسيد پرداخت و سرمايه 
بر اساس كاهش بقاء طبقه بندى می شود.

در طبقه بندى اجزاء سرمايه، منظور از »  كاهش بقاء« چيست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
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ترازنامه اى كه در آن دارايی ها و بدهی ها به جارى و غيرجارى تقسيم بندى می گردد، »ترازنامه طبقه بندى شده« 
ناميده می شود. در ترازنامه طبقه بندى نشده، دارايی ها و بدهی ها بدون تفکيك به جارى و غيرجارى منعکس 

می گردد.
اطالعات مربوط به دارايی ها، بدهی ها و سرمايه )حقوق صاحبان سرمايه( بايد در متن ترازنامه يا برحسب 
تشخيص مديريت، در يادداشت هاى توضيحی ارائه شود. )مبحث يادداشت هاى توضيحی در مقاطع تحصيلی 

باالتر تشريح خواهد شد.(

بايد حاوى چه فعالیت »  استاندارد حسابدارى شماره 1« را بررسی كرده و بيان نماييد كه »ترازنامه« حداقل 
اقالمی  باشد؟

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

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

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

شکل ترازنامه  

ترازنامه را می توان به اشکال گوناگون تهيه و ارائه نمود. در اينجا دو شکل مرسوم و متداول ترازنامه يعنی: 
»  شکل متوازن« و»  شکل گزارشی« تشريح می شود:

1  شکل متوازن )شکل ┬   (
شکل متوازن، شکل سنتی براى ارائه ترازنامه است. ويژگی متمايز اين شکل آن است كه كليه دارايی ها در 
آنها معادل جمع  سمت راست، فهرست بندى می شود و كليه بدهی ها و حقوق صاحبان سرمايه كه جمع 

دارايی ها است، در سمت چپ آن گزارش می گردد.
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به نظر شما ارائه صورت هاى مالی به صورت مقايسه اى )ارائه مبالغ براى دوسال فعالیت
متوالی( چه فوايدى براى استفاده كنندگان آن دارد؟ در مورد آن توضيح دهيد.
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

نمونه اى از ترازنامه به شکل متوازن در زير ارائه  شده است :

مؤسسه ..............
ترازنامه 

در تاریخ 29 اسفند 1396

                   دارایی ها                       یادداشت    1396/12/29     1395/12/30     بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه     یادداشت   1396/12/29      1395/12/30

  ريال    ريال      ريال   ريال

بدهی های جاری:  دارایی های جاری:   

پرداختنی هاى تجارى و غيرتجارى   ××××  ××××  ××××   ×××× موجودى نقد 

ماليات پرداختنی   ××××  ××××  ××××   ×××× سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت 

تسهيالت مالی   ××××  ××××  ××××   ×××× دريافتنی هاى تجارى و غيرتجارى 

ذخاير   ××××  ××××  ××××   ×××× موجودى مواد و كاال 

پيش دريافت ها   ××××  ××××  ××××   ×××× پيش پرداخت ها  

بدهی هاى  مرتبط  با   دارايی هاى  نگهدارى  ××××   ×××× دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش  

                                                                                                                شده  براى  فروش                                                     ××××  ××××

جمع بدهی هاى جارى   ××××  ××××  ××××   ×××× جمع دارايی هاى جارى  

بدهی های غیرجاری: دارایی های غیرجاری:    

پرداختنی هاى بلندمدت   ××××  ××××  ××××   ×××× دريافتنی هاى بلندمدت  

تسهيالت مالی بلندمدت   ××××  ××××  ××××   ×××× سرمايه گذارى هاى بلندمدت  

ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان   ××××  ××××  ××××   ×××× سرمايه گذارى در امالك 

جمع بدهی هاى غيرجارى   ××××  ××××  ××××   ×××× دارايی هاى نامشهود  

جمع بدهی ها   ××××  ××××  ××××   ×××× دارايی هاى ثابت مشهود  

حقوق صاحبان سرمایه:   ××××   ×××× ساير دارايی ها  

سرمايه   ××××  ××××  ××××   ×××× جمع دارايی هاى غيرجارى  

سود انباشته   ××××  ××××    

جمع حقوق صاحبان سرمايه   ××××  ××××    

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه   ××××  ××××  ××××   ×××× جمع دارایی ها  
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2  شکل گزارشی
نحوه طبقه بندى و گـزارش اقـالم  در 
شکـل گــزارشی مشابه شکـل متوازن 
ترازنـامه است. تنهـا بـا اين تفاوت كه 
در شکل گـزارشی، بـدهی هـا و حقوق 
صاحبان سرمايه بـه جاى ارائه در سمت 
چپ دارايی ها، در زير دارايی ها، گزارش   
مـی شوند. نمونه اى از ترازنامه بـه شکل 

گزارشی، در  زير ارائه شده است:

1396/12/291395/12/30یادداشت

دارایی های جاری:
ريالريال

××××××××موجودى نقد
××××××××سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت

××××××××دريافتنی هاى تجارى و غيرتجارى
××××××××موجودى مواد و كاال

××××××××پيش پرداخت ها 
××××××××دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش 

××××××××جمع دارایی های جاری 
          دارایی های غیرجاری: 
××××××××دريافتنی هاى بلندمدت 

××××××××سرمايه گذارى هاى بلندمدت 
××××××××سرمايه گذارى در امالك

××××××××دارايی هاى نامشهود 
××××××××دارايی هاى ثابت مشهود 

 ××××××××ساير دارايی ها 
××××××××جمع دارایی های غیرجاری 

××××××××جمع دارایی ها 
بدهی های جاری:

××××××××پرداختنی هاى تجارى و غيرتجارى
××××××××ماليات پرداختنی 

××××××××تسهيالت مالی 
××××××××ذخاير 

××××××××پيش دريافت ها 
××××××××بدهی هاى مرتبط با دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش

××××××××جمع بدهی های جاری 
بدهی های غیرجاری:

××××××××پرداختنی هاى بلندمدت 
××××××××تسهيالت مالی بلندمدت 

××××××××ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان 
××××××××جمع بدهی های غیرتجاری 

××××××××جمع بدهی ها 
حقوق صاحبان سرمایه:

××××××××سرمايه 
××××××××سود انباشته 

××××××××جمع حقوق صاحبان سرمایه 
××××××××جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه 

مؤسسه ..............
ترازنامه 

در تاریخ 29 اسفند 1396
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دارایی ها 

 با كمك هنرآموز خود موارد زير را پاسخ دهيد.فعالیت
1  چند نمونه دارايی نام ببريد.

........................................................................................................................................................................................
2  آيا همه دارايی ها موجوديت فيزيکی دارند؟ توضيح دهيد.

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

3  آيا همه دارايی ها مدت زمان يکسانی در واحد تجارى باقی می مانند؟ توضيح دهيد.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

طبقه بندی دارایی ها 

سایر دارایی ها 

دارایی ها

دارایی های غیرجاریدارایی های جاری

موجودی نقد

سرمایه گذاری های 
کوتاه مدت

دریافتنی های تجاری 
و غیرتجاری

موجودی مواد و کاال

پیش پرداخت ها

دارایی های نگهداری
 شده برای فروش

دریافتنی های 
بلندمدت

سرمایه گذاری های 
بلندمدت

سرمایه گذاری در 
امالک

دارایی های
نامشهود

دارایی های ثابت
 مشهود
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دارایی های جاری 

یک دارایی زمانی به عنوان »دارایی جاری« طبقه بندی می شود که یکی از شرایط زیر را دارا باشد :
)هرکدام  گزارشگری  دوره  از  ماه   12 یا طی  عادی خود  عملیات  در چرخه  تجاری  واحد  رود  انتظار 

باشد. را داشته  یا مصرف آن  یا قصد فروش  تبدیل کند  نقد  به  را  دارایی  تر است(،  طوالنی 
دارایی، اساسًا با هدف مبادله نگهداری شود.

دارایی به صورت موجودی نقد بوده و استفاده از آن، با محدودیت مواجه نباشد.

بنابراين، دارايی جارى شامل موجودى نقد و ساير دارايی هايی است كه انتظار می رود به نقد تبديل شوند، يا 
در چرخه عمليات عادى واحد تجارى، فروخته يا مصرف شوند.

يکی از واژگان كليدى در تعريف دارايی جارى، چرخه عمليات عادى واحد تجارى است. »چرخه عملیات 
عادی واحد تجاری«، به فاصله زمانی بين تحصيل دارايی ها به منظور پردازش تا تبديل آنها به موجودى 

نقد، گفته می شود.

در رابطه با دارايی هاى جارى، اقالمی كه بايد در متن ترازنامه ارائه شود، به شرح زير می باشد:

  موجودى نقد 
  سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت
  دريافتنی تجارى و غيرتجارى

   موجودى مواد و كاال
   پيش پرداخت ها

   دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش

اكنون به تشريح هر يك از دارايی ها می پردازيم :

موجودی نقد 

درصورتی كه يك قلم دارايی در تعريف دارايی جارى قرار نگيرد، نبايد به عنوان دارايی جارى طبقه بندى نکته
شود. به عنوان مثال »وجوه نقد مسدود شده« بايد از دارايی هاى جارى خارج شوند.

مؤسسه اى اقدام به خريد ارز جهت تأمين تجهيزات موردنياز خود نموده است. مؤسسه ارز مذكور را تحت فعالیت
چه سرفصلی طبقه بندى می كند؟

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

........................................................................................................................................................................................
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موجودى نقد يکی از با اهميت ترين دارايی هاى واحد تجارى به شمار می رود. از جمله معيارهاى شناسايی 
موجودى نقد می توان به موارد زير اشاره كرد :

1  وسيله انجام معامله باشد.
2  بتوان بالدرنگ در بازپرداخت بدهی ها از آن استفاده نمود.

3  محدوديتی در استفاده از آن وجود نداشته باشد.
»وجه نقد« عبارت است از موجودى نقد و سپرده هاى ديدارى نزد بانك ها و مؤسسات مالی اعم از ريالی و 

ارزى )شامل سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت بدون سررسيد(. 
سپرده هـاى سرمايه گـذارى كـوتاه مدت چون براى تأمين نيازهـاى عملياتی جارى نگهدارى مـی گردد، جزء 
وجه نقد طبقه بندى می شود. چنانچه بخشی از وجوه نقد براى پرداخت بدهی هاى غيرجارى يا اهداف ديگر 

محدود شده باشد، جزء دارايی هاى جارى گزارش نمی شود. 

اجزاى موجودى نقد معموالً شامل اقالم زير است :
   موجودى صندوق 

   موجودى نزد بانك ها
   تنخواه گردان ها

  وجوه در راه

به نظر شما منظور از »وجوه در راه« چيست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

کار عملی2  

با توجه به اطالعات زير مانده »موجودى نقد« مؤسسه را مشخص كنيد. )ارقام به ريال(

چك رمزدار                             61،000،000   ،  سپرده 6 ماهه نزد بانك     60،000،000           ،   سکه و اسکناس    10،000،000، 
موجودى حساب جارى نزد بانك  20،000،000      ،    سپرده بانکی 2 ساله        40،000،000    ،      تنخواه گردان          10،000،000، 

وجوه مسدود شده )كه انتظار نمی رود طی يك سال آينده آزاد شود(  35،000،000.

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 به نظر شما » حساب سرمايه گذارى« بيانگر چيست؟فعالیت
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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سرمايه گذارى كوتاه مدت، سرمايه گذارى است كه طی يك سال از تاريخ ترازنامه فروخته شود، يا مديريت با 
قصد فروش كوتاه مدت، آن را نگهدارى كند. اين مدت كوتاه، طبق تعريف دارايی جارى، يك سال مالی است.

براى سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت مثالی ذكر كنيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
اصطالح تجارى براى حساب ها و اسناد دريافتنی به كارمی رود كه در قبال فروش كاال يا ارائه خدمات ايجاد 

شده باشد.
حساب ها و اسناد دريافتنی كه در قبال رويدادهايی به جز فروش كاال يا ارائه خدمات، ايجاد شده است جزء 

»دريافتنی هاى غيرتجارى« طبقه بندى خواهند شد.
جدول زير بيانگر نحوه انعکاس »دريافتنی هاى تجارى و غيرتجارى« طبق استاندارد هاى حسابدارى می باشد :

1396/12/291395/12/30شرح

دریافتنی های تجاری  و  غیرتجاری: 

دریافتنی های تجاری :

××××     اسناد دريافتنی تجارى 

××××     حساب هاى دريافتنی تجارى

دریافتنی های غیر تجاری :

××××     اسناد دريافتنی غيرتجارى

××××     ساير حساب هاى دريافتنی 

××××جمع

موجودی مواد و کاال 

فعالیت
يك مؤسسه توليدى نام برده و موجودى هاى مواد و كاالى مربوط 

به آن را بيان كنيد. 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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موجودى مواد و كاال به دارايی هايی گفته می شود كه يکی از شرايط زير را داشته باشد :
الف( براى فروش در روال عادى عمليات واحد تجارى نگهدارى شود. مانند يخچال در فروشگاه لوازم خانگی.
ب( به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات در فرآيند توليد قرار داشته باشد. مانند كاالى نيمه ساخته 

)كاالى در جريان ساخت(. 
پ( به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات، خريدارى شده و نگهدارى شود. مانند نخ در توليدى فرش 

ماشينی.
ت( ماهيت مصرفی داشته باشد و به طور غيرمستقيم در فعاليت هاى واحد تجارى مصرف شود. مانند كارتن 

براى بسته بندى در شركت كاشی و سراميك. 

موجودى مواد و كاال در يك شركت توليدى شامل كاالى ساخته شده، كاالى در جريان ساخت، مواد اوليه 
باشد و مزايا و  لوازم يدكی است. چنانچه مواد و كاالى سفارش داده شده در راه  و بسته بندى، قطعات و 
مخاطرات مربوط به مالکيت، به مؤسسه منتقل شده باشد، تحت عنوان »مواد يا كاالى در راه« درسر فصل 
»موجودى هاى مواد وكاال« منعکس می گردد. همچنين موجودى هاى مؤسسه كه به صورت امانی نزد ديگران 
نگهدارى می شود جزء موجودى مواد و كاال طبقه بندى می گردد. نمونه اى از جزييات موجودى هاى مواد و 

كاال به شرح زير است:

1  آيا موجودى مواد و كاالى امانی ديگر مؤسسات، كه نزد واحد تجارى نگهدارى می شود، جزء موجودى فعالیت
مواد و كاالى واحد تجارى طبقه بندى خواهد شد؟

........................................................................................................................................................................................
2 براى »ساير موجودى ها« در يك واحد تجارى، مثال ذكر كنيد.

........................................................................................................................................................................................
3 در مورد ذخيره كاهش ارزش موجودى ها چه می دانيد؟

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

13×1    13×2       
ذخیره کاهش ارزش     خالص    خالص  بهای تمام شده    

ميليون ريال  ميليون ريال   ميليون ريال   ميليون ريال    
..........  .......... ـ    .......... كاالى ساخته شده  
..........  .......... ـ    .......... كاالى در جريان ساخت  
..........  .......... ـ    .......... مواد اوليه و بسته بندى  
..........  ..........   )..........(  .......... قطعات و لوازم يدكی  
..........  ..........   )..........(  .......... ساير موجودى ها 
..........  ..........   )..........(  ..........  
..........  .......... ـ    .......... كاالى در راه  
..........  ..........   )..........(  .......... جمع 
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کار عملی3    

با توجه به اطالعات زير، مبلغ »موجودى مواد و كاال« را مشخص كنيد. )ارقام به ريال(

موجودى مواد اوليه           30،000،000        ،   كاالى امانی ديگران نزد ما   7،000،000  ،   پيش پرداخت خريد كاال  6،000،000  
كاالى در جريان ساخت          25،000،000  ،   كاالى در راه                    6،500،000  ،   كاالى امانی نزد ديگران  11،000،000 

موجودى كاالى ساخته شده 7،000،000

پیش پرداخت ها
پيش پرداخت هايی كه طی يك سال يا چرخه عملياتی، منقضی خواهند شد به عنوان دارايی جارى طبقه بندى 
می شوند. اگر پيش پرداخت، مربوط به دوره زمانی فراتر از يك سال باشد، بخشی از آن در سرفصل دارايی هاى 

غيرجارى گزارش خواهد شد.

دارایی های نگهداری شده برای فروش
دارايی هاى غيرجارى كه مبلغ دفترى آنها، معموالً از طريق فروش و نه استفاده در مؤسسه، بازيافت می گردد، 
به عنوان »دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش« طبقه بندى می شود. به عنوان مثال اگر يك مؤسسه بخشی از 
تجهيزات خود را به منظور فروش، كنارگذارى نموده و استفاده از آن را متوقف كند، اين تجهيزات تحت عنوان 

»دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش« طبقه بندى می شود.

کار عملی 4  

با توجه به مانده هاى زير جمع »دارايی هاى جارى« را مشخص كنيد. )ارقام به ريال(

موجودى نقد نزد بانك ها                             35،200،000          ،     پيش پرداخت خريد وسايل نقليه       350،000،000 
مساعده كاركنان                           38،300،000     ،        موجودى نزد تنخواه گردان                  8،000،000 
بدهی بابت ماليات بر ارزش افزوده     6،950،000      ،      كاالى در راه                                  32،200،000
كاالى  امانی ديگران در مؤسسه     150،000،000   ،         دارايی نگهدارى شده براى فروش         100،000،000

 »پيش پرداخت مربوط به خريد دارايی هاى ثابت« آيا در طبقه دارايی هاى جارى قرار می گيرد؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
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اقالم زير تحت عنوان دارايی هاى غير جارى)در ترازنامه طبقه بندى شده( گزارش می شود:

   دريافتنی هاى بلند مدت
   سرمايه گذارى هاى بلند مدت 

   سرمايه گذارى در امالك
   دارايی هاى نامشهود

   دارايی هاى ثابت مشهود
   ساير دارايی ها

دریافتنی های بلند مدت
كليه دريافتنی هايی كه تاريخ وصول آنها بعد از سال مالی آتی  باشد تحت عنوان »دريافتنی هاى بلند مدت« 

طبقه بندى می شوند.

سرمایه گذاری های بلند مدت
سرمايه گذارى هاى بلند مدت به طبقه اى از سرمايه گذارى ها گفته می شود كه به قصد استفاده در فعاليت هاى 

تجارى براى مدت طوالنی نگهدارى می گردد و يا واگذارى آن مشمول محدوديت هايی است.

در كتب حسابدارى جستجو نموده و تعريف ديگرى از »دارايی هاى غير جارى« ارائه  نماييد. فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

نمونه اى از »دريافتنی هاى بلند مدت « را بيان كنيد. فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

1  منظور از محدوديت در واگذارى سرمايه گذارى ها چيست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

2 دو نمونه سرمايه گذارى بلندمدت نام ببريد.
........................................................................................................................................................................................

یک دارایی زمانی به عنوان »دارایی غیر جاری« طبقه بندی می شود که از شرایط الزم برای انعکاس در 
سر فصل دارایی های جاری برخوردار نباشد. 

دارایی های غیرجاری    
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 1ـ نمونه هايی از دارايی هاى نامشهود :فعالیت
.......................... 4            .......................  3 2  حق تأليف            1 حق اختراع             

2ـ منظور از دارايی غير پولی چيست؟
........................................................................................................................................................................................

دارایی ثابت مشهود
»دارايی ثابت مشهود« به دارايی مشهودى اطالق می شود كه دو شرط زير را دارا باشند:

الف( به منظور استفاده در توليد، عرضه كاال يا ارائه خدمات، اجاره به ديگران و يا براى مقاصد ادارى، توسط 
واحد تجارى نگهدارى شود.

ب( انتظار می رود بيش از يك دوره مالی مورد استفاده قرار گيرد.

سایر دارایی ها
دارايی هايی كه طبقه بندى آنها در يکی از سرفصل هاى قبل مناسب نيست، در سرفصل »ساير دارايی ها« گزارش 
می گردد. يا اينکه درصورت اهميت، به طور مجزا در متن ترازنامه نشان داده می شود. »  وجوه نقد مسدود شده« 

و »  سپرده نزد صندوق دادگسترى« نمونه هايی از ساير دارايی ها است.

چند نمونه از »دارايی هاى ثابت مشهود« را نام ببريد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

 سفارشات و پيش پرداخت هاى مربوط به خريد دارايی هاى ثابت مشهود نيز در سرفصل دارايی هاى ثابت نکته
مشهود منعکس می شود.

سرمایه گذاری در امالک
امالكی مانند زمين و ساختمان را كه مؤسسات با هدف نگهدارى و استفاده از 
منافع آن در بلندمدت تحصيل می نمايند در سرفصل »سرمايه گذارى در امالك« 

طبقه بندى می گردد و جزء دارايی هاى غيرجارى می باشد. 

دارایی های نامشهود
»دارايی نامشهود«، دارايی غير پولی است كه موجوديت فيزيکی و عينی ندارد.



118

 مشخص كنيد كه هر دارايی در كدام طبقه گزارش می شود.

دارایی غیر جاری دارایی جارینام دارایی ردیف 

پيش پرداخت بيمه1

اثاثه و منصوبات2

  وسايل نقليه3

  تنخواه گردان 4

  موجودى كاال 5

  سرقفلی محل كسب6

  حق انشعاب گاز7

  ساختمان ادارى8

  نرم افزار حسابدارى 9

  كاالى در جريان ساخت10

  وجوه نقد مسدود شده 11

  ماشين آالت توليدى12

ملزومات13

پيش پرداخت خريد وسايل نقليه 14

تجهيزات15

16...................................

17....................................

18..................................

فعالیت
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کار عملی 5  

جمع  باشد.  می   1396 سال  پايان  در  سبزوار«  كل»مؤسسه  دفتر  هاى  حساب  از  بخشی  مانده  زير  جدول 
دارايی هاى جارى و غيرجارى را مشخص نماييد. )ارقام به ميليون ريال(

ماندهنام حسابردیفماندهنام حسابردیف

250دارايی هاى نامشهود2008ساير دارايی ها 1

1،070موجودى نقد1،5509دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش2

4،120دريافتنی هاى تجارى و غيرتجارى1،93010سرمايه گذارى هاى بلند مدت3

1،820دريافتنی هاى بلند مدت2،00011سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت4

14،200دارايی هاى ثابت مشهود17012پيش پرداخت ها5

600سرمايه گذارى در امالك1،19013موجودى مواد و كاال6

780سپرده 5 ساله نزد بانك1،10014وجوه نقد مسدود شده7

در جدول زير طبق نمونه، طبقه هر حساب را مشخص كرده و جمع دارايی هاى جارى و غيرجارى را 
آورديد.  به دست 

 

 

وجوه نقد مسدود شده

سکه و اسکناس

سپرده 3ساله بانکی

تنخواه گردان

صندوق

ساختمان اداری

پیش پرداخت بیمه

حق تألیف

موجودی مواد     

نرم افزار

تجهیزات نگهداری شده برای فروش

جمع دارایی های جاری

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

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

جمع دارایی های غیرجاری

      2،500 

 1،200

      7،800

800

650

 15،000

950

 1،100

 1،950

 3،100

 4،100

فعالیت
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تهیه و تنظیم بخش دارایی های ترازنامه  
در شکل زير نحوه ارائه مانده دارايی ها، در ترازنامه طبقه بندى شده )به شکل ┬( يك واحد تجارى ارائه گرديده است :

مؤسسه .....
ترازنامه 

در تاریخ 29 اسفند 1396

              دارایی ها                      یادداشت           1396/12/29    1395/12/30     بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه    یادداشت    1396/12/29    1395/12/30

                                                                 ریال              ریال                                                                         ریال             ریال

بدهی های جاری: دارایی های جاری:    
××××  ×××× موجودى نقد 
 ××××  ×××× سرمايه گذارى هاى كوتاه  مدت 
××××  ×××× دريافتنی هاى تجارى و غيرتجارى 
××××  ×××× موجودى مواد و كاال 
××××  ×××× پيش پرداخت ها  
××××  ×××× دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش   
××××  ×××× جمع دارايی هاى جارى  

جمع بدهی هاى جارى دارایی های غیرجاری:    
بدهی های غیرجاری:  ××××  ×××× دريافتنی هاى بلندمدت  

××××  ×××× سرمايه گذارى هاى بلندمدت  
××××  ×××× سرمايه گذارى در امالك 
××××  ×××× دارايی هاى نامشهود  

جمع بدهی هاى غيرجارى  ××××  ×××× دارايی هاى ثابت مشهود  
جمع بدهی ها   ××××  ×××× ساير دارايی ها  

حقوق صاحبان سرمایه:  ××××  ×××× جمع دارايی هاى غيرجارى  

جمع حقوق صاحبان سرمايه    
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه  ××××  ×××× جمع دارایی ها  
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کار عملی6   

مانده هاى زير مربوط به حساب هاى»مؤسسه سراوان« می باشد. بخش دارايی هاى ترازنامه طبقه بندى شده اين 
مؤسسه را در پايان سال 1396 تهيه نماييد. )ارقام به ريال(

1396/12/291395/12/30نام حساب ردیف
ـ 1،250،000استهالك انباشته ماشين آالت 1
9،760،1007،350،900ماشين آالت 2
750،000530،000تنخواه گردان3
342،195،261220،271،050بانك4
75،260،00042،550،000وام كاركنان5
5،700،0003،500،000امتياز تلفن6
282،790،000164،250،000اثاثه و منصوبات7
26،672،00014،553،200حساب هاى دريافتنی تجارى8
92،780،20039،999،700ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان9

73،000،00051،500،000سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت10
15،000،00011،170،000مساعده كاركنان11
610،000،000589،000،000ساختمان12
2،550،0001،260،000صندوق13
110،250،00080،122،000كاالى ساخته شده14
60،000،00055،900،000استهالك انباشته ساختمان 15
119،700،00017،200،000كاالى امانی ديگران نزد ما16
310،000،000190،000،000سپرده سرمايه گذارى 5 ساله نزد بانك17
ـ13،000،000نرم افزار حسابدارى18
91،690،20090،270،000موجودى مواد اوليه19
6،200،0006،700،000حق امتياز برق20
175،240،050100،952،000كاالى در جريان ساخت21
ـ12،000،000وجوه در راه22
99،720،00062،960،000ساير موجودى ها23
242،120،000191،620،000پيش دريافت فروش24
11،260،1337،040،000استهالك انباشته اثاثه و منصوبات25
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شایستگی غیر فنی   

در مورد تأثيرات مخرب كم آبی در هريك از ابعاد زير، با كمك هنرآموز خود در كالس گفت وگو كنيد: فعالیت
1 بعد اقتصادى : ................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
2  بعد اجتماعی : .................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس درس و كارگاه آموزشی و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشی شخصی )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهی و مسئوليت پذيرى و درستکارى3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آن4

ارائه نتيجه گيرى صحيح و مستندسازى5

تعريف دارايی ها و انواع آن6

تعريف دارايی هاى جارى و غيرجارى7

توانايی تشخيص و تفکيك دارايی هاى جارى8

توانايی تشخيص و تفکيك دارايی هاى غير جارى9

توانايی تهيه و تنظيم بخش دارايی هاى ترازنامه10
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شایستگی غیر فنی  

هنرجوى عزيز ! به ياد داشته باشيد براى اشتغال در حرفه حسابدارى، در كنار تسلط بر مفاهيم و مطالب 
درسی و نرم افزارهاى به روز اين حرفه، كسب مهارت در زمينه هاى زير بسيار الزم است : 

   پوشش و ظاهر مناسب اين حرفه 
  گفتار و كردار مناسب اين حرفه

از هنرآموز محترم خود بخواهيد تا در مورد محيط كار حسابدارى و مهارت هاى غيرفنی الزم براى موفقيت 
در آن، با شما صحبت كند.

بدهی ها  

 با كمك هنرآموز خود در مورد »  بدهی« گفتگو كنيد :فعالیت
1  چه تعريفی از »  بدهی« در ذهن خود داريد ؟

........................................................................................................................................................................................
2 چند نمونه بدهی نام ببريد ؟

........................................................................................................................................................................................
3  در مورد ارتباط بدهی با دارايی و سرمايه توضيح دهيد.

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

در استانداردهاى حسابدارى، بدهی به شکل زير تعريف می شود : 
»  بدهی« عبارت است از تعهد انتقال منافع اقتصادى توسط واحد تجارى، ناشی از معامالت يا ساير رويدادهاى 

گذشته.
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طبقه بندی بدهی ها 

 به نظر شما بدهی ها در ترازنامه بر چه اساسی طبقه بندى می شوند ؟ فعالیت
........................................................................................................................................................................................

بدهی ها

بدهی های غیرجاریبدهی های جاری

پرداختنی های تجاری و 
غیرتجاری      

مالیات پرداختنی

  تسهیالت مالی  

ذخایر

بدهی های مرتبط با 
دارایی های نگهداری شده 

برای فروش

پیش دریافت ها

پرداختنی های بلندمدت

تسهیالت مالی بلندمدت

ذخیره مزایای پایان 
خدمت کارکنان 



126

اكنون به تشريح هر يك از بدهی ها می پردازيم :
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

»پرداختنی هاى تجارى و غير تجارى« به ادعاى اشخاصی غير از مالك يا مالکان نسبت به دارايی هاى واحد 
تجارى بابت دريافت تسهيالت، خريد نسيه مواد و كاال يا ساير دارايی ها، يا خريد نسيه خدمات، اطالق می شود.
 براى مقاصد گزارشگرى مالی، پرداختی هاى تجارى به جارى و غيرجارى طبقه بندى می شود. پرداختنی هايی 
كه از فعاليت هاى اصلی واحد تجارى ناشی می شود، به عنوان »پرداختنی هاى تجارى« و بقيه تحت عنوان 

»پرداختنی هاى غيرتجارى« طبقه بندى می گردد.
نمونه هايی از »پرداختنی هاى غير تجارى« عبارت اند از : ماليات هاى تکليفی، بيمه پرداختنی، حقوق پرداختنی

یک بدهي زماني باید به عنوان »  بدهي جاري« طبقه بندي شود که انتظار رود طي چرخـه عملیاتي 
معمول واحد تجاري یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه، هرکدام طوالني تر است، تسویه گردد. 

 برخی بدهی ها، مانند حقوق پرداختنی، حساب هاى پرداختنی تجارى بايد به عنوان بدهی جارى طبقه بندى نکته
شوند، حتی اگر تسويه آنها، بيش از 12 ماه پس از تاريخ ترازنامه باشد.

نمونه هايی از پرداختنی هاى تجارى را مثال بزنيد. فعالیت
........................................................................................................................................................................................

تحقيق كنيد كه مؤسسات تجارى طی يك دوره مالی ممکن است چه بدهی هاى مالياتی به اداره امور فعالیت
مالياتی داشته باشند ؟ )تحت چه عناوينی(

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

مالیات پرداختنی

تعهدات مربوط به ماليات عملکرد مؤسسه، با توجه به اينکه ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه پرداخت می شود، 
جزء بدهی هاى جارى طبقه بندى می گردد. 

مؤسسه اى در ابتداى مرداد ماه سال جارى اقدام به خريد يك دارايی ثابت به صورت نسيه نموده است. فعالیت
تاريخ سررسيد اين بدهی بايد چه زمانی باشد تا جزء بدهی هاى جارى طبقه بندى شود؟

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

بدهی های جاری  
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تسهیالت مالی

1  نمونه اى از ذخاير را نام ببريد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................

2 تفاوت ذخاير با ساير بدهی ها را بيان كنيد.
........................................................................................................................................................................................

پیش دریافت ها
پيش دريافت ها مبالغی است كه قبل از ارائه خدمت يا تحويل كاال، از مشترى وصول می شود و بيانگر 

تعهد شركت جهت انتقال منافع اقتصادى در آينده است.

بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
آن دسته از بدهی ها كه به طور مستقيم در ارتباط با دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش ايجاد شده اند در 
سرفصل »  بدهی هاى مرتبط با دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش« طبقه بندى می گردد. به عنوان مثال مؤسسه 
تجهيزاتی را جهت فروش در آينده نگهدارى می كند. هرگونه بدهی در ارتباط با اين تجهيزات، تحت عنوان فوق 

ثبت خواهد شد.

کار عملی 7  

با توجه به اطالعات زير جمع بدهی هاى جارى را مشخص كنيد. )ارقام به ريال(

بدهی بابت ماليات بر ارزش افزوده            30،500،000     ،   حقوق پرداختنی                                152،000،000
پيش پرداخت خريد مواد                       52،000،000     ،   وام پرداختنی                                     110،900،000
پيش دريافت فروش                             70،500،000     ،   پيش پرداخت ها                                 185،900،000
پرداختنی هاى تجارى                          222،000،000    ،  ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان           242،000،000

 منظور از »تسهيالت« چيست ؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

آن بخش از تسهيالت مـالـی كــه بايد ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه يا طـی يك چرخه عملياتی، هـركـدام 
طوالنی تر است، پرداخت شود، جزء بدهی جارى طبقه بندى می شود. 

ذخایر
نوعی بدهي است كه زمان تسويه و يا تعيين مبلغ آن، همراه با ابهام قابل توجه است.
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کار عملی  8  

 جدول زير بخشی از ترازنامه »مؤسسه آباده« می باشد، موارد مجهول را مشخص كنيد. ) ارقام به ميليون ريال(

درصد تغییرات1396/12/291395/12/30شرح
بدهی ها:

بدهی جارى:
..................1350450پرداختنی تجارى

..................8050پرداختنی غير تجارى
..................3020ماليات پرداختنی

..................10001600تسهيالت مالی
..................9080ذخاير 

..................1818پيش دريافت ها
..................1520بدهی هاى مرتبط با دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش

......................................................جمع بدهی هاى جارى

با توجه به اينکه نتيجه كار واحد حسابدارى در ارائه گزارشات مالی 
خالصه می شود، به نظر شما يك حسابدار، عالوه بر داشتن ويژگی هاى 
حرفه اى، چه خصوصيات شخصی ديگرى بايد داشته باشد؟ در مورد 

اين موضوع گفتگو كنيد.
ـ اعتماد به نفس 

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

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

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

فعالیت
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بدهی های غیر جاری    

بدهی هاى زير تحت سرفصل بدهی هاى غيرجارى در ترازنامه افشاء می شود :

  پرداختنی هاى بلند مدت 
  تسهيالت مالی بلند مدت 

  ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان 

پرداختنی های بلند مدت

تعهداتی که انتظار نمی رود ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه یا یک چرخه عملیاتی تسویه 
شوند »بدهی غیرجاری« می باشند. 

در كتب حسابدارى جستجو نموده و تعريف ديگرى از »بدهی هاى غيرجارى« ارائه نماييد. فعالیت
........................................................................................................................................................................................

آن بخش از حساب هاى پرداختنی يك مؤسسه كه سررسيد آن در دوره جارى يا آتی نمی باشد، جزء »پرداختنی هاى 
بلند مدت« طبقه بندى می شود. به عنوان مثال در تحصيل يك قطعه زمين براى مؤسسه، چکی به سررسيد دو 

سال بعد صادر شده است، اين بدهی تحت عنوان فوق نگهدارى خواهد شد. 
تسهیالت مالی  بلند مدت

تسهيالت مالی از مهم ترين بدهی هاى واحد تجارى محسوب می شود. اين بدهی بر جريان هاى نقدى آتی 
واحد تجارى تأثير دارد. از اين رو افشاء اطالعات مرتبط با آن از اهميت ويژه اى برخوردار است.

به نظر شما منظور از »پرداختنی بلند مدت« چيست ؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

 بخشی از تسهيالت بلند مدت كه سررسيد پرداخت آن در دوره آتی واقع شده است از حساب تسهيالت نکته
مالی بلند مدت خارج شده و به عنوان يك بدهی جارى شناسايی می گردد. )حصه جارى وام پرداختنی 

بلند مدت(

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
مانده مربوط به مزاياى پايان خدمت كاركنان در حسابی تحت عنوان »ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان« 

نگهدارى می شود. اين مانده در پايان هر دوره مالی، در ترازنامه، جزء بدهی هاى غيرجارى گزارش می گردد.
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1 مؤسسه اى به صورت ماهانه درصدى از حقوق كاركنان خود را كسر و در حسابی پس انداز نموده است. فعالیت
طبق توافق، اصل و سودى معادل وجه مذكور، در پايان سنوات خدمت كاركنان، به ايشان پرداخت می شود. 

اين سپرده تحت چه عنوانی طبقه بندى می گردد؟
........................................................................................................................................................................................

2 در جدول زير مشخص كنيد كه هر بدهی در كدام طبقه گزارش می شود.

بدهی غیرجاریبدهی جاریعنوان بدهیردیف
پيش دريافت فروش1

تسهيالت مالی2
ماليات پرداختنی 3
اوراق قرضه پرداختنی4
وام پرداختنی بلند مدت 5
ساير حساب هاى پرداختنی ـ ماليات بر ارزش افزوده6
ماليات حقوق پرداختنی7
حصه جارى وام بلند مدت پرداختنی8
ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان9
10.................................

11.................................
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شایستگی غیر فنی   

هنرجوى عـزيز، بـرداشت خـود را از اين عکس 
بنويسيد. 

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

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

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

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

تأثير هر يك از رويدادهاى زير را طبق نمونه مشخص كنيد. )+ : افزايش   ،   - : كاهش  (

شرحردیف
بدهی هادارایی ها

غیر جاریجاریغیر جاریجاری
--پرداخت حساب هاى پرداختنی از محل صندوق1
وصول مطالبات مربوط به ارائه نسيه خدمات و واريز به 2

حساب جارى 
خريد يك دستگاه وانت به صورت نسيه3
پرداخت وجه چك صادره از محل حساب جارى مؤسسه  4
خريد نسيه يك دستگاه گوشی تلفن همراه5
سپرده گذارى 3 ساله در بانك 6
دريافت وجه نقد بابت تحويل كاال در آينده7
تجديد تنخواه گردان از محل صندوق8
تسليم چکی به سررسيد 3 سال بعد بابت بدهی خريد 9

وانت
پرداخت هزينه كارواش خودرو شخصی مالك از كارت 10

بانکی مؤسسه 
11.....................................................................................+
12.....................................................................................++

فعالیت
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 بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه    یادداشت   1396/12/29    1395/12/30

ریال   ریال   

بدهی های جاری: 

×××× پرداختنی هاى تجارى و غيرتجارى                  ×××× 

××××  ×××× ماليات پرداختنی 

××××  ×××× تسهيالت مالی 

××××  ×××× ذخاير 

××××  ×××× پيش دريافت ها 

×××× بدهی هاى مرتبط با دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش×××× 

××××  ×××× جمع بدهی هاى جارى 

بدهی های غیرجاری:

××××  ×××× پرداختنی هاى بلندمدت 

××××  ×××× تسهيالت مالی بلندمدت 

××××  ×××× ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان 

××××  ×××× جمع بدهی هاى غيرجارى 

××××  ×××× جمع بدهی ها 

حقوق صاحبان سرمایه:

جمع حقوق صاحبان سرمايه  

 ××××  ××××  جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه 

                     دارایی ها                      یادداشت  1396/12/29    1395/12/30   

                                                                 ریال             ریال

دارایی های جاری: 

موجودى نقد                 ××××           ×××× 

سرمايه گذارى هاى كوتاه  مدت                 ××××           ×××× 

دريافتنی هاى تجارى و غيرتجارى                ××××            ××××

موجودى مواد و كاال                ××××            ×××× 

 ××××  ×××× پيش پرداخت ها  

  ××××  ×××× دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش 

 ××××  ×××× جمع دارايی هاى جارى  

دارایی های غیرجاری:    

 ××××  ×××× دريافتنی هاى بلندمدت  

 ××××  ×××× سرمايه گذارى هاى بلندمدت  

  ××××  ×××× سرمايه گذارى در امالك 

 ××××  ×××× دارايی هاى نامشهود  

 ××××  ×××× دارايی هاى ثابت مشهود  

 ××××  ×××× ساير دارايی ها  

          ××××  ×××× جمع دارايی هاى غيرجارى  

 

 ××××  ×××× جمع دارایی ها  

مؤسسه...
ترازنامه 

در تاریخ 29 اسفند 1396
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       کار عملی 9  

مانده هاى زير مربوط به حساب هاى »مؤسسه اراك« است. بخش بدهی هاى ترازنامه طبقه بندى شده مؤسسه 
را در پايان دوره مالی تهيه نماييد.

مانده1395/12/30مانده 1396/12/29نام حساب ردیف

ـ 122،000،000بدهی مرتبط با خريد ساختمان كه مقرر شد 26 ماه بعد پرداخت شود. 1

ـ25،165،750بيمه حقوق و دستمزد كاركنان2

78،940،000122،000،100كاالى امانی ديگران نزد ما3

34،250،00014،975،000مساعده كاركنان4

250،000،000390،000،000اسناد پرداختنی مربوط به زمين نگهدارى شده براى فروش5

602،400،00050،210،400ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان6

42،000،00031،250،000سود انباشته7

71،137،50042،750،000ذخاير8

11،875،0009،758،200بدهی مالياتی به اداره دارايی9

3،415،556،0003،415،556،000وام پرداختنی كه بازپرداخت آن از سال 99 آغاز می شود10

ـ31،200،000وام قرض الحسنه 1 ساله11

109،416،30491،250،100حقوق ماه قبل كاركنان كه پرداخت نشده است.12

ـ63،125،000ماليات تکليفی13

92،000،00075،800،000پيش دريافت درآمد14

24،648،00011،260،000سپرده حسن انجام كار15

138،125،00062،750،400پيش دريافت فروش كاالهاى ساخته شده16

32،600،00012،700،000اسناد پرداختنی17

343،237،000252،764،000حساب هاى پرداختنی تجارى18
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس درس و كارگاه آموزشی و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشی شخصی )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهی و مسئوليت پذيرى و درستکارى3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آن4

ارائه نتيجه گيرى صحيح و مستندسازى5

تعريف بدهی ها و انواع آن6

تعريف بدهی هاى جارى و غير جارى7

توانايی تشخيص و تفکيك بدهی هاى جارى8

توانايی تشخيص و تفکيك بدهی هاى غير جارى9

توانايی تهيه و تنظيم بخش بدهی هاى ترازنامه10


