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حقوق صاحبان سرمایه )سرمایه(
	 	

»سرمایه«، حقوق مالی مالک یا مالکان نسبت به دارایی های واحد 
تجاری می باشد که حاصل تفاضل بدهی ها از دارایی ها است.

حال به تشریح اجزای »حقوق صاحبان سرمایه« می پردازیم:
سرمایه

شایستگی غیرفنی

اندیشیدن را جّدی بگیریم. آنچه که ما کم داریم، مردان و زنانی 
هستند که اندیشیدن را جدی گرفته باشند. بند زبان را ببندیم و 
بال اندیشه را بگشاییم. برای گفتن همیشه وقت هست، اما برای 

اندیشیدن ممکن است دیر شود.
محمود	دولت	آبادی

حقوق
	صاحبان	سرمایه

سرمایهسود	انباشته

آورده	نقدی	وغیر	نقدی	مالک	یا	مالکان	به	مؤسسه	تجاری	را	»		سرمایه«	می	گویند.

به نظر شما تفاوت سرمایه با دارایی چیست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

سود	انباشته
»سود انباشته« بخشی از سود سال جاری و سود سال های قبل 
نیافته  است که به دالیلی بین مالکان توزیع نشده یا تخصیص 

است.

در صورتی که زیان انباشته وجود داشته باشد، این مبلغ به صورت منفی در بخش حقوق صاحبان سرمایه نکته
در ترازنامه گزارش خواهد شد.
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با توجه به آموخته های قبلی خود جواب سؤاالت زیر را در جدول مربوط جاگذاری کنید:
1  مبالغی است که قبل از ارائه خدمت یا تحویل کاال، از مشتری وصول می شود.

2  محصول نهایی و اساسی صورت های مالی.
3  دارایی هایی که موجودیت عینی ندارند: دارایی ....................... 

4  منابع اقتصادی متعلق به یک واحد تجاری، ناشی از رویدادهای گذشته که انتظار می رود دارای منافع 
آتی باشند.

5  نوعی بدهي است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن، همراه با ابهام قابل توجه است.
6  مازاد هزینه های یک مؤسسه بر درآمدهای آن.

7  مازاد درآمد بر هزینه های یک مؤسسه.
نشان می دهد:  زمانی معین  را طی یک دوره  اقتصادی  واحد  مالی  فعالیت های  نتیجه  8  صورتی که 

»صورت..................« 
انتظار نمی رود ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه یا یک چرخه عملیاتی تسویه شوند:  9  تعهداتی که 

»بدهی...............« 
10  حقوق مالی مالک یا مالکان نسبت به دارایی های واحد تجاری.

11  وجوه نقد درون مؤسسه در حسابی به نام ....................... نگهداری می شود.
12  حقوق مالی اشخاصی غیر از مالک یا مالکان نسبت به دارایی های واحد تجاری.

13  تسهیالت مالی دریافتی توسط مؤسسه از بانک ها و مؤسسات اعتباری. 
14 با توجه به مانده های زیر مانده »موجودی نقد« چند میلیون ریال است؟ )ارقام به ریال(

وجه نقد داخل مؤسسه 3،500،000، وجوه نقد مسدود شده 6،500،000، وجوه نزد تنخواه گردان 
2،500،000، موجودی مؤسسه نزد بانک ها 4،000،000 

1
←

8 ↓2
←

9 ↓3
←

10 ↓4
←

11 ↓5
←

12 ↓6
←

13 ↓7
←

جوانی، برای کسانی که از ایمان ↓ 14
و امید لبریز اند، ابدی است.

فعالیت
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تحقیق کنید که کاربرد ستون »یادداشت« در صورت های مالی چیست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

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

ریال   ریال   

بدهی	های	جاری: 

×××× پرداختنی های تجاری و غیرتجاری                  ×××× 

××××  ×××× مالیات پرداختنی 

××××  ×××× تسهیالت مالی 

××××  ×××× ذخایر 

××××  ×××× پیش دریافت ها 

×××× بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش×××× 

××××  ×××× جمع بدهی های جاری 

بدهی	های	غیرجاری:

××××  ×××× پرداختنی های بلندمدت 

××××  ×××× تسهیالت مالی بلندمدت 

××××  ×××× ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

××××  ×××× جمع بدهی های غیرجاری 

××××  ×××× جمع بدهی ها 

حقوق	صاحبان	سرمایه:

××××  ×××× سرمایه  

××××  ×××× سود انباشته 

 ××××  ×××× جمع حقوق صاحبان سرمایه 

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

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

																																																																	ریال										   ریال

دارایی	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 

 ××××  ×××× جمع دارایی های جاری  

دارایی	های	غیرجاری:    

 ××××  ×××× دریافتنی های بلندمدت  

 ××××  ×××× سرمایه گذاری های بلندمدت  

  ××××  ×××× سرمایه گذاری در امالک 

 ××××  ×××× دارایی های نامشهود  

 ××××  ×××× دارایی های ثابت مشهود  

 ××××  ×××× سایر دارایی ها  

          ××××  ×××× جمع دارایی های غیرجاری  

 

 ××××  ×××× جمع	دارایی	ها  

مؤسسه...
ترازنامه	

در	تاریخ	29	اسفند	1396

تهیه	و	تنظیم	بخش	حقوق	صاحبان	سرمایه)سرمایه(	ترازنامه
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»مؤسسه اسالمشهر« در ابتدای سال 1395 تأسیس شده است. با توجه به مانده حساب های زیر که مثال
در تاریخ 1396/12/29 از دفاتر حسابداری این مؤسسه استخراج شده است، ترازنامه طبقه بندی شده 

مؤسسه را در پایان دوره مالی تهیه می نماییم. )ارقام به ریال(

180،000،000180،000،000نرم افزار حسابداری22مانده	95/12/30مانده	96/12/29شرحردیف

502،000،000258،000،000ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان105،000،00030،500،00023پیش پرداخت خرید کاال1

600،000،000300،000،000استهالک انباشته ساختمان27،542،00015،423،76024وجوه در راه2

56،910،00042،100،000ذخایر1،950،000،0001،950،000،00025ساختمان نگهداری شده برای فروش3

بدهی های مرتبط با دارایی های 30،260،11218،260،11226استهالک  انباشته  اثاثه و منصوبات4
31،000،00052،000،000نگهداری شده برای فروش

258،910،000241،562،000کاالی ساخته شده361،773،000294،769،00027حساب های پرداختنی تجاری5

1،207،841،7681،961،380،120وام پرداختنی بلند مدت47،500،00025،142،00028بدهی مالیاتی به اداره امور مالیاتی6

68،190،00069،850،000سایر موجودی ها800،000،000400،000،00029سپرده گذاری بلند مدت در بانک7

4،000،000،0004،000،000،000سرمایه134،750،000162،000،00030اسناد پرداختنی8

662،352،400326،210،125سود انباشته935،305،8201،046،017،45831بانک9

530،475،000500،469،000سرمایه گذاری کوتاه مدت2،000،000،0002،000،000،00032ساختمان10

132،500،000120،750،000مواد اولیه و بسته بندی30،000،00028،400،00033حق امتیاز برق11

ــ128،000،000حق تألیف34ــ25،700،000اسناد تضمینی نزد دیگران12

110،500،42087،540،000پیش دریافت فروش700،000،000600،000،00035زمین13

238،502،000345،980،000حساب های دریافتنی52،300،00041،625،70036صندوق14

400،000،000350،000،000پیش پرداخت اجاره239،902،120249،280،68637اوراق قرضه پرداختنی15

87،500،00080،500،200کاالی در جریان ساخت200،000،000200،000،00038اثاثه و منصوبات16

382،205،000452،698،000حصه جاری وام بلند مدت پرداختنی98،592،00064،506،20039سپرده حسن انجام کار17

100،663،00095،682،000حق بیمه پرداختنی100،000،000362،210،12540موجودی نقد مسدود شده18

112،000،00082،000،000سرقفلی محل کسب41ــ32،000،000تنخواه گردان19

ــ32،000،000استهالک انباشته حق تألیف96،000،00036،000،00042استهالک انباشته نرم افزار حسابداری20

شده 498،975،000262،500،00043حقوق پرداختنی21 نگهداری  مازاد  اولیه   مواد 
125،000،00042،780،000برای فروش 



تهیه و تنظیم ترازنامه

139

حل	مثال	مؤسسه	اسالمشهر:	ترازنامه
دارایی	ها

ت
یادداش

1396/12/29
1395/12/30

ریال
ریال

دارایی	های	جاری:

موجودی نقد )1(
1 ،047 ،147 ،820

1 ،103 ،066 ،918

سرمایه گذاری های کوتاه مدت )2(
530 ،475 ،000

500 ،469 ،000

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری )3(
238 ،502 ،000

345 ،980 ،000

موجودی مواد و کاال )4(
547 ،100 ،000

512 ،662 ،200

ت ها )5(
ش پرداخ

پی
505 ،000 ،000

380 ،500 ،000
ش )6(

دارایی های نگهداری شده برای فرو
125 ،000 ،000

42 ،780 ،000
جمع دارایی های جاری

2 ،993 ،224 ،820
2 ،885 ،458 ،118

دارایی	های	غیر	جاری:

های بلند مدت دریافتنی 
ــ

ــ

سرمایه گذاری های بلند مدت )7(
800 ،000 ،000

400 ،000 ،000

ک )8(
سرمایه گذاری در امال

1 ،950 ،000 ،000
1 ،950 ،000 ،000

دارایی های نامشهود )9(
322 ،000 ،000

254 ،400 ،000

ت مشهود )10(
دارایی های ثاب

2 ،269 ،739 ،888
2 ،481 ،739 ،888

سایر دارایی ها )11(
100 ،000 ،000

362 ،210 ،125

جمع داریی های غیر جاری
5 ،441 ،739 ،888

5 ،448 ،350 ،013

جمع	دارایی	ها
8 ،434 ،964 ،708

8 ،333 ،808 ،131

بدهی	ها	و	حقوق	صاحبان	سرمایه
ت
یادداش

1396/12/29
1395/12/30

ریال
ریال

بدهی	های	جاری:

تجاری )12( پرداختنی های تجاری و غیر 
1 ،576 ،958 ،000

1 ،332 ،155 ،200

مالیات پرداختنی )13(
47 ،500 ،000

25 ،142 ،000

تسهیالت مالی
ــ

ــ

ذخایر )14(
56 ،910 ،000

42 ،100 ،000

ت ها )15(
ش دریاف

پی
110 ،500 ،420

87 ،540 ،000

ش )16(
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فرو

31 ،000 ،000
52 ،000 ،000

جمع بدهی های جاری
1 ،822 ،868 ،420

1 ،538 ،937 ،200

بدهی	های	غیر	جاری:

پرداختنی های بلند مدت )17(
239 ،902 ،120

249 ،280 ،686

تسهیالت مالی بلند مدت )18(
1 ،207 ،841 ،768

1 ،961 ،380 ،120

ت کارکنان )19(
ذخیره مزایای پایان خدم

502 ،000 ،000
258 ،000 ،000

جمع بدهی های غیر جاری
1 ،949 ،743 ،888

2 ،468 ،660 ،806

ها جمع بدهی 
3 ،772 ،612 ،308

4 ،007 ،598 ،006

حقوق	صاحبان	سرمایه:

سرمایه )20(
4 ،000 ،000 ،000

4 ،000 ،000 ،000

سود انباشته )21(
662 ،352 ،400

326 ،210 ،125

جمع حقوق صاحبان سرمایه
4 ،662 ،352 ،400

4 ،326 ،210 ،125

جمع	بدهی	ها	و	حقوق	صاحبان	سرمایه
8 ،434 ،964 ،708

8 ،333 ،808 ،131

شهر
سه	اسالم

مؤس
ترازنامه

در	تاریخ	29	اسفند	1396

ف به نحوه محاسبات )در صفحه بعد( می باشد و در صورت های مالی درج نمی شود.
ت عط

*شماره های درج شده کنار هرحساب در این مثال، صرفاً جه
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محاسبات	مربوط	به	ترازنامه	طبقه	بندی	شده	مؤسسه	اسالمشهر:

2،269،739،8882،481،739،888دارایی های ثابت مشهود )10(مانده	95/12/30مانده	96/12/29نام	حساب

700،000،000600،000،000زمین1،047،147،8201،103،066،918موجودی نقد )1(

2،000،000،0002،000،000،000ساختمان52،300،00041،625،700صندوق

)300،000،000()600،000،000(استهالک انباشته ساختمان935،305،8201،046،017،458بانک

200،000،000200،000،000اثاثه و منصوباتــ32،000،000تنخواه گردان

)18،260،112()30،260،112(استهالک انباشته اثاثه و منصوبات27،542،00015،423،760وجوه در راه

100،000،000362،210،125سایر دارایی ها )11(530،475،000500،469،000سرمایه گذاری های کوتاه مدت )2(

1،576،958،0001،332،155،200پرداختنی های تجاری و غیر تجاری )12(238،502،000345،980،000دریافتنی های تجاری و غیر تجاری )3(

361،773،000294،769،000حساب های پرداختنی تجاری238،502،000345،980،000حساب های دریافتنی

100،663،00095،682،000حق بیمه پرداختنی547،100،000512،662،200موجودی مواد و کاال )4(

134،750،000162،000،000اسناد پرداختنی132،500،000120،750،000مواد اولیه و بسته بندی

498،975،000262،500،000حقوق پرداختنی87،500،00080،500،200کاالی در جریان ساخت

382،205،000452،698،000حصه جاری وام بلند مدت پرداختنی258،910،000241،562،000کاالی ساخته شده

98،592،00064،506،200سپرده حسن انجام کار68،190،00069،850،000سایر موجودی ها

47،500،00025،142،000مالیات پرداختنی )13(505،000،000380،500،000پیش پرداخت ها )5(

47،500،00025،142،000بدهی مالیاتی به اداره امور مالیاتی400،000،000350،000،000پیش پرداخت اجاره

56،910،00042،100،000ذخایر )14(105،000،00030،500،000 پیش پرداخت خرید کاال

110،500،42087،540،000پیش دریافت  ها )15(125،000،00042،780،000دارایی های نگهداری شده برای فروش )6(

برای  نگهداری شده  مازاد  اولیه   مواد 
110،500،42087،540،000پیش دریافت فروش125،000،00042،780،000فروش

بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری 800،000،000400،000،000سرمایه گذاری های بلند مدت )7(
31،000،00052،000،000شده برای فروش )16(

239،902،120249،280،686پرداختنی های بلند مدت )17(1،950،000،0001،950،000،000سرمایه گذاری در امالک )8(

239،902،120249،280،686اوراق قرضه پرداختنی1،950،000،0001،950،000،000ساختمان نگهداری شده برای فروش

1،207،841،7681،961،380،120تسهیالت مالی بلند مدت )18(322،000،000254،400،000دارایی های نامشهود )9(

1،207،841،7681،961،380،120وام پرداختنی بلند مدتــ128،000،000حق تألیف

502،000،000258،000،000ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان )19(ــ)32،000،000(استهالک انباشته حق تألیف

4،000،000،0004،000،000،000سرمایه )20(30،000،00028،400،000امتیاز برق

662،352،400326،210،125سود انباشته )21()36،000،000()96،000،000(استهالک انباشته نرم افزار حسابداری
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کار عملی 10 
در سایت www.codal.IR از صورت های مالی دو مؤسسه، »ترازنامه« و »صورت سود و زیان« را تهیه و در 

کالس آنها را بررسی و با یکدیگر مقایسه نمایید.

کار عملی 11  
»مؤسسه فیروزکوه« در سال 1396 تأسیس شده است. حسابدار این مؤسسه در تاریخ 1396/12/29 ترازنامه 
زیر را برای مؤسسه تهیه نموده است. این ترازنامه دارای اشکاالتی است. با توجه به اطالعات موجود، »ترازنامه 

طبقه بندی شده« مؤسسه رابه طور صحیح تهیه نمایید.
ترازنامه

مؤسسه	فیروزکوه

برای	دوره	مالی	منتهی	به	29	اسفند	1396

بدهی	ها	و	حقوق	صاحبان	1396/12/291395/12/30یادداشتدارایی	ها
1396/12/291395/12/30یادداشتسرمایه

ریالریالریالریال
بدهی	های	غیر	جاری:دارایی	های	جاری:

0پرداختنی های بلند مدت446،725،100موجودی نقد
402،500،000تسهیالت مالی بلند مدت325،000،000سرمایه گذاری های کوتاه مدت

150،000،000تسهیالت مالی475،200،300دریافتنی های تجاری    و     غیر    تجاری 

552،500،000جمع بدهی های غیر جاری229،500،000دارایی های نامشهود

بدهی	های	جاری:127،500،000مالیات پرداختنی

1،217،800،000پرداختنی های تجاری      و         غیر      تجاری0سایر دارایی ها

12،300،000پیش  پرداخت ها1،603،925،400جمع دارایی های جاری

540،000،000ذخیره مزایای پایان خدمت کارکناندارایی	های	غیر	جاری:

0ذخایر300،000،000دریافتنی های بلندمدت
100،000،000پیش دریافت ها1،800،000،000سرمایه گذاری های بلند مدت

بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده 100،000،000سرمایه گذاری در امالک
0برای فروش

1،870،100،000جمع بدهی های غیر جاری1،592،200،000موجودی مواد و کاال

2،422،600،000جمع بدهی ها2،050،000،000دارایی های ثابت مشهود 

دارایی های نگهداری    شده   برای 
حقوق	صاحبان	سرمایه:0فروش

1،793،125،400سود انباشته5،842،200،000جمع دارایی های غیر جاری

3،000،000،000سرمایه

4،793،125،400جمع حقوق صاحبان سرمایه

7،215،725،400جمع	بدهی	ها	و	حقوق	صاحبان	سرمایه7،446،125،400جمع	دارایی	ها
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کار عملی 12  

را  است. جاهای خالی  پایان سال 1396  در  بلوچستان«  به »مؤسسه  مربوط  زیر  ترازنامه طبقه بندی شده 
تکمیل کنید:

مؤسسه	بلوچستان

ترازنامه
کلیه	مبالغ	درج	شده	به	صد	هزار	ریال	می	باشد.در	تاریخ	29	اسفند	1396

بدهی	ها	و	حقوق	صاحبان	1396/12/291395/12/30یادداشتدارایی	ها
1396/12/291395/12/30یادداشتسرمایه

بدهی	های	جاری:دارایی	های	جاری:

5،1703،870پرداختنی های تجاری و غیر تجاری11،7708،298موجودی نقد
1،100900مالیات پرداختنی22،00013،905سرمایه گذاری های کوتاه مدت 

....23،100تسهیالت مالی45،32035،010دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
8،2506،175ذخایر13،0909،450....

10،1427،335پیش دریافت ها1،8701،287پیش پرداخت ها

1،9801،350....17،05011،160دارایی های نگهداری شده برای فروش

49،74237،180جمع بدهی های جاری....111،100جمع دارایی های جاری
بدهی	های	غیر	جاری:

12،890....پرداختنی های بلند مدتدارایی	های	غیر	جاری:

23،32019،900تسهیالت مالی بلند مدت150،940........

38،67624،300........21،230سرمایه گذاری های بلند مدت
57،090....جمع بدهی های غیر جاری6،6004،950سرمایه گذاری در امالک

94،270....جمع بدهی ها2،7502،100دارایی های نامشهود

حقوق	صاحبان	سرمایه:14،540115،200....

........سرمایه2،000....سایر دارایی ها

51،40325،060سود انباشته....197،340جمع داریی های غیر جاری

........جمع حقوق صاحبان سرمایه
....308،440جمع	بدهی	ها	و	حقوق	صاحبان	سرمایه....308،440جمع	دارایی	ها

سایر	اطالعات
1 سرمایه سال 1396 به نسبت سال گذشته 10% رشد داشته است.

2 در سال 1395 دارایی های غیر جاری دو برابر دارایی های جاری می باشد.
3 سایر دارایی های در سال 1396 به نسبت سال گذشته 11% افزایش داشته است.

4 در سال 1396 حساب پرداختنی های بلند مدت معادل یک پنجم جمع بدهی های غیر جاری می باشد.

بانک چه فعالیت بانک را داشته باشد، معموالً  از  تحقیق کنید که اگر مؤسسه ای قصد دریافت تسهیالت )وام( 
گزارش های حسابداری را از مؤسسه می خواهد و از هر گزارش چه نتایجی برداشت می کند؟ بررسی نمایید.
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ارزشیابی  

شاخص	های	مورد	ارزشیابی	ردیف
نظر	هنرآموزخودارزیابی	هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف حقوق صاحبان سرمایه6

تعریف انواع حقوق صاحبان سرمایه7

تعریف سود انباشته8

توانایی تفکیک اجزای حقوق صاحبان سرمایه9

توانایی تنظیم بخش حقوق صاحبان سرمایه ترازنامه10
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حساب های  انتظامی 

در مورد »حساب های انتظامی« چه می دانید؟ فعالیت
........................................................................................................................................................................................

حساب های انتظامی، حساب هایی آماری هستند که جهت نگهداری اطالعات و ارقام مربوط به برخی اطالعات 
غیر مالی کاربرد دارند و هدف از آنها ایجاد شفافیت هر چه بیشتر برای برخی از رویدادهای مالی در گذشته، 
که  دیگران،  نزد  شرکت  تضمینی  اسناد  به  مربوط  اطالعات  نگهداری  مثال:  برای  می باشند.  آینده  و  حال 

می تواند میزان برخی تعهدات ممکن در آینده را شفاف تر سازد. 

بدهی های احتمالی  

بدهی هایی که به دلیل قطعی نبودن و نداشتن سررسید مشخص، امکان شناسایی آنها وجود ندارد. 
از  ناشی  »خسارات  و  مؤسسه«  توسط  دیگران  پرداختنی  اسناد  »تضمین  می توان  احتمالی  بدهی های  از 

محکومیت دعاوی« را نام برد.

 الزم به ذکر است که اجزای هریک از حساب های مندرج در متن صورت های مالی و همچنین حساب های نکته
انتظامی و بدهی های احتمالی باید در »یادداشت های توضیحی صورت های مالی« افشاء گردد. تشریح 

یادداشت های توضیحی در مقاطع تحصیلی باالتر انجام خواهد شد.

کار عملی 13  

»مؤسسه رامسر« در سال 1396 تأسیس شده است. با توجه به مانده حساب های صفحۀ بعد که در تاریخ 
1396/12/29 از دفاتر حسابداری این مؤسسه استخراج شده است، ترازنامه طبقه بندی شده مؤسسه را در 

پایان سال 1396 تهیه نمایید. )ارقام به ریال(
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مانده	96/12/29شرحردیف
320،000،000سپرده گذاری 5 ساله در بانک1
59،625،500حساب های دریافتنی2
6،885،500وجوه در راه3
132،618،750سرمایه گذاری 6 ماهه در بانک4
14،227،500ذخیرۀ تضمین کاال5
27،000،000مساعده کارکنان6
50،000،000استهالک انباشته ساختمان7
95،960،848ذخیره دستمزد ایام مرخصی8
64،727،500کاالی ساخته شده9

11،875،000مالیات حقوق پرداختنی10
27،625،105پیش دریافت فروش11
487،936،707وام پرداختنی بلند مدت12
54،000،000اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان13
20،000،000امتیاز تلفن14
26،250،000پیش پرداخت خرید مواد اولیه15
17،047،500ملزومات16
152،882،000حصه بلند مدت وام کارکنان17
100،000،000پرداخت بیمه سال آینده شرکت18
12،000،000امتیاز برق19
142،635،855بانک20
124،743،750حقوق پرداختنی21
24،648،000سپرده حسن انجام کار22
13،075،000صندوق23
800،000،000ساختمان24
1،600،000،000سرمایه25
40،000،000موجودی نقد مسدود شده )که انتظار می رود ظرف 2 سال آینده آزاد نشود(26
200،000،000پیش پرداخت خرید ماشین آالت27
27،237،000حساب های پرداختنی تجاری28
25،165،750بیمه پرداختنی29
6،250،000مواد اولیه مازادی که شرکت برای فروش نگهداری کرده30
32،000،000حق اختراع31
7،000،000بدهی احتمالی ناشی از محکومیت در دادگاه32
600،000،000اسناد پرداختنی بابت تضمین قراردادها33
37،303،305کاالهایی که هنوز مرحله تولید را تکمیل نکرده اند34
740،000،000زمین نگهداری شده برای فروش35
33،125،000مواد اولیه موجود جهت تولید کاال36
200،800،000ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان37
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ارزشیابی  

شاخص	های	مورد	ارزشیابی	ردیف
نظر	هنرآموزخودارزیابی	هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف حساب های انتظامی6

تعریف بدهی های احتمالی7

توانایی تشخیص و شناسایی حساب های انتظامی8

توانایی تشخیص و شناسایی بدهی های احتمالی9

توانایی تنظیم بخش حساب های انتظامی10
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با توجه به اینکه هر فرد در برابر خود و جامعه مسئولیت شهروندی دارد و باید پاسخگوی اعمال خود فکر کنید
باشد،چه مسئولیت هایی بر دوش کمک حسابدار تهیه کننده صورت های مالی قرار دارد؟

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

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

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

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

به نظر شما یک کمک حسابدار تهیه کننده صورت های مالی به عنوان یک شهروند چه تعهدات اخالقی فکر کنید
نسبت به کارفرما و جامعه دارد؟

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

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

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

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